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  هاي دستگاه پردازشگر حرفه اي دو كاناله صدااي بر ويژگيمقدمه
 

يكي از كاربردهاي اين دستگاه، تنظيم سطح سيگنـال   .  اين دستگاه يك پردازشگر حرفه اي دوكاناله  صدا است    
دستگـاه دو    .  صداي خروجي، به ميزان مورد نظر  و همچنين محدود كردن قله هاي سيگنال صداي خروجي است

 .كـنـد  مناسب، دو خروجـي تـولـيـد مـي         )     gain( صورت مستقل دريافت كرده و با اعمال بهره ورودي صدا را به
 . شودسه پردازش مستقل بر روي سيگنال ورودي اعمال مي

 .تقويت كند)  بسته به تعريف كاربر(برابر  100تواند ورودي را تا باشد كه ميمي   1AGCقسمت اول به اصطالح 
. به طوريكه گوش انسان متوجه تغيير نشـود )  dB/minute 10حداكثر (كند است  ) AGC gain(نرخ تغيير  بهره 

بسته به   15dBحداكثر ( نام دارد كه سطح تغيير آن محدود است    Transient Processorبخش دوم به اصطالح 
پس از اعمال دو بخش نخست به ورودي، در صورتـي كـه     .  ليكن نرخ تغيير بهره آن، بسيار تند است)  تعريف كاربر

شود تا طبقات بعدي بـر اثـر       اعمال مي  Limiterسطح خروجي از حد مورد نظر تجاوز كرد قسمت سوم با عنوان 
قرار گرفتـه    0.5dBو با قدم هاي   40dBدر انتها يك تضعيف كننده با بهره قابل تنظيم تا .  ولتاژ باال آسيب نبينند

 .است كه به كاربر اجازه مي دهد به سادگي سطح صداي خروجي دستگاه را كنترل نمايد
 اند كه كاربر بتوانـد پـارامـتـرهـاي       اي طراحي شدهكليد واقع در جلوي دستگاه به گونه 10صفحه نمايش بزرگ و 

اي به همراه تنظيم كارخانه 6همچنين به منظور سهولت استفاده براي كاربران ، .  مورد نياز را به راحتي تعريف كند
 .تنظيم قابل تعريف توسط كاربر در دستگاه گنجانده شده است 5

تـايـي بـراي      ها، دو رديف بارگراف ده  تايي براي نمايش سطح وروديعالوه بر صفحه نمايش، دو رديف بارگراف ده
براي نمايش تغذيه، فعال بودن دستگاه و هشدار در بخش جلو دستـگـاه     LEDها و سه عدد نمايش سطح خروجي

الزم به توضيح است كه روشن شدن چراغ هشدار به معناي وجود اشكال در عـمـلـكـرد       .  در نظر گرفته شده است
 . باشددستگاه نيست؛ بلكه به مفهوم فعال بودن بخش ليميتر مي

1 AGC : Automatic Gain Control 
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 General Data  هاي عموميداده

 مدل
 Digital Audio Professional Processor(2Ch.)  

DPR-V2 

 ولت متناوب، 260تا  85: ولتاژ تغذيه
 هرتز 60تا  47 

) عمق*ارتفاع*عرض(ابعاد تقريبي دستگاه
.م.م 300*44*483  

 درجه سانتيگراد 50تا  0: دماي كار  دارد: قابليت ارتقا كيلوگرم  ~  2.5:  وزن 

 Technical Specification هاي فنّي ويژگي

Audio Performance 
20Hz ~ 20KHz ± 0.5 dB Frequency Response 

@ 0 dBFS 0.02% (typ) Distortion 

@ 0 dBFS > 90 dB (typ) SNR 

System Performance 
  24-bit, 192 KSPS  A/D 

  24-bit, 192 KSPS  D/A 

  32-bit, 266MHz Processor 

Step = 1 dB 0 ~ 40 dB AGC Range 

Step = 1 dB/Minute 1 ~ 10 dB/Minute AGC Speed 

Step = 1 dB 0 ~ 15 dB Transient Range 

Step = 5 dBFS -50 ~ -10 dBFS Noise Gate Level 

Connectors 
 > 40 KΩ , Electrically Balanced 2 * XLR Female Input 

< 50  Ω, Electrically Balanced 2 * XLR Male Output 

AC 85 ~ 260V , 47 ~ 60 Hz  Standard Power Plug Power 

Display Functions 
OP Level, Peak Level, Advanced setting 2*40 Character, Green LCD 

