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3G/HD/SD-SDI پردازشگر مالتی ایمیج 6×48 سیگنال

ماژوالر بودن، سهولت در افزایش و کاهش تعداد ورودی و خروجی ها و کاهش زمان تعمیرات و بازیابی سیستم	 
 	3G/HD/SD-SDI پشتیبانی از سیگنال های
 	)SDI اختصاص ورودی ها تا 48 عدد )به ازای هر کارت 8 عدد ورودی
اختصاص خروجی ها تا 6 عدد )3G/HD/SD-SDI & HDMI( به ازای هر کارت یک عدد	 
قابلیت مالتی ویوئر MIP )1×8( روی هر ماژول خروجی 	 
قابلیت اکوالیز نمودن ورودی 	 
 	SNMP پشتیبانی از
گزارش گیری از خطاهای موجود در سیستم	 
تشخیص وجود سیگنال های SDI ورودی از طریق نمایش آن در LED کارت ورودی مربوطه و همچنین نرم افزار مانیتورینگ	 
امکان نمایش سیگنال ها با نرخ فریم های متفاوت	 
ذخیره ی آخرین پیکربندی در کارت  کنترلر و خروجی و لود تنظیمات از آن ها با اولویت کارت کنترلر	 
انتخاب طول و عرض و موقعیت مکانی دلخواه برای Windowهای نمایشگر ویدیو	 
 	)EBU.R68 نمایش سطح سیگنال صدای ِامبد شده، به صورت بارگراف )استاندارد
پشتیبانی از 16 کانال صدای ِامبد شده و نمایش یک گروه در خروجی	 
امکان همگام سازی زمان با سیگنال LTC، سرویسNTP ویا به صورت دستی برای نمایش دقیق زمان و اختصاص آفست زمانی برای ساعت های مختلف و محلی	 

3G/ یــک پردازشــگر مالتــی ایمیــج حرفــه ای و مــاژوالر ســیگنال ویدیــوی دیجیتــال اســت. ایــن دســتگاه ابــزاری پیشــرفته بــرای مانیتورینــگ ســیگنال دیجیتــال  MIP-4806

HD/SD-SDI در اســتودیوها و مراکــز مانیتورینــگ می باشــد. هــر کارت ورودی توانایــی دریافــت 8 ورودی SDI را دارد کــه تعــداد ایــن کارت هــا بــه 6 عــدد قابــل افزایــش اســت، 

ــا امــکان نمایــش همــه ورودی هــا روی همــه خروجی هــا  ــر 48×48 اســتفاده شــده اســت ت در نتیجــه امــکان دریافــت 48 ورودی وجــود دارد. در طراحــی سیســتم از یــک روت
فراهــم شــود. سیســتم در یــک فریــم 3RU اســتاندارد 19 اینــچ ارائــه می گــردد و جهــت افزایــش ضریــب اطمینــان بــه منبــع تغذیــه دوبــل مجهــز شــده اســت.

ــکان  ــی ام ــور کل ــه ط ــود. ب ــام می ش ــی انج ــورت داخل ــی، Cascade به ص ــه کابل کش ــاز ب ــدون نی ــوند و ب ــل می ش ــم متص ــل به ه ــق بک پن ــی از طری ــا به راحت ــی کارت ه خروج
ــا را  ــا را دارد و آن ه ــا در ورودی ه ــخیص آالرم و خط ــت تش ــتگاه قابلی ــود. دس ــیم می ش ــا تقس ــب 8 در خروجی ه ــا ضری ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــک در خروج ــش 48 موزائی نمای
به صــورت نمایــه ی گرافیکــی روی تصویــر، جهــت اعــان نمایــش می دهــد و الگ هــای مربوطــه را در حافظــه دســتگاه ذخیــره می کنــد. طراحــی المان هــای گرافیکــی از جملــه 
تصویــر پس زمینــه، کادر، ســاعت، Tally و زیرنویــس توســط نرم افــزار مانیتورینــگ انجــام می شــود. امــکان نمایــش الگ دســتگاه و ذخیــره پیکربندی هــای مختلــف در ایــن 
ســامانه لحــاظ شــده اســت. المان هــای گرافیکــي موجــود در یــک Layout عبارتنــد از: ســاعت هاي آنالــوگ یــا دیجیتــال، تصویــر پس زمینــه، بارگراف هــای صــدا، حاشــیه ی 
ــا تصویــر تولیــد  تصاویــر، زیرنویــس تصاویــر )UMD(، هشــدارهاي صــدا و تصویــر و Tally. ایــن ســیگنال گرافیکــی بــر اســاس طراحــی در نرم افــزار سیســتم، تولیــد شــده و ب
شــده توســط ماژول هــایMIP ترکیــب می شــود. چینــش دلخــواه تصاویــر و المان هــا توســط نرم افــزار کامــا User-Friendly قابــل انجــام اســت. خروجــی نهایــی دســتگاه بــه 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــار کارب ــیگنال های 3G/HD/SD-SDI و HDMI در اختی ــورت س ص

