
!J.Jod

soupI-3."'3 f'}: :J]' .i. mi$i3t-u.'li přenosná pěL'!'anál,Jvá :'3-

drost.ar'a.e. !':t-.':r.i p.3.u.ie 1' kmil-očLoYóm pásltlu 8B !íHz a zs jiš€u'ie

na }:ral-t é '-'z.iél3nÓ9Li sÍmplexÍ!Í kotnuÍlikaei s ná!'ěštěnim t2 1a5 Hz)

R.:íli.'}9Lanice .je l']'ba\'ená n9'''ypin3t'elným masP:ovačem hoYofu a 'ie UI'-

a9')3 prlr 'Jdkr!'tá pcužiÍ-i' Je v}'bav':r'a r'i'silačem idl]nLifikačnÍho

znaku (vIz) 5 nožn.}síi '.'irl bv Lií t'}'plck]'ch činnosLí {TC)

pod1e ztt'ečknuláho lí1íčo1'3cjhÓ t'laČ'Lka s3 {t.1'9íláDí)' s1

(nc'Uze) n9tJ(' j! {tr:olr1'.L,13 spojení)' t'i' zjl'!i(j'iváÍIj Yysíleél]

tlaĚílkem sl se !'o '''r'9táni ide!lt-iri!:]č'lr!r!r zlrekU {lz) pi'epne

radiD5!'1ntcP Ju!'om'tLick! nc při ií-m'

l'R 1]7 .ie n.''pá.i3na Nicc aklr'tluJát'oro\'i''Í zdřo'iem ó v/225 mÁh se

sinlrovaRi'mi čtánky' kl-ery +-Yoři s r3diosťanicí 'ieden konstrukční

celek. !}ot'a pro!'o?!l ? jecnohí} z'tŤoje '!e při pofiéru 12:1:1 (pohoLo-

Yost: pĎí.iem: v'l'silání) ne.jmeně a hodin'

KontroIa napá.iecího napělí a .jeho pc}k1es 'isol' iDÍlikovan}' svi-

tivou diodou.
Pří.iimač -ie'")'b3ven i'ypínaLelným umlčo'Jačer'r šumu'obvodem pfo

vyk1ičoý:ní t'elesŤamu (působíl b}' ruši'ré ''pipnulí'') 'r ob\'odem

pro vzorkol'ání pii.imu (12 : 1)'v','pinajjcím se při pří'inu n9sného

nebo návěgÍ-ního km i Ločtu '
Pro soupraÝu PR 37 plat'í "ÍP"rE 22_oL7/a8 '

Složeni souprav]'
soupraÝy PR 37 se .lodáYa.i' v kfiit-{)čÍ-ovém pásttlu 8o líHz ''Á" s kódem

o1 až ó9 nebo"B"s }:ódem 01 3Ž Ó9' Kótl kanálú určime dlé Psr' 97o 67'

Šíře pásma praco!'ních kmjíoěťů 'il:ilné racic}sl3nice nesl'ri překročit

9ZS k|lz -

Přisíro.' a anténa
t-(ru Lečkou a pro

nizká šroubo!'ice jsou označény pro pásmo Á žIu-

pásm.' B červenou íečkou'

42QV L20 A2



_:_or:í'r:!1 1: !'i: ijl Éc 5t t'lde.ií ]: t'i!.hdc d j lů :

lini i t-Óč1.5..'í: i_..i.'n.r

Tl'p
1- Přís+_r.3.i

2. Pollzdťí :r{::jt.ar'.Ílé

1. Sluí:h.át-kÓ
5. Fc)l:zdŤo 91ucjhát-k:)

ó- Án1.éna nizká šJ.ouboÝice
7. .{nténa šLíhlá šroubo.''íce
8. .!nťáná prutoYá ÁF 37
9. seznam dílů v soup.a\.é

10. Zéznefinik spo.iov3cí gcuprav_v
11- TechI}il:ki; Iisl
12. Návod k l]lreluze PI]:]7
Í 3. 'l'.jchnickí. } igt' ?.lr-c.ie
1.l. ltěuič 1'esl.a\'ěný
15. Í'outko
1ó. PoPru!'t

.,]9l'1o5 6Ó

.jl!Ir 1._l5 5ó
2Q!''1o5 7ó
:{)F 105 57

)tlv 732 {fi

2QV aOO 21

2QK {O5 1a
2QK !O{ OA

zQK {o5 20
2QV 12O 7fJ

ŽQv 139 14

zQN 7 3'"z í-}7

2Qfi ag:i 11

2QÁ 5ó9 8ó

2Qf r?a B2
PŤo z.lfo'i 2QN :1]2 07 pl3+_í TPTE 5!!_o2z-77. Jednonásobný nabi.Ieč
tě€ht.:r zdl'3.iů je '..}'ráběD .J Tes-|e Přelouč pod ozn3čenim 2Ql{ 7't os'
Uložgní s(rupra\''i' \. baleni a popis jednotlívých dilů a oYládacích
prvkÚ je u!.'eden 1l ná\'odu k obsluze 2Qv 139 14.

3. o Technj.cká data
TyF I'adiost,anice zQP d.os 5ó.
KtÍil-očtové pásmo

Vf šíře pásma

Dřub provo?lr
Kmiťočtový zdvih
Počet kanálů
$ávěsÍ'Dí t-ón
vf v!'kon gysílače

2QP {O5 57
Bo líHz
925 klrŽ
F3 simplex.

5

2 145 Hu

ttiD. 3OO mv,aso

5 2QV !"O A2



í.o E9!9!!9!Ě!!-pr9y9qq!i_|q9r99!e!!s9
Eadics!3nice PR :]7 Je gest-avgna z piÉdÍ!ího p3nelu' kDi'íJýého

pou?Ílr3' k.Yt'u z umě]é hnlot'y !:Í'-\"i1'i ho'Íri 'lesku 't replodukt.or'

izolaéni íí]lie 3 cesl:!' pIošných spo'iů základDi a hoŤni'

Pňi 1'Y.iim:íni stanice z pouzdŤa 'je t'řeb'a ne'idř!ve oce'iÍl(tr'Jl- hofni

kryt. po vr'šŤoubováni dvou šroubú na seši}:mené strané krl'Lu' Í'o1-é

se Po vyšŤoubo.-'áni dvÓu šroubů na spodn'i sL'ané přístroje sejme

1'!':6i 13$ i l:Z

Ci L1i '.'Ír=:L Pi i.i im'!'c
Nf .'':'k.n pii.iiÍnJče
.'meolrl'| ir.á n.rpa.i{"c i !l3pit'i
Lczs.th P!-o'.'oz.lihe naPl.{' i

Spot'řeba ( or il]nlačné]
* pÓhoLÓ-''osL

- pií.icm
- vysi1ání

Kapaci{a zd.o-ie
Rozs3h P.ovtr?nich LeP I(rL

RozměrÝ 9e zdro.iem

Hfiol-nosÍ- se zdro.ieÍl

kovové pouzdro'
Na paneltl přj š1'ro.ie

funkci a hlasitosli
konekLor ):21.

a 1evé straně přist.ro.je Při Pohledu

nelu ufiísLěao ltačíLko vysjl_áni s3'

a LIJéjLko nouzc' sl ' Na pfavé sLfané

čiLko kontroty sPojení s{'
Pod kl.yt-em horní desky Je ÚDisLěna

Í)i ! z:}h t j' ijor'an i v1'si'laěe

<n ' Ó ':\'\r:'12 ]tÍ] sIN^D

15íJ n|],l_

<1 ,2 ttA

<a5 mA

223 ítÁr}
_2o až 5o9 c
2o5x82x4{}nm
rSOO S

je ÚmisÍ'ěn aAíénni konekLor xvz' přePinač

SÁ1 . pňepinač vÍ' kanálú sÁ2 a slucháLkový

zepřédu je smě'em od pa_

Llač i Lko LrvaIého pňíjmu 52

přistroje .ie umisLéno Llá-

svir-iýá dioda _ indikace

staÝu b31,er ie.
Na spodní sLraně Piíst-ro'ie 'i-e vodící r'ložka s konLákLy xv3 pro

nasunulí napá.'eciho zdro'ie akumuláLofové bat-erie' vodící líšLa i

akunulát'o.ovát'aLerieJeopal-íenak1íóem.kleÍ}'zamezu.jevzájem-

628V 72O a2



f - o

né clr}.bÍré z3sulrut-i 3 s9uÉ3sně _jis1-í pr.]di s..mo!']o!némg ýys'Jnut.i.
}l3 spocnr 9Í-f3né 'l.r lšŽ št'1{-{-k' na kLc].em .isou označeny ciseln)'m
}:ó.len l.miaoČt,!' .jPilnírt.] 

'.,''t'.:h 
k.]ri.itŮ .r \'-!il.5bÍt: 1:is]ir I.adi.-'9Í-3nice'

l9P!:-:!!!!n-iedr!e!n!!r!e
viz piilDhá 1 - sr:heme zap().ienl f'R iJ7

přllJ!lJ .j - r ''li.'l :r'l._T qPt'dl'':rt,':l LPZ pl'Uzd|.J

5- 1 ÍJ..,I:idáÍ!i .3d i.]s í'a'lic.

