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قد ستاليت تيلى مجلة من الماضي العدد فى 
التليفزيونية الصورة دقة درجة على الضوء ألقينا
المرسلة الضوئية النقاط عدد كم آخر بمعنى أو ،
نقطة ترسل القنوات بعض هناك أن ذكرنا و ،
الريسيفر يقوم و أربعة  من بدال  واحدة ضوئية
بتكرارها يقوم و الضوئية النقطة تلك بأخذ ببساطة
%75 من  بتوفير يسمح مما ، مرات أربعة لعدد

. الضوئية النقاط إرسال

اإلصدار نريد هذا ففي ، المزيد هناك لكن و
الصورة ضغط عملية على مقربة نظرة إلقاء
تلو واحدة الضوئية  النقاط إرسال من  فبدال ،
إرسال يتم  و النقاط  تلك ضغط يتم  ، األخرى 
هذا نسمى أن  يمكن و ، فقط العامة المعلومات 
النقاط بعض اخذ ارجوا  ، الشاشة  عزيزتي "
الجانب فى  ضعيها و األحمر باللون الضوئية
الضوئية النقاط بعض خذي و الشاشة من األعلى
ال ارجوا و الشاشة اسفل ضعيها و األزرق باللون
األصفر باللون النقاط الضوئية توضع أين تسألي
درجة قلت كلما الضغط عملية زادت كلما و "

. الصورة جودة

البرامج بعض  هناك الوقت نفس  فى و
افضل الى الحذف فن تأخذ التى التليفزيونية
التى أوروبا فى القنوات بعض هى و : له درجة
بعد بضع يتم تغيير الصورة ثابتة و تعطى صورة
ترويج على تعمل  التى القنوات هى  و ثواني
و ، األجر المدفوعة التليفون بأرقام االتصال
الصفر درجة الى يصل  هنا  المعلومات  مستوى
البيانات و البرنامج بيانات الصورة على يوجد و
التعجب فى بدأت و ، بها الخاصة الفنية لإلشارة
مع و ثابتة صور عن عبارة القنوات هذه إن :
أنها على الريسيفر جهاز  فى  إدراجها يتم ذلك
القنوات بين الفرق هو  فما  ، تليفزيونية قنوات
التى باإلعالنات المزود  اإلنترنت و التليفزيونية

؟ الصورة الثابتة كالقنوات تظهر

و التى التكنولوجيا كلى بين الدمج تم يبدوا انه
اعرف إنني الحقيقة ، فى الى بعضهما تنتمي ال
و " متحركة كصورة " التليفزيونية  القنوات
الصورة جودة قلت كلما و ، الشاشة تناسب بجودة
تظهر لماذا و لكن الحركة على الشاشة ، قلت كلما
التليفزيونية القنوات بجانب  القنوات هذه مثل

؟ الريسيفر جهاز فى العادية

فى الريسيفر جهاز  يكون  أن  األفضل من 
القنوات نوع  اختيار على قادرا المستقبل 
للبيانات طبقا بينهما التفريق و المعروضة
بحث وظيفة هناك تكون أن أريد و منها المرسلة
عن البحث الى فباإلضافة : موسعة عن القنوات
فماذا " فقط المجانية القنوات " و " القنوات "جميع
ذلك معنى و ؟ " فقط الجودة العالية " القنوات عن
بمعدل تبث التى  هى الجودة  العالية  القنوات  أن
بدرجة  و أدنى ثانية كحد / 1 ميجابايت نبضات
 . 704x480 خطوط النقاط الضوئية وضوح

القنوات فقط سعيدا عندما أرى أكون سوف و
. " التليفزيونية " الحقيقية

المخلص
فايس الكسندر

: الشهر المفضلة لهذا اإلذاعية : قناتي ملحوظة
   Hispasat القمر Radio Atlantida على
 12.149V, A-PID) غرب درجة  30 عند
أسبانية ال حديثة قديمة و أغاني مع  (5203
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 National Geographic برنامج اسم هو هذا
 ، با غال أشاهده  اننى لى قال جار Channel الذى
تعمل فى جهاز انك اعتقد أنني آخر قال لى جار و
هو  أردته  ما كل و  ،  KGB الروسي المخابرات

! تليفزيون فقط مشاهدة ال

قرأت فقد يلة  قل سنوات منذ ذلك فى بدأت  قد و
 5 بقطر طبق  : المحلة الصحف إحدى فى إعالن 
عند على كنت ساعتين بعد و ، مفكك ، لبيع ل متر
ما  لكن متر عنى و 170 كيلو يبعد بائع الذى ال باب

الضخم البناء
Ingo Salomon : بقلم

صنع من هو مفقود و الطبق أن نصف هو أرعبني
يكسوه  الصدأ كان و 15 عاما بناءة منذ تم محلى و
و ، الخردة الحديد ساحة فى يترك أن يجب و ، تماما
بائع ساومت ال قد المساحة هذه قطعت حيث أنني لكن
الطبق أنني أخذت األمر انتهى و بخصوص السعر

. المنزل إلي قاته معل بكل

إلي األتربة جلبت بالصدأ المغطاة الطبق قطع إن
و 18  ثنى 18 ذراع يوجد كان ، و لمدة عام المنزل
خفض  لقطع 3 حامل عدد و ، مشوهه ألمونيوم لوح
فيما تستخدم يعرف القطع التى ال بعض و الشوشرة
و ، تماما من منطقة منتصف مفقود الجزء كان و ،
بقطر بنفسي الطبق منطقة وسط بتصميم قمت لهذا
 20 كل ، 145سم داخلي بقطر و 260سم خارجي
األذرع تثبيت ل ثقوب عمل و تسطيحها تم درجة

. بنفسي ذلك عمل على كان و ، الحاملة

األجزاء بقية تجميع على كان تالية ال الخطوة و
رأسيا الهيدروليكي بالضغط الطبق رفع

البلى، رلمان مع الشوشرة خفض وحدة تثبيت
ميزة لديك فسيكون  بنفسك صنعها استطعت  إذا

حقيقية

معدات  بدون الدرفلة ماكينة مع  Ingo السيد
هذا الحجم بمثل لطبق بنفسك هذا صنع ، إن خاصة

ممكنا

إلي رفعها يمكن و العواكس تركيب من االنتهاء تم
مكانها



SATELLITE RECEPTION    

7 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Big Dish 

األلومنيوم بواسطة تمريرها  ألواح فرد تم و ، متر 2 قطرها بدائرة األرض على
 . 486 مسمار باستخدام ببعضها األلواح تجميع تم ضاغط و على

يثبت أن يجب الضخم الطبق هذا أن حيث فقط بداية ال هى هذه كانت و
ألواح من قطاعات أخذت لقد و ، حجمه مع يتناسب ثابت صاري على

صاري لعمل و لحمت األلواح ببعضها 150×150×6مم حديد
بنصب أقوم : كيف الية  ت ال المشكلة و  ، أمتار  ستة بطول

يكون أن يريد من أخر بمعنى أو ، عموديا الصاري هذا
لتركيب  األرض  سطح من متر 5ر8 ارتفاع على

استخدام كانت  اإلجابة و ؟ شوشرة خفض وحدة
شئ فى كل تركيب و لتحريك ونش هيدروليكي

؟ الحركة الغسيل يعوق ؟ حبل ماذا ، مكانه
. الغسيل حبل اقطع مشكلة توجد ال

تم الذى الطبق عملية أن طبيعيا
إال و بمواتير يتحرك أن بد ال تجميعه
الستقبال الجهد هذا  بكل  أقوم لماذا
، سخيف فهذا ؟  فقط  واحد قمر
اسطوانة استخدام على كان و
الطبق لتحريك هيدروليكية
رفع بقدرة العمالق الطبق هذا

 . 4000 كيلوجرام

ال استقبال أردت بالطبع و
ال   باإلضافي  Ku-band
بقطع  قمت لهذا و  C-band
الشوشرة خفض وحدة مؤخرة
و قمت   Ku-band نوع من
من امتداد لها بماسورة بعمل
بموصل ربطها  و النحاس 
وحدة تركيب يمكن بحيث
C- نوع من شوشرة خفض

عن  ذلك تركيب تم band و
البلى من رلمان حلقة طريق
قطر هو  و  65مم بقطر و
C- الستقبال تماما نموذجي

. band

دفعت فقط ؟ هذا كلفني كم
و 300 يورو  للطبق 100 يورو
صنعتها التى األخرى بقية األجزاء ل

الوقت الذى إلي باإلضافة ، بنفسي
هذا كل و المشروعة هذا فى استغرقته

. و صبر عائلتي بمساعدة

أستطيع ماذا : المهم السؤال و اآلن و
فى هنا فمن ؟ الوحش هذا مع أشاهده أن

استقبال يمكنني أفريقيا  بجنوب  جوهانسبرج
القمر  مثل  C-band على تعلم التى األقمار

القمر  و غرب درجة 5ر34  عند   Intelsat 903
  Atlantic Bird القمر و غرب NSS7 عند 5ر22 درجة

الستقبال  مناسبا ليس العمالق إن الطبق ، غرب درجة 5 عند
التماثلية  اإلشارات استقبال استطعت ذلك ورغم لكن و Ku-band

. درجة شرق Hotbird عند 13 القمر من

الوزن  كان و الطبق تركيب و لتجميع 4 أسابيع مدة فقط استغرقت لقد و
تثبيت  المستخدم فى األسمنت هذا يشمل ال و كيلوجرام 525 للطبق اإلجمالي
إن اإلشارات "نعم" اإلجابة ؟ بهذا الحجم بنفسك طبق بنا يمكنك فهل ، الصاري
قوية  اآلن أصبحت C-band ال من الضعيفة
على الغيوم و المطر  يؤثر  ال و جدا 
هذا المشروع فان و لهذا الصورة

. بذل فيه يساوى ما

خمسة  بقطر طبق Ingo مع السيد
يدوى صنع أمتار

يفصل  جزء  18 عدد مع الطبق وسط منطقة
درجة 20 بينهما

هى التالية الخطوة  و ، تركيبها  تم األذرع  جميع
األلمونيوم العواكس تركيب

مع التحريك ذراع لحام
الموتور لتحريك الصاري





Tel.: +36 . 30 . 9336 277
Fax: +36 . 1 . 788 1043

m.szabo@TELE-satellite.com
Monika
Balázsné-Szabó
Advertising 
Manager
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Heavily compressed picture

الصورة فى التليفزيون جودة
2 الرقمى  الجزء

Peter Miller

الصورة ضغط مستوى

من الخبرة قليلي ل المعلومات بعض األتي و
تحويل إشارات عملية الضغط هى عملية القراء، إن
لنقل النبضات تقليل عدد من اجل األصلية الصورة
الكمبيوتر أجهزة مستخدمي معظم و ، المعلومات
  Winzip ملفات من المضغوطة الملفات يأتلفون
الضغط  فك ) تحويل عملية هى و  Winrar أو 
الطريقة بهذه ، و الملف من حجم شئ تخسر ال (
فك الضغط عملية بعد و الضغط تستخدم عملية
ليست لكن و األصلية طبيعته إلي شئ  كل يعود 
صورة ملف بتحويل قمت فإذا ، له تماما مطابقة
  jpeg  بامتداد صورة ملف bmp  إلى بامتداد
تحويل عملية الكمبيوتر فسوف تحديث جهاز على
عند العودة مرة الملف و من حجم تفقد ) تقلل (
الصورة  تكون فلن  bmp نظام إلي للتحويل أخرى
بين الفارق و األصلية الصورة تماما إلى مطابقة
قد أو المجردة بالعين إدراكهما يمكن ال الصورتين
مستوى تستخدم كنت إذا تماما  إهمالها يمكن ال
كالمثال الموضح التطبيقات فى من الضغط عالي

 1 رقم الشكل فى

المتحركة  الرقمية الصورة نظام ضغط أن  كما
حيث  ضبطه بمستويات مختلفة يمكن  MPEG-2
عن الجودة تحديد  الفضائية الخدمة لمقدم  يمكن
تخبرنا بهذا و ، معين نبضات معدل طلب طريق
للصورة الضغط مستوى عن النبضات معدالت
عدد زاد كلما أساس على  الجودة  نعرف منها و
المثير من  و الصورة  جودة زادت كلما  النبضات 
الصورة و الرقمي تليفزيون ال إشارات بين المقارنة
األفالم المسجلة  أن فستجد DVD المسجلة بجودة
بنفس  يتم تسجيلها DVD التجارية أقراص على
 MPEG-2  ( الصورة لنظام الوضوح درجة
لمعدل  أقصى بحد (  PAL لنظام  720×576
بمعدل  متوسط أو /ثانية 8ر9 ميجابايت النبضات

. ميجابايت/ثانية 4 نبضات

مقدار معرفة  يمكنك أالن فمن الحظ  لحسن و
تليفزيونية ال الرقمية اإلشارة فى النبضات  معدل
www.satcodx. موقع عمل فريق هنا نشكر و
هناك  انه ترى سوف و الموقع بزيارة قم  com
إلي ترقى ال  التي األوروبية القنوات من العديد
يوجد بعض  بالطبع لكن و   DVD الصورة جودة
التي الرائدة  القنوات  أو الرياضة و األفالم  قنوات

   DVD جودة تفوق أتالحيان بعض تعرض صورة فى
تستخدم األوروبية المجانية  القنوات  معظم لكن
قم  ) 5ر2 ميجابايت/ثانية منخفض نبضات معدل
أو  شرق درجة  13 عند   Hotbird القمر بفحص
) فسوف  عند 2ر19 درجة شرق  Astra 1 القمر
 1 نبضات اقل من بمعدل تعمل تجد بعض القنوات

. ميجابايت/ثانية

أن يجب الخبرة قليلي للمستخدمين  بالنسبة و
جودة أقصى على للحفاظ للحصول انه نوضح
يجب   MPEG-2 TV تليفزيونية ال الرقمية للصورة
5 ميجابايت/ثانية  النبضات عن معدل أن يكون
بطريقة بشدة  المتحركة  الصورة لعرض  اكثر  أو
و الحركة ) أفالم األحداث الرياضية و ) مثل جيدة
فى  2 ميجابايت/ثانية نبضات لمعدل النزول يمكن
موقع يوضح و ، محادثة برامج تقدم التى القنوات
معدل على بالضغط قمت فإذا النبضات معدل
فى قياسها تم التى  قيم ال مشاهدة يمكنك  النبضات
، قيم تلك ال تتغير حيث أخرى أوقات فى أيام و عدة
على الشاشة النبضات معدل قلة أعراض فما هى إذا
بعض تالحظ  أن يمكنك  ثابتة ال المشاهد  فى ؟
قلة أن كما ، األشياء حافة فى التفاصيل التشوه فى
هذه و فى المتحركة المشاهد فى سارة النبضات غير
بعض يوجد و صغيرة مربعات تشاهد سوف الحالة
الرديئة لتك الصور زوى الحساسية من األشخاص

القنوات . هذه ون مشاهدة

 Chroma اإلرسال نسق
sampling format

من  منازلنا إلي تبث MPEG-2 التى إشارات إن
   4:2:0 بنسق تكون دائما  الصناعي القمر  خالل
المضغوطة  المتحركة الصورة نظام يسمح و 
بنسق 4:2:2  و  4:4:4  و  أيضا  MPEG-2

