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W pude³ku z odbiornikiem znajduje siê p³yta CD z oprogramowaniem.
Oprócz sterowników dla systemów Windows i Linux, s¹ na niej firmowe
aplikacje: TBS Viewer, TBS 6925 TSRecorder, TBS 6925 BlindScan Tool i
TBS IPdata, a tak¿e „niezale¿ne” DVBDream (1,5e), BLScan, CrazyScan i
niezbêdne biblioteki. Poniewa¿ producent czêsto aktualizuje oprogramo-
wanie, warto odwiedzaæ stronê domow¹ http://www.tbsdtv.com i pobieraæ z
niej najnowsze wersje aplikacji i sterowników.

TBS Viewer, to w istocie okrojona i zmodyfikowana wersja DVB Vie-
wera. Ku mojemu zdziwieniu, po instalacji program nie wykry³ ¿adnej zain-
stalowanej w komputerze karty DVB-S, co trochê dziwi, bo o ile mo¿na zro-
zumieæ, ¿e nie rozpozna³ karty Technotrend, o tyle tego, ¿e nie widzia³
„swojej” karty TBS, ju¿ nie bardzo. W katalogu TBS Viewera znajdowa³ siê
jeszcze jeden plik instalacyjny, ze starsz¹ wersj¹ programu, która co praw-
da wykrywa³a odbiornik, ale próby skanowania wywo³ywa³y komunikat No
Hardware found! 

Poniewa¿ jednak pe³na wersja DVB Viewera nie mia³a problemów z
TBS 6925, podobnie zreszt¹ jak inne programy (np. AltDVB, DVBDream,
czy ProgDVB), problem z TBSViewer nie okaza³ siê a¿ tak bardzo dokucz-
liwy, poza tym chyba raczej nie wystêpuje na wszystkich stacjach.

Najwiêcej zainteresowania wzbudzaj¹ programy do dok³adnego skano-
wania pasma, umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie nieznanych przekazów, wyko-
rzystuj¹ce jeden z atutów karty, jakim jest sprzêtowy BlindScan.

TBS6925 Blind Scan Tool to firmowa aplikacja realizuj¹ca to zadanie.
Prosty interfejs, nale¿y jedynie zdefiniowaæ szerokoœæ pasma, podaæ para-
metry konwertera, wybraæ polaryzacjê (lub obydwie), DiSEqC i uruchomiæ
skanowanie. Program przeszukuje zadane pasmo i jeœli znajdzie sygna³,
identyfikuje jego parametry i umieszcza na liœcie. W trakcie skanowania wy-
œwietla siê pasek postêpu, który jest jednak ma³o precyzyjny. Jedynie po wy-
szukiwanych i umieszczanych sukcesywnie na liœcie transponderach, mo¿na
siê zorientowaæ, jaka czêstotliwoœæ jest aktualnie skanowana.

Operacja trwa d³ugo, przeszukanie dolnej czêœci pasma w polaryzacji V
trwa³o ponad 40 minut. Wynik skanowania mo¿na zapisaæ jako listê trans-
ponderów. Format takiej listy prezentujemy poni¿ej (jest to fragment listy
transponderów Intelsata 904):

;file generated by TBS Card – http://www.tbsdtv.com
[SATTYPE]
1=TBS
2=TBS
[DVB]
0=18
1=10970,V,977
2=10987,V,1240
3=11040,V,1420
4=11050,V,3255
5=11073,V,2170
6=11077,V,3300
7=11101,V,4106
8=11126,V,5926
9=11149,V,26666
10=11183,V,3722
Jak widaæ brakuje identyfikacji, czy dany transponder jest w standar-

dzie DVB-S, czy DVB-S2, chocia¿ w oknie programu te informacje poda-
ne s¹ precyzyjnie.

Skutecznoœæ skanowania oceniam jako dobr¹. Co prawda po przeszu-
kaniu kilku satelitów, niektóre serwisy nie zosta³y odnalezione, ale by³y to
raczej jednostkowe przypadki. Trudno powiedzieæ dlaczego tak siê sta³o,
byæ mo¿e podczas skanowania ich sygna³ by³ za s³aby (skanowa³em raczej
bardziej „egzotyczne” satelity). Kilkakrotne powtórki skanowania tej samej
pozycji satelitarnej, dawa³y czasem ró¿ne wyniki. Dotyczy³o to z regu³y

przekazów o niskim poziomie sygna³u, co potwierdza³oby moj¹ teoriê. Po-
jawi³o siê za to wiele przekazów, o których w ogóle nie mia³em pojêcia.

Zaimponowa³a mi precyzja i ³atwoœæ z jak¹ narzêdzie (czyli karta z
oprogramowaniem) wyszukiwa³o i identyfikowa³o serwisy bez wzglêdu na
standard i modulacjê. Jednak zaskoczy³ trochê fakt, ¿e nie uda³o siê znaleŸæ
serwisów o Symbol Rate ni¿szym ni¿ 700, które na satelicie by³y, a przecie¿
producent poda³ w specyfikacji, ¿e karta radzi sobie z SR ju¿ od 240.

