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1. Başlamadan önce...

Sevkıyatınızın eksiksiz olduğundan emin olun:

Lütfen aşağıdaki bileşenlerin sevkıyatınızda yer aldığını kontrol edin:

Sipariş ettiğiniz modele karşılık gelen FM Navigator

- NAVIGATOR 10: FM Navigator, GPS alıcısız, Flash bellek kartsız 
- NAVIGATOR 100: FM Navigator, GPS alıcısız, Flash bellek kartsız 
- NAVIGATOR 1000: FM Navigator 19 inç raf versiyonu

Sigara yakacağı soketi için güç kablosu

115-240V güç kaynağı ve A/C prizinden FM Navigator’a güç sağlayacak kablo

PC’ye bağlantı için bir RS232 ya da USB/seri adaptör kablosu

20dB BNC-BNC zayıflatıcı *

Bir 8 MB PCMCIA Flash bellek kart (Navigator 10/1000 hariç)

Kalibre edilmiş manyetik montajlı FM kamçı anten

Audemat-Aztec CD-Rom, kalite kontrol ve muayene onayını içeren bir klasör

* Not: Navigator’ün girişinde 90dBμV üzerinde bir sinyal gözlenebildiğinde 20dB zayıflatıcıyı
kullanmanızı öneririz: Navigator girişi çok yüksek sinyallere karşı korunduğunda daha iyi per-
formanslar elde edilir. Ayrıca nakil tesislerinde ya da tüm FM spektrumunun yüksek sinyal se-
viyeleri ile dolu olduğu bir yerleşim yerinde de zayıflatıcı kullanımı önerilir.
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2. Giriş

FM NAVIGATOR 10, NAVIGATOR 100, NAVGATOR 1000 alıcı serisi

Yeni satın aldığınız donanım, herhangi bir FM radyo istasyonunun FM çoklama kompozit sinyal bi-
leşenlerinin ve RF düzeyinin fiziksel ve mantıksal saha analizi için tasarlanmış hassas bir cihazdır.
AZ10 ve AZ100 versiyonları taşınabilirken AZ1000 modeli raf montajlıdır. Bu analiz, ergonomik bir
kullanıcı arabirimi sayesinde kolaylıkla yapılabilir.

. AZ10: FM Navigator.

. AZ100: FM Navigator, ölçüm kampanyaları için flash kartlı ve GPS alıcılı.

AUDEMAT-AZTEC, FM alt taşıyıcı (Stereo, RDS, DARC) DSP’si (Dijital Sinyal İşleme), RF sinyal öl-
çümü, FM çoklama sinyali gücünün ölçümü, sapma menzil aşımlarının doğru değerlendirilmesi vb.
için gereken işleme gücünü AZ10, AZ100 ve AZ1000 FM Navigator ile karşılıyor.

FM Navigator, AUDEMAT-AZTEC tarafından birkaç yıl önce geliştirilen AZ1 RDS Monitor ürününden
hatırlayabileceğiniz RDS verilerinin kod çözümü ve görüntülenmesine ilişkin tüm fonksiyonları dahil
etmiş ve geliştirmiş.

Döner tekerlek, buzzer ve batarya (opsiyonel) FM Navigator’a sahada, araç içinde ve zor verici te-
sislerinde ölçüm için şart olan ergonomiyi sağlıyor. Geniş bellek kapasiteleri sayesinde gelişmiş
elektronik fonksiyon entegrasyonu, taşınabilir, hafif ve entegre bir ürün sağlıyor.

GPS ölçümlerinin konumu ve bunların FLASH bellekte ASCII formatında, PCMCIA kart ortamında
depolanması AZ100 modelini, ölçüm kampanyalarında kullanmak üzere son derece pratik bir taşı-
nabilir cihaz yapıyor, çünkü artık ölçümler taşınabilir bir PC olmadan da yapılabiliyor.

Bu kullanım kılavuzunun amacı kendinizi yeni donanıma alıştırmanız ve tüm fonksiyonlarını keşfet-
menizdir.
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3. Donanımların açıklaması

3.1 NAVIGATOR 10, NAVIGATOR 100, NAVIGATOR modellerinin blok diyagramı
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3.2 NAVIGATOR 100 Ön paneli

10 haneli alfa-nümerik
Kaydırma ve seçim tekerleği 

« Stereo » LED’i

« RDS » LED’i

« DARC » LED’i

« Program » düğmesi

« Enter » düğmesi
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3.3 NAVIGATOR 100 Arka paneli

Konnektörler

1: FM Anten girişi,  87,5MHz - 108MHz, BNC.

2: FM çoklama girişi, BNC, seviye ön panelden yapılandırılabilir.

3: FM çoklama çıkışı, BNC, dahili tuner’dan gelen sinyal, seviye ön panelde yapılandırılabilir.

4: 3.5mm jak, stereo ses çıkışı: seviye ön panelde yapılandırılabilir.
Bu çıkış ayrıca harici bir amplifikatörü ve 600 ohmluk bir kulaklığı besleyebilir.

5: RS232 seri arabirim: bu konnektör bir PC ile bağlantının bir erkek-dişi RS232 şerit kablo ile
yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Pin 1: Bağlantı Yok
Pin 2: FM Navigator’ın TX
Pin 3: FM Navigator’ın RX
Pin 4: Aynı konnektörün 6. pinine bağlıdır
Pin 5: FM Navigator toprağı, fişin 0V’u için genel
Pin 6: 4. pine bağlanır
Pin 7: FM Navigator’ın RTS
Pin 8: FM Navigator’ın CTS
Pin 9: FM Navigator’ın güç kaynağı girişi, nominal 12 V (11 ila 15 volt)

6: Güç kaynağı FM Navigator, 11 ila 15 Volt arasındaki güç kaynaklarını kabul eder.
Pin 1: Toprak
Pin 2 ve 3 : Kullanılmıyor
Pin 4: +12V

7: Bellek kartı konnektörü
Buraya "Flash Intel series100" tipi PCMCIA bellek kartları dışında başka herhangi bir PCMCIA
kart takmayın. (yalnızca FM Navigator modeli NAVIGATOR 100).
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8: GPS Anteni: Navigator modeli NAVIGATOR 100 ile gelen GPS antenini bağlar.

9: Aux konnektörü (yalnızca NAVIGATOR 100)
Pin 1, 2, 4, 6, 8 ve 9: Kullanmayın, gelecekteki kullanımlar için ayrılmıştır.
Pin 3: Diferansiyel GPS için RTCM girişi.
Pin 7: 250mA polyswitch sigorta ile korunan dGPS alıcısı için güç kaynağı çıkışı. Bu pindeki
voltaj, ana güç kaynağı girişindeki ile aynıdır.
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Enter’ düğmesine (sağ düğme)
basılmasını temsil eder

Tekerleğin sola ya da sağa dönüşünü
temsil eder

Yanıp söner! Yanıp söner!

4. Ön panel kullanımı

4.1 "Menü logoları"nın anlamı

4.2 Genel kurallar

Bir parametreyi değiştirmek amacıyla değiştirme moduna girmek için ‘Enter’ düğmesine basın. Bir
‘=‘ ya da ‘:’ işareti yanıp söner ve tekerlek değeri değiştirmek için döndürülür. ‘Enter’a ikinci kez
basıldığında yeni değer kilitlenir. Yalnızca iki değeri olan parametreler ‘Enter’ düğmesine her
basıldığında değerini değiştirir.
Değiştirilebilir tüm parametreler, menü açıklamalarında aksi belirtilmedikçe kalıcı bir belleğe
kaydedilir.

4.3 Frekans hafızaları menüsü (PGM düğmesine KISA basış)

FM Navigator 50’ye kadar frekansı sabit belleğe kaydedebilir. Menülerde olduğunuz herhangi bir
zaman ‘PGM’ düğmesine kısa bir basış ile frekans hafızası menüsüne girersiniz. Tekerlek
kullanılarak bir hafıza seçilebilir. ‘PGM’e bir başka kısa basış ile ana menüye geri dönülür.
Değiştirmek için bir hafızayı seçin ve ‘Enter’a basın. ':' işareti yanıp söner ve tekerleği kullanarak
frekansı değiştirebilirsiniz. Kaydetmek için ikinci kez ‘Enter’a basın. 108,0 ila 87,5 değerleri arası
‘BOŞ’ bir değerdir ve seçilen hafızayı siler.

DİKKAT: BOŞ bir hafıza seçtikten sonra bu menüden çıkamazsınız, bunu yapmaya kalkarsanız bir
uyarı sinyali duyarsınız ve hiçbir işlem gerçekleştirilmez.
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Yanıp söner!

