
To µαγικό πλήκτρο Auto ID, ανιχνεύει
την τροχιακή θέση του δορυφόρου 

και το όνοµα του Provider, µέσω της
πληροφορίας NIT.

Μετρήσεις στο DVB-S2. Μετρήσεις σε επίγεια ψηφιακή TV και
DVB-H (Mobile TV).
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Promax TV Explorer II & II+

Promax TV Explorer II & II+
O εξερευνητής αναβαθµίστηκε

Γράφει ο Νίκος Βασιλούδης

α TV Explorer II και II+ είναι δύο όργανα που βασίζονται
κατά κύριο λόγο στο γνωστό και ιδιαίτερα διαδεδοµένο TV

Explorer, µαζί µε το οποίο θα συνυπάρξουν στην αγορά. Οι διαφο-
ρές µεταξύ των οργάνων είναι λίγες, αλλά κατά τη γνώµη µου, πο-
λύ σηµαντικές.
Η βασική διαφορά των δύο νέων οργάνων µε το TV Explorer (ή
Prodig-5) είναι ότι τα TV Explorer ΙΙ και ΙΙ+ έρχονται µε έγχρω-
µη 6,5 ιντσών, widescreen (16:9) LCD οθόνη, που υποστηρίζει την
τεχνολογία transflective, µε αποτέλεσµα η φωτεινότητά της προ-
σαρµόζεται αυτόµατα στον υπάρχοντα φωτισµό, κάτι που ση-
µαίνει ότι διευκολύνουν στα µέγιστα το δύσκολο έργο της ανά-
γνωσης των µετρήσεων σε εξωτερικούς χώρους. Για την οθόνη
παρέχονται ακόµη ρυθµίσεις αντίθεσης, φωτεινότητας, κορε-
σµού χρώµατος (saturation) και αισθητήρα φωτισµού (sensor),
ενώ διορθώσεις µπορούν να γίνουν και στα τρία χρώµατα Πρά-
σινο, Πορτοκαλί και Πολικό, τα οποία µπορούµε να προσαρµό-
σουµε ανάλογα µε τις συνθήκες και το περιβάλλον του χώρου
που το χρησιµοποιούµε.

Το εύρος ζώνης των οργάνων ξεκινά από 5MΗz και φτάνει τους
2150ΜΗz, κάτι που σηµαίνει ότι υποστηρίζει και το µονοπάτι επι-
στροφής (Return Path), ενώ µε την προσθήκη κατάλληλης επέκτα-
σης, τα όργανα µπορούν να µετρήσουν σήµατα µέχρι και τα 5,8GΗz.
Τα TV Explorer II και II+, υποστηρίζουν τα τηλεοπτικά πρότυπα
PAL, SECAM & NTSC και σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα απο-
κωδικοποίησης MPEG-2, παρέχουν τηλεοπτική εικόνα από τα ε-
πίγεια αναλογικά και ψηφιακά κανάλια, καθώς και από τα δορυ-
φορικά και καλωδιακά ψηφιακά κανάλια.
Επιπρόσθετα, το TV Explorer II+ διαθέτει και αποκωδικοποιητή
MPEG-4, αλλά και συµβατότητα µε το νέο πρότυπο µετάδοσης
DVB-S2, κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί να δώσει εικόνα και από τα
νέα HD κανάλια υψηλής ευκρίνειας, αλλά και από τα κανάλια SD
τυπικής ευκρίνειας που επιλέγουν τη συµπίεση MPEG-4. Παράλ-
ληλα, η θύρα CI που διαθέτει, υπόσχεται εικόνα και από τα συν-
δροµητικά κανάλια. 
Εξωτερικά, το όργανο είναι πανέµορφο και µοντέρνο, ενώ το πλη-
κτρολόγιό του είναι εύχρηστο και εργονοµικό. Ιδιαίτερη µνεία
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Οι εξελίξεις στο χώρο των πεδιοµέτρων δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη διάσηµη ισπανική

Promax, που έσπευσε να αναβαθµίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σειρά TV Explorer,

παρουσιάζοντας δύο νέα όργανα, τα ΙΙ και ΙΙ+.



