
Επικοινωνίες  

Η εκπαιδευτική διάταξη δορυφορικών 
επικοινωνιών DTR-13 παρέχει μία σε βάθος 
μελέτη ενός βασικού δορυφορικού 
συστήματος επικοινωνίας.  

Αποτελείται από ένα πομπό, ένα δορυφορικό 
σύνδεσμο και ένα δέκτη που μπορούν να 
τοποθετηθούν εντός του εργαστηρίου. Ο 
δορυφόρος μπορεί να τοποθετηθεί σε μία 
ανυψωμένη θέση εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
Ο δορυφόρος λαμβάνει το σήμα από τον 
πομπό και το εκπέμπει εκ νέου σε 
διαφορετικές συχνότητες στο δέκτη. Οι 
συχνότητες εκπομπής και λήψης είναι 
επιλεγόμενες και μπορούν να μεταφέρουν τρία 
σήματα – audio ή φωνή, video και δεδομένα 
ταυτόχρονα.  
 
Οποιοδήποτε σήμα ευρείας εκπομπής, 
ψηφιακά / αναλογικά δεδομένα ή 
κυματομορφές από γεννήτρια συναρτήσεων 
μπορούν να διαδοθούν μέσω του 
δορυφορικού συνδέσμου. Παρέχεται επίσης 
μία κάμερα web.  
 
Το εγχειρίδιο των πειραμάτων περιέχει τη 
βασική θεωρία, ένα λεξικό των όρων της 
δορυφορικής επικοινωνίας και επιπρόσθετα τη 
λεπτομερή διαδικασία των πειραμάτων. 
  

DTR-13 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
   

  
 
 
 
 
 

 

 Αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα  

 Ταυτόχρονη επικοινωνία τριών 
διαφορετικών σημάτων σε κάθε 
συχνότητα σύνδεσης  

 2414 - 2468 MHz PLL μικροκυματική 
λειτουργία  

 Συχνότητες ελεγχόμενες από 
ταλαντωτή κρυστάλλου  

 Audio, video, ψηφιακά δεδομένα, 
δεδομένα Η/Υ και τονικά σήματα 
επικοινωνίας  

 Φωνή, κυματομορφές γεννήτριας 
συναρτήσεων κλπ 

 Επικοινωνία εξωτερικών ευρείας 
μετάδοσης ψηφιακών και αναλογικών 
δεδομένων και σημάτων βασικής 
ζώνης  

 Επιλογή διαφορετικών συχνοτήτων 
εκπομπής και λήψης  

 Ενσωματωμένα μικρόφωνο και ηχείο 
για σύνδεση φωνής και σημάτων 
audio  

 Αφαιρούμενη κεραία πιάτο 
(δορυφορική) σε κάθε σταθμό 

 Εγχειρίδιο πειραμάτων  

 

www.degem.com 



 
 
 

         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Το εκπαιδευτικό σύστημα DTR-13 αποτελείται από 
ένα πομπό, ένα δορυφορικό σύνδεσμο, ένα δέκτη, τα 
παρελκόμενά τους και ένα εγχειρίδιο για το 
σπουδαστή  

ΠΟΜΠΟΣ 
• Εκπέμπει τρία σήματα ταυτόχρονα σε κάθε 

συχνότητα σύνδεσης στην περιοχή 2450-
2468MHz που επιλέγεται με διακόπτη επιλογής 
και εμφανίζεται σε ένδειξη LED  

• Συχνότητα ρολογιού 4 MHz  
• Ενισχυτής RF ευρείας ζώνης, δεν απαιτείται 

χειροκίνητη προσαρμογή  
• PLL βασισμένο στον επεξεργαστή PIC16F84 - 8 

Bit RISC  
• 16 MHz εύρος ζώνης  
• Διακόπτης επιλογής συχνότητας και ένδειξη LED  
• Audio και Video διαμόρφωση FM 
• Διαμόρφωση 5/5.5 MHz audio και 8 MHz video 
• Αποσπώμενη κεραία πιάτο (δορυφορική) 
• Ισχύς εκπομπής 25mW (περίπου) με έλεγχο 

