تقرير اختبار

مغير تماثلي

SPAUN
VAM 420
NG PAL

مغير تماثلي عالي
الجودة
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•اشارات تلفزيون تماثلية سهلة االنشاء
•مواصفات تقنية ممتازة جدا
•برمجة سهلة و سريعة
•مناسبة أيضا للكابالت الطويلة
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مغير تماثلي

تقرير اختبار

09-10/2012
SPAUN VAM 420 NG PAL
Easy way to create
analogue tv channels

n-vam
www.TELE-satellite.com/12/09/spau

■Ready for the

measurements

اصنع نظام قناة تلفزيونك التماثلية الخاصة
عندما تحتاج الى ارسال اشارة
قناة تلفزيون تماثلية الى مكان
بعيد او عندما ترغب في توزيع
عدة قنوات تلفزيون فقط  ،فانه ما
زال من المنطقي استخدام مغير
تماثلي واستخدام نظام االلوان القديم

PAL,SECAM and NTSC
 .انه من السهل اليوم انشاء قناتك
التماثلية الخاصة  .كل ما تحتاجه
هو مصدر اشا رات تماثلية ( كامي را
تلفزيون  ،مسجل فيديو او مخرج
جهاز استقبال قمر صناعي ) و مغير

 . VSBاحد هذه المغي رات هو VAM
 420 NG PALمن سباون  ،من
المثير لالهتمام ان سباون قد اطلقت
جهاز مماثل VAM 420 NG
 . DVB-Tمن الواضح ان هذاالجهاز
اداؤه تماما كجهاز VAM 420 NG

 PALولكن فقط بنظام بث الفيديو
الرقمي األرضي  . DVB-Tولكن
لنعد للنسخة التماثلية والتي ستجد
استخدامات اكثر كثي را من النسخة
الرقمية هذه األيام ( حيث انه ال توجد
العديد من مصادر االشارة بمخرج
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3
رقمي ).هذا المغير الثنائي مصمم
بعناية كمنتجات سباون  .انه مصمم
ان يتم تركيبه على سكة او سطح
مستوي مثل حائط اما مباشرة او
بمساعدة األقواس المرفقة  .ان سباون
ايضا تقدم بيت مثالي ل VAM 420
 ، NG PALانه يسمى سبيس بوكس
وهو من  19رف و يمكن ان يستوعب
ما يصل من خمسة الى عشرة وحدات
. VAM 420 NG PAL
يمكن ان يتم توصيل المغير
على التوالي مع ثالث وحدات اخرى
مماثلة و في مثل هذه الحالة يمكنك

جهاز مشابه كجهاز VAM 420
 NG PALهو النموذج األعلى
 VAM 420 NG DVB-Tالذي تم
اطالقه مؤخرا من قبل سباون  .ان
مواصفاته نفس مواصفات VAM
 420 NG PALولكن بدال من اشارة
 PALالتماثلية  ،فان VAM 420
 NG DVB-Tلديه مخرج اشارة
. COFDM
71

