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TS  سیستم پردازشگر سیگنال

طراحی ماژوالر	 
 	)Gigabit  و یا یک خروجی اترنت  ASI چهار ورودی/خروجی قابل تعویض )هر ماژول دارای دو دمدوالتور یا دو ورودی
 	DVB-ASI و پنج ورودی                                        FM & AM هشت ورودی
 	Gigabit دو خروجی اترنت
 	MPTS UDP و هشت خروجی SPTS UDP 128 خروجی
 	multicast و unicast توزیع بصورت
 	PCR re-stamping قابلیت
قابلیت PID re-mapping به صورت دستی و اتوماتیک	 
 	NIT قابلیت تولید کامل جداول
 	BISS-E و BISS-1 رمزگشایی
قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی فریم	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
 	SNMP پشتیبانی از پروتکل
دارای LCD و صفحه کلید	 
قابلیت به روزرسانی از طریق وب	 
 	TR 101 290 توانایی تشخیص خطاهای احتمالی مطابق با استاندارد
 	TR 101 290 قابلیت تعیین سطح آستانه و انتخاب نوع خطاهای استاندارد
توانایی آنالیز سطوح TS، سرویس ها و PIDها	 
 	 PSI: PMT, PAT, CAT آنالیز کامل جداول
 	SI: EIT, TDT, NIT, SDT آنالیز کامل جداول

ــه  ــی ک ــه و تحلیــل، اســتریم و ریمالتــی پلکــس کــردن ســیگنال های ورودی را دارد. از آنجای ــه قابلیــت تجزی سیســتم TSP-1000 یــک پردازشــگر ســیگنال های TS اســت ک
در زنجیــره پخــش دیجیتــال از ســیگنال DVB-ASI بــه منظــور توزیــع داده هــای MPEG-TS در نقــاط مختلــف اســتفاده می گــردد، لــذا تحلیــل ایــن داده هــا در نقــاط مختلــف 
شــبکه، امــری بســیار الزم و حیاتــی اســت. ایــن سیســتم توانایــی آنالیــز هشــت ســیگنال TS را بــه طــور همزمــان دارد. همچنیــن نــوع خطاهــای احتمالــی را مطابــق با اســتاندارد 
TR 101 290 تشــخیص و بــه همــراه زمــان دقیــق وقــوع آنهــا ذخیــره می کنــد و در اختیــار کاربــر قــرار می دهــد. آنالیــز جــداول PSI و SI، توانایــی اســتخراج PIDهــای موجــود 
در TS و نمایــش آنهــا بــه همــراه نــرخ بیــت و پهنــای بانــد اشــغال شــده از قابلیت هــای ایــن کارت می باشــد. همچنیــن ایــن کارت دو ریمالتــی پلکســر مســتقل و قدرتمنــد دارد 
ــر فراهــم می کنــد. تنظیمــات و کنتــرل کارت را  ــرای کارب ــه همــراه ویرایــش و ایجــاد جــداول PSI ب ــه و کــم کــردن ســرویس های موجــود را در دو خروجــی ب ــه امــکان اضاف ک

می تــوان از طریــق واســط کاربــری تحــت وب محصــول و پروتــکل SNMP انجــام داد.

ویژگی های اصلی 

TSP- 1000

DVB-S/S2, DVB-T/T2,

دیتاشیت 1399

IP ASI
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کاربردها 

بلوک دیاگرام

آنالیز و مانیتورینگ سیگنال TS در ایستگاه های فرستنده	 
آنالیز و مانیتورینگ سیگنال TS در ایستگاه های مانیتورینگ	 
 	IPTV در شبکه های LAN استریم روی شبکه ی
 	MVP-0570 مالتی ویوئر DVB-T/T2 و DVB-S/S2 ماژول ورودی

دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت 	 
 	Total و Effective مانیتورینگ لحظه به لحظه نرخ بیت
سیستم ذخیره و ثبت آالرم ها 	 
چهار Jet Fan و سیستم نمایش وضعیت دماي داخلی و نمایش آالرم از کار افتادن فن	 
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مشخصات فنی

