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نظام  يوّفر  المطلوبة.  االحترافية  الصوتية  التركيبات  لتقديم  الرقمية  الصوت  أنظمة  عالم  في  البارزة  المرجعية  العالمة  وهو   ،Audia®  نظام من  الموسعة  اإلصدارات  أحد   AudiaFLEX نظام  يعد 
AudiaFLEX نفس البرنامج سهل االستخدام ومجموعة الخوارزميات الوظيفية، غير أنه يتميز بأكبر قدر من المرونة في اختيار تكوينات اإلدخال/اإلخراج. ويمكن تحديد المدخالت والمخرجات حسب األزواج، 
وذلك في أي مجموعة، ليصل مجموعها إلى 24 زوًجا. وتتوفر جميع تكوينات اإلدخال/اإلخراج الممكنة لألنظمة متعددة األجهزة أو األنظمة المستقلة باستخدام  ®CobraNet أو بدونه. ويوفر البرنامج سهل 
االستخدام قدرات تصميم نظام الصوت عبر الكمبيوتر الشخصي، ويسمح بتحديد العديد من المكونات الصوتية وعرضها ومعايرتها بسهولة، ومنها: أجهزة المزج والمجمّعات والمصفوفات ومعادالت الصوت 
وأجهزة التصفية والتداخل واألجهزة الديناميكية وفترات التأخير وأدوات التحكم عن ُبعد وأجهزة القياس والمولدات وأجهزة التشخيص وما إلى ذلك. بمجرد االنتهاء من تجميع تصميم النظام، يتم تنزيله في 
.Audia و/أو عبر لوحات التحكم عن ُبعد المخصصة من daVinci™  وذلك عبر برنامج Crestron® و AMX®  حيث يمكن التحكم فيه بعد ذلك عبر أنظمة تابعة لجهات خارجية مثل AudiaFLEX

المواصفات الهندسية والمعمارية
   يجب أن يتوفر نظام الصوت الرقمي في العديد من تكوينات اإلدخال/اإلخراج المتنوعة.  يجب تحديد المدخالت/المخرجات في أزواج ليصل مجموعها إلى 24 زوًجا.  يجب أن يتوفر مدخل الميكروفون/الخط 
)IP-2(، وبطاقة إلغاء صدى الصوت )AEC-2HD(، وواجهة الهاتف )TI-2(، ومخرج الميكروفون/الخط )OP-2e(، ومخرج مضخم الصوت )PA-2(، وخيارات اإلدخال/اإلخراج.  يجب أن تكون 
المدخالت/المخرجات تناظرية مع محوالت تناظرية/رقمية ورقمية/تناظرية داخلية 24 بت تعمل بمعدل عينات يبلغ 48 كيلوهرتز.  يجب أن تكون جميع عمليات المعالجة الداخلية رقمية )DSP(.  يتم تزويد 
المدخالت والمخرجات المتوازنة إلكترونًيا بموصالت إضافية مزودة بشريط حاجز.  تتم برمجة المدخالت والمخرجات بشكٍل فردي إما على مستوى إشارة الميكروفون أو الخط.  تتوفر وحدات التوسيع التي تستخدم 

 ®CobraNet، في إصدارات ذات 8 قنوات وذلك إلضافة المدخالت/المخرجات التناظرية أو الرقمية ألي نظام.
   يتضمن تكوين كل جهاز ستة معالجات صوت رقمية مزودة بنقطة عائمة 32 بت 60 ميجا هرتز.  يتم تزويد كل وحدة جهاز ببرنامج إلنشاء/توصيل مكونات نظام معالج الصوت الرقمي.  تتضمن مكونات النظام 
المتوفرة )على سبيل المثال ال الحصر( أشكاالً متنوعة مما يلي: أجهزة المزج ومعادالت الصوت وأجهزة التصفية والتداخل واألجهزة الديناميكية/أدوات التحكم في الكسب وأجهزة التوجيه وفترات التأخير وأدوات 
التحكم عن ُبعد وأجهزة القياس والمولدات وأجهزة التشخيص.  تستخدم اتصاالت Ethernet للتحكم في البرنامج والتكوين وتوزيع معالج الصوت الرقمي.  يتوفر تكوين كل جهاز باستخدام CobraNet )للتطبيقات 
متعددة الوحدات( أو بدونه )للتطبيقات المستقلة(.  تنقل تقنية CobraNet الصوت الرقمي عبر اتصاالت Ethernet السريعة، مما يسمح بمشاركة وحدات متعددة للصوت الرقمي.  تتطلب التطبيقات متعددة 
الوحدات مفتاح 10/100Base-T Ethernet خارجًيا.  يتم إجراء جميع اتصاالت CobraNet وEthernet عبر كبل CAT5 أو كبل مصنوع من األلياف الضوئية.  بعد االنتهاء من عملية البرمجة 
األولية، يمكن التحكم في األنظمة باستخدام اتصال تسلسلي TCP/IP أو RS-232 بواسطة أنظمة تحكم تابعة لجهات خارجية )مثل  ®AMX و ®Crestron( وذلك بواسطة الكمبيوتر الشخصي و/أو أجهزة تحكم 
عن ُبعد مخصصة.  يعمل البرنامج على كمبيوتر شخصي يتم تشغيله بواسطة نظام التشغيلWindows® XP Professional/Vista وذلك باستخدام بطاقة شبكة مثبتة.  يجب أن يكون نظام الصوت الرقمي 
مميًزا بالعالمة CE ومدرًجا ضمن القائمة UL/C-UL، ويكون جزء من اعتماد AES48-2005 وممارسات EMC.  يجب أن يتوافق نظام الصوت الرقمي مع التوجيه األوروبي 2002/95/ وتوجيه تقييد 