4.4 NAVIGATOR 10 FM’i yapılandırmak için (PGM düğmesine UZUN basış)

Herhangi bir zamanda ‘PGM’ düğmesine uzun bir basış ile FM Navigator yapılandırma menüsüne
girersiniz. Diğer şeylerle birlikte aşağıdaki parametreler yapılandırılabilir:

Kulaklık çıkış sesi seviyesi (jak soketi)
MUTE fonksiyonu (kulaklık çıkışında ses engelleme)
gösterge parlaklığı
tarama modu
RDS hata düzeltme
kodu çözülen DARC çerçevesinin tipi
çağrı cihazı adresinin "grup kodu" bölümü
çağrı cihazı adresinin "bireysel kod" bölümü
FM Çoklama sinyal kaynağı (tuner/BNC soketi)
FM Çoklama sinyal girişi seviyesi
FM Çoklama sinyal çıkışı seviyesi

"Ana parametreler" menüsüne dönmek için

Yapılandırma menüsünden çıkar ve genel parametreler listesine geri döner. Bu eylem, "pgm"

düğmesine kısa bir basışa eşdeğerdir.

Kulaklık çıkış sesi seviyesini ayarlamak için (kulaklık jakı)

Çıkış ses seviyesi -60 ila +30 dBu arasında ayarlana-
bilir. Bununla birlikte +6dB’den yüksek seviyeler küçük
sinyallerin amplifikasyonu için ayrılmalıdır, çünkü FM
Navigator, sinyal bozulması ya da doygunluğu olma-
dan +6dBu’dan yüksek seviyeleri besleyemez.

MUTE fonksiyonu (kulaklık çıkışında ses engelleme)

‘Enter’ düğmesine her basıldığında ayar ON (açık) ve
OFF (kapalı) arasında değişir. MUTE durumu kalıcı bel-
leğe kaydedilir.
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Yanıp söner!

Yanıp söner!

Yanıp söner!

Yanıp söner!

Yanıp söner!

Gösterge parlaklığını ayarlamak için 

Parlallık 1 ila 7 arasında ayarlanabilir.

Tarama modunu yapılandırmak için

Kullanılabilecek 4 mod vardır:
* STEP: Frekans 100 kHz’lik adımlarla değişir.
* FM: Tüm FM istasyonlarını tarama ve durma.
* RDS: Tüm RDS istasyonlarını tarama ve durma.
* DARC: DARC ileten istasyonlarını tarama ve durma.
Dikkat, DARC saptaması yalnızca DARC çerçeveleri
tipi gerekli değere tanımlandığında doğru şekilde
gerçekleştirilebilir (ilgili yapılandırma menüsüne bakın).

RDS hata düzeltme prosedürünü etkinleştirmek için

RDS hata düzeltme ‘Enter’ tuşuna basılarak etkinleştir-
ilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Bu parametre
kaydedilmez Hata düzeltme varsayılan olarak devre
dışı bırakılmıştır.

Kodu çözülen DARC çerçevesinin tipini yapılandırmak için

Kodu çözülecek DARC çerçevesinin tipini seçer. Bu
bilgi hata değerlendirmesi için çok önemlidir.
Not: Bu fonksiyon ayrıca ve daha pratik olarak ana
menüdeki, "DARC: 1/0" göstergesi ile kullanılabilir.

Çağrı cihazı adresinin "grup kodu" bölümünü yapılandırmak için

Bu menü, alıcıya bir grup kodu vererek çağrı cihazı
mesajlarının alınmasını filtreler. Bu kod 0 ila 99
arasında ayarlanır. 99 ile 0 arasında ‘ALL’ (TÜMÜ)
seçeneği vardır grup kodu filtresini devre dışı bırakır
(sonra tüm çağrı cihazı mesajları FM Navigator
tarafından çözülür).

Çağrı cihazı adresinin "bireysel kod" bölümünü yapılandırmak için

Bu menü, alıcıya bir bireysel kod vererek çağrı cihazı
mesajlarının alınmasını filtreler. Bu kod 0 ila 9999
arasında ayarlanır. 9999 ile 0 arasında ‘ALL’ (TÜMÜ)
seçeneği vardır bireysel kod filtresini devre dışı bırakır.

FM Çoklama sinyal kaynağını (tuner/BNC soketi) seçmek için

Bu fonksiyon aşağıdakileri seçer :
* INT: dahili FM Tuner.
* EXT: BNC üzerinden harici çoklama girişi. Bu girişte izin ver-
ilen maksimum giriş seviyesi +12dBu’dur.
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FM Çoklama sinyal girişi seviyesini ayarlamak için

Girilen çoklama sinyalinin seviyesini ayarlar. Çoklama girişindeki
seviye gösterilmeli ve bu sinyale uygulanacak kazanç onu
0dBu’ya getirmemelidir.
Giriş seviyesi -18 ila +12 dBu arasında ayarlanabilir.

FM Çoklama sinyal çıkışı seviyesini ayarlamak için

Çoklama çıkışının seviyesini ayarlar. Bu seviye -18 ila +12 dBu
arasında ayarlanabilir. Bununla birlikte seviyenin +6dBu ya da
üstüne ayarlanmaması önerilir, sinyal yüksek bir seviyede bozu-
labilir.
+6 ila +12dBu arasındaki değerlerin kullanımı küçük sinyallerin
amplifikasyonu için ayrılmalıdır.

FM Navigator’ı fabrika ayarlarında yeniden başlatmak için

Donanımın kalibrasyon faktörleri hariç Navigator’ın tüm
parametreleri fabrika ayarlarına geri ayarlanır.
87,5MHz’ye ayarlanmış olan ilki dışında program hafı-
zaları silinir.

Yanıp söner!

Yanıp söner!
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FREQ= 96.4

RF: 55dB

MPX: 68kHz

PMPX-4.5dB

Enter FREQ= 96.4

Yanıp söner!

Yanıp söner!

4.5 NAVIGATOR 10 Navigator genel menüsü 

ÖNEMLİ: Ölçümlerin geçerliliği. Düzey ölçümlerinin (tipi ne olursa olsun), gözlenen frekansta RF
düzeyi 60 dBuV’den büyük iken veya ölçüm sırasında çok yollu fenomeni olmayan sigorta mevcut-
sa geçerli olduğu düşünülmelidir.

Alış frekansını seçmek için

Bu işleve sadece Navigator BNC girişine atanmadığı
zaman erişilebilir (yukarıdaki ileri seviye
yapılandırmaya bakın) görüntü frekans ve RDS PS
arasında değişecektir.

Anten girişinde alınan sinyal seviyesini değerlendirmek için

RF sinyal düzeyini dBμV cinsinden görüntüler (FM Navigator’ın anten girişinde görüldüğü gibi). Ses
çıkışı normalde görüntüleme ve RF düzeyi ölçümü sırasında kesilir. Ses çıkışı “Enter” düğmesine
basarak çalıştırılabilir, sesteki bazı parazitlenmeler, genellikle bu koşul altında algılanabilir hale gelir.

20dB harici zayıflatıcı kullanıyorsanız gösterilen değere 20dB eklemeyi unutmayın! RDS ve DARC
sinyalleri aynı zamanda bu işlevden de etkilenir.

ÖNEMLİ: Navigator’ün girişinde 90dBμV’luk bir sinyal gözlenebildiği her
an +20dB’lik zayıflatıcı kullanmanızı öneririz: Navigator girişi çok yük-
sek sinyallere karşı korunursa daha iyi performanslar elde edilir. Bütün
FM spektrumunun yüksek sinyal düzeyleriyle dolu olduğu aktarım
siteleri veya kasabalarda ise zayıflatıcı kullanılması tavsiye edilir (bir
ölçüm kampanyası yaparken).

FM çoklama sinyali tarafından üretilen sapmayı göstermek için

1 saniye içinde gözlenen tepe düzeyini (maks.) görüntüler, böylece bu zaman aralığında FM Navigator
tarafından yaklaşık 500000 örnek gerçekleştirilir.

NOT1: Pilot, RDS ve diğer alt-taşıyıcıların yerleşik düzeyini değerlendirmek için bu menüyü değil ona
karşılık gelen menüleri kullanın. Ayrıca, çok katlı sapmanın maksimum doğruluğu, tasarım yüzünden,
75KHz’dir ki bu da küçük sapmaların bazı yanlışlıklar içereceği anlamına gelir (20 KHz’den az ve alt
taşıyıcı olanlar).

NOT2: RF düzeyi sabit olmalıdır ve MPX ölçümleri için hiçbir gürültü olmaması gerekir. 60dBμV’luk RF
değeri tavsiye edilmektedir. MPX gözlemleri mobil durumda genelde faydasızdır: MPX gözlemlerini
sabit koşullar altında gerçekleştirin: çatı anteni veya aracı durur ve alan alımına yönlenir.