ON when device is powered on Red LED Power Indicator 

Blink when system is running Green LED Run Indicator 

= 0dBFS 15 dBV Analog Input Range 

ON when Limiter is Limiting the Audio Yellow LED Alarm Indicator 

Input & Output Level for 2 channels  3-Color  4*10 Bargraph 

Step = 0.5 dB 0 ~ 40 dB Output Attenuator 

Step = 1 dB -12 ~ +12 dB Analog Input Gain 
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 راهنماي اجزا

 نماي جلو در يك نگاه

 ويژگي نام   موقعيت
 1  1- LED  هاي نشانگر: 

 به رنگ قرمز POWERنشانگر 
 به رنگ سبز RUNنشانگر 
 به رنگ زرد ALARMنشانگر 

در صورت روشـن بـودن        POWERنشانگر *  
 .دستگاه، همواره روشن است

هنگام كاركرد دسـتـگـاه بـه         RUNنشانگر *  
 .زن استصورت چشمك

هنگام محدودسازي روشـن    ALARMنشانگر *  
 .شودمي

 كاراكتر 40x2زمينه سبز و با نور پس LCDنمايشگر  -2 2

              7                         3  
 
 
 

 بارگراف ها -7و  3
 

نمايش سطح سيگنال ورودي و خـروجـي در       
  0تا   dBFS 40-مقياس 

4 
 
 
 

  كليدهاي جهتي  -4

 

 .ي اصلي كاربرد دارنداين كليدها در صفحه

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 راهنماي اجزا

 نماي جلو در يك نگاه

 ويژگي نام   موقعيت
 OKو  Menuكليدهاي  -5 5

 

سبب ورود به مـنـوهـاي      Menuفشردن كليد 
 .دستگاه مي شود

براي اعمال تنظيمات در منوها بكار   OKكليد 
 .مي رود

كليدهاي تنظيم تضعيف  -8و 6 6                      8             
 كننده

براي تنظيم بهره تضـعـيـف      ATT-Lكليدهاي 
مورد استفاده قـرار      Leftكننده خروجي كانال 

 .مي گيرند
براي تنظيم بهره تضعـيـف     ATT-Rكليدهاي 

مورد استفاده قرار   Rightكننده خروجي كانال 
 . گيرندمي

سبب كاهش بهره تضعيف  +فشردن كليدهاي 
و در نتيجه افزايش سطح سيگنـال خـروجـي      

 . شوندمي
سبب افزايش بهره تضعيف  -فشردن كليدهاي 

و در نتيجه كاهش سطح سيگـنـال خـروجـي       
 .شوندمي

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 راهنماي اجزا

 نماي عقب در يك نگاه

 ويژگي   نام   موقعيت
  ولت 220كانكتور برق ورودي 1
2 GND  پيچ ارت(اتصال زمين( 

3 FUSE  ايآمپر شيشه 4فيوز 
  خاموش/ كليد روشن  4
5 OUT-R , OUT-L هاي صدا، كانكتور نري خروجيXLR 
6 IN-R , IN-L هاي صدا، كانكتور مادگي وروديXLR 

 
 : XLRبندي كانكتور راهنماي سيم 

1 2 4 3 5 6 
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 بلوك دياگرام كاركرد كلي دستگاه

شده و پس از اعمال الـگـوريـتـم         DSPصدا پس از نمونه برداري وارد .  بخش سبز رنگ مسير اصلي صدا مي باشد
 .شودبازگردانده مي DACمورد نظر، از طريق 

بخش آبي رنگ مربوط به كاربر است و با توجه به كليدهاي فشرده شده، پيغامهاي مربوطه بر روي نمايشگر نشـان  
 .شوداطالع داده مي DSPداده شده و ميزان پارامترهاي مختلف به 
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 آشنايي با منوها -نحوه كار با دستگاه 

. دهدتنظيمات دستگاه را انجام مي   OKو  Menuكار با دستگاه ساده بوده و كاربر با چهار كليد جهتي و كليدهاي 
و بدون نياز به ورود به منوها انـجـام     ATT-Rو  ATT-Lبهره تضعيف كننده ها، مستقيما و با استفاده از كليدهاي 

