TECHNIKA

Ariva T60 – najnowszy tuner Fergusona
do cyfrowej telewizji naziemnej – część I
W ubieg³ym miesi¹cu zaprezentowaliœmy mo¿liwoœæ wykorzystania
specjalnych modu³ów CI, umo¿liwiaj¹cych telewizorom wyposa¿onym w tunery MPEG-2, odbiór programów nadawanych w MPEG-4. Jak ka¿de rozwi¹zanie kompromisowe, tak¿e i to ma pewne ograniczenia, o których
wspomina³em w tamtym artykule. Na szczêœcie to nie jedyne rozwi¹zanie
problemu starszych telewizorów. Jednym z najbardziej popularnych wydaje
siê zakup zewnêtrznego tunera DVB-T. Taki tuner pod³¹cza siê podobnie
jak tuner satelitarny, zreszt¹ poza g³owic¹, niewiele siê od niego ró¿ni.
W ostatnich miesi¹cach na polskim rynku pojawi³a siê ca³a gama takich
odbiorników, nazywanych te¿ (podobnie jak satelitarne) „set-top boxami”.
Ich wysyp spowodowany jest stopniowym uruchamianiem multipleksów
DVB-T w naszym kraju. Choæ polska, cyfrowa telewizja naziemna jest koszmarnie opóŸniona, to jednak powoli startuje. Istotn¹ wiadomoœci¹ jest przy
tym to, ¿e ca³emu procesowi towarzyszy widoczny spadek cen sprzêtu do jej
odbioru. Myœlê, ¿e bez wiêkszego b³êdu mo¿na za³o¿yæ, ¿e kiedy nadejdzie
moment wy³¹czenia analogowej telewizji, ceny najtañszych odbiorników
DVB-T osi¹gn¹ poziom kilkudziesiêciu z³otych.
Niestety jest te¿ pewne ale. Otó¿ aby w przysz³oœci nie dochodzi³o do
problemów przy odbiorze, zosta³y sporz¹dzone techniczne wytyczne, jakie
musi spe³niaæ sprzedawany na polskim rynku sprzêt odbiorczy. Chodzi o to,
aby by³ on kompatybilny ze stosowanymi obecnie i w niedalekiej przysz³oœci standardami nadawania. Bez koniecznoœci siêgania do dokumentów
urzêdowych i przedzierania siê przez g¹szcz przepisów, wytyczne te mo¿na
znaleŸæ na oficjalnej stronie dotycz¹cej cyfryzacji, przygotowanej przez Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury, znajduj¹cej siê
pod adresem http://cyfryzacja.gov.pl (zak³adka Odbiorniki/Wytyczne techniczne dla odbiornika). Wymagania te obejmuj¹ (s¹ to dok³adne cytaty) dla
„sygna³u wizji obs³ugê formatu SDTV i HDTV kodowanych w systemie
MPEG-4 czêœæ 10 (dok³adniej H.264/AVC)”, a dla „sygna³u fonii obs³ugê
formatów od mono, poprzez stereo i dwa dŸwiêki a¿ do dŸwiêku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie MPEG-2 Warstwa II oraz AC-3 (Dolby Digital) i E-AC-3 (Dolby Digital Plus)”.
Jeœli jednak ktoœ chce zapoznaæ siê z pe³n¹ specyfikacj¹ techniczna jak¹ musi spe³niaæ sprzêt sprzedawany w Polsce, mo¿e siêgn¹æ do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 roku, „w sprawie
wymagañ technicznych i eksploatacyjnych dla urz¹dzeñ konsumenckich
s³u¿¹cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych”
opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 221 z 24 grudnia 2009 roku, pozycja 1742.
Jednym z problemów mo¿e siê okazaæ w przysz³oœci fonia Dolby Digital
Plus, która zosta³a wymieniona w „wymaganiach”, a z któr¹ nie poradzi sobie spora czêœæ odbiorników dostêpnych dzisiaj na rynku. Na razie dzia³aj¹,
bowiem nadawcy wykorzystuj¹ œcie¿ki dŸwiêkowe MPEG, ale nie wiadomo,
czy tak bêdzie zawsze. Z ca³¹ pewnoœci¹ rozwi¹zanie przyniesie czas, zreszt¹ dzisiaj trudno nawet przewidzieæ, co bêdzie za kilka lat i czy w ogóle ca³y dzisiejszy sprzêt nie bêdzie nadawa³ siê wówczas do lamusa. Mimo to jednak, poniewa¿ specyfikacja jest doœæ konkretna, przy zakupie warto pytaæ,
czy na pewno sprzedawany (czêsto po okazyjnie niskiej cenie) odbiornik
spe³nia wszystkie jej wymogi.
Jednym z najnowszych odbiorników DVB-T, który spe³nia wymogi specyfikacji, jest ARIVA T60, czyli najnowszy, naziemny model Fergusona.
Jest to prawdziwa nowoœæ, bowiem powinien pojawiæ siê na rynku kilka,
mo¿e kilkanaœcie dni po tym, kiedy bie¿¹ce wydanie „TV-Sat Magazynu” z
jego opisem uka¿e siê w kioskach.
Do redakcji dotar³a wersja testowa, dlatego mo¿emy przedstawiæ go
naszym Czytelnikom.
Urz¹dzanie zosta³o umieszczone w metalowej obudowie koloru czarnego, o wymiarach 22 cm x 12,5 cm (13,5 cm z gniazdami na tylnym panelu) x 3,7 cm (4 cm z nó¿kami). Wraz z kablem zasilaj¹cym odbiornik wa¿y
nieca³e 0,6 kg (dane uzyskane z pomiarów egzemplarza testowego). Pilot z
bateriami wa¿y 79 g.
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Lokowanie portu USB na przednim panelu staje się niestety normą.
Panel przedni wykonany zosta³ z plastiku. W przeciwieñstwie do tunerów satelitarnych, zawiera minimaln¹ iloœæ elementów. Nie jest to jednak
specjalnoœæ Fergusona, tak¹ tendencjê mo¿na zauwa¿yæ w przypadku wiêkszoœci podobnych odbiorników. Z lewej strony zainstalowano czteropozycyjny wyœwietlacz. To plus w porównaniu z najtañszymi tunerami, w których
jedynymi wskaŸnikami wizualnymi na obudowie s¹ diody. W œrodkowej czêœci panelu umieszczono przyciski operacyjne: standby, oraz góra i dó³. Z
prawej strony port USB, a nad nim nadrukowano nazwê odbiornika. Wrócê jeszcze na moment do portu USB. Rozumiem argumentacjê o lepszym
dostêpie, ale ten problem doskonale za³atwiaj¹ ró¿nego rodzaju przed³u¿acze. Natomiast na sta³e wetkniêty w gniazdo na przednim panelu kabel nie
prezentuje siê specjalnie estetycznie. A przecie¿ wiele osób wykorzystuje
port USB nie tylko do okazjonalnego odtwarzania multimediów z pamiêci
przenoœnych, lecz w pe³ni wykorzystuje mo¿liwoœci PVR odbiornika pod³¹czaj¹c do niego na sta³e dysk twardy.

