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Το MIRA λαμβάνει σήμα από τον δορυφορικό δέκτη μέσω HDMI 
και αποδίδει κανάλι DVB-T. 
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Σε μορφή αυτόνομου Headend, ο διαμορφωτής MIRA υποστηρίζει αναλογικές και ψηφιακές εισόδους
SD και HD, αποδίδοντας έξοδο DVB-T, οπουδήποτε στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 50 έως 860MHz. Δια-
θέτοντας σύνδεση HDMI, μπορεί να δεχτεί πηγή με ανάλυση εικόνας έως 1080i, την οποία αναγνωρίζει
αυτόματα. Η ρύθμιση του διαμορφωτή μπορεί να γίνει τοπικά από πλήκτρα και LCD οθόνη στην πρό-
σοψή της, αλλά και μέσω δικτύου LAN, υποστηρίζοντας Web Interface. 

Για πηγές HD και SD
Free-Wave MIRA PDM 551HD

Μ ε προσανατολισμό στις τηλεοπτικές εφαρμογές, ο διαμορφω-
τής MIRA PDM 551HD υποστηρίζει πηγές με ανάλυση 1080i,
720p, 576p, 576i και έξοδο DVB-T στην περιοχή συχνοτήτων

50-862MHz. Βασικό χαρακτηριστικό της μονάδας είναι οι διαφορετικοί
τύποι εισόδων που διαθέτει, περιλαμβάνοντας HDMI, CVBS, YPbPr και
RCA. Έτσι, ο διαμορφωτής μπορεί να υποστηρίξει πηγές όπως δορυφο-
ρικούς δέκτες, bluray players, media players, αναλογικές κάμερες, κ.ά.,
είτε αυτές αποδίδουν σήμα HD, είτε SD. 

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Ο DVB-T διαμορφωτής της Free-Wave διαθέτει αρκετές λεπτομέρειες
στην κατασκευή του που αξίζει να σημειώσουμε. Ξεκινώντας από τις
συνδέσεις του, στο κάτω μέρος συναντάμε τη θύρα HDMI, τις συνδέσεις
YPbPr και τις αναλογικές CVBS και stereo audio RCA. Δίπλα από τις ει-
σόδους βρίσκεται η έξοδος RF, ενώ υποστηρίζεται και είσοδο RF loop
για μίξη με υπάρχον δίκτυο. Η τροφοδοσία της μονάδας γίνεται με εξω-
τερικό pack, το βύσμα του οποίου βιδώνει πάνω στη σύνδεση του δια-
μορφωτή για ασφάλεια. 

Στην πρόσοψη του διαμορφωτή φιλοξενούνται τα πλήκτρα χειρισμού, η
οθόνη LCD και τα LED ένδειξης κατάστασης. Δίπλα στην οθόνη LCD βρί-
σκεται η σύνδεση Ethernet για τον προγραμματισμό μέσω Web Interface.
Η επιλογή εισόδου φανερώνεται από τα LED, όπως και η κατάσταση λει-
τουργίας του διαμορφωτή. 

Προγραμματισμός 
Η ρύθμιση του διαμορφωτή είναι εξαιρετικά εύκολη. Υποστηρίζοντας αυ-
τόματη προσαρμογή ανάλυσης σύμφωνα με την πηγή, ο τεχνικός στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων, δεν έχει παρά να παραμετροποιήσει
μονάχα την συχνότητα εξόδου. Η ρύθμιση μέσα από τα πλήκτρα και την
οθόνη LCD δύο γραμμών είναι απλούστατη, ενώ η θύρα Ethernet μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη διαχείριση. Πληκτρολογώντας τη
διεύθυνση IP του διαμορφωτή (μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από τον τοπικό
προγραμματισμό) σε οποιονδήποτε Browser, ανοίγει το Web Interface,
από όπου είναι προσβάσιμες όλες οι ρυθμίσεις. Ο προγραμματισμός, είτε
τοπικά, είτε μέσω Ethernet, επιτρέπει την λεπτομερέστατη παραμετρο-
ποίηση του ψηφιακού καναλιού COFDM. 

Ο HD διαμορφωτής συνεργάστηκε άψογα με το δέκτη 
της Nova χωρίς καμία ρύθμιση.
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Απόδοση
Κατά τη δοκιμή μας χρησιμοποιήσαμε ως πηγή τον HD δέκτη της Nova και
ο διαμορφωτής MIRA δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με την
έξοδο HDMI και τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας του δορυφορικού πακέτου.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η έξοδος RF του διαμορφωτή μπορεί
να ρυθμιστεί στο πεδίο συχνοτήτων από 50 έως 860MHz. Η ονομαστική
στάθμη εξόδου ανέρχεται στα 90dBμV, όμως κατά τη δοκιμή μας, η μέγι-
στη στάθμη εξόδου που λάβαμε ήταν 82,5dBμV. Με ποιότητα MER >38dB,
η στάθμη αυτή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για απευθείας τροφο-
δοσία σε ένα μικρό ομοαξονικό δίκτυο ή να τροφοδοτήσει έναν ενισχυτή
γραμμής για διανομή σε ξενοδοχειακές μονάδες ή πολυκατοικίες. n
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Στην έξοδο RF αποδίδει στάθμη εξόδου 82,4dB και υψηλό MER >38dB.3 Πέρα από την οθόνη LCD και τα πλήκτρα, 
διαθέτει θύρα Ethernet για ρύθμιση μέσω Web Interface. 
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Κεντρικό: Α. Εμπειρίκου 7, 713 13 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2810-256210, 
fax: 2810-319629, e-mail: info@msselectronics.gr, 
site: www.msselectronics.gr, 
Υποκατάστημα Αθηνών: Συγγρού 229, τηλ.: 210-9373008,
fax: 210-9373009, e-mail: athens@msselectronics.gr.

info MSS Electronics

Είσοδοι: HDMI, CVBS, YPbPr
Ανάλυση εισόδου: 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i και 480p
Έξοδος: DVB-T/MPEG-2
Συχνότητα εξόδου: 50 έως 860MHz
Προγραμματισμός: Πρόσοψη (οθόνη και πλήκτρα) / θύρα Ethernet

Με μια ματιά
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