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درباره شرکت
در حال حاضر ؼرکت  MSKبا تالغ ٍ کَؼؽْای هعتور
خَد تَاًعتِ با تَلیذ علن ٍکاربردی کردى آى در حَزُ
هخابرات گاهی بلٌذ برای تَلیذ هحصَالت ٍ اظتفادُ از تَاى
بَهی ،جْت خَد کفایی بردارد ٍ با بِ ثور رظاًذى کارّا ٍ
پرٍشُّایی کِ تاکٌَى در ظطح کؽَر غیر هوکي ٍ یا
هؽکل بِ ًظر هیرظیذ ًقػ اظاظی ایفا ًوایذ .دیذگاُ کالى
ایي ؼرکت در زهیٌِ تَلیذ هحصَالت ،بر پایِ عولیاتی
کردى تحقیق ٍ پصٍّػ بَهی با تکیِ بر داًػ اظالهی
ٍایراًیعت.

ؼرکت هَج صٌعت کراًِ  MSKبا ّذف طراحی ٍ پیادُ
ظازی ظیعتنّا ٍظاهاًِّای هخابراتی (تجاری ٍ ًظاهی) ٍ
ًیس اجرای پرٍشُّای تحقیقاتی ٍ عولی در صٌعت هخابرات با
تَاى علوی ٍ عولیاتی ٍافر ،در ظال  1389تاظیط گردیذُ
اظت .ایي ؼرکت با بکارگیری ًیرٍّای کارآهذ ٍ ًخبِ
داًؽگاّای هطرح کؽَر در عرصِ داًػ ٍ ظیعتنّای
هخابرات تَاًعتِ افقّا ٍ اّذاف ٍاالیی را ایجاد ًوَدُ ٍ
چؽن اًذاز رٍؼٌی از تحقق تَاًوٌذی در ایراى را ًوایاى
ظازد.

سیگنال ژنراتور مخابراتی نرخ باال ()Arbitrary Waveform Generator
ظیگٌال شًراتَرظراج  E-320بِ هٌظَر تَلیذ ظیگٌالّای هخابراتی بصَرت بالدرًگ ٍ با ًرخ ظوبل  ٍ 200MSpsحذاکثر
پٌْایباًذ  300MHzاظتفادُ هیگردد .ایي ًَع ظیگٌال شًراتَر در بازار بِ )Arbitrary Waveform Generator(AWG
(تَلیذکٌٌذُ ؼکل هَج دلخَاُ) هعرٍف هیباؼذ .ظیگٌالّای تَلیذ ؼذُ تَظط ایي ظیعتن طیف ٍظیعی را ؼاهل هیؼًَذ کِ از
آى جولِ هیتَاى بِ ظیگٌالّای هخابراتی هذٍلِ ؼذُ ،دیجیتال ٍ ّوچٌیي ظیگٌالّای با پرٍتکلّای هختلف هخابراتی اؼارُ
ًوَد .در ایي هحصَل پط از اعوال پرٍتکلّای هَردًظر کاربر ،بر رٍی دیتای ٍرٍدی(در الیِ کذیٌگی) ،رؼتِ بیت حاصلِ هذٍلِ
ؼذُ ٍ جْت پخػ ظیگٌال بصَرت بالدرًگ بِ کارت ظختافساری ارظال هیگردد.

معرفی محصول
در هَلذ ظیگٌال هیتَاى هذٍالظیَىّای هختلف با
پاراهترّای دلخَاُ را تَلیذ ًوَد ضوي ایٌکِ هیتَاى در الیِ
بیت از فریویٌگ ٍ کذیٌگّای هختلف اظتفادُ ًوَد.
ظیگٌال هَردًظر در باًذ فرکاًعی هیاًی 720MHz ,IF
تَلیذ هیگرددّ .وچٌیي بٌا بِ درخَاظت خریذار اهکاى
اتصال خرٍجی بِ  ٍ Upconverterتَلیذ ظیگٌال در باًذ
رادیَیی تا  10GHzفراّن هیباؼذ.