 .مي شود

ي دستگاه فراهم نباشد، پيام  زير نمايـش داده    هاي ثبت شده در حافظهچنانچه به  هر دليل امكان فراخواني داده
راديـو  «فرض مـتـنـاظـر بـا            در اين شرايط، مقدارهاي پيش.  شودشده و دستگاه به روال كار عادي خود وارد مي

 .شوداعمال مي Input Gain=0و  »سراسري

 .شودپس از روشن شدن دستگاه، پيام آغازين شركت سازنده و نام دستگاه نمايش داده مي
 

 1تصوير 

 2تصوير

 3تصوير

 

Digital Audio Processor Version 1.41 
F.D.P.B. Co.  (www.fdpbco.com) 

Memory Initializing Problem. 
Defaults Loaded. 
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 آشنايي با منوها -نحوه كار با دستگاه 

 4تصوير

 صفحه اصلي   -1
 . را براي هر يك از كانالهاي راست يا چپ تغيير داد  Attenuator Gainتوان پارامتر در صفحه اصلي مي   

Left   ATT:0.0  dB       OP Level:-14   dBFS 
Right ATT:30.5  dB     Peak Level:-8   dBFS 

مقدار بـهـره تضـعـيـف        .  شودمقداردهي مي    ATT-Rو ATT-Lبهره تضعيف كننده ها، با ستفاده از كليدهاي    
 40dBبهره تضعيف كننده ها حداكثر .  كننده مربوط به هر كانال به صورت مستقل از كانال ديگر قابل تنظيم است

 .قابل اعمال است 0.5dBوبا قدم هاي 
، به ترتيب بهره تضعيف كننده هاي كانال هـاي  +ATT-Rو   +ATT-Lكليد هاي )  يا فشرده نگاه داشتن( فشردن  

Left  وRight  را موجب مي شودافزايش سطح سيگنال هاي خروجي را كاهش مي دهد و در نتيجه. 
، به ترتيب بهره تضعيف كننده هاي كانال هـاي    -ATT-Rو   -ATT-Lكليد هاي )  يا فشرده نگاه داشتن( فشردن  

Left  وRight  را موجب مي شودكاهش سطح سيگنال هاي خروجي را افزايش مي دهد و در نتيجه . 
 

 .اعمال مي شود OKبهره تضعيف كننده ها بدون نياز به فشردن كليد  

 صفحه منو   -2
در صورتيكه صفحه كليد دستگاه به حالـت  .  شودصفحه منوهاي دستگاه نمايش داده مي، Menuبا فشردن كليد    

Auto Lock شودرفته باشد، پيام زير بر روي صفحه نمايشگر دستگاه ظاهر مي. 

Limiter & AGC are Locked 
Hold OK for 5 Seconds 

 5تصوير

 نكته
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 آشنايي با منوها -نحوه كار با دستگاه 

 6تصوير

در ايـن صـورت       .  را براي مدت پنج ثانيه فشرده نگه داشـت     OKبراي فعال نمودن كليدهاي دستگاه، بايد كليد 
 .شودبر روي صفحه نمايش دستگاه، آشكار مي 6عبارت نشان داده شده در تصوير 

در اين حـالـت بـا      .  شودسبب ورود به صفحه منوها مي  Menuپس از فعال شدن كليدهاي دستگاه، فشردن كليد 
توان بين منوهاي مختلف حركت كرد و در صورت تمايل مقادير تنظيمات را تغييـر  استفاده از كليدهاي جهتي، مي

و تغيير دادن مقادير مـربـوط بـه         »چپ و راست«حركت بين منوهاي مختلف با استفاده از كليدهاي جهتي .  داد
پس از انتخاب مقدار دلخواه براي تنظيمـات،  .  شودانجام مي »باال و پايين«تنظيمات با استفاده از كليدهاي جهتي 

 .فشرده شود تا تنظيمات انتخاب شده بر روي دستگاه اعمال شود OKبايد كليد 
 

 .سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفحه اصلي مي شود، Menuفشردن مجدد كليد 

Limiter & AGC are Unlocked 
Press Menu to Change Setting 

 نكته
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 منوهاي دستگاه  -3

تـر فـراهـم      ، دسترسي به تنظيمات پيشرفته»چپ و راست«و استفاده از كليدهاي جهتي   Menuبا فشردن كليد 
ي اصـلـي     ثانيه هيچ كليدي فشرده نشود، نمايشگر به صفحه 20فشرده شود و يا   Menuاگر دوباره كليد .  شودمي

