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1. INFORMACJE DOTYCZ�CE BEZPIECZE�STWA 

1.1 WSKAZÓWKI DOTYCZ�CE BEZPIECZE�STWA 
Niezale�nie od tego sposobu zaprojektowania urz�dzenia elektrycznego, obsługuj�cy 
je personel mo�e by� nara�ony na niebezpieczne pora�enie elektryczne w 
przypadku zdj�cia pokryw ochronnych w celu wykonania obsługi konserwacyjnej lub 
innych czynno�ci. Z tego wzgl�du u�ytkownik zobowi�zany jest do konsekwentnego 
przestrzegania wszystkich przepisów bezpiecze�stwa, a tak�e upewnienia si�, �e 
wszystkie osoby przydzielone do obsługi sprz�tu zapoznały si� dokładnie z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy w przypadku pora�enia elektrycznego. (Patrz informacje 
zamieszczone na nast�pnych stronach.) 
 
Ponadto niezb�dne jest �cisłe przestrzeganie poni�szych zasad bezpiecznego 
post�powania: 
 
 

• Nie próbuj przeprowadza� strojenia za pomoc� niezabezpieczonych 
elementów regulacyjnych lub usuwa� izolacji z przewodów przy 
wł�czonym zasilaniu. 

 
• Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, w których cz��ci ciała mog� 

tworzy� szeregowe poł�czenie pomi�dzy uziemieniem i punktami 
układu elektrycznego. 

 
• Aby unikn�� oparze�, nie dotykaj silnie naładowanych lub silnie 

nagrzanych podzespołów bez zachowania niezb�dnych �rodków 
ostro�no�ci. 

 
• Pami�taj, �e obudowa niektórych półprzewodników i monolitycznych 

układów scalonych znajduje si� pod wysokim napi�ciem. 
 

• Nie zakładaj, �e po wył�czeniu zasilania niebezpiecze�stwo 
pora�enia elektrycznego nie istnieje. Naładowane kondensatory 
mog� utrzymywa� niebezpieczne napi�cia przez długi okres po 
wył�czeniu zasilania. Przed dotkni�ciem jakichkolwiek punktów 
układowych nale�y je rozładowa� za pomoc� odpowiedniego 
rezystora. 

 
• Nie ryzykuj. Pami�taj o konieczno�ci posiadania gruntownych 

kwalifikacji zawodowych. Sprz�t produkowany przez firm� CTE 
International powinien by� obsługiwany i serwisowany przez 
wykwalifikowany personel. 
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• Nie przeprowadzaj samodzielnie obsługi serwisowej ani nie wykonuj 
wewn�trznych regulacji urz�dzenia, je�li w pobli�u nie ma drugiej 
osoby, zdolnej do udzielenia pierwszej pomocy i wykonania zabiegów 
reanimacyjnych. 

 
• Niektóre podzespoły u�yte przy budowie niniejszego urz�dzenia 

zawieraj� tlenek berylu (BeO). Substancja ta jest szkodliwa sama w 
sobie, staje si� jednak bardzo niebezpieczna w przypadku zmielenia 
jej na proszek. W przypadku uszkodzenia tych podzespołów 
niezb�dne jest przestrzeganie specjalnych procedur zwi�zanych z ich 
usuwaniem. 

 

1.2 OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZ�CE BEZPIECZE�STWA 
Podczas podł�czania urz�dzenia do zasilania nale�y post�powa� zgodnie z podanymi 
poni�ej wa�nymi zaleceniami: 
 

• Opisywany tu produkt przeznaczony jest do pracy przy zasilaniu ze �ródła 
energii, którego u�ycie nie spowoduje wyst�pienia pomi�dzy przewodami 
zasilaj�cymi lub pomi�dzy którymkolwiek z przewodów zasilaj�cych i 
uziemieniem napi�cia wy�szego ni� 10% napi�cia okre�lonego na panelu 
tylnym. Zasadnicze znaczenie dla bezpiecze�stwa eksploatacji urz�dzenia 
ma zastosowanie ochronnego podł�czenia do uziemienia za pomoc� 
przewodu uziomowego w kablu zasilaj�cym. 

 
• Niniejsze urz�dzenie jest uziemiane za pomoc� przewodu uziomowego w 

kablu zasilaj�cym. Aby unikn�� pora�enia elektrycznego, nale�y podł�czy� 
kabel zasilaj�cy do odpowiednio zainstalowanego gniazdka zasilaj�cego, 
przed podł�czeniem si� do wej�ciowych lub wyj�ciowych zacisków 
urz�dzenia. 

 
• W przypadku braku ochronnego podł�czenia do uziemienia wszystkie 

dost�pne elementy przewodz�ce (ł�cznie z elementami, które mog� 
wydawa� si� izolowane) mog� spowodowa� pora�enie elektryczne. 

 
• Aby unikn�� niebezpiecze�stwa po�aru, nale�y stosowa� wył�cznie 

bezpiecznik wła�ciwego typu, na wła�ciwe napi�cie i pr�d znamionowy. 
Wymian� bezpiecznika nale�y powierzy� wykwalifikowanemu personelowi 
serwisowemu. 

 
• Aby unikn�� wybuchu, nie wolno u�ytkowa� niniejszego urz�dzenia w 

atmosferze wybuchowej. 
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• Aby unikn�� obra�e� ciała, nie wolno zdejmowa� pokryw i paneli 
urz�dzenia. Nie wolno u�ytkowa� urz�dzenia bez prawidłowo 
zainstalowanych pokryw i paneli. 

1.3 ZASADY PRAWIDŁOWEGO POST�POWANIA 
Podczas konserwacji urz�dzenia opisanego w niniejszym podr�czniku, nale�y 
pami�ta� o przestrzeganiu podanych ni�ej standardowych zasad prawidłowego 
post�powania: 
 

• W przypadku podł�czania dowolnego przyrz�du (watomierza, analizatora 
widma itp.) do wyj�cia wysokiej cz�stotliwo�ci, nale�y stosowa� odpowiedni 
tłumik lub obci��enie zast�pcze w celu ochrony wzmacniaczy ko�cowych i 
wej�ciowego obwodu przyrz�du pomiarowego. 

 
• W przypadku wkładania lub wyjmowania płytek z obwodami drukowanymi 

(PCB), zł�czek kablowych lub bezpieczników nale�y zawsze odł�czy� zasilanie 
stosownej cz��ci sprz�tu. Po odł�czeniu zasilania nale�y odczeka� 
dostatecznie długo, aby kondensatory w zasilaczach mogły si� rozładowa� i 
dopiero wówczas ponownie wkłada� płytki z obwodami drukowanymi. 

 
• Podczas wykrywania i usuwania usterek nale�y pami�ta�, �e tranzystory 

polowe (FET) i inne układy typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOS) mog� 
sprawia� wra�enie uszkodzonych ze wzgl�du na wyst�powanie upływno�ci 
pomi�dzy �cie�kami lub ko�cówkami podzespołów na płytce drukowanej. Przed 
uznaniem sprawdzanego układu MOS za uszkodzony nale�y oczy�ci� płytk� 
drukowan� i ponownie j� sprawdzi�. 

 
• W przypadku wymiany układów MOS – aby unikn�� ich uszkodzenia, 

spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi i lutowaniem – nale�y 
przestrzega� obowi�zuj�cych standardowych zasad post�powania. 

 
• Podczas demonta�u elementów z płytek drukowanych (w szczególno�ci 

układów scalonych) nale�y zachowa� ostro�no��, aby nie uszkodzi� �cie�ek 
płytek drukowanych. 

1.4 PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU PORA�ENIA ELEKTRYCZNEGO 
 
Je�li osoba poszkodowana sprawia wra�enie, �e nie jest w stanie samodzielnie 
uwolni� si� od kontaktu ze �ródłem pora�enia elektrycznego, nale�y wył
czy� 
zasilanie i dopiero wówczas przyst�powa� do udzielania pomocy. Skurcz mi��ni lub 
utrata przytomno�ci mo�e sprawi�, �e osoba poszkodowana nie b�dzie w stanie 
uwolni� si� od kontaktu z energi� elektryczn�. 
 
 
 



Nadajnik FM 250W � TX250 PLUS 

               Instrukcja obsługi serwisowej i  eksploatacj i 

- 8 – 
Wydanie 3 

 
Je�li nie mo�na natychmiast wył�czy� zasilania, nale�y bardzo ostro�nie umie�ci� 
wokół ciała osoby poszkodowanej p�tl� wykonan� z odpowiedniej długo�ci suchego, 
nieprzewodz�cego materiału (mo�e to by� np. lina, materiał izoluj�cy lub ubranie) i 
odci�gn�� osob� poszkodowan� od miejsca kontaktu z energi� elektryczn�. Zachowa� 
ostro�no�� i unika� kontaktu z poszkodowanym lub jego odzie��, zanim nie zostanie 
on umieszczony w bezpiecznym miejscu. 

1.5 METODA REANIMACJI W RAZIE WYPADKU 
 

Krok 1 
 
Sprawdzi�, czy osoba poszkodowana reaguje na bod�ce 
zewn�trzne. W przypadku braku reakcji nale�y bezzwłocznie 
wezwa� pomoc medyczn
, po czym wróci� do osoby 
poszkodowanej. 
 
 

 
Krok 2 
  
Uło�y� osob� poszkodowan� płasko na plecach. Ukl�kn�� obok i 
umie�ci� jedn� r�k� na czole poszkodowanego, drug� za� pod 
jego podbródkiem. Odchyli� głow� poszkodowanego do tyłu i 
unie�� jego podbródek, tak aby z�by niemal si� zetkn�ły. 
Sprawdzi�, czy wyst�puj� oznaki oddychania. 
 

 
 
Krok 3 
 
W razie stwierdzenia braku normalnego oddechu nale�y zacisn�� 
nos osoby poszkodowanej i przytkn�� do jej ust swoje usta. 
Wykona� dwa pełne oddechy. W przypadku dostarczenia 
dostatecznej ilo�ci powietrza, klatka piersiowa osoby 
poszkodowanej uniesie si�. 
 