در راظتای اّذاف ؼرکت ٍ پَؼػ خالّای هَجَد در بخػ
ؼبیِظازی ٍ ّوچٌیي تَلیذ بالدرًگ ظیگٌالّای هختلف
هخابراتی ًرخ باال ٍ با تَجِ بِ ًیاز کاربراى ،ؼرکت هبادرات
بِ طراحی ٍ ظاخت هَلذ ظیگٌال ( )AWGظراج E-320
ًوَدُ اظت .کاربراى بِ کوک ایي ظیعتن هیتَاًٌذ
ظیگٌالّای ظادُ ٍ پیچیذُ هخابراتی را درPhysical Layer
ٍ  Data Link Layerتَلیذ ٍ بصَرت آىالیي پخػ ًوایٌذ.

2

سیگنال ژنراتور )" (AWGسراج " E-320

شرکت موج صنعت کرانه

شرایط محیطی نصب و نگهذاری
شسایط هحیطی ًصت ٍ زاُاًداشي ٍ ًگْدازي سیگٌبل ضًساتَز ثِ شسح ذیل هیثبشد:
 -1اتبق آشهبیشگبُ ثب هسبحت حدالل  25هتسهسثع ثِ دٍز اش خیبثبى اصلی ٍ سیوْب ٍ کبثلْبي فشبز لَي.
 -2تغریِ ٍزٍدي دستگبُ ٍ 222لت ثَدُ ٍ ثب هحبفظ ٍلتبض هٌبست ثِ ٍزٍدي اعوبل گسدد.
 -3حتوب پسیص دازاي کبثل ازت ثبشد ٍ یب حدالل سین ازت ثِ ثدًِ دستگبُ هتصل گسدد.
 -4هکبى آشهبیشگبُ دازاي تَْیِ هٌبست ثبشد.
 -5جلَگیسي اش آسیت ثِ دستگبُ ًبشی اش ًَسبًبت ثسق ،آتش سَشي یب حسازت شیبد ،توبس یب ًفَذ آة ٍ هَاد شیویبیی خَزًدُ،گسد
ٍ غجبز شدید ،زعد ٍ ثسق ،حَادث طجیعی ،ضسثِ ٍ استفبدُ غلط ٍ یب ثی تَجْی ثِ دستَزالعولْبي ذکس شدُ دز دفتسچِ زاٌّوبي
دستگبُ.
 -6جلَگیسي اش صدهبت ٍ خساثیّبي ًبشی اش اتصبل غلط یب ازتجبط دستگبُ ثب سبیس دستگبُّب ،تجْیصات ٍ لَاشم جبًجی غیسسبشگبز یب
هعیَة.
ٍ -7لتبض اعوبلی ثِ ثسدّبي سیستن ثبید ٍ 22لت ثب خطبي ٍ ±4لت ثبشد.
 –8سیستن ثبید دز هحدٍدُ دهبیی  2تب  72دزجِ سبًتیگساد هَزد استفبدُ لساز گیسد.
 -9دز صَزت استفبدُ اش ثسدّب ثِ صَزت  PCIeتَجِ کٌید کِ جسیبى هَزد ًظس ًجبید اش  2آهپس ثیشتس شَد؛ شیسا حداکثس تَاى خسٍجی
اش  PCIدز هبدزثسد کبهپیَتس ثساثس ٍ 25ات است.
 - 22کبًکتَز هَزد استفبدُ ثساي اتصبل  Daughter Boardالشم است دز فبصلِ دلیك ٍ هعیٌی ثب ثسد اصلی ثستِ شَد لرا اش ٍازد کسدى
ّسگًَِ فشبز شیبد ثِ  Daughter Boardثِ خصَص دز لسوت  SAMTECآىّب خَددازي کٌید.
 -22اش ثبش ٍ ثستِ کسدى  Daughter Boardثستِ شدُ ثس زٍي  Main Boardخَددازي کٌید ٍ دز صَزت لصٍم اش کبزشٌبسبى ایي
شسکت ثساي ایي هٌظَز کوک ثگیسید.
 -22دز صَزت ثسٍش ّسگًَِ هشکل ،اثتدا اش سبلن ثَدى فیَش ثسدّب هطوئي شَید؛ سپس ثسدّب زا ثعد اش ّوبٌّگی ثب کبزشٌبسبى
شسکت ثساي ثسزسی ازسبل کٌید.
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