 :تنظيمات قابل اعمال در منوها عبارتند از. گرددبرمي

 مقدار/ بازه  نمايش رديف

3 Change Gate Level to –40 dBFS? -50 ≤ Gate Level ≤ -10dBFS   5با گامdBFS 

4 Change Left Input Gain to 0.0 dB? -12.0 ≤ Input Gain ≤ 12.0 dB   0.5با گامdB 

5 Change Right Input Gain to 0.0 dB? -12.0 ≤ Input Gain ≤ 12.0 dB   0.5با گامdB 

6 Change AGC Range to 20 dB?   0 ≤ AGC Range ≤ 40 dB 1با گامdB 

7 Change Transient Range  to 10 dB? 0 ≤ Transient Range ≤ 15dB  1با گامdB 

9 Change Filter Setting to 7. 5 KHz? 4.5KHz , 7.5KHz, 9KHz, 22KHz, No Filter 

10 1: Load Radio SARASARI? • Radio SARASARI  
• Radio OSTANI 
• Radio BROON MARZI  
• Radio ARABI  
• Radio PAYAM  
• Radio QURAN,FARHANG, MAAREF 

11 Load User Defined Setting [1]? Preset [1-5]  

12 Save to User Defined Setting [1]? Preset [1-5]  

2 Change Peak Level to  0 . 0 dBFS?   -40.0 ≤ Peak Level ≤ 0.0 dBFS 0.1با گامdB 

1 Change OP Level to – 6 dBFS?   -40 ≤ OP Level ≤ 0 dBFS 1با گامdB 

8 Change AGC Speed to 10 dB/Minute? 1 ≤ AGC Speed ≤ 10 dB/min  1با گام dB/minute 

 1جدول 
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سطح آن را    AGCدر صورتيكه سيگنال ورودي به قدري ضعيف باشد كه در محدوده نويز قرار گيرد، بخش 
 .كندبه سمت بهره واحد ميل مي AGCكند و تقويت نمي

بيـشـتـر از       (OP Level)در صورتيكه اختالف بين سطح متوسط سيگنال ورودي و سطح مطلوب خروجي 
 OP Levelباشد، سطح متوسط خروجي دستگاه نمي تواند بـر روي         AGC  (AGC Range)بهره مجاز 
براي حل اين مشكل مي توان سطح متوسط سيگنال ورودي را با اعمال بهره ورودي تـقـويـت      . تثبيت شود

 .را افزايش داد AGC Rangeنمود يا اينكه مقدار 
 Headroomاين محدوده .  انتخاب شود  10dBFS -تا   20dBFS -در محدوده   OP Levelتوصيه مي شود 

براي كنترل عمـق مـدوالسـيـون       .  كافي براي پردازنده دستگاه جهت حفظ ديناميك صدا را فراهم مي كند
 .فرستنده، بهتر است از تضعيف كننده هاي خروجي استفاده شود

درنظر گرفته شود تا ديناميك و رنـگ      Peak Levelو  OP Levelفاصله بين  6dBتوصيه مي شود حداقل 
 .بزرگتر انتخاب نشود 14dBFS-از  OP Levelبايد  Peak Level = -8dBFSمثال به ازاي . صدا حفظ شود

  OP Levelمنوي  3-1

 نكته

Change OP Level to   – 6 dBFS? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

همواره در تـالش        AGCبخش .  اين پارامتر معياري از سطح متوسط انرژي سيگنال خروجي از دستگاه مي باشد
 .است كه متوسط انرژي سيگنال خروجي را در حدود اين مقدار تثبيت كند

فرستنده، متناسب بـا    (Modulation Depth)، مقدار متوسط درصد مدوالسيون AMدر فرستنده هاي راديويي  
مي تـوان سـطـح مـتـوسـط             OP Levelبنابراين با استفاده از پارامتر .  سطح متوسط انرژي سيگنال صوتي است

و كـمـتـريـن         OP Level = 0dBFSبيشترين متوسط مدوالسيون به ازاي   .  مدوالسيون فرستنده را كنترل نمود
البته توصيه مي شود كه كـاربـران حـتـي       .  آيدبه دست مي  OP Level = -40dBFSمتوسط مدوالسيون به ازاي 