FM çoklama sinyali gücünü göstermek için (CCIR uyumlu)

UER tavsiyesi n°450-1 uyarınca 1 dakikada yaklaşık çok katlılık gücünü görüntüler. DSP tarafından
(dijital sinyal işleme) belirlenen 1 dakika süreyi kapsayan, yuvarlanmış bir ortalama değerdir. Bu
göstergenin yüksek olması sinyalin ve sesin yoğun olması anlamına gelir. Sürekli bir sinüsoidal sinyalle
+/- 75KHz’e ayarlamak, +11.9dB’lik bir gösterge üretecektir. Birim (dB), gösterge tavsiyelere uygun
olmadığı zaman (1 dakikaya ulaşılmadığında) yanıp söner. Doğru bir ölçüm almak için 1 dakika bek-
leyin.
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FM çoklama sinyali menzil aşımını (ref=75 KHz) göstermek için 

Son dakikada gözlenen menzil aşımı oranını görüntüler. Bu oran, toplam süre içinde 75KHz’de har-
canan zaman miktarı olarak ifade edilir.

NOT: 75KHz’lik limitin üzerinde %1’lik ortalama bir zaman aşımı değer cinsinden ifade edilirse >75:
1E-2 olarak görüntülenir. Bu menzil uzaklığı ölçümünün doğruluğu yaklaşık 1000 puandır.

Demodüle edilmiş ses seviyelerini göstermek için (sol, sağ)

Ses kanallarının düzeyini % cinsinden görüntüler. %100, herhan-
gi bir alt taşıyıcı kullanmaksızın, 1000 Hz ayarlı sinüsoidal bir
sinyalin deviasyonuna karşılık gelir.

Sol kanaldan sağa geçmek için ‘Enter’a basın.

Demodüle edilmiş ses seviyelerini göstermek için (Mono track M=L+R, Stereo track S=L-R)

Ses kanalları düzeyini % cinsinden görüntüler. %100 L+R,
Herhangi bir alt taşıyıcı kullanmaksızın, 1000Hz ayarlı sinüsoidal
sinyal için 75kHz’lik deviasyona karşılık gelir.
%100 L-R, herhangi bir alt taşıyıcı kullanmaksızın, S bandındaki
1000Hz ayarlı sinyal için 75kHz’lik deviasyona karşılık gelir.
L+R’dan L-R’a geçmek için ‘Enter’a basın.

Stereofonik dedektörün durumunu göstermek / monofonik’e besklemek için

Bu menü 19kHz pilot frekansın var olup olmadığını
gösterir.
‘Enter’a basmak, Navigator’u mono moduna geçirir.

19000Hz stereo pilot sinyali tarafından üretilen sapma 

19000Hz pilot sinyalin sapmasını görüntüler. Bu sapma değeri tipik durumda 6.8kHz +/- %10’dur.

57KHz RDS alet taşıyıcı tarafından üretilen sapma

Bu menü RDS alt taşıyıcısının var olup olmadığını
gösterir. ‘Enter’a basmak, bütün RDS parametreleri ve
alıcı için RDS senkronizasyonu prosedürünü yeniden
başlatır.

57KHz’de RDS sinyali tarafından üretilen sapma

RDS alt taşıyıcısının sapmasını görüntüler. Hiçbir RDS bulunmazsa bir şey gösterilmez. Bu sapma
tipik durumlarda 2 ile 6 kHz arasındadır. Bu ölçümün doğruluğu sorgulanan istasyonun kalite algısına
bağlı olarak değişir.

Yanıp söner!
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INIT_PS, ????????
görüntülemesini
yeniden başlatır.

INIT_RDS, RDS
kod çözümünü
yeniden başlatır.

PTY kodunun
anlamı yetkili
tanımdır.

Yanıp söner!

Yanıp söner!

76 KHz DARC alt taşıyıcının saptanması/ DARC kare tipi tanımlama

Bu ikili işlev menüsü, uygulanacak ve görülecek kare
düzeyi  çözümleme tipini seçer ve sinyalde kullanılan
kare tipini ortaya çıkartır.

76 KHz’de DARC sinyali tarafından üretilen sapma

DARC alt taşıyıcısının sapmasını görüntüler. DARC bulunmazsa hiçbir bilgi görüntülenmez. 
UYARI: belirli bazı aktarım yapılandırmalarında bu sapma ses modülasyonua göre varyasyonlardan
etkilenir. Görüntülenen değer, ortalama bir değerdir.

RDS : PS kodunu göstermek için (Program Hizmeti)

Seçili istasyonun PS kodunu (sekiz karakter) görüntüler. Alıcı
RDS kodunu çözemezse ‘????????’ görüntülenir.

RDS : PI kodunu göstermek için (Program Tanımı)

Seçili istasyonun PI kodunu (dört sekizlik karakter) görüntüler.
RDS kodu alıcı tarafından çözülmezse ‘PI;????’ görüntülenir.

RDS : TA ve TP kodlarını göstermek için (Trafik Duyurusu ve Traffic programı)
TA ve TP kodlarının durumunu görüntüler.
NOT: TA kodundaki bir değişim bir dizi ‘bip’le duyurulur ve TA
bayrağını 1’de gösteren bir görüntü çıkar.
‘Enter’a basınca, TA göstergesinin çark kullanımını ortadan
kaldıracak şekilde biplemesine imkan veren bir menü açılır.

RDS : PTY kodunu göstermek için (Program Türü)

PTY kodunu görüntüler (0-31). ‘Enter’a basınca, kodun yetkili
tanımı görüntülenir.

RDS : PTYN kodunu göstermek için (Program Türü Adı)

PTYN kodunu görüntüler (sekiz karakter). Alıcı PTYN kodunu çözemezse ‘????????’ görüntülenir.
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RDS: Alternatif frekansları göstermek için

AF sayısını görüntüler. ‘Enter’a basmak, aktarılan her
frekansı gösterir. Çark, AF listesinde hareket etmek
için kullanılabilir.

RDS: RDS içinde gönderilen zamanı ve ofseti göstermek için

4a gruplarında aktarılan veriyi görüntüler.’Enter’a basmak, aynı
gruplarda aktarım atımını görüntüler.

RDS: RDS içinde gönderilen tarihi göstermek için

4a gruplarında aktarılan veriyi görüntüler.

Ölçüm kampanyalarının kaydına ilişkin menülere erişmek için 
(NAVIGATOR 100)

Ölçüm kampanyaları kayıt işlevleri alt menüsüne gider (sonraki sayfalara bakın) Ölçüm
kampanyaları Flash bellekte depolanan veriyle birlilkte sadece NAVIGATOR 100’de
gerçekleştirilebilir. Ölçüm verisinin çıkışı NAV 10 modelinde gerçekleştirilebilir: veri, Flash
belleğe kaydedilmek yerine RS232 arabirimine çıkar (NAVIGATOR 10 modelinde mevcut
değildir.) NAVIGATOR 10’da GPS verisine ayrılan alanlar boştur.

Ölçülen GPS parametrelerine erişmek için (yalnızca NAVIGATOR 100 modeli)

Ölçüm kampanyaları kayıt işlevleri alt menüsüne gider (sonraki sayfalara bakın) İşlev
sadece NAVIGATOR 100’de kullanılabilir.

Gelişmiş ölçümler ekranına erişmek için

İleri seviye ölçüm işlevleri alt menüsüne gidilir (sonraki sayfalara bakın).
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4.7 Gelişmiş ölçümler

"ADVANCED MEASUREMENTS" menüsünden çıkmak için

Ana menüye döner.

RDS: RDS hata oranını göstermek için

Son alınan 100 RDS bloğu bazında hatalı RDS bloklarının sayısını görüntüler. <Enter>,
hata sayacını yeniden başlatır.

RDS: Kurtarılmayan RDS BLOCKS hata sayacını göstermek için

Son sayaç sıfırlamasından sonra hatalı RDS bloklarının sayısını görüntüler. Sayaç ya
‘Enter’ düğmesine basarak ya frekansı değiştirerek veya 999999’e ulaştığında sıfırlanır.

RDS: Kurtarılan RDS BLOCKS sayacını görüntülemek için

Son sayaç sıfırlamasından sonra kurtarılan RDS bloklarının sayısını görüntüler. Sayaç ya
‘Enter’ düğmesine basarak ya frekansı değiştirerek veya 999999’e ulaştığında sıfırlanır.

