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Návtìva

VLP

Dne 27. ledna 2000 navtívilo nai spoleènost 21 vojenských a leteckých pøidìlencù (VLP) z 18 státù svìta (USA, Èíny,
Nizozemí, Indie, Turecka, Bulharska, Itálie, Slovenska, Francie, Ruska, védska,
Polska, Kanady, Ukrajiny, Rumunska, Ra-

kouska, výcarska a Iránu) spolu se zástupci Úøadu pro zahranièní styky Ministerstva
obrany. Jednalo se o návtìvu vyádanou
Asociací vojenských a leteckých pøidìlencù v Praze  vojentí diplomaté byli seznámeni se sortimentem a technologiemi naí
firmy a firem sesterských. V rámci svého
pobytu ve mìstì byli také pøijati na radnici starostou mìsta, který akci zhodnotil

jako dosud nejvìtí diplomatickou návtìvu Uherského Hraditì. I kdy se
nejednalo o událost pro DICOM bezprostøednì komerènì významnou, byla to
akce vysoce prestiní a svìdèí o velkém
zájmu o nai firmu v zahranièí.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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5 LET SÉRIOVÉ VÝROBY SYSTÉMÙ TAKTICKÝCH
RADIOKOMUNIKACÍ V DICOM
Pìt let je sice pøíli krátké období na to, abychom mohli posuzovat události
z historického hlediska, avak dostateènì dlouhé k malé reminiscenci toho, co se
událo od prvních dodávek taktických radiostanic RF 13 zákazníkùm.
Po nìkolikaletém úspìném vývoji dolo k prvním sériovým dodávkám radiostanic RF 13 a jejich nasazení místo zastaralé techniky v AÈR na zaèátku roku 1995.
Hlavním tìitìm dodávek byly stanice v pøenosném provedení manpack. Prvním mezinárodním úspìchem bylo jejich hromadné pouití v rámci jednotek UNPROFOR. V té dobì také probíhaly tìké názorové boje a pøesvìdèování
o technické úrovni, kvalitì a spolehlivosti RF 13 na domácí pùdì, pøedevím ve
srovnání s jejich konkurenty ze Západu. Jsme toti pøesvìdèeni, e základem jakéhokoliv úspìchu výrobce na zahranièních trzích je úspìch na trhu domácím,
co se nám koneckoncù vzápìtí potvrdilo.
Nebylo vak naím cílem ustrnout. Nechtìli jsme zùstat jen u zdánlivì nejlukrativnìjí èásti trhu taktických radiokomunikací, pøenosných stanic. Brzy byly dodávány stanice mobilní (vehicular) ve vech svých provedeních a posléze stanice ruèní
(handheld). Stále významnìjími se stávají krátkovlnné prostøedky spojení, pøedevím pro komunikaci se strategickými sítìmi na velké vzdálenosti, a GPS satelitní
navigace, podstatný doplnìk jednotek v taktickém nasazení. Rozsah pøísluenství
k jednotlivým výrobkovým øadám patøí k nejrozsáhlejím v celosvìtovém mìøítku.
Nae snaení bylo vdy vedeno základními poadavky, které kadý zákazník klade  provozní spolehlivostí, odpovídající technickou úrovní, cenou a hlavnì nízkými provozními náklady. První tøi body vyplývají z více ne ètyøicetileté historie
naí firmy a systému kvality, pùvodnì vybudovaného pro velmi nároèné pøístroje
pro letecký prùmysl. Poslední bod je velmi dùleitý v celkových nákladech na
provoz v celém období ivotnosti vyrábìných zaøízení, které se v naich podmínkách dá pøedpokládat asi 15 - 20 let. Tady jsme zvolili cestu unifikace pøísluenství ve vìtinì oborù naeho snaení. Základem je bateriový a nabíjeèový program, zahrnující sedm druhù bateriových zdrojù a jetì vìtí mnoství typù nabíjeèù. Baterie jsou zámìnné mezi jednotlivými výrobky v rámci jedné øady, ale
i mimo ni (VKV komunikace, GPS navigace, analogový a digitální telefon), nabíjeèe jsou schopné nabíjet akumulátory celého sortimentu (napø. standardní nabíjeè
pro baterie VKV pøenosných radiostanic, GPS programu, polních telefonù i ruèních
radiostanic). Jiné prvky pøísluenství jako antény, akustické soupravy, modemy, polní
terminály, CNRI a antény jsou pouitelné v celém rozsahu od ruèních po mobilní
VKV radiostanice.
V prùbìhu posledních pìti let pøela firma DICOM od dodávek jednotlivých stanic po dodávky celého systému taktických radiokomunikací, a to nejen pro AÈR,
ale i pro armády jiných státù svìta. Nae výrobky slouí na ètyøech kontinentech,
mnohdy v tìch nejhorích klimatických a provozních podmínkách, proly nìkolika váleènými konflikty. A jsme právem hrdí na to, kdy se ná systém objeví napøíklad ve výzbroji kontingentù jiných státù v rámci mírových misí OSN.