πρέπει να γίνει στο πολύ µικρό βάρος του, µόλις 2kg, αλλά και την υψηλή αυτονοµία µπα-
ταρίας, που ανέρχεται στις 5 ώρες.
Στον τοµέα των µετρήσεων, τα όργανα είναι περισσότερο από πλήρη. Συγκεκριµένα, για τα
ψηφιακά κανάλια, δορυφορικά, επίγεια και καλωδιακά, παρέχουν µέτρηση ισχύος σηµατο-
θορυβικού λόγου C/N, ρυθµού διαµόρφωσης MER, µέτρησης σφαλµάτων πριν και µετά τη
διόρθωση λαθών, καθώς και Noise Margin, ενώ για τα αναλογικά σήµατα παρέχουν µετρή-
σεις στάθµης, σηµατοθορυβικού λόγου C/N, καθώς και του λόγου Video/Audio. 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στις ψηφιακές µετρήσεις συµπεριλαµβάνο-
νται και µετρήσεις DVB-H, ενώ για πρώτη φορά είναι εφικτή η µέτρηση πριν και µετά τη διόρ-
θωση λαθών, σε σήµατα συµβατά µε το DVB-S2. 
Για τον έλεγχο διαµόρφωσης, το όργανο παρέχει και διαγράµµατα Constellation των δια-
µορφώσεων QPSK, COFDM, QAM, αλλά και 8PSK που χρησιµοποιεί το DVB-S2. Η µέτρη-
ση FM DEV αποτελεί τον έλεγχο διαµόρφωσης των αναλογικών σηµάτων, αφού σχετίζεται
µε την απόκλιση διαµόρφωσης. 
Από τα όργανα δεν λείπει και η λειτουργία αυτοµατοποιηµένων µετρήσεων, γνωστή και ως
Data logger, µέσω της οποίας µπορούµε να αποθηκεύουµε µαζικές µετρήσεις καναλιών και
να τις µεταφέρουµε στο PC µας για επεξεργασία και εκτύπωση. 
Εκτός όµως από τις αναµφισβήτητα πλούσιες δυνατότητες µέτρησης, αυτό που κάνει τη δια-
φορά στα όργανα αυτά, είναι η ευκολία αλλά και η ταχύτητα που επιτυγχάνονται, αφού µπο-
ρούµε να έχουµε όλες τις µετρήσεις στην οθόνη του οργάνου, µόνο µε το πάτηµα ενός πλή-
κτρου. 
Ο αναλυτής φάσµατος (Spectrum Analyzer) των οργάνων είναι και στα δύο όργανα έγχρω-
µος και διαφοροποιείται σε σχέση µε το Prodig-5, στην καλύτερη ευκρίνεια, λόγω οθόνης.
Οι αλλαγές του spam, αλλά και της στάθµης αναφοράς πραγµατοποιούνται µε Direct Keys
και όχι µέσα από τα µενού, κάτι που καθιστά εύκολη τη χρήση του. Συγκεκριµένα, µε τα δύο
κατακόρυφα πλήκτρα της πρόσοψης µπορούµε να ρυθµίσουµε τη στάθµη αναφοράς (40-
130dbµV), ενώ τα οριζόντια πλήκτρα επιτρέπουν την εναλλαγή του spam (δορυφορικά: 50,
100, 200, 500MΗz και Full, επίγεια: 8, 16, 32MΗz και Full). Ένα άλλο πλεονέκτηµα του
spectrum analyzer είναι ότι στην οθόνη αναγράφονται ταυτόχρονα η δορυφορική, αλλά και
η υποβιβασµένη IF συχνότητα, ενώ παρέχεται και µέτρηση ισχύος.  
Η περιήγηση στο spectrum analyzer, αλλά και στα µενού του οργάνου επιτυγχάνεται µέσω
περιστροφικού επιλογέα, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα την όλη διαδικασία. Αυτό όµως που
εκτοξεύει την ευχρηστία του οργάνου είναι το µαγικό πλήκτρο Auto ID, που ανιχνεύει την
τροχιακή θέση του δορυφόρου που βρήκαµε, καθώς και το όνοµα του Provider µέσω της
πληροφορίας NIT, αρκεί να συντονιστούµε σε ένα TP. Μάλιστα, στην περίπτωση που το όρ-
γανο δεν κλειδώσει σε κάποιον αναµεταδότη, τότε εµφανίζεται καρτέλα χειροκίνητης ανα-
ζήτησης για να κατεβάσουµε τα κανάλια χειροκίνητα.  
Τα νέα TV Explorers έχουν αποθηκευµένες στη µνήµη τους, όλες σχεδόν τις παραµέτρους
λήψης, από όλους τους γνωστούς δορυφόρους. Η προσθήκη νέων αναµεταδοτών επιτυγ-
χάνεται εύκολα, µέσα από τα µενού του οργάνου. 
Πλέον, κάθε τεχνικός µπορεί να διαµορφώσει τα νέα TV Explorers σύµφωνα µε τις ανάγκες
του, δηµιουργώντας πλάνα µε συχνότητες και κανάλια που χρησιµοποιεί περισσότερο και