RDS: Alınan RDS grup sayaçlarını göstermek için

Her frekans değişiminde Navigator alınan tüm grup
tiplerini sayar.
Aktarılan grupları daha kolay görüntülemek için sıfır
olarak görüntülenmeyen değerleri sayar.
Her grubun sayacını görüntülemek için tekerleği
döndürün.
Sayaçlar ‘Enter’a uzun süre basılarak veya frekans
değişikliği yapılarak sıfırlanır.

RDS: IN HOUSE veriyi göstermek için

Son grup 6’da alınan veriyi onaltılık biçiminde görüntüler.

SLOW LABELLING CODE’ları (SLC) göstermek için

Sadece alınan SLC’ler görüntülenebilir.
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OPEN DATA APPLICATIONS (ODA) bilgisini göstermek için 

Grup sola düşünüldüğünde sağa alınan AID’leri gös-
terir. Belli bir AID için Bir "Encoder error" mesajı
alınıyorsa, sol alan artık bir grup adı göstermez ancak
zaman açımına uğradığı belirtilen AID’in numarasından
sonra T1 ya da T2 vb. gösterir.

RADIO TEXT (RT) göstermek için

FM Navigator alınan Radio Text’i gösterir ve ekran da kaydırır. Tekerlek, metni ileri ya da geri
kaydırmak için kullanılır. Kullanıcı herhangi bir eylem yapmadığında birkaç saniye sonra
kaydırma otomatik olarak baştan başlar.

RDS: RDS çağrı ağ tanımlayıcısını (GRPD) göstermek için 

RDS: RDS çağrı mesajlarını göstermek için 

Alınan çağrı mesajlarının sayısını gösterir. ‘Enter’a basıldığında tüm mesajlar birbiri ardına
kayar. Navigator 10 ila 18 hanelik mesajların yanı sıra  80 karaktere kadar olan alfa nümerik
mesajları da çözer. Bellekte 50 mesaj saklanabilir. 51. mesaj geldiğinde 1. mesaj silinir sayaç
1’e sıfırlaır.

RDS: RDS çağrı mesajı belleğini temizlemek için 

‘Enter’a basıldığında çağrı mesajları belleği silinir ve mesaj sayacı sıfırlanır.

RDS: RDS Müzik/Konuşma parametrelerini (MS) göstermek için 

M/S parametresini gösterir. ‘Enter’a basıldığında parametrenin açıklamasını gösterir.

RDS: Decoder tanımlayıcı parametresini (DI) göstermek için 

DI parametresini gösterir. ‘Enter’a basıldığında parametrenin açıklamasını gösterir.

En güçlü 50 FM istasyonunu program belleklerine kaydetmek için

Program belleğini temizler ve en iyi alışı olan istasyon-
ları (RF sinyaline göre) kaydeder.
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En güçlü 50 FM RDS istasyonunu program belleklerine kaydetmek için

Program belleğini temizler ve en iyi alışı olan FM RDS
istasyonlarını (RF sinyaline göre) kaydeder.

DARC hata oranını göstermek için

Alınan DARC alt taşıyıcısının BLOCK hata oranını gösterir. Dikkat, alınacak karenin
türünü açık bir şekilde belirtmeniz gerekir (yapılandırma menülerine <Enter> tuşuna uzun
basarak erişilebilir.

4.8 NAVIGATOR 100 Navigator: GPS ölçümleri
Aşağıdaki menüler, NAVIGATOR 100 modelinde yer alan GPS alıcısı tarafından alınan GPS ölçüm-
lerini göstermektedir.

GPS: GPS ölçümleri menüsünden çıkmak için

Ana menüye geri döner. 

GPS: GPS alıcısı tarafından kullanılan uydu sayısını göstermek için

GPS alıcısı tarafından görülen ve kullanılan uydu sayısını gösterir. Bu sayı 3 ila 8 arasındandır.

GPS: Enlemi göstermek için

Enlemi ddmm.mmmm biçiminde görüntüler. Kuzey ya da Güney verisi alternatif olarak gösterilir.
Örnek: North, 4609.3200 değeri 46 derece 9.3200 dakika Kuzey koordinatını verir.

GPS: Boylamı göstermek için

Boylamı dddmm.mmmm biçiminde görüntüler. Doğu ya da Batı verisi alternatif olarak gösterilir.
Örnek: West, 10636.6480, 106 derece 36.6480 dakika Batı koordinatını verir.

GPS: Yüksekliği göstermek için

GPS: Hızı göstermek için
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GPS: UTC saatini göstermek için

GPS: UTC tarihini göstermek için
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4.9 NAVIGATOR 100 : ölçüm kampanyaları

Aşağıdaki menüler ölçüm 'kampanyalarının' yürütülmesini sağlar. Bir ölçüm kampanyasını yürütmek
için bir PC gerekmez. Ölçüm kampanyası verileri cihazın arkasına takılan 8Mb FLASH bellek karta
depolanır.

NOT: Bir ölçüm kampanyası bir flaş bellek olmadan başlarsa, veriler doğrudan seri porta gönderile-
cektir:  19200 bit/s, 8 bit, eşlik yok, 1 stop biti.

ÖNEMLİ: FM Navigator güç kaynağı bir ölçüm kampanyası sırasında kapanırsa, cihaz yeniden
açıldığında kampanya yeni bir boş ad ile yeniden başlatılacaktır.

Kampanyalar menüsünden çıkmak için

Ana menüye geri döner.

Kampanya türünü tanımlamak için

2 kampanya türü vardır:
* FAST: Analiz edilen istasyon başına 300ms ila 2000ms.

FM Navigator, FLASH bellek kartında analiz edilen her ista-
syon için yaklaşık on parametre  kaydeder.

* SLOW: >Analiz edilen istasyon başın 5 dakika.
Analiz edilen her istasyon için FAST modundakilere ek
olarak 20 kadar ek parametre FLASH karta depolanır.

Ölçüm kampanyasında analiz edilecek istasyonu/istasyonları ayarlayın :

Ölçüm kampanyası sırasındaki tarama modunu seçin
* OFF: kampanya sırasında frekans değişimi olmaz.

(geçerli frekans kullanılır).
* FM: Bir istasyonun analizinin sonunda, FM

Navigator bantta sonraki FM istasyonunu araştırır
analizi yeniden başlatır.

* RDS: FM moduna benzer ancak RDS’de sonraki
istasyon saptandığında durur.

* PGM: bellekte kaydedilmiş frekansları, EMPTY
olarak belirtilenler hariç, sırayla analiz eder. 50 pro-
gram.
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Geçerli kampanya için bir başlık tanımlayın (10 karakterli)

Kampanya başlığı görünecektir.
Bir başlık yoksa (yeni bir kampanyada olduğu gibi) 'Enter'
tuşuna basılırsa göstergedeki ilk nokta yanıp sönecektir.
Ayrıca tekerleği kaydırmak da bir boşluğu doldurmak için bir
karakter seçmenizi sağlayacaktır ve 'Enter' tuşu karakteri kil-
itleyerek sizi sonraki boşluğa götürecektir. Her kampanyaya
bir ad vermek gerekmez.

Ölçüm kampanyası sırasındaki tarama modunu seçmek için

‘Enter’a hızlıca iki kez basıldığında kampanya başlar.
Veri FLASH bellek kartına (model NAVIGATOR 100)
yazılır (eklenir) ya da doğrudan seri arabirime (model
NAVIGATOR 10) çıkılır.
Kampanya Enter düğmesine basıldığında ya da
FLASH bellek dolduğunda otomatik olarak durur
(yalnızca AZ100 modeli).
Kampanya sırasında, her ölçüm işlemi küçük bir BİP
sesi ile belirtilir. Analiz edilen her istasyonun frekansı
gösterilir. 

Ölçüm kampanyası yalnızca bir kez yapılır ve ilk
döngüden sonra otomatik olarak durur.

Kullanılabilir FLASH bellek kapasitesini göstermek için

Toplam FLASH belleğinde tam belleğin miktarının % cinsinden göstergesi.

FLASH bellek kartını ve tüm kayıtlı kampanyaları temizlemek için

Bellek kartı tamamen temizlenir. Bu işlem yaklaşık 90
saniye sürer
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6. RS232 COM portundan kullanım

6.1 Bir PC’yi FM Navigator’ü COM portuna bağlamak için 

Bir PC, arka panele yerleştirilmiş, "RS232" olarak etiketlenmiş SUB D9 dişi konnektör ile Naviga-
tor’a bağlanabilir. Bilgisayarınızda kullanılmayan bir iletişim portu bulun. Serbest portta bir DB25
konnektörü varsa, bir SUBD9 (erkek) - SUBD25 (dişi) adaptör kullanın. Fareye atanan portu kullan-
mayın. Bilgisayarın açık iletişim  portunu FM Navigator portuna bir RS232 kablosu (çapraz değil),
ya da bilgisayarınızda yalnızca iki USB portu varsa  bir USB-RS232 adaptör bağlayın.

