
راهکـاری قدرتمنــــد  بــــرای 
کنتــرل کامل منـابـع ورودی و محتـــوای خروجــی استودیـــوهای تلویزیـــونی، رادیویـــی و واحــدهای سیـــار

DLY-3420  یــک کارت مــاژوالر بــرای ایجــاد تاخیــر در ســیگنال های 
صــدای  هــای  ســیگنال  و   3G/HD/SD-SDI دیجیتــال  ویدئــوی 
 SDI کانــال تاخیــر دیجیتــال AES مــی باشــد. ایــن کارت دارای یــک 
کانــال تاخیــر  )تصویــر و صــدای embedded بــه صــورت مجــزا( و چهــار 
گــی هــای ایــن محصــول،  AES مســتقل اســت. یکــی از مهمتریــن ویژ
حفــظ کیفیــت ســیگنال خروجــی اســتودیو  بــه علــت عــدم پــردازش 
بــر روی اصــل ســیگنال )عملیــات هــای encode و decode متوالــی( 

اســت.

بــا اســتفاده از ایــن محصــول، مــی تــوان بــا ایجــاد تأخیــر در ارســال 
ســیگنال هــای ورودی بــه و خروجــی از اســتودیوهای تلویزیونــی و 
رادیویــی از پخــش سراســری محتویــات ناخواســته و نامناســب بــه 
ویــژه در برنامــه هــای زنــده و پخــش مســتقیم رویدادهــا جلوگیــری 
گزینــه حرفــه ای در تطبیــق  کــرد.  عــاوه بــر ایــن DLY-3420 یــک 
تاخیرهــا در زنجیــره تجهیــزات برودکســت و نیــز اصــاح همزمانــی صدا 

و تصویــر )Lip Sync( در خروجــی نهایــی اســتودیو مــی باشــد.

گــروه  کامــا اختصاصــی و بومــی توســط  کــه بــه طــور  ایــن محصــول 
بهتریــن  از  یکــی  اســت،  شــده  تولیــد  و  طراحــی  صمیــم  مهندســی 
کنتــرل محتــوای برودکســت در مقایســه بــا نمونــه هــای  راهکارهــای 

مشــابه خارجــی محســوب مــی شــود.

میــزان بیشــینه تاخیــر تصویــر قابــل اعمــال در ســیگنال های SD برابــر 
4500 فریــم )معــادل 180 ثانیــه در فرمــت 625i50(، در ســیگنال های 
HD برابــر 1120 فریــم )معــادل 44.8 ثانیــه در فرمــت 1080i50( و در 
ســیگنال های 3G نیــز برابــر 1120 فریــم )معــادل 22.4 ثانیــه در فرمــت 
1080p50( اســت. میــزان کمینــه تاخیــر قابــل تنظیــم نیــز 2 فریــم اســت 
کاربردهــا  از  بــرای طیــف وســیعی  را  آن  گســترده ای  بــازه   کــه چنیــن 
مناســب می  ســازد. میــزان تاخیــر صــدای نهفتــه )embedded( و ورودی 
کثــر 180 ثانیــه و حداقــل 1 میلی ثانیــه اســت. کارت  هــای AES نیــز حدا
هــای DLY-3420 در ســابرک هــای اختصاصــی صمیــم قــرار  گرفتــه و 
کاربــری تحــت وب و پروتــکل  کنتــرل و پایــش آن هــا از طریــق واســط 

SNMP قابــل انجــام اســت. 
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)AES(  و صدا )SDI( 3تأخیردهنده سیگنال ویدئوG/HD/SD-SDI / AES

DLY-3420
SAMIM

SDI / AES Delay Line



)embedded 3 )تصویر و صدایG/HD/SD-SDI پشتیبانی از سیگنال های

)DB-25 کانکتور پشتیبانی از سیگنال های AES )با 

SDI ارائه دو خروجی یکسان

frame sync و امکان )reference( پشتیبانی از ورودی مرجع

عملکرد بدون فشرده سازی )encode/decode( و عدم تاثیر منفی بر روی کیفیت

تعیین تأخیر دلخواه تصویر در بازه گسترده بر حسب فریم 

)3G/HD و 2 الی 1120 فریم در SD 2 الی 4500 فریم در(

تعیین تأخیر دلخواه صدا در بازه گسترده بر حسب میلی ثانیه 

)1 الی 180000 میلی ثانیه(

امکان تنظیم تاخیر صدا و تصویر به صورت مجزا و مستقل

کارت جهت رسیدن به تاخیرهای طوالنی تر امکان cascade سیگنال بین چند 

کاربری تحت وب کنترل از طریق واسط  امکان پایش و 

جبران قطع/ وصل ورودی در خروجی

SNMP پشتیبانی از

کاربـردهــای اصلی محصــول  
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گــی ها ی اصلی و رقابتــی محصــول  ویژ