ισχύος   
• Εκπομπή audio, video, ψηφιακών / αναλογικών 

δεδομένων, δεδομένων Η/Υ, τόνου, φωνής, 
κυματομορφών γεννήτριας συναρτήσεων   

• Ξεχωριστοί ακροδέκτες για τις διάφορες εισόδους  
• Τροφοδοσία: 220V ±10%, 50 Hz ή 120V 60 Hz  

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   
• Πομπός με επιλεγόμενη μετατροπή συχνότητας  
• Επιλογή δύο συχνοτήτων εκπομπής 2414-2432 

MHz 
• Περιστροφικός διακόπτης για την επιλογή της 

συχνότητας αποδοχής (λήψης) 
• Λειτουργία αποτυχίας σύνδεσης  
• Αποσπώμενες κεραίες πιάτο (δορυφορικές)  
• Εκπεμπόμενη ισχύς 25mW (περίπου) με 

μεταβλητή απολαβή   
• Τροφοδοσία : 220V ±10%, 50 Hz ή 120V 60 Hz  
• Κατανάλωση : 2.5 VA (περίπου) 

ΔΕΚΤΗΣ  
• Λαμβάνει και αποδιαμορφώνει τρία σήματα 

ταυτόχρονα  
• Ενδιάμεση συχνότητα 479.6 MHz (περίπου) 
• 2414-2432MHz σταθερές συντονισμένες  

συχνότητες  
• -60 dBm ευαισθησία στην είσοδο του tuner  
• Ενσωματωμένο ηχείο για έξοδο audio και video  
• Αποσπώμενη κεραία πιάτο (δορυφορική) 
• Τροφοδοσία : 220V ±10%, 50 Hz ή 120V 60 Hz  
• Κατανάλωση : 2.5 VA (περίπου ) 
• Διαστάσεις (mm.): W 340 × D 241 × H 105 
 

 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
1. BNC σε BNC μικρά (4)   
2. Καλώδια Audio-Video 2 Pin (2) 
3. BNC σε Banana (2). 
4. Καλώδια σύνδεσης 8” (2). 
5. Μικρόφωνο   
6. Καλώδια τροφοδοσίας (3)   
7. Μικρόφωνο τύπου στιλό  
8. Κεραίες πιάτο (δορυφορικές) (4) 
9. Πλαστικό κουτί για την αποθήκευση των κεραιών  
10. Καλώδια RS 232  (2) 
11. Καλώδιο RS 232 (2m - 1fm)  
12.CD-ROM 1 no. 
13. Κουτί CD  
14. Κουτί παρελκομένων 
15. Εγχειρίδιο πειραμάτων   
16. Κάλυμμα για τη σκόνη   
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  

Αρχές των δορυφορικών επικοινωνιών  

Ρύθμιση άμεσης σύνδεσης  

Ρύθμιση ενεργής δορυφορικής σύνδεσης  

Μελέτη του δορυφόρου  

Ρύθμιση δορυφορικής σύνδεσης επικοινωνίας  

Μελέτη της εκπομπής audio-video μέσω 
δορυφορικής σύνδεσης  

Μελέτη της βασικής ζώνης αναλογικών σημάτων  
(φωνής) σε μια δορυφορική σύνδεση  

Εκπομπή και λήψη κυματομορφών γεννήτριας 
συναρτήσεων μέσω δορυφορικής σύνδεσης  

Εκπομπή τόνου μέσω δορυφορικής σύνδεσης  

Εγκαθίδρυση επικοινωνίας Η/Υ με Η/Υ με τη χρήση 
δορυφόρου  

Επίτευξη επικοινωνίας  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Το εγχειρίδιο πειραμάτων έχει γραφτεί από 
παιδαγωγούς που ειδικεύονται στις σύγχρονες 
επικοινωνίες μέσω δορυφορικής σύνδεσης. Η 
ουσιώδης θεωρία και η διαδικασία για το κάθε 
πείραμα παρουσιάζεται με ξεκάθαρο τρόπο έτσι 
ώστε οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν με ευκολία το 
κάθε πείραμα.  

Cat. No. 9092762137 
Άλλο ένα ποιοτικό προϊόν της εταιρείας :
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. 