6.2 Bir "terminal" uygulaması seçme ve ASCII iletişiminin prensipleri

FM Navigator ile doğrudan iletişim kurmak için AUDEMAT-AZTEC, MS-DOS© ya da Windows©’ta
çalışan bir ASCII terminalinin kullanılmasını önerir.
Windows’ta yer alan terminal programı, FM Navigator ile ASCII modundan iletişim kurmak tüm özel-
liklere sahiptir. 

Kullanılan terminalin parametrelerini aşağıdaki gibi ayarlayın:

Transmission speed: 9600

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: yok

Flow control: yok

Port: PC’nizdeki serbest iletişim portu

Parity check: Yok

Carrier detection: yok

Yapılandırıldığında, terminal kullanılabilir. İletişim kurulumunuzun doğru şekilde çalıştığını kontrol et-
mek için, "?" yazıp ardından <Enter> tuşuna basarak FM Navigator dahili yazılım sürümünü göste-
rin. Ekranda hiçbir şey gösterilmiyorsa ikinci kez deneyin, ardından aşağıdaki noktaları doğrulayın :
=> FM Navigator’e gelen güç beslemesi 
=> Kullanılan kablo
=> Terminal uygulamasının yapılandırmasını yeniden kontrol edin

ÖNEMLİ: Ön panelde CGN ya da GPS menüleri seçildiğinde seri bağlantı kullanıla-
maz: Bu menülerden çıkıldığında seri bağlantı yeniden etkinleşecektir.
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Devam etmenden önce mevcut sayısız komutu gözden geçirmek için aşağıda FM Navigator’ün
ASCII komut yorumcusunun yapısı açıklanmıştır:

FM Navigator’ün ASCII komut yorumcusu aşağıdaki kurallara uyar. Gönderilen herhangi bir talimat,
<Enter> (chr$(13)) tuşu ile onaylanmalıdır. chr$(10) karakteri yorumlayıcı tarafından göz ardı edilir.

Girilen komut başarıyla yerine getiriliyorsa, ardından bir ya da birkaç çizgi gelen ‘+’ karakteri FM
Navigator tarafından gönderilir. Bir hata durumunda (komut anlaşılmamış ya da parametre yanlış) ‘!’
karakteri benzer bir şekilde gönderilir.

6.3 ASCII PROTOKOLÜ: NAVIGATOR 100 FM Navigator’ün genel talimat ayarı

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

Dahili yazılımın sürümünü gösterir.

Navigator’ün seri numarasını gösterir 

Ekran parlaklığını 1 - 7 arasında ayarlar; 1 en düşük ve 7 en büyük değerdir.

Ekran parlaklığını 1’den 7’ye götürür.

FM Navigator’ün alış frekansını ayarlar, v 10’ar kHz’lik cinsten frekansı temsil eder.
Örnek: F=9450 F=10440.
Geçerli frekansı 10’ar kHz cinsinden gönderin.
Örnek: F9840.
Navigator frekansı basamağının 100KHz ya da 50KHz olup olmayacağını tanımlar; 100 stan-
dart değerdir.
v frekansını n belleğinde kaydedin.
Örnek: PGM3=9840.

n belleğinde kaydedilen frekansa geri dönün.

50 frekanslık bellek listesine geri dönün .

Çoklama sinyalinin kaynağını seçjn. v=TUNER ise FM Navigator, RF alışını çoklama sinyalini
beslemek için kullanacaktır. v=BNC ise BNC girişi seçilecektir.

Çoklama sinyali için seçilen kaynağa geri dönün.
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6.4 ASCII protokolü: ölçüm talimatları 

Belirli ölçüm talimatları belirli bir ver akışı gönderir. Bu durumda, FM Navigator’ün ön paneli kilitlidir
ve ekran « RS232 BUSY » mesajını gösterir. Gelen veri akışı seri arabirimden yalnızca <ESC>
(chr$(27)) ya da <CR> (chr$(13)) karakteri gönderilerek durdurulabilir. İkinci bir seçenek de ön pan-
eldeki iki düğmeye aynı anda basmaktır; FM Navigator ön panelde belirtilen çalışma moduna geri
döner ve veri akışı durur.

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

M talimatı 8 durum bitini temsil eden, 0 – 256 arasında bir ondalık sayı getirir:
- bit 0: kullanılmıyor.
- bit 1: stereo varlığı.
- bit 2: TP.
- bit 3: TA.
- bit 4: M/S.
- bit 5: kullanılmıyor .
- bit 6: RDS varlığı.
- bit 7: DARC varlığı.

RF seviyesinin sürekli akışta dBμV cinsinden çıkışı (yaklaşık 1 ölçüm / sn). Her ölçüm bir satır başı ile
ayrılır (CRLF). Bu ölçümler sırasında ses silent modda ve RDS ile DARC kanalları ayrılabiliyor. İşlemi
durdurmak için <Esc> ya da <CR> karakterlerini gönderin ve ön paneldeki iki düğmeye aynı anda
basın.

Çoklama gücünü ve sürekli çoklama menzil açıklamalarının sayısını gönderin. Her saniye 2. bileşen
aşağıdaki gibi gönderilir:
[#]<MPX güç>chr$(9)< MPX menzil aşımı (ppm)<CRLF>

Menü listesinde gösterildiği gibi, bu iki ölçüm için, CCIR önermeleri No.450-1’e uyumlu bir değer verme-
den önce 609 saniye beklenmelidir. Ölçümlerin validitesi, ölçüm satırının karışındaki # işareti kaybolarak
gösterilir.

Örnek :
- Ölçümler geçerli değil : #9.5<chr$(9)>1333<CRLF>
- Ölçümler geçerli : #-0.4<chr$(9)>0<CRLF>

FM çoklama sinyalinin sürekli çıkıştaki sapma değeri kHz cinsindendir.

Sol kanalın seviye değerinin sürekli çıkışı artı % cinsinden sağdaki.

Sol kanalın seviye değerinin sürekli çıkışı eksi % cinsinden sağdaki.

Sol kanalın seviye değerinin % cinsinden sürekli çıkışı.

Sağ kanalın seviye değerinin % cinsinden sürekli çıkışı.

19KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri kHz cinsindendir.

57KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri kHz cinsindendir.

76KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri kHz cinsindendir.

19KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri kHz cinsindendir.

Kod çözme ve DARC ile ilgili parametreler de dahil FM Navigator’ü "fabrika" parametrelerine geri
götürür.

*MPX till *76 fonksiyonları için NOT: Yalnızca sabit veri akışının yerine bir değerini geri dönmek
için '*' karakteri '#' ile değiştirilebilir.
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6.5 ASCII protokolü: RDS ile ilgili talimatlar 

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

RDS düzeltmeyi etkinleştirir (v=1) ya da devre dışı bırakır (v=0) .

RDS düzeltme parametresini gösterir 

İstasyonun 4 karakter olarak alınan PI kodunu gösterir. PI kodu alınmazsa, FM Navigator ‘????’
mesajını gösterir.

İstasyonun 8 karakter olarak alınan PS kodunu gösterir.

TP parametresinin durumunu gösterir.

TA parametresinin durumunu gösterir.

M/S parametresinin durumunu gösterir.

DI parametresinin (0 – 15) durumunu gösterir.

PTY parametresinin (0 – 31) durumunu gösterir.

8 karakterli PTYN kodunu gösterir.

64 karakterlik radio text’i gösterir. Kodu çözülmeyen karakterler ‘?’ ile ve görüntülenemeyen karakterler
‘_’ ile değiştirilir.
Çağrı mesajlarını filtrelemek için çağrı grup kodunu seçin. v ya 0 – 99 arasında bir sayı ya da filtre özel-
liğini devre dışı bırakmak için ‘ALL’ olarak seçilir.

Seçilen çağrı grubu kodunu gösterir.

Çağrı mesajlarını filtrelemek için çağrı tanımlama kodunu seçin. v ya 0 – 9999 arasında bir sayı ya da
filtre özelliğini devre dışı bırakmak için ‘ALL’ olarak seçilir.

Seçilen çağrı tanımlama kodunu gösterir.

v, 0A – 15B arasında bir grup türünü temsil eder. FM Navigator bu grup türünden birinin kodunu her
çözdüğünde, bu seri arabirim üzerinden bb cccc dddd chr$(13) chr$(10) biçiminde gönderilir.
bb: B bloğunun en az 5 anlamlı bitidir.
cccc: blok C.
dddd: blok D.
Gösterge gönderilen grupların türünü belirtir.
Bu parametre kalıcı belleğe kaydedilir, bu sayede Navigator’ün  kapandıktan sonra bu modda çalışması
sağlanır.