هذا من األول الجزء فى وضحناه ما هذا الصورة و جودة تقييم عوامل أهم خطوط الصورة من دقة  إن
على معنا يتفق سوف جهاز الكمبيوتر شاشة فى الصورة خطوط بتعديل دقة يقوم شخص وأي ، المقال
و ، بسيط أمر و هذا ، الصورة درجة لحدة أقصى تعنى لخطوط الصورة درجة أن أقصى حيث ، فورا ذلك

. األصلية الصورة عملية ترقيم إشارة عند الصورة هو مستوى ضغط و آخر عامل هناك لكن
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  Video Quality

هذا  فى مفاجئة توجد ال و " العالية التكلفة " ب MPEG 4:2:2 اإلرسال نظام يقرنون معظم القراء إن
ريسيفر اقتناء كان أيامنا هذه من القريب فى و ،
  MPEG 4:2:2 اإلرسال نظام استقبال يستطيع
لمن  ، و دوالر أمريكي 2000 األقل مبلغ على يكلفك
سوف   MPEG 4:2:2 نظام اإلرسال هو يعرف ما ال

بعض هنا نعطيكم
: عنه الخلفيات
فان األيام تلك حتى 
االتحاد  ) EBU
( لإلرسال األوروبي
قنوات بإرسال يقوم
المباشر البث ) فيد ال
على ( لألحداث 
 EUTELSATالقمر
درجة  عند 7   W3A
أليام ونرجع ، شرق
الفضائي اإلرسال
كان حيث التماثلي 
يستقبل اإلرسال 
هذه فإننا مجاني
على نحصل األيام
بينما سوداء شاشة
للصوت نسمح

. جيدة بطريقة

البث قنوات اصطياد هواة حلم
حقيقة اصبح المباشر

عندما لإلرسال األوروبي لالتحاد حدث فماذا
إلي التماثلي النظام  من اإلرسال نظام تغيير تم
، لغاية ل ، إن اإلجابة بسيطة حسنا ؟ الرقمي النظام
قياسيا   MPEG 4:2:2 اإلرسال نظام اصبح حيث
يمكن ال بالطبع هو الذى و النهائي للمستخدم
بغرفة موجود بسيط  ريسيفر  جهاز  بأي  استقباله
من المستخدمين جدا قليل ال حيث يوجد المعيشة
يستطيع ريسيفر جهاز شراء على القادرين
لهذا  و  MPEG 4:2:2 اإلرسال نظام  استقبال 
منفذ يوجد انه اكتشفوا  المهرة الهواة  بعض فان
d- نوع  من الريسيفر بأجهزة  SCSI نوع من
خصوصا  و أوروبا فى االستخدام المنتشرة Box1
توصيل فى استخدامه المنفذ يمكن هذا و ألمانيا فى
الشخصي الكمبيوتر جهاز  إلي  الريسيفر جهاز
العظيم المبرمج خالل من تجربة أول تمت قد و
برنامج  قام بعمل الذي و  Uli Hermann / السيد
على بتوزيعه قام d-Box1و الريسيفر لتشغيل
على قادرين اصبحوا الذين المستخدمين األخريين
و جهاز الكمبيوتر إلي الريسيفر بيانات من ال نقل
التعامل ب الخاص هو الكوديك المفقود الوحيد الشيء
على  الحصول بعد و  MPEG 4:2:2 إشارات مع
إمكانية على أخيرا الحصول تم الصحيح الكوديك
من   MPEG 4:2:2 اإلرسال صورة عرض
برنامج باستخدام الكمبيوتر جهاز شاشة خالل
هناك  كان لكن و ،  DVB2000Recorder
الفيد قنوات أن حيث المشاهدة لقدرة التحديد بعض
مرور من بد ال كان مباشرة و لكن ال تستقبل كانت
و ثواني لبضع أوال الكمبيوتر جهاز الموجات إلي
منفذ فى بيانات ال نقل معدل أن كما ، عرضها يعاد
تكون  و بقدرة 10 ميجابايت/ثانية محدود  SCSI
و الصوت و الصورة فى تشوه يحدث انه نتيجة ال
هناك بعض الخطوات و خطوة كانت هذه أول لكن

. اتخذت التي األخرى
MPEG 4:2:2 فيد بنظام يعرض قناة  Quali HDTV الريسيفر

  Video Quality

الرقم كبر كلما أن كثيرة تفاصيل فى الدخول بدون
و عالية دقة  على حصلنا كلما ثالث ال و  ثاني ال
أظهرت قد ، و الجودة فى افضل على صورة تالي ال ب
و يوجد انه الموضوع بهذا الخاصة االختبارات
معدل إلي تحتاج ذات الجودة األعلى الصورة لكن
اإلرسال نظام يستخدم  فأنة لهذا و  اكثر نبضات
بينما ال  المباشر البث قنوات فى أحيانا  4:2:2
أظهرت  قد و اإلرسال  فى 4:4:4 نظام يستخدم 
اختالف يوجد انه الموضوع هذا فى االختبارات
الفارق  لكن 4:2:0  و  4:2:2 و النسق نظام بين
لديك فانك لهذا و الموجة عرض لتعديل كبيرا ليس
على تعمل  التى القنوات الستقبال كبيرة فرصة
الخدمة  لمقدم يتيح مما 4:2:2  و  4:4:4  نظام
لكن و الجودة على صورة عالية الحصول الفضائية
المباشر البث قنوات بعض انه االعتبار فى ضع
القنوات  هذه معظم  لكن و  4:2:2 بنظام تعمل
أجهزة  معظم أن  م  العل مع ،  4:2:0 بنظام تبث
البث المباشر قنوات عرض تستطيع ال الريسيفر
المتقدمة  الريسيفر أجهزة بعض لكن و  4:2:2
فى يوجد و القنوات هذه  عرض  تمكنها التى هى
كيفية مقال عن ستاليت تيلى مجلة من العدد هذا

 . 4:2:2 قنوات استقبال

عامل مؤثر آخر
   

الصورة؟ جودة على يؤثر آخر عامل هناك هل
خطوط دقة : المذكورين العاملين لكن و يوجد طبا
العوامل أهم  من هم الضغط مستوى و  الصورة
تعتمد العوامل هذه و الصورة جودة على المؤثرة
يستطيع ال الحظ لسوء و الفضائية الخدمة مقدم على
الصورة جودة لتحسين شئ  أي فعل المشاهدون
الطبق تغيير يمكن لكن و ، الضغط مستوى أو
لتحسين الشوشرة خفض وحدة تغيير أو المستخدم
فان المنخفضة  للطاقة بالنسبة و االستقبال قدرة
يساعد  FEC قد الخطأ تصويب معدل كبير كلما
قل معدل الترميز تحسين جودة الصورة و كلما فى
معدل اكبر يسبب الموجة مما عرض ضاق كلما
التيونر  يعتمد ذلك على حساسية لكن و ،  C/N
قد الريسيفر أجهزة بعض  ففي  الريسيفر بجهاز
رديئة الصورة تكون بعضها فى و الصورة تتحسن
ضبط الصورة عدم رداءة سبب يكون طبقا قد و ،
المستخدم الريسيفر تليفزيون أو مع ال جهاز ألوان
استخدام يمكنك الصورة جودة الختبار و الكابل أو
آخر  ريسيفر  جهاز أو   DVD اسطوانات مشغل
إلشارات آخر مدخل أو آخر كابل استخدام أو ،

. الصورة

الصورة  نظام كان مضت سنوات  10 منذ و
ظهرت  و جديد شئ  MPEG-2 المتحركة الرقمية
كان انه حيث بالصورة المتعلقة  المشاكل بعض
كانت التى المعالجات  من جديد جيل  يستخدم

كانت و إذا األيام بأجهزة الريسيفر تلك فى تستخدم
يمكنك إجراء الصورة فى المشاكل تواجهك بعض
على يساعد قد الذي و التشغيل لبرنامج ل تحديث
اآلن يحدث و هذا ما ( إذا كان متوفرا ) المشكلة حل
الصورة لنظام  الجديد الجيل معالجات مع  أيضا

 .  MPEG-4 فائقة الجودة الرقمية ال

الخاتمة

على تؤثر عوامل  عدة وجود من الرغم  على
دقة  : هى العوامل هذه أهم فان الصورة جودة 
من المستخدم الضغط مستوى و الصورة خطوط
تتمتع أن أردت فإذا ، الفضائية الخدمة مقدم قبل
عرض شاشة لديك خصوصا إذا كان الصورة بجودة
www.satcodx. موقع زيارة  يمكنك  مسطحة 
720/  ) الشاشة  خطوط  بدقة  التمتع  و   com
لنظام PAL و 720/704×480  704×576 خط
النبضات ( و  أعلى NTSC ) و لمعرفة لنظام خط
التشوه قلة المعلومات و من اقل فقدان تعنى التى
   MPEG-2 الرقمية المتحركة ضغط الصورة أثناء
خصوصا للصورة دقة أعلى على للحصول و ، (
على الحصول يجب ( الرياضة و األفالم ) لقنوات
ثانية  / 5 ميجابايت تكون الممتازة / الصورة جودة
 3-4 الجيدة  و ثانية  / ميجابايت   4-5 الجيدة و
 / ميجابايت  2-3 المتوسطة و /ثانية ميجابايت

 . 2 ميجابايت /ثانية مل و الرديئة اقل ثانية
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MPEG 4:2:2 

تحسين  محاولة هو تالية ال الخطوة كانت و  
بيانات ال نقل معدل كان فإذا ، بيانات ال نقل معدل
جهاز  عن إدخال فماذا جدا ، بطيء  SCSI لمنفذ

الكمبيوتر داخل   ( ستاليت كارت  ) الريسيفر
برامج  عمل تم    قد و PCI ؟ فتحة طريقة عن
ثالث طرف طريق عن الستاليت لكارت  تشغيلية
هى  و   ProgDVB و   DVBViewer منها
لبرنامج ل المنتجة الشركات تدعم ال خارجية برامج
الستاليت كارته  مع المرفق األصلي التشغيلى
إمكانية من الرغم على الخاصة اإلمكانيات تلك
منذ و ، بها قيام ال الستاليت لكارت الهاردوير
لنقل القديمة  الفكرة كانت  مضت قليلة سنوات 
الريسيفر  من  4:2:2 لنظام الصورة و الصوت
عندما تلك الفكرة اكتشاف أعيد قد الكمبيوتر و إلى
 Dream Multimedia األلمانية الشركة قامت
يوجد  كان الذى و  Dreambox الريسيفر بتقديم
Ethernet بسرعة 100 ميجابايت  شبكة منفذ به
كان و الكمبيوتر جهاز إلي أخطاء بدون و ثانية /
منتشرة ذلك تتيح  التي البرامج من العديد  هناك

. اإلنترنت على

و البرامج هذه لعمل عديدة طرق هناك كانت و

لكن و انقطاع  بدون و جيد  بشكل تعمل جميعها 
انه يجب البرامج : لجميع تلك هناك مشكلة واحدة
إذا و للمشاهدة الكمبيوتر جهاز بجانب تجلس أن
فستشعر ذلك حاولت
فمن االرتياح  بعدم
هذه تشاهد تن األفضل
شاشة على القنوات
المنزلية تليفزيون ال

. الكبيرة

كانت هنا من و
، للتطوير فكرة آخر
قامت قصيرة فترة فمن
بتقديم   Quali شركة
ريسيفر جهاز أول
تليفزيون ال الستقبال
التفاصيل فائق ال
اكتشف  و  HDTV
المستخدمين بعض
هذا أن بسرعة المهرة
على قادرا الريسيفر
 MPEG قنوات استقبال
يبدوا  و ، أيضا  4:2:2
لم المنتجة الشركة أن
إذا يهتم من لكن  و  الوظيفة هذه  عمل  تنوى تكن
بضع إصدارات و منذ ، هذه الوظيفة تعمل كانت
الريسيفر و هذا عن تقرير بعمل المجلة قد قامت
كانت الحين هذا فى لكن لقراء ل إمكانياته عرض
 Quali-TV الريسيفر أن هى واحدة مشكلة هناك
حيث  و ، الثمن رخيص يكن QS1080 IRCI لم
تغيير يتم  اصبح  و  شهور بضعة  مضت  قد  انه
تقليدي ال الرقمى اإلرسال نظام من القنوات بعض
فجأة  ، HDTV التفاصيل فائق نظام اإلرسال إلي
فى   HDTV الريسيفر أجهزة أسعار أصبحت قد
الحصول اآلن يمكنك ملحوظ ، و و انخفاض كبير
 130 حوالى بسعر هذه الريسيفر أجهزة إحدى على
الخاص فى التقرير ذكرنا كما ، و أمريكي دوالر
 05/2005 العدد ) فى ستاليت تيلى  ) بالمجلة
لكنها و فائقة ليست الريسيفر يتونر حساسية إن
باالتحاد الخاصة فيد ال قنوات استقبال على قادرة
الريسيفر  كان كما ،  EBU لإلرسال األوروبي
خط صغير فى تشوه و هاك القنوات يستقبل تلك
اإلرسال استقبال  عند الشاشة بأعلى و  بأسفل

المشاهدة  فى يتداخل ال هذا لكن و MPEG 4:2:2
 Quali-TV الريسيفر فان اللحظة هذه فى و ،
الثمن  رخيص ريسيفر  هو  QS1080 IRCI
تليفزيون  ال شاشة على  MPEG 4:2:2 الستقبال
شهور فبعد بضع كن على حذر : و لكن المنزلي
يزداد سوفن و المتاجر من الكميات تنفذ سوف

. السعر

 MPEG 4:2:2 اإلرسال نظام
المال دفع يستحق هل

؟ لمشاهدته
العالم الفيد حول قنوات من يوجد المئات ، حسنا
توجد أقمار  ال لكن و MPEG 4:2:0 بنظام تبث
قنوات مثل  النوعية هذه تبث كثيرة صناعية 
 EUTELSAT القمر إلي  EBU ل تابعة ال فيد ال
االتحاد  أن حيث و ، شرق درجة 7 عند   W3A
الترميز معدالت  بتغيير يقوم ال لإلرسال األوربية
الهواة بعض استطاع  فقد الخطأ تصويب  قيم و
 EBU لل تابعة فيد ال ال لقنوات بعمل جدول المهرة
البحث عملية إجراء بعد علية الحصول تستطيع و
 EBU لقنوات اإلشارة جودة إن ، القنوات عن
العالم حول المتوفرة األخرى الفيد بقنوات مقارنة
قنوات أن حيث مفاجأة توجد و ال ، أنها ممتازة تجد
و  من 4 إلي ميجاسيمبول/ثانية ، تستخدم  EBU
فى االستديو بين المواد المنتجة عملت مقارنة إذا
تساوى الجودة أن تجد  بالطبع التماثلى  لإلرسال
أن  من الرغم على لكن و ، 210 ميجاسيمبول/ثانية
ميجاسيمبول/ MPEG 4:2:2 يستخدم 10 اإلرسال
ال و باأللوان غنى و واضح ، حاد انه إال فقط ثانية
على ، األحداث الصورة بسرعة عرض تتأثر جودة
من الناحية يتأثر الذى الرقمى اإلرسال جودة عكس
كافي لمعان بها ليست  الصورة أن  كما المقابلة
الخدمة مقدمى معظم أن حيث متوقع أمر هذا و
 3 حوالى نبضات نقل معدل يستخدمون الفضائية

. اقل أو ثانية / ميجابايت

انه اآلن  مقتنعين أصبحنا لقد ، النهاية فى و
لقد  ،  MPEG 4:2:2 قنوات من االقتراب يمكن
استقباله على القادرة الريسيفر أجهزة اصبحن
جودة صورة على نحصل سوف و الثمن رخيصة 

