TSD-0572
دستگاه دیکدر و گیرندهی حرفهای مالتی فرمت

دیتاشیت 1399

دســتگاه  TSD- 0572یــک سیســتم جامــع دیکــدر و گیرنــده حرفـهای اســت کــه بــه منظــور دیکد کــردن ســيگنالهای فشــرده تصویــر تحــت اســتانداردهای مختلــف از قبیــل

 MPEG-4 , MPEG-2و  H.264بــه یکــی از فرمتهــای  SDیــا  HDو دو ســرویس صــدای فشــرده مختلــف طراحــی گردیــده و کاربــرد گســتردهای در مانیتورینــگ ،تولیــد
و توزیــع ســیگنال دارد TSD-0572 .قابلیــت دریافــت ســیگنال های  ،DVB-ASIماهــواره ای  DVB-S/S2و زمینــی ( DVB-T/T2اختیــاری) را جهــت تولیــد ویدیــوی

 HD-SDIیــا  SD-SDIبــا صــدای امبــد شــده و صــدای دیجیتــال  ، AESویدیــوی آنالــوگ مرکــب ( )Compositeو صــدای آنالــوگ دارا میباشــدُ .
دیکــد کــردن دنبالــه انتقــال

بــرای ورودی  IPو نیــز همگامســازی فریــم تصویــر و انــواع تبدیــل  Up/Down/Crossاز ویژگیهــای ایــن محصــول اســت .همچنیــن ایــن دســتگاه قابلیــت تبدیــل ســیگنال
دریافــت شــده روی ورودیهــای  RFیــا  DVB-ASIرا بــه خروجــی  ASIخــود دارد .ایــن سیســتم رمزگشــایی  BISS-1/ BISS-Eمربــوط بــه چندیــن ســرویس رمزگــذاری شــده

را پشــتیبانی میکنــد .کنتــرل ســوئیچ  DiSEqCو ســوئیچ بیــن حداکثــر شــصت و چهــار  LNBمختلــف از قابلیتهــای ارزنــده ایــن محصــول اســت.

ســازگاری  TSD-0572بــا دیگــر تولیــدات گــروه صمیــم از قبیــل  RMX-0510 ،STC-0535و  STC-0530یــک مجموعــه کامــل بــرای مانیتورینــگ بــهروز را در اختیــار

برودکســترها قــرار میدهــد .کنتــرل و مانیتورینــگ ایــن گیرنــده از طریــق پنــل جلــوی دســتگاه و به صــورت ریمــوت بــا بکارگیــری شــبکههای  IPبــا اســتفاده از پروتــکل

 SNMPدر یــک نرمافــزار جامــع  NMSیــا نرمافــزار مانیتورینــگ صمیــم امکانپذیــر خواهــد بــود.

ویژگیهای اصلی
•قابلیت دریافت سیگنالهای  DVB-T/T2 ،DVB-S/S2و  DVB-ASIو دنبالههای ورودی (IP (Ethernet
•قابلیت دیکد کردن استانداردهای MPEG-4/H.264و  MPEG-2با فرمت  SDیا HD 4:2:0

•قابلیت کنترل انواع سوئیچهای  DiSEqCو پشتیبانی  Cascadeسوئیچها
•قابليت همگامسازی فریم و انجام تبدیالت Up/Down/Cross

•قابلیت دیکد کردن صدا با فرمتهای  MPEG-1, MPEG-2, AAC, HEAACو ...

•قابلیت دیکد کردن همزمان دو سرویس صدای مختلف
•پشتیبانی روشهای رمزگشایی  BISS-1و BISS-E

•دو خروجی ویدیوی دیجیتال  HD/SD-SDIبا صدای امبد شده

•خروجیهای صدای دیجیتال ( )AESو صدای آنالوگ ()Balanced
•دو خروجی تصویر آنالوگ ()CVBS

•خروجی  ASIاز ورودی سیگنال رادیویی ( )RFیا ASI
•پشتیبانی از SNMP

•وجود پنل جلویی جهت کنترل کلیهی پارامترهای دستگاه

•قابلیت مدیریت توسط نرمافزار کنترل و مانیتورینگ صمیم
•سوئیچینگ و زمان  Start-upسریع
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TSD-0572
کاربردها

DVB-T/T2  وFM •در فرستندههای تلویزیونی برای مانیتورینگ سیگنال برگشتی و نیز سیگنالرسانی فرستندههای آنالوگ و دیجیتال
HD/SD-SDI  به سیگنالIP  برای مانیتورینگ و نیز مبدلIP •در شبکههای مبتنی بر
•بهرهگیری در مراکز مانیتورینگ جهت دریافت انواع سیگنالهای ماهوارهای و زمینی