 .االمكان براي تنظيم درصد مدوالسيون فرستنده از تضعيف كننده هاي خروجي دستگاه استفاده كنند
را زياد و كـم نـمـود و          OP Levelتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي»راست 

 . شوداصلي مي

 7تصوير

 نكته

 نكته

 نكته
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  Peak Levelمنوي  3-2

  Gate Levelمنوي  3-3
اگر سطح انرژي سـيـگـنـال ورودي،       .  شوداين پارامتر معياري از سطح انرژي نويز است كه توسط كاربر تعريف مي

براي رساندن سطح سيگنال به بهره واحد    (.A.G.C)باشد، بخش تنظيم بهره خودكار   Gate Levelكمتر از سطح 

 )Gain=1    (اگر سطح انرژي سيگنال ورودي بيش از سطح .  كندتالش ميGate Level    تعريف شده توسط كاربـر
 .  برساند (OP Level)سطح سيگنال را به سطح تعيين شده توسط كاربر كند تالش مي AGCباشد، بخش 

 

 Change Peak Level to    0 . 0 dBFS? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 8تصوير
درنظر گرفته شود تا ديناميك و رنـگ   Peak Levelو  OP Levelفاصله بين  6dBتوصيه مي شود حداقل 

 . صدا حفظ شود

همواره در تالش   Limiterبخش .  سيگنال خروجي از دستگاه مي باشد)  پيك( اين پارامتر معياري از سطح بيشينه 
، مقدار بيشينـه درصـد     AMدر فرستنده هاي راديويي .  است كه بيشينه سيگنال خروجي از اين مقدار تجاوز نكند

بنابراين با استفـاده  .  فرستنده، متناسب با مقدار بيشينه سيگنال صوتي است  (Modulation Depth)مدوالسيون 
بيشترين پيك مدوالسيـون بـه     .  مي توان پيك درصد مدوالسيون فرستنده را كنترل نمود  Peak Levelاز پارامتر 

 . آيدبه دست مي Peak Level = - 40dBFSو كمترين پيك مدوالسيون به ازاي  Peak Level = 0dBFSازاي 
را زياد و كم نـمـود و       Peak Levelتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »راست

 . شوداصلي مي

 نكته

Change  Gate Level  to  -40 dBFS? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 9تصوير
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 )ادامه( Gate Levelمنوي  3-3

  Left Input Gainمنوي  3-4
 12dB+تا   12dB-اين بهره در محدوده .  اين پارامتر بهره طبقه تقويت كننده ورودي كانال چپ را تعيين مي كند

و بيشترين تضعـيـف     12dB+بيشترين تقويت سيگنال ورودي به ازاي بهره .  قابل انتخاب است  0.5dBبا گام هاي 
، هيچگونه تقويت يا تضعيفي را بر روي سيگنـال  (0dB)بهره پيش فرض .  خواهد بود  12dB-سيگنال به ازاي بهره 

 .كندورودي اعمال نمي
را زيـاد و كـم           Left Input Gainتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

با استفاده از كليـدهـاي جـهـتـي        .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKنمود و سپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن بـه     Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي»چپ و راست«

 .شودصفحه اصلي مي

را زياد و كم نـمـود و       Gate Levelتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 
چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 

سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »راست
 .شوداصلي مي

 Change Left Input  Gain to 0.0 dB? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 10تصوير 
بهره ورودي بايد به گونه اي انتخاب شود كه بارگراف هاي نمايشگر سطح سيگنال ورودي در مـحـدوده              

-30dBFS  10-تاdBFS  در صورتيكه متوسط سيگنال ورودي پايين تر از اين محـدوده بـاشـد،      .  قرار گيرد
 Gateيابد و حتي ممكن است صدا در مـحـدوده       امكان آغشته شدن سيگنال صوتي به نويز افزايش مي

Level   در صورتيكه متوسط سيگنال ورودي باالتر از اين محدوده باشد، ممكن اسـت    .  تشخيص داده شود
و يا بدليل غيـرخـطـي شـدن         (Clip)با توجه به ماهيت ديناميكي آن، صدا در برخي از مواقع بريده شود 