. عالية

بيانات سريع مع معدل MPEG 4:2:2 بنظام EBU قناة فيد

d-Box1 للريسيفر DVB2000Recorder برنامج Dreambox الريسيفر خالل من الكمبيوتر جهاز على مباشر إرسال
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نظام  يشرح  هذا االختبار تقرير فان  لهذا و
لضبط  استخدامه عند تفصيليا و عموما  GPS
باإلضافة و ، الصناعية  األقمار أطباق توجيه
تلك فى الضعف  نقاط  استكشاف أردنا  ذلك  الى
المحمول جهاز اختبار طريق عن التكنولوجيا

. بشرائه قمنا الذى GPS لنظام

 GPS نظام يعمل كيف

األرض على العالمى األماكن تحديد نظام إن
و  ، األمريكي الجيش فى  1995 عام تركيبة تم
ألغراض تستخدم التى األقمار نظام  عكس على
على  يستخدم  GPS نظام فان  ، األرضي الرصد

على األرض األماكن تحديد نظام
الهوائية توجيه األطباق على يساعد

طريقة عمل األقمار  بنفس الصناعية األقمار على يعتمد GPS األرض فى األماكن تجديد نظام إن
أو اإلذاعية تليفزيونية ال القنوات بإرسال تقوم ال مخصصة و هذه لكن و ، إرسالها تبث التى الصناعية
ناحية األطباق لتوجيه دقيقة جدا بطريقة األرض األماكن على تحديد فى هامة أداة األقمار هذه لكن و ،
و  الصيادين قبل النوع المستخدم من نفس هو و ،  GPS محمول جهاز هو تحتاجه ما كل و الجنوب

. األقدام على السفر هواة

تحت  األرض سطح من كليومتر 20000 ارتفاع
 36000 بعرض البث بحوالي األقمار التى تستخدم
استقبال على  الحصول لضمان ذلك و متر  كيلو
و األرض على موقع أي من مستمر لإلشارات
تدور  صناعى 24 قمر عدد من النظام هذا يتكون
الستقبال الريسيفر جهاز فان لهذا و األرض حول
المختلفة  األقمار  بين يتنقل أن يجب GPS ال
ما و  ، لإلشارات مستمر استقبال للحصول على
من الحقيقة فى هو النظام هذا فى عيب يبدوا هو
واحدة فى االستقبال تكون قدرة أن حيث مزاياه أهم
فى سواء كنت األرضية الكرة على سطح أي مكان
على أو باريس أو فى وسط الهادي  المحيط وسط
األمريكية المتحدة الواليات  فى السريعة الطريق
و الصخور الطويلة األشجار بنايات و ال فان فقط

االستقبال . تعيق التى هى

بيانات  ال كميات كبيرة من ترسل  GPS أقمار إن
، الوقت و بيانات المواقع بيانات هى ال تلك أهم و
أقمار   3 لعدد بيانات ال تحديد  خالل  من يمكن و
كمثال ، مكانها  تحدد أن النوع هذا من  صناعية
جدا صحيحة تكون العرض خط و الطول خط فان
 10 من اقل الدقة درجة فان الحاالت معظم فى و

! متر

تحديد  GPS هو نظام من الرئيسي الهدف إن
إرسال و فى العمليات العسكرية المصابين أماكن
و ، إعادتهم و المسار لتعقب الهليكوبتر طائرات
صغير   GPS موجات استقبال جهاز اصبح قد
لتحليل صغير  بكمبيوتر تزويده تم و  الحجم
، األماكن تحديد فقط ليس و منه الواردة بيانات ال
ثانية بثانية بحيث المرسلة بيانات يتم مقارنة ال و
تتحرك سرعة بأي و المتحركة تحديد األهداف يمكن
تتيح دقيقة أصبحت بوصلة و بهذا ، اتجاه أي فى و

. الصناعية األقمار استقبال أطباق توجيه نا ل

باستخدام األطباق توجيه
GPS نظام

إجراء عند بدقة الجنوبي االتجاه تحديد  يجب
الشمالي أو االتجاه ) الطبق الهوائي ضبط عملية
يمكن الجنوبي) و الكرة نصف فى كنت تسكن إذا
نظام بوصلة  من الجنوبي االتجاه على الحصول
يمكن  و الجنوبي االتجاه الطبق الى لتوجيه GPS
الطريقة بنفس الصناعى لقمر ل الشفق خط عرض
ميزة  GPS به إلشارات الريسيفر جهاز أن حيث
خط تحديد الطريقة يمكن بهذه المسافات و تحديد
سوف يظهر و  ، “go to” أوامر باستخدام الشفق

. البوصلة على باالتجاه مؤشر
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Practical Tip 

لتحديد التشغيلى البرنامج ان م العل يرجى و
اإلنترنت من موقع تحميلة يمكن الخاص بنا األماكن
قم   www.TELE-satellite.com/fxpos.exe
تحصل الذى الجغرافي موقعك  بإدخال ببساطة
GPS و  إلشارات جهاز الريسيفر من خالل علية
، يحسب لك البرنامج التشغيلى خط الشفق سوف
االتجاهات اسهم تظهر : هو و واحد عيب هناك و
األسهم تصبح الجهاز ثبات عند و التحرك عند فقط
اإلشارات هذه إحدى أجهزة استقبال وفى ، ثابتة غير
قمنا  الذى  GARMIN Vista C جهاز مثل
تفادى ل مغناطيسية ببوصلة مزودا كان باختباره

البوصلة المغناطيسية مع و تتزامن ، هذه المشكلة
عند الصناعى حتى القمر مع المستقبل بيانات  ال

الوحدة . عد تحريك

الختبار محاوالت هناك عدة و
االتجاهات اسهم استخدام طريقة

: الطبق لتوجيه
(1)

باتجاه   GPS إشارات استقبال وحدة مع الذهاب
منطقة فى ) الطبق تركيب  موقع  الى البوصلة
سارى طريق المسار عن و تحديد ( الطبق رؤية
و السارى التجاه طبقا الطبق توجيه يتم و و حبل

. الحبل

(2)
معاقة غير لمنطقة محدد مكان الى الطبق توجيه
تحدد مسبقا كنقطة المرجعية هذه النقطة الرؤية و
يجب و لكن االتجاه البوصلة الى تشير و انطالق
و للشمال خط الشفق بدرجة صفر على الحصول

 . القمر لدرجة أو للجنوب 180 درجة

(3)
نقطة اتجاه التحرك طريق عن الدقيق التوجيه
يتم توجيه و بدقة المرجع نقطة مراقبة مرجعية و
نظارات استخدام بواسطة االتجاه نحو الطبق

. مقربه

اإلضافية  GPS ال مزايا

نوع  من محمول   GPS جهاز استخدمنا لقد
لتوجيه  ،  GARMIN شركة  من  “Vista C”
األخرى االختبارات ببعض قمنا ذلك أثناء الطبق و
ممتازة نتائج ال كانت و   ، المستقبل  الجهاز بهذا

و المعقدة ا المزاي بعض استكشاف تم حيث –
سهلة الغير القوائم بعض وراء مخبأه كانت التى

. االستخدام

لكنها السيارات و فى تستخدم توجد مزايا حيث
عرض أن حيث االستخدام لهذا مناسبة  غير 
القراءة صعبة  و مصغرة بطريقة يتم بيانات  ال
بحيث الجهاز ذاكرة حجم و للسائق بالنسبة
تلك نقل يمكن ال  و للشوارع خريطة عرض  يتم 
أخطاء تحدث حيث الكمبيوتر جهاز الى بيانات ال

. النقل ية عمل عند

المنتجة للشركة الضعف نقاط على ركزنا قد و
مقاومة لالنعكاس العرض شاشة أن تكون يجب :
تحتاج و  الشاشة فى اإلضاءة قدرة  زيادة يمكن و
الحروف مثل الخاصة الحروف ضبط إعادة الى
أيضا و جيدة بطريقة تظهر أنها ال حيث األلمانية

. البحث خانة تطوير

بسيط   GPS جهاز فان طبق لتوجيه  بالنسبة
معرفة نقطة بميزة مزود انه طالما ذلك يمكنه عمل
و تكلفة اقل الثمن أن حيث جيد خيار هو و ، بداية ال
. الثمن غالية وحدات استخدام من بدال علية يعتمد

األول النصف فى اختراعاها تم اإللكترونيات قد مجال فى األشياء الهامة جميع أن أساتذتي أحد لى قال
لكن و تماما غير صحيحا ذلك و ربما يكون ، التطبيق عملية اآلن هو به نقوم الذى و العشرين القرن من
و نتيجة ، الحقبة تلك من أصيلة جذور اليوم لها ا أسواقن تجدها فى التى تقنيات ال من العديد المدهش أن
من السهل اصبح حيث العالية التكلفة نتيجة تصنيعها يتم ال أشياء هناك يعد لم التكنولوجي المذهل تقدم ل ل

. صنعها

Luneberg عدسات
Peter Miller : بقلم

بوصف   R. K. Luneberg السيد قام قد و
عدسات  استخدام تم حيث  1944 عام اختراعه فى
الرادار  جهاز إلشعاعات كعاكس Luneberg
باهظة و  الصنع صعبة  كانت ، و لسنوات عديدة
تبث الصناعية التى األقمار ظهور عند و ، التكلفة
مجددا تم االهتمام قد ، المنازل مباشرة الى إرسالها
و بعيدا  ،  Luneberg بعدسات  كبيرة و بطريقة
المرشدات أو العواكس ) الرادار أجهزة تطبيقات عن

تطوير  على ساعدت Luneberg قد عدسات فان (
االتجاهات المتعددة الصناعية األقمار استقبال نظام
كعازل يعمل كروى العدسة من جسم هذه صنع يتم و
بد ال العدسة هذه سطح المادي و للمجال إلكتروني
εr = 1 (أي  يعطى عازل إلكتروني ثابت يكونى أن
الشكل العدسة الكروية فى منتصف و الهواء) مثل
يكون  أن يجب كما و  εr = 2 يكون أن  يجب
فإن  ، يا ال ومث تدريجية بسالسة 1 الى 2 من التغيير

: تالي يتغير كال أن العزل يجب ثابت

الى نقطة  الكرة مركز من هى المسافة ( r ) حيث
. الكرة قطر نصف ( R ) و بها معينة

من  المعطاة لنقطة ل المسافة  r الحرف يمثل  و
القطر  نصف هو  R الحرف و الكروي الشكل مركيز
1 يوضح كيفية ثبات  رقم الشكل الكروى  ، للشكل

. الكروي الشكل فى داخل اإللكتروني العزل
هذا نشبه أن يمكن بأعلى موضح هو كما و
كما مختلف عزل ثابت لها كل طبقة البصل بطبقات

. 2 رقم فى الشكل موضح هو
من العديد يختلف بين سمكها الطبقات و عدد إن
الشركاتالمنتجةوتجدكلمازادتإعدادالطبقاتكلمنا
الهوائية الفجوة كلما زادت و النموذجية ، الحلول قربت

، العدسة  أداء درجة تدهور كلما بين الطبقات

 10 حوالي محدودة  الطبقات أعداد فان لهذا  و
الصغيرة  الكرة إن ، ( 7 الى 13 طبقة من طبقات (
الطبقة  و  2 = العزل  ثابتة تكون  المركز فى 
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 Antenna Technology 

Fig. 1. Dielectric constant as a function of the radius for 
Luneberg lens.

Fig. 2. Luneberg sphere and its practical implementation. 

Fig. 3. Focusing radio waves by the Luneberg sphere and hemisphere.

هى  بانتشار المستخدمة المواد و  1 = الخارجية
بعض  و الزجاجي الفوم ،  polystyrene مادة
يتم ثابت ال اإللكتروني العزل إن ، الخلوية المواد
يتم هذه األيام و ، كثافة الفوم فيه بواسطة التحكم
بعض هناك مازالت لكن و ، جديدة مواد ابتكار
ثبات درجة توحيد على للحصول فنية ال المشاكل
يتم و الطبقة من نقطة  لكل اإللكتروني  العزل 
بعد و يتم كروى بشكل قالب على كل طبقة تصنيع

. تجميعها ذلك

الراديو الشكل الكروي عندما تخترق موجات و
لها الجانب المقابل على بؤرة تتركز انكسارها و يتم
الموجات التى  تركيز إن نقاط ، 3 رقم الرسم انظر ،
مجال فى تتجمع مختلفة صناعية أقمار من تأتى
وحدات العديد من استخدام يمكن لهذا و الكرة ، حول
الشكل حول المجال انحاء كافة فى الشوشرة خفض
خفض شوشرة استخدام وحدة يمكننا أيضا الكروي و
عمل يتم ان و يمكن ، حول العدسة متحركة واحدة
كروى نصف  ليصبح  الكروي  الشكل  على  تعديل 
و المعدن ) مسطحة من ( قطعة عاكس يجهز مع
ترى كما ، و الوزن هى خفة مزاياها الرئيسية من
مركزة  الراديو موجات استقبال تم ، 3 رقم الشكل فى
يمكن انه بالذكر الجدير من و ، واحدة بؤرة فى
بطريقة العاكس النصف كروى مع الشكل تركيب
رأسية بطريقة أو ( بالشكل موضح هو كما ) أفقية
الطريقة بهذه بناءة يتم أن بد الهوائي ال الطبق إن ،
على سطح الشكل ليس و البؤرة للحصول على نقطة
فان العملي فى اإلنتاج و فوقه ، كروى بل النصف
نقطة  منتصف من  R 1.25 هو القطر نصف

. كروى النصف الشكل

من  العديد هناك كانت مضت 15 سنة حوالى منذ
تشرح أساسيات العالم عبر الصحف المقاالت فى
هذا  أن  يبدوا و  ،  Luneberg عدسات عمل
من مزاياه و وجيز وقت فى العالم يقهر الهوائي سوف
) االستقبال زوايا  من  الكبير المدى  هى  الرئيسية
األقمار  يغطى جميع حيز هو و تقريبا ) درجة 120

هذا النظام لكن يعيب أية مشاكل ، و المرئية بدون
الطبق كمثال ، العالية التكلفة و التصنيع صعوبة
الطبق بقطر  20 كيلو و يزن حوالى 45سم بقطر

 ! 70 كليوجرام يزن حوالي 70سم
بحيث الخامات فى جديدة تكنولوجيا توجد اآلن و
النصف الى التكلفة تقسيم المنتجة للشركات يمكن
10 كيلو  وزن توقع يمكنك بهذا و ، ثالثة الى أو
و 35 كيلو للطبق بحجم  45 الى 55 سم من للطبق
80سم بقطر طبق عن إعالنات هناك  و  ، 70سم
لكن  و كبير تطور هذا و ، فقط 25 كيلوجرام بوزن

. الدعم الكثير من يحتاج الى مازال
 

التى تعمل األطباق أداء مقارنة كيف يتم لكن و
إن  ؟ العادية و األطباق Luneberg عدسة بنظام
بنظام الكسب لألطباق درجة توضح أن القياسات
المماثل  األداء نفس تعطى Luneberg عدسة
طبق كمثال تم استخدام لو و قليال ، او اقل لحجمها
نتائج نفس العدسة سوف يعطى بنظام 50سم بقطر