 
 
 
 

NIE WOLNO DOTYKA� OSOBY POSZKODOWANEJ ANI 
JEJ UBRANIA PRZED ODŁ�CZENIEM ZASILANIA, 

PONIEWA� GROZI TO PORA�ENIEM ELEKTRYCZNYM 
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Krok 4 
 
Umie�ci� koniuszki palców na jabłku Adama, po czym przesun�� 
je w bruzd� obok tchawicy. Sprawdzi� puls. Je�li puls jest 
niewyczuwalny lub nierówny, nale�y przej�� do nast�pnej 
czynno�ci. 
 
 

 
Krok 5 
 
Umie�ci� dłonie po�rodku klatki piersiowej, pomi�dzy brodawkami 
sutkowymi. Jedn� dło� uło�y� na wierzchu drugiej. 
 
 
 

 
Krok 6 
 
Nacisn�� silnie klatk� piersiow�, tak aby ugi�ła si� o ok. 5 cm. 
Powtórzy� powy�sz� czynno�� 15 razy. 
 
 
 

 
WYKONYWANIE DWÓCH ODDECHÓW METOD� „USTA-USTA” ORAZ 15 

NACINI�� KLATKI PIERSIOWEJ NALE�Y KONTYNUOWA� A� DO 
CHWILI PRZYBYCIA POMOCY. 

1.6 POST�POWANIE W PRZYPADKU OPARZE� 
• Kontynuowa� reanimacj� ofiary pora�enia elektrycznego. 

 
• Odszuka� miejsca wej�cia i wyj�cia pr�du elektrycznego.  

 
• Nało�y� na poparzon� powierzchni� czysty opatrunek.  

 
 

• Zdj�� wszelk� odzie� z cz��ci ciała, na których wyst�puj� obra�enia; jednak w 
miejscach, w których materiał przywarł on do skóry, odci�� go i pozostawi� tam 
bez odrywania. Osob� poszkodowan� nale�y przykry� – z wyj�tkiem miejsc, na 
których wyst�puj� obra�enia – aby zapobiec wyzi�bieniu ciała. 

 
• Wszystkie złamania nale�y usztywni� za pomoc� szyn. (Gwałtowne skurcze 

mi��ni, wywołane przepływem pr�du, mog� spowodowa� złamania ko�ci.) 
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• Nie wolno dopu�ci� do stykania si� ze sob� poparzonych powierzchni ciała, 

takich jak: obszary pomi�dzy palcami r�k lub nóg, uszy i boczne powierzchnie 
głowy, wewn�trzna powierzchnia ramienia i boczna powierzchnia klatki 
piersiowej, fałdy pachwiny, itp. 

 
Przetransportowa�  osob�  poszkodowan�  do miejsca, w którym zostanie 
jej udzielona pomoc lekarska. 
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2. INSTRUKCJE OSTRZEGAWCZE 

2.1 WPROWADZENIE 

 

Nadajnik lub sprz�t, do którego odnosi si� niniejszy podr�cznik został opracowany, 
wyprodukowany i przetestowany zgodnie z odno�nymi normami bezpiecze�stwa 
EN 602125. Zamieszczone poni�ej instrukcje maj� na celu zwrócenie uwagi operatora 
na niebezpiecze�stwa zwi�zane z obsług� prezentowanego sprz�tu. U�ytkownik ma 
obowi�zek przeczyta� instrukcje zamieszczone w niniejszym podr�czniku i stosowa� 
si� do ich tre�ci. Jak wspomniano ju� o tym w przepisach dotycz�cych bezpiecze�stwa 
eksploatacji, niniejsze urz�dzenie mo�e by� obsługiwane wył�cznie przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel techniczny. Firma CTE nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci 
za szkody wynikłe z niewła�ciwego u�ytkowania lub niewła�ciwej konfiguracji, 
przeprowadzonej przez niedo�wiadczony personel, nie posiadaj�cy stosownych 
kwalifikacji lub posługuj�cy si� przyrz�dami i narz�dziami w sposób niezgodny z 
wymogami przepisów bezpiecze�stwa. 

Personel wyznaczony do obsługi urz�dzenia, oprócz posiadania odpowiednich 
kwalifikacji technicznych, musi zosta� przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy w razie awarii lub wypadku (reanimacja, masa� serca, sztuczne oddychanie 
metod� „usta-usta” itp.). 

Przed przyst�pieniem do wykonywania jakichkolwiek operacji nale�y koniecznie 
zapozna� si� z lokalizacj� głównego wył�cznika zasilania elektrycznego oraz z 
rozmieszczeniem ga�nic, których w razie potrzeby nale�y bezzwłocznie u�y�. 

2.2 KONTROLA BEZPIECZE�STWA U�YTKOWANIA URZ�DZENIA. 

W celu zagwarantowania bezpiecze�stwa personelu obsługowego nale�y prawidłowo 
wykona� oraz sprawdzi� wymienione poni�ej poł�czenia: 

• prawidłowe poł�czenie z kablem antenowym, 

• prawidłowe poł�czenie z kablem zasilania sieciowego, 

• prawidłowe poł�czenie z przewodem uziomowym (PODŁ	CZENIE DO 
UZIEMIENIA). 

• Nale�y równie� sprawdzi�, czy warunki otoczenia w miejscu zainstalowania 
sprz�tu s� zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta i dotycz�cymi 
wysoko�ci n.p.m., wilgotno�ci, temperatury. 

2.3 OSTRZE�ENIE DOTYCZ�CE ZASILANIA PR�DEM PRZEMIENNYM 
LUB STAŁYM 
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Pracy niniejszego urz�dzenia towarzyszy wysokie napi�cie i pr�d elektryczny. Ka�de 
napi�cie wyst�puj�ce wewn�trz urz�dzenia mo�e stwarza� potencjalne zagro�enie dla 
personelu obsługowego. Personel techniczny, wyznaczony do przeprowadzania 
obsługi serwisowej i napraw, musi posiada� odpowiednie kwalifikacje i musi stosowa� 
odpowiednie �rodki bezpiecze�stwa, okre�lone w przepisach bezpiecze�stwa.  

  

2.4 OSTRZE�ENIA DOTYCZ�CE OBSŁUGI SERWISOWEJ I 
EKSPLOATACJI 

 

Personel techniczny wyznaczony do obsługi serwisowej wn�trza urz�dzenia przy 
zdj�tej którejkolwiek pokrywie musi najpierw sprawdzi�, czy odł�czone zostało 
zasilanie sieciowe. Po zako�czeniu obsługi serwisowej zdj�t� pokryw� nale�y 
prawidłowo zamontowa� na dawnym miejscu i dopiero wówczas podł�czy� zasilanie 
sieciowe. Wysokie napi�cie obecne jest w sekcji sieciowej sprz�tu równie� wtedy, gdy 
wył�cznik sieciowy znajduje si� w poło�eniu wył�czenia (OFF), kabel sieciowy za� jest 
w dalszym ci�gu podł�czony do zasilania.  

Jakiekolwiek czynno�ci obsługowe lub naprawcze w obr�bie elementów znajduj�cych 
si� pod napi�ciem mo�e wykonywa� wył�cznie bardzo dobrze wykwalifikowany 
personel techniczny i to tylko w przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne i tylko za 
zgod� firmy CTE. W tym szczególnym przypadku konieczne jest przestrzeganie 
specjalnych �rodków ostro�no�ci. Firma CTE nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci w 
przypadku nieprzestrzegania wymaganych �rodków ostro�no�ci. Wymiana dost�pnego 
bezpiecznika musi by� przeprowadzana przy wył�czonym nadajniku, z zastosowaniem 
bezpiecznika o identycznych parametrach, �ci�le okre�lonych przez producenta. 
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1.5  SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 

W urz�dzeniu zastosowano zamieszczone poni�ej symbole, których zadaniem jest 
poinformowanie u�ytkownika o najwa�niejszych niebezpiecznych podzespołach. 
 

 

NIEBEZPIECZE
STWO PORA�ENIA 
ELEKTRYCZNEGO 

 

 

ZACISK UZIEMIENIA 
OCHRONNEGO 

 

 

OSTRZE�ENIE!
 NIEBEZPIECZE
STWO ZATRUCIA 

TE URZ�DZENIA ZAWIERAJ� 
TLENEK BERYLU 

PRZESTRZEGA� INSTRUKCJI 
BEZPIECZE�STWA! 

Niektóre podzespoły (na przykład 
stosowane w ko�cowych obwodach 
w.cz. tranzystory polowe MOSFET) 
zawieraj� tlenek berylu BeO; tych 
podzespołów nie wolno rozbija�, 
rozgniata� ani podgrzewa�. Tlenek 
berylu ma zdolno�� przedostawania 
si� przez ogólnie u�ywane systemy 
filtrowania, w tym równie� filtry 
stosowane w respiratorach. 
Długotrwałe wdychanie za 
po�rednictwem respiratora powietrza 
zanieczyszczonego w wysokim 
stopniu tlenkiem berylu mo�e 
prowadzi� do parali�u, a nawet 
�mierci. 

 

3. Cechy u�ytkowe 

3.1 Przeznaczenie 

Nadajnik TX250 PLUS jest nowoczesnym radiofonicznym nadajnikiem FM, oferuj�cym 
wyj�ciowy sygnał radiowy, charakteryzuj�cy si� wysok� jako�ci�. 

Wszystkie obwody drukowane wykonane s� w technologii powierzchniowego monta�u 
podzespołów. Charakteryzuj�cy si� prost� i solidn� konstrukcj� nadajnik jest w stanie 
sprosta� wymaganiom wszystkich u�ytkowników, poszukuj�cych najwy�szej jako�ci 
sprz�tu za rozs�dn� cen�. 
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3.2 Główne cechy u�ytkowe 

- Nadajnik wa�y zaledwie 16 kg, co ułatwia jego przenoszenie i obsług� 
konserwacyjn�. 

- Wi�kszy zakres roboczych temperatur nadajnika dzi�ki umieszczeniu filtra 
powietrza na panelu czołowym oraz zastosowaniu opcjonalnego zespołu 
doprowadzania powietrza, który mo�e by� umieszczony w tylnej cz��ci urz�dzenia. 

- Imponuj�ca liczba funkcji narz�dziowych, elementów regulacyjnych i danych, z 
mo�liwo�ci� lokalnej lub zdalnej rejestracji. 

