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دیکدر و گیرنده ی حرفه ای مالتی فرمت

 	IP (Ethernet( و دنباله های ورودی DVB-ASI ,DVB-T/T2 ,DVB-S/S2 قابلیت دریافت سیگنال های
 	 HD 4:2:0 یا SD با فرمت MPEG-2 اختیاری( و( MPEG-4 / H.264 قابلیت دیکد کردن استانداردهای
قابلیت کنترل انواع سوئیچ های DiSEqC و پشتیبانی Cascade سوئیچ ها 	 
 	 Up/Down/Crossقابلیت همگام سازی فریم و انجام تبدیالت
قابلیت دیکد کردن صدا با فرمت های MPEG-1, MPEG-2, AAC, HEAAC و ... 	 
قابلیت دیکد  کردن همزمان دو سرویس صدای مختلف	 
 	 BISS-E و BISS-1 پشتیبانی روش های رمزگشایی
دو خروجی ویدیوی دیجیتال HD/SD-SDI با صدای امبد شده	 
 	)Balanced( و صدای آنالوگ )AES( خروجی های صدای دیجیتال
 	)CVBS( دو خروجی تصویر آنالوگ
 	ASI یا )RF( از ورودی سیگنال رادیویی ASI خروجی
 	SNMP پشتیبانی از
قابلیت مدیریت توسط نرم افزار کنترل و مانیتورینگ صمیم	 
سوئیچینگ و زمان Start-up سریع	 

  ،MPEG-2 ــل ــف از قبی ــتاندارد های مختل ــت اس ــر تح ــرده تصوی ــیگنال های فش ــردن س ــد ک ــور دیک ــه منظ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــده حرف ــدر و گیرن ــک دیک کارت TSD- 0570 ی
MPEG-4 و H.264 بــه یکــی از فرمت هــای SD یــا HD و دو ســرویس صــدای فشــرده مختلــف طراحــی گردیــده و کاربــرد گســترده ای در مانیتورینــگ، تولیــد و توزیــع ســیگنال 
SD- یــا HD-SDI اختیــاری( را جهــت تولیــد ویدیــوی( DVB-T/T2 و زمینــی DVB-S/S2 ماهــواره ای ،DVB-ASI قابلیــت دریافــت ســیگنال های TSD- 0570 دارد. کارت
SDI بــا صــدای امبــد شــده و صــدای دیجیتــالAES ، ویدیــوی آنالــوگ مرکــب )Composite) و صــدای آنالــوگ دارا می باشــد. دیکــد کــردن دنبالــه ی انتقــال بــرای ورودی 
IP  و نیــز همگام ســازی فریــم تصویــر و انــواع تبدیــل Up/Down/Cross از ویژگی هــای ایــن محصــول اســت. همچنیــن ایــن کارت قابلیــت تبدیــل ســیگنال دریافــت شــده 
روی ورودی هــای RF یــا DVB-ASI را بــه خروجــی ASI خــود دارد. ایــن سیســتم رمزگشــایی BISS-   / BISS-E مربــوط بــه چندیــن ســرویس رمزگــذاری شــده را پشــتیبانی 

می کنــد. کنتــرل ســوئیچ DiSEqC و ســوئیچ بیــن حداکثــر شــصت و چهــار LNB مختلــف از قابلیت هــای ارزنده ایــن محصــول اســت.
ســازگاری TSD- 0570 بــا دیگــر تولیــدات گــروه صمیــم از قبیــل RMX-0510 ،STC-0535 و STC-0530 یــک مجموعــه کامــل بــرای مانیتورینــگ بــه روز را در اختیــار 
برودکســترها قــرار می دهــد. کنتــرل و مانیتورینــگ ایــن گیرنــده از طریــق شــبکه های IP بــا اســتفاده از پروتــکل SNMP در یــک نرم افــزار جامــع NMS یــا نرم افــزار 

ــود. ــد ب ــر خواه ــت وب امکان پذی ــز تح ــم و نی ــگ صمی مانیتورین

ویژگی های اصلی 

TSD- 0570  
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بک پنل

بلوک دیاگرام

کاربردها 

 	DVB-T/T2 و FM در فرستنده های تلویزیونی برای مانیتورینگ سیگنال برگشتی و نیز سیگنال رسانی فرستنده های آنالوگ و دیجیتال
 	HD/SD-SDI به سیگنال IP برای مانیتورینگ و نیز مبدل IP در شبکه های مبتنی بر
در مراکز مانیتورینگ جهت دریافت انواع سیگنال های ماهواره ای و زمینی 	 
در مراکز ارسال و دریافت سیگنال های زمینی و ماهواره ای	 
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مشخصات فنی