 .گردد (Distortion)دچار اعوجاج 

 نكته
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  Right Input Gainمنوي  3-5
تـا    12dB-اين بـهـره در مـحـدوده           .  اين پارامتر بهره طبقه تقويت كننده ورودي كانال راست را تعيين مي كند

+12dB   0.5با گام هايdB  12+بيشترين تقويت سيگنال ورودي به ازاي بهره .  قابل انتخاب استdB    و بيشتريـن
، هيچگونه تقويت يا تضعيفي را بـر روي    (0dB)بهره پيش فرض .  خواهد بود 12dB-تضعيف سيگنال به ازاي بهره 

 .كندسيگنال ورودي اعمال نمي
را زياد و كـم        Right Input Gainتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

با استفاده از كليـدهـاي جـهـتـي        .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKنمود و سپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن بـه     Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي»چپ و راست«

 .شودصفحه اصلي مي

 

 11تصوير 

بهره ورودي بايد به گونه اي انتخاب شود كه بارگراف هاي نمايشگر سطح سيگنال ورودي در مـحـدوده              
-30dBFS   10-تاdBFS  در صورتيكه متوسط سيگنال ورودي پايين تر از اين محـدوده بـاشـد،      .  قرار گيرد

 Gateيابد و حتي ممكن است صدا در مـحـدوده         امكان آغشته شدن سيگنال صوتي به نويز افزايش مي

Level   در صورتيكه متوسط سيگنال ورودي باالتر از اين محدوده باشد، ممكن است با .  تشخيص داده شود
و يا بدليل غيرخطي شدن دچـار      (Clip)توجه به ماهيت ديناميكي آن، صدا در برخي از مواقع بريده شود 

 .گردد (Distortion)اعوجاج 

 نكته

Change Right Input  Gain to 0.0 dB? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 
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  AGC Rangeمنوي  3-6

و با  40dBتا  0dBاين پارامتر در محدوده .  كندرا تعيين مي  AGCاين پارامتر حداكثر بهره قابل اعمال توسط بخش 
 .قابل انتخاب است 1dBگام هاي 

را زياد و كم نمود و     AGC Rangeتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 
چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 

سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »راست
 .شوداصلي مي

 

 12تصوير 

در كاربردهايي با صداي ورودي .  شودبا توجه به ماهيت منبع صدا انتخاب مي  AGC Rangeانتخاب مقدار 
آزادي   AGCبهتر است اين بهره بزرگ انتخاب شود تـا      ...)  مانند صداهاي عربي و ( با سطح نوسانات زياد 

در كاربردهايي كه سطح نوسانات زياد نيست يا كـاربـر وجـود      .  عمل بيشتري براي اصالح صدا داشته باشد
كوچك انتخاب شود تا حداقل تغييرات بر روي صدا   AGC Rangeصداي نوساني را ارجح بداند بهتر است 

 .  اعمال گردد

 نكته

Change AGC Range to 20 dB? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

  Transient Rangeمنوي  3-7
اين پارامتر در محدوده .  كندرا تعيين مي  Transient Processorاين پارامتر حداكثر بهره قابل اعمال توسط بخش 

0dB  15تاdB  1و با گام هايdB قابل انتخاب است. 
را زياد و كـم        Transient Rangeتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

با استفاده از كليـدهـاي جـهـتـي        .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKنمود و سپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن بـه   Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »چپ و راست«

 .شودصفحه اصلي مي
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در كاربردهايي با صـداي    .  شودبا توجه به ماهيت منبع صدا انتخاب مي  Transient Rangeانتخاب مقدار 
بهتر است اين بهره بـزرگ انـتـخـاب شـود تـا               ...)  مانند صداهاي عربي و ( ورودي با سطح نوسانات زياد 

Transient Processor  در كاربردهايي كـه سـطـح        .  آزادي عمل بيشتري براي اصالح صدا داشته باشد
كـوچـك     Transient Rangeنوسانات زياد نيست يا كاربر وجود صداي نوساني را ارجح بداند بهتر اسـت    

 .  انتخاب شود تا حداقل تغييرات بر روي صدا اعمال گردد

 نكته

 )ادامه( Transient Rangeمنوي  3-7
 

Change Transient Range  to 10 dB? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 13تصوير 

 AGC Speedمنوي  3-8
  10dB/Minuteتا  1dB/Minuteاين پارامتر در محدوده .  كندرا تعيين مي  AGCاين پارامتر سرعت عملكرد بخش 