- Wysoki współczynnik jako��/cena. 
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3.3 Charakterystyka techniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TX250-PLUS  

Warunki �rodowiskowe 
Temperatura przechowywania -10°C do +60°C 
Temperatura robocza -5°C do +45°C 
Gwarantowana temperatura eksploatacyjna 0°C do +45°C 
Wilgotno�� wzgl�dna (bez kondensacji maks. 90%  
Maks. robocza wysoko�� n.p.m. 2000 m  

Charakterystyka RF 
Wyj�cie mocy RF 5÷250 W  
Impedancja wyj�ciowa RF 50 �, niesymetr. VSWR poni�ej 1,2:1 
Zł�cze RF N’’, �e�skie 
Pasmo cz�stotliwo�ci 87,5 do 107,95 MHz, co 10 kHz 
Regulacja cz�stotliwo�ci syntezator / mikroprocesor 
Tłumienno�� „Off Lock” > 60 dBc 
Rodzaj modulacji F3E/F8E Direct FM / cz�st. no�na 
Dewiacja cz�stotliwo�ci ±'75 kHz=100% 
Stabilno�� dewiacji cz�stotliwo�ci ± 2,5% w ci�gu 6 miesi�cy 
Zmiany czuło�ci dla dew. 75 kHz ± 3% w pa�mie od 87,5 do 107,95 MHz 
Cz�stotliwo�� odniesienia  TCXO 12,8 MHz 
Zmiany cz�stotliwo�ci no�nej ± 300 Hz / 3 miesi�ce 
Harmoniczne RF < -75 dBc 
Niepo��dane składowe RF <-90 dBc 
Preemfaza płaska / 50 / 75 s 
Szum AM > 65 dB, �r. wa�ona, wzgl 100% AM 

Praca w trybie mono 
Pasmo przenoszenia audio 40 Hz do 15 kHz ±0,1 dB 
THD w pa�mie od 40 Hz do 15 kHz <  0,1%   
Tłumienie sygnału 19 kHz > 46 dB 

Praca w trybie stereo 
Tłumienno�� filtra audio > 50 dB przy 19 kHz 
Tłumienno�� przenikowa > 45dB w pa�mie od 40 do 15 kHz 
Tłumienno�� składowych niepo��danych > 53 kHz > 55 dB 
Tłumienie sygnału 38 kHz 
Suppression  

> 50 dB 
THD na kanałach kodowanych < 0,08% w pa�mie 40Hz do 15KHz 
Pasmo przenoszenia audio ± 0,1 w pa�mie 40Hz do 15KHz 
Generowanie podno�nej wewn�trzny oscylator kwarcowy 
Cz�stotliwo�� pilotuj�ca 19 kHz ±1 Hz 

Wymiary i ci��ar 
Regał  2-jednostkowy: wys. 88,4 x szer. 484 x gł. 525 mm 

Ci��ar: 16 kg 
Chłodzenie 

Wymuszone chłodzenie powietrzem  2 dmuchawy 24 V,   80 x 80 mm    
Wymagania dotycz
ce zasilania sieciowego 

Zasilanie 90÷265 V / 50÷60 Hz 
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3.4 Lokalizacja głównych podzespołów i zł
czy 

W celu zlokalizowania głównych podzespołów nadajnika FM nale�y posłu�y� si� 
zamieszczonymi poni�ej rysunkami. 

3.4.1 Panel czołowy 

Elementy i zł
cza panelu czołowego 
1. Przycisk wprowadzania. 
2. Przycisk przemieszczania w dół. 
3. Przycisk przemieszczania w gór�. 
4. Wska�nik wł�czenia zasilania (dioda LED). 
5. Dioda LED wskazuj�ca wł�czenie p�tli synchronizacji fazowej (PLL). 
6. Zł�cze typu RS232 jest pomocniczym portem RS232, umieszczonym w panelu 

czołowym. 
7. Zł�cze oznaczone symbolem R.F. Probe jest wyj�ciem –50 dB z zespołu filtra 

w.cz., umo�liwiaj�cym liniowe pomiary w.cz. w pa�mie cz�stotliwo�ci od 87,5 do 
107,95 MHz. 

8. Sonda m.cz. 
9. Panel sterowania – składa si� z wy�wietlacza znakowego LCD. Wy�wietlacz LCD 

wskazuje normalnie stan wzmacniacza i inne parametry (np. moc, czas, dat� itp.). 
Blok klawiszy w poł�czeniu z wy�wietlaczem LCD umo�liwia łatwe wprowadzanie 
ustawie�, sprawdzanie pomiarów itp. 

10. Wska�nik alarmu (dioda LED). 
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3.4.2 Panel tylny 

Elementy i zł
cza panelu tylnego 
 

1. Lewy – wej�cie zewn�trznego zespolonego sygnału stereofonicznego (MPX). 
2. Prawy – wej�cie zewn�trznego sygnału monofonicznego. 
3. Lewy – przeł�cznik impedancji wej�cia zespolonego sygnału stereofonicznego 

(MPX) 600 omów –10 kiloomów. 
4. Prawy – przeł�cznik impedancji wej�cia sygnału monofonicznego 600 omów –10 

kiloomów. 
5. Lewy – regulacja poziomu sygnału MPX. 
6. Prawy – regulacja poziomu sygnału monofonicznego. 
7. Regulacja poziomu wej�ciowego podno�nej SCA1. 
8. Regulacja poziomu wej�ciowego podno�nej SCA2. 
9. Zł�cze wyj�ciowe RF (N – �e�skie). 
10. Wył�cznik zasilania sieciowego. Umo�liwia wł�czanie/wył�czanie całego 

wzmacniacza. 
11. Wtyk wej�ciowy typu IEC do podł�czania zasilania sieciowego 90-265 V/50-60 Hz. 
12. Wej�cie podno�nej SCA2. 
13. Wej�cie podno�nej SCA1. 
14. Port szeregowy RS232 DB9 (�e�ski) (tylko GSM). 
15. Port DB9 (�e�ski) do zdalnego sterowania. 
16. Port RS485 DB9 wej./wyj. (m�ski-�e�ski). 
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3.5 Opis zł
czy i ustawie	 

W nadajniku FM dost�pnych jest ogółem 11 zł�czy. 3 z nich znajduj� si� na panelu 
czołowym, za� 8 pozostałych na panelu tylnym. 

3.5.1 Podł
czenia na panelu przednim 

      
 
 

Zł
cza dodatkowe (przód) 

 

 
1. Zł�cze typu RS232 (6) jest pomocniczym zł�czem RS232. 
2. Zł�cze oznaczone symbolem RF probe (7) jest wyj�ciem –50 dB z zespołu filtra 

w.cz., umo�liwiaj�cym liniowe pomiary w.cz. w pa�mie cz�stotliwo�ci od 87,5 do 
107,95 MHz. 

3. Zł�cze oznaczone symbolem L.F. (8)  jest wyj�ciem LF (m.cz.) z układu ARW. 
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3.5.2 Panel tylny 
 

Podł
czenia i ustawienia 
 

1. Ko�cówka 1 podł�czona jest do masy (Gnd), ko�cówka 2 podł�czona jest do „+” 
wej�cia (+input), ko�cówka 3 podł�czona jest do „–” wej�cia (– input). 

        Ko�cówki wej�cia symetrycznego: 3-2. 
        Ko�cówki wej�cia niesymetrycznego 3/1-2 do masy (Gnd). 

        
 

2. Dwa pokazane na rysunku przeł�czniki umo�liwiaj� ustawianie wej�ciowej 
impedancji m.cz. 

        Przeł�cznik w poło�eniu wł�czonym (ON) = 600 omów  
        Przeł�cznik w poło�eniu wył�czonym (OFF) = 10 kiloomów 
 

 
 

3. Dwa pokazane na rysunku potencjometry dostrojcze umo�liwiaj� ustawianie 
wej�ciowej czuło�ci m.cz. Działaj� one jedynie w przypadku wybrania funkcji 
„-6/+12dBm”. 
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4. Za pomoc� powy�szych potencjometrów dostrojczych mo�na regulowa� dwie 
podno�ne w granicach od 10% do 90% warto�ci znamionowej. 
 

 
 
5. Pokazane poni�ej zł�cze umo�liwia podł�czenie modułu GSM do wysyłania 
SMS-ów i realizacji funkcji zdalnego sterowania. 

 
6. Bli�niacze (m�skie i �e�skie) zł�cza typu RS485 przeznaczone s� do 
ewentualnego podł�czenia wi�kszej liczby wzmacniaczy. 
 

 
3. 9-pinowy port szeregowy typu DB9 umo�liwia przeprowadzanie kilku zdalnych 

regulacji i czynno�ci obsługowych. 

 
 

  Poni�ej opisano podł�czenia do pinów portu szeregowego typu DB9: 
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Pin 1: Sygnał gotowo�ci (STAND-BY) (ten styk jest podczas normalnej pracy stykiem 

zwiernym, podł�czanym do masy w trybie alarmu STAND-BY). 
Pin 2: Sygnał proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z mocy odniesienia 

(+4V = 25 W). 
Pin 3: Zwierny styk alarmowy. 
Pin 4: Linia polecenia gotowo�ci (STAND-BY) (uaktywniana przez zwarcie tej linii z 

mas�). 
Pin 5: Wspólny styk alarmowy. 
Pin 6: GND (masa). 
Pin 7: Sygnał proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z mocy bezpo�redniej 

(+8 V = 250 W) 
Pin 8: Rozwierny styk alarmowy (ten styk jest stykiem zwiernym podczas normalnej 

pracy). 
Pin 9: +15 V (Wyj�cie). 
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4. Obsługa 

4.1 Uruchamianie 

4.1.1 Rozpakowywanie 
Po rozpakowaniu nadajnika FM i wybraniu odpowiedniego miejsca do jego 
ustawienia nale�y sprawdzi�, czy w wyposa�eniu znajduj� si� wszystkie cz��ci: 
 
1. zapasowe bezpieczniki, 
2. wtyk zasilania sieciowego (w swoim opakowaniu), 
3. dokumentacja. 
 