RF 13 a RF 1301 ............................... 7
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MOBILNÍ SOUPRAVA RF 1301M
Rádiová stanice RF 1301 je urèena pøedevím pro pouití jako ruèní stanice. Souprava RF 1301M umoòuje provozovat
tuto stanici jako mobilní, zabudovanou do vozidla.
- anténa pásková 1,1 m AL 1301;

Souprava umoòuje:
- napájení ruèní VKV rádiové stanice
RF 1301 z palubní sítì vozidla, a to
s napìtím v rozsahu 10 V a 33 V;

- ruèní mikrofon/reproduktor RM 1301;

- brany pro RF 1301 a pro zdroj
BP 1301;
- návody k obsluze.

- nabíjení zdrojové skøínì této stanice
standardním zpùsobem;
- uchycení ve vozidle;
- odolnost proti vibracím  s odprueným
rámem MA 1301C;
- pøipojení vozidlové antény;
- rychlé vyjmutí rádiové stanice a její pouití jako ruèní.
Soupravu tvoøí následující èásti:
- rádiová stanice RF 1301 se zdrojovou
skøíní BP 1301;
- doplnìk pro vozidla MA 1301;
- odpruený rám MA 1301C;
- anténa mobilní MO 13.50 nebo
MO 13.51;
- anténa pásková 0,5 m AS 1301;

DOPLNÌK PRO
VOZIDLA MA 1301
Doplnìk je sloen z dráku adaptéru
MA 1301A a adaptéru pro vozidla
MA 1301B. Adaptér spolu s drákem zabezpeèují snadné pøichycení rádiové stanice a souèasnì její jednoduchou obsluhu.
Funkce napájení rádiové stanice a nabíjení
zdrojové skøínì probíhají souèasnì, pokud je sestava adaptéru, rádiové stanice a zdrojové skøínì
Technické parametry
Mezní napájecí napìtí z palubní sítì ................................................... 10 V a 33 V
Napájecí napìtí pro RF 1301 ............................................................... 6,5 V a 9,5 V
Napájecí proud pro RF 1301 ................................................................ min. 1 A
Maximální odebíraný proud z palubní sítì .......................................... pøi 12 V max. 1,5 A
pøi 27 V max. 0,8 A
Standardní nabíjecí proud .................................................................... 140 mA ±10 mA
Konzervaèní proud ............................................................................... 12 mA ±6 mA
Pøechod reimu ze standardního nabíjení na konzervaèní nabíjení
nastává pøi vnitøní teplotì zdrojové skøínì 43 °C ±2 °C
Rozsah pracovních teplot ..................................................................... -30 °C a +50 °C
Rozmìry zaøízení:
Adaptér MA 1301B ............................................................................... (80 x 115 x 50) mm
Drák MA 1301A .................................................................................. (150 x 115 x 55) mm
Rám MA 1301C .................................................................................... (180 x 210 x 50) mm
Hmotnost:
Adaptér MA 1301B ............................................................................... max. 0,35 kg
Drák MA 1301A .................................................................................. max. 0,65 kg
Rám MA 1301C .................................................................................... max. 0,85 kg
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vloena do dráku. Adaptér je napájen pøes
kontakty z dráku, do kterého lze snadno
sestavu vloit a vyjmout. Rádiovou stanici
RF 1301 ve spojení s adaptérem MA 1301B
a zdrojovou skøíní lze po vyjmutí z dráku
provozovat jako ruèní stanici. Drák je
uzpùsoben k pøímému upevnìní na palubní
desku kolového mobilního prostøedku.
V pásových vozidlech (skupina N11) se doplnìk pøipevòuje pomocí rámu MA 1301C.
Ing. Antonín Klimek
KON, tel.: 0632/522523

NOVINKY

ADAPTÉR NAPÁJECÍ
NA 1301

Základem obvodového øeení je
impulsnì regulovaný zdroj
s malým odbìrem. Obvodové øeení je podøízeno malému odbìru adaptéru pøi chodu naprázdno. Na vstupu a výstupu jsou odruovací filtry.

Adaptér napájecí NA 1301 slouí k napájení ruèní VKV rádiové stanice RF 1301 ze
zdrojových skøíní RF 13.1 a RF 13.11
s napìtím 12 V, nebo stejnosmìrného napájecího zdroje s napìtím v rozsahu 10 V
a 33 V.

Technické parametry

Adaptér napájecí NA 1301 je umístìn
v plastové skøíòce opatøené prùchodkou
a napájecím kabelem. Adaptér se nasouvá
zespodu do rádiové stanice RF 1301 místo
zdrojové skøínì a napájecím kabelem se
pøipojí k napájení. Napájecí kabel je ukonèen konektorem pro pøipojení ke zdrojové
skøíni RF 13.1 nebo RF 13.11. Konektor je
opatøen zdíøkami pro pøipojení napìtí
v pøípadì, kdy je adaptér napájen ze stejnosmìrného napájecího zdroje.