استخدام المواد الخطرة )RoHS(.  وستمتد مدة الضمان خمس سنوات.
.AudiaFLEX يجب أن يكون نظام الصوت الرقمي نظام   

ورقة بيانات
AUDIAFLEX

نظام الصوت الرقمي

الخصائص
ما يصل إلى 24 مدخاًل/مخرًجا باستخدام CobraNet أو بدونه 	•

)TI-2( والهاتف )AEC-2HD( وإلغاء صدى الصوت )IP-2( بطاقات اإلدخال  • 
)PA-2( ومضخم الصوت )OP-2e( واإلخراج  

)CobraNet/موسعات اإلدخال واإلخراج )8 قنوات 	•
عرض التصميم الكامل للصوت على الشاشة 	•

)Ethernet( التكوين/التحكم عبر الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول 	•
 TCP/IP أو RS-232 تحكم الجهات الخارجية عبر 	•

لوحات تحكم عن ُبعد للمستويات، واإلعدادات المسبقة، وما إلى ذلك. 	•
أدوات تشخيص مدمجة 	•

ترميز أمان متعدد المستويات 	•
حجم نظام غير محدود 	•

متوافق مع توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة  RoHS وممارسات اعتماد  • 
AES معيار التشفير المتقدم   

UL/C-UL  ومدرج بقائمة CE  مميز بعالمة  •
Biamp Systems خاضع لضمان شركة 	•

إمكانية تحديد وعرض ومعايرة ما يلي:  	•
° أجهزة المرج:  قياسي، تلقائي، مصفوفة، مجمعات  

° المعادالت:  معادل الرسومات، المعادل البارامتري، معادل التغذية المرتدة  
° أجهزة التصفية:  HPF، LPF، تصفية مرتفعة، تصفية منخفضة، تمرير كامل  

° أجهزة التداخل:  ثنائية االتجاه، ثالثية االتجاه، رباعية االتجاه  
ANC ،األجهزة الديناميكية:  موازن، مجمع/جهاز تحديد، جهاز تراكب األصوات °  

2x4 ~ 56x56  :أجهزة التوجيه °  
° فترات التأخير:  0 ~ 2000 ميللي ثانية  

°  أدوات التحكم:  المستويات، كتم الصوت، اإلعدادات المسبقة، برامج الجدولة    
البوابات المنطقية، أوامر RS-232، وما إلى ذلك.  

RMS ،أجهزة القياس:  اإلشارة الموجودة، الذروة °  
° المولدات:  طنين الصوت، الضوضاء الوردية، الضوضاء البيضاء  

° أجهزة التشخيص:  وظيفة النقل  
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AudiaFLEX لحارمل يطيطخت مسر

قيقد جلاعم
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مخطط اللوحة الخلفية لنظام AUDIAFLEX 12×12 سم

AUDIAFLEX رسم تخطيطي لمراحل

48+ فولت تيار مستمر )7مللي أمبير/مدخل( الطاقة الطيفية: 

0 ديسيبل ~ 66+ ديسيبل نطاق كسب اإلدخال )مدى متغير(: 

48 كيلوهرتز معدل العينات: 

24 بت المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة )100~240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(:          > 150 وات

األبعاد: 
3.5 بوصات )89 ملم(     االرتفاع	
19 بوصة )483 ملم(     	العرض	
11.15 بوصة )283 ملم(     العمق 

 
15.25 رطالً. )6.9 كجم(  :)PA-2 الوزن )الوزن األقصى - عند تحميل بطاقات

EMC وممارسات AES48-2005 اعتماد التوافق: 
RoHS توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة ،	EC /2002/95 التوجيه األوروبي
CE مميز بعالمة
UL / C-UL مدرج بقائمة

0+/0.4- ديسيبل استجابة التردد )20 هرتز~20 كيلو هرتز عند 4+ وحدات ديسيبل(: 

التشوه التوافقي الكلي + الضوضاء )20 هرتز~20 كيلو هرتز عند 4+ وحدات ديسيبل(:
0.006% <     مستوى الخط	
0.04% <     مستوى الميكروفون	

 مدخل مكافئ الضوضاء
125- ديسيبل  :)150Ω ،20 هرتز~20 كيلو هرتز، الكسب 66 ديسيبل(

< 107 ديسيبل النطاق الديناميكي )20 هرتز~20 كيلو هرتز، 0 ديسيبل(: 

66 ديسيبل الحد األقصى للكسب )قنوات اإلدخال(: 

تداخل اإلشارات )من قناة إلى قناة عند 1 كيلو هرتز(: 
> 80- ديسيبل     مستوى الخط	
> 75- ديسيبل     مستوى الميكروفون	

200Ω معاوقة المخرج )متوازن(: 

8kΩ معاوقة المدخل )توازن الميكروفون/الخط(: 
 

أكثر من 24 وحدة ديسيبل الحد األقصى للمخرج )متوازن(:	

أكثر من 24 وحدة ديسيبل الحد األقصى للمدخل )ميكروفون/خط(:	
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