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Едноканален интегриран приемник-декодер и процесор на транспортен поток 

 

Основни предимства: 

• Множество входове DVB-S2/S/C/T, TS/IP and ASI 

• SD MPEG-2 MP@ML цифров видео декодер 

• Гъвкав вграден ре-мултиплексор между ASI, Tuner и TS/IP входове 

• 2x DVB-CI слотове, Мултипрограмно, BISS-1 и BISS-E дескриптиране 

• Динамично PMT детектиране и автоматично обновяване 

• UDP, RTP мултикаст / уникаст IP изход, поддържа до 32 независими изходни канала 

• PCM аудио,вградено в SDI изхода 

• Отдалечено управление и наблюдение чрез SNMP, HTTP WEB и специален HDMS софтуер 

• RSSI, мониторринг на Eb/No & BER параметри на тунер-входа 

• софтуерно обновяване на място(в режим на работа) през IP входа 

Спецификаций: 

Вход тунер 

DVB-S/S2 входен тунер 

Тип конектор1×F женски, 75Ω входен импеданс,1×F тип изход копие на вход 

женски  75Ω ,1×F тип изход копие на входа 

Входен честотен диапазон 950 ~ 2150MHz 

Входно ниво на сигнал -25 ~ -65dBm 

Скорост на входен поток DVB-S QPSK: 5~45MS/s;  

DVB-S2 8PSK : 10~31MS/s 

Roll-off Factor(фактор на цифровия филтър) DVB-S QPSK: 0.35; DVB-S2  

8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 

Отношения на корекция на грешката-FEC Code Rate DVB-S2 8PSK: 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 

DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 



LNB поляризация 0, 13V, 18V избираеми ,за избор на хоризонтална или вертикална поляризация 

LNB преквлючвател на обхват ,чрез тон 0/22KHz избираем 

 

ASI (асинхронен сериен интерфейс) вход за транспортен поток 

-конектор 1×BNC Female, 75Ω 

-приложим стандарт:  DVB-ASI, EN50083-9 

-Скорост на входния поток ≤ 100Mb/s 

-Размер на транспортен пакет 188 or 204 Bytes 

 

Вход за TS  върху IP протокол 

-Тип конектор 1×RJ45, 10/100M за TS/IP 

-Скорост на полезен трафик 70Mb/s за 10/100M интерфеиса 

-поддържани протоколи: UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP 

 

TS процесинг –обработка на транспортен поток 

-управление на TS входовете,ремултиплексиране и демултиплексиране между входове тунер, ASI 

и TS/IP вход 

-Управление на изходния TS изход и ремултиплексирането и демултиплексирането за 2 огледални 

ASI изхода 

-ремултиплексиране,филтриране и прекартотекиране на програми(услуги) и  PID(елементарни 

потоци) 

-регенериране на PSI/SI системни таблици, генериране и редактиране на NIT и SDT 

таблици,редктиране и генериране на LCN  

 

Дескрамблер(декодер) DVB по стандартен алгоритъм (CSA) 

-Двоен CI интерфейс- PCMCIA слотове, съвместим с основните CA CAM модули на пазара 

 

ASI Output  

-конекор 2×BNC женски, 75Ω (единия е споделен с SDI изхода) 

-приложим стандарт DVB-ASI, EN50083-9 

-скорост на изходен поток ≤ 99Mb/s 

 

Цифров видео процесинг(декодиране)  

-Видео стандарт MPEG-2(MP@ ML) 

-SDI изход с разделителна способност 576i×25, 480i×29.97 

-Скорост на видеопоток < 80Mb/s 

 

SD-SDI изход 

-конектор 1×BNC женски, 75Ω (споделен с един от ASI изходите) 

-сериен интерфейс по стандарт SMPTE 259M, 270 Mb/s (10bit) 

-ниво на сигнал 800mV p-p 

-вграден аудио сигнал 

 

Процесинг на цифров аудио сигнал  

-1 чифт стерео изход (1 аудио PID се декодира) 



Аналогов видео изход  

-CVBS конектор 1×BNC, 1×2.5mm телефонен жак (с адаптер към RCA ) 

-Видеостандарти  NTSC, PAL, and SECAM 

 

Аналогов аудио изход  

-Конектор 1×2.5mm телефонен жак за CVBS и стерео аудио 

-брой изходи-един чифт стерео аудио 

 

Контрол и наблюдение  

-конектор 1× RJ45, 10/100M, за връзка с комютър с инсталиран софтуер HDMS и браузър 

-Отдалеченконтрол чрез SNMP, HTTP Web, специално HDMS приложение 

-Софтуер за мрежови контрол и управление 

-Контрол чрез портативно у-во-прогаратор през сериен интерфейс RS232 

-обовявне на софтуерана устройството чрез FTP протокол 