MALÝ SÍOVÝ
NABÍJEÈ NJ 1301
Malý síový nabíjeè NJ 1301 zajiuje standardní nabíjení vdy jedné ze zdrojových
skøíní BP 1301, HP 1301 nebo HP 1301.1.
Je napájen ze støídavé sítì 230 V. Vyznaèuje se velmi jednoduchou obsluhou, nenároènou údrbou a malou hmotností.
Souèástí nabíjeèe je síový adaptér MASCOT 8510, který transformuje síové napìtí 230 V na napìtí 12 V~ pro elektroniku nabíjeèe. Elektronika je umístìna

Jmenovité stejnosmìrné napájecí napìtí .................................................... 12 V
Mezní stejnosmìrné napájecí napìtí .......................................................... 10 V a 33 V
Výstupní stejnosmìrné napìtí ..................................................................... 6,5 V a 9 V
Výstupní proud ........................................................................................... max. 1,8 A
Odbìr proudu v rozsahu mezních napájecích napìtí ............................... max. 2 A
Odbìr proudu naprázdno ........................................................................... max. 5 mA
Rozsah pracovních teplot ........................................................................... -30 °C a +50 °C
Rozmìry zaøízení (bez kabelu) ................................................................... (62 x 76 x 41) mm
Délka kabelu ............................................................................................ cca 1500 mm
Hmotnost .................................................................................................... max. 0,4 kg

v plechové skøíni s plastovou
vanou. Do
této vany se
vkládá nabíjená zdrojová skøíò. Napájecí napìtí
ze síového
adaptéru se
k elektronice
pøivádí konektorem umístìným na
skøíni.
Nabíjeè pracuje jako øízený zdroj stejnosmìrného
proudu. Výhodou nabíjeèe je auto-

Technické parametry
Napájecí napìtí adaptéru MASCOT Typ 8510 ........................ síové 230 V/50 Hz
Odbìr proudu ze sítì .............................................................. max. 60 mA
Nabíjecí proudy zdrojových skøíòí
BP 1301/HP 1301/HP 1301.1 .................................................. 140 mA/200 mA/320 mA
Doba nabíjení .......................................................................... (15 ±1) h
Rozsah provozních teplot pøi nabíjení .................................... 0 °C a +40 °C
Ukonèení nabíjení
dosaením teploty zdrojové skøínì ....................................... (43 ±2) °C
po uplynutí èasu .................................................................... (15 ±1) h
Rozmìry nabíjeèe .................................................................... (90 x 150 x 50) mm
Hmotnost nabíjeèe ................................................................... 0,7 kg

NABÍJEÈ DVOJITÝ
ND 1301
Nabíjeè dvojitý ND 1301 je po stránce elektrické obdobou nabíjeèe NJ 1301. Jeho výhodou je, e umoòuje nezávisle na sobì nabíjení jedné nebo dvou zdrojových skøíní
BP 1301, HP 1301 nebo HP 1301.1.

matické
pøestavení nabíjecího proudu podle typu zdrojové skøínì.
V nabíjeèi je ochrana proti zvýenému napájecímu napìtí tvoøená ochranou diodou
a tavnou pojistkou. Pøeruení nabíjení zabezpeèuje obvod ovládaný teplotou zdrojové skøínì a obvod pro pøeruení nabíjení
po uplynutí èasu. Nabíjeè NJ 1301 je vybaven obvodem signalizujícím stav nabíjení (zelená signalizaèní dioda) a obvodem
signalizujícím pøítomnost napájecího napìtí v elektronice (lutá signalizaèní dioda).

Stejnì jako u nabíjeèe NJ 1301 je souèástí sestavy
síový adaptér MASCOT 8510. Elektronika je umístìna v plastové skøíni se dvìma plastovými vanami pro vloení nabíjených zdrojových skøíní.
Nabíjeè pracuje v reimu dvou na sobì nezávislých zdrojù stejnosmìrného proudu.
Kadý zdroj má vlastní automatické nastavení velikosti proudu pro nabíjenou zdrojovou skøíò, vloenou do plastové vany (nabíjecí pozice). Nabíjecí pozice jsou opatøeny sigÈÍSLO 9/BØEZEN 2000
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nalizací stavu nabíjení a ukonèení nabíjení, jak zvýením teploty uvnitø zdrojové
skøínì, tak i po uplynutí maximálního èasu
pøi standardním nabíjení.
Oproti nabíjeèi NJ 1301 jsou u tohoto nabíjeèe zelené signalizaèní diody dvì. Funkce signalizaèních diod i ostatní funkce jsou
shodné s nabíjeèem NJ 1301.

Ladislav Mazúrek
KON, tel.: 0632/522523

Technické parametry
Napájecí napìtí adaptéru MASCOT Typ 8510 ...........................
Odbìr proudu ze sítì .................................................................
Nabíjecí proudy zdrojových skøíòí
BP 1301/HP 1301/HP 1301.1 .....................................................
Doba nabíjení .............................................................................
Poèet pøipojených zdrojových skøíní ..........................................
Rozsah provozních teplot pøi nabíjení .......................................

síové 230 V/50Hz
max. 65 mA
140 mA/200 mA/320 mA
(15 ±1) h
1 nebo 2
0 °C a +40 °C

Ukonèení nabíjení
dosaením teploty zdrojové skøínì .........................................
po uplynutí èasu ......................................................................
Rozmìry nabíjeèe .......................................................................
Hmotnost nabíjeèe ......................................................................

