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Popis zařízení 

Použ ití 

Mě řicí stanice MRS 451 je důlež itou pomůckou 
při montá ž i a údrž bě  rá diový ch sítí Global  
a RADAS v pá smu 420 – 460 MHz. Slouž í 
k servisním účelům pro ově ření rá diové  
komunikace při údrž bě  rá diové  sítě  a zejmé na 
při montá ž i objektový ch zařízení a sbě rný ch 
stanic. 

Podmínky pro provoz zařízení 

Zařízení je mož né přechovávat a 
provozovat pouze na základě „Povolení ke 
zřízení a provozování vysílacích rádiových 
stanic pohyblivé pozemní služ by a pevné 
služ by“ vydaného přísluš ným odborem 
Českého telekomunikačního úřadu.  
U provozovaného zařízení musí být stále 
k dispozici kopie rozhodnutí o schválení 
technické způsobilosti rádiového zařízení.  
 
Zařízení musí být instalováno a 
provozováno v suchých prostorách a 
v rozmezí teplot –10 °C až  +55 °C. 

Technické parametry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozsah napá jecího napě tí  17 – 20 V DC 
Zá lož ní zdroj   akumulá tor 12 V/2,2 Ah 
Proudový  odbě r z 18V zdroje  max. 250 mA (bez vysílá ní) 
Maximá lní odbě r   650 mA (vysílač) 
Vý stupní vf vý kon   0,1 – 1,0 W (regulace v 255 krocích) 
Pracovní teplota   -10 °C až  +55 °C 
Rozmě ry (Š  x V x H)  192 x 250 x 65 mm 
Hmotnost    2,6 kg (včetně  pouzdra a akumulá toru) 

Obr. 1: „Technické  parametry“ 
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Popis měřicí stanice 

Mě řicí stanice MRS 451 je důlež itou pomůckou 
při montá ž i rá diový ch sítí Global v pá smu  
420 – 460 MHz. Slouž í k servisním účelům při 
údrž bě  rá diové  sítě  a zejmé na při montá ž i 
objektový ch zařízení a sbě rný ch stanic.  

Měřicí stanice obsahuje 

• kovovou krabici s elektronikou, 
• prutovou anté nu, 
• akumulá tor 12 V, 1,9 Ah (uvnitř kovové  

krabice), 
• kož ené  pouzdro, 
• kabel pro propojení s PC, 
• nabíječku. 

Popis čelního panelu 

Č elní panel mě řicí stanice (viz Obr. 2) 
obsahuje displej, 4 kontrolní LED diody a  
8 ovlá dacích tlačítek.  
• Displej zobrazuje číselně  sílu signá lu, 

polož ky menu a jim příslušející hodnoty. 
Při zadá vá ní hodnot bliká  kurzor na 
aktuá lní pozici (svítí střídavě  nastavovaná  
cifra a dolní segment displeje).  

• LED diody svým svitem signalizují průběh 
příjmu, vysílá ní, rež im dobíjení a 
upozorňují na vybití akumulá toru.  

• Ovlá dací tlačítka mají tyto funkce: 

Dá le je v mě řicí stanici piezoakustický  měnič, 
který  pípá  podle namě řené  síly signá lu (vyšší 
tón = lepší signá l). 
 
Mě řicí stanice je napá jená  z akumulá toru  
12 V/2,2 Ah, který  je umístěn uvnitř stanice, 
nebo ze síťové ho adapté ru. Při napájení  
z akumulátoru nesmí zůstat stanice trvale 
zapnutá, protož e dojde k totálnímu vybití a 
tedy zničení akumulátoru! Vedle vypínače 
(na horní straně ) jsou umístěny dva konektory. 
První (JACK 3,5 mm) slouž í k připojení sé riové  
linky k PC, ke sledová ní odposlechu a ke 
konfiguraci mě řicí stanice nebo rá diové  sítě  a 
druhý  (DC 5 mm) pro přivedení napá jení ze 
síťové ho adapté ru (zá porný  pól je na vně jší 
straně ). 
 
 
 
 
 
 

 

↓ dolů, 
↑ nahoru, 
→ doprava, 
← doleva, 
Enter vý bě r, 

Vysílání  
spouštění rež imu periodické ho vysílá ní TX, 

Nabíjení  spouštění dobíjení baterie, 
Tón přepínač pípá ní/bliká ní LED diodou 
 



Popis mě řicí stanice 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2: „Č elní panel mě řicí stanice“ 
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Ovládání měřicí stanice 

Zapnutí měřicí stanice 

Zapnutí stanice (pokud není připojen síťový  
adapté r) se provede kolé bkovým vypínačem 
na horní straně  stanice. Při napá jení ze sítě  se 
stanice nedá  vypnout vypínačem (pouze se 
odpojí akumulá tor). V případě, ž e začne 
blikat červená LED, je nutno stanici 
vypnout, jinak hrozí zničení akumulátoru.  
 
