TECHNIKA

Linbox Avira ST-200 Combo,
czyli jak zmierzyć sygnał z Ziemi i satelity
Funkcj¹ pokrewn¹ do identyfikacji satelitów, jest identyfikacja po³¹czeñ DiSEqC. Nawet jeœli nie wiadomo, na jakie satelity skierowane s¹
anteny pod³¹czone do poszczególnych wejœæ prze³¹cznika DiSEqC,
miernik sam to sprawdzi i poka¿e. Ostatni¹ funkcj¹ z tej serii jest automat, który obok identyfikacji satelitów, wspó³pracuje z anten¹ obrotow¹
sterowan¹ komendami DiSEqC (m.in. obs³uga Go To). W ka¿dym przypadku nale¿y pamiêtaæ, aby baza satelitów i transponderów by³a aktualna. To warunek prawid³owej identyfikacji.
Miernik (g³owica satelitarna) jest czu³y. Nie tylko zidentyfikowa³ sygna³y, ale prawid³owo odbiera³ programy ze s³abych transponderów
Astry 1N (28°East), skierowanych na Wyspy Brytyjskie, z którymi nie
poradzi³ sobie odbiornik konsumencki.
Urz¹dzenie bezproblemowo odbiera przekazy HD. Wyœwietlacz
pe³ni rolê wskaŸnika, ale jest tak¿e ekranem, na którym mo¿na wyœwietliæ odbierany program.
Listê satelitów i transponderów mo¿na utworzyæ samemu, ale poniewa¿ przyrz¹d ma wiele cech tradycyjnego odbiornika, gotow¹ listê
mo¿na za³adowaæ przez port USB. Po pod³¹czeniu pamiêci USB do portu, na ekranie powinien pojawiæ siê komunikat „USB gotowy”. Jeœli go
nie ma, mo¿e to oznaczaæ nieprawid³owy format, niekompatybilnoœæ,
lub uszkodzenie noœnika. Aby dokonaæ aktualizacji listy kana³ów z no-

Parametry sygnału naziemnego.

Wyszukiwanie programów naziemnej telewizji cyfrowej.

10

TV-Sat Magazyn • 09.13

(3)

Pomiar sygnału wybranego kanału telewizji naziemnej (DVB-T).

Miernik skanuje cale pasmo i pokazuje spektrum sygnału. Na pierwszy
rzut oka można ocenić siłę sygnału na poszczególnych częstotliwościach.

Packet Control

TECHNIKA

Przygotowania do aktualizacji list satelitów i transponderów.

W katalogu głównym nośnika USB pojawił się plik z kopią bezpieczeństwa ustawień zgraną z miernika.
konaæ nagrania, nale¿y podczas ogl¹dania wybranego programu (satelitarnego, albo naziemnego DVB-T), nacisn¹æ przycisk F4, wówczas pojawi siê menu PVR. Opcja PVR uruchamia nagrywanie odbieranego programu, a TP PVR daje mo¿liwoœæ rejestracji ca³ego transpondera.

Aktualizacja w toku.
œnika USB, nale¿y wejœæ do Menu / Aktualizacja PC / Menu USB. Na
ekranie zostanie wyœwietlona zawartoœæ pamiêci.
Na ilustracji widaæ plik z list¹ kana³ów (rozszerzenie *.bin). Po najechaniu kursorem na plik z danymi, nale¿y nacisn¹æ OK i potwierdziæ.
Rozpocznie siê aktualizacja. Trwa oko³o trzech minut, w tym czasie komunikat „Aktualizacja, nie w³¹czaæ” ostrzega przed dzia³aniem, które
mo¿e uszkodziæ miernik. U do³u ekranu widaæ pasek postêpu. Wspomniany komunikat przypomina o jeszcze jednej wa¿nej kwestii: poniewa¿ jest to urz¹dzenie zasilane z akumulatora, przed przeprowadzeniem
aktualizacji nale¿y pamiêtaæ, aby by³ on wystarczaj¹co na³adowany. Jeœli nie jest, bezpieczniej do miernika pod³¹czyæ zasilacz. Samoczynne
wy³¹czenie siê urz¹dzenia ze wzglêdu na brak zasilania w trakcie procesu aktualizacji, mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ pojawienia siê w serwisie.
Jeœli przed aktualizacj¹ zostanie naciœniêty przycisk F3 (czerwony),
na noœniku USB zostanie zapisana kopia listy z miernika. Tym sposobem
mo¿na wymieniaæ siê gotowymi listami, albo ³atwo i szybko aktualizowaæ nowy przyrz¹d. Podobnie przebiega aktualizacja oprogramowania
systemowego.
Kiedy u¿ytkownik „nabroi” przy konfiguracji urz¹dzenia, mo¿e
przywróciæ ustawienia fabryczne korzystaj¹c z kilku opcji do wyboru
(wszystko, tylko lista kana³ów, lista radiowa, lista kana³ów kodowanych).
Miernik mo¿e rejestrowaæ odbierane programy na noœniku USB.
Format ts (transport stream), w którym tego dokonuje, umo¿liwia wykorzystanie nagrañ nie tylko na komputerze, ale tak¿e ca³ej masie urz¹dzeñ, które ten format obs³uguj¹ (obecnie niemal wszystkie odtwarzacze video, telewizory z interfejsem USB, gniazdem kart SD itp.) Aby do-

Bogate menu PVR, którego nie powstydziłby się odbiornik satelitarny.

