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V tomto èísle Informu, které jste právì vzali do rukou, je obsahovou dominantou telefonní
technika. Lépe øeèeno ta èást telefonní techniky, kterou se ve spoleènosti DICOM zabýváme. Za více ne 100 let, které uplynuly od chvíle kdy si A. G. Bell nechal telefon patentovat, dolo v tomto oboru k tak obrovskému rozvoji, e pro øadu lidí prakticky splynuly
pojmy telefon a komunikace. Souèasnì dolo ke smazání jakési pomyslné hranice mezi
telefonní a ostatní komunikaèní technikou. Co tedy pod pojmem telefonní technika nalezneme ve výrobním programu spoleènosti DICOM? - Nalezneme zde tøi kategorie výrobkù,
a sice, polní telefonní pøístroje, palubní dorozumívací zaøízení a pøístroje pro propojení
rádiové techniky s linkovou.
K jednotlivým kategoriím výrobkù nyní nìkolik slov.
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Vývojem polních telefonních pøístrojù se DICOM zaèal zabývat v roce 1996. Výsledkem
práce byl polní analogový telefonní pøístroj pøipojitelný jak k automatickým, tak manuálním pøepojovaèùm. Tento pøístroj mùe být provozován také v reimu místní baterie, kde
mùe být nasazen napøíklad proti známému pøístroji TP 25. Hlavním pøínosem vývoje tohoto
zaøízení ale bylo získání praktických zkueností zejména s mechanickým øeením. Tìchto
zkueností bylo pak vyuito v navazujícím vývoji polního digitálního telefonního pøístroje. Zde se ji jedná o zaøízení, které má øadu èinností pøesahujících bìné funkce se kterými se obvykle u telefonu setkáváme. Jen pro ilustraci uveïme monost pøipojení dalího
èíslicového zaøízení - napøíklad poèítaèe.
Pøi vývoji telefonních zaøízení je vìnována pozornost unifikaci pouívaných materiálù a konstrukcí. Pro uivatele to znamená monost pouití øady náhradních dílù z jiných výrobkù
DICOM, jako tøeba rádiových stanic. Samozøejmì je vìnována odpovídající pozornost i specificky vojenským poadavkùm, aby pøívlastek polní skuteènì znamenal, e aparát snese pouití na vojenské technice i v otevøeném prostoru.
Palubní dorozumívací zaøízení mají svou historii ve spoleènosti DICOM podstatnì delí.
Sahá vlastnì jetì do doby pøed jejím zaloením, do doby odboru vývoje v podniku MESIT. Palubní telefony vak nebyly øeeny pro pouití na pozemních prostøedcích, ale na
letadlech. Specifikou tìchto zaøízení je, e jsou konstruována zpravidla na míru prostøedku, na kterém mají slouit. V prùbìhu let byla vyvinuta celá øada typù tìchto pøístrojù. Za uznání jejich kvality pokládáme i to, e také pro nejnovìjí letadlo èeské výroby,
lehký bitevník L 159, byl zvolen palubní telefon DICOM.
Poslední uvedenou kategorií pøístrojù jsou ty, které slouí k pøipojení rádiových stanic
a rádiových sítí na sí telefonní. Tyto pøístroje nejsou zpravidla pouitelné obecnì, ale jsou
od poèátku vývoje urèeny ke konkrétním typùm rádiových stanic, pøípadnì telefonních
ústøeden. Je proto samozøejmé, e pøístroje jsou øeeny jako pøísluenství rádiových stanic,
které DICOM dodává. Úkolem tìchto pøístrojù je umonit uivateli rádiové stanice napojení na telefonní sí. Pøitom je kladen dùraz na maximální jednoduchost obsluhy. Tak je
mono pomocí tìchto doplòkù pøipojení k telefonní síti, vèetnì monosti automatické volby
vzdáleného úèastníka. Podobnì mùe být rádiový úèastník volán z telefonní sítì. U této
kategorie zaøízení se pøedpokládá dalí rozvoj jak technického, tak programového vybavení v pøítím roce. Hlavním cílem modernizace je dalí zjednoduení obsluhy zavedením
automatické hlasové nápovìdy pro uivatele.
O nìkterých uvedených pøístrojích se doètete podrobnìji v èláncích uvnitø èísla.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502
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POLNÍ ANALOGOVÝ TELEFONNÍ
PØÍSTROJ
Polní analogový telefonní pøístroj TPA 97
umoòuje realizovat spojení po klasické
dvouvodièové analogové telefonní lince
pøipojené na telefonní ústøednu. V tomto reimu se chová jako bìný tlaèítkový telefonní pøístroj s tónovou nebo pulsní volbou
a nepotøebuje zdrojovou skøíò, nebo je napájen z ústøedny po telefonní lince. Pøístroj
obsahuje pamì pro deset pøedvolených telefonních èísel a pamì posledního volaného èísla.
V reimu bez pouití
ústøedny je
nutno

