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REVIEW
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Η ισπανική εταιρεία µετά το MAC201, ανακοίνωσε πολύ γρήγορα
και τον τετραπλό «αδερφό» του,
µε ονοµασία MAC 401, ο οποίος θα
έκλεινε την σειρά. (λογικό αν
σκεφτεί κανείς ότι το MPEG 2
φτάνει στα όριά του µε 4
προγράµµατα µέσα σε ένα κανάλι
των 8MHz). Το MAC 401 τελικά παρουσιάστηκε να δουλεύει στην έκθεση AngaCable 2011
και έφτασε στην Ελληνική αγορά πριν λίγο καιρό. Έχοντας δει το µικρότερο µοντέλο,
δοκιµάζουµε και τον τετραπλό διαµορφωτή, που έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τις
κεντρικές εγκαταστάσεις.

MAC 401 της Ikusi
Αυτόνοµος AV-COFDM modulator
Η κατασκευή ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική γραµµή µε αυτή του
διπλού διαµορφωτή που ήδη σας έχουµε παρουσιάσει. Η κεντρική πλακέτα βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς κέλυφος από κράµα αλουµινίου, µε την τροφοδοσία να βρίσκεται δεξιά, σε πλαστικό αεριζόµενο χώρο. ∆ιαθέτει οθόνη 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 δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης της συσκευής, κάτι που είναι µέσα στο πνεύµα της εποχής.

Λειτουργία και ρυθµίσεις του multiplexer
Στην πρώτη ενεργοποίηση του MAC401, η γλώσσα και η χώρα που
είναι σε χρήση είναι τα αγγλικά. Η ρύθµιση του DHCP είναι 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
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η IP σε µία σταθερή του δικτύου µας, ώστε να αποκτήσουµε πρόσβαση στο web interface του multiplexer. Από εκεί και πέρα, όλα γίνονται σε 3-4 βήµατα µέσα από τις σελίδες ρύθµισης των παραµέτρων του MAC401.
Η αρχική σελίδα που οδηγεί το χρήστη στο setup interface, είναι
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. Όλα αυτά τα υποστηρίζει το chipset της Fujitsu πάνω στο οποίο βασίζεται το MAC. ∆εν µπερδευόµαστε µε την
ύπαρξη επιλογής MPEG4, γιατί δεν είναι το γνωστό Η.264 που
χρησιµοποιούµε στην επίγεια ψηφιακή, αλλά το παλαιό Η.263 µε
το οποίο δεν είναι συµβατοί οι δέκτες. Είναι δεδοµένη λοιπόν η
χρήση του MPEG2 που έχει και ως εργοστασιακή ρύθµιση. Στη
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σελίδα αυτή υπάρχει και επάνω δεξιά ένας realtime έλεγχος για το αν υπάρχει εικόνα και
ήχος στις 4 εισόδους (κάτι που είναι βασικό σε µία αποµακρυσµένη διαχείριση).
Από το κάθετο menu επιλογής στα αριστερά, προχωράµε στο πεδίο Service management. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό βήµα των ρυθµίσεων που αφορά στη µορφή του
stream εξόδου. Ελεγχόµενα είναι τα ονόµατα των 4 elementary stream, το mode λειτουργίας (TV ή Radio),το SID, καθώς και η σειρά µε την οποία θα εµφανιστούν στο δέκτη
(LCN). Θα θέλαµε εδώ να αναφέρουµε µία σηµαντική δυνατότητα που δεν υπάρχει και αφορά τον πλήρη έλεγχο των PIDs του κάθε καναλιού (τα οποία είναι fixed ακόµα και σε
αυτό το version του firmware). Επικοινωνήσαµε µε την Ισπανική εταιρεία ζητώντας τους
να το συµπεριλάβουν σε επόµενο update.
Επόµενο βήµα είναι η σελίδα του Advanced network managment η οποία περιλαµβάνει
τις ρυθµίσεις του χαρακτήρα του multiplex (Ονοµασία ∆ικτύου, Παρόχου, ΝΙΤ, ONID, TSID), στοιχεία τα οποία µπορούν να ανέβουν στο MAC401 από ένα ήδη υπάρχον configuration file.
Τέταρτη και τελευταία µας ενέργεια είναι η σελίδα του Output. Εδώ εφαρµόζονται οι βασικότερες ρυθµίσεις του multiplexer. Είναι οι πιο ουσιαστικές από όλες, διότι αφορούν στον
τρόπο µετάδοσης του stream (∆ιαµόρφωση, ∆ιάκενο ασφάλειας, φέρουσες, 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 µεγαλύτερη τιµή από φέρουσες (8Κ),
µιας και όλο αυτό θα σας δώσει το µεγαλύτερο δυνατό bitrate που αγγίζει σε σύνολο τα
30 Mbps. Σε ένα καλωδιακό δίκτυο χωρίς άλλου είδους παρεµβολές, µπορούµε πολύ εύκολα να εφαρµόσουµε ρυθµίσεις σαν κι αυτές, τις οποίες ούτε καν θα δοκιµάζαµε σε εκποµπή στον αέρα. I
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Είδος: MAC 401 – Autonomous AV-COFDM modulator
Αριθµός εισόδων εικόνας ήχου – 4
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

>> Με µια µατιά <<

4 Πριν από το test αναβαθµίσαµε το

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

Η γνώµη µας: Μας άρεσε το µεγάλο gain ανά ενεργό φίλτρο (55 db) καθώς και το συνολικό επίπεδο εξόδου (120dbµV). Θα θέλαµε εξαρχής να δούµε και software ελέγχου µέσω υπολογιστή. Αναµφισβήτητα, πρόκειται για εξέλιξη των παλιότερων compact ενισχυτών αυτής της κατηγορίας. Όλος ο χειρισµός του επιτυγχάνεται µε απλή
επαφή χωρίς µηχανικά µέρη, ενώ το ηλεκτρονικό κοµµάτι ανταποκρίνεται µε µεγάλη ευκολία και αποδίδει τις
προδιαγραφές που έχει βάλει ο κατασκευαστής. Η επιλεκτικότητα των φίλτρων είναι σε τυπικό επίπεδο ενώ το
συνολικό gain αγγίζει τα 55 dB και τον φέρνει πρώτο στην κατηγορία του.

info IKUSI Hellas, Λ. Ποσειδώνος 33, Άλιµος, 2109852935, www.ikusi.gr, info@ikusi.gr και στο εµπορικό δίκτυο της εταιρείας.
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