7

{!Ytád_án' ;:ě.rj.csj1'anj..:e ge plo1'ád! d'.'én-1 piepínači na p3ne1u 3

čtyňmi t-iaÍ:it.L'i' h.jz '1.PL'r.jÍ. o\'rnd3 iit. jmi 
''}ik:'csp.' íače n3 boklr st'a_

nice. l'i9Í}irla,': kJnárů sÁ2 s-touží !: !'.'1bé 'iednoho z péLj Í,t.ožĎÝcrr

kmiločťů. Přepin3č Í'gnkci "S.{1 m:r t-!'t.o pc'lohy : ná.''ěsť (N). vypnu_
lo (!)' €nižená }tlesit'.JsÍ-. .jÍlerlo9ir-j h13sii-(lst'. zv)'šÍjl}a h1es.itos1-'
Ro?93h :'':sUlo.P Iirhljiné jl,L 'tt,' lot".i. nJ pJn-lU t'Jc i os{-''ln i ce
kcngktcr pPo přip._]jení 3trtenr' xv2 :r konekLoř J{Zl Pl.c piipo.ieni 9Iu*
chálka . Tgr}t.'l k{rllekLol so.lóasné slcr:ži při měřeni I'dst- .jakl] ...sL'Jp

3 l'}'stup nf sisn-álu. Při :.3gunuti s]uchátkcťého !:orlekt'cr'u Yvl se
.''DiLřni reprodtrkt5r !"dst' odpoji otl nf s'-upné a :stoUiI po'lue
ve Í'unkci mikroíoDu.
Ttaěit,ka na t}3ku stanice mají r't'o í'unkce;
s1 _ čEr!ř]ná t.laéjr-k.} ktíčo'i'áni s T{j n()uze

s2 - ťyiazcnr unlaol'ačc šumu

s3 _ kríč.'vánj v]'silače s TC vysiláni
S't _ llačii'k() konl'Ťol'v spo.ieoi _ po vysiláni IZ s TC konťrol3 sPo-

"ieÍri 
se st'anice přepne 3'JLomat'icky na příjem

5.2 Yyg!lé!!
Pňi záklíčoYání 1'ysíIače pťocházi sisnál z mikrofonu na mi_
k.rrfonni zesilo\'ač NLa (viz přir.1)' kt-el}' pracuje _iako kompresor
pro vsluPní napěLí v rírzsahu 40 dB. vhodně Pocělené napéti 3e dá_

te pňiveíte pňes dÓlni proPust NLg na maskovač NL1o' zde se Ýstup-
ní DÍ napět'í sněšu.ie s nosnoÚ 3 277 l'z. Fi!LÍ'' Í'{L 11 a NL 12 vy_
bergu ze s$ěšoýacích produklú rozdí-Iovou složku. takže pro kmito-
če+' yi1st-upniho napědí lllaskoYače pl3ti: fv]ist = 3 277 _ fÝsL'
l'taskoYaný signá1 je zesílen 1' modulačni'tl zesilovačí NL 13- Tit'to

zQV 1.?O AZ



signal3m .je p3k .azmit-in Íll.}iru1trvf,'ry Ds:.jj" l.j1-.r. 21 .l 5Hz vT Ó.}:mr_
1-':'čl.o!'č no.lu.LÓ.''aný 9lsná1 2t. !. |1llz .je'.esi1.]n :' odd:ll5\'J.:'n zesi
lo1,:léi vT7 a přivecl.rn na 5měšo1.i1Č t]l,' 1' s.Í'l .jl:] !'.J.''D;_z pair'cdL:n
si9nál z.L:m_it..tčt..}\... Úst.řednv Í'!] {v']'::]. !"T t) pí.:s {)dílě1ol'a.:í
zFsiIo'.'.a \T 'l v'I (! zJ '.'';F-i'||pL'n Tm':'.... !čé n'1=!_.lu.j'' zPs' )...3ť
vTl0 :1 Ý.ii.'bvodoY}' Í-a]ťÍ. kt..''! .je rln-L.1cán na kmiLcáe! L.rnalu i'.
pro kl.-r1r pl3{.i rh-= ! -. :l . I YH=.

Po ?esil9ni r.!e Yýkoncr''.'m zcsj lo\'ači 1;'I 11' V't' 13. \,T 1l .].. 9r.3-
náI o kmiÝ-očťu Í'F rjii..'gílen přes ant.ésní t'1lLr: zF2, kl3.ý polla-
čU.ie háFmírniekó 9lož!.y \'ys'1g'lěho kmit-€}cl,U ' na 3D+-a.nu (50 o).

yyg!!9!1-1{9!!:!:\9Ě!i!9_?!e!g_!Z
Pii každé'n uakl ičoť.áni Y],sit3čL' .j(} ní:.'pr.',i'' vl,sj]áÍl IZ-
Pe t-uLo .l.rbu (asi lito rns) .i{r ..'}..,oli.rrr' 9:iL jt btskI:Jvrna nt' modu-
lační r''est3. TĚi komP!et-ni IZ .is.ru 53proŠr'3mDt'ány 1' pa'tlěíi L :3.
Výběr Yysi1aneho 1z p.c.'.ádi NL 2! pocle zmaéknule}ro ktíčového lIa_
čilk3' lz v p3ř3lelnim t-'!'aFlr 9e přiváci oa NL 22. kde .te pieveden
do serioÝébo t-varu. Sisnál Iz se pii.''ádi píes odpol R lo2 trá mgdu_
]_aěni zesilol.aó N!- 13 a od+_ud posLupu.ie stejnou cesL']u 'iako hItr\.o-

roýý sÍgnál do aníén)'.

Yy9!!é!!-!éyĚ:!!:!9-!Q! g
Přepínač funkci !' poloze N. Přes ovládaci ()bÝocy NL 17
je Přivedeno kf3dné napéLí Da vstup .1 NI- ó' Pňi zekličováDi L13_
číLkerB s1 nebo s3 .je ob'|,od NL Ó uveden do lunkce seneráÍ.oru ná*
Yěgíníh.) signá.lu 2 L85 ,r2. z vý'stupu 2 NL ó je íenLo signá} při-
ýeden pies NL a d.' modulační cesLy yysílače. Po odblÓkováni modtt-

lačni cesťy 9 NL 24.ie nál.ěstní signáI piiveden do vf Dbvodů vy-
sí.lače. PĎi Yysíláni návěsti je naskovač {NL 1o) t,.lot<ován kIad-
nýln napětim Da 5 NL 10- vysíláni návěst-i .ie indikc'táno t''valým
svitem indik3čni ciody vD 21.

Indikáíol' stavu baLerie
Kromě indikáce r'!'sirání návěstního ťónu 2 1a5 Hz sloužr
dioda vD 21 .jako indikáLoI Í}apěti akumuIáL.].oVé baterie UB. Při
zakličováni vysílače je spráYně nabit-ý zdr.oj indikován kfáLkým
světelným irnpulsem vD 21. Při l,ybit.ém zdroji sviLen Přerušovaným

5-4

5.5

zQV
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(5.5 - I

VD 21 s.i r.rst.3v!r.ie r{lpo.{:'ll F: ;t!ll .

::_!:i).:1. i pr..l ;'.1Éét?!: b] i k.-:r' i

3.6 F; i .. --;

si8ndt z aníén-l' plo€hjzi pi'es 3nl9nDi přL-DiÍ!3.]; cíodu
Vi} 1í]. 't'.1 .je pii pií.imu uz.r(',i.]l:3. Ý-3LžP n.1'],_l$j '.'stup''i siŠnál.
T.]n .!e ze9j]en \-.] !''s1'!'p'li'x Iarlán€'fi! ?esi1o1'.rl.i (ýť 1,\ a piiveílen
nJ 5!'ěšo.'':(: \'1' )_ k.Jt- se sjn'éÉ'r.l9 si'9lgr'''l.]n z LÍlrL...í'ovt ust-ied-
nr 1'T t, \"r !' fr.z'lrI !{nl L:]Čt,u Í'.''s1,- !',' = 21 .! i{t}z .ie' piivPden
n.: monolit-ick'. fjItť 7'Í- 1" }.t-eŤ'r. .ie hra!'ni& selekl-ivnim článkeB
pi i.iimače '
l'ezit'rek'.'.nó$i signjl 21 .1 |!g: i{tr dále zesi!€n 1'e vf zegi10_
YaĚi NL 1 ]9i !J 2o cB a při.',e.jen nš druh1i směšov_.č ]\l- 2. r''!'s] 3cn}''
s1snál ílFuhi file?ifrekven.9 153 !.l'z je po zesilen1 ..' NL 2 3 ]tL :J

(zisk ýéLši 'teŽ tjo dB) přiYeden n.r deLektcÍ NL 3.
N iz koťrek...eoč n i siŠnál procházi přes masko.-,3č _ NL 9 až llL 1.].
na zesilov3č NL 11 (uisk 2t] dB) 3 dále pies .e{u.lát'.}r bl3si1.osti
a yýk.Jnový zesiioveč na Ťr_-plodukt,o!'. TI..JnzisLoP vT 21 slouži !: ze-
meze$í 1upnuti v lepl'odukťo.u Fři zakličování 1.;,sílaós.
Sígnál z det-ekÍ-c.u NL 3 piicházi rc'!'néž ng umlčcr'ač šumu NL,t.
Tgn .ie t\'oien selekťi..'ním ?esi1ovačem' us''él.ňov3čem a k1opni,m ob_
Yodem' selekLivní zesi.lc!'3a zes'ru.je složky šuftu ý okolí 1o kH".
slBupne-}Í obsah t,ě.ht-o sl!:tžek nad lrl'čiLou mez' klopný obvoc za-
b-tokuje přes spinače NL 5 a o!'ládací obYodv NL 17 nf zgsiIovače.
Rovnéž uvefle 3konomi?éť NL 7 do režímu YzoI'kc!'áni.
v pc'll:'ze N přepínač funkcí sÁl - piíjem návěst'ního ťÓnu - .ie
umlčovač NL .1 .''yřazen z éinnosti. Návěstní ot}vcd NL ó spiná nÍ'
zesilovač a uvede e!:onomizd. NL 7 do Peži'nu tr\ralého napájeni
pouze při při'jmu návéstniho tónu 21a5 Hz.
ovláda.i obvody NL 17 s.lc.JŽi rovněž k zablokovár'í Ný' zegi1ovače
během Iz' půsolricího rušivé pípnuťi pii každém zaktičování proLi-

Po sepnuti umlčovače šumu .ie přes spínač NL 5 přiÝedeno kladné
Dapěti na Ýsl'up 2 NL 17. ŤenLo obvod zaJist"í sePnutj nf zesilo_
vače kladným napětím na 2 NL 14 s časovým zpožděníň asi 4oo Íns.

zQV L20 S2
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Ó.ÍJ

l'i'i ii'!1Č \'J !!!ÍtLl:] "}r.|h.]it-".;.rgí'li pi j.j:-!'" .il: 'ljPr!.i'j:) ;rí'':s] E'!:1]-

Do't'iJ.r |it- ','. !:t_.]!.' .]'.'l:!1.}:\' 7.]i)!t:i l'Žd'' 'l: ':']::! :Jt} 
'ns 

Í}JÍ'a.ie'l1

i''r ii'Í:lÓ. !.'-]{] '::j .i.] '.'\'ilirl'i l iÍ :jÍ: '' t-']m1'ii r'!3 aln!: značnť'

snj''nl.: ]._pl]t.ac!]3 Í.l.1't]si-J:]i|. í'i'j |'il iÍ''! ]J::l 'sLaÍlrce .]9 pi 'L jlntal:

t'''.,'.,! L.] z.F':'JL- t'.] :rtl]Dčí:l)' 
'r''r'iftu 

l.}r,r '.'1':j1l:--Í}l z:]cne 'konomiz9;'
.]'J.:t, t''zor'}.ir\.'3t, :rŠ'i l)1] 1(l g]er:1IsLf ái]h.