(43 ±2) °C
(15 ±1) h
(80 x 197 x 35 ) mm
max 0,7 kg

NABÍJEÈ MOBILNÍ
NM 1301
Nabíjeè mobilní NM 1301 je urèen pro
nabíjení dvou zdrojových skøíní ruèní VKV
rádiové stanice RF 1301. Je urèen
k provozu v mobilních prostøedcích
s napìtím palubní sítì 27 V.
Technické parametry
NM 1301 umoòuje rychlonabíjení a standardní nabíjení tøí typù zdrojových skøíní:
BP 1301
HP 1301
HP 1301.1

1,4 Ah
2,0 Ah
3,2 Ah

Obì nabíjecí pozice jsou zcela nezávislé.
Ke kadé nabíjecí pozici pøísluí pøepínaè
nabíjecí funkce (SN/RN) pro stanovení standardního nabíjení nebo rychlonabíjení
a dvì signalizaèní diody. Zelená dioda má
význam NABÍJÍ a èervená má význam CHYBA. Po vloení zdrojové skøínì do nabíjecí
pozice nabíjeè automaticky rozlií typ pøipojené zdrojové skøínì a zvolí pøíslunou
nabíjecí charakteristiku vèetnì zpùsobu
ukonèení nabíjení. Èinnost nabíjeèe je øízena mikroprocesorem. Ovládací a indikaèní prvky jsou pøehlednì rozmístìny na pøedním ovládacím panelu. Napìtí palubní sítì
je pøivedeno pøes konektor na pøedním panelu.

Mezní napájecí napìtí z palubní sítì ....................................................... 18 V a 33 V
Odbìr proudu z palubní sítì 27 V ........................................................... max. 2,5 A
Rozsah teplot zdroj. skøíní pro sputìní rychlonabíjení ........................... +10 °C a +40 °C
Rozsah teplot zdroj. skøíní pro sputìní standardního nabíjení ............... 0 °C a +40 °C
Rozsah pracovních teplot ......................................................................... -20 °C a +50 °C
Nabíjecí proudy pro rychlonabíjení:
ZDROJOVÁ SKØÍÒ BP 1301
ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301
DOBA [min]
PROUD [A]
DOBA [min]
PROUD [A]
5
0,14
3
0,25
60
1,4
87
1,6
20
0,8
5
0,14

ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301.1
DOBA [min]
PROUD [A]
3
0,4
147
1,6

Rychlonabíjení zdrojových skøíní je ukonèeno :
-

pøi dosaení teploty zdrojové skøínì +43 °C pro BP 1301 a +50 °C pro HP 1301 a HP 1301.1
pøi dosaení èasu nabíjení 90 minut pro BP 1301 a HP 1301 a 150 minut pro HP 1301.1
pokud napìtí zdrojové skøínì zaèalo klesat a pokles dosáhl 1% pro BP 1301
pokud rychlost nárùstu teploty dosáhla 0,6 °C/min pro HP 1301 a HP 1301.1

Nabíjecí proudy pro standardní nabíjení:
ZDROJOVÁ SKØÍÒ BP 1301
140 mA ±20 mA

ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301
200 mA ±20 mA

Standardní nabíjení zdrojových skøíní je ukonèeno:
- u vech tøí typù zdrojových skøíní pøi dosaení èasu
- u vech tøí typù pøi dosaení teploty zdrojové skøínì

ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301.1
320 mA ±30 mA
(15 ±0,5) h
+43 °C ±2 °C

Funkce signalizaèních diod nabíjecí pozice nabíjeèe NM 1301

Ing. Antonín Klimek
KON, tel.: 0632/522523

ZELENÁ
nesvítí
svítí
bliká
nesvítí
nesvítí

ÈERVENÁ
nesvítí
nesvítí
nesvítí
bliká
svítí

STAV
nepøipojená zdrojová skøíò
probíhá nabíjení
nabíjení ukonèeno
vysoká teplota nebo porucha zdrojové skøínì, porucha
pøepínaè nabíjecí funkce SN/RN je ve patné poloze

Vnìjí rozmìry ............................................................................................ (92 x 212 x 105) mm
Hmotnost .................................................................................................... max. 1,5 kg
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VLASTNOSTI VKV ANTÉN A JEJICH
OPTIMÁLNÍ VYUITÍ
Rádiový spoj zprostøedkovává hovorovou nebo datovou komunikaci mezi dvìma stanoviti. Pro pøenos vyuívá vlastností elektromagnetického vlnìní. Obvykle se modulovaný signál z výstupu vysílaèe vede pøes napájeè a vysokofrekvenèní kabel do vysílací antény.
Vyzaøované elektromagnetické vlnìní se íøí prostorem a s urèitou intenzitou pøichází do okolí pøijímací antény. Pøijímaný signál spolu
s neádoucími ruivými signály se pøivádí anténním svodem na vstup pøijímaèe. Koneèným cílem pøi pøenosu rádiovým spojem je dosaení pøenosu zprávy v poadované kvalitì. Jestlie vlastnosti vysílaèe, pøijímaèe a anténních svodù jsou dány, potom na kvalitu rádiového spoje mají vliv pøedevím vlastnosti vysílací a pøijímací antény a také prostøedí, ve kterém se rádiové vlnìní íøí.

