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  FM گیرنده و استریمر 20  کاناله سیگنال 

طراحی ماژوالر	 
دریافت بیست کانال رادیویی FM به صورت همزمان	 
 	)RSSI( و  توان سیگنال )SNR( اندازه گیری نسبت سیگنال به نویز
 	PCM صدای دریافتی به فرمت A/D تبدیل
 	Stereo Level اندازه گیری
 	Stereo Pilot تشخیص وجود
 	RDS Level و PI Code  به همراه FM همزمان بیست کانال RDS نمایش محتوای
 	UDP در بستر شبکه با پروتکل PCM ارسال دیتای
امکان فشرده سازی همزمان اطالعات بیست کانال با استفاده از کدک های رایج صدا	 
امکان پخش صدا و آنالیز صدای ارسالی در نرم افزار مالتی ویوئر 	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
 	SNMP  پشتیبانی از پروتکل
نشانگر LED جهت مانیتورینگ وضعیت کارت	 

 	 FM در ایستگاه های فرستنده FM مانیتورینگ سیگنال و صدای
مانیتورینگ سیگنال و صدای FM در مراکز مانیتورینگ	 
آنالیز سیگنال در نرم افزار مالتی ویوئر برای مشاهده بارگراف	 
 	IPTV در FM استریمر سیگنال آنالوگ رادیویی

کارت FMD-0510 یک گیرنده ی رادیویی سیگنال آنالوگ FM بیست کاناله با خروجی IP است. این کارت سیگنال های آنالوگ FM دریافتی را )استریو/ مونو( به صدای دیجیتال 
با فرمت PCM تبدیل نموده و در بستر شبکه اترنت ارسال می نماید. کارتFMD-0510 به صورت ماژوالر طراحی شده است و به دلیل استفاده از بلوک LNA مناسب، تمامی 
بیســت گیرنده ی روی برد با دامنه مناســبی ســیگنال RF را دریافت می نمایند.این کارت قابلیت اندازه گیری مقادیر پارامترهای SNR  و  RSSI ســیگنال دریافتی برای هر کانال 

را دارد. همچنین توانایی دریافت RDS سیگنال ورودی را داراست که از طریق رابط کاربری تحت وب قابل  مشاهده است.
خروجــی ایــن کارت در بســتر شــبکه و از طریــق پروتکل UDP به مقصد ارســال می شــود. از طریق نرم افزار مالتی ویوئر MVP-0570 و ســخت افزار مربوطه، اســتریم ارســالی کارت 
FMD قابــل دریافــت اســت. در ایــن نرم افــزار صــدای شــبکه های دریافتــی قابل پخش اســت. عــالوه بر این ســطح صدای ارســالی به صــورت بارگراف قابــل رؤیت بــوده و می توان 
در ویدیــو وال، بارگــراف صداهــای ارســالی را مشــاهده نمود.همچنیــن در ایــن نــرم افــزار امــکان آنالیــز صــدای ورودی بــرای تشــخیص مونــو، ســکوت، دفاز بــه همــراه اندازه گیری 
Loudness و تشــخیص قطــع ســیگنال صــدا فراهــم اســت. تنظیمــات و کنتــرل کارت را مي تــوان از طریــق واســط کاربــری تحــت وب محصــول و پروتــکل SNMP انجــام داد. 
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مشخصات الكتریكي

12V DC ±ولتاژ کاری

8W>توان مصرفی

مشخصات مكانيكي

mm × 100 mm 220اندازه
(for 19”, 3RU standard frame)

g 250وزن

مشخصات فنی

FM  ورودي

MHz, 10 kHz 108‐ 87.5محدوده فرکانس ورودی

20) 1تعداد ورودی tuner)

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

RF حساسیت ورودیWithout LNA: 40 to 102 dBuV
With LNA: 20 to 81 dBuV

dB 15 ->تلف برگشتی

IP خروجی

UDP/IPپروتکل

Ethernet 10/100 Mb/s , RJ45نوع پورت

HTTP and SNMPنوع ارتباط

توضيحاتنام محصول
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ملزومات سيستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

سابرک 3RU به همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگر 1SRM- 0655LEDفریم ها و تجهیزات جانبی

DVB-IP 1سخت افزار و نرم افزار مالتی ویوئرMVP- 0570MPEG TS دستگاه مالتی ویوئر سیگنال

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com
www.samimgroup.com