•استفاده در مراکز ارسال و دریافت سیگنالهای زمینی و ماهوارهای

بک پنل
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مشخصات فنی
خروجي ویدیوی دیجیتال


ورودی RF

نوع سيگنال

 DVB-S/S2 or DVB-T/T2نوع سيگنال

HD/SD-SDI

استانداردها

 DVB-S: EN 300 421,استانداردها

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

مدوالسیون

DVB-S2: EN 302 307,
DVB-T: EN 300 744,
 DVB-T2: EN 302 755تعداد

 DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK, 16APSK,کانکتور

BNC

;) DVB-T (QPSK, 16-QAM, 64-QAMامپدانس
 DVB-T2 (QPSK, 16-QAM, 64-QAM,سطح ولتاژ

75Ω

;)32APSK

)256-QAM

سطح ورودی
کانکتور

محدوده فرکانس

) DVB-S/S2 (-25 dBm to -65 dBmجیتر
زمان صعود و نزول

DVB-S/S2 (1x F-Type 75Ω + One
;)loop output
Overshoot DVB-T/T2 (1x IEC-Type 75Ω + One
)loop output
DC offset
;)DVB-S/S2 (950-2150 MHz
ورودی IP
)DVB-T/T2 (174-862 MHz

استانداردها

خروجی صدای آنالوگ
نوع سيگنال
تعداد خروجي
كانكتور
امپدانس
پاسخ فركانسي
همشنوایی
اعوجاج

) 2 , (4 optionکانکتور
 <50Ωنوع سيگنال
) ± 0.2 dB (20 Hz to 20 kHzاستاندارد
at 48 kHz Sample Rate

)<- 90 dB (20 Hz to 20 kHz
)<0.004% (20 Hz to 20 kHz

THD+N

<- 96 dB

خروجي ویدیوی آنالوگ
استاندارد
تعداد خروجی
کانکتور

تعداد خروجی

تعداد ورودي/خروجی

سطح ولتاژ
زمان صعود /نزول

1
RJ-45

)CVBS (PAL/NTSC
1+1

DVB-ASI
ISO-13818-1/2/3
1 in+ 2 out

800 mV ± 10%
1.2 ns
0–100 Mb/s
188 or 204

کارایی
ُ
دیکد ویدیو

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

 BNCنسبت تصویر

16:9 ,4:3

فرمت ویدیو

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

AES3
)1 + (2 option

امپدانس
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IEEE Std 802.3-2002,10/100 Base-T

امپدانس

110Ω

سطح ولتاژ

0 V ± 0.5 V

75Ω

كانكتور

جیتر

<10 % Amplitude

كانكتور

ُ
3 pin
دیکد صدا

فركانس نمونه برداري

)0.4 to 1.5 ns (SD
)<270 ps (HD

BNC

<± 30 mV
Data rate 48 ,96 kHz
Packet size

خروجي صدای دیجیتال
نوع سيگنال

)<0.2 UI (SD, HD

 3 pinورودي/خروجی ASI

میزان نویز حداقل
DC offset

800 mV ± 10%

 Balanced Analog Audioتعداد

<-90 dB

فرکانس نمونه برداری

2

48 kHz

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

کنترل و مانیتورینگ

تمامی تنظیمات کارت از طریق پنل جلوی دستگاه و همچنین با مرورگر وب و نیز از طریق
 <10 nsپروتکل  SNMPقابل انجام است.
2-7 V
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محیط کاری

مشخصات الکتریکی
ولتاژ كاري

 90-220V ACدمای محیط
 <30Wرطوبت محيط

توان مصرفی

5 °C to 40 °C
0 % to 90%

مشخصات مكانيكي
اندازه

470 mm × 330 mm (19” ,1RU
)standard frame

وزن

3.3 kg

اطالعات سفارش
نام محصول

توضیحات
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TUS

آپشن تیونر (DVB-S/S2 )QPSK/8PSK

TUSOM

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

TUT

آپشن تیونر DVBT/T2

ASIO

آپشن خروجی DVB ASI

BISS

آپشن BISS-1،BISS-E injected, BISS-E buried Decoding

MP4

آپشن SD 4:2:0 H.264 , HD 4:2:0 H.264

HD

آپشن خروجی دیجیتال  HD/SD-SDIبه همراه صدای امبد خروجی

AV

آپشن خروجی صدا و تصویرآنالوگ مرکب ()Composite

DA

آپشن دیکدر صدای دوتایی

AAC/AAC+

آپشن دیکدر صدا AAC/AAC +

UDCC

آپشن Up/Down/Cross

IP

آپشن ورودی IP

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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