Bu komut, grupların GRP= komutu ile yeniden iletimi için FM Navigator’ü EBU moduna sokar.
Verilerin formatı UECP standardı SPB490’a uygundur.
v için seçilen değerler 0 ve 1’dir.
Dikkat, EBU modu yalnızca GRP= komutu için geçerli olabilir, çünkü diğer RDS veri yeniden iletim
komutları EBU=1 olduğunda kullanılamaz.

EBU parametresinin durumunu gösterir.

Alınan tüm RDS bloklarının yeniden iletimi.
Biçim: xhhhh chr$(13) chr$(10).
x: Blok türü A, B, C, Y, D (Y, B türü grupların C bloklarını temsil eder). Küçük harfle gösterilen bir blok
türü bu blok için bir CRC hatasını belirtir. Bir ‘?’, RDS yokluğunu işaret eder. 
hhhh: 4 onaltılık düzen karakterinde 16 bitlik veri.
RDS hata düzeltme etkinse, kurtarılmış bir blok, doğrudan verinin 4 karakterinin arkasında ‘r’ karakteri
ekleyerek belirtilir.

R+’ta benzer ancak kurtarılmış bloklarla diğerleri arasında bir fark yoktur.

DİKKAT, veri akışı 19200 baud’da!
Format:: xhhhhccc<h>vv<l00> chr$(13) chr$(10)
x: R+ fonksiyonuna benzer.
hhhh: R+ fonksiyonuna benzer.
ccc: 3 onaltılık düzen karakterinde 10 bitlik CRC.
<h>: ‘h’ karakteri.
vv: RF + seviyesinin nicel sunumunu.
<l00>: Monitor AZ1 ile uyumluluğu sağlayan text ‘l00’.
Bu fonksiyondan çıkmak için <Esc> ya da <CR> karakterleri 19200 baud hızında gönderilmelidir! İkinci
bir olasılık ise ön paneldeki iki düğmeye aynı anda basmaktır.
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6.6 ASCII protokolü: DARC ile ilgili talimatlar 

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

Sayaç en son sıfırlandığından beri alınan hatalı RDS bloklarının sayısını gösterir 
(yanlış CRC).
‘Z’ fonksiyonunu sayacı sıfırlamak için kullanın.
Sayaç en son sıfırlandığından beri alınan doğru RDS bloklarının sayısını gösterir.
‘Z’ fonksiyonunu sayacı yeniden başlatmak için kullanın.
Sayaç en son sıfırlanmasından beri alınan RDS bloklarının sayısını gösterir. 
‘Z’ fonksiyonunu sayacı sıfırlamak için kullanın.

Kurtarılmış ve hatalı blok sayaçlarını yeniden başlatır.

Sabit bir akıştaki RDS blok hatalarını gösterir.

Önceki fonksiyon ile aynıdır yalnızca  bir değer verilir.

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

Alınacak DARC Frame türünü seçin. v, A0, A1, B ya da C olabilir. Uyarı, Yanlış bir Frame türü FM
Navigator’ın bir DARC sinyali almasını durdurmayacaktır, ancak veri tamamen hatalı olacaktır.

Seçilen Frame türünü gösterir.

Dikey düzeltmeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (v=0 ya da 1).
Dikey düzeltme varsayılan olarak etkindir.

Dikey düzeltme durumunu gösterir.

Yatay düzeltmeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (v=0 ya da 1).
Yatay düzeltme varsayılan olarak etkindir.

Yatay düzeltme durumunu gösterir.

Sabit bir akıştaki DARC blok hatalarını gösterir.

UYARI, veri akışı 38400 baud’da!
Her blok için 22 baytlık kullanışlı veri iletimi. Her bayt 2 onaltılık karakterler olarak iletilir.

Her blok aşağıdaki gibi gösterilmektedir:
<BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB>[ X ya da SH ya da SV][T][R]<CR>

<BB....B> 22 baytlık blok verisini gösteriyor

Aşağıdaki üç uzantıdan biri blok sonuna eklenir.
X bir hata gösterir
SH, bloğun yatay düzeltme ile düzeltildiğini gösterir
SV, bloğun dikey düzeltme ile düzeltildiğini gösterir
bir uzantı yoksa blok doğrudur.
T, alınan bir veri ile sonuçlanmayan ancak bir zaman aşımından gelen blok anlamındadır.
Bloğun, bir çerçeve A1’in dikey eşliğinin eşlik bloğunda ‘gerçek zamanlı’ interlacing işlemine tabi 12
bloktan birine ait olduğu anlamına gelir.
Sonlandırma <CR>’dir

DARC parametrelerini varsayılan değerlerine sıfırlar.
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6.7 ASCII protokolü: Ölçüm kampanyalarının indirilmesi için NAVIGATOR 100 
talimatları

Ölçüm kampanyalarını FLASH bellek karttan bir PC’ye aktarmanın en kolay yolu FM Explorer
yazılımını kullanmaktır. Ayrıca FLASH bellek içeriğini indirebilir ve seri arabirimine ASCII protokol
talimatları kullanarak gönderebilirsiniz.

Bir ölçüm kampanyasının çıkış verisi, her biri bir grup ilgili ölçümü temsil eden metin satırları  biçi-
minde gönderilir. Bir satırın sonu bir <CR> <LF> "chr$(13)+chr$(10)" ile işaretlenir. Bir satırdaki veriş
alanları bir çizelgeleme karakteri olan "chr$(9)" ile ayrılır. Belirli veri alanları birkaç baytlık veri içerir,
bu veriler daha sonra bir noktalı virgül "chr$(59)" ile ayrılır. 

Bir tünel geçişi sırasında GPS verilerinin olmaması ya da RDS olmayan bir istasyonun PI kodu gibi
bir veri alanı yoksa boş bırakılır.

FM Navigator’de iki ölçüm kampanyası modu vardır, hızlı mod ölçüm satırı başına yalnızca 10 alan
kaydeder, yavaş mod ise ilk 10 alana 20 ek alan daha ekler. Yavaş mod, her istasyon için görece
daha uzun bir analiz süresi gerektirir (yaklaşık 5 dakika) ve hareket eden bir araç içinde kullanılması
önerilmez.

Talimat söz dizimi Talimatın açıklaması 

CGN_SCAN=OFF
CGN_SCAN=FM
CGN_SCAN=RDS
CGN_SCAN=PGM
CGN MES? Ekran menüsü SCAN menüsünde kullanıcı arabiriminde anlatılan çalışma modlarını
ayarlar.

Sonraki kampanya başlıklarını tanımlar
CGN_TITLE? Parametreyi okumak için.

CGN_MODE=SLOW
CGN_MODE=FAST
CGN MES? Ekran menüsü MODE menüsünde kullanıcı arabiriminde anlatılan çalışma modlarını
kullanır

NAVIGATOR 100 için : FM Navigator’ün Flash bellekte saklanan tüm " ölçülmüş kampanyalar "
bilgisini okuması ve  bu bilgiyi RS232 COM portu aracılığıyla ASCII formatında 19200,N,8 hızıyla
göndermesi gerektiğini belirtir.
9600,N,8,1’de DL_CGN<CR><LF> girin, ardından 19200,N,8,1’e döndürün, ardından <CR><LF>
ve ardından 19200 seri portta dinleyin… indirmenin sonu 2 ardışık <CR><LF>
(<CR><LF><CR><LF>) olarak kabul edilir.
NAVIGATOR 10 için : Ölçüm kampanyasını tetikler, veri seri arabirimden çıkılır, kampanya seri
arabirim aracılığıyla ya da <Enter> düğmesine uzun basılmasıyla bir CRLF sekansı alınarak dur-
durulur.

Varsa ana GPS verisini (Enlem, Boylam, hız, saat, tarih, yükseklik ve uydu sayısı) verir. Bu for-
mat ölçüm kampanyasının ilk yedi alanı ile aynıdır.
Satır <CRLF> ile sonlandırılır.
GPS verileri yoksa 'NO GPS!' mesajı verilir.
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Alan No Parametre Talimatın açıklaması 

boylam şu şekilde verilir : sddddddddd
s : DOĞU için +, BATI için -
ddddddddd : Derecenin 10E-6’sı cinsinden açı
Örnek: +007694000 => 7 derece DOĞU ve 694000*10E-6.

enlem şu şekilde verilir : sddddddddd
s : KUZEY için +, GÜNEY için -
ddddddddd : Derecenin 10E-6’sı cinsinden açı
Örnek: +048576966 => 48 derece KUZEY ve 576966*10E-6

derece

UTC tarihi gg/aa/yy olarak gösterilir 

UTC saati ss:dd:ss olarak gösterilir 

GPS yüksekliği metre cinsindendir 

GPS alıcısı tarafından ölçülen GPS hızı km/sa cinsindendir,
Örneğin: 76.7

Alınan GPS uydularının sayısı.