Bardziej rozbudowanym programem jest za³¹czony na p³ycie ze ste-
rownikami CrazyScan. Od czasu wyprodukowania owej p³yty, opublikowa-
no ju¿ nowsze wersje, warto je pobraæ ze strony http://sourceforge.net/pro-
jects/crazyscan/

CrazyScan szybko skanuje zadane pasmo, rysuj¹c wykres odbieranych
sygna³ów, najpierw jedn¹, potem drug¹ polaryzacjê. Zakres skanowanych
czêstotliwoœci mo¿na zdefiniowaæ (nie trzeba przeszukiwaæ ca³ego pasma),
podobnie jak krok (od 0,1 MHz do 10 MHz z dok³adnoœci¹ co 0,1 MHz),
mo¿na te¿ wybraæ tylko jedn¹ polaryzacjê (domyœlnie po instalacji program
ustawia obydwie polaryzacje i krok 1 MHz). Skanowanie mo¿e byæ przepro-
wadzone raz, mo¿na te¿ w³¹czyæ pêtlê. Mo¿na te¿ zdefiniowaæ parametry
konwertera i sterowanie DiSEqC, gruboœæ linii wykresu, kolory, lokalizacjê
anteny, nazwê i pozycjê satelity. Mo¿na w ten sposób tworzyæ profile, aby
nie bawiæ siê za ka¿dym razem w powtarzanie tych samych ustawieñ.
Wszechstronny i elastyczny w konfiguracji program. Czas skanowania zale-
¿y od wybranego zakresu i kroku z jakim program przeszukuje pasmo. Im
mniejszy krok, tym skanowanie trwa d³u¿ej, ale wyniki s¹ dok³adniejsze. Na
przyk³ad skanowanie czêstotliwoœci od 10700 MHz do 11700 MHz, z kro-
kiem 10 MHz, w obydwóch polaryzacjach trwa³o nieca³e dziesiêæ sekund
(9,547sekundy), skanowanie tego samego pasma z krokiem co 1 MHz trwa-
³o prawie pó³torej minuty (79,797 sekundy), a z krokiem 0,5 MHz ponad 3
minuty (199,907 sekundy).

TBS 6925
czyli odbiornik dla DX-era cz. II

Lista znalezionych transponderów retransmitujących sygnały na sa-
telicie Intelsat 904 60°East.
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Trzecim znalezionym na p³ycie ze sterownikami programem przeszu-
kuj¹cym pasmo jest BLScan. Nie ma on klasycznego interfejsu graficznego,
dzia³a z linii poleceñ. Plik tekstowy ini zawiera ustawienia, które kieruj¹
dzia³aniem aplikacji. S¹ to dane konfiguracyjne takie jak parametry kon-
wertera, DiSEqC, zakres skanowanego pasma, krok itp, a tak¿e minimalne
poziomy sygna³ów dla DVB-S i DVB-S2, nazwa satelity, format wyjœciowy
pliku z list¹ transponderów i inne. Najni¿sza wykrywana przez ten program
wartoœæ SR wynosi 1000. Nie ma sensu wpisywania do pliku konfiguracyj-
nego mniejszych wartoœci, bo program siê „wywali”. Przy starcie BLScan
wykrywa zainstalowane karty DVB-S i jeœli jest ich kilka, prosi o wybór w³a-
œciwej. Generuje pliki list transponderów w ró¿nych formatach. 

Szperaj¹c w Internecie znalaz³em nak³adkê graficzn¹ na BLScan. Na-
zywa siê Easy Blind Scan i mo¿na j¹ pobraæ ze strony http://cjcr-

-soft.com/software/easy-blindscan. Plik instalacyjny zawiera nak³adkê gra-
ficzn¹ i odpowiedni¹ wersjê BLScan. Uruchomienie przeszukiwania pasma
potwierdza, ¿e sercem programu jest BLScan, pojawia siê bowiem wówczas
znane okno wiersza poleceñ (mo¿na to wy³¹czyæ). W oknie mo¿na obser-
wowaæ przebieg skanowania. Jeœli przy skanowaniu pojawi¹ siê nowe trans-
pondery, program mo¿e je wyró¿niæ innym kolorem. Program generuje ra-
port o znalezionych przekazach. Przyk³adowy opis jednego z transponde-
rów wygl¹da nastêpuj¹co:

TP N: 1
Frequency: 11050.726 Mhz
Symbol rate: 3255 KS
Polarization: Vertical
Spectrum: Inverted
Standard/Modulation: DVB-S/QPSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
RF-Level: -45 dBm
Signal/Noise: 13.9 dB
Carrier width: 4.394 Mhz
BitRate: 4.500 Mbit/s

To nie koniec naszej przygody z TBS 6925. W dalszym ci¹gu poznamy
kolejne ciekaw programy do skanowania orbity, przekonamy siê te¿ jak kar-
ta radzi sobie z ró¿nymi „dziwnymi” przekazami, miêdzy innymi w³osk¹
platform¹ Telecom Italia Media Broadcast z satelity Atlantic Bird 1
(12,5°West).

Dziêkujê firmie Recreo http://recreo.info z Katowic, za wypo¿yczenie
odbiornika TBS 6925.

Zdzis³aw Marchewka
Ilustracje autora

Sygnały docierające z satelity Intelsat 904 na pozycji 60°East. Po na-
jechaniu na dowolny punkt wykresu, program pokazuje częstotliwość i
siłę sygnału.

Po kliknięciu na wybrany punkt wykresu pojawia się okno pozwala-
jące na analizę wybranej częstotliwości. Oprócz podglądu konstelacji,
można odczytać dokładne parametry. Program nie ma żadnych proble-
mów z identyfikacją parametrów, bez względu na to czy jest to DVB-S,
czy DVB-S2, z modulacją QPSK, czy 8PSK. Oczywiście program nie dzia-
ła w próżni i aby mógł cokolwiek analizować, karta musi odebrać sy-
gnał. Z tym TBS 6925, jak na razie radzi sobie całkiem dobrze. Zobaczy-
my co będzie dalej...

Konfiguracja BLScan za pomocą nakładki Easy BlindScan jest łatwa.
Powtarzanie operacji ułatwia możliwość tworzenia profili.

BLScan podczas akcji.