Pokud poklesne napětí na akumulátoru pod 
hranici 10,2 V, měřicí stanice vypne 
napájení vf dílů, omezí funkci procesoru a 
na displeji rozsvítí levou tečku. Stanici je 
nutno bezpodmínečně vypnout, jinak hrozí 
zničení akumulátoru. 
 
Po zapnutí mě řicí stanice se na displeji zobrazí 
ná pis AHOJ. Potom stanice přejde automaticky 
do rež imu run. Stiskem libovolné ho tlačítka lze 
rež im run opustit a zobrazí se polož ky menu.  

Popis polož ek menu 

Menu má  13 polož ek. Mezi jednotlivými 
polož kami se přesouvá me stiskem tlačítek 
nahoru a dolů [↑,↓]. Stiskem tlačítka [Enter] 
vybereme prá vě  zobrazenou polož ku 
(spustíme ji). 
 
• rUn – zá kladní rež im. Mě řicí stanice 

přijímá  zprá vy o síle signá lu, zobrazuje je 

na displeji a píská  podle nich. Vysílá ní 
mě řicích zprá v se neprová dí kodé ry 
objektový ch zařízení automaticky – nutno 
spustit na kodé ru testovací rež im – 
polož ku 13H (testová ní spojení se sbě rnou 
stanicí), která  zajistí vysílá ní mě řený ch 
zprá v kodé rem. Rež im rUn se opouští 
stiskem libovolné ho tlačítka. V tomto 
rež imu také  lze komunikovat s mě řicí 
stanicí nebo se sbě rnými stanicemi 
programem NetManager. 

 
• AUtA – testová ní zařízení namontovaný ch 

ve vozidlech. Po příjmu zprá vy z vozidla 
mě řicí stanice vž dy na levý ch dvou cifrá ch 
displeje zobrazí číslo zařízení 
namontované ho ve vozidle 
(hexadecimá lně  0 – FFH) oddě lené ho 
tečkou od dvouciferné  hodnoty vpravo. 
Pokud byla přijata zprá va o poloze, pak 
dvouciferná  hodnota vpravo není 
rozdě lena další tečkou a zobrazuje 
ná sledující hodnoty stavu přijímače GPS: 

08H –přijímač GPS je ve stavu 
získá vá ní pozice, 
10H nebo 20H – přijímač GPS má  
platnou pozici. 

Pokud byla z vozidla přijata zprá va 
stavová  (neplatí pro zařízení NCL 01), pak 
je dvouciferná  hodnota vpravo rozdě lená  
tečkou, kde první cifra zobrazuje stav GPS 
(E – GPS je ve stavu získá vá ní GPS,  
F – GPS má  platnou pozici) a druhá  cifra 
signalizuje stav čtyř vstupů (opě t 
hexadecimá lně ) viz tabulka. Neplatí pro 
zařízení NCL 01. 

Zobrazovaná hodnota Stav vstupů (XC4, XC3, XC2, XC1) 
F.0 0000 
F.1 0001 
F.2 0010 
F.3 0011 
F.4 0100 
F.5 0101 
F.6 0110 
F.7 0111 
F.8 1000 
F.9 1001 
F.A 1010 
F.B 1011 
F.C 1100 
F.D 1101 
F.E 1110 
F.F 1111 
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POZOR!!! Zařízení NCL 02 vysílají zprá vy 
pouze ve fungující rá diové  síti se sbě rnými 
stanicemi, které  mají zapnuté  vysílá ní 
rozšířený ch udrž ovacích zprá v. (Tato funkce je 
implementovaná  v SW sbě rné  stanice od verze 
1.129). Je to způsobeno tím, ž e vozidlová  
stanice NCL 02 vysílá  zprá vy pouze v případě , 
ž e zachytí rozšířenou udrž ovací zprá vu od 
sbě rné  stanice (viz polož ka MAJA). 
 