کنتــرل و پایـش محتــوای خروجــی از  استودیـــو
در ایــن کاربــرد، محصــول بعــد از میــز میکســر و قبــل از ســوئیچ اضطــراری قــرار مــی گیــرد و الزم اســت تــا شــخصی بــه عنــوان ناظــر پخــش یــا ناظــر اســتودیو 
خروجــی میــز را کنتــرل کنــد. در صــورت بــروز مشــکل و مشــاهده محتــوای نامطلــوب توســط ناظــر پخــش، مــدت زمــان کافــی  ) بــه میــزان تاخیــر اعمــال شــده  

توســط DLY-3420  (  بــرای ســوییچ روی منبــع جایگزیــن وجــود خواهــد داشــت.
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کنتـرل و پایـش منـابع ورودی به استودیـــو 
کاربــرد، محصــول بیــن ورودی تامیــن شــده از نــودال و میــز میکســر قــرار مــی گیــرد. منظــور از منبــع ورودی منابعــی ماننــد ســیگنال دریافتــی از  در ایــن 
ســالن های همایــش، ســخنرانی هــای زنــده، مســابقات ورزشــی و... هســتند. الزم اســت تــا شــخصی بــه عنــوان ناظــر منبــع ورودی )قبــل از دیلیــر( را کنتــرل 
کــرده و در صورتــی کــه محتــوای ورودی مطلــوب نباشــد بــه انــدازه تاخیــر دیلیــر فرصــت دارد تــا  بــه همــراه کارگــردان، منبع نامطلــوب را با منابــع دیگر جایگزین 

کننــد.

)Lip Sync( همزمان سازی صدا و تصویر

همزمان سازی تأخیـر  سیگنال ها 

)Frame Sync( همزمان سازی فریم های ویدئو

مشــکل لیــپ ســینک میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد. بــا اســتفاده از ایــن محصــول در بخــش هــای مختلــف شــبکه  مــی تــوان مشــکل عــدم همزمانــی 
صــدا و تصویــر را بــه صــورت کامــل رفــع کــرد. 

در صورتی که منابع ورودی تاخیر متفاوت داشته و نیاز باشد تا این تاخیرها یکسان شوند، DLY-3420 کاربردی مناسب و قابل توجه ارائه می دهد.

در مــواردی کــه بــه فریــم ســینک نیــاز باشــد، مــی تــوان از ایــن محصــول بــا حداقــل تاخیــر اســتفاده کــرد. ایــن مســئله، عــاوه بــر فریــم ســینک، مقاومــت در برابر 
قطعــی ورودی را نیــز ایجــاد مــی کند. 



مشخصات فنی محصول  

ورودی ویدیوی  دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سيگنال

استانداردها
ST 259M, ST 292M, ST 424M
ST 296M, ST 274M, ST 425M
ST 272M, ST 299M

1تعداد ورودي

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

طول كابل
Automatic compensation
3G/HD/SD: 250/110/60 m 
(Belden 1694)

ورودی صدای دیجیتال

Digital Audio (AES3)نوع سيگنال

AES3استاندارد

4x AES (8x Channel)تعداد ورودي

pin D-sub-25كانكتور

110Ωامپدانس

V 7-2دامنه كریر

kHz 48نمونه برداری

خروجی صدای دیجیتال

Digital Audio (AES3)نوع سيگنال

ms 180.000حداكثر ميزان تاخير

ms 1حداقل ميزان تاخير

AES3استاندارد

4x AES (8x Channel)تعداد خروجی

pin D-sub-25كانكتور

110Ωامپدانس

V 3 دامنه كریر

THD+N<0.001%

kHz 48نمونه برداری

ملزومات 

مشخصات نام محصول تعداد نوع 

فریـم ها و تجهيـزات 
1جانبی 

SRM-0645
سابرک 1RU به 

همراه دو منبع تغذیه 
پشتيبان

SRM-0655
سابرک 3RU به 

 همراه دو منبع تغذیه  
225/150 وات

ورودی سیگنال مرجع 

HD: Tri-Levelنوع سيگنال
SD: Black Burst(PAL)

1تعداد ورودي

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

DLY- 3420

خروجی ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سيگنال

3G 1120حداكثر ميزان تاخير frames

HD 1120حداكثر ميزان تاخير frames

SD 4500حداكثر ميزان تاخير frames

frames 2حداقل ميزان تاخير

استانداردها
ST 259M, ST 292M, ST 424M
ST 296M, ST 274M, ST 425M
ST 272M, ST 299M

2تعداد خروجی

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

mV ± 10% 800سطح ولتاژ

UI (HD, SD) 0.2 >جيتر
< 0.3 UI (3G)

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

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

Overshoot<10% Amplitude

DC offset 0 V ± 0.5 V

021 41021100
021 41021000

sales@samimgroup.com
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