4.1.2 Poł
czenia 

1. Sprawd�, czy wył�cznik zasilania sieciowego I O  znajduje si� w poło�eniu O 
(wył�czony). 

2. Podł�cz wszystkie przewody uziemiaj�ce z innych urz�dze� zamontowanych w 

regale do zacisku uziomowego  znajduj�cego si� z tyłu nadajnika i 
oznaczonego odpowiednim symbolem. 

3. Podł�cz kabel zasilania sieciowego do wtyku zasilania sieciowego, post�puj�c 
zgodnie ze wskazówkami wydrukowanymi na jego opakowaniu i zwracaj�c 
szczególn� uwag� na prawidłowe podł�czenie uziemienia. 

4. Upewnij si�, �e napi�cie sieciowe ma warto�� 230 VAC (±15%) lub 110 VAC (±15%) i 
wetknij wej�ciowy wtyk zasilania sieciowego do zł�cza zasilania napi�ciem 

przemiennym (AC), umieszczonego z tyłu nadajnika FM. 
5. Upewnij si�, �e antena lub wzmacniacz nadaj� si� do pracy w zakresie 

cz�stotliwo�ci nadawczych (od 87,5 do 108 MHz) i podł�cz je do zł�cza 

wyj�ciowego RF typu N,  dost�pnego na tylnym panelu nadajnika. 
 
6. W tym momencie sprz�t jest gotowy do pracy przy minimalnej konfiguracji.  
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4.2 Wł
czanie systemu 

1. Wł�cz nadajnik FM przez wci�ni�cie wył�cznika zasilania sieciowego I O  w 
poło�enie I. 

2. Ustaw cz�stotliwo�� i poczekaj, a� za�wieci si� dioda LED wskazuj�ca wł�czenie 
p�tli synchronizacji fazowej (PLL). 
3. Ustaw wymagan� warto�� mocy wyj�ciowej. 
4. System został uruchomiony i pracuje. Je�li wszystkie podzespoły funkcjonuj� 
poprawnie, powinny si� �wieci� nast�puj�ce diody LED: LED PLL (�wiadcz�ca o 
wł�czeniu p�tli synchronizacji fazowej) oraz POWER (�wiadcz�ca o dopływie zasilania 
sieciowego).  
5. Ponadto w górnym wierszu wy�wietlacza LCD powinna by� wy�wietlana moc 
wyj�ciowa, w dolnym za� powinien si� ukaza� komunikat „Normal” (normalne 
warunki robocze). Wy�wietlacz ciekłokrystaliczny LCD powinien pozostawa� 
pod�wietlony przez 30 minut po naci�ni�ciu ostatniego przycisku. 
6. Sprawd� moc wysyłan� i moc odbit� w.cz. 

4.3 Konserwacja urz
dzenia 

Podobnie jak wiele innych urz�dze� elektronicznych niniejszy nadajnik wymaga 
przeprowadzania pewnych zabiegów konserwacyjnych, niezb�dnych do 
zagwarantowania wieloletniego doskonałego działania. Zaniedbanie regularnego 
przeprowadzania obsługi konserwacyjnej mo�e doprowadzi� do wyst�pienia usterek, 
szczególnie w niesprzyjaj�cych warunkach �rodowiskowych. 

Niezb�dne jest regularne przeprowadzanie kontroli działania wentylatorów powietrza 
chłodz�cego oraz ich wymiana po upływie ka�dych 10 000 godzin pracy. W 
regularnych odst�pach czasu, uzale�nionych od warunków �rodowiskowych, nale�y 
równie� wymienia� lub czy�ci� filtr powietrza wentylacyjnego.  
 

��������	
�CTE: questo 
capitolo va rivisto 
completamente. Non so per 
quante ore siano garantite le 
ventole. Inoltre mi mancano altri 
riferimenti 
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5. Opis układów i oprogramowania 

5.1 Opis ogólny  

Schemat blokowy 
Nadajnik TX250 Plus składa si� z siedmiu podstawowych bloków: 

- blok wej�ciowy m.cz. (S3132), 
- blok układu steruj�cego (S3135),  
- blok kodera stereo (3133), 
- blok syntezy (S3134), 
- blok mocy 250W (S3129),  
- blok zasilacza (S3140), 
- blok wej�cia m.cz. (S3137), 
- blok pilota 5 W (S3138). 

 
Wej�cie mo�e obsługiwa� trzy ró�ne rodzaje sygnałów, którymi s�: 

a) zewn�trzny sygnał stereofoniczny m.cz.,  
b) sygnał monofoniczny z kanału prawego, 
c) sygnał monofoniczny z kanału lewego. 

Wszystkie te sygnały mog� by� podawane jako symetryczne lub niesymetryczne przez 
przeł�czanie impedancji na warto�� 600 omów lub 10 kiloomów. W odniesieniu do tych 
sygnałów mo�na ustawi� warto�� 50 s lub 75 s. 
Płytka wyj�ciowa ma dwa wej�cia SCA o impedancji 10 kiloomów. Sygnały m.cz. przechodz� 
przez dolnoprzepustowy filtr 15 kHz, który ogranicza pasmo cz�stotliwo�ci moduluj�cej. Ma to 
na celu unikni�cie, w przypadku transmisji stereofonicznej, interferencji z podno�n� sygnału 
multipleksera.  
Sygnały z lewego i prawego kanału s� ze sob� ł�czone w bloku kodera stereo. Na wyj�ciu 
wzmacniacza sumuj�cego uzyskiwany jest sygnał zespolony, którego szeroko�� ograniczana 
jest w układzie automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Ponadto wszelkie mog�ce si� 
pojawia� szczyty modulacyjne s� ograniczane przez układ obcinaj�cy. Zarówno układ ARW, 
jak te� układ obcinaj�cy mo�na wył�czy� za pomoc� przeł�czników S6 i S1. Sygnał podawany 
jest nast�pnie do bloku syntezy. Zespolony sygnał moduluje bezpo�rednio generator 
sterowany napi�ciowo (VCO). Sygnał odniesienia uzyskiwany jest z oscylatora TCXO o 
cz�stotliwo�ci 12,8 MHz, za� mikrosterownik ustala cz�stotliwo�� w p�tli PLL. Blok syntezy ma 
wyj�ciowy sygnał w.cz. o warto�ci około +10 dBm. Wzmacniacz mocy jest wzmacniaczem 
szerokopasmowym, mog�cym dostarcza� zmienn� moc wyj�ciow� w zakresie od 0,5 do 
250 W, sterowan� przez układ ARW RF. Sprz�gacz kierunkowy ma kierunkowo�� o warto�ci 
około 28 dB i wyposa�ony jest w sond� w.cz. –50 dB.  
Przeł�czaniem zasilacza steruje układ tzw. szybkiego powrotu. Napi�cie wej�ciowe mo�e si� 
zmienia� w zakresie od 90 do 265 V i mo�e mie� cz�stotliwo�� 50/60 Hz. Wyst�puj� cztery 
napi�cie wyj�ciowe. Wszystkie dane obrazowane s� na wy�wietlaczu LCD, odpowiednie 
polecenia za� mo�na wprowadza� za pomoc� umieszczonych pod wy�wietlaczem trzech 
przycisków.  
Za po�rednictwem dwóch portów RS232 i jednego portu RS485 nadajnik mo�e zosta� 
sprz�gni�ty z komputerem PC, modemem, modułem GSM oraz z innymi systemami, w 
których stosowany jest taki sam protokół komunikacyjny.  
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Patrz schemat blokowy. 

5.2 PLL 
Obwód syntezy umieszczony jest na płytce sterowania i podł�czony za pomoc� zł�czy EC3 
EC4, które umo�liwiaj� jego łatw� wymian�. Cz�stotliwo�� robocza zawiera si� w pa�mie od 
87,5 to 107,95 MHz. Oscylator, b�d�cy główn� cz��ci� bloku syntezy, zbudowany jest na 
tranzystorze Q3 (BFR93A).  
Elementy D2, D3, D8, D9, D10, D11 oraz cewki L6, L7 tworz� układy rezonansowe i powoduj� 
modulacj� oscylatora. Tranzystor Q4 (BC847B) jest powielaczem pojemno�ci, redukuj�cym 
szum migotania przedostaj�cy si� do zasilacza.  
Układ scalony U5 (Max 2471) odsprz�ga oscylator od nast�pnych stopni i zapewnia dwa 
sygnały wyj�ciowe. Pierwszy z nich steruje tranzystorem Q6 (BFR106), który zapewnia moc o 
warto�ci około +10 dBm, drugi za� jest sygnałem wej�ciowym wewn�trznego preskalera dla 
układu U4 (LMX2306). Ten układ integruje w sobie wszystkie funkcje syntezy i jest 
programowany przez mikroprocesor U23 (M30620FCAFP), umieszczony na płytce układu 
steruj�cego. 
Cz�stotliwo�� odniesienia jest generowana przez układ U3, który jest oscylatorem TCXO 
(oscylatorem kwarcowym z kompensacj� temperaturow�), generuj�cym sygnał wyj�ciowy o 
cz�stotliwo�ci 12,8 MHz. Wzmacniacz bł�du zbudowany jest na dwóch wzmacniaczach 
operacyjnych U1a-U1b (TL072). Obwód zbudowany na układzie scalonym U2 (LM358) podaje 
do mikrosterownika odpowiednio niski sygnał, co umo�liwia prawidłowe podł�czenie p�tli PLL. 
Cały obwód został odpowiednio zaekranowany w celu uniemo�liwienia emisji 
niedopuszczalnych cz�stotliwo�ci. 
 

