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کابلی شبکه به DVB-T مدوالتور

PROMAX DIGITAL TO TV
The perfect solution to distribute digital 
signals to a cable network in absolute 

error-free quality.

ديجيتال  تلويزيون پخش همينطور DVB-T برای است. ای ماهواره ديجيتال تلويزيون DVB-S استاندارد
و  کنيد درست کابلی ای شبکه می خواهيد بنابراين اگر کابلی. ديجيتال پخش DVB-C برای و ، زمينی

DVB-C مجهز  های گيرنده به را تمامی آنها بايست می نماييد ارايه کاربر به تعدادی را ديجيتال تلويزيون
شما  ، خير گويند: می Promax چنين متخصصين است؟ ممکن روش ترين اقتصادی راه اين آيا اما نماييد.

نماييد! و ارزانتر را آسانتر آن توانيد می

؟ خواهيد می ديجيتال کابلی تلويزيون
است؟ ساده بسيار

بازيار مسعود : برگردان

تلويزيون به ديجيتال پايانه
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خرج  به  افراد Promax هوشمندی
دستگاههای اغلب شدند متوجه و داده
DVB- تيونر دارای مدرن تلويزيون
هستند.  آنالوگشان تيونر کنار T در
می   DVB-T سيگنال اگر ، حاال
تواند می ، يابد انتقال هوا در تواند
يابد. انتقال کابلی نيز تلويزيون در
کاربران تلويزيون دستگاههای برای
سيگنال آيا که کند نمی تفاوتی نهايی
از  يا  و رسد  می آنتن  از   DVB-T
تماشاگران از تعدادی کابل. سيستم
به مجهز تخت تلويزيونهای دارای
برخی  و DVB-T هستند داخلی تيونر
DVB- از دستگاههای گيرنده ديگر
پخش  امواج دريافت  برای  مجزا  T
يک در اما می کنند. استفاده زمينی
بتوانند آنها اگر  نيست:  شکی چيز
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سيم را دريافت  DVB-T بی سيگنال
کابل در صورتيکه خروجی و نمايند
ارايه   DVB-T با سازگار سيگنال
تلويزيون توانند می حتما ، نمايد
دريافت نمايند نيز را ديجيتال کابلی
تلويزيون به ديجيتال مبدل ايانه پ و
همين   Promax ساخت (DTTV)
نياز بدون سيستم اين کند! می را کار
گيرنده سمت در کابلی گيرنده به

کند. می کار نهايی

شبکه کردن انگيز  هيجان  برای
تمامی بايست می تنها  نه ، کابلی
دريافت قابل ترستريال سيگنالهای
می گردد بلکه ارسال منطقه باز در
ان به نيز ای ماهواره محتوای بايست
در برخی موارد حتما افزوده گردد و
منابع را از هايی خواهيد برنامه می
مثال  عنوان به نماييد. پخش  A/V
را اطالعاتی موارد اغلب در هتلها
پخش مهمانهايشان برای مکررا
اينترنت نهايت در نمايند. می
فراموش نبايد را اينترنتی وتلويزيون
برای را  امکان اين نبايد چرا نمود. 
کابلی برنامه  کنندگان دريافت 
ها خواسته اين تمامی نمود؟ فراهم
مهندسين که بودند مواردی واقع در
در   DTTV طراحی  در  Promax

اند. گرفته نظر

ماژولها شرح

ماژوالر طراحی يک دارای ايانه پ
آن سازی  سفارشی بنابراين است 
بسيار خودشان نيازهای با مطابق
رک يک در چيز  همه  است.  ساده
گيرد.  می جای  اينچ  19 استاندارد
منبع  و کنترل  واحد  ،  DT-800
چپ قرار سمت منتهای در تغذيه ،
نمايشگر يک دارای است. گرفته
کنترل برای تعدادی دکمه و گرافيکی
يک عالوه ، ماژولها است. به تمامی
جلويی پنل در نيز  اترنت  کانکتور
به ماژول اتصال از پس دارد. وجود
تنظيمات  تمامی توانيد می ، LAN
يک کمک با و تر ساده بسيار را
در دهيد. انجام کامپيوتری برنامه
برق، سوکت توانيم می پشتی پنل
تاژ ول انتخابگر تغذيه، سوييچ
فن کنترلی و کابلهای اصلی، سوکت
واقع هر در . ببينيم را خنک کننده
در اين مجزا است. دارای فن ماژولی
است. معمول ای حرفه های پايانه
يد و صدا تول سر فنهايی خنک کننده
را تجهيزات اين  کسی  اما  کنند می
ساعتها افراد است قرار که اتاقی در
DT- نمايد. نمی نصب ، کنند کار
چند  کابلهای از استفاده با  800
می متصل ديگر ماژولهای به سيمه

7 ماژول را کنترل  تواند تا می شود و
نمايد.