ویژگی های اصلی 

MIP- 4806 

دیتاشیت 1399



MIP- 4806   3G/HD/SD-SDI پردازشگر مالتی ایمیج 6×48 سیگنال

www.samimgroup.com 2

در مراکز مانیتورینگ برای ارزیابی دیداری و شنیداری سیگنال ها	 
به عنوان مانیتورینگ در استودیو و بانک مانیتور )ویدیو وال(	 
واحدهای سیار	 
استودیوهای تولیدی 	 

کاربردها 

 	 LAN قابلیت کنترل و پیکربندی در بستر شبکه
نمایش Tally مرتبط با ورودی های GPI با استاندارد Open Collector )40 عدد ورودی تالی(	 
 	)Tally کادر تصویر و ،UMD(            تغییر رنگ نمایه های گرافیکی مرتبط با
قابلیت تشخیص انواع خطا در ورودی و ثبت در حافظه داخلی و نمایش گرافیکی روی تصویر	 

سیگنال ویدیو 	 
عدم وجود ویدیو	 
 	)Black( سیاهی
 	)Freeze( فریز
 	EDH 
 CRC خط 	 

صدای ِامبد	 
عدم وجود صدا	 
 	Overload 
 	Silence 

نمایش UMD همراه با قابلیت انتخاب فونت از یک مجموعه مشخص و امکان تغییر رنگ و اندازه فونت	 
پشتیبانی از فونت های مختلف به ویژه موارد رایج فارسی	 

 	Arial 
 	IR Homa 
 	IR Nazanin 
 	IR Sina 
 	IR Traffic 
 	IR Titr 
 	IR Yagut 
 	IR Zar 
 	Tahoma 

استفاده از فریم 3RU استاندارد	 
 	)Redundant( منبع تغذیه پشتیبان
به روزرسانی کارت ها از راه دور 	 

Tally
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to 1.5 ns (SD) 0.4زمان صعود و نزول
<270 ps (HD)
<135 ps (3G)

Overshoot<10 % Amplitude

DC offset0 V ± 0.5 V

GPIO ورودی/خروجی تالی

GPI 40تعداد

GPO 8تعداد

Open collectorپیکربندی مداری

Pin D-sub 50کانکتور

12V DCتغذیه

LTC ورودی

1تعداد ورودی

 pin 3کانکتور

شبکه )کنترل(

Ethernet 10/100, RJ45کانکتور

مشخصات الکتریکی

% 240V AC ± 10-100ولتاژ کاري

110W>توان مصرفی 

مشخصات مکانيکي

 ,For 19”, 3RU standard frameاندازه
depth 250 mm

مشخصات محيطی

C to 50 °C° 5دما

% to 90 % 0رطوبت

مشخصات فنی

ورودي   ویدیوی دیجيتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

,SMPTE 259M, SMPTE 292Mاستانداردها
SMPTE 272M, SMPTE 299M

48تعداد ورودي 

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

Automatic compensationطول کابل
3G/HD/SD: 60/110/250 m (Belden 
1694)

HDMI خروجی

1080i50رزولوشن

HDMI R/A 19POS 2.6MMکانکتور

One HDMI per each moduleتعداد

6تعداد ماژول قابل نصب 

1.4ورژن استاندارد 

خروجي  ویدیوی  دیجيتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE 292Mاستانداردها

6تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

% mV ± 10 800سطح ولتاژ

UI (SD, HD) 0.2>جیتر
<0.3 UI (3G)

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی
>12 dB to 1.5 Gb/s
>10 dB to 3 Gb/s

ملزومات سيستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

نرم افزار پیکربندی و مانیتورینگ1CMS- 0620پیکربندی و مانیتورینگ
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اطالعات سفارش

توضيحاتنام محصول

MIP- 48063G/HD/SD-SDI پردازشگر مالتی ایمیج 6×48 سیگنال

MIP- 4806-813 برای پردازشگر مالتی ایمیجG/HD/SD-SDI آپشن ماژول 8 ورودی

MIP- 4806-823 برای پردازشگر مالتی ایمیجG/HD/SD-SDI 3 با 8 خروجیRU آپشن ماژول

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.

کارت پردازشگر مالتی ایميج

تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com
www.samimgroup.com