• MAJA – funkce pro testová ní spojení se 

zařízeními NCL 02. Po stisknutí té to volby 
mě řicí stanice vyšle rozšířenou udrž ovací 
zprá vu stejnou, jakou vysílají sbě rné  
stanice po nastavení polož ky Č as 
rozšířený ch udrž ovacích zprá v a ihned 
přejde do rež imu AUtA. Stanice NCL 02, 
která  zprá vu zachytí, začne vysílat zprá vy 
smě řované  na tuto stanici. 
Upozorně ní: Zejmé na v krá tké m čase 
opakované  vyslá ní té to zprá vy v oblasti, 
kde jsou stanice NCL 02 v reá lné m 
provozu, můž e způsobit, ž e tyto stanice 
vyhodnotí spojení s touto mě řicí stanicí 
jako nejlepší a začnou své  zprá vy dočasně  
smě rovat na mě řicí stanici místo na reá lné  
sbě rné  stanice. Při vyslá ní jedné  zprá vy 
MAJA je nebezpečí zanedbatelné .  

 
• FLGS – polož ka pro zadá vá ní formá tu 

komunikace (použ ití Hammingova kódu) 
0 – komunikace s datovými modemy 
RDN 45x. 
1 – komunikace se sbě rný mi modemy 
a sbě rnými stanicemi RSN 45x a 
komunikace s datovými modemy RDN 
45x, pokud mají v zá kladním nastavení 
v polož ce „Způsob kódování 
modemu“ nastaveno, 1 tj. způsob 
kódová ní s Hammingovým kódem. 

 
• Id – zadá ní identifikačního čísla sbě rné  

stanice, se kterou chceme testovat 
spojení. Tlačítky [↑] a[↓] měníme aktuá lní 
cifru, stiskem [→] se přesuneme na cifru 
ná sledující, stiskem [←] na cifru 
předchozí. Platná  identifikační čísla jsou 
v rozmezí 0000 – 9999 (včetně ) pro 
adresová ní v datové  síti stanic RDN 451. 
U sbě rný ch stanic RSN 451 nebo RSN 
450 lze adresovat stanice pouze v rozsahu 
0000 – 0062. 

 
• FrEq – zadá ní vysílacího a přijímacího 

kmitočtu mě řicí stanice. Toto podmenu 
obsahuje polož ku SELr, SELt a polož ky 
Fr0 až  Fr5. V polož ká ch Fr0 až  Fr5 je 
přednastavena hodnota kmitočtu jako 

čtyřmístné  číslo. První nezobrazovaná  
cifra je vž dy 4, poslední je 0, na displeji se 
zobrazuje od druhé  do pá té  cifry. Např. pro 
kmitočet 458,960 MHz se zobrazí jako 
5896. Polož ka SELr udá vá , který  ze 
zadaný ch kmitočtů se použ ívá  pro příjem, 
SELt pro vysílá ní. Pokud zadá me 0, bude 
se použ ívat Fr0, pokud zadá me 1 bude se 
použ ívat Fr1 atd. Nastavová ní jednotlivý ch 
cifer je stejné  jako u polož ky Id. Hodnoty 
jednotlivých přednastavených kmitočtů 
nelze měnit. Není dovoleno zařízení 
provozovat na kmitočtech, pro které 
už ivateli nebylo vydáno přísluš né 
povolení z ČTÚ. 

 
• SrId – zadá ní identifikačního čísla mě řicí 

stanice. Toto se nastavuje stejným 
způsobem jako u předchozích polož ek. 
Platná  identifikační čísla jsou v rozmezí 
0 – 62 (včetně ). Jako identifikační číslo 
mě řicí stanice zadá vá me vž dy takovou 
hodnotu, která  se v radiové  síti 
nevyskytuje, popř. není z aktuá lního místa 
dosaž itelná . Při testová ní komunikace 
s objektovým vysílačem v rež imu rUn musí 
bý t toto číslo stejné  jako první dvojice cifer 
zadaná  do kodé ru v testovacím rež imu 
13H.  

 
• nEt – udá vá  číslo sítě , ve které  se mě řicí 

stanice použ ívá . Toto číslo musí bý t 
shodné  ve všech vysílačích, sbě rný ch a 
mě řicích stanicích v celé  rá diové  síti.  
Pozn.: Při komunikaci s datovými 
modemy RDN 45x v Global 2 musí být 
toto číslo nastaveno vž dy na 0 bez 
ohledu na nastavení čísla sítě datového 
modemu! 

 
• P – nastavení vý konu mě řicí stanice. 

Nastavuje se stejným způsobem jako  
u předchozích polož ek. Platné  hodnoty 
jsou v rozmezí 0 – 255 (průběh není 
lineá rní a je zobrazen v ná sledujících 
grafech. Viz Obr.3 a Obr. 4). 

