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Drugi oDDech LTe

W tym lub na początku przyszłego roku powi-
nien rozstrzygnąć się przetarg na kolejne bloki 
radiowe z dwóch powyższych zakresów: 800 MHz 
i 2600 MHz. Konkurencyjni operatorzy zyskają 
zatem szansę na rozbudowę sieci radiowych, 
szczególnie w zakresie 800 MHz, który daje duży 
zasięg nadajników. Dzięki temu również oni wejdą 
na tereny podmiejskie i wiejskie.
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cyfryzacja po poLsku

W całym procesie cyfryzacji Emitel uruchomił 
323 nadajniki. By dotrzeć do trudno dostępnych 
miejsc, konieczne okazało się uruchomienie w 127 
lokalizacjach emisji doświetlających (gapillery). 
Mają one małą moc i ograniczony zasięg, ale bez 
nich wielu potencjalnych odbiorców pozbawio-
nych zostałoby możliwości oglądania naziemnej 
telewizji cyfrowej.

Prawdziwe zdarzenia w TVP INFO
z Tomaszem Sandakiem, dyrektorem  
Telewizyjnej Agencji Informacyjnej,  
i Tomaszem Sygutem, z-cą dyrektora  
TAI ds. TVP INFO,  
rozmawia Danuta Harenda ................. 36

Jesień na głównych antenach tv 
Nowości – mniej, więcej
Opr. AK ............................................. 38

wieści z platform  .............................. 39

telemix – aktualności ......................... 42

warto zobaczyć

programy FOX, FOX Life ................... 50

program TV Puls ............................... 51

program HBO ................................... 52

programy HBO2, HBO Comedy ........ 53

program Cinemax ............................. 54



w
 n

u
m

e
rz

e

�

program DOMO+............................ 70

program Eurosport ........................... 71

telekomunikacja

Mikropłatności w ofensywie
Opr. AK ............................................. 72

Ożarowice gonią świat
Marek Pawłowicz ................................ 73

LTE 800 – jak poprawnie i skutecznie 
mierzyć wycieki z sieci TV kablowej?
Sławomir Szot .................................... 74

MON-2729 – w pełni segmentowany  
i redundantny węzeł optyczny
Paweł Plato; TELKOM TELMOR ............ 77

Second screen – król interakcji
Martin Simko; EVIO ............................ 78

telekomunikacja – aktualności ........... 80

programy AXN, AXN Crime,  
AXN Spin .......................................... 55

programy Universal Channel,  
13th Street Universal,  
Sci Fi Universal, E! Entertainment ....... 56

programy Kino Polska,  
Kino Polska Muzyka, FilmBox ............. 57

program Sundance Channel ............. 58

program Cartoon Network ................ 60

programy MiniMini+, teleTOON+ .... 62

programy National Geographic  
Channel, Nat Geo Wild .................... 64

program Discovery Channel .............. 66

programy History, Crime&Investigation 
Network Polsat .................................. 67

program Travel Channel ................... 68

regiony walczą o pole

– Ten rok jest trudny, ponieważ starujemy w trak-
cie roku budżetowego. Oddziały mają świadomość, 
że dostały bardzo trudne zadanie, otrzymując 
godzinę więcej programu własnego bez możli-
wości dofinansowania z budżetu. Ale chciałbym 
też zwrócić uwagę, że oddziały same zabiegały 
o to, by mieć „więcej anteny”, żeby móc ściągnąć 
więcej pieniędzy z rynku dzięki aktywności lokal-
nych sponsorów – mówi Marek Pasiuta, dyrektor 
Ośrodka Programów Regionalnych TVP.
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LTe 800 – jak poprawnie i skuTecznie 
mierzyć wycieki z sieci TV kablowej?

Zgodnie z Dyrektywą EMC i ustawą o kompatybil-
ności elektromagnetycznej z 2007 roku sieci TVK 
powinny spełniać tzw. wymagania zasadnicze. 
Jest tam również zapis o posiadaniu przez ope-
ratora TVK dowodów potwierdzających zgodność 
instalacji stacjonarnej (sieci TVK) z wymaganiami 
zasadniczymi. Takim dowodem może być raport 
z pomiarów wycieków.


