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شرکت موج صنعت کرانه

درباره شرکت
در حال حاضر شرکت  MSKبا تالش و کوششهای مستمر
خود توانسته با تولید علم وکاربردی کردن آن در حوزه
مخابرات گامی بلند برای تولید محصوالت و استفاده از توان
بومی ،جهت خودکفایی بردارد و با به ثمر رساندن کارها و
پروژههایی که تاکنون در سطح کشور غیر ممکن و یا
مشکل به نظر میرسید نقش اساسی ایفا نماید .دیدگاه کالن
این شرکت در زمینه تولید محصوالت ،بر پایه عملیاتی کردن
تحقیق و پژوهش بومی با تکیه بر دانش اسالمی وایرانیست.

شرکت موج صنعت کرانه  MSKبا هدف طراحی و
پیادهسازی سیستمها و سامانههای مخابراتی (تجاری و
نظامی) و نیز اجرای پروژههای تحقیقاتی و عملی در صنعت
مخابرات با توان علمی و عملیاتی وافر ،در سال 1389
تاسیس گردیده است .این شرکت با بکارگیری نیروهای
کارآمد و نخبه دانشگاههای مطرح کشور در عرصه دانش و
سیستمهای مخابرات توانسته افقها و اهداف واالیی را ایجاد
نموده و چشم انداز روشنی از تحقق توانمندی در ایران را
نمایان سازد.
سامانه وارس 033

سامانه وارس  300به منظور مانیتورینگ هوشمند ،تشخیص اتوماتیک پارامترهای سیگنالی و دمدوله سیگنالهای مخابراتی
بصورت بالدرنگ و با حداکثر نرخ سمبل  320MSpsو حداکثر پهنای باند  300MHzاستفاده میگردد .این سیگنالها طیف
وسیعی را شامل میشوند که از آن جمله میتوان به سیگنالهای مخابراتی دیجیتال  PSK, QAM, FSK, APSKاشاره نمود.
کاربران به کمک این سامانه میتوانند بصورت اتوماتیک و دستی به مانیتورینگ هوشمند سیگنالهای مخابراتی در باند دلخواه
(مطابق با مشخصات تیونر باال دست) و استخراج پارامترهای سیگنالی بصورت کور و در نهایت دمدوله سیگنال بصورت آن الین
مبادرت ورزند .بدلیل اینکه سامانه جهت وارسی طیف فرکانسی و استخراج پارامترهای سیگنالهای تا پهنایباند 300MHz
بکارمیرود به آن نام "وارس  "300اطالق گردیده است.
معرفی محصول
سیگنالی بصورت کور و در نهایت دمدوله سیگنال بصورت
آنالین مبادرت ورزند.
در ادامه کاربر میتواند با بارگذاری پارامترهای استخراج شده
در بانک دمدوالتور به استخراج و ذخیرهسازی سمبل و یا
بیت خروجی جهت تحلیلهای بعدی اقدام نماید .سیگنال
ورودی به سامانه در باند فرکانسی میانی
 720MHz/280MHzو حداکثر دارای پهنای باند 300MHz
میباشد.

در راستای اهداف شرکت و پوشش خالهای موجود در بخش
مانیتورینگ هوشمند ،تشخیص اتوماتیک پارامترهای
سیگنال و همچنین دمدوالسیون بالدرنگ سیگنالهای
مختلف مخابراتی و با توجه به نیاز کاربران ،شرکت مبادرات
به طراحی و ساخت سامانه وارس  300نموده است .کاربران
به کمک این سامانه میتوانند بصورت اتوماتیک و دستی به
مانیتورینگ هوشمند سیگنالهای مخابراتی در باند دلخواه
(مطابق با مشخصات تیونر باال دست) و استخراج پارامترهای
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شرایط محیطی نصب و نگهداری
شرایط محیطی نصب و راهاندازي و نگهداري سیگنال ژنراتور به شرح ذیل میباشد:
 -1اتاق نصب سامانه با مساحت حداقل  25مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابلهاي فشار قوي.
 -2تغذیه ورودي دستگاه  222ولت بوده و با محافظ ولتاژ مناسب به ورودي اعمال گردد.
 -3حتما پریز داراي کابل ارت باشد و یا حداقل سیم ارت به بدنه دستگاه متصل گردد.
 -4مکان نصب سامانه داراي تهویه مناسب باشد.
 -5جلوگیري از آسیب به دستگاه ناشی از نوسانات برق ،آتش سوزي یا حرارت زیاد ،تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده،گرد
و غبار شدید ،رعد و برق ،حوادث طبیعی ،ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهاي ذکر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
 -6جلوگیري از صدمات و خرابیهاي ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها ،تجهیزات و لوازم جانبی غیرسازگار یا
معیوب.
 -7ولتاژ اعمالی به بردهاي سیستم باید  22ولت با خطاي  ±4ولت باشد.
 –8سیستم باید در محدوده دمایی  2تا  52درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
 -9در صورت استفاده از بردها به صورت  PCIeتوجه کنید که جریان مورد نظر نباید از  2آمپر بیشتر شود؛ زیرا حداکثر توان خروجی
از  PCIدر مادربرد کامپیوتر برابر  25وات است.
 - 22کانکتور مورد استفاده براي اتصال  Daughter Boardالزم است در فاصله دقیق و معینی با برد اصلی بسته شود لذا از وارد کردن
هرگونه فشار زیاد به  Daughter Boardبه خصوص در قسمت  SAMTECآنها خودداري کنید.
 -22از باز و بسته کردن  Daughter Boardبسته شده بر روي  Main Boardخودداري کنید و در صورت لزوم از کارشناسان این
شرکت براي این منظور کمک بگیرید.
 -22در صورت بروز هرگونه مشکل ،ابتدا از سالم بودن فیوز بردها مطمئن شوید؛ سپس بردها را بعد از هماهنگی با کارشناسان
شرکت براي بررسی ارسال کنید.
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