k telefonnímu pøístroji
pøipojit zdrojovou skøíò RF 13.11 ze soupravy rádiové stanice RF 13. Jedná se

TECHNICKÉ PARAMETRY TPA 97
Jmenovitá impedance ....... 600 W
Jmenovité nf napìtí ........... 700 mV
Maximální ss napìtí linky . 100 V =
Pøeklenutelný útlum .......... 12 dB
Napájecí napìtí v reimu
místní baterie .................... 9 a 13 V
Odbìr proudu v reimu
místní baterie
hovor ...................... max. 12 mA
zvonìní .................. max. 300 mA
Odbìr v reimu ústøední
baterie, zavìeno .............. max. 30 mA
Poèet pøedvoleb ................ 10
Rozsah teplot .................... -30 °C a +60 °C
Provedení skøínì ............... výlisek z plastu
èerné barvy
Rozmìry ............................ (230 x 190 x 124) mm
Hmotnost ........................... 1,8 kg
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o nízkou zdrojovou skøíò. Pøipojení a odpojení zdrojové skøínì se provádí pákovým
uzávìrem a je tedy velmi rychlé. Pro indikaci stavu zdrojové skøínì je na telefonním
pøístroji umístìna signalizaèní dioda.
S pøipojenou zdrojovou skøíní je moné polní telefonní pøístroj pouít i pro spojení
dvou bodù bez pouití ústøedny. Lze tak
rychle realizovat spojení s jiným polním
analogovými
telefonem
TPA 97,
s telefonními pøístroji ji zavedenými v armádì ÈR (TP 25, TA 57)
nebo jej lze pouít k ovládání rádiové stanice. Klíèování rádiové stanice
po telefonní lince
je zajitìno tlaèítkem na mikrotelefonu telefonního pøístroje (zmìnou stej-

nosmìrné impedance telefonní linky). Pøístroj obsahuje elektronický generátor vyzvánìcího napìtí.
Zvonek telefonního pøístroje je elektronický s piezoelektrickým akustickým mìnièem. Hlasitost zvonku je nastavitelná v 8
úrovních.
Telefonní linka se pøipojuje na pøístroj pomocí dvou rychlosvorek v pøední èásti pøístroje.
Klávesnice telefonního pøístroje je estnáctitlaèítková. Umoòuje volbu telefonního
èísla i pouití pøedvoleb.
Splòuje normu MIL-STD 810 a pøísluné
ÈSVN.
Ing. Lubomír Mikulec
KON, tel.: 0632/522841

POLNÍ D
IGITÁLNÍ
DIGITÁLNÍ
TELEF
ONNÍ PØÍSTROJ
TELEFONNÍ

TPD 97

Polní digitální telefonní pøístroj TPD 97 je
navren podle normy EUROCOM a slouí
k digitálnímu pøenosu hovorového signálu
nebo k pøenosu dat. Hovorový signál je
pøeveden do èíslicové formy adaptibilní
delta modulací (CVSD) .
Pro pøenos dat je pøístroj opatøen konektorem, pomocí nìho se propojuje s datovým
zaøízením. Konektor má signály s napìovou úrovní standardního rozhraní RS 232.
Pøístroj se s ústøednou propojuje dvouvodièovým nebo ètyøvodièovým telefonním
vedením.
Vedení se pøipojuje k pøístroji pomocí rychlosvorek v pøední èásti pøístroje.
Napájení pøístroje je moné buï po telefonním vedení nebo pøipojením zdrojové
skøínì RF 13.11 ze soupravy rádiové stanice RF 13.
Pøístroj je vybaven hlavní estnáctitlaèítkovou klávesnicí obsahující klávesy s oznaèením podle normy MIL-STD-188-260