- úèinnost antény  udává pomìr vyzáøeného výkonu k dodanému;
- výkonové pøizpùsobení  vyjádøení impedanèního pøizpùsobení vyzaøovacího
odporu antény na hodnotu rovnou vnitønímu odporu zdroje, míru nepøizpùsobení vyjadøuje PSV (pomìr stojatých
vln), pøíklad závislosti PSV na kmitoètu
je na obr. 1;
Kmitoètová závislost PSV
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Obr. 1 Typický prùbìh závislosti pomìru
stojatých vln (PSV) pro mobilní prutovou
anténu (3000-900)

- vyzaøovací vlastnosti  anténa je pasivní prvek, který nemùe pøidat ádný
výkon, ale mùe soustøedit záøení výkonu do malého prostorového úhlu.
Schopnost antény soustøedit výkon do
urèitého prostorového úhlu vyjadøuje
vyzaøovací charakteristika;
- èinitel smìrovosti antény  vyjadøuje
schopnost antény soustøedit vyzaøovaný
výkon do urèitého prostorového úhlu;
- zisk antény  je souèin èinitele smìrovosti antény a úèinnosti antény. Pøíklad
závislosti zisku antény na kmitoètu je na
obr. 2.
Z hlediska podmínek íøení elektromagnetického vlnìní v urèitém prostøedí má vliv
pøedevím zpùsob íøení vln v pásmu velmi krátkých vln tj. v rozsahu kmitoètù 30
a 300 MHz, do kterého patøí i rádiové stanice RF 13 èi RF 1301. Dominujícím typem
íøení vln v tomto pásmu je íøení dolními
vrstvami troposféry pøímo mezi vysílací
a pøijímací anténou (vlna prostorová pøímá)
a íøení odrazem od zemského povrchu

e) Smìrové antény pro pouití na pevném
stanoviti

Závislost zisku na kmitoètu
4
3
2

Zisk (dB)

Pro návrh rádiových spojù je nutné znát
základní vlastnosti jednotlivých druhù
a typù antén. Z hlediska vlastností antén
a jejich parametrù není základního rozdílu
mezi anténou vysílací a pøijímací. K tìmto
základním parametrùm patøí:

1

PD 13

anténa dlouhodrátová,

752-901

logaritmicko-periodická
anténa.
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Obr. 2 Typický zisk antény GROUNDPLANE
vztaený k

/4 prutu na 8 m stoáru

a terénních pøekáek, ovlivnìné v místì odrazu (vlna prostorová odraená). Intenzity
pole pøímé a odraené vlny v místì pøíjmu
se sèítají ve výslednou intenzitu pole vlny
prostorové. Obecnì lze øíci, e v pásmu
VKV lze dosáhnout nejkvalitnìjího spojení tehdy, je-li zajitìna pøímá viditelnost. Na
kvalitu spojení mají tedy vliv jak terénní vyvýeniny, zástavba, ale také, pøi vìtích
vzdálenostech, i zakøivení zemského povrchu.
Typy VKV antén pro soupravy RF 13 resp.
RF 1301 s rozdìlením podle vyzaøovacích
vlastností a pouití:
a) Vesmìrové antény prutové pro pøenosnou soupravu
RF 13.6

anténa prutová 0,5 m,

RF 13.7

anténa prutová 1,5 m,

AS 1301

anténa pásková 0,5 m,

AL 1301

anténa pásková 1,1 m.

b) Vesmìrové antény pro pøenosnou soupravu s pouitím na pevném stanoviti
RF 13.8

anténa závìsná.

c) Vesmìrové mobilní prutové antény
3000-900 anténa mobilní 2,55 m,
3014-900 anténa mobilní 2,1 m,
MO 13.50 anténa mobilní prutová
1,5 m,
MO 13.51 anténa mobilní prutová
1,5 m s magnetickým drákem.
d) Vesmìrové antény pro mobilní soupravy s pouitím na pevném stanoviti
3012-900 anténa GROUNDPLANE,
3003-920 anténa GROUNDPLANE,
AS 13

anténa DISCON.