 .قابل انتخاب است 1dB/Minuteو با گام هاي 
را زياد و كم نمـود و      AGC Speedتوان مقدار پارامتر مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »راست

 .شوداصلي مي

 Change AGC Speed to 10 dB/Minute? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 14تصوير 
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 Filter Settingمنوي  3-9
توانـد يـكـي از        فركانس قطع اين فيلتر مي.  كندرا تعيين مي  فيلتر پايين گذر ورودي  3dBاين پارامتر فركانس قطع 

 :مقادير زير باشد
• 4.5 KHz 
• 7.5 KHz (Default) 
• 9 KHz 
• 22 KHz 
• No Filter 

توان مقدار اين پارامتر را زياد و كم نمود و سـپـس بـا      مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 
  »چـپ و راسـت      «با استفاده از كليدهاي جهتي .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKفشردن كليد 

سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفحـه اصـلـي       Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي
 .شودمي

 

 15تصوير 

Change Filter Setting to 7. 5 KHz? 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

  Factory Settingsمنوي  3-10

با توجه به نـوع    .  فرض كارخانه سازنده را بر روي دستگاه بارگذاري نمودتوان يكي از تنظيمات پيشدر اين منو مي
، شش تنظيم كارخانه اي بر روي دستگاه درنظر گرفته شـده اسـت     AMكاربرد دستگاه در فرستنده هاي راديويي 

 .نشان داده شده است 2ها در جدول كه جزئيات مربوط به آن
اي را بـراي بـارگـذاري        توان شماره تنظيمات كارخانهمي »باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

با استفاده از كليدهاي جـهـتـي    .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKانتخاب و سپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن بـه   Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »چپ و راست«

 .شودصفحه اصلي مي

 1 : Load Radio SARASARI 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 16تصوير 
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 2جدول

 Op اينام تنظيمات كارخانه رديف 
Level 

[dBFS] 

Peak 
Level 

[dBFS] 

Gate 
Level 

[dBFS] 

AGC 
Range 
[dB] 

Transient 
Range 
[dB] 

AGC Speed 
[dB/min]  

 راديو سراسري 1
Radio SARASARI 

14- 8- 40- 20 10 10 

 راديو استاني 2
Radio OSTANI 

14- 8- 40- 20 10 10 

 راديو برون مرزي 3
Radio BROON MARZI 

14- 8- 40- 35 15 10 

 راديو عربي 4
Radio ARABI 

14- 8- 40- 35 15 10 

 راديو پيام 5
Radio PAYAM 

14- 8- 40- 20 10 10 

)فرهنگ،معارف(راديو قرآن  6  

Radio QURAN
(FARHANG, MAAREF) 

14- 8- 35- 30 6 10 

 Left Input Gain, Right Input Gain, Filter Setting, Left Attenuator, Rightپارامترهايي مانند  نكته

Attenuator  شوند در تنظيمات پيش فرض كارخانه ذخيره يـا    كه تنظيمات محلي فرستنده محسوب مي
 .شوندبازيابي نمي
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ي كاربر ذخـيـره   كانال راديويي كه پيشتر به وسيله 5در اين بخش امكان فراخواني و بارگذاري تنظيمات مربوط به 
 فرض شامل پارامترهاي با انتخاب  هر يك از اين حالتها، تنظيمات پيش.  اند، براي دسترسي سريع فراهم استشده

 Op Level, Peak Level, Gate Level, AGC Range, Transient Range, AGC Speed شوندبارگذاري مي. 
توان شماره تنظيمات كاربر را براي بارگذاري انتخاب و   مي»باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

چـپ و    «با استفاده از كليدهاي جهـتـي     .  مقدار انتخاب شده را به دستگاه اعمال كرد  OKسپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منوها و رفتن به صفـحـه    Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي »راست

 .شوداصلي مي
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  Load User Define Settingمنوي  3-11

 

 Left Input Gain, Right Input Gain, Filter Setting, Left Attenuator, Rightپارامترهايي مانند  نكته

Attenuator  شوند در تنظيمات پيش فرض كاربر ذخـيـره يـا        كه تنظيمات محلي فرستنده محسوب مي
 .شوندبازيابي نمي

Load User Defined Setting [1] 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 