a pomocnou klávesnicí pouívanou
k nastavení nìkterých parametrù pøístroje
(rychlost komunikace telefonní linky, mód
èinnosti datového terminálu, hlasitost sluchátka a zvonku, programování pøedvoleb
atd.).
Provoz v reimu terminálového adaptoru.
Polní digitální telefonní pøístroj mùe pracovat jako terminálový adaptor. K tomuto
úèelu je vybaven datovým konektorem pro
pøipojení datového zaøízení.
Pøístroj podporuje 4 základní reimy komunikace podle normy EUROCOM D/1:
 Synchronní pøenos dat s rychlostí
16 kbit/s nebo 32 kbit/s (Tøída1).
 Asynchronní pøenos dat do rychlosti
2,4 kbit/s pro rychlost linky 16 kbit/s
a do rychlosti 4,8 kbit/s pro rychlost linky 32 kbit/s (Tøída 2).
 Synchronní pøenos dat s rychlostí
1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s pro rychlost linky

NOVINKY

TECHNICKÉ PARAMETRY TPD 97
Rozsah teplot .................... -30 °C a +60 °C
Jmenovitá impedance ....... 130 W
Jmenovité výstupní
napìtí do linky .................. 2 V  ètyødrát,
1 V  dvoudrát
Napájecí napìtí z linky ..... 18 - 55 V =
Pøeklenutelný útlum .......... 12 dB
Napájecí napìtí
v reimu místní baterie ..... 9 a 13 V
Pøíkon v reimu místní baterie
provoz .................... 0,8 W
pohotovost ............. 0,3 W
Pøíkon pøi napájení z linky . provoz 1,0 W
pohotovost 0,4 W
Poèet pøedvoleb ................ 16
Provedení skøínì ............... výlisek z plastu
èerné barvy
Rozmìry ............................ (230 x 190 x 124) mm
Hmotnost ........................... 1,9 kg

16 kbit/s a 4,8 kbit/s pro rychlost linky
32 kbit/s (Tøída 3).
 Synchronní pøenos s pouitím korekèního kódu s bitovým nebo blokovým prokládáním s rychlostí 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s,
7,8 kbit/s, 9,6 kbit/s pro rychlost linky
16 kbit/s a s rychlostmi 1,2 kbit/s,
2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s
a 19,6 kbit/s pro rychlost linky 32 kbit/s
(Tøída 4).
Mikrotelefon pøístroje je opatøen klávesou
slouící pro pøipojování mikrofonu úèastníka do konference. Tato klávesa mùe

slouit i pro klíèování rádiové stanice pøipojené k telefonní síti.
Druhá klávesa mikrotelefonu umoòuje
zvýení hlasitosti sluchátka po dobu stlaèení
této klávesy.
Tøetí klávesa umoòuje doèasné vypnutí
mikrofonu v dobì jejího stlaèení.
Hlavní klávesnice má 16 tlaèítek
s oznaèením dle MIL STD 188-260. Tyto
klávesy slouí pro základní telefonní volbu, urèení priority spojení a bìnì pouívané funkce pøístroje jako jsou pøeruení
hovoru, pøedání hovoru, konference.
Pomocná klávesnice obsahuje opìt 16 tlaèítek a umoòuje výbìr pøedvolených telefonních èísel, programování telefonních
voleb, nastavování hlasitosti sluchátka, druhu a hlasitosti vestavìného elektronického

zvonku, volbu datového provozu, aktivaci
interního utajovaèe signálu a jeho programování, nastavení pøístroje pro reim dvoudrát èi ètyødrát, nastavení pøístroje pro reim práce bez telefonní ústøedny a dalí
funkce.
Displej pøístroje je alfanumerický dvouøádkový. Zobrazuje 2 x 16 znakù.
Provoz bez telefonní ústøedny:
Pomocí dvou kusù digitálních telefonních
pøístrojù TPD 97 lze rychle realizovat telefonní spojení dvou bodù. Pøístroje v tomto
reimu vyadují napájení pøipojením zdrojových skøíní.
Ing. Lubomír Mikulec
KON, tel.: 0632/522841