\' k1.:dnéí; pši\ o'lu I)-]p3.i€'rl j 'r r'3'!i''9t '1ni1]r ( l] !:1l'ln!3l:(' ko5ta}'_

1-ll) .j1r umist'1'nil n3dpr!:]u.l.'\'á 'll't'c"'J Í}o j:9L!::r' kt'e1-j Í:hIáÍlj b3lefi r

pi.d :!(! -t1 .nr

!199! gP,Pr.!-9Er!!n9!
ó. 1 l9:!!ř_Ea1-!:jry:l!]'rl!]99!i:.]!!9-?Í-:!!:!!!

aJ cdšrc!!bo'''at 3l)Í'énu z 3nt-é'ln: h!r I'.)!r''!:t'']!'u

b) adíJ.r.j.iL sluct}.at-'}:.)

c) 1'.,''iÍx.JtlL Jkumul'.ll'''J..j\'''u h'!!'''r! j

,-l) ..'!,šl'c!rb91'ir}.. .l'.'3 a':r-.;!:b'" n.? 9.ši}:meI)é'

krÝt-u r s ir !'(rd u k t-l) r'-!

e) vysuncul hsrtli !r-Ít- 7 panelu smFl.em

_ !:r."Í- zůst-:lne spo.ieIl s r:].1j lrst.:r$ i ci

ro.lu!:toru
!']\ v\'š-ro'JIr.!!'.lt, .:l'' a šr-.'!!])' Íl:1

€) '''YÍ-áhnout' ródio=JLani.: i z.J

-ieel-:!.- eR i ra.licslLolr-ice Y

zenj !ro.niho l:r)'f-u laeba CI).rt

t l3č iLek.

ó 2 |99!9P_pa:-rý!9!É_r94!c_=9cĚéE!!!
xejdiiv''. 3a odst.anj Y při51ušném místě pIošn'í'ch sl.c'Jů

Ílesk1' ťlÚh.3nný lak opal]-'n\'m'ozpuštěnim "pe'ťhlor_í]íl'le-

ne'Í'' a .rcšklábnulím' v požadoi'aném ':JsLě l'oz!a'''i,!]ír cit)

Pá.jeťl]em a odsá';'3čkou jej odsajeme íak'aby se 'JYolÍ}i11' 1'ý-

vod! !'3dné soua.áÉ'Í-ky. Pc zapá.jeDi vymóněné souí:á91-!:\'

írčisííme pá.i€!ná '::ísí'3 šLěLcem namočeným v rihu c,d lts'

čist.ol- a přeťňeÍ':P ] ake'n c 19o5' flátěr-em cše|řená '!esk3
se ponechá sf:}rnouL volně na vzduchu při Leplo!é 20 '1ž

3oo (l po dobu 24 hodin'
PÓzor Í!a za.-házer'l se s.)učásikami citlii'ými ')a elekLro-

2QV 12O e2

s:!r'.lIl6 i)l r''il í h.]

áik'De nihi'r'u
pii./Dd.]ín k :'''p*

_-:p.}'ln; s{'Ť'_r!]ě !: r: i í 
': 

!:1'

si;ňhr
ořJŤácené$} p{]stupu' f''J ':5a-
D. gpláýnou ťunlici '''áech

l

t{
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70

q1..rt i.r!:.:! :r!.i:!iin!: {!'T 111 .1i o.l\' .. rli!1 !

1i.]r9],].]-ral L.]ai!1_ťr!!!:a !:J!:!!|
Po .r.l9t..']něr! j E'Ěr.in'''. irl..'r: 1.3'-' ilj ]. .it].ji r)ř'f !:šeni'

!, 'l l l I'tÍ'fh'. ].l IlI l|.|!! |!J|'.:''lI l i !l '-'!ln'''9 m'':jl i'ři-

51Ušné Pé.j.ci lrgcl)' pí!i)::.jí \''!rdi4 L!:!!Á o pr.ťlněl.u

0 
'.iÓ 

:n!í' Č.-jli :]r ii]ila lr (l.jj1kl' t{! nm'

g!jig!nrt!!-!n!iii!r:!,9:!!
_.3f1\' náh.r.lI!ich c!lů l.le otr iPílnat' "'ij'lt'l't-c'''ěm o!l'lé] ti'li

Tť3l''' Př.!.',!Č.
:Qv sórj 3.2 jr' zirl.Jl!'nJ :;.l.l": tr.iltrac:}i.j}t dr1s dtÉ: sÍ_]znam!I

Pst: {]70 7a' }opoŤ'uért jl] 9É: .]i}.iťtlt).t- 1 s'rdu náhlacl)ích 'li-
rú n3 1l)(] !'i1lsii i.l.]b..rn\|.h sollp:-:j\- l'aijiirsl'3ni''

:](}ii 'i:].] lJa .'.] z3tlatená s:t.t.l -]o }:ll]':ú 2JIl].ii 2oi'i ]":]: t!: '

ltÓIlo.!rčlj.je 5.j ítl.ie<lÍLrt. Ó sa.t lli!llr'Jd'1il:ll zd'o j!'i :)i 1c{] !:=

..|.l.:_j1D.' ' h ',.'Ui'r'r'. Í''.4 i U5l.Jn il'

:{áhŤ.adrlí f'l:J .; !:mit-o.::t.-v dte F'j}:- ']?o óa se doporu'':u.ie

ob.ieílni't- .'' ÍÍnožs1''.'í 15i a). z !]']lko'''ého po;tu '''letjr'1n!'cl}

ó' t

sírupr'av !

Sezn.lmr' náh.3{ln'.h di1ů Ps!: 97i] ?ó a sezne$)' }:mi1-Í]i1'd

FK.' .igL}u '\'!rden1' 
\' "'I..-chDIck'i(jÍ! p9c!'inkách plo 9!}ÚpJ''"'u

PR 3? IPTE 22-Od1-134

!ěagl!-?éE!3q!!s!_E9r9!9!|9-r1q]9=!g!f 9q

TaL{r kipiLc'l3 c'bs3htl.je z.iertnod!šen}t výpi:- méřenÍ ne'iz:;kla'l-

ně.jšiLjh Pnlamet'rr'! z Přísl!Iénýťh t'ecbn'c!:}'ch pod íne}' _Ie !lr_

če$a k borlnocPt) i I'aili{r:.l.anice před á po oPiaÝé' P'o pí'íp3ťlnou

rekl3má.i is3u r'ozhotlu.jii:j par3met'I.ý'lIe plát'ných ('ecl}nick'ich

podminek.

71 F.'.tBinkv pto kontr ol u

všPc'rna ''lěřeni 5P p.ol'áděj' v ltor''lálÍim PřosrĚe'li' L_i

'o 
150 r: pii iJlaximá]n.i Telalit'ní vlhkost'i vzdu.:hu 75

Neni'li gt-anoveno jinak. .'e napájecí napětí óv j o'1v

něření se přovádi na kanálu' kLerý je nejbIíže st.ředu

z.

r7 zQV LzO AZ



kÍnit.ocL(rvébo l!á9na Ílei'n' | f,n i 'lŠ1'::!i i ']:e 
-

Z:rpo.jr'n i i]r3 n.lsL3\'']!ri _l Í|9ií:]!li ''l'sí1ače a pii'iiÍnače_

i5Ú't n.r cb' . -i a l' :iPÍ)i-li !: 
'li9iJ': 

rL] "'i' řr':"jl'JY15i-e

:j}lDi] ,]4 lzťr .ie n:rh!':rc j t' !'']liÍr!:DtÍ!In'ikrtčlri!Íí 1'€:'t'e'' nPb'j

.1í lči''l j .]l.9i1'ar{:nl$rmi pii9!-!'o'li'

Jm.]!l.r..'rté !:Í'i{'oaL','}'anáI"': '_u\-t'dř_'né !:óit'r'''}'fil .:igl''Í' J'a 'J_

d.iir9t-3nlci ) lze !!Il_] it- z Předpisll !-:'jl: 9;{} 61' :r k l'- iJ'l

.jnle'rU! i1'é !:mi ločÝ'!' P!'_'I z i:|i'']c!}iE!l f':'lK 1170 Ó8' obá t!'t'!r

pí'edi''isY .jgou sou'á5íI LeC hD rí; j'ý']h p'Jd 1'eti'-:ld i oí|an' cL-

pao ]9šri.'1'ou !'1'r-olrl '

a pi1rrr_1\'!.ů

'-:1di.}5t'.]lli 
ce \'Y.jí:lll'l-e z'L'ť''t'l!

:seznam t''éi i.; i{h pi'r9í'r_o.iů

1} PřipI'3\:Pk !: pĚipo ieni
TYF 1211 |J

2) PřipŤ31'Ék li pí j p!J-i9ni

ke zdroii dle PSK 97o

propojova'i i kabeiv

zn}:.YíoÝlne r.c 'i ]-'9LaI) i ':''
n2 (viz TPTE PR 37) a spe']ialní

3) Napá..ie!:j zdro-i !fitn:r '|':Z 'i' 1' 1tJL- :]1{'] )

í) st.r..]nos$ěrnÝ' v-'\_o 'xet'j' 
t}t] 2U {PtJ 

'$i}' 
F!J 5i!})

5) vf' pl'nco'''išt'é stí]-u 5t; }: ti s (zf'F|'í :'!' C5T'

SÍEP 2. sLabilr'ck loto-]

ó) \'f vol +'met'P !]H l95 (Bll 5ia' tltlv 5)

?) {]sl.iloskclp glj 't63 (I]l' 55ó ' PH 33 {:}5)

a) líóňič zkregtenj PlÍZ_11 (F}lz-g' tJň 5'!3-\

9) ČÍ t,ač BH 52o

1o) uéiená .3d i o9t'an ic'']

11) Polvgkc'p F & s jk'ÓB5 l:pol''sk(}p Labo'e]i - pc .L')'9k3n']''

$}í 1ool )

12) základno\'á 'adiostanice 
zs31 (připadně xx íJl + xI il3)

7.3 y'99š9!!9Ey9!q!!-!ý\9!_1yE!!9Ě9
Radiosíanici Připc_iinle k vf néřícímu pracovišLi I_'le

Óbř.3 nrlho i (Í'říloh'a 3}'Z3pneme napájení přepnul'jm sÁt

z poIo}ty ''o"' zÍ!áčkneme ktičol'aci Lrač_ít-ko- t{ěřič vý!:o_

nu (5) 
''tusí ukazovaÍ- výkon vět-ší neŽ 3oo mV PrÓ napájecí

napěLí 6v : lv. líóří 3e všechny kanáIy'

zQV LzO A2 12



.,-,1 9g!!y!E3_!P]!9!!!-!r::]3i9-9q-j!q!9!!!É_!s4!9!y
z_1po.'eni .;3ko v rrlrdé 7. i]. Ně něĚiči kmiL{)čtu odečLeme

kmi1,crcet' !"l's'lač!'. kLcr}' se nes''li lišiL cd přiděleneho
D.Jic .j3k:2 t!l" p"o napá.lsci napé'-Í Óv 1lv. Něři =*

Ýšechn-v kaná1!'.

