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Η πρώτη κίνηση είναι να ρυθµίσουµε τις
2 εισόδους του MAC.

Οι βασικές και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις
του service που θα δηµιουργήσουµε.

Στο status information έχουµε πλήρη
εικόνα για το stream που εκπέµπουµε,

καθώς και για την κατάσταση του MAC.
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Αυτόν το µήνα είχαµε την

ευκαιρία να δοκιµάσουµε µία

νέα υλοποίηση της IKUSI , που

πρωτοπαρουσιάστηκε στην

AngaCable 2010 του

περασµένου Μαΐου στην

Κολωνία. Ένας ψηφιακός

διαµορφωτής, µε δυνατότητα

δηµιουργίας multiplex 2

καναλιών από πηγή composite

video µε stereo ήχο. 

H
κατασκευή ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική γραµµή µε
αυτή των ενισχυτών της σειράς ONE που ήδη σας πα-
ρουσιάσαµε. Η κεντρική πλακέτα βρίσκεται στο ίδιο α-

κριβώς κέλυφος από κράµα αλουµινίου, µε την τροφοδοσία να
βρίσκεται δεξιά, σε πλαστικό αεριζόµενο χώρο. ∆ιαθέτει οθό-
νη LCD 2 γραµµών και joystick για το βασικό setup, ενώ δεν
λείπει και η θύρα ethernet για τις επιπλέον ρυθµίσεις του
multiplex. Η ύπαρξη της θύρας δικτύου προσθέτει και δυνατό-
τητα αποµακρυσµένης διαχείρισης της συσκευής, κάτι που εί-
ναι µέσα στο πνεύµα της εποχής. 

Λειτουργία και ρυθµίσεις του multiplexer
Στην πρώτη ενεργοποίηση του MAC201 η γλώσσα και η χώρα
που είναι σε χρήση είναι τα αγγλικά.  Η ρύθµιση του DHCP εί-

ναι στη θέση off, ενώ διαθέτει σταθερή IP από το εργοστάσιο
192.168.0.6. Πρώτη ενέργεια είναι να γίνει η αλλαγή της χώρας
σε Ελλάδα και η IP σε µία σταθερή του δικτύου µας, ώστε να α-
ποκτήσουµε πρόσβαση στο web interface του multiplexer. Από
εκεί και πέρα, όλα γίνονται σε 3-4 βήµατα µέσα από τις σελίδες
ρύθµισης των παραµέτρων του MAC201. 
Η αρχική σελίδα που οδηγεί το χρήστη στο setup interface εί-
ναι αυτή της ρύθµισης των εισόδων. Εκτός από τον έλεγχο της
φωτεινότητας, της αντίθεσης και του κορεσµού των χρωµάτων
της εικόνας, επιλέγουµε την αναλογία του κάδρου (4:3 - 16:9),
τη στιλπνότητα της εικόνας σε τρία επίπεδα ρύθµισης και τέλος
τη µορφή της συµπίεσης. Μη µπερδευτείτε µε την ύπαρξη επι-
λογής MPEG4, δεν είναι το γνωστό Η.264 που χρησιµοποιούµε
στην επίγεια ψηφιακή, αλλά το παλαιό Η.263 µε το οποίο δεν εί-
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ναι συµβατοί οι δέκτες. Είναι δεδοµένη λοιπόν η χρήση του
MPEG2 που έχει και ως εργοστασιακή ρύθµιση. Στη σελίδα αυ-
τή υπάρχει και επάνω δεξιά ένας
realtime έλεγχος για το αν υπάρχει ει-
κόνα και ήχος στις 2 εισόδους (κάτι
που είναι βασικό σε µία αποµακρυ-
σµένη διαχείριση). 
Από το κάθετο menu επιλογής στα α-
ριστερά, προχωράµε στο πεδίο
Service managment. Αυτό είναι το
δεύτερο βασικό βήµα των ρυθµίσε-
ων που αφορά στη µορφή του stream
εξόδου. Ελεγχόµενα είναι τα ονόµα-
τα των 2 elementary stream, το
mode  λειτουργίας (TV ή Radio), κα-
θώς και η σειρά µε την οποία θα εµφα-
νιστούν στο δέκτη (LCN).
Επόµενο βήµα είναι η σελίδα του Advanced network
managment η οποία περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις του χαρακτή-