5.3 Wzmacniacz mocy 
 
Wzmacniacz mocy składa si� z trzech sekcji. Zamontowany jest na radiatorze przykrytym 
specjaln� osłon�, aby zapobiec niepo��danemu promieniowaniu ciepła do wn�trza obudowy 
urz�dzenia. Poł�czenie z płytk� sterowania zrealizowane jest za pomoc� zł�czy EC1-EC2. 
Tranzystor Q1 (BLF278) zasilany jest napi�ciem +48 V bezpo�rednio z zasilacza 
przeł�czaj�cego. Znajduj�cy si� na płytce S3137 potencjometr dostrojczy RV1 słu�y do 
ustawiania jałowego pr�du tranzystora na warto�� 100 mA. Stopie� wyj�ciowy modułu mocy, 
filtr dolnoprzepustowy i sprz�gacz kierunkowy znajduj� si� na tej samej płytce drukowanej. W 
układach tych standardowe cewki zast�piono mikroliniami paskowymi, aby wyeliminowa� 
konieczno�� przeprowadzania strojenia. Rol� sterownika pełni moduł S3138 . Tranzystor Q2 
(BLT50) zasilany jest napi�ciem regulowanym przez mikroprocesor i układ ARW, za� 
tranzystor Q1 (BLF244) zasilany jest jednym ze stałych napi�� o warto�ci około +15 V. 
Potencjometr dostrojczy RV2 słu�y do regulacji napi�cia VCE tranzystora Q2 na warto�� około 
+6,5 V. Tranzystor ten zapewnia pojedynczy sygnał +10 dBm na zł�czu wyj�ciowym EC1 
(SMB) o mocy około 0,5 W do tranzystora Q1 (BLF 244), który z kolei zasila 8 punktów 
1-watowych. Potencjometr dostrojczy RV1 słu�y do ustawiania jałowego pr�du urz�dzenia na 
warto�� około 200 mA. Filtr dolnoprzepustowy jest filtrem Cauer-Czebyszewa typu 
eliptycznego o minimalnych kształtach cewek. Na wyj�ciu filtra znajduje si� sprz�gacz 
kierunkowy, dostarczaj�cy jedno napi�cie do odczytu mocy wyj�ciowej i odbitej. Z tej samej 
linii pobierany jest sygnał dla sondy w.cz. o warto�ci -50 dB. Wzmacniacze operacyjne U1b i 
U1c wzmacniaj� stałopr�dowy sygnał wyj�ciowy prostowników D1, C19 oraz D2, C20. 
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5.4 Zasilacz 

5.5 Zasilacz 

Zasilacz zbudowany jest z czterech głównych stopni: 

5.5.1 Filtr główny 

Filtr główny ma za zadanie ograniczanie emisji zakłóce� generowanych przez zasilacz 
przeł�czaj�cy i zabezpieczanie sprz�tu przed przepi�ciami i szumem pochodz�cym z sieci 
zasilaj�cej. 

5.5.2 Rozruchowy układ ograniczaj
cy  

Rozruchowy układ ograniczaj�cy ma za zadanie ograniczanie du�ych impulsów pr�dowych, 
powstaj�cych w chwili wł�czania urz�dzenia. Na pocz�tku tego stopnia znajduje si� ogólny 
bezpiecznik ochronny, który zabezpiecza cał� płytk� zasilacza. Rezystorem ograniczaj�cym 
pr�d pocz�tkowy jest rezystor R84, który jest nast�pnie zwierany przez przeka�nik RL1 
podczas normalnej pracy urz�dzenia. Ma to miejsce po upływie niecałej sekundy od chwili 
wł�czenia urz�dzenia (jest to czas niezb�dny do naładowania si� kondensatorów). Długo�� 
tego czasu okre�la obwód RC. 

5.5.3 Stopie	 zasilania 

W stopniu zasilania zastosowano sieciowy zasilacz przeł�czaj�cy z prostownikiem 
pełnookresowym. W pierwszym stopniu nast�puje konwersja napi�cia przemiennego na 
napi�cie stałe; stopie� ten przekształca napi�cie przemienne 230 V na napi�cie stałe 400 V. 
Cz�stotliwo�� przeł�czania wynosi 100 kHz. Obwód, w którym ma miejsce pierwsza 
konwersja reguluje współczynnik mocy dla poboru pr�du z sieci zasilaj�cej 230 V; 
współczynnik mocy przy pełnym obci��eniu jest nie mniejszy ni� 99%. Układ regulacji 
współczynnika mocy (PFC) zbudowany jest z dedykowanych elementów i zwi�zanych z nimi 
obwodów elektrycznych, w skład których wchodz�: P1 i P2, tranzystory polowe MOSFET  
Q14, Q19, cewka L4, diody D14 – D15 oraz kondensatory C42, C38, C48. Tego typu 
konfiguracja zapewnia bardzo skuteczn� ochron� przed przepi�ciami na wej�ciu, które s� 
absorbowane przez cewk� L4 oraz kondensatory C42, C38, C48, zwi�kszaj�c dodatkowo 
niezawodno�� działania sieciowego stabilizowanego zasilacza przeł�czaj�cego. 

W drugim stopniu konwersji znajduje si� układ półmostkowy DC/DC, który przetwarza napi�cie 
stałe o warto�ci 400 V na napi�cie stałe o warto�ci 48,5 V oraz +15 V odizolowane od sieci 
zasilaj�cej. Cz�stotliwo�� przeł�czania wynosi 50 kHz. Zasilacz jest zabezpieczony przed 
przeci��eniem, zwarciem napi�cia wyj�ciowego oraz – za po�rednictwem  układu sterowania 
ogólnego – przed przegrzaniem. 

Regulacj� w półmostkowym układzie konwersji napi�cia stałego zapewnia układ scalony U4 
SG3525. W układzie półmostka zastosowano tranzystory bipolarne z izolowan� bramk� 
(MOSFET) Q13 i Q15, kondensatory C48 i C38 oraz transformator T2, zapewniaj�cy 
galwaniczn� izolacj� od sieci zasilaj�cej. Diodami prostowniczymi s� diody D16, D17, D18, 
D21. Obwód filtra składa si� z cewki L7 oraz kondensatorów C43 C44 i C54 C55. 
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Drugi stopie� konwersji DC/DC jest wewn�trznie zabezpieczony przed przeci��eniami i 
zwarciami i zapewnia cały szereg sygnałów podawanych do płytki ogólnego sterowania, np. 
pr�d wyj�ciowy (uzyskiwany z bocznika R94), napi�cie wyj�ciowe (uzyskiwane na wyj�ciu).  

W przypadku przegrzania płytka wysyła odpowiedni sygnał do transoptora U5, który blokuje 
dwa stopnie U3 i U6 (SG3525) i pod�wietla niepo��dane zdarzenia. Zatem ka�dy sygnał nie 
maj�cy odniesienia do masy lub ka�de przypadkowe wyj�cie wtyku EC3 wymusza przej�cie 
zasilacza do trybu czuwania. 

Zawarto�� t�tnie� o cz�stotliwo�ci 100 Hz w napi�ciu wyj�ciowym jest ni�sza ni� 20 mVPP przy 
pełnym obci��eniu, co ma na celu zminimalizowanie szcz�tkowej modulacji AM. 

Całkowita wydajno�� dwóch stopni konwersji wynosi 0,88. 

5.5.4 Pomocnicze napi�cia zasilania (+15 V, –15 V, +5 V) (+24 V – do zasilania wentylatorów) 

Obwód pomocniczych napi�� zasilania dostarcza cztery napi�cia: +15 V, -15 V, +5 V i 
dodatkowo +24 V do zasilania wentylatorów. Napi�cia +15 V, -15 V oraz +5 V s� potrzebne do 
zasilania wszystkich układów scalonych urz�dzenia, za� dodatkowe napi�cie +24 V 
przeznaczone jest do zasilania wentylatorów. Obwód zabezpieczony jest przed przeci��eniem 
i zwarciem napi�cia wyj�ciowego. 

W stopniu zasilania pomocniczego zastosowano zasilacz w układzie tzw. szybkiego powrotu, 
zbudowany z u�yciem tranzystora MOSFET Q16, transformatora T5, diod D26, D27,D29 i D31 
oraz kondensatorów C58, C68, C65 i C76 wraz z układami U9, U11, U12, U13. Układem 
scalonym zastosowanym do stabilizacji napi�cia jest układ UC3844 (U10). Transformator T5 
zapewnia galwaniczn� izolacj� pomi�dzy wytwarzanymi napi�ciami pomocniczymi i �ródłem 
zasilania (sygnał wyj�ciowy uzyskiwany jest z mostka). 
 
 

5.6 Wej�cie m.cz. 
Obwód m.cz. ma za zadanie obsług� ró�nego rodzaju sygnałów wej�ciowych. Jest on 
poł�czony z układem sterowania za pomoc� zł�cza EC5. Obwód ten wyposa�ony jest w 
wej�cia Right/Mono (prawe/mono) oraz Left/MPX (lewe/MPX) realizowane za pomoc� dwóch 
3-biegunowych zł�czy �e�skich oraz dwa wej�cia SCA realizowane za pomoc� zł�czy BNC. 
Sygnały Right/Mono oraz Left/MPX s� filtrowane za pomoc� filtra szumów w.cz. i podawane 
do wzmacniaczy operacyjnych U1a oraz U3a. Potencjometry dostrojcze R26 i R31 słu�� do 
regulacji wzmocnienia sygnału w zakresie od -6 do +12 dBm. Istnieje mo�liwo�� wybrania 
impedancji wej�ciowej o warto�ci 600 omów lub 10 kiloomów za pomoc� przeł�czników S1 i 
S2. Menu opcji ustawie� umo�liwia ustawienia tłumika wej�ciowego na warto�� stał� w 
zakresie od 0 do +6 i warto�� zmienn� -6/+12. W rzeczywisto�ci, układy scalone U2-U4 s� 
przeł�cznikami cyfrowymi. Wzmacniacze buforowe U1b i U3b (LM833) przesyłaj� sygnał do 
układu steruj�cego. Potencjometry dostrojcze R10 i R12 reguluj� wzmocnienie sygnałów 
wej�ciowych SCA, za� wzmacniacze buforowe U5a i U5b (LM833) przesyłaj� sygnał do 
układu steruj�cego. W tym obwodzie znajduje si� równie� zł�cze RS232 (EC3) oraz dwa 
zł�cza m�sko-�e�skie portu RS485 (EC1-EC2).  
Zdalne zł�cze (EC4) nadajnika umo�liwia wykorzystywanie sygnałów analogowych do odczytu 
kilku parametrów oraz sygnałów logicznych do uaktywniania alarmu i sygnałów gotowo�ci. 
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5.7 Koder stereo 
Koder stereo umieszczony jest na płytce układu sterowania i jest do niej podł�czony za 
pomoc� zł�czy EC1 i EC2. Cz�stotliwo�� odniesienia uzyskiwana jest za pomoc� oscylatora 
kwarcowego o cz�stotliwo�ci 4867 kHz. Układ scalony U14 pracuje jako bufor dla układu U5a. 
Obwód ten jest zasilany podwójnym napi�ciem ±8 V, podawanym z płytki układu sterowania. 
Sygnały lewego i prawego kanału s� wzmacniane przez wzmacniacze U10a i U10b i scalony 
układ rezystancyjny. Układ scalony U8 (4051b), który jest pilotowany przez układ U5 (4520), 
tworzy sygnał multipleksera. Filtr dolnoprzepustowy 100 kHz zbudowany jest na 
wzmacniaczach operacyjnych U4 i U3. Sygnał o cz�stotliwo�ci 19 kHz uzyskiwany jest ze 
scalonego układu rezystancyjnego, zbudowanego na układzie U7 (4051), który jest równie� 
pilotowany przez układ U5. Sygnał ten jest filtrowany przez układy U1 i U20b. Przy 
cz�stotliwo�ci 19 kHz potencjometr dostrojczy R37 słu�y do regulacji procentowej zawarto�ci 
sygnału. Układ scalony U20a jest wzmacniaczem sumuj�cym, który miesza sygnał 
multipleksera, sygnał 19 kHz i odpowiedni� zawarto�� procentow� sygnałów prawego i lewego 
kanału, regulowan� przez potencjometry dostrojcze R50 i R49. Zespolony sygnał o 
amplitudzie równej niemal 8,8 Vpp otrzymywany jest na wyj�ciu układu U3a. Na wyj�ciu z 
układu U3a uzyskiwana jest kompensacja fazowa w zakresie cz�stotliwo�ci od 10 kHz do 
15 kHz, natomiast potencjometr dostrojczy R36 reguluje faz� przy cz�stotliwo�ciach 19 kHz i 
38 kHz.  
 