 
• dISP – zobrazení sbě rný ch stanic, které  

odpově dě ly na vý zvu v rež imu SCAn. 
V levé  čá sti displeje je číslo sbě rné  
stanice, v pravé  je síla jejího signá lu  
(v rozmezí 0 – 99, oddě lené  navzá jem 
desetinnou tečkou). Tlačítky [↑] a [↓] se 
posouvá me na ná sledující nebo předchozí 
sbě rnou stanici, stiskem tlačítka Enter 
rež im ukončíme. 
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• nPJn – zobrazuje napě tí na svorká ch 
baterie mě řicí stanice. Pokud je napě tí 
niž ší než  11 V, je zapotřebí akumulá tor 
nabít. Při poklesu napá jení pod 11,5 V 
začne blikat led vybití akumulá toru 
(červená ). (pozn. pro MRS 450 platí, ž e již  
při napě tí 11,5 V dochá zí k poklesu 
vý konu.) 

 

• PZd – zobrazuje úroveň S-metru pozadí. 
Po vý bě ru té to polož ky se v levé  půlce  
displeje zobrazuje „PZ“ oddě lené  tečkou 
od hodnoty S-metru v pravé  polovině   
(v rozmezí 0-99). Typické  hodnoty pozadí 
jsou menší než  10 (pro stanici s pasivní 
anté nou) nebo 15 (pro stanici s aktivní 
anté nou.
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Obr. 3: „Průběh vý konu pro RVW  450“ 
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• PZId – spustí periodické  vysílá ní dotazů 
na úroveň S-metru pozadí sbě rné  stanice 
(zadané  v polož ce Id). Po vý bě ru té to 
polož ky se v levé  půlce displeje zobrazuje 
„PI“ oddě lené  tečkou od hodnoty S-metru 
v pravé  polovině  (v rozmezí 0-99). Pokud 
se vzdá lenou stanicí nelze komunikovat, 
pak svítí pouze desetinná  tečka. 

 
• tX vysílá ní (vypadá  jako tH) – spuštění 

rež imu, ve které m mě řicí stanice 
periodicky posílá  vý zvy sbě rné  stanici 
s číslem Id. Sbě rná  stanice odpoví a ve 
zprá vě  předá  sílu signá lu při své m příjmu. 
Mě řicí stanice pak zobrazí sílu signá lu na  

displeji (v levé  polovině  je síla signá lu při 
příjmu vzdá lenou sbě rnou stanicí, v pravé  
polovině  je pak síla signá lu, s jakou přijala 
zprá vu mě řicí stanice) a pípne tak, ž e 
vý ška tónu je úmě rná  síle signá lu při 
příjmu vzdá lenou sbě rnou stanicí (čím 
vyšší tón, tím silně jší signá l). Stiskem 
libovolné ho tlačítka se rež im vysílá ní 
ukončí. Před spuštěním rež imu vysílá ní je 
nutno nastavit identifikační číslo (SrId) a 
polož ku Id sbě rné  stanice, se kterou 
budeme testovat spojení. Rež im vysílá ní 
spustíme také  z libovolné ho menu  
(s vý jimkou menu FrEq) stlačením tlačítka 
vysílá ní .

• SCAn – spuštění rež imu, ve které m mě řicí 
stanice periodicky posílá  vý zvy postupně  
všem šedesá ti třem sbě rný m stanicím. 
Průbě ž ně  zobrazuje číslo poslední stanice, 
které  byla vyslá na vý zva. Pokud tato 
stanice odpovědě la, pak je za tečkou 
zobrazena síla jejího signá lu. Zpracová ní 
přijatý ch zprá v je stejné  jako v rež imu 
vysílá ní tX. Po ukončení rež imu (stiskem 
libovolné ho tlačítka nebo po obvolá ní 
všech sbě rný ch stanic – na displeji svítí 
SCAn) je mož no zobrazení posledních 
namě řený ch hodnot jednotlivý ch sbě rný ch 
stanic znovu vyvolat v rež imu dISP. 

Tlačítka rychlé volby 

Stisk tlačítka Nabíjení  při zobrazení hlavní 
nabídky (vý jimkou je podmenu FrEq) spouští 
rež im dobíjení baterie. V rež imu dobíjení musí 
bý t kolé bkový  přepínač zapnut a připojen 
síťový  adapté r. Po spuštění se na displeji 
zobrazí na 2 sekundy text „dbJn“, pak displej 

zhasne a rozsvítí se LED Nabíjení (zelená ). 
Rež im dobíjení lze opustit stiskem libovolné ho 
tlačítka nebo počkat až  se baterie dobije 
(zhasne LED Nabíjení). Pokud není v průběhu 
rež imu nabíjení připojeno externí napá jení, 
rozsvítí se ná pis „ESit“. 
 
Stisk tlačítka Tón v komunikačních rež imech 
(tX, SCAn, rUn) vypíná  akustickou signalizaci 
úrovně  signá lu. 
 