Úèinnost antény závisí pøedevím na úèinné délce záøièe a souèasnì vlastnostech
pøizpùsobovacího obvodu, kterým se provádí rovnomìrné výkonové pøizpùsobení
v celém pracovním kmitoètovém rozsahu
antény. Na úèinnost antény má vliv také velikost protiváhy. Protiváha je funkèní souèástí antény nebo ji tvoøí vodivá plocha
mobilního prostøedku, s ní je anténa vodivì spojena. Vhodnou volbou protiváhy se
vytváøí zrcadlový záøiè. Pøes protiváhu se
uzavírá proud v anténním obvodu. Malá
protiváha je tedy u antén urèených pro pøenosnou soupravu rádiové stanice, naopak
dobrá protiváha je vytvoøena karoserií vozidla. Z tohoto dùvodu mají malou úèinnost antény RF 13.6 a AS 1301. U tìchto
antén lze dosáhnout kvalitního spojení
na krátké vzdálenosti asi do 1 km a jejich
PSV v daném kmitoètovém pásmu je
do 6. Proto se tyto typy antén pouívají
pøedevím pro spojení v blízkém okolí.
Prodlouení dosahu zvyováním výkonu
rádiové stanice je nevhodné.
Vysokou úèinnost mají antény RF 13.8,
3000-900 nebo 3003-920. Zvýení úèinnosti tìchto antén je dosaeno vhodným
typem protiváhy, která vytváøí druhý pól
antény. Protiváha je dána konstrukcí antény a je realizována buï vodivými lanky
(RF 13.8 nebo 3003-920), nebo vodivou
plochou dostateèné velikosti, na kterou je
anténa namontována (napø. karoserie vozidla). PSV antén je do 3,5 v celém pracovním rozsahu. Tyto vysoce úèinné vesmìrové antény jsou urèeny pro celoploné
pokrytí, kde má být dosaeno kvalitního
pøenosu bez ohledu na monosti odhalení
spojovacího prostøedku a jeho pøípadné
zámìrné ruení ruièem. Zbývající typy vesmìrových antén jsou jistým kompromisem
mezi úèinností antény a zpùsobem jejich
pouití v bojových podmínkách. Jejich PSV,
podle konstrukce antény, se pohybuje
v rozsahu 4 a 6. Úèinnost u vech typù
antén lze vhodným zpùsobem dále zvýit.
U mobilních prutových antén umístìním
ÈÍSLO 9/BØEZEN 2000

DICOM INFORM

5

TEORETICKÁ ÈÁST
antény do støedu nejvìtí vodivé plochy na
karoserii (minimálnì doporuèená plocha
je 1,5 m x 1,5 m), u antén pro pøenosnou
soupravu noením soupravy stanice na zádech obsluhy, pøípadnì mírným odklonìním prutu antény od tìla obsluhy (asi o 10 °
a 15 °) a u antén pro pevná stanovitì pouitím vyího stoáru (minimálnì vak
6 m). Pøi pouití smìrových antén typu
PD 13 èi 752-901 lze dosáhnout a dvou
i tøínásobného dosahu rádiového spoje se
shodnými rádiovými stanicemi v porovnání
s vesmìrovými anténami. Dalí výhodou
smìrové antény je velmi malá úèinnost vyzaøování v opaèném smìru, která výraznì
omezuje zamìøení rádiové stanice a tím
i její ruení. Antény tohoto typu jsou vak
nevhodné pøi celoploné komunikaci rùznì rozmístnìných stanic okolo øídicího stanovitì. Dalí nevýhodou je nutnost pøesného smìrování antény a problematická
komunikace s pohybujícím se prostøedkem,
který mìní azimut vùèi smìrové anténì.

RF 13.6
AS 1301
*)

RF 13.7

AL 1301

*)

*)

RF 13.6
AS 1301

1

3

2

RF 13.7

3

8

7

AL 1301

2

7

6

MO 13.50
MO 13.51

3

7

7

8

3014-900

4

8

8

3000-900

5

10

9

RF 13.8

6

10

9

3012-900
3003-920
AS 13

6

12

PD 13

7

752-901

7

*)
**)