البؤرة . مضبوط غير 50سم لطبق بقطر طبق

 Luneberg بنظام تعمل لألطباق التى يمكن ال و
    LNBF الشوشرة خفض  وحدات تستخدم  أن
3 أو 6 درجات  بمقدار بتعد التى األقمار الستقبال
شوشرة خفض  وحدات الى تحتاج سوف و مدارية 
أو  الجانب  الضيق الشكل ذات النوع من   LNBF
اكبر مدارى  بعد على أقمار استقبال الى تحتاج 
كنت انه إذا تظهر البسيطة الحسابات ، و ذلك من
Luneberg بقطر 40سم و من نوع تمتلك طبق
تركيبها يتم التى و LNB  7سم خفض شوشرة وحدة
كمثال  ) العدسة مركز من  R 1.25 مسافة على
صناعى  2 قمر استقبال عدد يمكنك فال ( 50سم

 . مدارية 8 درجات اقرب من على بعد

   LNBF العادية الشوشرة خفض وحدات أن كما
التقاط تفادى ل حادة بطريقة عالميا تصنيعها يتم
الشكل الى رجعت الطبق و إذا خارج من ضوضاء
من  تأتى اإلشعاعات أن الحالة فى هذه فان 3 رقم

تحقيق يمكن أننا القول ا يمكنن وبهذا ، الكبيرة الزاوية
عدسات بنظام تعمل التى األطباق ألداء اكبر قدرة
 LNBF  وحدات نوع اختيار عند   Luneberg

. معه المتوافقة و الصحيحة

الخاتمة
عدسات بنظام تعمل التى أن األطباق الواقع فى
من  تكلفة اقل  و  أخف وزنا الحالية   Luneberg
و ، التصنيع سهلة غير مازالت لكن و ، أسالفها
 40 ) الصغيرة الموديالت هو اآلن منها المتوفر

 . ( 45 سم –

 Wavefrontier الطبق تغيير فى فكرت إذا و
بطبق المتحرك  األطباق نظام أو 90سم بقطر
قليال  تنتظر األفضل فمن Luneberg بعدسات
ال المتوفرة الحجم الصغيرة الموديالت أن حيث
منها الكبيرة األطباق و الكافية الحساسية يوجد بها

. متوفرة غير ببساطة أو الوزن ثقيلة
متنقلة و محمولة  أطباق تريد كنت إذا  لكن و
منطقة فى لألقمار الصناعية قوى و الستقبال جيد
إن ، اختيار جيد هو الهوائي هذا المعسكرات فان
كروية  النصف خصوصا  Luneberg عدسات
ألسباب إخفائها نتيجة عند جيد تكون خيار قد منها
لن و المنزل سطح على وضعة فيمكن تجميلية
األقمار الستقبال طبق هذا أن أبدا أحد يكتشف

. الصناعية

الكبيرة و الصغيرة الشركات من العديد هناك و
من النوع هذا عن األبحاث بعمل تقوم  ما نوعا
طريقة و جديدة مواد توجد و الهوائية األطباق
المواد إن ، االختبار الى طريقها جديدة فى تجميع
صنعها الضروري من ليس لإللكترونيات العاذلة
و لن مخمدة ، على هيئة سبيكة أو على شكل خوذة
الحصول سنتين يمكن سنة أو خالل فى انه تندهش
بسعر و بوزن خفيف النوعية من هذه أطباق على

90 الى 120سم . من بقطر و معقول
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Mini Satellite Antenna 

فراج الدكتور على  تعرفوا قد يكونوا قد  ستاليت تيلى مجلة قراء إن
وجه  على 191 السابق العدد رقم األعداد السابقة ( إحدى خالل من ،
ابتكار الطبيب من الكروي الطبق عن اختبار نشرنا حيث ، التحديد )
و   Luneberg عدسات أساس على  يعتمد الهوائي هذا  و المصري
م ل الدكتور فراج إن ، العدد هذا فى منفصل تقرير لها سوف ننشر التى

خوذة شكل على طبق
التغذية متعدد هوائي طبق
الدكتور  Luneberg من

فراج
الدراجات فى تستعمل كالتي اكتشف استخدام خوذة أخيرا و التجارب عن يتوقف
حدث كيف ولكن ، الصناعية األقمار الستقبال كطبق هوائي الستخدامها النارية
مع و  مماثل  تقريبا الحجم و الكروي للطبق مماثل الخارجي شكلها إن ؟  ذلك 
كان  و  Luneberg لعدسات شوشرة طبقا خفض وحدة تثبيت المحاوالت تم بعض
القمر استقبال فراج الدكتور استطاع و قد ، معد لالختبار األولى كامال التصميم

. القاهرة مدينة فى هيالسات عربسات و و نايسات
المناطق فى جودة االستقبال كافية إن
  dbW 49 إشعاعية قدر بها يوجد التى
هذه فراج الدكتور طور  قد و اكثر أو
جهاز بداخلها ادمج  كما بالطبع  الخوذة
جديد مصطلح اسم يعطى هذا و ريسيفر
بها ادمج كما ، " المتكاملة  الخوذة "
فيديو " الفيديو موجات  إرسال جهاز
قنوات مشاهدة  يمكن بحيث  " سندر
أسالك توصيل بدون الصناعية  األقمار
تصميم هو و تليفزيون ال جهاز الى

المتنقل لالستخدام مبتكر

سويتش و اسفل من الريسيفر جهاز بداخلها يوجد الخوذة ظهر
عدد 3 وحدات خفض شوشرة  مثبت DiSEqC و

من تركيب العديد طريقة مقربة على نظرة
الشوشرة خفض وحدات

هنا نشكر و الصناعية األقمار الستقبال اختراعه بضبط يقوم فراج الدكتور 
بداخل التليفزيون للتوصيل بجهاز كوابل ال يستخدم بحيث سندر فيديو وجود

السيارة

30سم بقطر للخوذة التحكم لوحة

منها يتكون التى المكونات هى هذه
مركب خوذة : فراج  الدكتور  نظام
جهاز و خفض شوشرة وحدات بها
و بعد لتشغيل الريسيفر عن تحكم

تليفزيون شاشة

الذى للطبق الكروي إضافية تصاميم يستعرض والدة مع فراج الدكتور
من اختراعه. أيضا هو
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GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

الخبراء تقرير

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer  GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax  +352-26432204

E-Mail  info@gt-sat.com

Model  GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Function  LNB series for linearly and circularly polarized signals

Input Frequency Range  10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz circular

Output Frequency Range 950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency  9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain  56-60dB

Band Switching  22 KHz

Polarization Switching  14/18V

Noise Figure  0,2db (Typ.)

Connector  75 Ohm F Type (fem.)

Russian TV on EUTELSATW4 at 36° east 
(circular polarized

وحدات من العديد ظهرت مضت قليلة شهور منذ
الى طريقها وجدت  التى الجديدة الشوشرة  خفض
علينا كان بينما للمجلة تابع ال االختبارات مركز
جدا تفتقر أنها حيث الوحدات هذه معظم رفض
خفض لقد أسعدنا بمفاجئة وحدات و الجودة ، الى
و  ، لكسمبورج GT-Sat من سلسلة من الشوشرة
بل الجودة العالية المنتجة بالشركة فقط نتأثر م ل
الشوشرة وحدات خفض من العديد بوجود  أيضا و
من كاملة سلسلة تعطى التى المختلفة بأنواعها
لكل المخارج الرباعية و ثانية ال و المفردة الوحدات
إلقاء ا قررن و ؟ الدائرية و الخطية القطبية من

. نتائج عن ال أخباركم و مقربه عليها نظرة

ابيض و رمادي اللون أن تجد األولى النظرة عند
أنها تدرك بسرعة سوف لكن و غير واضحة تبدوا و
بطريقة تصنيعها يتم حيث الجودة عالية وحدات
تم و الرطوبة و  الماء ضد تماما معزولة  و قوية
حاالت أيضا  يقاوم بحيث التغذية بوق حماية 

خفض وحدات
عالية شوشرة

الجودة

أن بينما و  ، الطقس
المخرج المفردة الوحدة
بالستيكي بغطاء مجهزة
من الموصالت لحماية
باقي أن فتجد الرطوبة
مزودة تأتى الموديالت
يمنع دخول قوى بغطاء 
الموصالت الى الرطوبة
جميع تتوفر و ،
على تعمل الوحدات
بقطر الخطية القطبية
و 23مم  ببوق و 40مم
استخدامها يمكن بهذا
غير طبق أي على

تتناسب توجد موديالت أيضا ، و البؤرة مضبوط
طولية أنواع يوجد حيث المتعدد التغذية نظام مع
إن بالطبع و ، زاوية شكل على آخر و الشكل
بدرجة يريدونها الشوشرة خفض وحدات محبي
بالطبع لكن و  ديسيبل " " صفر شوشرة خفض
تدرك   GT-Sat شركة إن ، ممكنا  ليس  هذا أن
خفض منتجها بدرجة بتسويق و تقوم أيضا ذلك
اإلشارات  مدخل مدى و ، ديسيبل 2ر0 شوشرة
الخطية القطبية على تعمل التى الموديالت فى
مع  هيرتز جيجا 75ر12  الى  7ر10  بين ما
بين 950 الى 2150 ميجا  IF ما إشارات مخرج
750ر9  محلى مذبذب  تردد تستخدم و هيرتز 
التى  الموديالت  أما ، هيرتز جيجا 600ر10 و
تردداتها مدى تعمل دائرية قطبية على تعمل
مدى مخرج  7ر11 و 75ر12 جيجا هيرتز و من
و  هيرتز ميجا  2000 الى   950 من إشاراتها
هيرتز  750ر10 جيجا المحلى المذبذب ترددات
 56 بين كسب ما كلى الموديلين تعمل بقدرة و ،

+
يوجد  الجديد  إنتاجها بخط   GT-Sat شركة  إن  
خفض وحدة ، تحتاج ماذا يهم شخص فال شئ لكل لديها
سواء كانت المخارج رباعية أو ثنائية أو شوشرة مفردة
التصنيع جودة  ، خطية أو دائرية قطبية على  تعمل
و تتناسب منخفض شوشرة خفض بمعدل و تعمل عالية

الشركة أعلنتها التى الفنية بيانات ال جميع مع

-
و هو  بارزة بشفة شوشرة خفض وحدات اآلن الشركة حتى تقدم لم

. البؤرة المضبوطة على األطباق تركيبة يتم الذى النوع

الخطية و الدائرية القطبية إشارات على تعمل شوشرة خفض وحدات سلسلة
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LNB Series 

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

GT-Sat LNB series

عن  القطبية بين  تنقل  ال يتم  و  ، ديسيبل  60 الى
بيم  تنقل ل ل فولت  14 الى   11 من الفولت طريق
من و الدائرية للقطبية الرأسية/اليسرى  القطبية
اليسرى  األفقية/ للقطبية تنقل ل ل فولت 16 الى 20
عند القطبين العزل بين يتم و الدائرية ، للقطبية
اإلشارات  حزمة بين تنقل ال و ديسيبل 25 معدل
 KHz 22 إشارات بواسطة المرتفعة و المنخفضة
فى تعمل  الوحدات  ان المنتجة الشركة تقول  و  ،
درجة   +70 الى  درجة  40– من الحرارة درجات
خفض وحدات استخدام يمكن بهذا و ، مئوية
بدون دبى حر فى أو  سيبيريا ثلوج  فى الشوشرة

. الحرارة مشكلة من الخوف

لكن الطريقة المنتجة و الشركة ما أفادت به هذا و
تلك وضع هو اإلمكانيات هذه  من لتأكد ل الحقيقة 
ا قمن و  ، ناه فعل ما هذا  و االختبار  فى الوحدات
االختبارات مركز فى االختبارات من العديد بإجراء
اإلشارات على االختبارات إلجراء النمسا فى
  EUROBIRD2 القمر من كالمستقبلة الضعيفة
عند  نايلسات القمر  أو  شرق درجة 8ر25  عند
درجة   75 عند   LMI1 القمر  و غرب درجة  7
بوحدة الشوشرة خفض وحدة أداء مقارنة و شرق
مركز فى تستخدم التى األنواع من  مماثلة أخرى 
من مجددا اندهشنا لقد  و شهور  منذ االختبار
النوعين كلى بتركيب قمنا و ، االستقبال نتائج
الطبق بتوجيه قمنا الشوشرة و خفض وحدات من
و   ،   Kathrein CAS120 نوع من المتحرك 
تفوقها   GT-Sat الشوشرة خفض وحدة أثبتت لقد
الوحدة  أثبتت 1 حيث رقم بالجدول موضح هو كما
الترددات مدى  جميع فى القديم النوع عن  تفوقها
القديمة الوحدة على األداء فى التفوق  كان  و ،
ذات القطبية المرتفعة اإلشارات حزمة فى واضحا
عند 8ر25   EUROBIRD2 األفقية على القمر
لقمر  C/N ل قياس قيم استطعنا قد و درجة شرق
القطبية  إشارات فى غرب درجة  7 عند نايلسات
القنوات استطعنا مشاهدة قد و الضعيفة ، األفقية
الشوشرة خفض وحدة مع  و األولى  اللحظة منذ
قمنا بإجراء و ، القنوات عرض تستطيع القديمة لم
شرق  درجة  75 عند   LMI1 القمر على  اختبار 
الخطوة كانت و  ، جدا إيجابية نتيجة  ال ا ووجدن
من الضعيفة اإلشارات استقبال اختبار الية ت ال
من  شرق ASTRA2D عند 2ر28 درجة القمر
بقطر طبق باستخدام  بألمانيا ميونخ مدينة  وسط

تلك خالل من و ، مدهشة نتائج ال كانت و متر 
من الشوشرة خفض  وحدات  أن ثبت  فقد  نتائج ال
بطريقة  تعمل و عالية جودة GT-Sat توفر نوع
2ر0  حقيقة شوشرة خفض بمعدل و جدا حساسة

. ديسيبل

وحدات  بتصنيع فقط تقوم ال GT-Sat شركة إن
الخطية القطبية على  التى تعمل الشوشرة خفض
القطبية تعمل التى الوحدات تلك تنتج لكنها و
فى كبير بشكل  تستعمل  كالتي هى  و الدائرية 
من و الشمالية  أمريكا و الشرقية أوروبا منطقة 
فيينا مدينة فى نا ل تابع ال االختبار مركز خالل
القمر استقبال المستحيل  شبة من  كان بالنمسا
بطبق  شرق  درجة   36 عند   EUTELSATW4
استخدام  بتجربة شغوفين كنا و متر 2ر1  بقطر
  GT-QDCIR40 نوع من  الشوشرة وحدة خفض
الوحدة هذه فان الخارج فمن المخارج الرباعية
مشابهة تبدوا الخطية  القطبية على  تعمل التى
متوفرة و الدائرية القطبية على تعمل كالتي
و ، المخارج ثنائية المخارج و مفردة بموديالت
الطبق توجيه تم و المذكورة الوحدة بتركيب قمنا
جودة  من  اندهشنا لقد و شرق درجة   36 ناحية
خفض استخدمنا وحدة م إذا نعل كما و االستقبال ،

إشارات خطية على شوشرة
اإلشارة فى تقليل يسبب دائرية
استخدمنا عندما اندهشنا لقد و
خطية شوشرة خفض وحدة
مازلنا أننا نتيجة ال كانت و
القمر استقبال  على قادرين 
 36 عند   EUTELSATW4
استقبال جودة  مع شرق  درجة

