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RAD AM300Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΜΠΟΥ ΔΕΚΤΗ ΑΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το εκπαιδευτικό σύστημα RAD
AM-300Α της εταιρίας μας αποτελεί
ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα
για τα εργαστήρια ραδιοφωνίας
στην πρακτική άσκηση των
σπουδαστών στην εκπομπή και
λήψη σημάτων ΑΜ.
Το σύστημα αποτελείται από δύο
ανεξάρτητες
και
αυτόνομες
πινακίδες διαστάσεων 35cm x
20cm η κάθε μία, τον δέκτη RAD AM 300-1 και τον πομπό RAD - AM
300-2 μαζί με δύο ανεξάρτητα
τροφοδοτικά. Επίσης συνοδεύεται
με βιβλία ασκήσεων για τον μαθητή και τον καθηγητή
Χαρακτηριστικά πινακίδας δέκτη RAD - AM 300-1

Η πινακίδα αποτελείται από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος epoxy τοποθετημένη σε
πλαίσιο.
Τροφοδοτείται με 12VAC από το τροφοδοτικό του συστήματος ή από εργαστηριακό πάγκο.
Στην πάνω πλευρά της πινακίδας υπάρχει το αναλυτικό κύκλωμα του δέκτη που αποτελείται
από τις εξής βαθμίδες :
1. Τροφοδοτικό για ανόρθωση και σταθεροποίηση της τάσεως
2. Φώραση
3. Δύο (2) Ενισχυτές μέσης συχνότητας
4. Ταλαντωτή και μίκτη
5. Είσοδο RF
6. Προενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (Α.Σ)
7. Ενισχυτή ισχύος Α.Σ.
8. Μεγάφωνο
Επίσης στην πάνω πλευρά υπάρχουν τα ρυθμιστικά Volume και Tuning, τα συντονιστικά
πηνία, 36 διαφορετικά σημεία ελέγχου και 6 διακόπτες για την εισαγωγή βλαβών.
Στην κάτω πλευρά είναι το τυπωμένο κύκλωμα και τα υπόλοιπα υλικά τα οποία βρίσκονται
κάτω ακριβώς από την σχεδίαση του θεωρητικού κυκλώματος για εύκολο και γρήγορο
εντοπισμό αυτών και για την προστασία τους
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Η πινακίδα αυτή καλύπτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά θέματα που περιέχονται αναλυτικά στα
βιβλία του συστήματος :
Μελέτη τμήματος ήχου
Ενισχυτής ισχύος και κύκλωμα οδήγησης
Ενισχυτής τάσεως Α.Σ (προενισχυτής)
Tuner AM
Φώραση με κρυσταλλοδίοδο
Ενισχυτές μέσης συχνότητας (IF), AVC ,έλεγχος πιστότητας δέκτη
Μετατροπέας (μεταλλάκτης), διαδικασία ευθυγράμμισης, ρύθμιση του δέκτη.
Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στο δέκτη
Χαρακτηριστικά πινακίδας πομπού RAD - AM 300-2

Η πινακίδα αποτελείται από πλακέτα
τυπωμένου
κυκλώματος
epoxy
τοποθετημένη
σε
πλαίσιο.
Τροφοδοτείται με 12VAC από το
τροφοδοτικό του συστήματος ή από
εργαστηριακό πάγκο.
Στην πάνω πλευρά της πινακίδας
υπάρχει το αναλυτικό κύκλωμα του
πομπού που αποτελείται από τις εξής
βαθμίδες :
1. Τροφοδοτικό για ανόρθωση και
σταθεροποίηση της τάσεως
2. Ενισχυτή ισχύος Α.Σ.
3. Προενισχυτή Α.Σ.
4. Ρύθμιση εισόδου Α.Σ.

5. Μικρόφωνο
6. Ταλαντωτή 1KHz ημιτονικού σήματος
7. Ταλαντωτή 1MHz ημιτονικού σήματος
8. Ρύθμιση εισόδου RF
9. Προενισχυτή RF
10. Ενισχυτή RF - Διαμορφωτή
Επίσης στην πάνω πλευρά υπάρχουν δύο ρυθμιστικά για ρύθμιση των εισόδων RF και Α.Σ.
του διαμορφωτή, η κεραία με το συντονιστικό πηνίο, 34 διαφορετικά σημεία ελέγχου και 4
διακόπτες για την εισαγωγή βλαβών.
Στην κάτω πλευρά είναι το τυπωμένο κύκλωμα και τα υπόλοιπα υλικά τα οποία βρίσκονται
κάτω ακριβώς από την σχεδίαση του θεωρητικού κυκλώματος για εύκολο και γρήγορο
εντοπισμό αυτών και για την προστασία τους
Η πινακίδα αυτή καλύπτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά θέματα που περιέχονται αναλυτικά στα
βιβλία του συστήματος :
Βασικές αρχές διαμόρφωσης πλάτους - μίκτες ραδιοσυχνοτήτων
Ταλαντωτής κρυστάλλου
Ταλαντωτής RC
Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στον πομπό
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