Instrukcja uruchomienia
Odbiornika 2006 v2

Przed pierwszym uruchomieniem zmontowanej płytki odbiornika należy ocenić poprawność
montażu (braki elementów, niedolutowane nogi, zwarcia) oraz ustawić wszystkie
potencjometry w „środkowym” położeniu.
Podłączyć płytkę do aparatu,
Nie podłączać wtyczki nadawania od gniazd odbiornika M1, M2 oraz gniazd odbioru G1, G2.

Regulacje należy rozpocząć od nastawienia napięcia TGC.
Pomiar należy wykonywać w punkcie J5.
Nastawić parametry aparatu:
Sonda sektorowa dualna 3,5 / 5 MHz
Zasięg – 22cm (max)
GAIN – 100% (max)
TGC1 – 0% (min) (pierwszy od góry)
TGC2 – 25%
TGC3 – 50%
TGC4 – 75%
TGC5 – 100% (max)
Contrast – 100% (max)
Nastawić parametry oscyloskopu:
Rodzaj napięcia wejściowego DC (stałe)
Czułość ok. 0,5V na działkę
Podstawa czasu dla dobrego obrazowania przebiegu (np. 0,2ms)
Nastawić dokładnie napięcie odniesienia „zero”
Na włączonej sondzie (RUN),
za pomocą potencjometru PR100 nastawić napięcie TGCmin =0,2V

Drugim punktem regulacyjnym jest nastawienie napięcia odniesienia dla AD 604.
Pomiar należy wykonywać w punkcie J1.
Nastawić parametry aparatu:
Sonda sektorowa dualna 3,5 / 5 MHz
Zasięg – 22cm (max)
GAIN – 100% (max)
TGC1 – 0% (min) (pierwszy od góry)
TGC2 – 25%
TGC3 – 50%
TGC4 – 75%
TGC5 – 100% (max)
Contrast – 100% (max)
Nastawić parametry oscyloskopu:
Czułość ok. 0,5V na działkę
Podstawa czasu dla dobrego obrazowania przebiegu (np. 0,2ms)
Do gniazda G1 oraz G2 doprowadzić sygnał z generatora uruchomieniowego lub z generatora
laboratoryjnego, 5 MHz i amplitudzie 1 mV p-p.
Na włączonej sondzie (RUN),
za pomocą potencjometru PR6 nastawić maksymalnie liniową charakterystykę przebiegu
sygnału

Podłączać wtyczki nadawania od gniazd odbiornika M1, M2 oraz gniazd odbioru G1, G2.
Regulacje poziomu napięcia stałego na wyjściu odbiornika „zero”.
Pomiar należy wykonywać w punkcie J3.
Nastawić parametry aparatu:
Sonda sektorowa dualna 3,5 / 5 MHz
Zasięg – 22cm (max)
GAIN – 0% (min)
POWER – 0% (min)
Contrast – 100% (max)
Nastawić parametry oscyloskopu:
Rodzaj napięcia wejściowego DC (stałe)
Czułość ok. 0,5V na działkę
Podstawa czasu dla dobrego obrazowania przebiegu (np. 0,2ms)
Nastawić dokładnie napięcie odniesienia „zero”
Na zatrzymanej sondzie (FREEZE),
za pomocą potencjometru PR1 nastawić poziom „zera” =- 0,2V (minus)- środek szumu
Wartość tego napięcia można odczytać (nastawić) za pomocą woltomierza.

Regulacje amplitudy napięcia stałego na wyjściu odbiornika.
Pomiar należy wykonywać w punkcie J3.
Nastawić parametry aparatu:
Sonda sektorowa dualna 3,5 / 5 MHz
Zasięg – 22cm (max)
GAIN – 100% (max)
TGC1 – 0% (min) (pierwszy od góry)
TGC2 – 25%
TGC3 – 50%
TGC4 – 75%
TGC5 – 100% (max)
POWER – 100% (max)
Contrast – 100% (max)
Nastawić parametry oscyloskopu:
Rodzaj napięcia wejściowego DC (stałe)
Czułość ok. 0,5V na działkę
Podstawa czasu dla dobrego obrazowania przebiegu (np. 0,2ms)
Nastawić dokładnie napięcie odniesienia „zero”
Na włączonej sondzie (RUN),
za pomocą potencjometru PR3 nastawić amplitudę sygnału =2V p-p.
Na tych samych nastawach należy ustawić napięcie wejściowe wzmacniacza logarytmicznego
za pomocą potencjometru PR4 tak aby od miejsca przesterowania AD606 cofnąć
potencjometr o ok. ¼ obrotu. Poziom tego napięcia można odczytać w punkcie
pomiarowym J2 , jego wartość po nastawieniu powinna wynosić 3V p-p. Pomiar w tym
punkcie obarczony może być dużym błędem ze względu na pojemność wnoszoną przez sondę
oscyloskopu do obwodu filtrów nadążnych w odbiorniku.

Ostatnim punktem regulacji odbiornika jest nastawienie amplitudy sygnału dla sond
elektronicznych.
Pomiar należy wykonywać w punkcie J3.
Nastawić parametry aparatu:
Sonda elektroniczna convex 3,5 / 5 MHz
Zasięg – 22cm (max)
GAIN – 100% (max)
TGC1 – 100%
TGC2 – 100%
TGC3 – 100%
TGC4 – 100%
TGC5 – 100% (max)
POWER – 100% (max)
Contrast – 100% (max)
Nastawić parametry oscyloskopu:
Rodzaj napięcia wejściowego DC (stałe)
Czułość ok. 0,5V na działkę
Podstawa czasu dla dobrego obrazowania przebiegu (np. 0,2ms)
Nastawić dokładnie napięcie odniesienia „zero”
Na włączonej sondzie (RUN),
za pomocą potencjometru PR2 nastawić amplitudę sygnału =2V p-p.
Poziom „zera” sygnału wyjściowego dla sond elektronicznych nastawia się na sterowniku LC.

Niniejsza instrukcja nie obejmuje regulacji TFC dla filtrów nadążnych.
Przy prawidłowych parametrach zamontowanych elementów przebiegi napięcia TFC
powinny być zgodne z poniższymi oscylogramami.
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