EEi!9a!9!ý-zq!:!_YI:!13Ě9
Zapo.ienj '''ěříciho 

pr.aco't'išLě .iá!.o v bodě 7'3' PřePinač

sÁl Ý poloze st,íe.lni h]esiLosLi' Na nf' výsLup (ltoD} mě

řiée zd\'ihu {5) :.apoJíme měřič zkfeslení (a)' Na nf ge-

neráLoru r'ěřiciho pr3coYišt.ě nasÝ.ar'íme moculační naPěl-i

1oo mv c' kmit-očLu 2 21'6 Hz.

a) Naméřená hodnot.a zdvihu rnusí bý+. 2 až 5 kHz a zkres_
lení m3x' 10 Ž.

b) PřepínaČ funkci s.tl přepneme co pol'rht' N' ltodulačni
napětí odpo.j iÍ'e.

7.5

Ná\''ěsLni zdvih má býl rovněž 2 až 5 kÍ'z ' zdvih nÉsmi býL

v žádném připadě véLší než 3 kHz'
ltéřeŤ}í provácime na sí-Éedním kanálu'
osc1loskcpe$ (7) a zkl'esIoÍ|'érem (8) kontÍ.olu''eme p'úbéh}'

a zkl'esleni nodut3ce na delšich kmit'o'Lech'

7'ó !!i?EsIr9!!e!Ě!!-!y=!gp!i_!ý!9!
R.]diost'ani'i Připo.jr'ne '!'f }:abelem k měř1trímu pEacoviš-

t'i (5)' vl !]ener'áL9r n35L3Víme na kmiLDčeL při irm3neho

k.ináru. Yf 'apěl.i 
nast-3r'lme ne 1 'Ďv 

(_!7 dBm)' modulač-

ní kl'iiLoěet- 2 276 l,z a zdi'íh 3 kHz' Konekto' xZ1 pí1po-

jíme k nf volt''ÍeLŤu a zkrgsloměru měřícího pl'acovišlě'

Přer}Í'!ač SÁ1 ''' pol.]ze sLřední htagitosLi' ZfiěDorr zdÝihu

zvyšu.iPme l'ýst.uPni nf naPěíí' až zkresleni dosábne hod_

noly 1p :z' Pii UB = 6v má býL výstupni i'ýkon > 15o mV

{t.j. >1,5v/'15 o) a odběŤ nadiostanice menši než 82 mA'

Píi U^ = 5v má být výstupní výkon )ao mv (tj' s1 '1 v'l15

o)- Hěři se na s!řed''im kartále'

zQV



ci t.) i\'ost. Dii.rímaae
zepo.ieni .:r nast'a\'9ni pií9rÍc'a!i ijt':'] Y b''']é :-- ó' Na p'aco'

viší'i (5) !ra9Lá!'€]t! ?dÝ!h 'r'{ 
:' !;!!z' T}ačít'!:cl ufilčo'/3če

šttnu s2 ?máČk$ut-f'. Héři'|r3 poměI Yf sisná1u 3 šumu na měřičí

zkr-esl.'ni Ýe funkci SINÁI}' !j:''Yeň vÍ' si6ná1U ý 3nťéně I'ri-

.ií.ql.aáe snižl!'ieme aÉ n3 h..)'lnolu ' kdr'l polněr :;INÁD klesne oa

12 dB ( t.i ' ;]5 ]z zkrl--sle$Í ) '
CiL1ivost Pňi.iím.rče musí !rl't' lepší fiež o'ó uv (-112 dB'!)

prť} vše{;rlriY kaná}Y a n3péíí ba1'6l'ie 5 až '/v'

7. B qqe!v!{3-aryE:!!9qeYe:Esl!ei!ev!-!lerets!e'!E!!!v-pirJ!!e:
Ě9
zapo.igni a nastaveni pši=Lrc}'rů jakg \' bodě 7'ó' Ul'oven

v}istupního ll'lpěLi pii.iimače při kmitočtu 2 276 H2 s')

poktádá 
'ako 

lgťe:]enčni hcdnoÍ"r o cE' Nf gener't-cr (5)

přglaďu.leme lf,Íl 5$o l|z rl1] ;? ;0o Hz' xaxinální odíhťlk1'

kmi{'.a!.c'.'P .!!n!'lkL'l- ls!'iL1 mohcu bl't ; ílB'

Íěři sg n:r slřecnit'1 }:3néle pii napěl'i óY'

7, s qrll!!eg!-Pi!.r!e-!3:e=!!!!s-!1!e
N3 an1.énŤ!i koll3}:tL1r měi'neho piisrIo'i3 př-ipo'iÍ!Íc '"í's1'np

!'f geÍ)eiár'ťi.!t ( a) . xorl'JlačnÍ }:!' í t-5ó']t- nasLavíÍre o'1 '] 1D5

tlz. ?.]tvih :} kHz' vl'n3pěLí 1$v (-t7 dBm)'Přepín3é sÁ1

nast-avimí9 rto pir1ohY fi, Ll3čit-ko {r'tllčovaěe šumu nesmi ř'):}_

3máčknulo. Návé9tní Lón 5a nf YýsLupu radiosl-anice sledu-

.iene buď 3kust.icky n3t'o na pilpojeném osciloŠkopu'

3) ve1ikosÍ. ?dvit}u snižrt.ieÍ'le' až z'iislí'Íe hranici \'ypi'

náni při.imu návěstniho tónu na Df y'''st-upu radiosLa-

nicé. HodnoLa zdvihu lllusí být menši než 1- kllz '

b} zdvih nasLavime na 3 kHz' \tf napěti 8eneráloru sni-

žl''ieí'le až na braníci vypínání přijmu návěsrnibo tó-

nu. vf naPětí smi být nejvíce o'ó uv'

l'těři se na sLíedním kanáIe pro napájení s až 7ý'

2QV
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:l

' ' 1lr |'Jlka$ i ':.koušlr'l
f rrr" 1{r ''r'r er-!!|r'!'i'r'rr I r'ii'r:';t'irri: 'J 

l''1'f i:r::! ;!1 !:'-t3l'-

.ii,:.i ,jiai tr';t :l "r 
: i:'::r:'- i'{rrr:jj1:!l:r' i;-t1)1'r':''rr i)'!l'r::'

p, .j_l!'l:lj1.j :1Í'l]il:t''i]!lll] !i' in'j1'l!!' ::!'i"'il)t i)]:r'!rt'||=;l'i _..]

ll.-!Íj :i :'{'|j! ''''l!'!r:i-!:'!r '_:-l *' tli1 
':'] 

' l-l:'1 ! '!i' ':J'lÍI\' zt''!l!:

;lij itÍl:': ie ''''''r)n!:t' r!ÍttÍ]](rt"'](':1''$| s!llnu' t''} st''l3!:I!l|!i f'!a'j!'kl

t|$la]o'.'i.:i:' j'Jm1! -_.' :=' !ít!sr o"'|!'':}t' á:]n] :' r3p..n:lukt'l]ru (st u-

.jhil'tl:l). i'h')" l)t:j:';j!l]:'1' m!!=jj bYl' Ílilž|r'l :'jilit' iri''pín3É'r''|l

h !.r-^ i L'-):;l i'
íJt'ě 91-jr:]i._.r .\ l Ll ;''''n::'l:]'' 'J'-} prjjJlI"' =!'i']l:!!lj' h1:'j'!'!:'9t!

1! st.1n!.- '\'r':t!:l!Č'J';']!n1-'f1'::r]'r" '] iJi'i !r|l!:Yl':'11 '1{:' 
nli|'1 íJÍ'L''

.!l 'íu:ji 
1)''1' !: :]1'il' l]':!_ l] j':!vil:1' 1' !'{'i}l'')ll!}:1'1!r'r| (:_:l'l':há1-}'i-'

'll.r.t!) 
! ].].:. |'- )Ír!''{j!|!eŠr''' z!}:1 Í ':Ij!''_]!l!l:1-o'' 

ít|'lr'Íl'' p1'i pi'(-Ir''

!l.iíIi l!l:t>.i1'i]:j1 i- ;''|''l'n! 'c:j):''Il_:;rÍlI'' '' 'rL'r'l 
::n_Í''i l] :]

rjl:! ! Ě..j!! Li'l!l'1l]]']}'' ;\'j l!il i'Í!t lIii z3č:it'l'_tl ť9l3l- ']' 'l'!-Íj

lJvt. :'jl! á1'1' 1 ' ! i] j : 
'' 

i 1 
' i !: l l- ! l i 

'!r'l' 
pr']!-igt'3nl{:e'

1)l!Ě :j1'l!i: ':i- i]'n?íj!|.'nlť 1l'} ir'iJ:'ll\' ln' f'ři sl'r=}:n!t'j !']'r.!1'L3

'.'1'].!l:;!1 " 
|]jll91 z Í'!'":|'i'1''lni::' !|:il'rt' !lj1'ěÉ:t'lli !'']n'

\.á\'aj1.i l:.'ljt-! il]|!.!Šffii' "' ']r!í)u 
5Íně"'1:t!'