TELEFONNÍ
SKØÍÒK A TS 13
Telefonní skøíòka TS 13 je urèena pro dosaení spojení s úèastníky telefonní sítì
z míst, kde není telefonní sí a pro spojení
je vyuívána taktická VKV komunikace.
Telefonní skøíòka vytváøí prodlouení telefonní linky do VKV rádiového kanálu, kde
jedna rádiová stanice RF 13 tvoøí základ-

novou stanici pøipojenou k telefonní lince
pøes telefonní skøíòku TS 13 a druhá rádiová stanice s pøipojeným telefonním doplòkem TD 13 tvoøí koncovou stanici, která nahrazuje telefonní pøí-

stroj (viz obrázek).
Telefonní skøíòka svými
vlastnostmi umoòuje volbu telefonního úèastníka
z rádiové stanice RF 13, volbu

rádiového úèastníka z telefonního pøístroje a pøepínaèem na skøíòce lze nastavit
pulsní nebo tónovou volbu podle typu telefonní ústøedny.
Telefonní skøíòka se k základnové stanici
pøipojí propojovacím kabelem do jednoho
z nf konektorù na panelu rádiové stanice
RF 13. Telefonní linka se pøipojí na zadní
svorky telefonní skøíòky. Skøíòku lze pøipojit na libovolnou telefonní ústøednu pøes
linku ústøední baterie se standardními úrovnìmi signálù s pulsní nebo tónovou
(DTMF) volbou.
Ing. Stanislav Zlámalík
KON, tel.: 0632/522629

ÈÍSLO 3/ZÁØÍ 1998

DICOM INFORM

3

NOVINKY

TELEFONNÍ ROZHRANÍ TR 13
Telefonní rozhraní TR 13 propojuje rádiovou sít tvoøenou rádiovými stanicemi RF 13 s telefonní ústøednou
MAKO. Umoòuje volbu telefonního úèastníka z rádiové
stanice RF 13 a volbu rádiového úèastníka
z telefonního pøístroje. K telefonní
ústøednì MAKO se
telefonní rozhraní
TR 13 pøipojuje pøes
konektor na zadním
panelu. Ke tøem konektorùm na pøedním panelu se pøipojují a tøi rádiové stanice RF 13 verze 04 a vyí, které jsou pøi èinnosti nastaveny do reimu prohledávání kanálù (SCANNING). Kadý kanál je pøidìlen jedné koncové stanici. Toto
zaøízení je tedy schopno obslouit devìt koncových úèastníkù pøes 1 a 3 linky. Souèasnì
tak mohou telefonovat tøi úèastníci z devíti.
Ing. Stanislav Zlámalík
KON, tel.: 0632/522629