تست رک در که  بعدی  ماژول
 DT-302 بود.   DT-302 داشتيم
 DVB-S/S2 دوگانه رسيور يک
جريان انتقال خروجيهای دارای
بی به وروديهای  ان 2 ال است. اگر
را ماژول توانيد می نماييد متصل آن
مختلف ترنسپاندر دو دريافت برای
رسيور هر  نماييد. ريزی برنامه 
جريان خروجی دو دارای ای ماهواره
ASI يکسان می باشد. ASI يه  انتقال
و بوده سريال آسنکرون واسط معنی
است. انتقال جريان مخابراتی فرمت
ای  برنامه انتخاب امکان  DT-302
دهيم می دهد. انتقال که می خواهيم را
کانالی هر تا نيستيم مجبور بنابراين
باز دارد وجود ترنسپاندر يک در که را
را که کانالهايی تنها بلکه پخش نماييم
دهيم ، نمايش مشترکان به می خواهيم
ماژول اين در آنچه نماييم. می ارسال
 CAM خشاب کند، دو توجه می جلب
بااليی در کاور  برداشتن با  که است
اسمارت کارت يک اگر دسترس است.
توانيد دهيد، می قرار درون آنها معتبر
گشايی نماييد! کد را کانالهای ماهواره
کابلی شبکه به کابلها اين گونه بدبن

می يابند. راه

که  بود ديگری ماژول  DT-102
 DT-102 .داديم DT-302 قرار کنار
سيگنال به را انتقالی جريانهای
اين  نمايد. می تبديل  DVB-T
انتقالی تواند هر جريان  می  جريان
سيگنال از آزمون اين در ما اما باشد
قبال که همسايه  ماژول از دريافتی 
DT-302 استفاده  ، توضيح داده شد
ورودی دو دارای ماژول اين نموديم.
 DVB-T خروجی  يک و  ASI-TS
سيگنال دو با را واحد اين اگر است.
، نماييم تغذيه مجزا انتقال جريان
داشت خواهيم خروجی در حامل دو
داريم پلکس مالتی دو اين بنابر و )
 ، است  DT-202 بعدی ماژول . (
به   DVB-S مبدل ماژوالتور يک
ساده  ماژول اين  دوقلو.  DVB-T
برای راهکار ارزانترين و ترين
 FTA ای ماهواره کانالهای انتشار
هوشمند به کارت بته نياز ال که است

ندارد. هم

مشهود عکس در که همانگونه
بعدی  ماژول  DT-504 ، است
ورودی   4 دارای ماژول اين است.
ما  برای همه بينندگان که A/V است
ويدئوی اينها  ، بله آشناست.  بسيار
صدای استريوی و وروديهای آنالوگ
می سيگنال منبع هستند. آنالوگ
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 13 ماهواره HOTBIRDدر 4FUN.tv از کانال
بر  و شده مدوله DVB-T باز به که شرقی درجه

شود. می ديده آنااليزر سيگنال روی صفحه

معمول DVB-T COFDM تبديل  سيگنال انتقال را به دو جريان DT-102 دو
را انها سطح ما نماييد. مشاهده تصوير در توانيد می را آنها طيف نمايد. می

اند. بوده قوی بسيار وگرنه ايم کرده تنظيم پايين dB 20

dB 20 تضعيف، سيگنال DVB-T کيفيت  حتی با
CBER ، VBER ،  C/N و  ای دارد. مقادير عالی

بخوانيد. را MER

 ،  DVD ، VCR کننده پخش تواند
يا و امنيتی دوربين ، ماهواره گيرنده
از يک هر باشد. ديگری منبع هر
کانال يک به آنالوگ وروديهای آن
ماژول اين خروجی در مجزا ديجيتال
يک ترتيب اين به  شود.  می تبديل
چهار  بر مشتمل  DVB-T حامل

کانال خواهيم داشت.
 DT-212 ، آخر به يکی  ماژول
 DVB-T دهنده انتقال ماژول يک ،
سيگنال يک  دريافت  از  پس  است.
به را آن توانيم می  زمينی ديجيتال
انتقال طيف در اين ديگری فرکانس
از جلوگيری برای را  کار اين دهيم.
سيگنالها ميان ناخواسته کنش برهم
ديگر يکی دهند. می انجام شبکه در
ماژول اين مهم عملکردهای از
ماژول است.  سيگنال کيفيت ارتقای 
بيتهای کرده ، ماژوله را دی سيگنال
سيگنال را نموده و تصحيح  خطا را
می  DVB-T ماژوله روی بر مجددا
 C/N سيگنالی با نرخ کند. در نتيجه
که حتی برای بود بسيار خوب خواهد
مناسب نيز گسترده کابلی های شبکه

است.