Stisk tlačítka Vysílání  spustí rež im vysílá ní 
(neplatí, pokud se nachá zíte v podmenu FrEq). 
Více viz polož ka menu tX.  

Vzdá lená  sběrná
stanice

Měřicí stanice
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Testování spojení 

Postup při testování spojení mezi 
měřicí stanicí a sběrnou stanicí 

Na mě řicí stanici (dá le MS) zadá me SrId (to 
volíme z dostupný ch volný ch adres sbě rný ch 
stanic SS) a Id (které  udá vá  číslo SS, se 
kterou chceme testovat spojení) a spustíme 
rež im vysílá ní tX. Na MS má me prutovou 
anté nu (nebo jinou anté nu jako např. pasivní 
dipól) a hledá me vhodné  umístění MS po 
objektu tak, abychom zá roveň vidě li na MS při 
pozdě jším testová ní vysílače. V podstatě  se 
vyhledá vá  pro MS takové  místo, odkud má  
nejlepší spojení (hlavně  příjem) se SS. Kvalita 
příjmu zprá v na MS je zobrazová na jako druhé  
dvojciferné  číslo na mě řicí stanici v rež imu 
vysílá ní. Č íslo by mě lo bý t vě tší než  55. 

Postup při testování spojení mezi 
vysílačem a sběrnou stanicí 

Na kodé ru se přepneme do testovacího rež imu 
a nastavíme test 13H. V tomto testu se 
zadá vají čtyři cifry, kde první dvě  určují 
testovací adresu mě řicí stanice a druhé  dvě  
číslo SS, se kterou chceme testovat spojení. 
Testovací adresa se nastavuje v parametru 
SrId v MS, aby MS sprá vně  identifikovala 
zprá vy od vysílače. Po potvrzení začne blikat 
zelená  LED (vysílá ní) na kodé ru a na displeji je 
zobrazeno „v“. Na MS spustíme rež im rUn.  
Na displeji MS se zobrazuje síla S-metru,  
s jakou přijal testovací zprá vy přijímač na 
zvolené  SS. Při tomto mě ření samozřejmě  
nezá lež í na tom, aby MS byla v blízkosti 
vysílače. Spíše je nutné , aby byla umístěna 
v místě , kde má  100% spojení (příjem) se SS, 
na kterou se testuje spojení vysílače. To, zda 
je spojení stoprocentní, lze zjistit rež imem 
vysílá ní na MS (viz. postup testová ní spojení 
mezi MS a SS popsaný  vý še). 

Postup při testování spojení mezi 
dvěmi měřicími stanicemi 

Postup můž e bý t už itečný , při testová ní spojení 
mezi dvěmi místy, pomocí dvou mě řicích 
stanic. Postup je shodný  s postupem v kapitole 
Postup při testová ní spojení mezi mě řicí stanicí 
a sbě rnou stanicí s tím rozdílem, ž e místo 
sbě rné  stanice se použ ije druhá  mě řicí stanice 
se zapnutým rež imem rUn.  
 

Postup při testování spojení 
s datovým modemem 

Při testová ní spojení s datovým modemem je 
nutno zkontrolovat nastavení polož ky Flags.  
K testová ní spojení lze použ ít polož ky tX, 
podobně  jako při testová ní spojení se sbě rnou 
stanicí.  
 
Pozn.: Při mě ření pozadí Pzd se provoz sítí 
s jiným nastavením Flags považ uje za rušení. 
Tj. vysílá ní sbě rný ch stanic na kmitočtu 
datový ch sítí při mě ření měřicí stanicí 
s nastavenou polož kou Flags na 0 je 
považ ová no za rušení, které  zvedá  hodnotu 
Pzd. Polož ky Auta, Maja pro datové  modemy 
nemají vý znam. 



Konfigurace a odposlech 
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Konfigurace a odposlech 

Mě řicí stanici je mož né  konfigurovat 
programem NET Manager a to i přes to, ž e 
nelze využ ít všech nastavení (např. perioda 
vysílá ní udrž ovacích zprá v, čas kontroly 
ilegá lních telegramů a pod.). Také  je mož né  
přes mě řicí stanici konfigurovat rá diovou 
cestou jinou sbě rnou stanici.  
 
Pro připojení počítače PC k mě řicí stanici je 
určen komunikační konektor (JACK 3,5 mm) 
umístěný  vedle vypínače na horní straně  
mě řicí stanice. Pro připojení je nutno použ ít 
speciá lní komunikační kabel KAB 07, který  je 
dodá vá n spolu s mě řicí stanicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pozná mky 
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Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