. استثنائية
للقطبية تستخدم التى الشوشرة خفض وحدة إن
األوروبية األقمار جميع الستقبال تستخدم الخطية
بين  تنقل ل ل GT-QDCIR40 يستخدم موديل إن ،
كان  و فولت  14/18 اليسرى و  اليمنى القطبية 
عكس على و االختبار أثناء جيدة يتم هذا بطريقة
فقط ، الخطية بالقطبية تعمل التى الموديالت
اليسرى و اليمن  القطبية استقبال يمكن  اصبح

. استقبال قدرة أقوى مع منفصلة بطريقة
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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All for one ...
8 SAT-IF signal
Compact-Multiswitch
with terrestric for

• 20 subscribers
• 36 subscribers

عن اختبار تقرير قدمنا ستاليت تيلى مجلة من  الماضي العدد فى
 Prodig-5 TV Explorer اإلشارات قياس لوحدة األساسية الوظائف 
العديدة الماضية  األسابيع خالل فى و ، لقرائنا Promax شركة من المقدمة

نظرة إلقاء ب ا قمن
من مزيد على مقربة
عن المتنوعة التفاصيل
أهم تقدم و الوحدة هذه
هذا فى التفاصيل هذه
الحظ لحسن و ، التقرير
المنتجة الشركة فان
بعمل حديثا قامت
جديد تشغيلى برنامج
 TV Explorer للوحدة
هذا يعطينا الفرصة و ،
هذه عن ألخباركم
تطبيقها و التغييرات

التحديث . مع هذا

تحديث
البرنامج

التشغيلى
منفذ وجود نشكر
بوحدة   RS232
و   Prodig-5 القياس
 PKUpdate برنامج
يتم  الذى المرفق  tool
جهاز من خالل تشغيله
بحيث ، الكمبيوتر
وظائف تحسين يصبح
إصدار كل  مع  الوحدة 
البرنامج من جديد
الشركة على موقع البرنامج و الجديد التشغيلى البرنامج و يوجد ، التشغيلى
البرنامج  بتحميل  قم  فقط ،  www.promax.es اإلنترنت على المنتجة
عملية  ابدأ و  RS232 منفذ طريق عن بالوحدة الكمبيوتر توصيل و الجديد

. الرفع برنامج طريق عن الوحدة الكمبيوتر إلي من التشغيلى البرنامج نقل

وظيفة
البيانات حمل

 Datalogger
Prodig- وحدة إن
  5 TV Explorer
بوظيفة مزودة تأتى
و  :  Datalogger
بجميع موجودة ميزة هى
 Promaxمنتجاتشركة
القياس بوحدات الخاصة
جديد طبق تركيب فبعد ،

قياس وحدة
 Promax اإلشارات

 Prodig-5 TV
Explorer
Thomas Haring : بقلم

الضوضاء هامش قياس

IF إشارات اختبار

اإلشارة قدرة لزيادة األتوماتيكي االكتشاف
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Digital/Analog TV, Satellite and Cable Signal Analyzer 

من مولد موصل القياس مع كل طرف توصيل وحدة
القيم بتلك قيم ال و بيانات ال مقارنة يتم و اإلشارات

. االفتراضية

الضوضاء هامش قياس
هذه خيار جديد   Promax شركة أضافت لقد
البرنامج من  الجديد  اإلصدار مع جدا هام و
يمكنها الوحدة أن هو و (4.02) التشغيلى
احتساب يعنى الذى و  الضوضاء  هامش قياس
فقدان من درجة  أقصى
بمقياس   MER لل اإلشارة
استقبال يمكن  الديسيبل حتى
تشويه أية بدون اإلشارة
الجديدة الوظيفة  بهذه  و ،
األول الشركة قدمت فقد

المتقلبة الطقس  حاالت قياس  طريقة مرة
الصناعية األقمار استقبال  ألطباق

لزيادة األتوماتيكي االكتشاف
اإلشارة

قد اإلشارات توزيع ألجهزة التكبيرية القدرة إن
كابالت فى التماثلية قدرة اإلشارة فى زيادة تسبب
Prodig- وحدة تستطيع من هنا المنزلية و الشبكات
فى  يظهر صغير رمز طريق عن المشكلة 5 اكتشاف
و بالوحدة العرض شاشة فى العلوى األيسر الجانب
فى الكسب قدرة تخفيض خالل هذا يمكن من لضبط
لتكبير ل قدر  أقصى تحديد يمكنك و أيضا المكبر

. اإلشارة قوة فى زيادة حدوث تفادى يتم بحيث

التفاصيل الفائقة القنوات قياس
HDTV

 Prodig-5 TV القياس لوحدة يمكن بالطبع
فائق  ال تليفزيون ال قنوات إشارات قياس  Explorer
حيث : الحدود مع بعض لكن نواقله و و التفاصيل
النواقل قياس فيمكنه بالوحدة الخاص التيونر أن
   DVB القياسي الرقمى اإلرسال  بنظام تعمل التى
الجديد الرقمى تعمل بنظام اإلرسال التى النواقل أما
عملية  فان عموما و ، التيونر يدعمه ال DVB-S2
MPEG- بنظام المتحركة الصورة  صورة ضغط
MPEG- نظام لكن و يهم ال MPEG-4 أو  2
بينما  فقط  C/N  الطاقة و عرض يتم 4  و لكن
 C/N،  و الطاقة MPEG-2  يعرض نظام فى
ال يمكن عرض الصورة  و ،،، الخ BER، MER
كانت سواء الوحدة شاشة على التفاصيل فائقة ال
و   MPEG-4 أو  MPEG-2 بنظام مضغوطة 
الفائق اإلرسال نظام عن هنا نتحدث ال أننا حيث
اإلرسال لقياس ممتازة الوحدة هذه فان التفاصيل

. القياسي الرقمى

لبرنامج  ل تحديث بعمل تقوم أن بشدة نرشح و  
رائع بعمل المنتجة الشركة قامت حيث التشغيلى
و األهمية فى غاية جديدة بوظائف الوحدة بتزويد

. مفيدة

تقريرا يريد العميل فان الصناعية األقمار االستقبال
كل بما يثبت أن القياسات نتائج مكتوبا يوضح كافة
بالضبط و ، صحيحة بطريقة تركيبة تم قد شئ

تقوم حيث الخاصية تلك تفعيل يمكنك زر على
 C/N, BER, ، الطاقة بيانات ( جميع ال بتخزين
سواء  لإلظهار بيانات ال هذه تجهيز و الخ ) MER
تلك رفع يمكن أو القياس وحدة شاشة طريق عن
للطباعة   PKTools برنامج طريق عن بيانات ال
بإنشاء تقوم كنت إذا و   ، الكمبيوتر جهاز على
برنامج فان تليفزيوني ال اإلرسال لتوزيع شبكة نظام

موقع الشركة  طريق عن موجود مجانا  PKTools
        .www.promax.es المنتجة

IF إشارات اختبار
الحجم كبيرة بها شقق التى يوجد بنايات ال ففى
نظام فى المشاركة الجمالي يجب المظهر بسبب و
تقوم بإنشاء إذا كنت و و الفضائي األرضي اإلرسال
إشارات اختبار لمعرفة تحتاج  فانك صغيرة شبكة
تركيب  قبل درجة األضعاف الطبق و من الواردة IF
ذلك من لتأكد ل القياس وحدة استخدام يمكن الشبكة
قبل اإلشارات فقدان من درجة اقل على الحصول مع
االختبار بإجراء قمنا و  ، أخرى تركيب معدات شراء
و   RP-080 موديل إشارات توليد جهاز وجود مع
لمدى  منهم اثنين لإلشارات مخارج 4 عدد يوفر هو
و  ( 85 إلي 850 ميجاهيرتز ) من األرضي اإلرسال
من الفضائي ( اإلرسال مدى على تعمل منهم اثنين
وحدة  توصيل يتم و ( 1000 إلي 2100 ميجاهيرتز
الوحدة تحتفظ سوف و اإلشارات مولد القياس مع
يتم الية ت ال الخطوة و ، افتراضية كقيم القيم بجميع

 Data وظيفة
Logger

RS232 طريق منفذ عن التشغيلى تحديث البرنامج
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TechnoTrend S2-3200

الخبراء تعليق

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model S2-3200

Function PC card for reception of DVB and 
 DVB-S2 signals in SDTV/HDTV

Channel Memory Unlimited

Satellites 141

Symbolrate 4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS no

DiSEqC 1.0 and 1.2

EPG yes

C/Ku-band Compatible yes

Channel Scan 

MPEG 4:2:2 

Picture in Picture 

SAT1 HD in DVB-S2 

HDTV Reception in DVB-S 

Media Center Software 

فكرة إلي ببطيء تتحول الفضائية تليفزيونية ال الشبكات من العديد بينما
على  أن الحصول فتجد ،  HDTV التفاصيل فائق ال تليفزيون ال إرسال نظام
إبرة عن كالبحث يصعب وجودة هذه القنوات الستقبال المناسب جهاز الريسيفر
نظام اإلرسال الستقبال ريسيفر جهاز أول تقديمنا بعد و ، القش من كومه فى
فمن  ، ستاليت تيلى مجلة من الماضي فى العدد DVB-S2 الجديد الرقمى
النظام الرقمى ستاليت الستقبال كارت تقديم ل الية ت ال الخطوة نخطو أن الطبيعي

الموزعة DVBSHOP بتوزيع  األلمانية الشركة قامت و ، DVB-S2 الجديد
الشركة المنتجة  لقد أخرت و ، S2-3200 موديل تحت اسم الكارت عالميا هذا
تتطلب شريحة  أنها األسواق حيث  إلى الكارت هذا إصدار TechnoTrend
حسن  و من ، متاحة غير ببساطة التى كانت MPEG-4 و نوع من إلكترونية
تطوير برنامج فى هذه االنتظار من فترة استفادت المنتجة الشركة أن الحظ

. المشاكل من تماما خالي تشغيلى

التفاصيل الفائق التليفزيون لمشاهدة
قليلة بتكلفة HDTV

أول إلقاء عند نفسه  الكارت إن
و خاص به شئ يبدوا  ال  علية نظرة
أول و قدراته ، عن فكرة يعطيك أي ال
IF و  إشارات هو مدخل تالحظه شئ
بعد عن التحكم وحدة إشارات مستقبل
لالستخدام  50-pin موصل مشبك و ،
اختيارية ) الكامات إلدخال وحدة مع
صغيرة المرفقة التحكم وحدة و ، (
االستخدام بعد لكن  و  قليال الحجم
يوجد كما ، عليها التعود يتم سوف
تفاصيل يوضح تشغيلى كتيب
 TechnoTrend التشغيلى البرنامج
ملف  طريق عن  Media Center
التشغيل  اسطوانة PDF مع نوع من

. المرفقة

اليومى االستخدام
تثبيت الكارت و عملية تركيب إن
، جدا بسهولة التشغيلى تتم البرنامج
خالية فتحة فى الكارت تركيب فبعد
فسوف الكمبيوتر جهاز تشغيل و
لنوافذ فورا ل التشغيلى النظام يتعرف 
سوف و جديد هاردوير هناك بان
به الخاص الدريفر إدخال عن يسألك
الدريفر إدخال من االعتناء بعد  و ،
تثبيت عملية إال يتبقى فال  المناسب
 TechnoTrend التشغيلى البرنامج
إعادة  بدون و  Media Center
استخدام فيمكن ، النوافذ تشغيل
الهاردوير ناحية من و ، فورا الكارت
ترشح   TechnoTrend شركة فان
 1 بقدرة معالج األقل على  استخدام
لمشاهدة   Pentium 3 جيجاهيرتز
و   DVB-S العادى الرقمى  اإلرسال 

الرقمى الفائق اإلرسال نظام لمشاهدة
معالج استخدام يفضل التفاصيل
 Pentium جيجاهيرتز   3.4 بقدرة
مع   AMD 3500+/Dualcore أو
أو   AGP شق ) قوى رسومات كارت
إلكترونية  ذاكرة PCI Express مع
 64 عن تقل ال الرسومات كارت بداخل
و نظام تشغيل النوافذ ، ميجابايت )
كما  ، Microsoft Windows XP
PCI داخل  شق نفسه الكارت يحتاج
هذا سوف و ، بالطبع جهاز الكمبيوتر
إدخال وحدة بتركيب بسهولة لك يسمح

. الكمبيوتر جهاز فى الكامات
التشغيلى البرنامج ينقسم و
برنامج األول هو ; قسمين للكارت إلي
 TechnoTrend Media Center
و تليفزيوني ال اإلرسال الستقبال
مثل بيانات ال قنوات الستقبال الثاني
و ، الصناعية عبر األقمار اإلنترنت
قنوات بقوائم يأتي التشغيلى البرنامج
عند   Astra ألقمار تقريبا كاملة
و  ، أوروبا فى شرق درجة 2ر19 
مريح بشكل القنوات قائمة ترتيب تم
بحيث الفضائية الخدمة مقدم باسم
على الحصول  بسهولة لك تسمح 
تريد كنت إذا و ، المفضلة قنواتك
الصناعية األقمار من المزيد استقبال
فيوجد   Astra القمر إلي باإلضافة
الصناعية األقمار  قوائم من العديد
إضافة أو تحرير عملية إن ، متاحة
قمر صناعى نواقل جديدة ألي بيانات
يوجد و ، سهلة و بسيطة بطريقة يتم
المحلى المذبذب ترددات  قيم جميع
باإلضافة و  ، بحرية منها لالختيار 
اليدوى عن البحث إجراء إلى إمكانية

+
 TechnoTrend S2-3200 كارت الستاليت إن
و على التغذية المتعددة األطباق استخدامه مع يمكن
أعطى انطباعا فقط قليلة أسابيع منذ من تقديمه الرغم
وقت  استغلت  TechnoTrend شركة أن جيدا عاما
لعمل الضرورية اإللكترونية للشريحة االنتظار
عرض البرنامج التشغيلى و فى تطوير ذلك الكارت و
الرقمى اإلرسال باستخدام التفاصيل الفائق التليفزيون
. الكارت بسعر مناسب DVBSHOP الشركة الموزعة و تقدم الجديد

-
. يوجد ال

يدي ل ق ت ال الرقمى اإلرسال ال ب ق الست ستاليت كارت
قة ائ ف ال و  عادية  ال نوات  ق ال ال  ب ق است و  د  الجدي و

تفاصيل ال
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PC card 

جميع عن البحث إجراء فيمكن القنوات
عدد البحث فى يتطلب ال و القنوات
من  اكثر القنوات و باقات ل ل 80 ناقل
عملية البحث  إلتمام غير ال دقائق 9

.
 DiSEqC بروتوكول يوجد كما
يسمح  التشغيلى بالبرنامج  1.0
خفض  4 وحدات عدد بتشغيل للكارت
ال لألسف و ، واحد وقت فى شوشرة
   DiSEqC 1.1 بروتوكول يوجد
عدد حتى  بتشغيل لك يسمح الذى 
كنت  إذا و ، شوشرة خفض 16 وحدة
من األطباق لتحريك مواتير تمتلك
بروتوكول  فيوجد  DiSEqC نوع
تحريكها  فى DiSEqC 1.2 للتحكم
من الرغم على الكارت طريق عن
طري عن المواتير هذه استخدام أن
حيث الجيدة بالفكرة  ليس  فالكارت
خفض لوحدة المستخدم الفولت أن
الحصول  يتم فولت  14/18 الشوشرة
على  يعمل الذى  PCI شق من علية
استخدام  يتطلب الموتور قد و 5 فولت
الزائد الضغط يسبب مما الفولت هذا