ماژول ترين  راست سمت نهايتا 

يک  ماژول اين است،  DT-710
که است گر ترکيب و کننده تقويت
داشته  دريافت DVB-T را کرير هشت
می کابل ارائه يک روی را بر آنها و
برای نرمال خروجی يک اين نمايد.

شبکه کابلی است.

نصب

تمامی کردن متصل از پس درست
با آنها متصل نمودن برق و به کانالها
پشت در سيگنال  و  کنترلی  کابلهای 
شود.  می برپايی آماده  DTTV ،
است: عدد  شش تنها ها دکمه تعداد 
و   Enter ، نما جهت دکمه چهار
است.  ساده دستگاه اندازی راه . Esc
واحد نمودن روشن  از پس  بالفاصله
که  نمايد می چک  DT-800 کنترلی
متصل آن به ديگری  ماژولهای  چه
توان می ثانيه چند از پس هستند.
مورد  در سپس فشرد. Enter را دکمه
شود می  پرسش شما  از  عبور کلمه 
می توانيد ماژولی را و سپس (PIN)
انتخاب داريد را آن تنظيم قصد که
راست و چپ نماهای جهت با ) نماييد
داده نشان ماژول دلخواه هنگاميکه .(
شما  Enter به دکمه مجدد فشردن شد.
می دهد. را ها پارامتر امکان برپايی
عدد مقدار  پايين و باال های دکمه
و دهد می تغيير را فبا ال حرف يا و
حرکت موجب راست و چپ های دکمه
همه شود. می اعداد و نامها ميان در
که همانگونه  و شهودی بسيار چيز 
هنگام به کند. می کار شود می ديده
بايست  می  DT-302 برپاسازی
در که کرد فراهم را  اطالعاتی همان
گردد: می وارد رسيور  نصب منوی
مورد  ترنسپاندر فرکانس ،  LOF
بی (  Ku/C ، تغذيه ال ان ، باند نظر
استاندارد  ، ( Khz 22 ، 18/13 ولت
سمبل. نرخ ، (DVB-S/DVB-S2)
وجود نيز ديگر  آپشن  يک  همچنين
DT- هنگاميکه خدمات. فهرست دارد:
ترنسپاندر قفل می  302 بر روی يک
سرويسهای تمامی منو زير اين شود.
نمايد( می فهرست  را تشخيص  قابل
.( راديو و تلويزيون ، ديتا کانالهای
که را  کانالهايی  تنها توانيد می  شما 
قرار خروجی روی بر خواهيد می
خدمات بقيه  نماييد.  مارک  گيرند، 

مسدود می گردد.

گذاری رمز مورد نظر خدمات اگر
اسمارت يک از توانيد می باشد شده
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توانست تا 6 سيگنال DVB-TCOFDM در  می ما تستی DTTV در پيکربندی واحد
 SDTV 8 تا 10 کانال تواند می از حاملها يک هر بگيريم نظر در کند. اگر توليد خروجی

باشد. داشته خروجی در کانال تواند 48 تا 60 DTTV می واحد يک دهد. انتقال را

است. شده تبديل DVB-T که به PATIO.TV ای ماهواره کانال جزييات

را آن و نموده استفاده معتبر کارت
ماژول  در شده نصب  CAM داخل
به دسترسی فيزيکی دهيد. برای قرار
پوش کوچکی را  CAM می بايست در
باز دارد قرار ماژول پنل باالی در که
دو  دارای  DT-302 واقع در نماييد.
يکی برای ، است نوع اين ماژول از

ورودی. هر
صورت همين به نيز ماژولها بقيه
دارای ماژول اگر شوند. می پيکربندی
بايست  می  باشد.   DVB-T خروجی
انتخاب  نيز  DVB-T پارامترهای
حالت ، ميرايی ، فرکانس گردند:
سيگنال،  شکل ، محافظ بازه ، FFT

پهنای باند. کد و نرخ

نماييد می مشاهده که همانگونه
اگر باالست. قدری تنظيمات تعداد
ترنسپاندر اطالعات بخواهيد تنها
مشکلی  دهيد تغيير را  DVB-S
توانيد می را کار اين بود. نخواهد
وجود اين با دهيد. انجام سرعت به
هستيد، اوليه برپاسازی مشغول اگر
زمانبر قدری کارتان است ممکن
کار اين کردن تر راحت برای باشد.

