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Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Θεωρεί καθεστώς Ελεύθερης Χρήσης
και κατοχής, τον ραδιοεξοπλισμό
λήψης για τις Συχνότητες 9kHz έως 3 GHz

Με το Νόμο 4070 καταργείται η απαγόρευση
των συσκευών λήψης Scanner που είχε
νομοθετήσει ο πλαστογράφος Υπουργός το 2006

ψηφιακά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

scanners dmigo idtael
Επίσης σε αυτό το τεύχος
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ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ: S C A NNERS

και γρήγορα στην ανίχνευση συχνοτήτων
κυκλώματα δεκτών... δηλαδή μία αυτόνομη
ηλεκτρονική συσκευή ραδιολήψης, που
σήμερα είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως

ραδιο-scanner.

Η πρώτη μεγάλη καινοτομία στην κατασκευή Scanner, ήταν η εφαρμογή νέων
κυκλωμάτων που αυτοματοποιούσαν την
σάρωση συχνοτήτων, αρχικά με μοντέλα
των τεσσάρων και μετέπειτα των οκτώ
καναλιών, στα οποία ο χρήστης μπορούσε
να επιλέξει τις συχνότητες της αρεσκείας
του, τοποθετώντας κρυστάλλους προκαθορισμένης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιούσαν οι τοπικές κρατικές.

Φωτ: (Αριστερά) Κρύσταλλος της εταιρείας Texas Crystals
καθώς και ένας από τους πρώτους κρυσταλλικούς αστυνομικούς ασυρμάτους. (Κάτω) Ένα εξελιγμένο
για την τότε εποχή scanner
8 καναλιών.
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ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ: S C A N N E R S

Αναβαθμίστε...
τον Δέκτη σας για
Ψηφιακή Λήψη !







ΨΗΦΙΑΚΟΙ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ
Αν και είναι θέμα χρόνου να

εμφανιστούν περισσότερα μοντέλα δεκτών που θα μπορούν
να αποκωδικοποιούν ψηφιακές διαμορφώσεις, τι γίνεται
αν διαθέτουμε ήδη έναν καλό
δέκτη και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες
που έχει για να αποδιαμορφώσουμε ψηφιακά σήματα...
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 Versatile and powerful digital voice decoder/demodulator for your trusted analog receiver!
 Decodes dPMR, NXDN and popular amateur digital voice mode from Icom, Alinco and Yaesu.
 Decodes APCO P25 voice signals, used for example by U.S military and diplomatic services around the
world.
 Compatible with AOR legacy receivers AR8600MK2, AR5000(A/+3), ARONE and newer AR2300,
AR5001D, AR6000.
 (*1)



Αυτό ακριβώς κατάφερε
 ٴ  
να πετύχει η ιαπωνική AOR,
εταιρεία που ειδικεύεται στην
κατασκευή τηλεπικοινωνιακών
δεκτών, με δυναμική παρουσία και στην χώρα μας, μέσω
της τοπικής αντιπροσωπείας
(FreeBytes) και παρουσίασε
το μοντέλο ARD300, που είναι
ένας αποκωδικοποιητής ψηφιακών διαμορφώσεων.
Το ARD300 συνεργάζεται απ’ ευθείας με τα περισσότερα
μοντέλα της AOR αλλά το βασικότερο είναι ότι συνεργάζεται εξίσου και με όλους τους δέκτες που διαθέτουν
έξοδο μέσης συχνότητας 10.7MHz ή 40.05MHz.







 ٴ














Multidigital vo ice decoder
DSTAR
GMSK
ALINCO
GMSK
YAESU(*2 )
C4FM
(*3 )
DIGITAL CR
C4FM
NXDN(*4 )
C4FM
dPMR(*5 )
C4FM
P25 (Phase 1)
C4FM
10.7MHz or 45.05MHz @50

AMBE
AMBE
AMBE+2
AMBE+2
AMBE+2
AMBE+2
IMBE



DC 10.7ع16V  450mA





Builtin speaker 200mW @ 8
DC openend cable, DC cable, IF cable, audio cable,
printed instructions

(*1) Not all 3 rd party receivers have been tested. Some receivers might be
incompatible for unknown reasons. AOR support strictly limited to use with AOR
receivers.
(*2) V/D mode only.
(*3) Japanese “Digital Convenience Radio” standard (351MHz)
(*4) Only the 6.25kHz mode is supported. 12.5kHz mode not supported.
(*5) Only dPMR446 and Tier 1 modes supported.

Πίνακας με τις ψηφιακές διαμορφώσεις
που μπορούμε να ακούσουμε με τον
ψηφιακό αποκωδικοποιητή ARD300.
ͤ Design and specifications subject to change without prior notice for product
improvement or modification.
ͤ Other company and product names mentioned in this document are the property of
their respective owners.




AOR, LTD.
264 Misuji, Taitoku, Tokyo 1110055, Japan
Tel:+81338651695 Fax:+81338651697
www.aorja.co m



Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ήδη έναν καλό δέκτη με συμβατή
έξοδο μέσης συχνότητας, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε συνεργασία με το ARD300 για να ακούσουμε
σήματα διαμορφωμένα με ένα μεγάλο αριθμό από τις
ήδη υπάρχουσες ψηφιακές διαμορφώσεις.
Τα μοντέλα της AOR με τα οποία μπορεί το ARD300 να
συνδεθεί απ’ ευθείας είναι τα:

AR8600MK2, AR5000, AR5000A
AR5000A+3, AR-ONE, AR2300
AR5001D, AR6000
Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται από δέκτες
άλλων κατασκευαστών, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με το ARD300 είναι:
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Ο λόγος του πλάτους της IF σε σχέση με το επίπεδο
θορύβου, πρέπει να είναι στο επίπεδο των 100dBc/sec
για να υπάρξει ικανοποιητική αποδιαμόρφωση, ενώ
ο δέκτης πρέπει να υποστηρίζει βηματισμό συχνότητας 6.25KHz, ώστε να αποφευχθεί αναντιστοιχία
συχνότητας.
Η συχνότητα συντονισμού δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 1KHz από το επιθυμητό σήμα, προκειμένου να γίνει αποδιαμόρφωση χωρίς λάθη.
Το κύκλωμα του ARD300 περιέχεται σε ένα κουτί
διαστάσεων 103 x 45 x 180 mm. Στην μπροστινή
όψη είναι τοποθετημένη η οθόνη που χρησιμεύει όχι
μόνο για να βλέπουμε τις ενδείξεις όταν κάνουμε τις
ρυθμίσεις του αποκωδικοποιητή, αλλά και για την
απόδοση πληροφοριών ανάλογα με το τι περιέχει το
κάθε σήμα, όπως π.χ. το ραδιοερασιτεχνικό διακριτικό
ενός σταθμού D-Star.