f,::rl. r,r .:!. \,rr' i .r'lrr'r "1 tr" ' 'r' ! rlr"'t rt!1 '

l,\' 1r!!._Il ř]."''lr'Ž 9!']{ltl'|''J)'':'l''1\-r}]'u i'L!'}|:'i

! nd!L.1t..rr ! 1! '11

jÍ] '' i''91 j 1 -

? Í1 !1l!|t!l-!']3!u!'!nÉ!]!9'1!9!!'!-I?
:;.;;".:'"' '"t's j lij[!é'ho l:z t:e!rt-r'o ! U 'iemg buď Íka z,i}:13.lno'''e

Št-llnr.:i ZJ :]1 Ílebo po'xírcj zařizefii Íx 31 + Í}: 3:i'

Pc ?ekliáo'"áoi vYsilaČe 1'}5':ít't'':ln \'ysílá'ri s3 9e nU9!

na ílígple.ji zs :J1 ncbo xY 33 ob'ieÝiL Ěisto Ťadit]stani';e

E f-lapi'ck'lll éintl"5t'i ( í{]) oo' Při zaklié(rÝáni t'-ta' 1l'Lgfi

nor'?P 31 p3k čís'ro ra'liosLáníce 5 Tc "nouze'" f'ři za!:li-

čo\'áni t'1ači+-kem koníroly sp'J'ieni sé číslo radiost'anice

s TC ''kÓn|rola spojcní"' při zkoušce pro+_i Zs 31 nusí

být- z reporudÚktoru zkoušené fadiost.aDice slyšel odpo_

véď zákl3dneYé sÍ-3n ice '

20'v !20 82



!tI]!r?lll,l-si9!3!2! ils!-Di'qp::!-!14''i=!9'-ll1!:
;"i;-;"; ',.,',.' ')rreahl i!' !!!r{rsl l!''rQu 

":is! 
!!ast'"('\ec!ch Post-u-

_.n .,-. ..,.'.ll,rliÍl z:!!''."lí. t]i)r_nvenv']h Írr' r)Í-t-i-'b1' 9er'/isrlich

:.:.__.." 
_;:;"'"=t-.1' 

po:zjft!tr'J3ne '" 'i ední!t' I r' \'r;': t! éás{-cch pie'lpi_

Po 'i3kelÍko ! i\' :':i93hll dr_r '3ci''=jL:]í!i'j' 
9" $!r= í pŤo'''ó3+- ltr]ntr':'l

dLe lirtli L't 
" 

7

n{- |1q!1!u-p'!]_!]aĚi1!_1_!3=!9!9!1
;;";' 't." iné I)o'lm ín!''! 'iako 1' h3Irit'!rlL- ;- 1' 1''!5l-tí !r"'e-

rle!lo.iín3k. p!'ir''':r '1i'm' '!aIlěÍ]i je'ln')t'ti1'1'.:h illlťl t:á :it-í''"l'

nim !:rrlit l ." !'í! r]déÍl; kon!-Í'o1J'ieÍ'le ' zd3 pi: pro t'a'í'r\''ni

ín.lra pi.j9 l'e}'_'u :] rt'"L'u do9áhneŘe $a}:ittt'á1nj lrc}Ílnor'll n'lP':t-i

, r,."oo' ''r,or'r,' i-'Ě! 'l'\'5rt 
f'Íizt}y':h t"]lirhách 'iá{t':}' \' !]řÍ|]'l-

.!ě- že Ít3ximum !r'|3t-á\'a p()uze Y 'iÉíl!!é polÓz!' !]'J!li!'ř r]]1''

!:}. js Í'i']t':l iriis:]'ušn11 k!rr!'l(lnzj1''}f ť''ne'i1] 2a ťó1'9r

v i)Ťit]:i.lii'ž'j ''tla]':'luÍÍ nnst''Ýá pij z"!ln 1'vÉl't]1lt'!:"'':rr}'n!:}

zJiIou!:oY'1Ilél!1 iadie''i'' Lř':b'} r}i'i5l'1'!)\; }irj';!:l'-llj''1':)!''':'_

'lal i 1. za $f'náí

i:9!]!!9-!.3_.=!'i j19:$Ěi!e!"]_!9Pe!!-|1{:!:!1!!!'9 . - _'.
;;""; ",uu."' =" prova'lě'ii méřictlem (e) p'ol-i :i''íl1

na pfist,I'.'.ii piipDjenÉim p'Jm'íji piip'avk" '1' 
-" 

':'1'_-]]'

(3)' tloítnoí.Y pl31'i p'o ''']'si láč bez i'ybuzeni' náp3']e':'

napšíí Óv a o<lpof !: n? 1'2o 9'

Naměřené ř'o'lnoLy .;sou 'J'"ederly \' Lab' 1 Ve slcupEl :

;-' 
'}ři 

zapnut'ém vysi!a'i 3 sepnqLém spinači umlčov3iP

šumu na PřípŤ3vku {1)' U přisLfoje 'iE sÁ1 v tib']\'ol_

né poloze ÝPr3r'(] o'l Polohy o a sÁ2 na líbovolDém ka-

nále.(P'oudoÝý odběr cca 70 ÍíÁ' při vypnuLém \'ysíla-

či asi 13 mA) '

B) Pňi naslavení 'iako v bodě A s odchylkami uvedenýni

v poznámce-

a:

2QV 1Í1

\i
lú

zQv !2O 82 16



22 -35 tns

3oo - 5oo 'ís

rtv

li
- spinaj: !!''ll{:$9ace Ýi,pn!! 1'

- S.11 f,iroloze N

Eí)n!,lL} l 3 a i!!x'sL i vzť]Í'kI]\'3c i ho ob.-'odu

a-\ Nrs{-'.\'eÍtl Éit..i9 BM a2í)

ot'3 .',s1-.Ú|)! óítáče do lrocu a.'xl-:7 pn.-.t.J.]: přípfe\'ku
(1r přip.r.ji&e. !i9t.up-Y .is3u "epíl.j€ny 

_._; |.É1. j n(rsnjě.rlé .

':ii.l!\-sL ! 1l'. r'F;':lrr" hlr::l{r) Irrf,\Flrc C.t'37u.
!-l:l e 61'i5kJ]enÍ] '!-láči1"k.] : paffét. 1Ú0 us. t .\-}]

Indj }.aci n3sLavime 
')3 'Í1n.

Pňepitli1če .i5.''u II.rst..ven}' Lakt.o :

íěřeni.ča.!
T' T2 'r -r.

1'9í.lltl Ij ::l- i sl, urr l-.< !.' L. e!!nttL -\

b) !.rc!teln-:?!a!!:!!:!9-9!!949
!.'Ysi1.1č \'.,'i'tl._]m.]' síJ $aiigich btrd!i 1''t.8'lIL 

'' 
přiPrr-

jíme přjpravek ( 1).
Přepínač s.\1 \' libo'/otné p.}loze vo1by h1asitcat,i'
propc.ika SP 1 (viz obr. 1-r ,'ezi 3,'NL d á z/NL 5 ,.oz_

po.jena' na osciloskopu (7) a čííačí (12) konLrolu_
.iene prúbéh v)'stupníbo napěti Ý?orkovače (viz obř"}

óv

ov

T1 =
"I2/'Ír > 12

2QV LzO A2-

l,lÚsi P1at it :
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.} l-l:} lP k()!!1_.r'Jlu.i.J!rl']:.Jst'.11'rrn1 .J1'l:lÓ'JáÍtj \"zt}Í't:''1'itée

l]1 l.!!_(]\!li 1]\" Zn:j t-']'.'(]''t ! }!rí!'í'{''me. p'ip(1'i':rli'l! l'neJ_

šjh3 P.] .].:nP])o l.:}í1i]{'ru lr h')1ln!_lt'é' ::}lJ'J }:'J Í'ez_i kla!lni'

p(ll nnp.'i le.ijlre :rrlt3.iP 3 '' 1""''d ! /i\L' 7 \' L'r$Lo -'-trvu

7néí'i!|l"' {r.tl}a. :':r4 j])9t'3ni..' -í:i b\;t- lj']i !''!tJ |^

\'ní'l.i t".'xl''::!\ li-'l' '''liJ'' I!n_'

il) í]qq!!'jl:}'3!'j?{'aIn!l!9-?!!91!]
P.J .3Pnu'-í 1'\'''! t3'''l 't 

i)i*it-r}eÍn vÝp'lut'j' Ínltsí \'\ist'upnr

ttI'._...'ť.i! ."z01'k1!1'al::e !l'l ''Y\''jdu 9 It- ? pie!'l1'pi!- n'' Ll1-o-

\'.'n +É1'; $.1 J.rť;!! ,l''lši !ti]ž /r :lel:' {1'\p' 1: s':': ' i Pl'-

1'á dá |':' (:1'kl!Jv:1t' l:Jt)1'Í'o}u.iel'li l)sc 1!1r'Ioi-]g't*'

nt

a- 5

!! l] !r9l -3,! 
- ! I 9!n r ! ! I -! ns:! ? : 

"9i"prl"n. "-r'=r 
1,,,; 'ri'i i 'r'jt.:!!ti.:P. i\in "'=t"'rp 

l'! piipr:r"'ku (1)

piipc,.i]Í*. ;rÍ' s.'nel';]Í'{'r' l'la=l''aYi'.lll" l!ťo'''eň 10(] !R\' ir li!|t i 1'")_

a:^' j .:''. !!_' í''!!''l''l'!ll l |'!' m\'-n_]t'r'í'tn ( ;r třjp" | !li'j

n. 1,Ý1,jr.i i] ]]\l- 1!) !.lln1 l'-,tr'.ic*'' u.{:] l mi 1-oč'rt' P!ll't'jih"]

^-, il rr ,r', 1 .. ,

}.r 1.'!''.".).! ::']i:.' 1'] í'i il'".;íTl'_' :!''i ii] :'l:l'{:r=L'':1i :] l)J

!Í\'!R!.i.l' l5l. ti' !l1i.;'1'1 ll: 'f!"'''lil! '] 1:- 1-] lj'19;1':r'"iÍl|'' ' :!i!l:'

r:'Ín !] 'i'' !' 
' .'1 'i ' lI nl\ '''!i''l''l)! }] "' n'! '!'|1

mátnj !:!:J.e.j l ení !: < t.!i ]a. Nl: '"ýst-U;Ju :l /i!L t; 'J'' kÍ!!í1'!j

če1. siánálu 1 }:llz 15 llz'