TELEFONNÍ DOPLNÌK TD 13
Telefonní doplnìk umoòuje navázání spojení do telefonní sítì pøes základnovou stanici RF 13.
Telefonní doplnìk je skøíòka obsahující displej 2x8 znakù a 16 tlaèítek. Dvanáct tlaèítek je shodných se standardní telefonní
klávesnicí (tlaèítka oznaèená èíslicemi 0 a
9, * a #), dále jsou na klávesnici tlaèítka
oznaèená ANO, NE a tlaèítka oznaèená
symbolem pro zvednutí telefonu a symbolem pro zavìení telefonu. K rádiové stanici RF 13 se telefonní doplnìk pøipojuje do
jednoho z nf konektorù na panelu stanice.
Pøi navázání spojení z koncové stanice do telefonní sítì zajiuje telefonní doplnìk TD 13
tyto èinnosti:
 Navázání spojení s automatickým vyzvednutím telefonu a odesláním telefonního èísla zobrazeného na displeji
Poadované telefonní èíslo se zadá z klávesnice a je zobrazeno na displeji. Po zadání
telefonního èísla se naváe spojení stisknutím tlaèítka se symbolem pro vyzvednutí
telefonu.
 Odeslání povelu pro zavìení telefonu
Po ukonèení hovoru s telefonním úèastníkem (pøíp. nehlásí-li se telefonní úèastník) se
ukonèí spojení odesláním povelu pro zavìení telefonu. Tento povel se odele stisknutím tlaèítka se symbolem pro zavìení telefonu.
 Nastavení adresy základnové stanice
Koncový úèastník si volí adresu základnové stanice, pøes kterou bude navazovat spojení do telefonní sítì.
 Vyuití devíti pamìtí a 16-ti místných telefonních èísel
Èasto pouívaná telefonní èísla je mono uloit do pamìti. Tato èísla zùstanou zapamatována i po vypnutí napájení. Maximální délka telefonního èísla je 16 znakù, co
dostaèuje i pro navazování mezinárodních hovorù.
Ing. Stanislav Zlámalík
KON, tel.: 0632/522629
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PALUBNÍ TELEFON LUN 3573.01
Snahou spoleènosti je pokraèovat také ve výrobì leteckých pøístrojù. Tyto výrobky musí pracovat v nároènìjím prostøedí, hlavnì vìtím rozsahu okolních teplot a vibrací. Zvýené nároky na odolnost a spolehlivost se projeví nejvíce
v souèástkové základnì, kde se musí pouívat speciální a cenovì nároèné komponenty.
Pro proudový letoun L159 ALCA byl vyvinut palubní telefon LUN 3573.01, který je souèástí radiokomunikaèního systému.
Tento palubní telefon mùe být v provedení pro jednomístnou i dvoumístnou verzi, která navíc umoòuje komunikaci mezi posádkou. Pro svou univerzálnost se dá pouít i na letounech jiných výrobcù.
Palubní telefon je umístìn
v kabinì pilota. K panelu je
pøipevnìn ètyømi rychloupínaèi typu DZUS, co umoòuje
jeho snadnou a rychlou výmìnu. Pøi montái èelním panelem smìrem nahoru je odolný
proti kapající vodì, která
v kabinì vzniká napøíklad kondenzací vodních par pøi provozu ve znaènì vlhkém prostøedí.
Propojení s kabeláí letounu je
realizováno pomocí dvou konektorù umístìných na zadním panelu. Vechny ovládací prvky jsou umístìny na èelním panelu. Ovládají se jimi
potenciometry pro øízení hlasitosti nf signálù, spínaè funkce horký mikrofon, pøepínaè horní a spodní antény a aretovaný pøepínaè záloního ovládání. Ovládací
knoflíky mají speciální tvary, aby pilot rozeznal jednotlivé funkce hmatem.
Základní funkce palubního telefonu


Zpracování nf signálu dvou rádiových stanic a jeho zesílení na úroveò potøebnou pro poslech ve sluchátkách pilota. U obou signálù lze plynule regulovat
hlasitost. Zpracování nf signálu z mikrofonu pilota a jeho zesílení na úroveò
potøebnou pro modulaci tìchto stanic. Výstup obou signálù je spínán po zaklíèování pøísluné rádiové stanice.



Poslech nf signálù od palubních pøístrojù navigace, dálkomìru, identifikace letounu, varovného pøijímaèe radaru a zamìøovacího systému rakety. U vech signálù lze plynule regulovat hlasitost.



Poslech nf signálù od pøijímaèe návìstidla a záloního výstupu rádiové stanice.
Oba signály jsou bez regulace hlasitosti.