5.8 Układ steruj
cy 
Oprócz spełniania innych funkcji układ steruj�cy kieruje równie� podł�czaniem ró�nych 
zewn�trznych funkcji. Główn� rol� na tej płytce odgrywa mikroprocesor U23 (3062).  
Pami�� błyskowa umo�liwia ładowanie za pomoc� zł�cza EC7 nowych, dostarczanych na 
��danie klienta, wersji oprogramowania. Układ scalony U25 zarz�dza funkcj� zegara/daty, za� 
na zł�czu EC12 dost�pny jest sygnał zegara wraz z napi�ciem baterii rezerwowej.  
W przypadku zaniku zasilania elektrycznego układ scalony U29 (St93C86) zapisuje w pami�ci 
wszystkie ustawione dane. Zewn�trzn� komunikacj� z GSM i portem RS232 obsługuje układ 
scalony U20 (DS14C232) oraz układ scalony U9 (DS14C232), za� układ scalony U24 
(DS75176) obsługuje port RS485. Para układów scalonych U28 (LM336) i U34b zapewnia 
poł�czenie pomi�dzy czujnikiem temperatury (umieszczonym na wzmacniaczu mocy) i 
wej�ciem mikroprocesora. 
Warto�� ukazywanego na wy�wietlaczu odczytu temperatury regulowana jest za pomoc� 
potencjometru dostrojczego RV6. Układy scalone U26a i U26b (LM358) dostarczaj� napi�cie 
stałe (którego warto�� regulowana jest za pomoc� potencjometrów dostrojczych RV4 i RV5) w 
celu przedstawienia warto�ci napi�cia i pr�du stopnia wzmacniacza mocy. Tranzystory Q1, 
Q3, Q7, Q9, Q10, Q15 pełni� rol� konwertera logicznego, przekształcaj�cego napi�cie +5 V w 
napi�cie ±8 V przeznaczone dla kilku funkcji (preemfaza, L.F.L. Mono/Stereo). Układy scalone 
U2 i U8 słu�� do stabilizacji napi�cia ±8 V zasilaj�cego koder stereo.  
Wzgl�dne napi�cia stałe mocy wysyłanej i mocy odbitej, pochodz�ce ze sprz�gacza 
kierunkowego (zł�cze EC10) s� odpowiednio wzmacniane przez układ scalony U21a-b i 
regulowane za pomoc� potencjometrów dostrojczych RV i RV2 przed podaniem do 
mikroprocesora. Ze zł�cza EC10 pobierany jest równie� sygnał stałopr�dowy do sterowania 
układem automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) mocy wysyłanej i odbitej. Sygnały 
wyj�ciowe układów U21c i U21d s� sumowane za pomoc� duodiody D5 w celu uzyskania 
napi�cia stałego słu��cego do sterowania bazy tranzystora mocy Q12 (TIP31c). Napi�cie to 
zmienia si� w zakresie od +4,5 V do 13,5 V i umo�liwia regulacj� mocy w zakresie od 5 W do 
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250 W. Wej�ciowy sygnał Prawy/Mono oraz Lewy/MPX podawany jest ze zł�cza EC2 i w 
przypadku gdy nadajnik skonfigurowany jest do pracy w trybie STEREO te sygnały audio 
podawane s� bezpo�rednio do filtrów preemfazy U3 (4051) – U400a (Tl072) i U12 (4051) – 
U13(TL072). Nast�pnie sygnał audio podawany jest do filtra 15 kHz. Przefiltrowany sygnał 
dost�pny jest na zł�czu EC4b (koder stereo). Zmultipleksowany sygnał dost�pny jest na 
zł�czu EC4a.  
Je�li nadajnik skonfigurowany jest do pracy w trybie MONO, mikroprocesor b�dzie komutowa� 
sygnał wyj�ciowy z układów scalonych U11 (4051) i U5 (4051) w celu podania sygnału mono 
do układu scalonego U10b (TL072). Ten podzespół jest scalonym wzmacniaczem sumuj�cym, 
umo�liwiaj�cym mieszanie wszystkich sygnałów z wej�� SCA. Dwa potencjometry dostrojcze: 
RV10 (dla sygnału mono) oraz RV13 (dla sygnału MPX) słu�� do zmniejszania ró�nicy 
poziomów pomi�dzy dwoma kanałami do warto�ci maks. 0,1 dB. Wyj�cie układu scalonego 
U10b jest podł�czone do wej�cia układów U32 (4051) i U33 (4051), sterowanych z układu 
U35, w celu redukcji poziomu sygnału m.cz. jedynie w przypadku przemodulowania. Ten układ 
scalony jest programowany za po�rednictwem zł�cza S4. Zworka S6 umo�liwia wł�czanie lub 
wył�czanie funkcji ogranicznika. Na wyj�ciu układu U31 umieszczony jest układ obcinaj�cy 
U14b, powoduj�cy obcinanie sygnału gdy przemodulowanie osi�gnie warto�� ±110 kHz. Układ 
obcinaj�cy mo�na wył�czy� za pomoc� zworki S1. Ostateczny sygnał audio podawany jest do 
obwodu syntezatora za po�rednictwem zł�cza EC1a. Poziom modulacji regulowany jest za 
pomoc� potencjometru dostrojczego RV7. Podwójny prostownik półokresowy, zbudowany na 
układach scalonych U22-U18-U30 i U16, zasila mikroprocesor odpowiednim poziomem 
napi�cia stałego w celu zobrazowania stopnia modulacji na ekranie wy�wietlacza. Poziom 
napi�cia regulowany jest za pomoc� potencjometru dostrojczego RV11.  

Styki trzech przeka�ników RL1-RL2-RL3 słu�� do uaktywniania alarmu i trybu gotowo�ci 
(patrz po�wi�cony im opis). Zł�cze EC9 umo�liwia sprz�gni�cie z mikroprocesorem, 
obsługuj�cym blok klawiszy i wy�wietlacz na panelu czołowym. 

5.9 Stan po uruchomieniu 

Po uruchomieniu na ekranie ciekłokrystalicznym pojawia si� nazwa, wersja i numer seryjny 
urz�dzenia. Równocze�nie zostaj� przetestowane wszystkie diody LED. 

 

 

Po zako�czeniu uruchamiania wy�wietlone zostaje Menu główne. Składa si� ono z dwóch 
wierszy: 
- w górnym wierszu przedstawiany jest domy�lny pomiar mocy wysyłanej (Fwd. Power), 

która jest wyj�ciow� moc� w.cz., za� po symbolu „Fwd. Power” podana jest warto�� mocy 
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wysyłanej. Pomiar ten mo�na zmienia� za pomoc� menu stosownie do potrzeb 
u�ytkownika. 

- w drugim wierszu pokazywany jest stan urz�dzenia („Normal” – je�li wszystko działa bez 
zarzutu). 

5.10 Opis menu 

Po wej�ciu do menu mo�na zmieni� domy�lny pomiar wy�wietlany w górnym wierszu 
wy�wietlacza LCD oraz uzyska� dost�p do opcji obrazowania (np. do dziennika zdarze�) oraz 
do ustawie� (moc wyj�ciowa, cz�stotliwo�� itp.). 

5.11 Działanie wy�wietlacza. 
Po wł�czeniu urz�dzenia na jego wy�wietlaczu ukazuje si� nazwa modelu nadajnika TX, 
wersja oprogramowania i numer seryjny. Równocze�nie testowane s� diody LED 
umieszczone na panelu czołowym. Cała operacja trwa około 5 sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast�pnie na wy�wietlaczu ukazuje si� cz�stotliwo�� i moc. Po ka�dym naci�ni�ciu 
któregokolwiek z 3 przycisków znajduj�cych si� pod wy�wietlaczem na panelu czołowym, 
wy�wietlacz pozostaje pod�wietlony przez 30 sekund. 
 
 
 
 
 

 

        TX_250_PLUS 
V.1.05_N°__________ 
_____  

 
    FREQ._107.95_MHz 
  FWD_  250_W    LC 
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Przycisk wprowadzania pozwala uzyska� dost�p do Menu głównego, które jest 
podzielone na 5 sekcji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aby wyj�� z tego menu, nale�y przej�� do opcji EXIT i nacisn�� przycisk ENTER.  
W przeciwnym razie nast�pi przej�cie do podmenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEASURE (POMIAR) 
Menu 

EXIT (WYJCIE) 

EVENT (ZDARZENIE) 
Menu 

Menu 

Menù STATUS (STAN) 

SETTING 
(USTAWIENIA) 
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5.12 Opis poszczególnych menu. 
 