Wetknięta do gniazda USB pamięć przenośna typu pendrive nie jest
jeszcze specjalnym problemem, Gorzej prezentuje się kabel prowadzący
do zewnętrznego dysku USB.

Standardowo (jak na sprzęt tego typu) wyposażony panel tylny.
Panel tylny, srebrny, metalowy. Od lewej wejœcie antenowe, obok wyjœcie
do drugiego odbiornika (tzw. loop). Jest to tylko przelotka, w odbiorniku nie
zainstalowano modulatora. Nie obni¿a to jednak w moim odczuciu oceny
urz¹dzenia, bowiem modulator jest obecnie bardzo rzadko wykorzystywany,
a rezygnacja z niego oznacza jednak nieco ni¿sz¹ cenê. Nad gniazdami antenowymi zainstalowano gniazdo CINCH z cyfrowym sygna³em dŸwiêku
(SPDIF), po prawej stronie gniazdo EuroScart, a dalej obok niego, w centralnej czêœci cyfrowe wyjœcie HDMI. Interfejs HDMI bardzo siê przydaje, bowiem Ariva T60 jest odbiornikiem wysokiej rozdzielczoœci. Aby siê o tym
przekonaæ wcale nie trzeba czekaæ a¿ pojawi¹ siê transmisje HDTV, bowiem
T60 mo¿e pracowaæ jako multimedialny odtwarzacz, w tym miêdzy innymi
odtwarzacz materia³ów video High Definition. Ostatnim elementem panelu
tylnego jest zainstalowany w prawym górnym rogu kabel zasilaj¹cy 230 V.
W trakcie pracy odbiornik pobiera 8 W mocy, po wy³¹czeniu (Standby)
moc ta spada do oko³o 1~2 W. W czasie pracy odbiornik lekko siê grzeje,
w zasadzie góra i boki s¹ ch³odne, cieplejszy jest tylko spód.
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Testowa wersja T60 od środka, po zdjęciu obudowy.
Menu instalacyjne obejmuje między innymi funkcje programowania
ręcznego i automatycznego.