 17تصوير 
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 فرض براي ذخيره حالتهاي پيش  Save User Defined Settingsمنوي  3-12
ــاه                           ــگ ــي دســت ــل ــع ــمــات ف ــظــي ــن ــره ت ــكــان ذخــي ــخــش ام ــن ب ــاي     ( در اي ــره ــت ــارام ــل پ  شــام

 OP Level, Peak Level, Gate Level, AGC Range, Transient Range, AGC Speed (فراهم است . 
توان شماره تنظيمات كاربر را بـراي ذخـيـره سـازي         مي »باال و پايين«در اين منو با استفاده از كليدهاي جهتي 

با استفاده از كـلـيـدهـاي     .  مقدار انتخاب شده را بر روي دستگاه ذخيره نمود  OKانتخاب و سپس با فشردن كليد 
سبب خروج از صفحه منـوهـا و      Menu  توان به منوي قبل يا بعد رفت و فشردن كليدمي»چپ و راست«جهتي 

 .شودرفتن به صفحه اصلي مي

  18تصوير 

 

Save to User Defined Setting [1] 
<U/D : Change >  < L/R : Change  Menu >  <OK : Set > 
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 اندازي دستگاهراه -4

 برقراري اتصاالت ورودي و خروجي -1
 وصل كردن كابل تغذيه  -2
 ي فرستندهاي متناسب با محتواي برنامهاعمال يكي از تنظيمات كارخانه -3
 30-ي   در محـدوده )  بارگراف( اي كه نمايشگر سيگنال ورودي به گونه    Input Gainتنطيم بهره ورودي   –4

 .قرار گيردdBFS 10- تا 

سيگنال خروجي متناسب با مدوالسيون دلخواه و مشخصات بخش تـوان      Peakتنظيم سطح متوسط و   -5
 دقت شـود كـه مـقـدار          .)  اي جوابگوي نياز فرستنده نباشددر صورتي  كه  تنظيمات كارخانه. ( فرستنده

  Peak Level  6كم، دستdB   از مقدار متوسط سيگنال )OP Level  (    بيشتر باشد تا ديناميك و رنگ صـدا
 .حفظ شود
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 يابيعيب -5  

روشن نشدن 
 دستگاه

 :راهكارها

 اطمينان از وجود برق در شبكه •
 بررسي سالمت كابل برق ورودي •
 بررسي وجود و سالمت فيوز برق در پشت دستگاه •

نداشتن 
 سيگنال ورودي 

 :راهكار

 بررسي كابل ورودي صدا از نظر سالمت كابل و اتصال صحيح كانكتورهاي مربوطه در محل مورد نظر •
 

خاموش بودن 
 بارگراف ورودي

 :راهكار

 بررسي كابل ورودي صدا از نظر سالمت كابل و اتصال صحيح كانكتورهاي مربوطه در محل مورد نظر •
 بررسي وجود منبع سيگنال •
 مناسب  Input Gainبررسي اعمال  •
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 )ادامه(يابي عيب -5  

خاموش بودن 
بارگراف 
 خروجي

 :راهكار

 بررسي كابل ورودي صدا از نظر سالمت كابل و اتصال صحيح كانكتورهاي مربوطه در محل مورد نظر •
 بررسي وجود منبع سيگنال ورودي و روشن بودن بارگراف ورودي •
 .كه مقدار بسيار كوچكي نداشته باشد OP Levelبررسي  •
 .كه مقدار بهره بزرگي نداشته باشد Output Attenuatorبررسي  •
  (Gate Level)تنظيم سطح نويز سيستم   •

 



 

 DPR-V2صدا مدل   اي دو كانالهراهنماي كاربران دستگاه پردازشگر حرفه

25 

 :باشدبندي دستگاه، شامل موارد زير ميبسته
 
 صدا اي دو كانالهدستگاه  پردازشگر حرفه -1

[ Digital Audio Professional Processor(2Ch.) DPR-V2 ] 
 
 ولت ورودي دستگاه220كابل برق  -2
 
 فيوز يدك -3
 
 )همين مستند(كتابچه راهنماي دستگاه  -4
 
 

 بنديمحتويات بسته -6



 

 66572534: تلفن 

 66934265: تلفكس 
 

www.fdpbco.com 
info@fdpbco.com 

  3، واحد 2تهران، ميدان توحيد، كوچه سرو، پالك : آدرس

 پروري بسامدفنون داده 
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