MO 13.50
MO 13.51

3014-900

3000-900

RF 13.8

3012-900
3003-920
AS 13

PD 13

3

4

5

6

6

7

8

8

10

10

12

15

15

7

8

9

9

10

12

12

8

10

10

15

18

18

8

9

10

12

15

18

18

10

10

12

15

18

20

20

10

12

15

15

18

22

22

10

15

15

18

18

18

22

25

15

12

18

18

20

22

22

25

25

15

12

18

18

22

22

22

25

25

jmenovitý trvalý výkon max. 7 W
jmenovitý trvalý výkon max. 30 W

V tabulce jsou uvedeny orientaèní dosahy (v km) pro fónické spojení s výe uvedenými typy antén.
Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanoveny pro støednì zvlnìný terén a jsou vztaeny k výstupnímu vysokofrekvenènímu
výkonu vysílaèe 5 W na obou stanovitích.
Jestlie výstupní výkon soupravy bude
25 W (pro soupravy RF 1325) uvádìný
dosah se zvýí asi o 80 %. Pro soupravy
RF 1350 s výkonem 50 W se dosah zvýí
asi o 100 %. Naopak pøi pouití rádiových
stanic s výkonem 1 W (stanice RF 1301) se
dosah sníí pøiblinì na 60 % uvádìné
hodnoty. Jestlie na obou koncích rádiového spoje jsou rádiové stanice s rùznými
výkony, potom je vzájemný dosah ovlivnìn
stanicí s niím výkonem. Stanice vysílající niím výkonem odposlouchává stanici
s vyím výkonem, ovem opaèným smìrem je kvalita pøenosu patná nebo spojení nelze vùbec navázat.
Dosah rádiového spoje je ovlivnìn dalími faktory, které jsou dány vlastnostmi terénu (zhorení dosahu ve velmi èlenitém
terénu, nebo ve velmi suchém prostøedí,
napø. v píseèné oblasti), postupem obsluhy (zhorení dosahu patnou volbou stanovitì, nevhodným pouíváním antén nebo
celé soupravy) a zpùsobem instalace antén
(zhorení dosahu pøi montái antény na
blatník vozidla nebo boky vozidla, pøípadnì v blízkosti rùzných nástaveb na vozidle).
Výbìr vhodného typu antény na rádiový
spoj vychází z poadavkù, které má uivatel splnit. Má-li být cílem zajitìní rádiového spoje velký poèet úèastníkù, vèetnì
úèastníkù na mobilních prostøedcích, je
vhodné volit vesmìrové antény s vysokou
úèinností vyzaøování. Pøi vedení provozu
ze stacionárních stanovi je tøeba volit taková místa v terénu, která umoní splnìní podmínky pøímé viditelnosti mezi
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vzdálenost, napø. spojení s týlovými jednotkami, je vhodné volit smìrové antény.
Pøi pouití tìchto antén je vak nutné znát
vzájemnou polohu obou úèastníkù a dbát
na co nejpøesnìjí nasmìrování obou antén. Pohled na logaritmicko-periodickou
anténu na 9 m stoáru je na obr. 3.
Cílem èlánku bylo seznámit uivatele
struènì s problematikou íøení rádiových
vln v pásmu VKV, s vlastnostmi antén zavedených do AÈR a také s praktickými
zkuenostmi pøi budování rádiových spojù. Na závìr bych chtìl shrnout, e
dobrého spojení nemusí být dosaeno
vdy s maximálním výstupním vysokofrekvenèním výkonem vysílaèe, ale také
vhodnou volbou antény a samozøejmì stanovitì.

Ing. Jiøí atný, Ing. Jiøí Sedláèek
KON, tel.: 0632/522629, 522874
Obr. 3 Logaritmicko periodická anténa na
stoáru 9 m
úèastníky rádiového spoje. Optimální jsou
vyí terénní body s umístìním stanovitì
na svahu smìøujícímu k protistanici
s minimálním
porostem
stromù
a s maximálním vyuitím výky stoáru, na
kterém je anténa umístìna. Pøi vedení provozu za pohybu je kvalita spojení výraznì ovlivnìna vzájemnou pozicí úèastníkù rádiového spoje. Pøi prùjezdu za terénní
pøekákou nebo v husté zástavbì mùe
dojít i k velmi rychlé ztrátì spojení. Pøi vedení provozu se stanicí umístìnou
na letadle z pevného stanovitì je vhodné pouít na vyích provozních kmitoètech (od 75 MHz do 88 MHz) anténu
s kratím prutem napø. MO 13.50 nebo
MO 13.51 (u antény s prutem 2,55 m se
na vyích kmitoètech projevuje minimum
ve vertikálním vyzaøovacím diagramu).
Má-li být cílem zajitìní kvalitního spojení mezi dvìma úèastníky na velkou

Obr. 4 Mobilní prutová anténa na terénním
vozidle

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

PØEHLED ZÁMÌNNÉHO
PØÍSLUENSTVÍ RÁDIOVÝCH
STANIC RF 13 A RF 1301
K rychlejímu vyuívání nových stanic
RF 1301 u uivatelù jistì pøispìje sluèitelnost provozu nìkterých zaøízení
z pøísluenství rádiové stanice RF 13.
Zaøízení, která lze provozovat bez jakýchkoli omezení jsou:
a) Antény ze soupravy rádiové stanice
RF 13:
- anténa prutová 0,5 m RF 13.7
- anténa prutová 1,5 m RF 13.6
- anténa závìsná RF 13.8
Dosah rádiové stanice RF 1301 s tìmito
anténami je nií ne u rádiové stanice
RF 13, co je zpùsobeno niím vysokofrekvenèním výkonem stanice
RF 1301. Naopak lze pro rádiovou stanici RF 13 vyuít prutové antény ze soupravy RF 1301, tj. anténu páskovou
0,5 m AS 1301 nebo anténu páskovou
1,1 m AL 1301. Pøi pouití antény
AS 1301 na RF 13 je dosah stejný jako
s anténou RF 13.7, dosah s anténou
AL 1301 je o nìco nií ne s anténou
RF 13.6, pøiblinì o (10 a 15) %, co
je dáno kratí délkou prutu. Výkonovì
jsou obì antény pøizpùsobeny pro trvalý jmenovitý výkon rádiové stanice
RF 13.
b) Dlouhodrátová anténa PD 13
c) Antény z mobilních souprav MO 13.50,
MO 13.51, 3000-900,
3014-900, 752-901, AS 13 èi
3003-920.
Dosah s tìmito anténami je
opìt ovlivnìn niím výkonem
rádiové stanice RF 1301 a je
pøiblinì polovièní ne pøi vysílání s rádiovou stanicí RF 13.
Pravdìpodobnost vyuívání
tìchto antén je vak mení
z dùvodu omezení mobility obsluhy ruèní rádiové stanice.
d) Plnicí zaøízení PK 13
e) Rádiový modem MD 13
f) Mikrotelefon bez
ovládání RF 13.3
g) Náhlavní souprava
bez ovládání RF 13.5
h) Aktivní reproduktorová skøíòka RS 13

