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Úvod
1.
AN / PRC-148 Multiband Inter / Intra Team Radio (MBITR) je zabezpečené
ruční multibandové taktické softwarové rádio. Bylo vyvinuto v roce 1990,
vešlo do služby v roce 2000 Americké armádě.

Ovládání
2.
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2.1
Výkonový a hlasitostní měnič
-Kliknutím levým tlačítkem zvýšíte hlasitost rádia na maximum 100%. Kliknutím
pravým tlačítkem snížíte hlasitost rádia na minimálně 20%.
Rádio můžete vypnout podržením CTRLa pravým kliknutím na hlasitostní
měnič, když je na minimálním nastavení 20%. Chcete-li rádio znovu zapnout,
stačí opět kliknout a přepnout měnič na jinou polohu.

5/12

 102nd R148-1019 - 01

2.2
Měnič kanálů
-Levým kliknutím na měnič zvýšíte aktuální výběr kanálu z 16ti nastavení na
přepínači.
-Kliknutím pravým tlačítkem snížíte aktuální výběr kanálu z 16ti nastavení na
přepínači.
-Měnič kanálů má 16 nastavení, dostupné kanály závisí na aktuální vybrané
skupině
. Ve výchozím nastavení: Skupina1: Kanály 1 - 16, Skupina 2: Kanály
17 - 32 atd.

2.3
LCD Displej
-Na LCD displeji se zobrazí všechny nabídky a
informace. Obrazovka primárního / výchozího
zobrazení má dva režimy. Jsou podrobně
popsány na obrázku výše, viz. LCD Displej.
-Primární výchozí displej zobrazuje aktuální
označení skupiny, označení kanálu, ikonu
zvukového režimu, indikátor baterie, operační
režim a režim šifrování.

-Alternativní výchozí displej zobrazuje aktuální
přijímací (RX) a vysílací (TX) frekvence, aktuální
přijímací (R) a vysílací (T) squelch tóny, šifrovací
klíč, rychlost dat / provozu a provozní režim.
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2.4
Squelch Tony
-Squelch je funkce, kterou najdete pouze na analogových systémech, které
pracují v pásmu VHF a UHF. Základní Squelch si můžete představit, jako bránu,
která se zavírá podle toho jak silný je signál.
-Když nastavíte squelch na minimum (Low) tak to znamená, že přijímač odpojí
zvuk na výstupu až tehdy, jakmile bude signál na přijímači velmi slabý,
přijímání takto slabého signálu má nevýhodu v tom, že přijímáte ne jenom
samotný signál, ale také hodně okolního šumu a tím se sníží kvalita
přenášeného zvuku.
-Když nastavíte hodnotu na maximum (High), tak sice přenášíte co možná
nejlepší kvalitu zvuku, bez přijímaní okolního šumu, ale výrazně snížíte
samotný dosah a tak se může u levnějšího bezdrátového mikrofonu lehce stát,
že bude stačit, když se jen otočíte s mikrofonem zády k přijímači a ztratí se
signál.
-Hodnota squelch se nastavuje jako Threshold neboli česky ,,Práh''.
Jakmile je tento práh překročen, přijímač se zapne.