!9!!r9l3'9_c9:!919l!_u!!sÉ!9y9-99!'e4!ť
eil ""prr.rt.;' 

vysí13či konlI.o'Lu'ieme pomor]í vf ÝotLmel_

ru (ó) úroveň n3pět'i na b vTl' |{á být cca óo mv

na všech kanáIeclr- os'iláťoř mÚsi kmit-3*' i při UB = !v

(cca l0 m\:). ÓjLač {12) a mv_melr {5} zaplrjime na l UHl'

_'á.lr'\. c i.',ek L |Ž. l- l' 3 t, 2Ó násíaÝíme ínax' úroveň na-

pěli na { Utll . má b}iL min' 25o mv' Pomocí cii'ek L 7'a'9'

1o.t1 nastavime kmitoČLy oscilátorů jednot1ivých kanálů

fot= ft _ f'xpt {J'grt - 21'tr !tHz)' Kmitočet' musí být na_

";:"""^" 
pl"=_r'o'ti )epší neŽ j zoo lt"'

zQV 72O A2
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8' r' !!!]:i!_!::-]'!n:!:!i!:_!T:!!!!9yš'Ť9q!_!s!a!9!9_999_!!q!9!::
vl- Í i1i\!]1t.netf r_Ó). .-.it,.r; o meiió zdvihu (5) přípo.'it!|e
llš 3 !'l'1. i l!lí1 .'[ '.-f.'i il--t]l.j kÓlrslíP'n \'.Jc.íic !-e zs'ní po cc_
l]'-j l.r'J|']'.'.'!..1 ncr!u1|i.Dní]ho o9€l1Í|.JŤ'u. ve1jkD91.,jl'n3p5t.j
la :J 1r{1 n.] l..ýt, .1:l: 1{tt} Í!\'
\'\.rLui Íli '] :l.l':jl'|''ru ;'itp'.ll'Ť. Ij'} l.r',' I:::.l. !; l i },'' \'''l.__.
l:lgLl. .'5 } r]řrpL_..ijnc r).l \..ljÍ;t-llp 11 N!' 1::J. j.i3 l.]Í- Še'll:Ijt-or.u
n39t,.r\.'inTe Í'= 1 k!'.z 3 -?'np1it-u.]:l Í.3ke1.o!!. rrŽ n3 11 }L la}
.ie Ú:'o..'3ň 

'n._.!lul3čnil!.j 9iŠ!lálu lj{to n'Y.
J.i.l.9!l: l- -jj n.i:;+_:} \'i íF. kÍ:1tcao+_ l!].]dulo.-'Jneb5 nsťit.to!-u.
l:t-é.Y nlá o.lpo...id3Í- _]1 . 1 HH!, 1 s..l t;".
J_iilIem l- 21 ;l3s]t..l...i'!!e zd\'ih ::j l:Ii:. . ].1.li -se ná nill. hÓ.l-
not'ť) Zt:..9l.]lli m.,:l!'!f,.e :ŤJ t]ťi- !: i :] -'' N.?s;t,.1!,.nr
p.ll ] P i]l]1-tl.jtr1' 1r!:i}:u.j1"'''é'
Os. i ::i!..jr' *.rsi l;nr t..i1. i irii !tE, = : \,

5r!: i:i!i!,1 _,t - Ii.:!r n !i!:_ !:! a!3:?!!t9!9_ir !!!:l
obn il::c ! 1'i!-.J..'' Yll-lill!Ý4] zrl!iJc'!]e'!' z.t}L.r!.rt.jE'r? (J]ilr!i'. -l'!''r
Í-l'J.".-ir:im ti \''J' i .r l} \,'!' .. n.l :t]fi]' 1'.Js{.xp l.ll2n! t.iÍ!.'}l1r Ši:]rl.r_
r'.,it'lrr'!r 1l.}) z.'pi.i1llle L'a 2 t|1'1. '-roncu ?apÍJ.jin..')J t-. \'j 11-

né kii1.k} (s}'met-r'i.ky k3lc'!l| í sLř' kanálu } á šíšhou pás_
ma 8-] =::} - t IÍlz .1 zY_Lné:ril' o.5 dB prc r_r- - r nnz.
Ladění 1'šcch ob.jcdů ''usi ,'iL vli... De tvar p.cpuslné
kňi vky.

{9!!rs!3_9_!99!3y9!!-pi9qz99]1ot_ače' budlče a koncoveho
9!gP!é_!y::i!Ě9
N3 pozici R a7 dáme {rdpor 47 o. BtokováDi osciláLorů
urušíme. vf \.oIt'met.f {ó) pňipoJíme na b vT13_ I-aděním
cívky L 3{ nastavime nax. napétí_
vf \.olt'metr Př.ípo.'ime na b vT 14. Cívky L 3ó a L 3ó d.J-
lacíme na mat' nspětí. Ná an{.énní konektor připo.iíme mě_
Ěič výkonu' Ladénim cir'€.k L 3a'39 a 3ó'34 nasla!,ime nax.
výsťupni v}ikon' kteřý' 'Ílusi bý{. min. o.5 V.

a. a

a2,19 zQV LzO



Í'Ož3dlr i.] Šje p.Dultor.i.J c.třJěf I... a .l]!}U *!.1'

l-r:r Ult = :i1 ÍÍu:'r !r.''t- .''l'k(}n ř' ) {} 1!i.
\; :Ji'ip_.!,.!.r |roLie|l}. .].lli]cj.írÉ .ivk'.' l- ]J1 3 l' .Ja

\a/t .r!l '1.]..jt'_:t].'it!|íj 
''nÓni}!! 

.|.Jp:]r!l t: :]: přir]. .t:

!:.::t-I .]r! il-l'l. - 2d:! 'l. .'.Ý!:lr') na !-'š.]i:lI l'JllriJ e.:il
a3.r g;1-

8.'1 !9!!!!!a-n-!:::!a!:!i,!tn!i:!:
Piélrin-a: ):'1! .'. p.'Llrz.: l'l. ....''9i1.rc :r.1Írrr!!í_..

(:jt'3a {1-j} piip.j.lin. n. iJNL !l jPČl!;-r s},2 i9. !iz r)i. i ] j}
]'tr' l..Ítr ] -t.'!:.' |. ]1-' '!r,!J.ll! ']'i..'!:t l' 1,-) !t:]'ldlt*i
tl-1.'€sí.lli l:njt':)..t' !'' =: 1iJ5 _,j -rž '1:': !!::'

8. 1í! l.}n ! l.''] 1:l-.- 
!.} '1i L: r: ! r_ 5 T_r ! ! !, !:-^:: l!]_Z ! !: ! ]]

Pl'.\'.l! s-, 'j i'l n l t'rt'{]'li !ti' u!..Jl'Lě pi j'iitl:aČ.:.' |it' !:.rpť_
.'I : gťrl.]r it'.|r.l' l':ll iir-;....c€rl!i. ..r Z.! i t: t:'.: 5 !]]:-i!].i1 !:.i 11'
l:'l"'t !\ j!Í.. J: ! !'l'! rnt l'|: t = ' ':]'' ll.'
i's(]j .l .'s}:.]p . ; -t _.i Íltéli i,'] zrj!'e:Ji.r': 

' 
. |]_'-!-i !'Í.ip';.!|Í|1 l|] \'1 :-:Iil

1{('!! i.!..1ťl',\ jat.a ("]j. 1';. ] i!:.rs:1. :]'1.'' ii]!j )jn!'!'r.''j'}..7lll::!l''-::|!:,li-
! !| F: :j.:i Ílf, h.d!lD1.!: ]- j' = :l + í} .l !:!|z t.!ni'!'..i'l.!..,]!,- :11]l..:'::l.'
nl l{ .1,' :, .:nói:ó z!:rlrs: lt]J}' I!J.laděll !l; 1 !:tlz ) '

Kcnl-l-o!U ií'lÍc ':'!\ jh |ii
F > 2-! .t:Hz

t-ako\'ou úI'.)t í_ň

U = 20 íRvsen
U = trlj

Pii 'l'oduračním kmi+-očt-r' 1 kl!? nast.3...ime
mod' ggneráLoru ' 3b'V 

']yt 
zdvih 1 !.Hz.

Nastavenou ul-oveň udfžu.ieme' v přeÍlášeném pásmtl 51lo aŽ
2 7oo Hz k.JnLl-9lu.ieme' zda se zd!'ih neliši o vi'. než

_; dB opl.l.L! lÉl'Frencni l:U(lnol,é . |;í'' 
' 

y''lz)'
Přer'inač sAl piepÍ}eme ílo pototl,i, N 3 kcnr-rolu.ieme. zd3
ie ?dvlh při návésLénj Á F'n = s - l.5 kHz.

8' l l ce l kova-ko!!r9!n-yy9r!nÉ9
Pii cerkové konťrole vysilače se t'lěň1 výsíupni v:rkon.
kftiLočeL. Proudový odbér' kmit.ošloÝÝ zdvj'r) a zkreŠl.'ní.
llodnoLy naměřených \/eričin nusí pro všechny kanálÝ !,!'ho-

l
28v

:

i
I
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9.O

Yovat bodúm 8.8 a

Kfiitočet Yysílače

ryqe!9y9qÍ_Pi!jÍ!aĚe

a. 10.
má odoovídaL hodnoLě f' : 25o Hz.

9. 1 E9q!r9!9-c_!a=!gy=!i_i!j9!99_999.!á!9|y-1.g_z.-9!ěĚ9y9É9.
a) vf voltmelr (ó)' číLač (12) připo.iíme posťupně píes

"ÍK ?2& 4r'? do bodÚ e vT2 a 
''těřime 

velikost a kniLo_
čeť injekčního napěti.
Napětí má b}'l Íla všééh kanále.h cca óo mv'

í.'niLočeť na .iednotlÍvýcb kanárech má býL
fok = Í'k - 21 ,& lr|rz s tolerancí 1 zoo tt"' pňíp'a_

nou odchylku opraYímé dÓladěnit' L 7 _ L !r.
b) vf goltmetr 3 čítač ?api].iíne Posťupné přes T" 754 33p

.lo bodu 2'lNL 2 a něři$e velikosl- napětí a kmit'cčet'
Napétí má býl asi 2oo nv. oscilát'or 'nusi kÍnit'at' i

+píi Uts = lv' ť.!Ít' Loier' musi b1'+- fo: =|rrr-r'lr:z
f0' = 2t .l flEz : l.i5 kHz

rya!9gĚ!]!*!É!9p!:9!-9bY9gů9.2
()5ťitáLor \'}'řadime 7 č:nÍ!osl'i {sp5.jenim b YT'l se 7emi-)'

Z Yf s.ne.át-l;)r'r' í']) přil'eclen{' ila koneÍ:!'nl xv? 1'í 5]isnáf

] |.!!i1'.J.1'Ll sLř..il!lri].r lr n'1-t!]' r}'- bť.lu . 1']'2 Í'ňii].r'iiltlť '.'í'
!.'.] 1í-'ni:-!. { ai -l '

.l.!.1J':! :]i1'.!: |'1 . !:2. 'l.1 nJl.r.1it:J.' ').! |.:r].r 
nnp€-]Í-j ' veli}:'J9t'

.. i' naPét'i z g9ner3t3.!| !].l!'2!r i.'].ng !-nk 1- as j n mv'l 3ir"'

..'ý9t-!rpni ÍraÍ!ě1-í t,t'to .].j3 :i E\'-

Pře l.ac.-1'jn im ŠFDer-á|orl| {5) l|ebc pol vs}icp€]m (1'l) }:oIl_

1-l'c1u.i€'ne r_var riia\'}.\' Il_.| !tstnost 1 '''s!ut;fl]ch r'r}\'odÚ f'o-

k1e-- 'JŤoYna r!3 }:J'3.jií]]h Pás$.r .' Biiťe 
' 

i!Hz Íflá bí'!