على الكارت .
للكارت التشغيلى البرنامج شكل إن
إلي  مقسم  Media Center المسمى
األيسر الجزء العلوي : فى أقسام ثالثة
ألدوات التحكم بحيث يتم شريط ستجد
نقرة بواسطة  الوظائف جميع تشغيل 
األيمن الجانب فى و ، الفأرة من واحدة
المنتصف فى و القنوات قائمة توجد
قناة ل ل تليفزيون ال شاشة بالطبع توجد

. اخترتها التى
قنوات قائمة  وجود هنا نشكر  و
للمستخدم فيمكن ، مسبقا مبرمجة
عملية فورا بمشاهدة القنوات فور البدء
التشغيلى البرنامج و الكارت تركيب
، فقط انيتين ث من اقل فى به الخاص
جهاز على قناتين بين تنقل ال ية عمل و
التنقل فيتم عالية بسرعة تتم الكمبيوتر
اقل من باقة فى نفس ال بين قناتين فى
تنقل  ال عند 2 ثانية عدد و واحدة ثانية

مختلفة. باقات ل قناتين بين
رائع اإللكتروني البرامج  دليل إن
ريسيفر جهاز يمتلك من يجعل مما
، الشديدة بالغيرة يشعر أن عادى
إلي يحتاج اإللكتروني البرامج فدليل
قناة إلي تنقل  ال بعد فقط توانى  بضع
الضرورية بيانات ال لتجميع جديدة

اإللكتروني البرامج دليل لعرض
بيانات بيانات ال تلك تتضمن و ،
مقدم الخدمة أن افتراض ( مع موسعة
( بيانات ال بتلك قناة ال يزود الفضائية
بواسطة بيانات ال تلك استعراض يتم و

. زر على ضغط
دليل عرض قائمة هنا نشكر و
تحميل يتم بحيث اإللكتروني البرامج
البرامج بدليل الخاصة بيانات ال جميع
بحيث األخرى القنوات من اإللكتروني
الخاص الدليل بمشاهدة لك تسمح
على بسيطة بضغطة األخرى القنوات ب

. بيانات ال تلك على للحصول زر
بينما تليفون ال جرس رن إذا و
جرس يدق ربما بالمشاهدة أو تستمتع
خاصية فان  ، الزوار ألحد  الباب 
الموجودة   Time Shift الوقت ترحيل
بوقف لك تسمح التشغيلى بالبرنامج
إعادة و تشاهده الذى البرنامج عرض
التى النقطة حيث من البرنامج متابعة
خالل من و االنتهاء ، بعد عندها توقفت
وضع  Time Shift يمكن وظيفة نفس
تسجيلها المراد البرامج على عالمات
وظيفة تشغيل برمجة يمكن و ، مقدما
أسبوعية أو  يومية بطريقة الميقاتى 
يجب بالطبع و التسجيل عملية إلجراء
أثناء مشغل الكمبيوتر جهاز يكون أن

. ذلك
المنتجة الشركة من التيونر إن
على  حساس  TechnoTrend
استقبال فى  مشاكل وجود من  الرغم
القنوات ب الخاصة الضيقة اإلشارات
باختبار  قمنا قد و ، SCPC المفردة
بمعدل تعمل  قناة الستقبال الكارت
ميجاسيمبول/ 3ر1 منخفض ترميز
إيجادها الكارت يستطيع لم و ثانية
القنوات استقبال فقط يمكنه لكن و ،
4 إلي 5  من تبدأ بمعدل ترميز التى

. ثانية ميجاسيمبول /
الخصائص استعراض جميع بعد و
الرقمى تليفزيون ال الستقبال الرئيسية
الكارت قدرة معرفة أردنا ، تقليدي ال
فائقة ال القنوات إرسال استقبال على
الخدمة هذه بسرعة وجدنا و التفاصيل
األلمانية  Sat1 و Pro7 قناة على
قناة ال كانت انيتين ث من اقل فى و
صورة بجودة كانت و الشاشة على
إدخال وحدة هنا وجود نشكر و رائعة
مشاهدة من تمكنك  التى  كامات

األلمانية باقة ال مثل المشفرة باقات ال
 . Premiere HD

تليفزيوني ال اإلرسال استقبال إن
على عبئ أي يشكل ال الفضائي العادى
المتطلبات  لكن و  P4 3.7 المعالج
فائق ال تليفزيون  ال الستقبال العالية
الضغط على ملحوظة تبدوا التفاصيل
يوجد ال لكن طالما انه المعالج و على
استقبال أثناء  تعمل أخرى برامج  أي
صوت على تحصل فسوف القنوات هذه
و ، مشاكل أي بدون متزامنة صورة و
فسوف أخرى برامج تشغيل عند لكن
. المعالج على إضافي عبئ هذا يشكل

بالطبع   TechnoTrend شركة إن
الكمبيوتر جهاز أن عن مسئولة ليست
االختبار إجراء  معمل فى المستخدم 

. القدرة حيث من الشيء بعض قديم
سماعات نظام تمتلك كنت إذا و
 Dolby أو     AC3 الرقمى الصوت
الكمبيوتر  بجهاز موصل  Digital
الصافي بالصوت االستمتاع فيمكنك 
العالية الصورة جودة مع كالكريستال
األخرى األنواع عكس على و  ، جدا
على تعمل التى الريسيفر أجهزة من
S2- الجديد الرقمى اإلرسال نظام
للكارت  التشغيلى البرنامج فان  DVB
 TechnoTrend Media Center
  Sky Digital على باقة يمكنه التعرف
عند   Astra2 القمر  على  BBC و
قنوات  تقدم حيث شرق درجة 2ر28 
عالية بجودة الطراز األول من وثائقية
و التفاصيل فائق ال تليفزيون ال بنظام

. أية إعاقة بدون
اإلرسال استقبال إلي باإلضافة و
البرنامج فان الفضائي تليفزيوني ال
عرض على القدرة  لدية التشغيلى 
الموجودة فيديو  ال ملفات من  العديد
ا هن نشكر و الكمبيوتر جهاز على
" صورة داخل صورة " ميزة وجود
داخل فى تليفزيون ال مشاهدة فيمكنك
بعرض تقوم صغيرة بينما صورة إطار
نفس فى الشاشة على الفيديو ملفات

. الوقت
تمسح الكامات إدخال  وحدة إن
استقبال   S2-3200 موديل للكارت 

إلي باإلضافة األجر المدفوعة باقات ال
ا قمن لقد و ، بالطبع المجانية القنوات
 ) الكامات من أنواع  3 عدد باختبار
كارت استقبال  Alphacrypt مع كامة
  Viaccess كامة Premiere و باقة
جميعها  كانت و (  Irdeto كامة و

. ممتازة بطريقة تعمل
بإمكانية  أتى التشغيلى البرنامج  إن
التحكم وحدة أزرار من زر كل برمجة
لهذا و المستخدم يرغب كما بعد عن
قبل " التعليم " عملية استخدام يجب
ألول بعد عن التحكم وحدة استخدام
بعد و ، األزرار بيانات حفظ و  مرة 
وحدة استخدام يصبح ذلك من االنتهاء

. ممتعة بعد عن التحكم
التشغيلى البرنامج إلى باإلضافة و

 TechnoTrend’s Media للكارت
البرامج  من العديد يوجد  Center
بها يعمل أن يمكن التى اإلضافية
األقمار استقبال هواة فهناك ، الكارت
استخدام يفضلون  الذين الصناعية 
فيمكنهم   ProgDVB برنامج
بطريقة يعمل انه  حيث  استخدامه
يمكن عرض كما الكارت، هذا جيدة مع
التفاصيل فائقة ال تليفزيونية ال قنوات
S2- الجديد الرقمى اإلرسال بنظام
دعم  عدم  من الرغم على   DVB
تفضل كنت إذا و  ، له  البرنامج هذا
فان   DVBViewer برنامج استخدام 
جيدة البرنامج أيضا يعمل بطريقة هذا

مع الكارت .
تيلى مجلة من العدد هذا فى و
إمكانية عن تقرير  نقدم  ستاليت
 MPEG اإلرسال نظام  استقبال 
الطبيعي  من كان  لهذا و  4:2:2
و تحت الميكروسكوب الكارت وضع
أن أدركنا حيث وقتا ذلك يستغرق لم
الكارت مع التشغيلى المرفق البرنامج
يستطيع  TechnoTrend Media لم
و   MPEG 4:2:2 قنوات استقبال
ProgDVB الذى  برنامج نشكر لكن
كما ، القنوات  تلك  استقبال  استطاع 
التى األخرى البرامج بعض توجد 
بهذا الكارت هذا  مع العمل  يمكنها

. أثناء االختبار كما تبث النظام
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Fortec Star Mercury II

الخبراء تعليق

Ron Roessel
TELE-satellite

Test Center
North America

Power scan 

Multi picture 

Signal Quality 

Channel list 

Channel edit 

Info bar 

Manufacturer Fortec Star Communications, 
 Mississauga, Ontario, Canada

Fax +1-905-602-5289

E-mail fortecCA@fortecstar.com

Model Mercury II

Function Digital FTA Satellite Receiver 

Channel Memory 6000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

C/Ku-band Compatible yes

USALS yes

Hard Disk Drive no

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs 3 x RCA

Component  3 x RCA (Y, Pb, Pr)
Video Outputs 

S-VHS Output yes

Digital Audio Output yes, S/PDIF

Power Supply 100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption 40 Watts max.

مم   60×210×300 بمقاس
فهو  بوصة)  11.8x8.3x2.4)
جهاز ألي  تقليدي  حجم ذو  يعتبر
يوجد و الفضي باللون هو و ريسيفر
أزرار   7 عدد األمامية اللوحة فى
استخدامها يمكن الفضي باللون
فى برمجته و الريسيفر فى للتحكم
و بعد عن التحكم وحدة فقد حالة
يوجد األمامية اللوحة منتصف فى
الوقت القنوات و ألرقام عرض شاشة
التنقل عند  هو هنا  الفريد  الشيء  و
التى قناة ال رقم يظهر أخرى قناة الى
مرة الوقت يظهر ذلك بعد و اخترتها
يدويا الوقت إدخال يمكن و ، أخرى
الوقت استخالص للريسيفر يمكن أو
تفعيل بواسطة اإلرسال بيانات من
و  ، الوقت  قائمة ضبط  من   GMT
كل ليس  ان االعتبار فى  ضع  لكن
. الوقت بيانات بإرسال تقوم القنوات

فية الخل اللوحة تجهيز تم و
التى الموصالت بجميع للريسيفر
مدخل إشارات مثل أن تتوقعها يمكن
مخارج  و لها تمرير مخرج و  IF
من وصورة  تماثلي استريو صوت 
  VHF مخرج و  RCA جاكات نوع
القنوات على للعمل يفة تول يمكن الذى

اإلرسال  مدخل و ، 3 أو 4 األرضية
الموالف خالل من لتمريرة األرضي
ولكن  ،  RS-232 توالى منفذ  و
ليس وهى  سارة مفاجئة أيضا يوجد 
الجودة عالي صورة مخرج وجود فقط
و مخرج صوت رقمي بل   S-Video
نوع  من 3 جاكات عدد يوجد أيضا و
الصورة  بإخراج تقوم التى  RCA
كما  ، (  Pr و Y ،   Pb ) بنوع
الذى هو رئيسي و مفتاح طاقة يوجد
الريسيفر أجهزة بعض فى تجده ال قد

. األخرى

الفضي لون الريسيفر مع تباينا و
باللون عن بعد وحدة التحكم أن تجد
عن التحكم وحدة تتناسب  و األسود
الوحدة أتت و  يديك راحة  مع بعد
تحتوى التى األزرار  بجميع مزودة 
للتحكم دائرية أزرار و األرقام على
”OK“ و  أزار القنوات و الصوت و فى
 Menu وزر  Exit و  EPG  و  Info
لألزر على الجانب األيسر الموجود
عن وحدة التحكم أن حيث ، و الدائرية
مبرمجة فأنها الشامل النوع من بعد
المنزلية األجهزة من  العديد لتشغيل
و الفيديو و تليفزيون ال أجهزة مثل
هذه  و  ،  DVD اسطوانات مشغل

بعض به و المجانية القنوات الستقبال
المزايا الفريدة اإلضافية

لمنطقة أمريكا  جديد Fortec Star بإضافة موديل شركة قات أخرى مرة
معرض  فى مرة ألول تقديمه الذى تم و Mercury II موديل هو و ، الشمالية
المتحدة  الواليات ، جورجيا بوالية ، أطال نطا مدينة فى Sat Expo 2006
و تليفزيونية المجانية ال القنوات الستقبال بسيط ريسيفر هو ، و األمريكية
أردنا طبيعيا و للمستخدم ، متعة منه تجعله مما المزايا بالعديد من مزود لكنه
الجديد . الريسيفر هذا على إلقاء نظرة المقربة و ا عدستن باستخدام أن نقوم

+
الستقبال مصمم الريسيفر أن من الرغم على
Mercury II قد  موديل إن إال المجانية فقط القنوات
إال فى تتوقعها ال التى المزايا من بالعديد مزودا أتى
البحث وظيفة أن كما ، جدا المتقدمة الريسيفر أجهزة
كما  تريد ما  لك تحقق جدا و قوية  Power Scan
الحصول لك تتيح  مما  صوت و مخارج صورة  توجد

. الجودة عالية صورة على

-
غير فانه لهذا العالمى و من النوع طاقة الريسيفر بمعزز يزود لم
نظام فقط يدعم انه  كما ، الشمالية أمريكا خارج لالستخدام  مصمم 
بالريسيفر  موجودة تكن لم المزايا بعض هناك ، NTSC اإلرسال الملون
تلك تعمل جميع الجديد سوف التشغيلى مع البرنامج لكن الشحن و عند

. المزايا
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تسمح مريحة للمستخدم بحيث ميزة
بوحدة فى جميع األجهزة بالتحكم لك
أزرار هناك و ، فقط واحدة تحكم
عن بعد التحكم بوحدة أخرى إضافية
الموجودة األخرى  المزايا فى للتحكم
التسجيل كعملية الفيديو بجهاز
تحرير باإلضافة الى عملية ضبط و
قنوات قائمة قنوات إضافة ) القنوات
إعادة ، اإللغاء  ، الحجب  ، مفضلة 

. ( الخ ،، التسمية

اليومي االستخدام
كهرباء بسلك مزود الريسيفر
أمريكا منطقة فى يستعمل كالذي
على الطاقة معزز يعمل و الشمالية
 60 مستمر  تيار فولت  100-120
استخدام تحاول ال  لهذا و  ، هيرتز
جزء أي فى أو أوروبا فى الريسيفر
مصدر يعطى الذى و العالم من
أال  مستمر و فولت تيار 200 كهرباء

. الريسيفر يتلف سوف

مرة ألول الريسيفر تشغيل عند و
و القوائم لغة  اختيار يسألك  فسوف
قائمة خالل من يمكن و ، الصوت 
: بين تختار أن القوائم عرض لغات
، الكرواتية  ، العربية  ، اإلنجليزية
الهولندية  ، الدانمركية  ، التشيكية
الفرنسية ، فنلندية ال ، الفارسية ،
، المجرية ، اليونانية ، األلمانية  ،
النرويجية ، اإليطالية اإلندونيسية ،
الرومانية ، البرتغالية ، البولندية ،
، األسبانية  ، الصربية  ، الروسية  ،

