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Konfiguracja instalacji antenowej zaczyna siê od ustawienia parametrów
toru odbiorczego. Poniewa¿ mamy do czynienia z odbiornikiem dwug³owico-
wym, nale¿y pod³¹czyæ sygna³ z dwóch konwerterów. Tylko wówczas bêdzie
mo¿na wykorzystaæ najwiêksz¹ zaletê takiego rozwi¹zania, czyli mo¿liwoœæ
niezale¿nego nagrywania i ogl¹dania ró¿nych programów. Budowa instalacji
antenowej spe³niaj¹cej te wymagania nie jest specjalnie droga. Najtañszy
konwerter twin (podwójny konwerter, dostarczaj¹cy dwóch niezale¿nych sy-
gna³ów z jednego satelity), jaki uda³o mi siê znaleŸæ po nieca³ej minucie szu-
kania w internetowych sklepach, kosztowa³ 35 z³otych, a zakup monoblocka
twin (ma dwa niezale¿ne wyjœcia, a ka¿de z nich dostarcza sygna³ z dwóch sa-
telitów prze³¹czanych sygna³em DiSEqC) to wydatek nieco ponad stu z³o-
tych. Ale jest spora grupa u¿ytkowników, którzy maj¹ dzia³aj¹ce instalacje an-
tenowe z pojedynczym konwerterem. Czy musz¹ je przerabiaæ? Aby wykorzy-
staæ wszystkie mo¿liwoœci odbiornika, na pewno tak. Ale nawet maj¹c insta-
lacjê z jednym konwerterem, te¿ mo¿na pod³¹czyæ Echostara DVR 7400 HD.

Odpowiednich ustawieñ dokonuje siê w menu Konfiguracja, wybieraj¹c w³a-
œciwy dla posiadanej instalacji antenowej sposób pod³¹czenia.

Liczba satelitów i Prze³¹cznik umo¿liwiaj¹ konfiguracjê odbioru z kilku
pozycji (maksymalnie 4) oraz wybór rodzaju prze³¹cznika konwerterów (Di-
SEqC lub Tone Burst). W konfiguracji DiSEqC s¹ do wyboru satelity z ca³ej
orbity. 

Kolejnym krokiem jest przejœcie do menu wyszukiwania. Po drodze jed-
nak trzeba sprawdziæ sygna³. Dopiero pozytywny wynik takiego pomiaru sta-
nowi¹cy potwierdzenie prawid³owoœci po³¹czeñ i sygna³u pozwoli na dalsze
czynnoœci. 

Wyszukiwanie kana³ów jest niezale¿ne od tego czy w³¹czona jest obs³uga
jednego, czy dwóch wejœæ, znalezione kana³y odbiornik przypisuje bowiem
obydwóm g³owicom. Opcje wyszukiwania umo¿liwiaj¹ wybór Trybu szukania:
Cyfrowy Polsat (skanowanie uporz¹dkowane przez platformê), Wszystkie
(skanowanie wszystkich transponderów po kolei), Sieæ (skanowanie wed³ug
informacji przesy³anych przez nadawcê wybranego transpondera), TP (ska-
nowanie wybranego transpondera) i Brak (pominiêcie skanowania tego sate-
lity, przydaje siê przy odbiorze kilku satelitów), oraz Typu szukania, który po-
zwala zawêziæ wyszukiwanie do kana³ów niekodowanych. Wyboru skanowa-
nej czêstotliwoœci dokonuje siê z listy zawieraj¹cej predefiniowane parametry
transponderów wybranego satelity, ale mo¿na te¿ wprowadziæ te parametry
samodzielnie. Pozwala to na szybk¹ reakcjê w przypadku zmian wprowadza-
nych przez operatorów, daje te¿ mo¿liwoœæ skanowania niezdefiniowanych
transponderów, na przyk³ad przekazów na ró¿nych satelitach. Aby wprowa-
dziæ w³asne parametry, nale¿y zjechaæ kursorem na dó³ listy transponderów
i wybraæ pozycjê TP.

Nie ma pola umo¿liwiaj¹cego wpisanie standardu transmisji i rodzaju
modulacji, ale nie ma takiej potrzeby. Odbiornik rozpoznaje je bowiem sam.