{1 .5 d!:.

9.3 ř.91!rq]9 n'I]3E!n!9!t_!9?!|r9!!9l9!i!!_?!]9qĚ
Da b'i:'l!r : liL, 2 pn.ip'J'ii!š.. !'!' '''s!{-!Í€]t'r- i Ó''' v'f g'ne'á1''J'
.-5 ) l'!-'Il;r{iěr|\i na 21 .1 |'!l'z pÉrPD.i1me 'lL' lro'llJ P 1'T2

přeg T}: ';-J''. 1n7. ť1'.'r:]' t,Ó.!5.1.r.1;''1t] l:':lime llJ mJ!:'

vys^t-upni n3pět-j ' l'Ť'Ó\'eň 2 ŠenE-rÁÍ-lr.t| .;e ud.žu.je t'3l'_ 3b'''

výst'llÍ]ni x'rpéli nepřekl-9i]i 1o ]'o n\'.

21. zC_V lzo a2



8_ lil.

!f!'.]:'j'l L '.l|_|:'l_i -.J!- _i ! !!..'l'.]! i-ii l j!r"'!íP
.,rjr \... ir,rt,!,: ., r1:\ i'irrr r..!:'r r'.t'll1!-!1 riii-ijnr rl

l'' (i 1'':' '1.|:''Í1l '' 11.l!x.' ll l..ll!! " !' i'i i.JJ: |'

h!.j::lt'-'.:t i :'\1 i):i.pÍ.!!!.' '1., :j1.i'i-l1n i ;)ol!'h''' !''1;]ll-!;i.Í! 
' 

J]I'

::r ! ! 'r I I:r' 'rr': '

žu.iem..] \-í lj.1i!ót'r g:.'n.l'.11'1)'.!l. .1ž bu.!(:: Jl'] t i;_-;L'.;plj i'i'Íx.]r
SINÁI] 1: .lF '

Jem$Ý ccl3cěDirl cj..'ek LÓ. 1ó' 15' 1:'' 
'8 

(pŤ:p3dná

L 
' 
. 2' 1-t Í}3st.e'!'rme m3xiínálni ho<lnÓíu .iťli!.o5^ti' llodno_

t.r cit}i\'osti ^:_Í!!At] 12 dB má být na všecr' kanáls'h lepši
než jli rltsm (n' l u\) Í.ři !|B = 5 - i'v'

9.6 KonLIo}a nízkof rÉ.\!e!q!!!s !ý9!cpq!!9'!ý\9!c_3_?&!9=!9!f
zapcl.ieni a nast..]Ýen.i přistřcjů .]ako 't' t}océ 9.4 a 9- 5-

vť úPoYeň geneŤ.át-oru 1 'nv' slředni kanál. Přepín3ě S^1

!.e st-řeclni po1eze. l!ěříme zk'esleÍ!í a odbé..

2QV LzO A2 22

$!- _ _

UB
(Y)

ll k
<:,">

odběr
{ 
'l!á)

t ypi"ké U"rrsl
pro k=l() Z (V!

5

ó

7

1.1
1,5

5

5 90
1'ó
2,4
2.1



'],_ !!!i-a!:q .j-i.}3:1]a!9!!-jll!í1!3!'j'::jt9
\''''l''|'. lIt i'i!s}.''tl: zů1l'lr':' !,,,','| = l !'ll''' 11'!í-'r''t'l li 'i|j

lt.rsji'.11_!lrli] !!:-n'''írá 5pln_'!lj !!'n l;-o'''3ije {-3Li' :ltr" 9pí!}a1

iti1 l'9{.'.ll,ll:!n '1{ll:tltj ':''r 
11i dtlm (il'1 u\'-r PI''} Lííj = 5';\'

{]ci,l!..In }]:il 11tr.';Í"}Ý jltlc It19t'!'::r r'íl1)jrt)r - rf!'iná'! n' l:'3

I CfJ.

l'lrnkI::.' l:Ítla']1':" !$u9j I]\'t- zlrué{}n:r i!i'l !'Íl = ! - ;v

l\'.l:_sll]! t--vÝ' !re:' :''' 519r!'--}l! Íl:! rtri'éJté 91i'šťL

;' I'Ppr'r.lut:t'.I'!l suÍ - ll']Í!l-1i zt'''1{':hr'(t1''' \''i:}1nan1 u'nlé(l!''á{:']

9.4 .(9!!|!]9'3-!95!3i9l:-!éra9!!
zapo.i:-Íli .] n-191'3l'eDi přisl_ro ]ú =Ů9t-3'''a' Ímud = 2 785 Hz'

pňgpi$eÉ .:''11 v p.!li]ze !i' {)cpo'em R 30 naslavíme šiřk

pagÍna pt'o 9prná'1 návěsti a !:onLr'o}'J ie'í'_' 5pinánj d1e t''t'

bulkv-

9.9

rIB ( v:t !l vF'
F( KIIZ) f -(Hz )

sPÍná

1

3

I

6

a

Ó

t

ó

{)

6

ó

9.3 uY

O. 05 uV

1

3

3

J
:)

3

3

2 145

2 145

2 aa5
2 090
2 770
2 260
2 2BO

\9!!r9l3-9 j !!9:! r-P ar j!!n9i-99-Yz9r!9y9Ě9!
a) Do úěřícich lrodú 1.1. a''NL 7 připÓjime příp'al'ek (l'}'

oscilosk3p připojíme n3 12''N!' 3' vf signál 1 nv"

zQV 1"2O AZ



f*.'d = 1 kHa :{:t pĚ ípI..1.-,li!l =epÍll]J!:.j sl:l. r.5-!.:lt-ni ..rzf]E'_
oeÍne. rj!,nch:.oDi?.r.l ss;ci l os]!i!j-pt! pÉip.:]jime n_? v:',st-Up
;iři;:rraYt:rr (1) ' {Ni|sL]'''irn j .,9ci]ogt opu ; s-vnchl-o. ex*..
+. s+_' .]35' z.i!.lirÍln3 f 'ns' .il'l_ 1 Y'/í--!$)_

:{3 os. i losticpu :r.'ráilrne čas nébě!'u šumu +- '_ a éa:9
Jl tl'Ptl't -'-.nál'l :n']!'3l: rs' iL il''Órů) t', n.l \'šF-lI t:ln.'
leÍ]h -
l!!r5' I r,!.r+, 

' 
l- t.

L
-.1 3 tlls pr.D Uf, = 1-sV
':j ms pr.) itÍ. = 5 _ "'Y

b) ogciloskop při po.i ime
t'- ' kLer}r 

'Íá b\'L asi
pii zkr3t o.',áni .} í!L 4

na 3,/NL I a
10 ms {při
ns zem {UB

změřÍme čas zpoždéfii
lJu = 1 - 7v) á 2 _ó ms

10. o Nasla\'ení hornj desk,t' 2oK 3ao oo
Nf signát z př*dzesilo\'3če NL 1{ pňichází přes
ný délič signá1u (vCJ!bg }'I3sitosti) ze 2ák'adní
2QN 3ao 13 {1t) na hofní desku co kon(rlrvého nf
e dále do rep|odukíot'u nebo sluchá{-ka.

přepinaÝ-e l-
Cesk-r'

Na b3rní des{:e se dá}e nacházi obvod indikace sLavu
akumuláíoI.ové bate.ie se svitivou diodou.

sestava obvodů NL 22. 23' 2{ vyLÝáři idenlifikačni
zaak .(Iz)' kteIým se modutu.ie vysitač na začálku každé

seneru.je sisná-tvysilací relace. Dále se ý obvodu NL 22
o ktBiLočtu 32 768 Éz pl.o funkci obvodu maskovače NL 1o-

á-
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poz1(:i odp'Jru P 201 !-'-

!:.]..'.]l! h'r.lnc,l.!r. 3Ž :']'"'t'j '''á llr.''l:r \'t! 21 pii !}3FěLi (:j'2|j\')-

i .:] i.' .|.].!nczÍ:3čÍi.: nt.'"it-j

5 . 9 \r .i.jdno"r!.an{: bl i !.3

<1 i) !' tl'r.11.:liti

!e!r!!!-!e-:!': i !!!l!-!19ll!:!:!]!l!!:9-?!3!11
P.J za!:l ic5!'áni '"vgil3{:í] :e J'e zpožÍlánin 'i5 íýs :'ž 1??j ns

ob.je..'i 'a '.'ý:rL!pl: ] ''NL 22 IZ. L:r'ef Ý t''\'á 12:' tlls' Na i'ý-

st.upu 11'lNL 13 :l..r=L:r'|'iÍie ocp3''_m R jo2 9te'i'':otl epnIiíudu

tZ .iak,r n'.1e te.lÍ)éh'J !l:c''luIaén j bo k j t'oč+-u 1 t:Hz c aÍlpli{_'u-

.!ě 1oo n!1.' píi..'Pdeného na nodu] 3i!ri t'gt.ul'} vysíl3če z nf

senerá1..o!-!l (5) - s}ec]u'ie'!le lrscj fírskope$'

spr.ir''rÝ r,bs;3h Iz 
'zFj 

zl!cr!;Í:L pcnl3ci zá}:larlnoýé sl'a-

níce Z_s 31 neb3 pomocÍ sesla\' Laří?eni xx 31 3 xY 33'

z'!áčknut.c lt 3č í Lk3

ývsil-án j sl]

nouze s1
koní-l ltr:3 spo.ieDi l_-!