W wypadku TP PVR trzeba przygotować szybki nośnik. Ilość danych
może być bowiem tak duża, że nagranie nie wystartuje, lecz pojawi się
komunikat o zbyt małej prędkości zapisu zastosowanej pamięci.
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U dołu ekranu widać pasek z informacjami na temat nazwy, czasu,
wielkości nagrywanego materiału i ilości wolnego miejsca na nośniku.
Dope³nieniem funkcji zwi¹zanych z rejestracj¹ programów jest Timeshift, czyli mo¿liwoœæ zatrzymania odtwarzania programu odbieranego na ¿ywo i wznowienie ogl¹dania z przesuniêciem czasowym (buforowanie online).
Funkcje zwi¹zane z nagrywaniem, niew¹tpliwie rzadko wykorzystywane podczas rutynowej pracy, to mimo wszystko spora atrakcja. Jako

mobilna nagrywarka, miernik mo¿e siê okazaæ bardzo przydatny w wielu sytuacjach.
Urz¹dzenie mo¿e pos³u¿yæ jako odtwarzacz treœci multimedialnych,
choæ funkcja ta, ze wzglêdu na brak jakichkolwiek wyjœæ video, ma ograniczone zastosowanie (trudno sobie wyobraziæ ogl¹danie filmu na tak miniaturowym ekranie). Tym niemniej jednak mo¿e siê przydaæ w warunkach polowych, na przyk³ad do sprawdzenia nagranych treœci. Mo¿e to
byæ tym bardziej cenne, ¿e dziêki zasilaniu z akumulatora mo¿na tego dokonaæ praktycznie wszêdzie. Odtwarza pliki video *.avi,*.mkv, *.mp4,
*.mov, *.3gp,*.mpg, *.ps, *.dat, *.vob, *.ts, *.m2ts,*.flv, muzykê w *.mp3
i obrazy *.bmp, oraz *.jpg. Podczas testów bez trudu poradzi³ sobie z testowym plikem *.ts (transport stream) w wysokiej rozdzielczoœci (1080p).
Aby skorzystaæ z funkcji odtwarzania, nale¿y wejœæ do Menu G³ównego, nastêpnie Aktualizacjê PC i Menu USB. Wybraæ rodzaj pliku (video, muzyka, obrazy), potem plik i nacisn¹æ OK.
Instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim dostêpna jest zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym. W tej drugiej wersji ilustracje s¹
kolorowe i mo¿na je powiêkszyæ, a wiêc s¹ bardziej wyraŸne i ca³oœæ lepiej siê czyta.
To nie wszystkie mo¿liwoœci jakimi dysponuje to urz¹dzenie. Jednak
nawet krótka prezentacja pokaza³a, ¿e urz¹dzenie jest proste w obs³udze i nie nale¿y siê go baæ. A przy tym, jak na miernik DVB-S2/DVB-T,
nie jest przesadnie drogie i kosztuje oko³o 1600 z³.
Dziêkujemy firmie LinBOX DIGITAL EUROPE, http://www.linbox.pl z Opatowa za udostêpnienie odbiornika LINBOX AVIRA ST200 COMBO do testów.
Z. Marchewka. Ilustracje autora

Specyfikacja techniczna
(w ślad za serwisem dystrybutora)
TUNER SATELITARNY & DEMODULATOR
Zakres czêstotliwoœci
950MHz-2150MHz
Z³¹cze wejœciowe
„F” (¿eñskie)
Poziom sygna³u
-65dBm~-25dBm
Zasilanie LNB
Sterowanie LNB
DiSEqC
Symbol Rate
2Mbps~45Mbps
Inwersja widma

Poziom profilu
MPEG-4 MPEG-2 Video (MP@ML)
Typ
Mono
Sampling Rates
32, 44.1, 48 KHz
Dekodowanie dŸwiêku
MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
13/18V, max 400mA
22KHz
DiSEqC 1.0 /1.1 / 1.2

Autokonwersja

TUNER NAZIEMNY & DEMODULATOR
Zasiêg czêstotliwoœci
107MHZ to 858MHz
Z³¹cze wejœciowe
IEC (¿eñskie)
RF Impedacja
75 Om unbalanced
IF Band Width
Demodulation
FFT Mode
Constellation
Guard Interval
Inner Coding Rate
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MPEG (SATELITA)

MPEG (NAZIEMNA)
Poziom profilu
MPEG-2 MP@ML
Aspect Ratio
4:3, 4:3 Pan & Scan,4:3 Letter Box, 16:9
Dekodowanie dŸwiêku
MPEG/MusiCam Layer I & II
Tryb Audio
Jeden kana³ / Dwukana³owe/Z³¹cze stereo/ Stereo

ZASILANIE

6M, 7M, 8M
COFDM
Auto
Auto
Auto
Auto
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Napiêcie wejœciowe
Bateria Li-on
£adowarka

12.6 V
2700 mA
90-240 V

SPECYFIKACJA FIZYCZNA
Wielkoœæ (WxHxL)
102x166x45 mm
Masa (Netto)
Oko³o 0,5 kg
Temperatura pracy
0°C to + 40°C
Temperatura przechowywania -40°C to + 65°C