. و التركية السويدية

المناسبة اللغة اختيار عند و
األولى التشغيل ضبط قائمة لك تظهر
اختيار للمستخدم يمكن هنا من و ،
استقباله المراد الصناعى القمر
عمل ترددات قيم اختيار  يمكن و ،
إدخال أو قائمة من ال المحلى المذبذب
القوائم خالل من و  ، يدويا قيم ال
خصائص تفعيل عمل ضبط يمكن
  DiSEqC 1.2 المواتير تحريك
تمتلك  ال كنت  إذا  و ، USALS أو
ضبط يمكن لألطباق تحريك مواتير
أنظمة مع لالستخدام الريسيفر 
التغذية المتعددة أو المتعددة األطباق
   DiSEqC 1.0 بروتوكول خالل من

 .  1.1 و 

الموجودة الريسيفر أجهزة احدث إن
قوية بوظائف تأتى األسواق اآلن فى
ووظيفة القنوات، عن للبحث جدا
تسمى التى  القنوات عن البحث 
موديل  الريسيفر فى  Power Scan
فى  بالبحث لك تسمح  Mercury II
بيانات معرفة بدون صناعى قمر أي
على تحصل وسوف ، مسبقا النواقل
و القمر على العاملة  النواقل  جميع
و تليفزيونية ال قنواتها فى البحث
البحث عملية إجراء يتم و ، اإلذاعية
المراد القمر اختيار بعد القنوات عن
استقبال القنوات يتم سوف استقباله و
الى إضافتها و أتوماتيكيا الجديدة
قوائم يجعل مما القنوات قائمة
بطريقة و  باستمرار حديثة القنوات 

. سريعة و سهلة

  Power Scan البحث وظيفة إن
يمكن   Mercury II الموديل فى
زر طريق عن مباشرة عليها الدخول
دون بعد عن التحكم  بوحدة  موجود
و ، القوائم الى الدخول الى الحاجة
طريق ضبط عملية البحث عن يمكن
البحث من عن بعد فبدال التحكم وحدة
فيمكن الترددات  نطاق كامل  ف
التى الترددات فى  البحث  للمستخدم

تعمل

بقطبية
و رأسية أو  أفقية

الترددات حيز ونهاية بداية
4 ، 6 ، 8 ، 10 أو 15  من بفاصل
، آخر و تردد كل بين هيرتز ميجا
القنوات عن البحث ضبط يمكن و
و . القنوات جميع  أو فقط  المجانية
تتحكم للبحث أخري طريقة هناك
التفصيلي " البحث هى و سرعته فى
إذا و " العادى " و " السريع " و "
القنوات عن  البحث  فى  ترغب  كنت
 10 من ترميز بمعدل  تعمل  التى
البحث وظيفة ميجاسيمبول/ثانية فان
االختيار هى  ستكون " السريع  "
" البحث ووظيفة ، لك األفضل
عن للبحث مناسبة ستكون " العادى
ترميز بمعدل تعمل  التى  القنوات
بينما  5 ميجاسيمبول/ثانية من أعلى
سوف يستخدم " " التفصيلي البحث
يظهر وسوف ، الوقت من المزيد
على البحث فى المستخدم الوقت

. الشاشة

 Power البحث وظيفة الختبار و
الى  الطبق بتحريك قمنا  Scan
 Intelsat Americas 5 القمر
بالبحث  ا قمن و غرب 97 درجة عند
 4 بمقدار " التفصيلية " بطريقة
و تردد كل بين  فاصل هيرتز  ميجا
و أثناء عملية البحث كان أي آخر ،
إيجاده يتم القنوات و باقات ل ل ناقل
و ، الشاشة  على قائمة فى يظهر 
الذى التردد البحث رقم قائمة تظهر
يوضح شريط و فيه البحث يتم
بعد و ، البحث عملية إتمام مدى
يقوم العاملة  النواقل جميع إيجاد 
و ، القنوات عن بالبحث  الريسيفر
من ترددات مدى فى البحث يستغرق
فى  هيرتز جيجا 2ر12  الى  7ر11 
و 51 ثانية  12 دقيقة القطبين كلى

. البحث عملية إلنهاء

تخزينية قدرة لدية الريسيفر إن
 100 بعدد  قناة   6000 لعدد كافية 
المنتجة الشركة تقول و صناعى قمر
 Mercury موديل الريسيفر إن
التى  القنوات استقبال يمكنه  II
2 الى 45  من ترميز بمعدالت تعمل
أن وجدنا لكننا و ميجاسيمبول/ثانية
ذلك من افضل عمل يمكنه الريسيفر

التى القنوات استقبال يستطيع حيث
/ثانية  ميجاسيمول 374ر1  من تبدأ
. اإلشارة التقاط فى مشاكل أية بدون

بوحدة   OK زر  بالضغط على و 
القنوات قائمة ب تظهر عن بعد التحكم

قناة ل ل صورة  مع
توجد و ، المعروضة

هى و القنوات بين تنقل ال ميزة
يتم عندها سوف و " مباشر" بطريقة
األخرى قناة ال صورة الى االنتقال
، أو القنوات قائمة بين االنتقال عند
و " التأخير  " طريقة  ضبط يمكن 
القنوات قائمة فى االنتقال يتم أن هى
اختيار عند فقط الصورة تظهر و
عند جيدة ميزة هذه و المناسبة قناة ال
بهذه متحرك و أطباق استخدام نظام
عند الموتور أي يتحرك الطريقة لن
و مشاهدتها تريد التى قناة ال إيجاد
توجد  كما ،  OK زر على الضغط
يختار أن هو و " آلي " طريقة
طريقة اختيار أتوماتيكيا الريسيفر

. التأخير" أو " " مباشرة "

القنوات بعض  توجد طبيعيا  و
الريسيفر تخزينها فى ذاكرة تم التى
كما ، منطقيا  ترتيبا ترتيبها تريد  و
التى المفضلة القنوات قوائم توجد
التى و مسبقة بطريقة تسميتها تم
احتجت األسماء إذا تلك تغيير يمكن
مفضلة قائمة توجد كما ، ذلك الى
كان فإذا “Fav7” تسمى جدا هامة
وضعها تريد التى  القنوات  بعض
يراها أن تريد ال ولكن قائمة ال داخل
تلك القنوات بوضع قم ببساطة ، أحد
بتفعيل حجب قم قائمة و ال داخل تلك
يتم  سوف و ، الحجب قائمة Fav7 من
أيضا لن تظهر و هذه القنوات اختفاء
و ، أخرى قائمة أي فى القنوات هذه
األقمار الصناعية ترتيب أيضا يمكن
كل موقع بواسطة أو هجائية بطريقة
" االفتراضي " طريقة هناك أو ، منها
قائمة ال فى قمرين أول يكون أن هو و
و بعد ذلك  ، Galaxy 10R و  IA5
، هجائيا األقمار باقي ترتيب سيتم
قمري أن  حيث منطقية ميزة هذه  و
اكثر  هما  Galaxy 10R و   IA5
أمريكا منطقة  فى  شعبية  األقمار 

. الشمالية

هى و رائعة أخرى  ميزة  هناك و

، القنوات بذاكرة االحتفاظ وظيفة
نتحدث أننا بداية أن تظن ال فى يمكن
جهاز الى القنوات قائمة نقل عن
فعند ! هكذا ليس و لكن ال ! الكمبيوتر
القنوات بذاكرة االحتفاظ وظيفة تفعيل
داخل قوائم القنوات بالكامل حفظ يتم

و بالريسيفر خاصة  داخلية  ذاكرة
البرنامج التشغيلى يمكن تحديث بهذا
المصنع و الريسيفر لحالة أو ضبط
مرة و القوائم جميع القنوات استعادة
القنوات كما ترجع كل سوف أخرى و

. تماما الماضي فى كانت

قناة آخر استدعاء زر يوجد كما
و بعد عن وحدة التحكم من للمشاهدة
قناتين بين تنقل ال فى فقط يستخدم ال
سوف أيضا و بل  : مشاهدتهما تم
10 قنوات  بآخر عدد قائمة تظهر لك

. منها لالختيار بمشاهدتها قمت

موديل الريسيفر لدى يزال ما
اإلضافية  المزايا بعض Mercury II
تشويقا مثل اكثر الريسيفر لجعل هذا
لك تسمح بحيث ، المتعددة الصور :
4 ، 9 ، 13 أو 16 صورة  من بعرض
، الشاشة على واحد وقت فى لقنوات ل
و حية بصورة تعمل منها واحدة قناة

. ثابتة صورة القنوات باقي

 : التذكير وظيفة توجد كما  
فسوف الميقاتى وظيفة ضبط عند
البرنامج بدأ بموعد الريسيفر يذكره
هناك و ، اخترته قد كنت الذى
داخل صورة  مثل  أخرى  ميزات 
ريسيفر من بيانات ال نقل ، رسم
، الكمبيوتر جهاز الى أو آخر الى
مقدم لترقيم  طبقا قناة ال رقم إظهار 
، الفضائية تليفزيونية ال الخدمة
تجد لم فإذا  ، العديد الى  باإلضافة
قنوات من تشاهده أن يستحق ما
للعبة جيم فيديو  فيوجد  تليفزيونية 
لتمضية   Push Push و   Tetris
التشغيل كتيب تنسى ال و  ، الوقت
اللغة ب المكتوب التفاصيل ب المزود

الفرنسية. و اإلنجليزية
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لمعظم بالنسبة كثيرا مكلف يعتبر الذى األمر هو
فكرة بدأت هنا من و ، المنطقة تلك فى المشاهدين
   C-band و    Ku-band اإلرسال بين الدمج
بضع على جاذبية اكثر  اصبح  و  ، األضواء إلي 

. الغرب من الكيلومترات من آالف

المتخصصة الشركات بعض  قامت بالطبع و
تدمج الشوشرة خفض وحدات من أنواع بإنتاج
بعض  فى تجدها  أن يمكن  و  C-Ku band بين
و لكن الصناعية أجهزة استقبال األقمار بيع محال
و أنت تستطيع  100 يورو من يقرب ما تدفع لماذا
يحبون مازالوا الروس معظم إن ؟ بيديك ذلك فعل
منذ و العريق ماضيهم خالل من حيث التجربة
بسهولة  األشخاص يستطيع كان سنة 20 حوالى
تغير قد قبل الشراء و شيء بأنفسهم عمل كل و بناء
شراء اصبح يتم الوضع بطريقة دراماتيكية و هذا
األشخاص الذين بعض هناك مازال لكن و شئ  كل
أشياء عمل  و أوقاتهم قضاء استغالل يفضلون
ذو اصبح هذه األشياء بعض ، و بأنفسهم مدهشة
فى الدمج عملية كانت و كبيرة اختراعيه قيمة

 . ذلك من استثناء C-Ku band ليس استقبال

وحدتين  و مثقاب استعمل  فقط
الشوشرة لخفض

 C-band شوشرة خفض وحدة تمتلك كنت إذا
Ku- وحدة بإضافة  فقط قم  تغذية  ببوق مزودة 
وحدة  إلحاق و ثقب عمل طريق عن لها  band
قام  الطريقة التى هى و هذه ، بها  Ku-band ال
بين  الدمج لعمل  Omsk مدينة Sergey من بها

. الوحدتين

و الشوشرة خفض وحدة حرك
الطبق ليس

بعمل تقوم  أن عليك يجب انه قال من لكن  و
 Aleksey مخترعة من أخرى طريقة فهناك ثقب ؟
و بعضهما فوق الوحدتين كلى بتركيب قام الذى
القمر اتجاه نحو الطبق بتوجيه ببساطة يقوم
الموصل التحريك ذراع  يقوم و استقباله  المراد
و ، باقي ال بعمل  الشوشرة خفض وحدتي  بحامل
ليس و اإلطالق األمر ليس صعب على أن كما ترى
مثل الختراع  اينشتين البرت مثل تكون أن عليك
محل إلي الذهاب متعة بين قارن و ، الشيء هذا

! فريد بيديك شئ ابتكار بين شئ و لشراء

المتعدد االستقبال
سيبيريا نموذج

Nickolas Ovsyadovsky : بقلم

C و  استقبال يجمع بين تغذية عمل بوق عن سهولة تقرير قد عرضنا المجلة من الماضي العدد فى
م  العال من األماكن بعض فى ، نحاسي أنبوب و الصفيح من فارغة فواكه علبة خالل من ذلك و Ku-band
لالستقبال  المناطق هو المصدر األساسي انه فى بعض بينما تجد جدا قليل C-band استقبال أل تجد أن
و  تمتلكه الذى االستقبال نظام إلي C-band نوع  من فى كيف تضيف وحدة خفض شوشرة المشكلة ، و

Ku-band معه . وحدة يمكن إضافة على القنوات و هل احصل كيف

شرق  40 درجة مثل هام موقع لها روسيا أن حيث
فإنها  و هكذا شرق ، 90 درجة شرق 80 درجة ،
 ،  C-band نظام استخدام عن بسهولة تتخلى م ل
الفضائي البث عملية على قائمون ال يسرع لم و
الشرقي من الجزء تجد أن و لهذا التغيير ية إلى عمل
كنظام   C-band نظام على  يعمل مازال روسيا 

. أساسي

ال طبيعيا روسيا و األوروبي من الجانب و فى
و رئيسيتين قناتين على الحصول فى مشكلة يمثل
، قريبة أرضية طريق محطات عن محليتين أخرى
فالحل ضعيفة منها المستقبلة اإلشارات إذا كانت و
 Ku-band نوع من صغير طبق تركيب هو األسهل
القمر  الستقبال شرق 36 درجة إلي بوجيهة يتم و
من  األوروبي الجزء يغطى و الذى Eutelsat W4
 “Tricolor” باقة هناك و ، جدا قوية بإشارة روسيا
لشراء قادرون أشخاص لمشاهدتها تتطلب التى
Z- نوع من به كامة مدمج نوع خاص من ريسيفر
ال يوجد  و قنوات عشرة تتضمن يا حال هى و crypt
القنوات تشفير بد من ال كان و لكن اشتراك رسوم
هى أخرى طريقة الملكية ، و هناك حقوق ألسباب
على األجر المدفوعة باقات ال إحدى فى االشتراك

. القمر نفس

الشرق إلى اتجهنا لمعانا كلما يقل لكن األمر و
 ،  Eutelsat W4 القمر استقبال  ال يمكن حيث
القمر طريق عن مشفرة  باقة يابث  حال تم قد و
مشاهدة  إلمكان و شرق درجة عند 56  Bonum 1
و األقل على سنة لمدة االشتراك باقة يتطلب ال هذه

أوال  حقب يستخدم منذ كان C-band أل إن
ببث قامت روسيا ثم و من االتحاد السوفيتي فى
 Perviy Kanal قناة مثل الرئيسية القنوات بعض
إلي  األرضية Telekanal Rossiya قناة  و 
الواسعة أرجائها جميع لتغطية الفضائي اإلرسال
الصناعية األقمار تطورت صناعة  حيث و ، ،
موجات بنظام تبث التى األقمار العديد من ظهرت
و  لكن روسيا و خارج أوال كانت Ku-band و

الشوشرة خفض وحدتي تركيب كيفية يوضح هذا

ذراع التحريك طريقة توصيل و

المتعدد لالستقبال جهاز نظام

عاديتين شوشرة خفض وحدتي
) و  األعلى فى ) C-band الستقبال –

األسفل )  فى ) Ku-band استقبال

وحدة الواقي من الغطاء إزاحة أوال  يجب
  Ku-band

الثقوب من عمل العديد يجب ذلك بعد و
C- التغطية بوق حافة حول الصغيرة

. الخلف من band

هذه بإزالة بحرص قم التالية الخطوة
المعدنية القطعة

قم ذلك بعد و
وحدة بإلحاق
Ku-band

ساعتين من اقل ففى ، الدقيق التوجيه ية عمل بعد و
وحدة  إضافة بعد قناتين إضافة  Sergey استطاع