■

استخدام وحدة امداد طاقة واحدة
(سباون  ) 2000/SNG 12لتغذية
المغي رات األربعة  .يوجد لكل VAM
 420 NG PALمجموعتين من
المدخالت (فيديو و صوت ستيريو )
ويولد قناتي تلفزيون تماثلي  .كما
يمكن ان تحسب بسهولة  ،فان اربعة
من مثل هذه األجهزة يمكن ان تولد
 8قنوات تلفزيون تماثلية  .ارفقت
سباون مبعد مسافات بالستيكي ليتم
استخدامه عند تثبيت المغي رات واحد
تلو اآلخر على سكة .
نرجو ان تأخذ بعين االعتبار انه
مجرد مغير – لذا اذا كانت اشارة
الفيديو المدخلة تتوافق مع نظام
الوان  ، PALفانه لن يتم تغييرها و
سنحصل على المخرج في التلفزيون
التماثلي بنظام  . PALاذا كان
يجب ان تكون  SECAMفانها
ستظل سيكام  .مع ذلك اضافة لنظام
اللون يجب ان تأخذ بعين االعتبار
التلفزيون القياسي الذي يحدد كيف
يتم بث الصوت  .هنا لدينا معايير
محدودة  . B, G, D, K, I or L :ان
 VAM 420 NG PALمتوافق مع
جميعهم  .سوف يكون مثاليا لتغذية
اجهزة التلفزيون المستخدمة في
اوروبا و العديد من المناطق األخرى
في العالم حيث تستخدم اشا رات مثل
 PAL D/K or PAL B/Gواحيانا
عادية  .ما ال تدعمه هي المعايير
 Mو  Nالمستخدمة في األمريكتين .
ان لدى VAM 420 NG PAL
مجموعتين من المدخالت  .يمكنك
ان ترى المداخل االعتيادية األصفر و
األحمر واألبيض في صفين موضوعة
اعلى الواجهة األمامية  .في الجزء
السفلي سوف ترى منفذي توصيل F
 ،احدهما المخرج حيث تظهر قناتين
تماثليتين و اآلخر هو المدخل .
يمكنك ان توصل جهاز VAM 420
 NG PALاخر الى المدخل لزيادة
عدد القنوات التماثلية  .هنا يمكنك
ايضا تغذية كابل محوري من الهوائي
األرضي لدمج اشارتك األرضية مع
القناتين المولدتين بواسطة VAM
 . 420 NG PALيجب ان تالحظ
النصيحة التي تقدمها سباون في

الكتيب المرفق مع التعليمات التقنية
 :عند توصيل هوائي ارضي  ،تاكد
من وضع مكبر اشارة بين الهوائي
والمغير والذي يحتوي على مدخل
ومخرج عزل  20ديسيبل على األقل .
ان برمجة المغير سهلة جدا  .يتم
استخدام ثالثة ازرار فقط  :اعلى ،
اسفل و ادخال  .بص راحة كنا نفضل
لو ان سباون اسمت الزرين األولين
 L/Rاو شيئ من هذا القبيل  .ان
وظيفته فقط التبديل بين القناة يسار
ويمين  .في الوضع العادي تختا رالقناة
يسار او يمين باضغط على زر

من االعدادات تضغط بشكل متواصل
على زري األعلى و األسفل في نفس
الوقت وتترك وضع البرمجة  .و هذا
كل ما تحتاجه لبرمجة وتشغيل هذا
الجهاز .
لتقييم اداء المغير  ،قمنا بتغذيته
باشارتين تماثليتين ماخوذة من اجهزة
استقبال اقمار صناعية ( فيديو و
صوت ستيريو )  .قمنا بتوصيل
المقياس سباون سباروز في مخرج
 VAM 420 NG PALلمالحظة
طيفه الترددي .كما يمكن ان تشاهد
في الصور  ،كانت االشارة المولدة

4

1

2

 – 1ان سباون  SPAUN VAM 420 NG PALمعد لتوليد اشارتي تلفزيون
 :واحدة عند اقصى مستوى و األخرى عند ادنى مستوى ( -10ديسيبل)  .الحظ ان
االشارات اعلى من  50ديسيبل الى من الضجيج األرضي .
 – 2كما باألعلى ولكن يتم اآلن استخدام القنوات المجاورة .
 – 3صورة بطاقة اختبار مصنوعة بواسطة VAM 420 NG PAL
 – 4قناة تلفزيون ثماثلية معدلة بواسطة  VAM 420 NG PALو معروضة
بواسطة مقياس سباون سباروز.