خروجي   ویدیوی دیجیتال 

HD/SD-SDIنوع سیگنال

  HD-SDI: SMPTE 292M, SMPTE 299Mاستانداردها
SD-SDI: SMPTE 259M, SMPTE 272M  

2تعداد

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

% mV ± 10 800سطح ولتاژ

)UI (SD, HD 0.2>جیتر

)to 1.5 ns (SD 0.4زمان صعود و نزول
<270 ps (HD(

Overshoot<10 % Amplitude

DC offset0 V ± 0.5 V

IP ورودی

IEEE Std 802.3-2002,10/100 Base-Tاستانداردها

1تعداد 

RJ-45کانکتور

ASI ورودي /خروجی

DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1/2/3استاندارد

in+ 2 out 1تعداد ورودي/خروجی 

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

% mV ± 10 800سطح ولتاژ

ns 1.2زمان صعود و نزول

Data rate0–100 Mb/s

Packet size188 or 204

کارایی

MPEG-4 SD & HD 4:2:0دیُکد ویدیو
MPEG-2 SD & HD 4:2:0

4:3, 16:9نسبت تصویر

1080i at 25 Hz, 29.97 Hz, 30 Hzفرمت ویدیو
720p at 50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz
480p at 59.94 Hz
480i at 29.95 Hz
576i at 25 Hz

MPEG-1 layer I/IIدیُکد صدا
MPEG-2 Layer II, AAC & HEAAC

کنترل و مانیتورینگ 

تمامی تنظیمات کارت از طریق مرورگر وب و پروتکلSNMP قابل انجام است.

RF ورودی

 DVB-S/S2 or DVB-T/T2نوع سیگنال

,DVB-S: EN 300 421استانداردها
DVB-S2: EN 302 307,
DVB-T: EN 300 744,
DVB-T2: EN 302 755

 ,DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK, 16APSKمدوالسیون
32APSK(;
DVB-T (QPSK, 16-QAM, 64-QAM(;
DVB-T2 (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 
256-QAM(

)DVB-S/S2 (-25 dBm to -65 dBmسطح ورودی

DVB-S/S2کانکتور (1x F-Type 75Ω + One 
loop output(;
DVB-T/T2 (1x IEC-Type 75Ω + One 
loop output(

DVB-S/S2محدوده فرکانس  (950-2150 MHz(;
DVB-T/T2 (174-862 MHz(

خروجی صدای آنالوگ

Balanced Analog Audioنوع سیگنال

2تعداد خروجي  , (4 option(

 pin 3کانکتور

50Ω>امپدانس

 )dB (20 Hz to 20 kHz 0.2 ±پاسخ فرکانسي
at 48 kHz Sample Rate

)dB (20 Hz to 20 kHz 90 ->همشنوایی

% 0.004>اعوجاج (20 Hz to 20 kHz(

dB 90->میزان نویز حداقل

THD+N<- 96 dB

DC offset<± 30 mV

kHz 96, 48فرکانس نمونه برداری

خروجي   ویدیوی آنالوگ

)CVBS (PAL/NTSCاستاندارد 

  1 + 1تعداد خروجی

BNCکانکتور

خروجي صدای دیجیتال

AES3نوع سیگنال

)option 2) + 1تعداد خروجی

pin 3کانکتور

110Ωامپدانس 

kHz 48فرکانس نمونه برداري

ns 10>جیتر 

V 7-2سطح ولتاژ 



TSD- 0570  دیکدر و گیرنده ی حرفه ای مالتی فرمت

www.samimgroup.com 4

توضیحاتنام محصول

TSD- 0572 دیکدر و گیرنده ی حرفه ای مالتی فرمت

TUSDVB-S/S2 (QPSK/8PSK( آپشن تیونر

TUSOMDVB-S/S2 (QPSK/8PSK/16PSK/32PSK/( آپشن تیونر

TUTDVBT/T2 آپشن تیونر

ASIODVB ASI آپشن خروجی

BISS ،BISS-E injected, BISS-E buried Decoding آپشن

MP4SD 4:2:0 H.264 , HD 4:2:0 H.264 آپشن

HDبه همراه صدای امبد خروجی  HD/SD-SDI آپشن خروجی دیجیتال

AV(Composite( آپشن خروجی صدا و تصویرآنالوگ مرکب

DAآپشن دیکدر صدای دوتایی

AAC/AAC+AAC/AAC + آپشن دیکدر صدا

UDCCUp/Down/Cross آپشن

IPIP آپشن ورودی

اطالعات سفارش

محیط کاری 

C to 40 °C° 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات الکتریکی

V DC)12~8)±ولتاژ کاري

25W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکي

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

 g with shield plate, 100 g back 250وزن
panel

BISS-1

ملزومات سیستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

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