 
 
To menu umo�liwia odczytywanie wszystkich pomiarów wykonywanych w urz�dzeniu; pomiary 
te wy�wietlane s� w grupach po dwa na raz. Naciskanie przycisków „UP” lub „DOWN” 
powoduje przej�cie do dwóch nast�pnych lub do dwóch poprzednich pomiarów. Naci�ni�cie 
przycisku „ENTER” w dowolnym podmenu powoduje przej�cie do menu Measure (Pomiar). 
Poni�ej podano przykłady konkretnych pomiarów: 
 
1) Pomiar modulacji: 
 
 
 
 
 
W pierwszym wierszu pokazywany jest pasek pomiarowy (miernik typu VU), którego warto�� 
ro�nie lub maleje, zgodnie ze zmianami wielko�ci sygnału wej�ciowego m.cz. 
W drugim wierszu pokazywana jest cyfrowa warto�� modulacji, która równie� zmienia si� 
zgodnie z sygnałem m.cz. 
 
2) Moc wysyłana (bezpo�rednia) i moc odbita. 
 
 
 
 
W tym przypadku wy�wietlana jest warto�� mocy wysyłanej i odbitej. 
 
3) Napi�cie i pr
d modułu mocy. 
 
 
 
 
W tym wypadku wy�wietlane warto�ci b�d� si� zmienia� w zale�no�ci od napi�cia 
wej�ciowego. 
Ten pomiar pozwala uzyska� odczyt napi�cia w zakresie od +1,1 V do +55 V oraz odczyt 
pr�du w zakresie od 0,1 A do 13 A. 
 
4) Odczyt cz�stotliwo�ci i temperatury  
 
 
 

 
Odczyt cz�stotliwo�ci pokazuje ustawienie zaprogramowanej PLL – za pomoc� przycisków 
Up, Down oraz Enter w dziale SETTING (USTAWIENIA). 
Temperatura wy�wietlana jest w zakresie od –20°C do 99°C. 
 

Fwd  Pow.     000  W 
Ref.  Pow         00 W 

  �����������          
Mod.         000 KHz 

        
MEASURE (POMIAR) 

 PA Voltage   00.0  V 
 PA Current   00.0  A 

Freq     000.000 MHz 
Temperature   ±00°C 
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5) Odczyt godziny i daty 
 

 
 

To podmenu wy�wietla aktualn� godzin� i dat�. 
 
Graficzne przedstawienie menu MEASURE (POMIAR): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEASURE  
(POMIAR) 

Fwd Pow.      00.0 W 
Ref. Pow.       0.0 W 

Clock        00.00.00  
Date          00/00/00         

PA Voltage   00.0 V 
PA  Current    0.0 A 

Freq      000.000 MHz 
Temperature   ±00°C 

  �����������          
Mod.         000 kHz 

 Clock        00.00.00  
 Date          00/00/00         
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5.13 Menu Event Log (Dziennik zdarze	). 
 

 

 
To menu umo�liwia obrazowanie w porz�dku chronologicznym wszystkich operacji 
wykonanych przez urz�dzenie. W chwili gdy liczba operacji zapisanych w pami�ci osi�gnie 
warto�� 99, pierwsza z zapisanych w porz�dku chronologicznym operacji zostaje skasowana. 
Dla ka�dej z zapisanych w pami�ci urz�dzenia operacji w górnym wierszu wy�wietlacza 
pokazywany jest rodzaj, w dolnym za� data i godzina wykonania tej operacji. Ka�dorazowy 
powrót urz�dzenia do normalnego funkcjonowania jest równie� zapisywany w pami�ci pod 
nazw� „Normal”, wraz z podaniem daty i godziny. 
Do przemieszczania si� w obr�bie tego podmenu słu�� przyciski Up i Down, naci�ni�cie za� 
w dowolnym momencie przycisku ENTER powoduje powrót do menu EVENT LOG. 
W skład tego menu wchodz� nast�puj�ce opcje: 
 
1) Excessive V.S.W.R.(Nadmierna warto�� współczynnika VSWR). 

 
 
 
 
 
Ten sygnał zostanie zapisany w pami�ci, gdy maksymalna warto�� mocy przekroczy ustalon� 
warto�� graniczn� 25 W. 
 
2) Power On (Wł
czone zasilanie). 
 
 
 
 
 
Wskazuje, �e urz�dzenie jest wł�czone. 
 
3) Over Heat (Przegrzanie). 
 
 
 
 
Jest to sygnał osi�gni�cia maksymalnej dopuszczalnej temperatury, wynosz�cej 75°C. 
 
4) Stand-by Al. (Alarm przej�cia do stanu czuwania). 
 
 
 
 
Ten sygnał zapisywany jest w pami�ci po ka�dej interwencji której� z sekcji 
zabezpieczaj�cych, powoduj�cej przej�cie urz�dzenia do stanu czuwania. 

EVENT LOG 
(DZIENNIK ZDARZE�) 

Exc. V.S.W.R.   n° 00 
00:00           00/00/00 

Power On       n°  00 
00:00           00/00/00 

Over Heat       n°  00 
00:00           00/00/00 

Stand-by  Al.   n°  00 
00:00           00/00/00 
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5) P.S. Overload (Przeci
�enie P.S.). 
 
 
 
 
 
 
Ten sygnał odnosi si� do maksymalnego pr�du PA (13 A). 
 
6) V. aux failure (Awaria napi�cia pomocniczego). 
 
 
 
 
 
 
Wskazuje brak jednego z dwóch pomocniczych napi�� zasilaj�cych. 
 
6) Stand-by Re (Zdalne spowodowanie przej�cia do stanu czuwania). 
 
 
 
 
 
Ten sygnał pojawia si� po ka�dym przej�ciu urz�dzenia do stanu czuwania za po�rednictwem 
zł�cza RS232 lub zł�cza sterowania zdalnego. 

 
7) PLL Unlocked (Odblokowana p�tla PLL). 
 
 
 
 
To zdarzenie zostaje zapisane w pami�ci po odblokowaniu p�tli PLL. 
 
8) Normal (Normalny stan pracy). 

 
 
 

 
Ten komunikat ukazuje si� na wy�wietlaczu po ka�dym powrocie urz�dzenia do normalnego 
funkcjonowania. 
 
 
 

P.S. Overload    n°00 
00:00           00/00/00 

V.Aux faliure    n° 00 
00:00           00/00/00 

Stand-by  Re.   n° 00 
00:00           00/00/00 

PLL Unlocked.  n °00 
00:00            00/00/00 

Normal            n°  00 
00:00           00/00/00 
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Summary of the EVENT LOG menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENT LOG 
(Dziennik zdarze	) 

Exc. V.S.W.R.   n° 00 
00:00           00/00/00 

Power On       n°  00 
00:00           00/00/00 

Over Heat       n°  00 
00:00           00/00/00 

Stand-by  Al.   n°  00 
00:00           00/00/00 

P.S. Overload    n°00 
00:00           00/00/00 

V.Aux faliure    n° 00 
00:00           00/00/00 

Stand-by  Re.   n° 00 
00:00           00/00/00 

Pll Unlocked.   n° 00 
00:00           00/00/00 

Normal            n°  00 
00:00           00/00/00 
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5.14 Menu setting (Ustawienia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu SETTING słu�y do ustawiania wszystkich danych niezb�dnych do funkcjonowania 
urz�dzenia. 
Aby uzyska� dost�p do tego menu, nale�y wprowadzi� cyfrowe hasło. Do poruszania si� w 
obr�bie Menu głównego słu�� przyciski Up i Down, za� w celu ustawienia odpowiednich 
danych nale�y posługiwa� si� przyciskiem ENTER, który umo�liwia przechodzenie do 
odpowiedniego podmenu. 
Aby wyj�� z menu SETTING, nale�y przej�� do 13. opcji (Exit) i nacisn�� przycisk ENTER. 
Istnieje mo�liwo�� ustawienia 12 zestawów parametrów. 
 
1) Frequency (Cz�stotliwo��). 

 
 
 
 
 
Po naci�ni�ciu przycisku ENTER kursor ustawi si� na pierwszej cyfrze warto�ci cz�stotliwo�ci 
podanej w MHz. Aby wpisa� t� cyfr�, nale�y posłu�y� si� przyciskiem Up lub Down w celu 
odpowiedniego zwi�kszenia lub zmniejszenia cyfry (w zakresie od 0 do 9). Naci�ni�cie 
przycisku ENTER powoduje zapisanie tej cyfry i przej�cie do nast�pnej cyfry. Wpisywanie 
ka�dej nast�pnej cyfry nale�y wykona� w ten sam, opisany powy�ej, sposób. Naci�ni�cie 
przycisku ENTER w celu zapisania ostatniej cyfry powoduje przej�cie do podmenu, które 
umo�liwiło ustawienie cz�stotliwo�ci. Po dokonaniu wymaganego wyboru nale�y nacisn�� 
przycisk Enter w celu powrotu do menu cz�stotliwo�ci. Opisana powy�ej procedura 
obowi�zuje w przypadku wszystkich kolejnych menu. Nie jest mo�liwe ustawienie 
cz�stotliwo�ci o warto�ci ni�szej ni� 87,50 MHz i wy�szej ni� 107,950 MHz. Po naci�ni�ciu 
przycisku ENTER w celu wprowadzenia ostatniej cyfry, moc spada do 0 i powraca do swojej 
nominalnej warto�ci po upływie 3-4 sekund. 
 
2) Output Power (Moc wyj�ciowa). 

 
             
 
 
Wskazówki dotycz�ce ustawiania mocy wyj�ciowej: 
Naci�nij przycisk Enter w celu przej�cia do menu mocy wyj�ciowej. 
Zmie� warto�� mocy, posługuj�c si� przyciskami Up i Down. 

SETTING 
(USTAWIENIA) 

PASSWORD (HASŁO) 

00.00.00 

       000.000 MHz 
         ^ 

     Frequency 

 

  No (Nie)  Yes (Tak)   
  ^ 

            00.0 Watts 
          ^      Output  Power 

 

  No (Nie)  Yes (Tak)   
  ^ 
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Naci�ni�cie przycisku ENTER w celu wprowadzenia ostatniej cyfry powoduje przej�cie do 
podmenu, które umo�liwiło ustawienie mocy. Po dokonaniu wymaganego wyboru nale�y 
nacisn�� przycisk Enter w celu powrotu do menu mocy. 
 
