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درباره شرکت
دس حاَ حاضش ؿشوت  MSKبا تالؽ  ٚوٛؿؾٞای ٔؼتٕش
خٛد تٛا٘ؼت ٝبا تِٛیذ عّٓ ٚواسبشدی وشدٖ آٖ دس حٛصٜ
ٔخابشات ٌأی بّٙذ بشای تِٛیذ ٔحصٛالت  ٚاػتفاد ٜاص تٛاٖ
بٔٛی ،جٟت خٛدوفایی بشداسد  ٚبا ب ٝثٕش سػا٘ذٖ واسٞا ٚ
پشٚطٜٞایی و ٝتاو ٖٛٙدس ػطح وـٛس غیش ٕٔىٗ  ٚیا
ٔـىُ ب٘ ٝظش ٔیسػیذ ٘مؾ اػاػی ایفا ٕ٘ایذ .دیذٌا ٜوالٖ
ایٗ ؿشوت دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٔحصٛالت ،بش پای ٝعّٕیاتی وشدٖ
تحمیك  ٚپظٞٚؾ بٔٛی با تىی ٝبش دا٘ؾ اػالٔی ٚایشا٘یػت.

ؿشوت ٔٛج صٙعت وشا٘ MSK ٝبا ٞذف طشاحی ٚ
پیادٜػاصی ػیؼتٓٞا  ٚػأا٘ٞٝای ٔخابشاتی (تجاسی ٚ
٘ظأی) ٘ ٚیض اجشای پشٚطٜٞای تحمیماتی  ٚعّٕی دس صٙعت
ٔخابشات با تٛاٖ عّٕی  ٚعّٕیاتی ٚافش ،دس ػاَ 1389
تاػیغ ٌشدیذ ٜاػت .ایٗ ؿشوت با بىاسٌیشی ٘یشٞٚای
واسآٔذ ٘ ٚخب ٝدا٘ـٍاٜٞای ٔطشح وـٛس دس عشص ٝدا٘ؾ ٚ
ػیؼتٓٞای ٔخابشات تٛا٘ؼت ٝافكٞا  ٚاٞذاف ٚاالیی سا ایجاد
ٕ٘ٛد ٚ ٜچـٓ ا٘ذاص سٚؿٙی اص تحمك تٛإ٘ٙذی دس ایشاٖ سا
ٕ٘ایاٖ ػاصد.
سامانه وارس 04

ػأا٘ٚ ٝاسع  40بٙٔ ٝظٛس ٔا٘یتٛسیٛٞ ًٙؿٕٙذ ،تـخیص اتٔٛاتیه پاسأتشٞای ػیٍٙاِی  ٚدٔذٕٛ٘ ِٝٚدٖ ػیٍٙاَٞای ٔخابشاتی
بصٛست بالدسً٘  ٚبا ٘شخ ػٕبُ  ٚ 25MHzتا پٟٙای با٘ذ  40MHzاػتفادٔ ٜیٌشدد .ایٗ ػیٍٙاَٞا طیف ٚػیعی سا ؿأُ
ٔیؿ٘ٛذ و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ب ٝػیٍٙاَٞای ٔخابشاتی دیجیتاَ  PSK, QAM, FSK, APSKاؿاسٕٛ٘ ٜد .بذِیُ ایٙى ٝػأا٘ٝ
جٟت ٚاسػی طیف فشوا٘ؼی  ٚاػتخشاج پاسأتشٞای ػیٍٙاِٟای تا پٟٙایبا٘ذ  40MHzبىاسٔیسٚد ب ٝآٖ ٘اْ "ٚاسع  "40اطالق
ٌشدیذ ٜاػت.
معرفی محصول
أىاٖ ٔا٘یتٛسی ًٙػیٍٙاَ بصٛست وأال ٛٞؿٕٙذ  ٚتٛػط
ػأا٘ ٝفشأ ٓٞیباؿذٕٞ .چٙیٗ أىاٖ تـخیص اتٔٛاتیه
پاسأتشٞای ) (AMRا٘ٛاع ػیٍٙاِٟای آ٘اِٛي  ٚدیجیتاَ  ٚتا
پٟٙای با٘ذ ٍٔ 40اٞشتض دس ػأا٘ٚ ٝجٛد داسد .دس ادأٝ
واسبش ٔیتٛا٘ذ با باسٌزاسی پاسأتشٞای اػتخشاج ؿذ ٜدس با٘ه
دٔذٚالتٛس ب ٝاػتخشاج  ٚرخیشٜػاصی ػٕبُ  ٚیا بیت
خشٚجی جٟت تحّیُٞای بعذی الذاْ ٕ٘ایذ .ػیٍٙاَ ٚسٚدی
ب ٝػأا٘ ٝدس با٘ذ فشوا٘ؼی ٔیا٘ی  ٚ 70MHz ,IFحذاوثش
داسای پٟٙایبا٘ذ ٔ 40MHzیباؿذ.

دس ساػتای اٞذاف ؿشوت  ٚپٛؿؾ خالٞای ٔٛجٛد دس بخؾ
ٔا٘یتٛسیٛٞ ًٙؿٕٙذ ،تـخیص اتٔٛاتیه پاسأتشٞای
ػیٍٙاَ ٕٞ ٚچٙیٗ دٔذٚالػی ٖٛبالدسً٘ ػیٍٙاَٞای
ٔختّف ٔخابشاتی  ٚبا تٛج ٝب٘ ٝیاص واسبشاٖ ،ؿشوت ٔبادسات
ب ٝطشاحی  ٚػاخت ػأا٘ٚ ٝاسع ٕٛ٘ 40د ٜاػت .واسبشاٖ بٝ
وٕه ایٗ ػأا٘ٔ ٝیتٛا٘ٙذ بصٛست اتٔٛاتیه  ٚدػتی بٝ
ٔا٘یتٛسیٛٞ ًٙؿٕٙذ ػیٍٙاَٞای ٔخابشاتی دس با٘ذ دِخٛاٜ
(ٔطابك با ٔـخصات تی٘ٛش باال دػت)  ٚاػتخشاج پاسأتشٞای
ػیٍٙاِی بصٛست وٛس  ٚدس ٟ٘ایت دٔذ ِٝٚػیٍٙاَ بصٛست
آٖالیٗ ٔبادست ٚسص٘ذ.
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شرایط محیطی نصب و نگهداری
شسایط هحیطی ًصت ٍ زاُاًداشي ٍ ًگْدازي سیگٌبل ضًساتَز ثِ شسح ذیل هیثبشد:
 -1اتبق ًصت سبهبًِ 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 ًصت سبهبًِ 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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