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دیتاشیت 1399

کارت  FMD-0520یــک گیرنــدهی رادیویــی ســیگنال آنالــوگ  FMده کانالــه بــا خروجــی  IPاســت .ایــن کارت ســیگنال های آنالــوگ  FMدریافتــی را (اســتریو /مونــو) بــه
صــدای دیجیتــال بــا فرمــت  PCMتبدیــل نمــوده و در بســتر شــبکه اترنــت ارســال مینمایــد .کارت FMD-0520به صــورت مــاژوالر طراحــی شــده اســت و به دلیــل اســتفاده

از بلــوک  LNAمناســب ،تمامــی ده گیرنــدهی روی بــرد بــا دامنــه مناســبی ســیگنال  RFرا دریافــت مینماینــد .ایــن کارت قابلیــت اندازهگیــری Frequency Deviationو
نمایــش  RDSســیگنالهای ورودی را دارا میباشــد.

خروجــی ایــن کارت در بســتر شــبکه و از طریــق پروتــکل  UDPبــه مقصــد ارســال میشــود .از طریــق نرمافــزار مالتــی ویوئــر  MVP-0570و ســختافزار مربوطــه ،اســتریم

ارســالی کارت  FMDقابــل دریافــت اســت .در ایــن نرمافــزار صــدای شــبکههای دریافتــی قابــل پخــش اســت .عــاوه بــر ایــن ســطح صــدای ارســالی به صــورت بارگــراف قابــل
رؤیــت بــوده و میتــوان در ویدیــو وال ،بارگــراف صداهــای ارســالی را مشــاهده نمــود .امــکان آنالیــز ســطح صــدای ورودی بــرای تشــخیص ســکوت و نیــز قطــع ســیگنال صــدا

فراهــم اســت .تنظيمــات و کنتــرل کارت را ميتــوان از طریــق واســط کاربــری تحــت وب محصــول و پروتــکل  SNMPانجــام داد.

ویژگیهای اصلی
•طراحی ماژوالر

•دریافت ده کانال رادیویی  FMبهصورت همزمان

•اندازهگیری نسبت سیگنال به نویز ( )SNRو توان سیگنال ( )RSSIو انحراف فرکانسی
•تبدیل  A/Dصدای دریافتی به فرمت PCM
•اندازه گیری Stereo Level

•تشخیص وجود Stereo Pilot

•نمایش محتوای  RDSهمزمان ده کانال  FMبه همراه  PI Codeو RDS Level
•ارسال دیتای  PCMدر بستر شبکه با پروتکل UDP

•امکان فشردهسازی همزمان اطالعات ده کانال با استفاده از کدکهای رايج صدا
•امکان پخش صدا و آنالیز صدای ارسالی در نرمافزار مالتی ویوئر
•دارای واسط کاربری تحت وب
•پشتیبانی از پروتکل SNMP

•نشانگر  LEDجهت مانیتورینگ وضعیت کارت

کاربردها
•مانیتورینگ سیگنال و صدای  FMدر ایستگاههای فرستنده FM
•مانیتورینگ سیگنال و صدای  FMدر مراکز مانیتورینگ

•آنالیز سیگنال در نرمافزار مالتی ویوئر برای مشاهده بارگراف
•استریمر سیگنال آنالوگ رادیویی  FMدر IPTV
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بک پنل

بلوک دیاگرام
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مشخصات فنی
مشخصات الكتريكي

ورودي FM

 87.5 ‐108 MHz, 10 kHzولتاژ کاری

محدوده فرکانس ورودی
تعداد ورودی

± 12V DC

( 1 )10 tunerتوان مصرفی

کانکتور

 BNCمشخصات مكانيكي

امپدانس

 75Ωاندازه
Without LNA: 36 to 130 dBuV

حساسیت ورودی RF

<8W

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

 With LNA: 16 to 110 dBuVوزن

تلف برگشتی

250 g

<- 15 dB

خروجی IP
پروتکل

UDP/IP

نوع پورت

Ethernet 10/100 Mb/s , RJ45

نوع ارتباط

HTTP and SNMP

ملزومات سیستم
تعداد

نوع
فریمها و تجهیزات جانبی

1

سختافزار و نرمافزار مالتی ویوئر DVB-IP

1

نام محصول

مشخصات

SRM- 0645

سابرک  1RUبه همراه یک منبع تغذیه پشتیبان

SRM- 0655

سابرک  3RUبههمراه دو منبع تغذیه  225/150وات و درب فندار با نمایشگر LED

MVP- 0570

دستگاه مالتی ویوئر سیگنال MPEG TS

اطالعات سفارش
نام محصول

توضیحات
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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
و فنــاوری در کالس جهانــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائــه
محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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