Kampanya başlığı (ön panel ya da seri porttan girilir)

Örnekler: 88.4 102.5

RF sinyalinin seviyesi dBμV cinsinden verilir, olası değerler 
0 – 100 arasındadır
Örnek: 58

0 : mono istasyon
1 : pilot ton algılama (stereo)

Alıcı RDS çözerse, alınan istasyonun PI kodu dört onaltılık sayı
halinde iletilir. Bu karakterlerin önün bir tırnak (‘) yerleştirilerek
Excel’de garip sonuçları oluşturulması engellenir.
Örnek: F104.

TA kodu (RDS)

TP kodu (RDS)

MS kodu (RDS)

DARC yoksa burada veri yoktur. DARC saptanırsa program-
lana kare türü bu alana yerleştirilir (A0, A1, B ya da C).

RDS Biti hata göstergesi : RDS QUAL, Philips SAA6579T RDS
kod çözücünün QUAL pininin 100 numunesinin sonuç
toplamıdır: saat RDS saatidir
0 : RDS alışı 
20 – 40 arasında mükemmeldir: bit hataları, ancak RDS kod
çözme işlemi mümkün ama 45’in üzerinde kesin değildir : RDS
kod çözme işlemi için çok fazla hata

DARC bloğu hata oranı, DARC saptandığında burada gösterilir.

HIZLI MOD
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Alan No Parametre Talimatın açıklaması 

Bu alan 19KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri
kHz cinsinden verir. (0.0 – 25.5)
Örnek: 6.8

Bu alan 57KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri
kHz cinsinden verir. (0.0 – 25.5)
Örnek: 4.0

Bu alan 76KHz alt taşıyıcının sürekli çıkıştaki sapma değeri
kHz cinsinden verir. (0.0 – 25.5)
Örnek: 7.5

Bu alan sol ses kanalının ortalama sapma değerini % cinsinden
verir. (0 – 100)
Örnek: 30

Bu alan sağ ses kanalının ortalama pik değerini % cinsinden
verir. (0 – 100) Bu değer, ses mono ile sol sinyalin sapması ile
aynıdır.
Örnek: 45

Bu alan L_R alt taşıyıcının ortalama sapma değerini % cinsin-
den verir. (0 – 100)
Örnek: 15

Bu alan L_R alt taşıyıcının ortalama sapma değerini % cinsin-
den verir. (0 – 100)
Örnek: 16

Çoklama sinyali yüksek hızda örneklenir ve sapmanın 75 kHz’i
kaç kere geçtiği sayılır. Menzil aşımlarının sayısı ppm cinsinden
verilir (0 – 1000000) .
Örnek: 25465

Çoklama gücü 60 saniyelik bir süre üzerinden ölçülür ve dB
cinsinden verilir (-26.0 – 20.0).
Örnek: -3.8

Bu alan alınan tüm farklı AF çiftlerini 0A gruplarının C
bloklarında göstermektedir.
Bu veri onaltılık düzende iletilir. Her blok bir noktalı virgül ile
ayrılır:
Örnek: 53CD;E41A;2446
Özel bir kontrat için AUDEMAT-AZTEC kaynak kodu üretebilir,
AF frekans listesi de bu veri değil.

Bu alan,  alınan tüm farklı 14A gruplarının EON istasyonlarına
ilişkin verileri göstermektedir. Bu veri, onaltılık düzendeki  B, C
ve D bloklarının son 5 bitidir. İlk hane yalnızca ‘TP other net-
work’ bayrağına karşılık gelir. Her çift bir noktalı virgül ile ayrılır:
Örnek: 154B62F201;151638F201;1C0000F201;1D0000F201;
1E0000F201; 002043F202;01554CF202;025455F202;
035245F202;054B02F202;051698F202;054B02F202;051677F2
02; 0C0000F202;0D0001F202;0E0000F202;102020F201;
11494EF201;125445F201;135220F201;154B62F201;
151639F201

Bu alan, analiz süresinde geçerli (hatasız), yanlış ve
kurtarılabilir gruplara karşılık gelen 0 – 65536 arasından 3
sayıyı gösterir.
Örnek: 2639;383;186

RDS alındıysa ve çözüldüyse, RDS BLOCKS hata oranı % (0 –
100) cirsinden iletilir.

YAVAŞ MOD
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Alan No Parametre Talimatın açıklaması 

Bu alan, analiz süresinde çözülen her grubun sayısının
yanı sıra hatalı grupların sayısına karşılık gelen 0 –
65535 arasından 33 sayıyı gösterir. Sayaçlar aşağıdaki
sırada gönderilir. 0A, 0B, 1A, ... 15A, 15B, hatalı, noktalı
virgül ile ayrılmış.

Örnek :
1416;0;227;0;0;0;0;0;4;0;0;0;0;0;281;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
;0;0;0;711;0;0;0;569

Not: Alan 21’in doğru grup sayısına karşılık gelen grup
sayaçlarının toplamı yanlış ya da kurtarılabilir grupların
toplamına karşılık gelen hatalı grupların sayısı.

Bu alan alınan istasyonun 8 karakterli PS kodunu 
gösterir.
Örnek: MUSIC...

Bu alan alınan istasyonun 8 karakterli PTYN kodunu gös-
terir.
Örnek: WORLD...

Bu alan PTY’yi gösterir (0 – 31).
Örnek: 25

Bu alan DI parametresini (0 – 15) gösterir
Örnek: 2

Bu alan GRPD RDS çağrı parametresini (0 – 15) 
gösterir
Örnek: 2

Bu alan, iletilen ofset tarafından düzeltilen 4a gruplarında
iletilen zamanı gösterir.
Örnek: 15:42

Bu alan, iletilen ofset tarafından düzeltilen 4a gruplarında
iletilen tarihi gösterir.
Örnek: 25/05/97

Bu alan RDS zaman ve tarih ofsetini gösterir.
Örnek: -0:30
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7. Teknik özellikler

Genel özellikler 

Ağırlık : 1200 gr. (model NAVIGATOR 100)
: 2.500 gr. (model NAVIGATOR 1000)

Boyutlar : NAVIGATOR 10 ve NAVIGATOR 100: U=124mm G=212mm Y=44mm (ayaksız)
: NAVIGATOR 1000 1U, 19 inç

Çalışma koşulları

Teknik özellikler 20°C’lik bir ortam sıcaklığı için verilmiştir
Donanım çalışma sıcaklık aralığı: : 0° ila 50°C
Saklama sıcaklığı : -30°C ila 70°C
Nem : sınıf F DIN40040
EMC : CENELEC EN5022 ve jenerik standartlar

Cihazın güç kaynağı girişi

Konnektör : 4 pin, erkek XLR, video güç kaynakları ve bataryaları ile uyumlu pin.
NAVIGATOR 10 : 11,0V – 15,0V, 350mA, maks hasarsız voltaj = 25V
NAVIGATOR 100 : 11,0V – 15,0V, 450mA, maks hasarsız voltaj = 25V
NAVIGATOR 1000 : IEC konnektörü, 115 - 230V (dahili güç kaynağı), yaklaşık 10VA

NAVIGATOR 10 ve NAVIGATOR 100 için güç kaynağı aksesuarları:
* şebeke trafosu (dahildir)
* sigara yakacağı kablosu (dahildir)
* isteğe bağlı batarya kiti (dahil değildir)

Röle çıkışı (yalnızca NAVIGATOR 1000)

Konnektör : arka panelde SUBDB15 dişi
Röle çıkışı sayısı : 5
Röle özellikleri : 24Volt, 20mA maksimum

Kullanıcı arabirimi

- 2 basmalı düğme
- 1 LED, 10 karakterli, kırmızı, ayarlanabilir yoğunluklu, alfa-nümerik gösterge
- Menülerde gezinmek için 1 tekerlek
- ince düğme kontrolü, kısa basışlar (tıklamalar) ve uzun basışlar arasında ayrım
- 1 buzzer
- dahili hoparlör (yalnızca NAVIGATOR 100)
- Ön panelde 5 sinyalli LED’ler (yalnızca NAVIGATOR 1000 )
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Anten girişi

Konnektör : Arak panelde BNC 
Empedans : 50 ohm
Harici zayıflatıcı : 20dB, FM Navigator ile yüksek alan ortamlarında kullanılması önerilir 

RF alıcı 

FM Frekansı : 87.5 – 107.9 MHz
RDS hassasiyeti : 0 hata @ Vrf=-90dBm, 4 KHz RDS sapma, modülasyon yok
DARC hassasiyeti : 0 hata @ Vrf=-65dBm, 6 KHz DARC sapma, modülasyon yok
Güçlü alanlar : 3 AGC döngü, bitişik seviyeleri hesaba katan AGC aygıtı 
RF seviye ölçümü : +/- 2dB tipik; +/- 4dB garantili 
Dinamik : 94dB
İletilen harici zayıflatıcı : 20dB

Stereofonik kod çözümü

Garantili Cross-talk : 1KHz’lik bir sapma ile 75KHz’de modüle edilen bir sinyal için > 20dB 
Tipik cross-talk : 30dB.

