
Ο διαμορφωτής PDM551HD της
σειράς MIRA της FreeWave, ε-
κτός από την κλασσική είσοδο

HDMI με την οποία μπορεί να δώσει μέ-
γιστη ανάλυση 1080i, αλλά και 720p, 576i,
576p, 480i, 480p, διαθέτει και απλές ει-
σόδους composite video (CVBs), αλλά
και component video (YPbPr), σε συ-
μπίεση Mpeg-2. Με αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, το PDM 551 παρέχει μεγάλη ευε-

λιξία στον εγκαταστάτη, αλλά και τον τε-
λικό χρήστη, καλύπτοντας στην έξοδο του
ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων
50~860MHz. Ο PDM551HD παρέχει ε-
ξαιρετική ποιότητα διαμόρφωσης με
MER>38 dΒ, στάθμη εξόδου 90 dΒμV, έ-
χει δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργα-
σίας πινάκων, ενώ προσφέρει δυνατότη-
τα και τοπικής ρύθμισης μέσω της οθό-
νης, αλλά και απομακρυσμένης μέσω
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Η σειρά των διαμορφωτών MIRA της FreeWave, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τa μοντέλa

PDM-551 και 541, τα οποία δέχονται είσοδο HDMI και παρέχουν ψηφιακό σήμα DVB-T. Εμείς τα

δοκιμάσαμε και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.
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Ρυθμίσεις καναλιού εξόδου μέσω Web
Interface

2

Επιλογή εισόδου μέσω Web Interface3

Εύκολη ρύθμιση και μέσω οθόνης LCD1

Του Περικλή Παντολέων

FreeWave 
MIRA PDM551/541HD
HD DVB-T Modulators

Ethernet. Φυσικά μπορεί να ρυθμιστεί
σε οποιοδήποτε συνδυασμό ψηφιακών
παραμέτρων QAM, GI & Code Rate. Επί-
σης, ο διαμορφωτής υποστηρίζει LCN
και προγραμματιζόμενα PMT / Video /
Audio / PCR PID, όπως όλοι οι διαμορ-
φωτές της σειράς MIRA.
Ένα modulator σαν το PDM 551, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου
χρειαζόμαστε τη μεταφορά σήματος από



κάμερες, δορυφορικούς δέκτες, media
players κτλ σε έναν επίγειο ψηφιακό δέ-
κτη ή απευθείας σε μία τηλεόραση με εν-
σωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη
MPEG-2 ή MPEG-4.

Περιγραφή – Συνδέσεις
Το PDM 551 διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη
LCD από την οποία έχουμε εποπτεία του
μενού και των εντολών προγραμματι-
σμού, ενώ δίπλα ακριβώς, βρίσκουμε 5

πλήκτρα με τα οποία προγραμματίζουμε
πλήρως το modulator και ένα πλήκτρο
Lock. Στην αριστερή πλευρά της πρόσο-
ψης, υπάρχει θύρα Ethernet, η οποία
χρησιμοποιείται για αναβάθμιση αλλά και
έλεγχο του modulator μέσω Web
Interface, όπως θα δούμε παρακάτω. Στη
κάτω πλευρά του διαμορφωτή βρίσκου-
με την έξοδο RF, μία είσοδο loop διέλευ-
σης/μίξης για την κεραία ή άλλο διαμορ-
φωτή, τις εισόδους stereo audio/video

RCA, Component και HDMI, καθώς και
την είσοδο 12V για το παρεχόμενο τρο-
φοδοτικό.
Το modulator βρίσκεται σε ένα ευπα-
ρουσίαστο κουτί διαστάσεων
44234204 mm και βάρους 0.8 Kg, το
οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με
κατάλληλα ούπα.

Μενού – Λειτουργία
Ο προγραμματισμός του συγκεκριμένου

Το φάσμα στο κανάλι 44 με διέλευση
των καναλιών 46,47,48 από τον Υμηττό

5 HD κανάλι DN LAB στο δίκτυο DoR NEA6Το φάσμα στο κανάλι 444



 FreeWave MIRA PDM551/541HD

❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ REVIEW   HD DVB-T MoDuLAToRs

44 ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 

modulator, είναι ιδιαίτερα εύκολος, ακό-
μη και χωρίς οδηγίες χρήσης και πραγ-
ματοποιείται τόσο απευθείας από τα πλή-
κτρα πρόσοψης, όσο και μέσω Web
Interface. Με το πλήκτρο δεξιά εμφανί-
ζονται οι βασικές εντολές, με το πλήκτρο
αριστερά επιστρέφουμε στα προηγούμε-
να μενού, ενώ με τα πλήκτρα πάνω-κά-
τω, πραγματοποιούμε την πλοήγηση στις
υποεπιλογές. Κάθε επιλογή μπορεί να
τροποποιηθεί όταν εμφανιστεί ένα αστε-
ράκι με μία πρώτη πίεση του πλήκτρου
ΟΚ.
Το δέντρο των μενού έχει ως εξής:
1.RF OUTPUT
Country, Area, Freq, output, level,
carrier, constellation, FEC, Guard
Interval, 
2.VIDEO
select source, tune color, Enable color
bar, RTRV status, 
3.AUDIO
select source, Encoder Rate (128, 256,
384 Kbps)
4.STREAM 
set service Name, set LCN, set PID, set
NIT (Network Name), set PDs, set Ts
ID, Rtrv status 
5.System
Rtrv Inventory, Reset system, upgrade
Mode, setup IP, Rtrv IP, set Language.