Pro dodávky do AÈR jsou nyní pøipravována nová dalí zaøízení, která umoòují provoz s rádiovými stanicemi RF 13 i RF 1301.
Parametry tìchto zaøízení byly stanoveny
tak, aby byl provoz rovnocenný s obìma
stanicemi. Mezi tato zaøízení patøí:
a) Rádiový datový terminál DT 13
b) Telefonní doplnìk TD 13
c) Rychlý rádiový modem MD 13.1
Nìkterá zaøízení, jen jsou standardnì dodávána k rádiové stanici RF 13, mohou být
s jistými omezeními pøipojena a také provozována s RF 1301.
Jedná se o mikrotelefon
s ovládáním RF 13.2 a náhlavní soupravu s ovládáním
RF 13.4. S akustickými soupravami lze vést bìný fónický provoz, nelze ovem vyuívat dalích provozních moností, jako jsou napø. ovládání stanice RF 1301, tj. zmìna po pøednastavených kanálech, vypnutí omezovaèe
umu a zobrazování údajù
na displeji akustické soupravy.
Nìkterá zaøízení nelze
k rádiové stanici RF 1301 vùbec pøipojovat. Pøípadným
pøipojením doplòkových zaøízení k RF 1301 nemùe na-

stat pokození ruèní stanice nebo pøipojeného zaøízení, ale funkce doplòkového zaøízení s RF 1301 není moná. Jsou to pøedevím komponenty z mobilních souprav
RF 1325 nebo RF 1350. K RF 1301 nelze
pøipojit vysokofrekvenèní filtr AF 13, zesilovaèe vf výkonu ZM 13 a ZV 13, hovorové zaøízení HZ 13A a skøíòku øidièe
HZ 13B, mobilní doplnìk DM 13, doplnìk
pro dálkové ovládání a retranslaci DR 13,
telefonní skøíòku TS 13 a telefonní rozhraní TR 13. Hlavním dùvodem omezeného
pouití je pøedevím rozdílný zpùsob komunikace s doplòkovými zaøízeními u rádiových stanic RF 13 a RF 1301.
Vytvoøený pøehled dává stávajícím uivatelùm roziøujícího pøísluenství rádiové
stanice RF 13 struènou informaci o vyuitelnosti pøísluenství pro rádiovou stanici
RF 1301. Plná kompatibilita je zajitìna
pøedevím u tìch doplòkových zaøízení,
která svými provozními vlastnostmi musí
zachovat ty druhy provozu, které jsou vyuívány pro pøenosnou soupravu. Z tohoto
pohledu je pøistupováno také k návrhu
nových doplòkových zaøízení.

Ing. Jiøí atný
KON, tel.: 0632/522629
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Dovolujeme si Vás pozvat k návtìvì
naich expozic na veletrzích
3. - 6. kvìtna 2000
Trenèín, Slovenská republika
pavilon è. 8, 9
volná plocha - pøedvádìcí
vozidlo MERCEDES

11. - 14. dubna 2000
Kuala Lumpur, Malaysia
stánek F 94

Návtìva

VLP

Dne 27. ledna 2000 navtívilo nai spoleènost 21 vojenských a leteckých pøidìlencù (VLP) z 18 státù svìta (USA, Èíny,
Nizozemí, Indie, Turecka, Bulharska, Itálie, Slovenska, Francie, Ruska, védska,
Polska, Kanady, Ukrajiny, Rumunska, Ra-

kouska, výcarska a Iránu) spolu se zástupci Úøadu pro zahranièní styky Ministerstva
obrany. Jednalo se o návtìvu vyádanou
Asociací vojenských a leteckých pøidìlencù v Praze  vojentí diplomaté byli seznámeni se sortimentem a technologiemi naí
firmy a firem sesterských. V rámci svého
pobytu ve mìstì byli také pøijati na radnici starostou mìsta, který akci zhodnotil

jako dosud nejvìtí diplomatickou návtìvu Uherského Hraditì. I kdy se
nejednalo o událost pro DICOM bezprostøednì komerènì významnou, byla to
akce vysoce prestiní a svìdèí o velkém
zájmu o nai firmu v zahranièí.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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