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مبدل ويديوی آنالوگ به ديجيتال SD-SDI به همراه 
همگام ساز فريم

دقت کوانتيزاسيون آنالوگ به ديجيتال 11 بيتی	 
پردازش داده های موجود در  ناحيه محو ميدان VBI و تله تکست	 
تزريق EDH براي رديابي خطاهای سيگنال	 
امکان Genlock کردن خروجی با ورودی مرجع	 
پشتيبانی سيگنال های مرکب )composite( و مولفه ای )component( در ورودی	 
پايداری خروجی در زمان سوئيچ شدن ورودی بين منابع غيرهمزمان	 
تشخيص صحت و استاندارد بودن سيگنال ورودی	 
 	)3D(کاهش نويز سه بعدی
کنترل بهره )Gain( خودکار )AGC( روی ورودی	 
قابليت تنظيم فاز افقی و عمودی سيگنال خروجی نسبت به سيگنال مرجع	 
امکان فريزکردن تصوير)فريم/ فيلد(	 

ــم  ــی را فراه ــم داخل ــازی فري ــکان همگام س ــه ام ــد ک ــال می باش ــوی ديجيت ــه ويدي ــوگ Composite و Component ب ــوی آنال ــيگنال  ويدي ــدل س ــک مب کارت ADC-0230 ي
ــا  ــه ديجيتــال ب ــه صــورت خــودکار، فيلترهــای تصحيح کننــده ســيگنال آنالــوگ ورودی و امــکان تبديــل آنالــوگ ب می کنــد. پشــتيبانی از ورودی هــای آنالــوگ PAL و NTSC ب
دقــت 11 بيــت از قابليت هــای ايــن کارت می باشــد. تغييــرات وتنظيمــات کارت را می تــوان بــه طــور مســتقيم توســط DIP switchهــا وکليدهــای فشــاری روی آن انجــام داد. 

بــه منظــور اطــاع از وضعيــت کاری کارت، نشــانگرهای LED روی آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ویژگی های اصلی 

ADC- 0230

کاربردها 

استوديوهای توليد و پخش راديويی و تلويزيونی	 
واحدهای سيار	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
 	Ingest اتاق های تدوين ويديو و

دیتاشیت 1399
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مشخصات فنی

کارایی

Change to 100 video linesتنظیم فاز عمودی

us 7.5تنظیم فاز افقی

Bit 11کوانتیزاسیون

MHz 54فرکانس نمونه برداری

dB 58<سیگنال به نویز

dB to 5.5 MHz 0.15پاسخ فرکانسي لومینانس

dB to 2.2 MHz 0.15پاسخ فرکانسي کرومینانس

 Selectable 2D or 3D comb filterفیلتر

VBI حذفOptional

 )DIP switch تنظيمات محلي )با استفاده از

3D فعال کردن فیلتر کاهش نویزOptional

PAL, YUV, Y/Cانتخاب نوع فرمت ورودی

انتخاب حالت های مختلف در زمان 
قطع ورودی

Black Burst, Even Field Freeze, Odd Field 
Freeze, Full Frame Freeze

Optionalحذف فریم سینک

تنظيمات محلي )با استفاده از ميکرو سوئيچ(

F1 کلیدSwitching Between Parameters

F2 کلیدSelecting Program Mode and Default 
Settings

Reducing the Selected Parameterکلید -  

Increasing the Selected Parameterکلید  + 

مشخصات الکتریکي 

V DC(12~8) ±ولتاژ کاري

8W>توان مصرفی

مشخصات مکانيکی 

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

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel 

محيط کاري 

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ورودي  ویدیوی آنالوگ

CVBS/Componentنوع سیگنال

ITU-R BT. 470-6استانداردها
EBU-N10 

 (with passive loop through) 3تعداد ورودي 

BNCکانكتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1سطح ولتاژ

dB to 5.5 MHz 35<تلف برگشتی

خودکار PAL, NTSCتشخیص استاندارد

ورودي  سيگنال مرجع

Bi-levelنوع سیگنال

ITU-R BT. 470-6استاندارد 

(with passive loop through) 1تعداد ورودي 

Vp-p through 75Ω terminator 1سطح ولتاژ ورودی

BNCکانكتور

dB to 5.5 MHz 35<تلف بازگشتی

خروجي  ویدیوی دیجيتال

SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE 259Mاستاندارد 

4تعداد خروجي 

BNCکانكتور

75Ωامپدانس

% mV ± 10 800سطح ولتاژ خروجي

UI 0.2>جیتر

 dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتي

to 1.5 ns 0.4زمان صعود و نزول

Overshoot<10 % Amplitude

 DC offset0 V ± 0.5 V

کنترل و مانيتورینگ

DIP switchکنترل

LEDمانیتورینگ

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
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اطالعات سفارش

توضيحاتنام محصول
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گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهكارهــای مرتبــط، بــا تكیــه 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