ASI خروجی 
 DVB-ASIنوع سیگنال

ISO- 13818-1, EN50083استاندارد ها

3تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

Mbps 160حداکثر نرخ بیت

Network خروجی

 ,IEEE Std 802.3ab 1000 Base –Tاستاندارد ها
ETSI TS 102 034 V1.3.1

UDPپروتکل

2تعداد خروجی

RJ45کانکتور

 (FM) RF ورودی

MHz, 10 kHz 108-87.5باند فرکانسی

RF حساسیت ورودیWithout LNA: 36 dBuV to 130 dBuV
With LNA: 16 dBuV to 110 dBuV

BNCکانکتور

dB 15 ->تلف برگشتی

 (AM) RF ورودی

kHz, 1 kHz 1332-58باند فرکانسی

RF حساسیت ورودیWithout LNA: 40 dBuV to 102 dBuV
With LNA: 27 dBuV to 82 dBuV

BNCکانکتور

dB 20 ->تلف برگشتی

تنظیمات

Web interface and front panelنوع تنظیمات

TCP, SNMPپروتکل

1تعداد

RJ45کانکتور

مشخصات الكتریكي

V AC% 10 ± 240-100ولتاژ کاري

30W>توان مصرفی

مشخصات مكانیكي

1RU standard frame ,”19اندازه

kg 4.8وزن

محیط کاري

C to 40 °C° 5دمای محیط

% to 90 % 5رطوبت محیط

- 9

Satellite  ورودي

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

F Type, Femaleکانکتور

MHz to 2150 MHz 950باند فرکانسی

RF 25 -حساسیت ورودی dBm ~ - 65 dBm

DVB-S Symbol Rate1- 45 MSymb/s

DVB-S Roll off0.35

DVB-S ConstellationQPSK, 8PSK

DVB-S Code RateAutomatic (1/2 ,2/3 ,3/4 ,5/6 ,7/8)

DVB-S2 Symbol Rate2- 45 MSymb/s

DVB-S2 Roll off0.20 ,0.25 ,0.35

DVB-S2 ConstellationQPSK, 8PSK, 16APSK upgradable to 
32APSK

DVB-S2 Code Rate1/4,

(mode dependent)

Terrestrial ورودی 
DVB-T: ETSI EN 300 744استانداردها

DVB-T2: ETSI EN 302 755

F Type, Femaleکانکتور

VHF III and UHF IV-V-VIباند فرکانسی

RF 15 -حساسیت ورودی to - 80 dB

DVB-T BandwidthDVB-T: 7 ,8 MHz

DVB-T FFT Size DVB-T: 2K, 8K

DVB-T Guard IntervalDVB-T: 1/4 ,1/8 ,1/16 ,1/32

DVB-T Code RateDVB-T: 1/2 ,2/3 ,3/4 ,5/6 ,7/8

DVB-T ModulationDVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM

DVB-T2 BandwidthsDVB-T   : 6 ,7 and 8 MHz

DVB-T2 FFT Size 1K, 2K, 4K, 8K, e8K, 16K, e16K, 32K, 
e32K

DVB-T2 Guard IntervalDVB-T   : 1/128 ,1/32 ,19/256 ,1/8, 
19/128 ,1/4

DVB-T2 Code RateDVB-T   : 1/2 ,3/5 ,2/3 ,3/4, 

DVB-T2 ModulationDVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM, rotated constellation

ASI ورودی 
DVB-ASIنوع سیگنال

 ,ISO- 13818-1استانداردها
EN50083

5تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

Mbps 100بیشترین نرخ بیت

1/3, 2/5,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10

4/5 or 5/6
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اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول

TSP- 1000     )چهار کارت ورودی/خروجی )اختیاری ،Gigabit دو استریمر اترنت ،ASI سه خروجی ،ASI پنج ورودی

یک استریمر اترنت Gigabit، پنج کارت ورودی/ خروجی )اختیاری(

کارت های ورودی/ خروجی 
)اختیاری(

DVB-S/S2 تیونر دوبل

DVB-C/T/T2 تیونر دوبل

FM تیونر

AM تیونر

TS Analyzer (ETR 101 290)الیسنس نرم افزار

Smart change over

 IP بر بستر Gigabit استریمر اترنت

 BISS پشتیبانی رمزگشایی

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