Wszystkie naziemne tunery Fergusona wyposażone są w ten sam
model pilota, RCU-200. To nie tylko ułatwienie dla serwisu, ale dzięki
wielkoseryjnej produkcji daje możliwość obniżki ceny.
Po pod³¹czeniu anteny i w³¹czeniu do sieci energetycznej urz¹dzenie
jest gotowe do pracy. Od momentu w³¹czenia do pojawienia siê obrazu
up³ywa oko³o 25 sekund. Oczywiœcie odbiornik prosto ze sklepu trzeba najpierw skonfigurowaæ i zaprogramoaæ. Przejœcie do konfiguracji u³atwia niezale¿na obecnoœæ sygna³ów video na wyjœciu analogowym Scart i cyfrowym
HDMI.

W menu „Narzędzia”, w pozycji „Informacje” można sprawdzić wersję sprzętową odbiornika i wersję oprogramowania.
Wybrane elementy specyfikacji (za instrukcj¹ obs³ugi)
Czêstotliwoœæ CPU
Pamiêæ Flash
Pamiêæ SDRAM
Typ tunera
Zakres czêstotliwoœci
Impedancja wejœciowa
Zasilanie wzmacniacza antenowego
Poziomy wejœciowe

Proporcje obrazu
Rozdzielczoœæ wyjœciowa

400 MHz
1PC 32Mbit/4Mbyte
1PCS 32MX16bit/64Mbyte DDRs
wbudowany na p³ycie g³ównej
177,5 – 227,5 MHz i 474 – 858 MHz
75 Ohm
5 V DC, 30 mA,
zabezpieczenie przeciwprzeci¹¿eniowe
64QAM:-78,5 dBm ~ -8,75 dBm ~ 16QAM:
-84,1 dBM ~ -8,75 dBm; QPSK -90,3 dBm ~
-8,75 dBm
4:3, 16:9
1920x1080, 1280x720, 720x480

Oprócz ustawień językowych dźwięku i napisów, w menu „Opcje” znalazło się miejsce dla funkcji Sleep (od 1 do 12 godzin, pełne godziny). Jeśli
pojawi się konieczność precyzyjnego ustawienia czasu włączenia, lub wyłączenia odbiornika można skorzystać z funkcji „Włącz/wyłącz o czasie”, w
której żądany czas można zdefiniować z dokładnością do minuty.
W czasie startu na ekranie pojawia siê charakterystyczne logo Arivy, znane z modeli satelitarnych. Ale na tym koniec podobieñstw, menu jest zupe³nie
inne. I to nie tylko wizualnie, ale tak¿e w sensie sposobu obs³ugi i organizacji.
Instrukcja obs³ugi jest obszerna (34 strony), ilustrowana kolorowymi
zrzutami ekranu. Zwracam na to uwagê, bowiem nie widzieæ czemu od
pewnego czasu pojawia siê wiele instrukcji z obrazkami czarno bia³ymi. Rozumiem, ¿e edycja drukowana mo¿e byæ przez to tañsza, ale w przypadku
dokumentów elektronicznych, trudno to wyt³umaczyæ racjonalnie.
Dziêkujê firmie Ferguson www.ferguson.pl za wypo¿yczenie odbiornika Ariva T60 do testów.
Opracowa³ Zdzis³aw Marchewka
Zdjêcia Ferguson, zrzuty ekranowe autor
Video

Audio
Pasmo video
Impedancja video
Poziom sygna³u video
Pasmo czêstotliwoœci audio
Impedancja audio
Poziom sygna³u audio
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura
Wilgotnoœæ

MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H264
(MPEG-4 part 10) main and high profile level
4.1/MPEG-2 MP@HL
MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG2 AAC, MPEG-4 AAC LC 2ch/5.1ch
SD: 5,0 MHz (-3dB), HD: 30 MHz (-3 dB)
75 Ohm
1.0 V p-p
20 Hz ~ 20 KHz
600 Ohm
2V rms (5,6 Vp-p)
175~250 V ~ 50Hz/60Hz
Max 8 W
0-40°C
<95%
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