H λίστα καναλιών TV.4

� � � � Με µια µατιά

Συνύπαρξη τηλεοπτικής εικόνας και
πληροφοριών καναλιού.

Ο αναλυτής φάσµατος.5 6
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Τιµή: -€

Η γνώµη µας: Οι εντυπώσεις που µας

άφησαν τα δύο νέα ΤV Explorers, ήταν

καλύτερες και απ’ αυτές που περιµέναµε.

Η Promax, µε την έλευση των δύο νέων

αυτών οργάνων, κλείνει το κεφάλαιο

Explorer µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,

αφού πλέον έχει εξοπλίσει την γκάµα 

της µε τρία πεδιόµετρα για όλες 

τις απαιτήσεις και για όλες τις τσέπες…
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SAT VISION 
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τηλ.: 2410-625936 & 2410-670279

site: www.satvision.gr

e-mail: satvision@lar.forthnet.gr
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να τα µεταφέρει στο όργανο µέσω ειδικού Λογισµικού Pk Tools, το
οποίο δίνεται χωρίς χρέωση, µαζί µε την αγορά του οργάνου.
Για την καθοδήγηση των περιφερειακών µονάδων, το όργανο
είναι εξοπλισµένο µε γεννήτριες σηµάτων 5/13/15/18/24V και
22kHz, ενώ παρέχει και συµβατότητα µε το πρωτόκολλα DiSEqC
1.0 και 1.2. Είναι εξοπλισµένο µε µία θύρα Scart, µέσα από την
οποία επιτυγχάνεται είσοδος και έξοδος εικονοσήµατος, ενώ

δεν λείπει και η θύρα USB, για σύνδεση µε PC. Στα Highlights
του TV Explorer II+, διακρίναµε τη δυνατότητα εγγραφής Video
streams, µέσω της οποίας µπορούµε να προβάλουµε, αποθη-
κεύσουµε, αναλύσουµε και διαχειριστούµε τα δεδοµένα µιας
εικόνας – ενός video, όποια στιγµή χρειαστούµε, χωρίς να εί-
µαστε στο χώρο τοποθέτησης. Για το σκοπό αυτό, το όργανο
διαθέτει µνήµη 1GB. � � �

Ο αναλυτής φάσµατος µε ενεργοποιη -
µένη την λειτουργία Auto ID.
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∆ιαγώνιος οθόνης LCD (ίντσες) 5,5 6,5 6,5
Κάδρο εικόνας 4:3 16:9 16:9
Transflective LCD - � �

Επίγεια ψηφιακή TV (DVB-T) � � �

Ψηφιακή δορυφορική TV (DVB-S) � � �

Ψηφιακή δορυφορική TV (DVB-S2) - � �

Ψηφιακή καλωδιακή TV (DVB-C) � � �

Mobile TV (DVB-H) - � �

Αποδιαµόρφωση FM Radio - � �

Αναλογική TV � � �

Αναλυτής φάσµατος (dB/div) 10 10/5 10/5
Constellation διάγραµµα - � �

Auto ID � � �

Αυτόµατες µετρήσεις � � �

Reports � � �

Αναβαθµίσεις µέσω internet � � �

Υποστήριξη καναλιού επιστροφής � �

Υποδοχή CI - - �

Εγγραφή, αναπαραγωγή και streaming Video - - �

Λήψη capture - - �

Μνήµη 768KB 128MB 1GB
Software Pk Tools προαιρετικό � �

Βαλιτσάκι µεταφοράς προαιρετική � �

Αποκωδικοποιητής MPEG-4 - - �

Θύρα USB - � �

TV Explorer TV Explorer II TV Explorer II+

Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών των τριών TV Explorers


