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Az ellenőrzést végzők igen fontos feladata, és annak nélkülözhetetlen eszköze a 

nem a rádiófrekvenciás kisugárzás elvén alapuló, illetve passzív lehallgató 

eszközök felderítése. Ezen a területen a legújabb eszköznek számít a REI által 

fejlesztett ORION nem-lineáris átmenet detektor, amely a félvezető átmeneteket 

érzékeli. A világ több országából származó számos NLJD-t (Non Linear Junction 

Detector - Nem-lineáris Átmenet Detektor) vizsgálva megállapítható, hogy sok 

egység nem megfelelően különbözteti meg a második és a harmadik harmonikust 

(rossz az RF szelektivitásuk). Ez azt jelenti, hogy egy tiszta félvezető átmenet 

akár úgy tűnhet, mint aminek erős a harmadik harmonikusa és egy tisztán téves 

átmenet úgy tűnhet, mint aminek elég erős a második harmonikusa. Noha az 

egység képes mindkét harmonikus vételére, gyakran nagyon nehéz különbséget 

tenni a félvezető és a téves átmenetek között. 

Ha az NLJD képes a második és harmadik harmonikusok vételére, nagyon fontos, 

hogy mindkét vevő kalibrálva legyen és ne legyen "áthallás" közöttük.  

Az ORION ezt a fontos feltételt a REI mérnökei által kidolgozott egyedülálló 

vételi eljárással biztosítja Az eljárás biztosítja a két vevő független működését, és 

mind a második, mind a harmadik harmonikust folyamatosan megjeleníti.  

Nagy távolságú detektálás demodulált hang alapján  
Az ORION-nak van egy olyan üzemmódja, amikor a vivőfrekvenciát 1KHz-es 

hangfrekvenciás jellel FM moduláljuk. Ezzel a módszerrel a detektálási távolság 

jelentősen megnő. Ez úgy történik, hogy a kiváló minőségű vevő demodulálja a 

visszavert felharmonikus jelét, amit az operátor hall. Amíg a LED kijelző csupán 

egy nagyon alacsony szintű, zajnak is értékelhető jel vételét mutatja, addig a 

demodulált hang minden kétséget kizáróan detektálja a nem-lineáris átmenetet. Ez 

az üzemmód azonban nem képes a félvezető átmenetek és a téves átmenetek 
megkülönböztetésére.  

Frekvencia interferencia  
A REI ORION-tól eltérően, a legtöbb NLJD működése vagy egyetlen 

frekvenciára, vagy egy szűk frek-venciatartományra van korlátozva. A vezeték 

nélküli távközlési eszközök egyre növekvő mennyisége és az állami szabályozás 

miatt az NLJD olyan frekvencián működhet, amelyet egy másik adó is használ, 

aminek következtében az NLJD rendkívül bizonytalan és megbízhatatlan adatokat 

szolgáltat. Ez egy jól ismert probléma az Amerikai Egyesült Államok nagyobb 

városaiban, és ismereteink szerint a REI ORION az egyetlen NLJD, amelyet 

ennek a problémának a kiküszöbölésével terveztek meg. Az ORION 

automatikusan megkeresi azokat a legnyugodtabb csatornákat, amelyeken az adott 

környezetben működhet.  
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  Az automatikus teljesítményszabályozás dinamikusan szabályozza a 

teljesítményszintet, amikor a vevő telítésbe megy.  

  A szintézeres adó-vevő berendezés biztosítja a frekvenciastabilitást és a tiszta 

működési frekvenciák automatikus megkeresését. A működési frekvenciasáv 

határa 850 MHz-től az 1005 MHz-ig terjed. Ezek a működési határok az 

üzemeltetési helynek (országnak) megfelelően változtathatók. Az Amerikai 

Egyesült Államokon belüli használatra értékesített valamennyi modell kizárólag a 

902.2 MHz-től 927.8 MHz-ig terjedő tartományban üzemelhet.  

  A körkörösen polarizált antenna szükségtelenné teszi, hogy egy területet 

többször is át kelljen vizsgálni és csökkenti annak a kockázatát, hogy a nem 

megfelelő antennapolarizáció miatt potenciális veszélyforrást ne fedezzünk fel.  

  A könnyű egybeépített kialakítás magában foglalja az adóvevőt, amelyhez az 

antenna, és a kijelző, egy teleszkópos karral csatlakozik. Az egész szerkezet 

összecsukható, így könnyen szállítható, és könnyen összeállítható. Egyetlen 

kábelen keresztül történik az adáshoz, a vételhez és a digitális kijelző 

vezérléséhez szükséges összes jel továbbítása. A kábel rejtett és a készülék 

belsejében van tárolva, emiatt nincs szükség arra, hogy az eszköz használata előtt 

vezetékeket kelljen csatlakoztatni. Akár el is feledheti az összegabalyodott 

vezetékek problémáját.  

  A vezeték nélküli infravörös fejhallgató biztosítja, hogy a vett jelet a 

vezetékekkel és a csatlakozókkal való bíbelődés nélkül hallgathassuk. 

 