 
3) Stereo. 

 
 
 
 
 
Wykonuje si� to za pomoc� przycisków Up i Down i zatwierdza przez naci�ni�cie przycisku 
ENTER, który powoduje równie� powrót do tego menu. Opcj� „Stereo” mo�na wybra� tylko w 
przypadku gdy do zł�cza podł�czony jest koder stereo. 
 
4) Preemphasis (Preemfaza) 

 
 
 
 
 
Procedura wchodzenia do tego menu oraz wybierania i ustawiania tych danych jest taka sama 
jak w punkcie 3. 
 
5) L.F.L. (Poziom m.cz.). 
 
 
 
 
Menu Low Frequency Level (Poziom sygnałów małej cz�stotliwo�ci) umo�liwia 
odpowiednie ustawienie regulatora wej�ciowego. Procedura jest taka sama jak w poprzednim 
punkcie. 
 
6) Clock Set (Ustawianie zegara). 
 
Godzin� i dat� ustawi� si� w prosty sposób za pomoc� przycisków Up i Down, po 
umieszczeniu kursora na odpowiedniej cyfrze. W celu przej�cia do nast�pnej cyfry nale�y 
nacisn�� przycisk ENTER. 
 
 
 
 
  
7) Date Set (Ustawianie daty). 
 
 
 
 

On (Wł.)   Off (Wył.)   
 ^           Stereo 

 

Off      50uS  75uS 
         ^        Preemphasis 

 

 +6      0     -6 +12 dB      
                 ^              L.F.L 

 

      00.00.00 
             ^          Clock  Set 

 

      00/00/00 
            ^         Date   Set 
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8) GSM 
 
 
 
 
 
To podmenu umo�liwia zaprogramowanie 5 numerów telefonicznych w systemie GSM w celu 
wysyłania nast�puj�cego komunikatu SMS: 
       „Alarm ogólny”, model i numer seryjny urz�dzenia. 
 
9) Al. Mem. Reset (Kasowanie pami�ci alarmów). 
 
 
 
 
 
Wybranie tej opcji umo�liwia całkowite anulowanie wszystkich alarmów. 
 
10) Language (J�zyk). 
 
 
 
 
 
11) Address (Adres). 
 
 
 
 
 
Umo�liwia ustawienie informacji adresowych dotycz�cych portu RS485. 
 
12) Setting Mode (Tryb ustawiania danych). 
 
 
 
 
 
Za pomoc� tego menu mo�na wybra� lokalne lub zdalne ustawianie danych. W przypadku 
wybrania opcji zdalnego ustawiania danych, przyciski na panelu czołowym musz� by� 
zablokowane. W przypadku gdy urz�dzenie jest sterowane zdalnie (z komputera do bazy), 
pierwsz� dost�pn� opcj� jest tryb „Setting” (Ustawienia). Dlatego te� w przypadku lokalnego 
monitorowania nadajnika TX, jego ustawienia mog� by� modyfikowane i zmieniane zdalnie. 
 
 
 

 No (Nie)  Yes (Tak)   
  ^        Al.Mem.Res 

 

     Language 

 

  English      Italiano  
     ^    

    00.00            De      
      ^ 

 

     Address 

 

Local         Remote 
    ^       Setting  Mode 

 

Gsm   1   2   3   4   5               
       ^   

             GSM 

 
    +000300000000     
   ^   
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Sumaryczne przedstawienie menu SETTING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On (Wł.)  Off (Wył.)             
 ^ 

 +6      0     -6 +12 dB      
                 ^ 

      00.00.00 
             ^ 

SETTING 
(USTAWIENIA) 

PASSWORD (HASŁO) 

00.00.00 

Off      50 �S  75 �S 
         ^ 

Stereo 

 

Preemphasis 
(Preemfaza) 

L.F.L 

 

Clock Set 
(Ustawianie zegara) 

       000.000 MHz 
         ^ 

Frequency 
(Cz�stotliwo��) 

 No (Nie)  Yes (Tak)    
 ^ 

Output Power (Moc 
wyj�ciowa) 

      000        Watów 
    ^ 

  No (Nie) Yes (Tak)    
  ^ 
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No (Nie)  Yes (Tak)   
 ^ 

Local         Remote 
    ^ 

    00.00            De      
      ^ 

 

Do menu SETTING 
(USTAWIENIA) 

      00/00/00 
            ^ Date Set 

(Ustawianie daty) 

Al.Mem.Res (Kasowanie 
pami�ci alarmów) 

Language (J�zyk) 

 

  English      Italiano  
     ^    

Address (Adres) 

 

Setting Mode (Tryb 
ustawiania) 

Exit (Wyj�cie) 

 

Gsm   1   2   3   4   5               
       ^   

GSM 

 
    +000300000000     
   ^   
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5.15 Menu Status (Stan). 
 
 
 
 
To menu umo�liwia monitorowanie pewnych odczytów parametrów urz�dzenia. Zarówno 
samo menu, jak te� sposób przechodzenia z podmenu do Menu głównego s� podobne do 
menu Measure (Pomiar). Mo�liwe jest monitorowanie nast�puj�cych parametrów: 
 
1) Mono lub Stereo. 
 
 
 
 
Wskazuje ustawienie urz�dzenia do pracy w trybie monofonicznym lub stereofonicznym. Na 
wy�wietlaczu musi si� ukazywa� wyra�nie tylko jedna z tych dwóch opcji. 
 
2) Preemphasis 50�sec–75�sec–Off (Preemfaza 50 µs – 75 µs – Wył.) 
 
 
 
 
 
Wskazanie dotycz�ce ustawienia preemfazy: 50 µs,75 µs lub wył�czona. 
Oczywi�cie równie� w tym przypadku na wy�wietlaczu musi by� wy�wietlona tylko jedna z tych 
opcji. 
  
3) L.F.L. (Poziom m.cz.)   +6 /  0  /  -6 : +12dB 
 
 
 
 
 
Parametr dotycz�cy poziomu sygnałów małej cz�stotliwo�ci, okre�laj�cy ustawienie czuło�ci 
wej�ciowej oraz wskazuj�cy stan tłumika wej�ciowego. 
Na wy�wietlaczu mo�e by� wy�wietlona tylko jedna warto��. 
 
4) Address (Adres) 
 
 
 
 
Pokazuje adres portu RS485. 
 

 
    Mono     /  Stereo 

STATUS (STAN) 

Preemphasis 
50/75/Off 

L.F.L . 
+6 / 0  /  -6 : +12dB 

 
Address   00.00 
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Sumaryczne przedstawienie menu STATUS (Stan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUS (STAN) 

 
Mono     /  Stereo 

Preemphasis 
50/75/Off 

L.F.L . 
+6 / 0  /  -6 : +12dB 

 
Address   00.00 
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5.16 SEKCJA ALARMÓW  
5.16.1 ALARM 
We wszystkich alarmach wywołanych nienormalnym działaniem urz�dzenia drugi wiersz, w 
którym powinien znajdowa� si� komunikat FWD   00.0 W, zostanie zast�piony odpowiednim 
komunikatem (rys.1). Po powrocie urz�dzenia do stanu normalnego działania, w drugim 
wierszu pojawi si� komunikat „Normal” (rys.2), wskazuj�cy zadziałanie układu zabezpieczenia. 
Ka�da interwencja musi zosta� zarejestrowana w Dzienniku zdarze�. Urz�dzenie mo�na 
umieszcza� w stanie oczekiwania i resetowa� niesko�czon� ilo�� razy, na ekranie 
wy�wietlacza za� musi by� wy�wietlany komunikat „Stand-by” zamiast komunikatu „Normal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poni�ej przedstawiono sytuacje powoduj
ce uaktywnienie alarmu: 
1) V.Aux failure (Awaria napi�cia pomocniczego). 
Alarm uaktywniany jest w przypadku braku jednego z dwóch napi�� pomocniczych ± 15 V. 
2) P.S.Overload (Przeci
�enie zasilacza). 
Alarm uaktywniany jest, gdy warto�� pr�du pierwotnego przekroczy wst�pnie ustawion� 
warto�� (12 A).  
3) EXC V.S.W.R. (Przekroczenie ustalonej warto�ci współczynnika VSWR)  
Alarm uaktywniany jest, gdy warto�� wyj�ciowej mocy odbitej przekroczy wst�pnie ustalon� 
warto��, wynosz�c� 25 W. 
4) Over Heat (Przegrzanie). 
Alarm uaktywniany jest, gdy warto�� temperatury przekroczy wst�pnie ustalon� warto��, 
wynosz�c� 75°C. 

FREQ._107.95_MHz
  OVER HEAT        LC

Rys. 1 

FREQ._107.95_MHz
   NORMAL           LC

 
Rys. 2 

 
    FREQ._107.95_MHz 
   STANDBY         LC 

 

Rys. 3 
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6. Obsługa serwisowa 

6.1 Ogólne informacje i ostrze�enia 

UWAGA: Obsługa serwisowa mo�e by� przeprowadzana wył
cznie przez 
wykwalifikowanych i upowa�nionych do tego techników serwisowych. 

UWAGA: Wzmacniacz mo�na wyj
� z regału lub otworzy� jego pokrywy w celu 
demonta�u i monta�u jego modułów wył
cznie w stanie 
beznapi�ciowym. Przed przyst
pieniem do wykonywania jakichkolwiek 
czynno�ci serwisowych nale�y odł
czy� wtyk przewodu sieciowego, 
przeł
czy� wył
cznik zasilania w poło�enie OFF (wył
czone) i odczeka� 
kilka minut, aby wewn�trzny kondensator mógł si� rozładowa�. 

UWAGA: Po wykonaniu jakichkolwiek czynno�ci zwi
zanych z wyjmowaniem lub 
wymian
 podzespołów nale�y pami�ta�, �e w celu przywrócenia 
pierwotnych warunków roboczych opisane czynno�ci musz
 by� 
wykonane w odwrotnej kolejno�ci, chyba �e podano inaczej. 

UWAGA: Normalne działanie wzmacniacza mo�na przywróci� wył
cznie w 
przypadku zamontowania i przył
czenia wszystkich jego podzespołów i 
elementów.  