ادخال فقط  .النقطة العشرية التي
تظهر على شاشة العرض المكونة
من رقمين تتحرك اما للرقم اليسار او
اليمين مشيرة بذلك الى اية قناة تم
اختيارها  .بعد ذلك تستخدم األزرار
لالسفل و لالعلى لتغيير رقم القناة
من  S03الى . 69
عندما تضغط و تظل ضاغطا
على الزرين لالعلى و األسفل في
نفس الوقت لثانية واحدة فان VAM
 420 NG PALسيتحول لوضع
البرمجة  .اآلن يمكنك الضغط على
زر األسفل لالنتقال اسفل القائمة
وزر اعلى لتغيير قيمة الخيار
الحالي  .الخيا رات هي كالتالي :
نظام التلفزيون  ،الضبط الدقيق
لتردد ناقل الفيديو  ،معدل الفيديو و
الصوت (  16او  12ديسيبل ) ،مولد
نسق االختبار (تشغيل  /اطفاء )،
اشارة مخرج  ( RFتشغيل /اطفاء ) ،
ضبط مسوى  ( RFمن صفر وحتى
 10ديسيبل )  ،مستوى اشارة الصوت
( من  -6ديسيبل وحتى  +6ديسيبل
)  ،وضع معالجة الفيديو ( احادي
 ،ستيريو و ثنائي )  .عندما تنتهي
ان سبيس بوكس بواسطة سباون يحل أي مشكلة  ،اين يتم تثبيت
المغيرات  . VAMيمكن ان تستوعب ما يصل من  5وحتى  10وحدات
VAM 420 NG PAL
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واضحة جدا – حوالي  50ديسيبل
فوق مستوى الضجيج  .لقد اختبرنا
اقصى وادنى اعدادات للذروة و كذلك
النهاية الدنيا و القصوى للنطاق
الترددي األرضي  .اختبرنا ايضا كيف
يعمل عند اختيار قناتين متجاورتين
لتغذية القنوات التماثلية  .اننا سعداء
للقول ان اداء VAM 420 NG PAL
Max. level setting
S04
S05
69
126.25
133.25
855.25
91.3
91.2
91.2
>57.1
>57.9
>61.8
17.4
18.1
15.4

كان رائعا مع جميع االعدادات التي
قمنا بها .
العطاءك فكرة عن مدى عظمة
االداء  ،دعنا نقدم لك مجموعة من
نتائج القياسات  .انظر الجدول
باألسفل  .لقد تخطى الناقل للضجيج
 C/Nبشكل ملحوظ مواصفات ال 50
ديسيبل لجميع اعدادات المستوى و

Min. level setting
S03
67
119.25
839.25
80.4
79.1
>55.7
>51.4
15.1
15.7

التردد  .كانت نسبة الفيديو للصوت
قريبة للقيمة االسمية التي هي 16
ديسيبل  .مع مثل هذا اآلداء ال رائع
يمكنك توصيل VAM 420 NG

 PALبكوابل محورية طويلة جدا
دون الخوف من تدهور االشارة  .ان
هذا المغير في الحقيقة هو جهاز
عالي الجودة .

Channel
]Frequency [MHz
]Level [dBµV
]C/N [dB
]V/A [dB

راي احد الخبراء

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

نسبة ناقل للضجيجة  C/Nممتازة جدا وتتخطى ال
 50ديسيبل المحددة
مصنعية ممتازة جدا
خيارات تثبيت متنوعة
يمكن توصيله على التوالي مع وحدات مماثلة اخرى
برمجة سهلة

+
–

ال يوجد

TECHNICAL
DATA

SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Manufacturer

www.spaun.com

Web

contact@spaun.com

E-mail

+49-7731-8673-0

Phone

+49-7731-8673-17

Fax

VAM 420 NG PAL

Model

VSB Twin Modulator

Function

2

Number of analogue A/V inputs

110 … 862 MHz

Frequency range

B/G/D/K/I/L

TV standard

90 dBµV

Output level max

0...-10 dB

Output level adjustment

<-60 dB

Spurious level

≥ 50 dB

C/N ratio

1 ± 0.1 V p-p

Input level

12 V, 475 mA

Supply

196 x 106 x 35 mm

Dimensions
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