Testy potwierdzi³y, ¿e odbiór niekodowanych kana³ów w wysokiej roz-
dzielczoœci z innych satelitów jest mo¿liwy, choæ czasem pojawiaj¹ siê proble-
my. Na przyk³ad na pocz¹tku nie chcia³ zaskoczyæ odbiór Fashion TV HD
z 9°East, ale po kilku sekundach obraz siê pojawi³ i potem by³o ju¿ dobrze.
K³opot sprawi³a Luxe TV HD z s¹siedniego transpondera: obraz wskakiwa³
co prawda szybko, ale nie by³ p³ynny. Tak samo by³o z Luxe TV HD z Euro-
birda 1 na 28°East. ¯adnych problemów nie by³o za to z odbiorem BBC HD
z Astry 2D z 28°East, ale ju¿ History HD z Telstara 12 dekoder nie znalaz³.

Aby przygotować odbiornik do współpracy z jednym sygnałem
(wszystko jedno, czy tylko z Hot Birda, czy z Hot Birda i Astry) należy w
pozycji Konfiguracja wybrać opcję Loop Through.

Taki komunikat oznacza, że sygnał podłączono tylko do pierwszego
wejścia, a w konfiguracji pozostały ustawienia właściwe dla oby-
dwóch.

Po przełączeniu na obsługę dwóch wejść (opcja Dual) zmienił się ry-
sunek ilustrujący sposób podłączenia instalacji. Graficzna podpowiedź
powinna ułatwić zrozumienie zmiany ustawień mniej doświadczonym
użytkownikom.

ECHOSTAR DVR 7400 HD
– dekoder HDTV z twardym dyskiem
od Cyfrowego Polsatu – część II
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Utrudnieniem odbioru mo¿e byæ flaga kodowania obecna na niektórych nie-
kodowanych (mimo tej flagi) kana³ach i taka sytuacja mia³a miejsce w przy-
padku FTV HD (podczas testów by³ to kana³ niekodowany z flag¹ kodowa-
nia w systemie Viaccess). Czasem pomaga pozostawienie odbiornika na chwi-
lê na takim kanale, czasem trzeba prze³¹czyæ na inny i wróciæ.

Na ilustracjach widaæ pole prezentuj¹ce wa¿niejsze parametry odbioru
wybranego kana³u z PID-ami w³¹cznie. Wywo³anie tej informacji jest mo¿li-

we po jednokrotnym naciœniêciu klawisza Info, jeœli nie s¹ nadawane informa-
cje o programie. Jeœli takie informacje s¹ nadawane, nale¿y klawisz Info na-
cisn¹æ dwukrotnie. Wyœwietlanie informacji technicznych mo¿na wy³¹czyæ na
sta³e w menu konfiguracji odbiornika.

W trakcie testów odbioru programów z ca³ej orbity odbiornik ra-
dzi³ sobie z przekazami o Symbol Rate wiêkszym od oko³o 6000. W po-
jedynczych przypadkach by³y odstêpstwa od tej granicy, co potwierdza
zrzut ekranu BN Music. Ale zdarza³y siê te¿ przekazy o wiêkszym SR,
których dekoder nie identyfikowa³. Jeœli chodzi o przekazy o du¿ej war-
toœci SR, to tutaj nie by³o problemów z odbiorem takich przekazów ak-
tualnie dostêpnych z orbity. Podsumowuj¹c orbitalne testy mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e w tym zakresie ECHOSTAR DVR 7400 HD spisuje siê le-
piej, ni¿ wiêkszoœæ dedykowanych dekoderów, a ju¿ sam fakt mo¿liwo-
œci konfiguracji odbioru z ró¿nych satelitów stawia go w takiej klasyfi-
kacji wysoko.

Ale przecie¿ nie do satelitarnych poszukiwañ ten odbiornik skonstru-
owano. Jego zadania s¹ zupe³nie inne i wiêkszoœci u¿ytkowników bêdzie s³u-
¿y³ przede wszystkim do odbioru programów platformy Cyfrowy Polsat, nie-
kodowanych kana³ów z Hot Birda, Astry i (to ju¿ rzadziej) z innych satelitów.

(Dokoñczenie w nastêpnym numerze)
Z. Marchewka

Ilustracje autora

Ekran umożliwiający wpisanie parametrów transpondera. Prawidło-
wość dokonywanych wpisów potwierdzi wskaźnik poziomu sygnału
umieszczony w dolnej części okna.

Kanał o najniższej wartości SR, jaki udało się odebrać, to BN Music
z Eutelsata W2 (12,732 GHz/H, SR 5700).

Bezproblemowy odbiór transpondera o wysokiej wartości Symbol
Rate 44951 z satelity Express AM22 (11,044 GHz/H) dokumentuje zrzut
ekranowy kanału 1-Muz BY.

Echostar prawidłowo odebrał Fashion TV HD z transpondera 11,881
GHz/V (DVB-S2) z satelity EUROBIRD 9 (9,0°East).

Także odbiór BBC HD był bezproblemowy.