ρα του multiplex (Ονοµασία ∆ικτύου, Παρόχου, ΝΙΤ, ONID, TSID),
στοιχεία τα οποία µπορούν να ανέβουν στο MAC201 από ένα ή-

δη υπάρχον configuration file. 
Τέταρτο και τελευταίο βήµα είναι η σελίδα
του Output. Εδώ εφαρµόζονται οι βασικό-
τερες ρυθµίσεις του multiplexer. Είναι οι
πιο ουσιαστικές από όλες, διότι αφορούν
στον τρόπο µετάδοσης του stream (∆ια-
µόρφωση, ∆ιάκενο ασφάλειας, φέρου-
σες, code rate και συχνότητα εκποµπής).
Μη φοβηθείτε να επιλέξετε πιο πυκνή
διαµόρφωση (64 QAM), µικρό code rate
(7/8), µικρό GI (1/32) καθώς και τη µεγα-
λύτερη τιµή από φέρουσες (8Κ), µια και
όλο αυτό θα σας δώσει το µεγαλύτερο δυ-

νατό bitrate ανά πρόγραµµα. Σε ένα καλωδιακό δί-
κτυο χωρίς άλλου είδους παρεµβολές, µπορούµε πολύ εύκολα
να εφαρµόσουµε ρυθµίσεις σαν και αυτές που ούτε καν θα δο-
κιµάζαµε σε εκποµπή στον αέρα.  ■

Το φάσµα του MAC201 στο κανάλι
που επιλέξαµε. 

Όλες οι βασικές µετρήσεις που αφορούν
το multiplex, σχετικά µε την ποιότητα

της ψηφιακής εκποµπής.

Τα στοιχεία του πρώτου elementary
stream.
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Eίδος: MAC 201 – Autonomous AV-COFDM modulator

Αριθµός εισόδων εικόνας ήχου – 2

Συνδετήρες – RCA

Ανάλυση εικόνας σε PAL: 720x576

Συµπίεση: MPEG2

Επίπεδο σήµατος εξόδου: 80dbµV

Είσοδος και έξοδος RF: µε συνδετήρες τύπου F

Συχνότητα εξόδου: 51-848 Mhz

∆ιαµόρφωση: 16 QAM, 64QAM

Άλλα: Επεξεργασία PSI/SI table, Υποστήριξη LCN (logical channel number)

Η γνώµη µας: Παρόλο που µε τις παραπάνω επιλογές “φέραµε το stream στα άκρα”, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ήταν πολύ

ενθαρρυντικά όσον αφορά στην ποιότητα των κυκλωµάτων του. Το αποτέλεσµα της λήψης στο Explorer HD, έφερε ένα MER µε-

γαλύτερο από 38 db. Τα επίπεδα του BER ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, µε τιµές 4x10-5 πριν τη διόρθωση των λαθών και πολύ πά-

νω από 1x10-3 µετά τη διόρθωση. Αυτό το αποτέλεσµα µετρήθηκε σε πραγµατικές συνθήκες κεντρικής εγκατάστασης, σε µία έξο-

δο ενός multiswitch (µε επεξεργασία παράλληλα και SAT-IF) και 20 µέτρα καλώδιο σε τερµατική πρίζα. 

Μας άρεσε πολύ η ποιοτική κατασκευή από το χυτό αλουµίνιο και ο έλεγχος από lan και web interface.

Θα θέλαµε µία HDMI σύνδεση για τις εισόδους, κάτι που θα ανέβαζε την ποιότητα της εικόνας στο τελικό multiplex.
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