نظام االستقبال  إلي Ku-band
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اإللكترونيات

الهوائي و الطبق قلب هى الشوشرة خفض إن وحدة
التى تقبل اإلشارات اإلشارات تضخيم وحدة هى أساسا
تقوم بحيث معها  التعامل و من الطبق المنعكسة
و ، إلكترونية إشارات الى اإلرسال موجات بتحويل
السلك عبر إرسالها قبل اإلشارات تلك بتكبير تقوم
اجل منخفضة من الى ترددات تحويلها المحوري و
. الكابل مرورها فى أثناء اإلشارات فى فاقد ال تقليل

خفض وحدات مواصفات أن من الرغم على و
إال الموديالت من العديد بين مختلفة تبدوا الشوشرة
بينها الكبير الفارق و التكنولوجيا نفس تستخدم أنها
اقل الى يله تقل الشوشرة الذى يتم خفض معدل هو
فى  و هذا المعدل ديسيبل  0.3 درجة ممكنة حتى
الشاملة الشوشرة أن وحدة خفض ، الحديثة الوحدات
المنخفضة و المرتفعة الموجات على تعمل التى أي
التى   Ku band إشارات ال لتقسيم تستخدم معا ،
 2 عدد الى أوروبا منطقة فى سائد بشكل تستخدم

. جزئي تردد مدى

الستقبال تستخدم أن يمكن شوشرة خفض وحدة كل
أن حيث  الصناعية األقمار إشارات من واحد نوع
  S ،  C كانت سواء اإلشارات لتلك أنواع هناك
الى وحدة  نوع يحتاج كل حيث أن  Ku bands و 
و ، تناسبه فجوة تضخيم موجات به شوشرة خفض
و الدائرية و الخطية على اإلشارات أنواع تعمل هناك

. تصميمها الداخلي حيث تختلف من التى

يتم الحصول تنقل اإللكتروني ل ل الطاقة مصدر إن
عن نقلة يتم و  الريسيفر جهاز خالل  من  علية
المحورة الكابل لهذا فان المحوري و الكابل طريق
الى الطبق من المستقبلة اإلشارات بنقل فقط يقوم ال
الطاقة التشغيلية بنقل يقوم أيضا و لكنه الريسيفر
إشارات الى باإلضافة ) الشوشرة خفض وحدة الى

. ( اإلضافية التحكم

القنوات تغيير عند التحول مزايا

قطبية   2 عدد لها القنوات  و  باقات  ال نواقل  إن
و ( يسار / يمين دائري و رأسي / أفقي ) مختلفة
خفض الشوشرة وحدة الريسيفر يخبر يجب أن لهذا
يتم بحيث استقبالها المراد لإلشارة القطبية عن

فى التحكم يتم و  صحيحة باقة بطريقة ال استقبال
مصدر أن حيث نفسه الطاقة مصدر طريق عن ذلك
أن  ، بينما الرأسية بنشط القطبية 14 فولت : الطاقة
و  ، األفقية القطبية بنشط فولت 18 : الطاقة مصدر
  DiSEqC نظام تطوير قد تم انه  من الرغم على
ال  لكنه و مختلف أمر 256 من اكثر إلعطاء

. القطبين بيم تنقل ل ل يستخدم

ميزة إضافية بها الشاملة الشوشرة وحدة خفض إن
المنخفضة   Ku band موجات ال بين تنقل و هى ال
الريسيفر ألجهزة الترددات مدى أن حيث ، المرتفعة و
مدى الترددات تقسيم فيجب كافية كبيرا بدرجة ليس
الترددات  بين هذه تنقل ال لترددات و ل 2 مدى عدد الى
هيرتز  22 كيلو إشارات طريق عن بها التحكم يتم
الشوشرة خفض وحدة الى الريسيفر يرسها التى و
هذه  هيرتز 22 كيلو إشارة و ، معينة قناة الختيار
و   DiSEqC ألوامر ترددات  كحامل تستخدم 
   DiSEqC أوامر تستخدم و ، تعقيدا األكثر لألنظمة
المواتير تحريك و المتعددة السويتشات فى للتحكم

 . ( 189 انظر العدد )

مختلفة تصاميم

لالستخدامات المختلفة التصاميم من عديد هناك
الشوشرة خفض وحدات أنواع يوضح األتي الجدول و ،
كيفية  توضح و  Ku band لموجات شيوعا األكثر

: استخدامها

Type Connections Fixed 
assembly Motorised dish Multifeed

Single LNB One receiver One satellite Yes 2 – 4
Twin LNB Two receivers One satellite No 2 – 4
Quad LNB Four receivers One satellite No 2 – 4
Quattro LNB Multiple users One satellite No 2 – 4
Octo LNB Eight receivers One satellite No 2 – 4
Monoblock 2 Two receivers Two satellites No 2, fixed
Monoblock 4 Four receivers Two satellites No 2, fixed
Monoblock 8 Eight receivers Two satellites No 2, fixed

المخارج  المفردة  الشوشرة خفض وحدة  إن  
مزود الريسيفر كان إذا المنفرد و لالستخدام تتناسب
الخاصة  الميزة  هى  و  DiSEqC 1.2 بخاصية
وحدة استخدام فيمكن المواتير تحريك فى بالتحكم
الستقبال متحرك طبق على مثبتة شوشرة خفض
عند إال ممتع مر هذا و الصناعية األقمار العديد من
اختيار و آخر قمر الى من تنقل الطبق الى االنتظار

. اآلخر فى القمر المراد استقبالها قناة ال

Basic Functions 

- و ما   LNB الشوشرة خفض وحدة هى ما
؟ عملها هو
Heinz Koppitz : بقلم

األطباق مع تتناسب  االستقبال طرق باقي  و
2 و  عدد بها شوشرة خفض وحدات فيوجد ، ثابتة ال
عدد 2 ، 4 ، 8 أجهزة  الى توصل مخارج ثمانية 4 و
خفض وحدة فى التحكم يتم  و منفصلة ريسيفر
طريق الكابل عن ريسيفر جهاز كل الشوشرة من

. منفصلة بطريقة المحوري

الرباعية الشوشرة خفض وحدة يوجد و
على  مخارجها تعمل التى  quattro المخارج
) واحد وقت فى مختلفة قطبية إشارات إعطاء
لكن و   ( مرتفع / منخفض تردد – / رأسي أفقي 
المباشر التوصيل مع تتناسب ال الوحدة تلك
و بسويتش توصيلها يتم لكن و الريسيفر بجهاز
اإلشارات و توزيعها الى تجميع و خلط يتم الذى

. مختلفة ريسيفر أجهزة

للمحترفين المتعدد التغذية نظام

استقبال هو التغذية المتعدد النظام معنى إن
واحد وقت فى من قمر صناعى اكثر من القنوات
تنقل ال هو هذه النظام ميزة ثابت و طبق باستخدام
عيوب من و جدا بسرعة المختلفة قنوات األقمار بين
كبير استخدام أطباق بحجم من ال بد هو النظام هذا
اختيار يمكن ال و كافية استقبال قدرة للحصول على
بفصل  أن بد صناعية و ال أقمار 4 اكثر من عدد
و  مدارية 3 درجات آخر صناعى و كل قمر بين
  DiSEqC سويتش و أوامر استخدام من بد ال
جهاز من اكثر و إذا استخدمت اإلشارات بين تنقل ل ل
يصعب قد و ، آخر سويتش توصيل من البد ريسيفر

هذه لتركيز مقعر شكل طبق على هوائي الى نحتاج و لهذا جدا ضعيفة الصناعية األقمار إشارات إن
الشوشرة  خفض وحدة هى و  LNBF أحياءنا و  LNB ال تسمى التى و الشوشرة خفض وحدة على اإلشارة

؟ الوحدة هذه بداخل يحدث ماذا لكن و ، لتجميع اإلشارة ببوق تغذية مثبت بها المزودة

. الطبق ضبط

الشوشرة خفض وحدة
 monoblock

العملية

شوشرة خفض وحدة هى و
بداخلها و لكن يوجد واحد بقالب
الشوشرة  خفض وحدات 2 نن عدد
و منفصلة بطريقة  تعمل  التى
يتم و منفصلين قمرين طريقة الستقبال ابسط هى
المزود الريسيفر الوحدة من خالل هذه التحكم فى
فقط  متاح  هو  و  ،  DiSEqC 1.1 بخاصية
أو 6  3 درجات بينها بفصل األقمار التى الستقبال
وحدات يوجد كمثال أوروبا فى و ، مدارية درجات
 6 بينها بفصل  التى األقمار الستقبال  مضبوطة
Astra2/    و  Astra1/Hotbird ) مثل درجات

. (   Astra3A
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

معظم أن تالحظ سوف فربما الصناعية األقمار قنوات جدول بفحص قمت إذا
أن معظم  بينما ( أفقية رأسية أو ) خطية Ku-band تعمل بقطبية قنوات نواقل
أن هناك  أو لذلك سبب فهل هناك ، دائرية C-band تعمل بقطبية ال قنوات

اآلخرون ؟ تبعة و الطريقة هذه بدأ من

دائرية أو خطية قطبية

نقول أوال دعنا ، هذا نفسر أن نريد  لكن  و ذلك وراء سبب هناك نعم
الكهرومغناطيسية الموجات إن  ، القطبية بخصوص  العامة الكلمات بعض
فى متناسق بشكل تظهر و حقول مغناطيسية و اإللكترونيات هى مجموعة من
عمود هما و المغناطيسي الحقل هو عمود اإللكتروني الحقل واحد ، أن وقت
الى  الكهرومغناطيسية الموجات 1 تسافر رقم الشكل فى ، الموجة سفر اتجاه

. األعلى

و المغناطيسية ، اإللكترونية و الحقول بين المراحل تناوب فى توجد ال و
.. األفقية القطبية و الرأسية القطبية نسميها و الخطية القطبية ا لدين

 ) تناوب 90 درجة لدينا قطبية دائرية فيكون  ±90° تناوب هناك كان إذا و
الحد الى اإللكترونية الحقول تصل عندما هو ذلك معنى و ( سالب موجب أو
يمكن و ، بالعكس العكس و صفر تساوى المغناطيسية الحقول فان األقصى
المراحل  تناوب من صمام لديك كان فإذا نظريا و ، 1 الشكل رقم من رؤية ذلك
الشكل  بيضاويه قطبية عندنا يكون فسوف °0/180  أو ±90° ) كان سواء )
و ، لن نناقشه هنا لهذا و الفضائي اإلرسال فى مجال ذلك يستعمل ال لكن و
 (RHCP) اليمنى يد ال قطبية أما فلدينا درجة 90 قبل على العالمة اعتمادا

. (LHCP) يد اليسرى قطبية ال أو

للقطبية  جيد LNBF بأداء شوشرة وحدة خفض تصنيع من السهل عموما و
الشوشرة خفض وحدات معظم أن تجد لذلك و الدائرية القطبية من اكثر الخطية

. الخطية القطبية تستخدم Ku-band LNBF

وحدة تدوير ضبط ضرورة و هى الدائرية القطبية  معروف عيب هناك و
الدائرية  القطبية إشارات فى هذا تحتاج و ال الجغرافي للموقع طبقا LNBF
الى موجهة الدائرية بالقطبية تعمل التى الشوشرة خفض وحدة بتركيب قم فقط

. شئ كل ينتهى و الطبق بؤرة

الى القطبية الخطية حساسية هو هام لكنه و معروف عيب غير هناك و
 Faraday بتأثيرات ما تسمى و هى الجاذبية األرضية لمجال اإلشارات نتيجة

بتأثيرات تقل و ، الدائرية اإلشارات على األرضية الجاذبية ال تؤثر أيضا و ،
تهمل  ال لكنها و Ku-band إشارات تهمل حيث لترددات ل Faraday طبقا
لل C-band تستخدم  خفض الشوشرة وحدات تجد أن لذلك C-band و ال
تغطية نريد عندما هام األمر  هذا و ، المخاطرة من بدال الدائرية القطبية

. األرض أقطاب إلحدى قريب مكان

كانت فإذا تغطيتها ، يراد التى األماكن أي الخدمة الفضائية مقدمي يقرر و
خط تقع على ) أو ثلوج و أمطار ) سيئ بطقس تتأثر المساحة المراد تغطيتها
أن  حيث ، C-band ) فانهم يختارون ال السحب ( قريبة من عرض مرتفع
حيث  ال Ku-band و من حساسية للطقس السيئ اكثر C-band اقل ال
القطبية  اختيار فان  Faraday تأثيرات  ل حساسية اكثر  C-band ال إن

. افضل اختيار يكون الدائرية

حجم فان متوسط عرض خط  لها تغطيتها  المراد  المنطقة  كانت إذا و
 Ku-band ال فان ( الكبيرة األوروبية  المدن مثل ) مهما يكون الطبق
القطبية  إن Faraday كما تأثيرات نقلق من األفضل حيث ال االختيار هو

. الشوشرة خفض لوحدة جيد أداء تتيح سوف الخطية

الحصول على اكبر هو القطبية نوع اختيار وراء السبب كما ترى أن و
. ممكنة استقبال قدرة

Figure. 1. 
Linear vs. circular polarization.

Polarization 
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Distripress    عضو فى ال

:3.10 SatcoDX اإلصدار برنامج تفعيل كود

93GE192A5GA8191DEB63GC2C66CB99E5
ستاليت تيلى مجلة من القادم اإلصدار صالح حتى

العالم أنحاء جميع فى فنية لكل قمر صناعى بيانات على يحتوى الذى ” الستاليت SatcoDX ” عالم كودبرنامج
 تفعيل
 برنامج
SatcoDX : هنا SatcoDX من برنامج بتحميل قم

www.TELE-satellite.com/cd/0612/ara

SatcoDX و  برنامج على الحصول خطوات شرح
: الكمبيوتر جهاز على تشغيله

اإلصدار 3.10 من  SatcoDX برنامج بتحميل -1قم
. أعاله المذكور اإلنترنت موقع

و من قبل البرنامج هذا ثبت قد كنت إذا ملحوظة :
لتثبيته مرة  داعي فال يوجد 3.10 اإلصدار بنفس

عن البرنامج بفحص قم من اإلصدار للتأكد و أخرى
البرنامج  يقوم سوف Help و زر على الضغط طريق

. اإلصدار عن بأخبارك

على زر  الضغط بواسطة التفعيل كود -2 قم بإدخال
بعد إدخال  LICENSE ثم REGISTRATION و

VALIDATE KEY ثم  على اضغط التفعيل كود
الحديثة  النواقل بيانات تحميل يمكنك اآلن و ، EXIT

وقت أي فى
أن افتراض مع
الكمبيوتر جهاز

. باإلنترنت موصل

يعمل بدون إدخال   SatcoDX برنامج : ملحوظة
بيانات تظهر لكن و قديم كود مع أو التفعيل كود

يعمل فيها عند آخر مرة كان البرنامج القديمة النواقل
SatcoDX بتزويد  برنامج يقوم و حديث تفعيل بكود

. تاريخه حتى الحديثة بالبيانات الحالية البيانات






