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STC-0530-81
گیرنده و مبدل سیگنال ماهوارهای تکی DVB-S/S2

دیتاشیت 1399 -

کارت  STC-0530-81یــک مبــدل حرفـهای و مــاژوالر ســیگنال دیجیتــال ماهــوارهای بــه ســیگنالهای  ASIو  IPمطابــق بــا اســتانداردهای  DVB-S/S2اســت .ایــن محصــول
دادههــای  TSرا بهصــورت  MPEG TSبــر بســتر شــبکه اترنــت ،در قالــب بســتههای  UDPو  RTPارســال مینمایــد .در ایــن حالــت میتــوان دادههــای  TSموجــود در یــک

بانــد فرکانســی مشــخص را بهصــورت  Unicastو یــا  Multicastمنتشــر نمــود .ایــن کارت دارای یــک ورودی  RFو یــک خروجــی  TSاســت .کارت  STC-0530-81در کنــار یــک

سیســتم ریماکــس جهــت دریافــت ماهــوارهای و سیگنالرســانی فرســتندههای زمینــی قابــل اســتفاده مــی باشــد .نشــانگرهایی روی کارت جهــت اطــاع از وضعیــت کاری و الک

شــدن ورودی  RFدر نظــر گرفتــه شــده اســت .کنتــرل و مانیتورینــگ پارامترهــای دریافتــی ســیگنال ورودی  ،RFبــا اســتفاده از نــرم افــزار مانیتورینــگ امــکان پذیــر خواهــد بــود.

ویژگیهای اصلی
•دارای یک ورودی L-Band DVB-S/S2

•دارای یک سیگنال  Loopبرای ورودی RF
•محدودهی فرکانسی 950-2150 MHz

•دارای یک خروجی مستقل  ASIو یک خروجی IP
•توانایی کنترل تغذیهی LNB

•قابلیت کنترل و مانیتورینگ پارامترهای ( RFلول و )SNR

•سازگاری با سابرکهای  3RUشرکت صمیم ()SRM-0655

•پشتیبانی از استانداردهای DVB-S/S2
•نرخ سمبل 1-45 MSymb/s

کاربردها
•در فرستنده های تلویزیونی جهت دریافت سیگنال (رله) و تغذیهی ورودی بلوک فرستنده DVB-S/S2
•استریمر بر روی شبکهی LAN

•ماژول ورودی  DVB-S/S2دستگاه مالتی ویوئر MVP-0570
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DVB-S/S2 گیرنده و مبدل سیگنال ماهوارهای تکی
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DVB-S/S2 گیرنده و مبدل سیگنال ماهوارهای تکی

STC-0530-81
مشخصات فنی

QPSK, 8PSK (Auto)
2-45 MSymbol/s

DVB-S2 symbol rate

Automatic
(1/4,1/3,2/5,2/1,3/5
2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10)

DVB-S2 code rate (QPSK)

Automatic (3/5,2/3,3/4
5/6,8/9,9/10)

DVB-S2 code rate (8PSK)

استانداردها
IEEE Std 802.3-2002
IEEE Std 802.1q

Link layer
VLAN

RFC 760

Transport layer: IPv4

RFC 768

UDP

RFC1889, RFC3550, RFC2250

RTP

ISO/IEC 13818-1 2000
RFC 3376
ETSI TS 102 034 V1.3.1

±(8~12)V DC

RF ورودي

DVB-S2 constellation

DVB/MPEG- 2
IGMPv2

DVB-S/S2

نوع سيگنال

DVB-S: ETSI EN 300 421
DVB-S2: ETSI EN 302 307

استانداردها
تعداد ورودي

1

کانکتور

Type F, Female

امپدانس

75Ω

محدوده فرکانسی

950 MHz to 2150 MHz

سطح ورودی

30~110 dBµv

ASI خروجي
DVB-ASI

نوع سيگنال

ISO-13818-1, EN50083-9

استانداردها

1+1

تعداد خروجی

BNC

کانکتور

 مشخصات الكتريكي75Ω

امپدانس

MPEG- 2/MPEG- 4 Encapsulation/
DeCapsulation

) (اختیاریIP خروجی

ولتاژ كاري
 توان مصرفیIEEE Std 802.3-2002,

<15W

مشخصات مكانيكي
220 mm × 100 mm (for 19”, 3RU
standard frame)
250 g with shield plate,
100 g back panel

اندازه

0 % to 90%

تعداد

1

کانکتور

RJ45

ماکزیمم نرخ بیت

 وزن70 Mbps
محيط كاري

5 °C to 40 °C

استانداردها

10/100 Base-T

دمای محیط

کارایی

1-45 MSymbol/s

DVB-S symbol rate

0.35

 رطوبت محيطAutomatic (1/2,2/3,3/4,5/6,7/8)

DVB-S roll off
DVB-S code rate

ملزومات سیستم
مشخصات

نام محصول

تعداد

LED  وات و درب فندار با نمایشگر225/150  بههمراه دو منبع تغذیه3RU سابرک

SRM-0655
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نوع
فریمها و تجهیزات جانبی
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STC-0530-81

گیرنده و مبدل سیگنال ماهوارهای تکی DVB-S/S2

اطالعات سفارش
نام محصول

توضیحات

STC- 0530-81

گیرنده و مبدل سیگنال ماهوارهای تکی DVB-S/S2

IP

آپشن شبکه 10/100

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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