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Розроблений блок
керування радіо-мікшерного пульта. Досліджено аналогічні пристрої, які
існують на сучасному ринку електронної апаратури, та проведені маркетингові
дослідження. Обраний прототип приладу,
та визначені основні функціональні можливості, які повинен мати прилад, що
розробляється.
Створено блок дистанційного керування для радіо-
мікшерного пульта, який здатний в заданому спектрі радіочастот виділити
корисний сигнал та за допомогою різних спец ефектів провести його модуляцію
для акустичних систем. Використовується в музикальних студіях
звукозапису.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:радіо-мікшерний пульт, структурна
та функціональна схеми,елементарна база,друкованаплата

The purpose of the work is to create a remote control unit for the radio-mixing
console, which is capable of allocating a useful signal in a given spectrum of radio
frequencies and using its various special effects to modulate it for acoustic systems.
Can be used in music recording studios.