Tcbrazer.i'tZ
( 4 íli:-r'ná a t sI9 rad ic'stani 'jl' a 'I''\

r.!:xxxx qa

10. 3

Tc - t}'pícká činnost' - Ďůž9 b\'1' měnéI!3

II9sI9!9!é11_p3qĚ!!-!!-1{!99í!
Tňi kompletrti IZ.]sou Daplogramcvány i' paměLi ií!l 74 1aa'/v

(NL 23)' Frogramo'"ání p3měLi se pro\'ádí dle PsK 97D 7i

ngbo na zaříuPní Xx 39 _ v nái'cJcu n3 ()bslubu xx_39 'je

Uýe.lena zÝlášt'ni kapiLota pro5ramování HH 74 1aa'/v

plo zařlzení PR 37'

PŤac:.JvišÍ'ě p.o pf3gr3mováni paÍ'ěLi xx 39' návod k obsluze

QD ooa a7' '.'}'Ťobce TesI3 Pár-dubice'

25 zQv LZO A2
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kr'\'=_1''1r1' s}:1 - R},:j |''jni1.:,.:.]1- !:r \'=rt.3lu 

'}]'.1 
_ ťi.:j i.

I'i|:i:]i t lJ$i t.3a:1_u !:_1l'!.'lu :! !':Í}ri-i,a:tu 1 ' '!.:iÍ'r|.}i'.-e}.:.j
j1 .! ]'lHz (Í'!rv = t'l' - .:'.'! -' il':|'z) ' !:$i l-'.]'-!'lr'"')u llst'i'eÍtr;!l

It-rI.t{1im.] !11.: h.r.l'J i] :'j- !'::!1_.1í!' :.!..'j)i'-]i :l:l}:lt-.lrtu.i'']'E5]

C 1.j !:ep. ?.
:,le 

"á..'éÍ 
i:ji:].J\' iL't]3 s:Lii't-}: rl:} 9i}9drli 5.'t.I'3!:a' gt.irnice po.l

l9 no.''Yc!: kmlÍ-9át.ů .11.' Ps}: !2 2o2.

z!i!3-\!r!99!q_E3!a]É-!-:].g.!9!_p99E9-J-rr9!9-lj
|,le.i.lři.''.3 trrČime pre.cvni pás;!'o km1Í-očt.'i. r-.z'\. r''z']i L

m._':: ! nÉ] i.'-'.'ššífi 3 ne_inižš'r' !:mit'očt,en }:nna1u l- 
'nťl:r'.' 

t''"1'

fit.lx t).?5 lJiz)' F'ot.ÓJD !triifl'e 9t.ředlri kmrLUěí]t. {:jl:!'3'. id_

lJ g|ředn i k3Ítá! !:3).
ogjadim9 nIr'!'Ýfii }:ř"st'a t }' Bi:1 _ B]i5 g tl.lac'Íe urj'-r:cdlltl

.lle-bodu Lr-:1.

Na nově .éeni-' st.ředni kmaLočeÍ- natadílyte st'Jnícr

.l1ť !'3pi{'.:l!}' 8 3 9' Folom sían'.i zk9Írl],r'drlu ieiÍe dl€' ka_

p'LÓlt ' ap.J\'lmf' st'rLf'k no spo4ni 5LF1'l; s'{ 'Jtjl"'
podll" rll:)Y.!i'h }r|9it'cčt.ú dle PsK 12 2o2'

?!É!9_E!:!99!q_En9é]g_9_Paes!9É9!_z_Pé9!g-4'q9_9'9
9P.!Ě!ě
FosLllpujeme gl,e.ině jeko Ý bodě 11-2. Jen pil 

'l3s!a"'Í}vá-
ní ladéný'cb ot'vodú .ié tieba měni+- někLeré doraďoÝ3ci

kapaí:it-1' s indukĚnosli (označené na s'hemaíu ob''1
hvě"dÍčkou).L"9 očekáÝaL z!'rěnu ciÝek L? až L!1, zÍněr^ý

Lapacil- l'e ý]'si_lači' kmiLočrové ústiedné a vst'Upním ot}'

\'o.lu pii.iím.]ČB. t'ii pňechodu z pásma A do ts hodDoLY
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meDší a z Pásmá B do A hodnoL.!' ./éťší. Ci\'ke 2QK saa trg

ná in.lul:čÍ]csl 
'tenši 

a zQK 5na 50 .JěLší.

1t t !|9ril _!iŽn!!!| i ch- Yvsck ofl'_kv 9! 9:l lg ! - !q!9P99!?Yy9!
složPk 1'\'kont, .' 1'9il3ÉP
|íoho.J b:it ne.'Yyše :

a) na hermonickÝch k'llitočt3ch 2.5 
'ls 

(_5Ó dBts])

b) na .rstat-ních kmi(.očťech o'25 ,r}i (_Óó dBV)
Íěii 9e Y kmiLoĚ!o...á|: pás''u 21 '4 ,[Hz až 7 0oo |ÍHz.
spektfá!ni éistoÍ-a .je dána pňede.Jšim konstr.Jkcí radio_
stanice. Dáfe 'ie možn3 .ji čásLečné oY.1ivnit. správný'''
Daladěnín l.]cěných obÝocrl .-'ysi13če. a ťo ?e.il'téna :
L12' Lll' á L2ó - ob!,ody buíliae. L2? " Lza, L3o hlavni
selekt'!..'it-3 l,ysil3če a L38. t-39 výslupní fílťr v!'si-
lače.
spekt.á1ni čist'otu vysílirče kolt-'.o1u'jeme '!'ždy po zméná
k iLočťů kanálů nebo.piec|1o{tu z Pásma Á d(] B.: naopak.
ltěňení pŤ.{rvádíme oa zařízení sl-abifock 4o4o případné
po'noc í polyskopu'

aQV L20 A227
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PRocnj.}lovÁNÍ P,u{řf I }tl 71 18a/v

1, 99r!9!9-p1999!1š!Ě:
- řídící rc1kropočíteě SAPI - l v konfiguracl:

REM-I, 4,1X-1 ,
B-LM- 1 '(Eonltor xlÍos v4)

úpravou PÁUSE) Debo sP 210
- t elcvl zor
- oagnetofon

JZS-I, JPR-1,
ÁND- l ' 

Ds}Í- | 
'nspř. MERKUn

ngpř' K l0 (8

- prograoovací zeřlzení lís 004-0
ptlpojovgcí k9bely
kgzetg s řÍdícíE prograoeu
paoot nlnou 2708 6 ovladaěeE
lgggH

pro l{S 004-0 oal adrcsy

2' !9!!9P_P!1-!g!rqyé!Í-!Í9!9Í9!-p19clggq
Předeo propojcné pří6tI.oJ€ zapneae na sít. Na obrazovce
se systéE 1n1c1811zuje výpíceo

vézEeee kgzel,u a progr3qelr' zgIožíue do ea8nltofonu
a přev1nene n9 z8ěát€k. z klávesn1ce zadán€

syBtéE vJDí ěeWry%
PSK 970 77

zQV !2O A2
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z k1áYe6n1c€ zadáÚe poznáEka:

Tí0 J€ odstartován Egf. a dochází k nahrávání plogratlu'

DoJde-ll přl nahrávání k chybě' wpíše se ERRoR ! postup po

stlsknutí tlaěítka RESET opakuJ'Ec' Iatrraje-ll se plograt! sprá-

vně (s to 8c přl dobréÚ Egf a kazetě stane vždy)' Ea8netofon

se zistaví ! systéÚ vypíěe:

a nebraný progr.E 6e ln1cla]'lzuJe

)

systén vyPíšew%%
E

nyní zadáoe

PSK 970 77
51 2QV L2O A2



zadáne jEéno souboru

_l

8ystéE vypí še

Í ^ .. , 
)

Y PLAY DoNE ?_ 
1

zgdáúeI r'/. . /' ,,' 2,.. ,7/rAl,/ ,zr
na8netofon odstartuje a po nahrání progrsulu se vypíěc

nB Esf. st1skncEe tl8ěítko SŤoP (nenechÁváBe egf. trvale v
PLAY; dochází k n1ě€ní Bccbaníky!) a vyjroeEe kgzetu (peět1-
vě uschovgt ! ) .

tíot,o příkezeE spústíne běh p}ograou.

J

PSK 970 77
2QV r2A A2

nyní zĚdÁne z k].áve sn1cc

52



]. Prorraoovéní peoě t1

systéE př1p'ovený k prograoování p9t0ětí se oh1ás{

7 1,/ ,/ ,/
PROGRAN4OVANI 74188 PODLE IDTNI. CIS.RDSI

ZÁDEJ lDENT (I1,'..:, ]6 )

-. ,/ ,t,/ ' / .//

Nyní postupně zrdáEe ěegt hax. znaků z klávesnlca.
Kgždé ukončíEe tlaěítkeE J . pr"a ukončeníÚ nůžrBe
zngk aBEzat t]-sě. DEL. Progrero n3rní lnteraktívnÍo způ-
6obeÚ v"dc obs}uhu v dalěíB postupu. l,ir otázky odpoví-
déoe z kláveenÍce a odpovědl ukoněíEe traě. J

Po ukoněcní práce je Eožné prové6l }1kv1d8c1 pro-
granu buá podle příkszů z obrazovky' ncbo sÁPI-l vypnout.
Tío Jc d€fin1t1vně řídící prc8ral! zllkvldován.

L. označení paloěti

Na pauěř dí1 23 - rÍH ?4 r88/v se nal'epí ětítek díl 3 -
2QA t46 8' (rozpiskg 2QK 38o oo). Po naprograoování pa-

rrěti se ne ětítek tuší (perern) n8píše čite1ně z8d8ná

šeatice hexsdeciBálních znaků (11 t Í6). výška pígna

2'5D$. Příktad oznaěení: A ?]261.

5. !pzs4P\s
Pauět1 M[ 74 Laa/v lze rovaěž plogranoYat na zgřízelí
xx 39 (výlobce Tesla Paxdubíce) postupen dle ruívodu

k obsluze lobolo zařízení.

20v 720 a2

I

ř

PSK 970 77
53
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