RDS veri kod çözümü

RDS göstergesi : var, ön panelde LED.
Hata Düzeltme : var, yapılandırma menüsünden etkinleştirilebilir.
Grup sayımı : var (gelişmiş fonksiyonlar).
Hata sayımı : var .
Düzeltme sayımı : var.
Radio Text : var (gelişmiş fonksiyonlar).
Çağrı : var, FM Navigator bir RDS çağrı cihazı olarak çalışır.
ODA : var, 3A grup (gelişmiş fonksiyonlar).
Saat/Tarih : var (ana menü).
PS : var , ana menü.
AF kod çözümü : var , ana menü.
PTYN : var , ana menü.
PTY, DI, MS : var , gelişmiş fonksiyonlar.
TA/TP : var, TA durumu değiştiğinde bipler.
SLC : var, TA gelişmiş fonksiyonlar.
IN HOUSE : var, gelişmiş fonksiyonlarda dinamik gösterge.
RDS BLOCKS : var, RS232’de 9600 baud hızında ASCII çıkış (R1 fonksiyonu).
RDS GROUPS : var, RS232’de 19200 baud hızında ASCII çıkış (RG fonksiyonu).
UECP protokolü : var, UECP "serbest format" formatında RS232 grup çıkışı .

DARC veri kod çözümü 

DARC kod çözümü : var, DARC veri çıkışı, katman 2 seviyeleri @ 38400 baud.
(ASCII protokol komutu "GO" ile karşılaştırın).

DARC göstergesi : var, ön panelde LED.
Çerçeve türleri : var, A0, A1, B ve C olarak yapılandırılabilir.
Hata düzeltme : var, dikey ve yatay olarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.
Hata oranı : var, ön panelde gösterilir ve COM portu (ASCII protokolü) aracılığıyla 

erişilebilir.
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Kulaklık çıkışı, hoparlör

Kulaklık konnektörü : Stereo / NAVIGATOR 10 ve NAVIGATOR 100 için 3.5mm jak; 
NAVIGATOR 1000 için 6.35 mm jak.

Ses seviyesi  : Ön panelden ve ASCII protokolünden (RS232) ayarlanabilir.
Maks seviye : 75 KHz sapma için +6dBu.
Hoparlör : Yalnızca NAVIGATOR 100’de, kulaklık takıldığında devre dışı kalır.

FM Çoklama çıkışı (BNC soketi)

Konnektör : BNC.
Empedans : < 20ohms.
Maks seviye : 4400mV (+6dBu).
Pass-band : 50Hz – 50 KHz’den +/- 1dB.
Stereo cross-talk : 32dBu tipi @ 1 KHz (potansiyometre ile ayarlanabilir).

FM çoklama sinyali yeniden iletim modunda kullanıldığında elde edilen tipik
cross-talk 

FM Çoklama girişi (BNC soketi)

Konnektör : BNC
Empedans : 50 K ohm
Maks seviye : 8800mV (+12dBu)

Audio, MPX, Pilot, RDS, DARC seviyelerinin analizi

Analiz tipi : Çoklama sinyalinin DSP örneklemesi, 12 bit, 500KHz
Ölçüm geçerliliği : RF seviyesi tercihen > 60dBÌV
Çoklama seviyesi : yaklaşık 300ms sırasında 120.000 örnek üzerinde gösterilen pik seviyesi.
Ses seviyesi : yaklaşık 300ms sırasında 120.000 örnek üzerinde gösterilen pik seviyesi.
Pilot seviye : 500.000 örnek, 1 saniyede gösterilen ortalama tepe seviyesi (kalib. @6,8KHz)
RDS seviyesi : 500.000 örnek, 1 saniyede gösterilen ortalama tepe seviyesi (kalib. @4,0KHz)
DARC seviyesi : 500.000 örnek, 1 saniyede gösterilen ortalama tepe seviyesi (kalib. @6,0KHz)

Maksimum MPX sapması : +/- 140 kHz
MPX sapması ölçüm doğruluğu : +/- 5 KHz.
Ses seviyesi ölçüm doğruluğu : +/- 1dB tipik; +/- 2dB garantili 
Alt taşıyıcı seviyelerin gösterge doğruluğu : +/-%10 tipik

FM Çoklama sinyal gücünün ölçümü 

Analiz türü : Çoklama FM sinyalinin 500000 numune / sn’de DSP örneklemesi. 
Sinyal üzerinde dahili hesaplama ve bir dakika üzerinde anlık gücün ortalama 
kayma hesabı CCIR recommendation no 450-1’e uygundur

Doğruluk : 0dB – +12dB’lik güçler arasında +/- 0,2dB tipik; +/- 0.4 dB garantili.

FM Çoklama sinyali menzil aşımlarının ölçümü
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Analiz türü : Çoklama FM sinyalinin 500KHz’de DSP örneklemesi.

Birim : FM Navigator, bir dakika üzerideki ortalanma menzil zamanı oranını ppm 
cinsinden gösterir (referans olarak birim zaman = 1 eşitliği alınır)

Eşikler : 75KHz +/- 5KHz, RDS sapması = 4KHz ile, DARC sapması olmadan ve pilot
sapması 6.8KHz ile.

GPS alıcısı (yalnızca NAVIGATOR 100)

İmalat : Trimble
Türü : Lassen SK8
Kanal sayısı : 8
Anten : Pre-amplili, 5m kablolu, manyetik.
Konnektör : SMB, FM Navigator arka paneli.
GPS türevsel : FM Navigator’un arka panelindeki dGPS girişi (uzatma konnektörü).

Ölçüm kampanyaları ve Flash bellek (yalnızca NAVIGATOR 100)

Analiz modları : hızlı mod (16 parametre), 2 frekans / 2 saniye yaklaşık değer.
: yavaş mod (38 parametreden çok), her frekans için 5 dakika analiz .
: bkz. veri kaydı formatları ile ilgili bölüm.

Saklama : NAVIGATOR 100 => veri FLASH bellek kartında kaydedilir.
: NAVIGATOR 10 => veri GPS bilgisi olmadan seri arabirim üzerinden çıkılır.

Veri formatları : FM Explorer yardımcı yazılımı ölçümlerin ASCII formatına uyumlu olarak Excel, 
Mapinfo, MapPoint’e girilmesini sağlar.

Flash geri okuma : 2 mod (yalnızca NAVIGATOR 100) Flash kartı FM Navigator’de bırakma ve
karşılık gelen ASCII protokol komutunu kullanma.

RDS Çağrı modunda 

Modlar : nümerik ve alfa-nümerik.
Mesajlar : 50 adede kadar mesaj geçici bellekte saklanır.
Adresleme : Özel bir adres ya da tüm adresler (yapılandırılabilir, GC IC ile karşılaştırın).
Sinyal : her mesaj gelişinde buzzer bir uyarı sinyali (bip) üretir.

İletişim protokolü, komut yorumlayıcı 

FM Navigator’ın RS232 iletişim portundan kullanımı ile ilgili bölüme bakın.

Hız : 19200 bit/s’deki belirli komutlar dışında 9600 baud
Format : ASCII komutları, 98 ve NT terminallari ile uyumlu.
Parametreler : Ölçümler, RDS, DARC, yapılandırma, kalibrasyon.

Frekans program hafızaları
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Kapasite : 50 frekans.
Kullanım : "program" hafızası ölçüm kampanyalarında kullanılır.

Hoparlör

NAVIGATOR 100’de vardır. Monofonik ve izleme amaçlı. Hoparlör, kulaklık jakına kulaklık takıldı-
ğında devre dışı kalır.

Buzzer

Kullanımlar : hata sinyalleri, TA değiştirme, bir çağrı mesajının gelişi.
: bir ölçüm kampanyasında kaydırma sırasında sinyaller.
: kullanıcı arabirimindeki manipülasyon hatalarının sinyalleri.

Aksesuarlar 

Batarya : isteğe bağlı taşınabilir batarya kiti.
20 dB zayıflatıcı : her zaman NAVIGATOR 10, NAVIGATOR 100 ve NAVIGATOR 1000 ile 

teslim edilir
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