Web Interface
Προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση
στο Web Interface, θα πρέπει στη δια-
δρομή system -> setup IP, να ενεργο-
ποιήσουμε το DHCP και αφού επιβεβαι-
ώσουμε την επιλογή μας, μετά το reboot
ο διαμορφωτής θα έχει πάρει IP, την ο-
ποία μπορούμε να μάθουμε στη διαδρο-
μή system -> Rtrv IP. Σαφώς, εάν επιθυ-
μούμε μπορούμε να απενεργοποιήσου-
με το DHCP και να εισαγάγουμε χειροκί-
νητα τα στοιχεία δικτύου.
Στη συνέχεια, εάν εισαγάγουμε σε κά-
ποιον browser την IP που αποκτήθηκε,
θα εμφανιστεί η βασική κάρτα Login του
web Interface, στην οποία πρέπει να ει-
σαγάγουμε τον κωδικό 1234. Πλέον, έ-
χουμε αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο
Web Interface, το οποίο διαθέτει τις ε-
ξής ρυθμίσεις:

RF Parameters, Video Parameters,
Audio Parameters, stream Parameters,
system Parameters.
Η στάθμη εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί
μεταξύ 75~90dBμV, ενώ η διαθέσιμη πα-
ραμετροποίηση του σήματος DVB-T εί-
ναι πλήρης. Οι ρυθμίσεις είναι όμοιες με
αυτές μέσω των πλήκτρων πρόσοψης, ω-
στόσο πλέον η διευκόλυνση είναι η βέλ-
τιστη. Στο link setup RF output, ρυθμί-
ζουμε τα ψηφιακά στοιχεία του σήματος
εξόδου DVB-T, ενώ στο link set video
source, καθορίζουμε την είσοδο που θα
χρησιμοποιήσουμε (HDMI, CVBs,
YPbPr), την ανάλυση (μέχρι 1080i), κα-
θώς και το bitrate 12-25 Mbps. Με την ε-
πιλογή stream Parameters, μεταξύ άλ-
λων στo link set service name, καθορί-
ζουμε το όνομα του καναλιού, ενώ στο
Link set NIT, το όνομα δικτύου. Επίσης,
με την επιλογή system Parameters,
μπορούμε να μεταβάλουμε την IP, να ο-
ρίσουμε τη γλώσσα, καθώς και το
password. 
Στο link enable color bar, μπορούμε να ε-
νεργοποιήσουμε σήμα με μπάρες, για δι-
ευκόλυνση στην εγκατάσταση. Επίσης,
μπορούμε να επέμβουμε στη ποιότητα
εικόνας, αλλά και στο bitrate του ήχου.
Κατά τις δοκιμές μας, ρυθμίσαμε τη συ-
χνότητα εξόδου σε διάφορους διαύλους
uHF, όπως Ch 32, 35 και 44, ενώ με κα-

τάλληλες παραμέτρους carrier,
constellation, FEC και Guard Interval, ε-
πιτύχαμε άριστες μετρήσεις MER, όπως
μας έδειξε το πεδιόμετρο Promax
Explorer HD. Στη συνέχεια, συνδέσαμε
και την επίγεια κεραία και ρυθμίσαμε την
έξοδο στο κενό κανάλι 44, δίπλα στην
γνωστή τριάδα 46,47,48 του Υμηττού, με
εξίσου άριστα αποτελέσματα. Να αναφέ-
ρουμε ότι επειδή πρόκειται για
modulator και όχι για εκπομπή uHF, έ-
χουμε την ευχέρεια να σετάρουμε τις ψη-
φιακές παραμέτρους με γνώμονα το υ-
ψηλότερο MER και όχι την εξοικονόμη-
ση του εύρους ζώνης.

FreeWave MIRA PDM541HD
Ο διαμορφωτής FreeWave MIRA
PDM541HD, στην πραγματικότητα είναι
ακριβώς ίδιος με το μεγαλύτερο μοντέ-
λο PMD551HD όσον αφορά την είσοδο
HDMI με την οποία μπορεί να δώσει μέ-
γιστη ανάλυση 1080i, αλλά και 720p, 576i,
576p, 480i, 480p. Η διαφορά τους βρί-
σκεται μόνο στις συμπληρωματικές θύ-
ρες composite & component video, τις
οποίες δεν διαθέτει το φθηνότερο μο-
ντέλο PDM541HD, το οποίο αποτελεί κα-
τάλληλη λύση όταν οι ανάγκες μας για
διαμόρφωση High Definition είναι μόνο
μία είσοδος HDMI. n

Με μιά ματιά 

Είδος: HD DVB-T Modulator

Μοντέλο: FreeWave MIRA PDM 551/541

Εύρος συχνοτήτων: 50~860MHz

Στάθμη εξόδου: 75~90dBμV

Είσοδος: PDM 551: HDMI, RCA stereo Audio/Composite video, RCA Component

PDM 541: HDMI

Έξοδος: CoFDM DVB-T/MPEG-2

Ανάλυση: 1080i/720p/576p/576i (Ευρώπη)

Συνδέσεις: RF out, RF in, Ethernet, 12 V in

Προγραμματισμός: Πλήκτρα πρόσοψης-Οθόνη LCD & Ethernet

Παραμετροποίηση: Πλήρεις ψηφιακές παράμετροι DVB-T

Η γνώμη μας: Τα FreeWave MIRA PDM 551/541, είναι δύο εξαιρετικά HD DVB-T modulators με
HDMI είσοδο και δυνατότητα ελέγχου μέσω των πλήκτρων πρόσοψης ή Web Interface, για πλήρη
παραμετροποίηση του stream εξόδου.
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