7/12

 102nd R148-1019 - 01

Pokročilé funkce
3.
3.1
Měnění skupin
-Měnič kanálu na AN / PRC-148 má přístup k 16 ze 100 programovatelných kanálů.
Jsou organizovány do skupin po 16 kanálech. Kanály dostupné prostřednictvím
Měniče kanálů závisí na aktuálně vybrané skupině.
-Stisknutím klávesy G
 R otevřete nabídku pro výběr
skupiny.
-Tato nabídka zobrazuje popisek aktuálně vybrané
skupiny. Chcete-li vybrat novou skupinu, stiskněte
klávesy ▼ nebo ▲.
-Když je požadovaná skupina zvýrazněna,
stisknutím ENT ji vyberte a vraťte se na výchozí
obrazovku pomocí ESC.
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3.2
Menu režimů
-Chcete-li změnit provozní režim rádia, stiskněte klávesu MODE na klávesnici.
-Na displeji se zobrazí nabídka dostupných parametrů. Obrys výběru můžete
přesunout pomocí ▼ nebo ▲.
-Chcete-li změnit vybraný parametr, nejprve stiskněte ENT pro výběr aktuálně
zvýrazněné položky menu a pomocí ▼ nebo ▲ změňte hodnotu výběru. Stisknutím
klávesy ENT potvrďte změnu a přesuňte obrys na další řádek.
-První řádek vybere zvukovou cestu: INTERNÍ zvuk, EXTERNÍ zvuk nebo externí
zvuk s povolenými sidetony (INT / EXT AUDIO, SIDETONE).
-Nastavení I NT AUDIO povolí interní reproduktory rádia, všechna ostatní nastavení
aktuálně používají externí sluchátka. V současné době není implementována žádná
z ostatních možností MODE Select, například Emergency Beacon.
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3.3
Nabídka programování
-Chcete-li ručně změnit data kanálů pro kterýkoli ze 100 kanálů AN / PRC-148,
je třeba otevřít nabídku Programování.
-Na obrazovku Programming Menu se dostanete
stisknutím a podržením klávesy ALT a stisknutím
tlačítka MODE na klávesnici.
-Chcete-li vybrat podnabídku nabídky Programování,
použijte klávesy ▼ nebo ▲ a stisknutím ENT vyberte
požadované menu. V současné době je jedinou
implementovanou podnabídkou nabídka „Program“,
všechny ostatní vrátí „PŘÍSTUP ODPOJENO“.
-V nabídce Program je celá řada dalších možností, v
současné době je jedinou funkční volbou nabídka
Programování kanálů, kterou lze vybrat v nabídce
Programování.
-Nabídka Program umožňuje naprogramovat různé
funkce rádia. V současné době je implementována
pouze podnabídka „CHANNEL“, kterou lze vybrat
pomocí ▼ nebo ▲ a ENT.
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3.4
Programování kanálů
-Nabídka „Channel“ (Kanál) umožňuje uživateli naprogramovat obecná data kanálu
(číslo kanálu, režim šifrování, název kanálu, přenosový výkon atd.) A zvolit provozní
režim (typ operace rádia, která má být naprogramována v kanálu).
-Otevře se obrazovka s načrtnutým číslem kanálu. Chcete-li změnit kanál, použijte
kanálový měnič. Pro navigaci v nabídce programování kanálů použijte tlačítka ▼ a
▲ a ENT pro výběr nastavení kanálu, který chcete změnit.
3.4 A
Režim šifrování
-Chcete-li změnit nastavení režimu šifrování, použijte tlačítka ▼ nebo ▲ pro
přepínání mezi „PLAIN“ a „SECURE“, potvrďte stisknutím ENT.
3.4 B
Název kanálu
-Nastavení označení kanálu umožňuje
uživateli přiřadit kanálu vlastní štítek.
-Chcete-li vybrat nový znak, pomocí
kláves ▼ nebo ▲ přejděte nahoru nebo
dolů.
-Podržíte-li klávesu ALT a stisknete ▲,
přejdete na znak vpravo od aktuálního
výběru. Podržíte-li klávesu ALT a
stisknete ▼, přejdete na znak vlevo od
aktuálního výběru.
-Po výběru všech znaků nového štítku
potvrďte stisknutím ENT.
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3.4 C
Výstupní výkon
-Výstupní výkon („PWE“) lze nastavit na: 0,1 W, 0,5 W, 1,0 W, 3,0 W nebo 5,0).
Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ procházejte dostupným nastavením výkonu. Potvrďte
stisknutím ENT. Výstupní výkon upravuje dosah vysílačky a spotřebu baterie.

3.4 D
RX & TX - Přijímací a vysílací frekvence
-Frekvence příjmu (RX) je frekvence, kterou rádio
přijímá při použití kanálu, který upravujete.
Transmit Frequency (TX) je frekvence, na kterou
rádio vysílá při použití kanálu, který upravujete.
-Chcete-li změnit frekvenci, stiskněte ENT.
Zvolenou hodnotu změníte pomocí kláves ▼ nebo
▲. Chcete-li změnit vybranou číslici, podržte
klávesu ALT a stisknutím ▼ nebo ▲ posuňte
výběr doleva a doprava.
-Mějte na paměti, že frekvence TX automaticky
odpovídá frekvenci RX, pokud není změněna ručně.

102nd - HR
http://www.102nd.cz/
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