برای  افزاری نرم ای Promax برنامه
در  است. کرده ارايه  DTTV کنترل
را  رايانه و  DTTV بايست می ابتدا
DT- ماژول در نمود. متصل شبکه به
آدرس IP ، ماسک شبکه ،   800
نماييد. ست می  وی را دستی گيت و
اين  شود. نمی  پشتيبانی   DHCP از
طبيعی ای حرفه دستگاههای در مورد
کل ای رايانه برنامه اين از پس است.
اين يک می کند. بسيار آسان کار را

است. نصاب برای واقعی کمک

عملکرد

بسيار خروجی سيگنال  کيفيت
آن از بهتر  بسيار بسيار و عاليست 
ماهواره بی  ان  ال  از  که  است  چيزی
شود. می دريافت ترستريال آنتن ا ي و
خروجی که  است  علت  آن  به  اين
آنها است. کيفيت با  بسيار ماژولها
 DVB-T يا DVB-S ، DVB-S2 و
بيتی خطاهای نمايد، می دماژوله را
به را انتقال جريان و نموده را اصالح
نمايد.  DVB-T مازوله می  به دوباره
خروجی سيگنال  پروسه اين مدد  به
است. بيتی خطای از  عاری واقع در
کيفيت به که پارامترهايی تمامی
 MER ، C/N دارند: ربط سيگنال
عالی  کامال ، ، CBER ، VBER
سيگنال سطح ، اينها بر هستند. عالوه
دستگاه يک هنگاميکه باالست. بسيار
يک انتهای حتی در مدرن را تلويزيون
می نصب گسترده بسيار کابلی شبکه
بسيار بسيار هم هنوز سيگنال نماييد،
وجود بود. هيچ پارامتری خواهد خوب

شد. نگران درباره آن بتوان که ندارد

بندی جمع

DVB- پخش  پايانه يک  DTTV
سيگنال  که است کيفيت با بسيار  T
و بوده باکيفيت بسيار آن خروجی
بااليی بسيار تنظيمی يتهای ل قاب
تست رک در ما که ماژولهايی دارد.
از محدودی  تعداد  تنها داشتيم  خود 
ارايه   Promax که است ماژولهايی
آدرس به را آنها نمای تار نمايد. می
www.promaxelectronics.
جزييات  تا  نماييد مشاهده   com
بطور اگر نماييد. دريافت بيشتری
شبکه اندازی راه به فکر در جدی
کار کل خواهيد می و هستيد کابلی
بايست می باشد صرفه به مقرون

داشته باشيد! در نظر را DTTV



DATA
TECHNICAL

Manufacturer Promax Electronica, S.A., Barcelona, Spain 

Internet www.promaxelectronics.com      info@promaxelectronics.com

Phone +034 93 260 20 02

Fax +034 93 338 11 26

Model Digital To TV

Description DVB-T headend for cable networks (SMATV)

Inputs DVB-S/S2, DVB-T (e.g. from the aerial), A/V analog, IPTV, TS-ASI

Output DVB-T COFDM

Power supply 120/240 V 50/60 Hz

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland

■
■

■
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ماهواره الک  به ترنسپاندر DT-302 که می دهند سبز رنگ نشان دی های ای ال
فرستد. می خروجی به را درست DVB-T سيگنال DT-102 و است شده

قسمت  در آنها برداشتن کاور با که دو CAM است DT-302 دارای ماژول
رمز گشايی را شده کد کانالهای توانند می آنها است. دسترسی بااليی قابل
دهيد. قرار آنها در معتبر کاردهای اسمارت بايست می شما البته نمايند.

. DTTV کنترل برنامه از  تصويری

متخصص نظر
+

واسط کاربری است. انعطاف قابل تنظيمات بسيار
است. و قوی خوب بسيار خروجی است. سيگنال ساده
 DVB-C گيرنده دستگاههای کارگيری به به نيازی

نيست. گيرنده سمت در

-
کانال  مانند ) DVB-C معمول عملکردهای برخی
کانالهای تعداد همچنين است. ممکن غير ( برگشت
اين  است.(اما  DVB-C از کمتر ممکن ديجيتال
می  اهميت نماييد ارائه کانال  200 از بيش بخواهيد زمانيکه تنها

يابد).