Komunikace mezi pilotem a pozemní obsluhou. Palubní telefon obsahuje oddìlený mikrofonní zesilovaè a výkonový zesilovaè pro sluchátka pozemní obsluhy.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Základní parametry
Hmotnost .................................................. max. 1,2 kg
Rozmìry (xVxD) ..................................... (146 x 90 x 103)mm
Napájecí napìtí ........................................ 28 V, dle MIL-STD704E
Odebíraný proud (U = 28 V) ................... max. 0,5 A
Funkèní parametry
Mikrofonní vstupy
hlavní mikrofonní vstup ................ 5 W/0,4 mVrms
vedlejí mikrofonní vstup .............. 300 W/2 mVrms
mikrofonní vstup pozemní obsluhy ..... 5 W/0,4 mVrms
Audio vstupy
 s regulací hlasitosti ............................... 7 nesymetrických linek
VOR - navigaèní systém ................ 1000 W/7,07 Vrms
DME - dálkomìr ............................ 1000 W/5 Vrms
IFF - identifikace ............................ 300 W/1,06 Vrms
RWR - varovný pøijímaè radaru .... 300 W/3,54 Vrms
MSL - raketa .................................. 5000 W/36 Vrms
COM1 - radiové stanice 1 ............ 2000 W/6,5 Vrms
COM - radiové stanice 2 ............... 2000 W/6,5 Vrms
 bez regulace hlasitosti .......................... 2 nesymetrické linky
MKR - pøijímaè návìtidla ............. 1000 W/5 Vrms
CNATEN - záloní výstup
radiové stanice 1 ........................... >10000 W/12,2 Vrms
Logické vstupy
 aktivní v úrovni GND ........................... 5 vstupù
DH - nebezpeèná výka
MASTER - centrální signalizace
ACCEL - akcelerometr
R1 - rezerva
R2 - rezerva
 aktivní v úrovni +28 V .......................... 2 vstupy
R3 - rezerva
R4 - rezerva
Audio výstupy
sluchátkový výstup pilota .............. 1 W / 10 W
sluchátkový výstup pozemní obsluhy .. 1 W / 10 W
modulaèní výstup .......................... 2 linky 1,5 V / 150 W
výstup pro videorekordér .............. 2 linky 1,326 V / 47 kW



Vyhodnocení logických vstupù aktivních pøi (0 ± 1) V. Pøi aktivaci tìchto signálù
je do sluchátek pilota pøipojen nf signál o úrovni 1,5 V a kmitoètu 500 Hz. Úèelem tìchto signálù je upozornit pilota, e dolo k pøekroèení parametrù nebezpeèné výky, nedovolené akcelerace nebo hláení centrální signalizace.



Vyhodnocení logických vstupù aktivních pøi (18 a 33) V. Pøi aktivaci tìchto
signálù je do sluchátek pilota pøipojen nf signál o úrovni 110 dB a kmitoètu
500 Hz. Tento signál je vyuíván pøi katapultái pilota, kdy se aktivuje ve sluchátkách asi 100 ms pøed odpálením pyropatrony a pøipraví tak pilotùv sluch
na zvukový náraz o intenzitì a 170 dB.



Funkce VOX - HOT. Funkce VOX je ovládání pøipojení signálu z mikrofonu
hlasem. Pøi vyuití této funkce není do urèité úrovnì hluku poutìn signál
z mikrofonu do sluchátek pilota. Zvyuje se tím srozumitelnost poslechu rádiových stanic, interkomu a pozemní obsluhy. Pilot si mùe regulovat úroveò pøipojení signálu z mikrofonu do sluchátek buï potenciometrem na èelním panelu nebo zvolit funkci horký mikrofon, kdy je signál do sluchátek poutìn trvale.



Pøepínání antén. Pøepínaè na èelním panelu ovládá koaxiální relé, které na vstup
rádiových stanic pøipojuje horní nebo spodní anténu.



Normální a záloní ovládání. Pøi porue nìkterých funkcí palubního telefonu
lze pøepínaèem na èelním panelu zvolit reim nouzového ovládání. Pøi této
funkci se odpojí poslech první rádiové stanice a pøes samostatný výkonový zesilovaè se do sluchátek pilota pøivede záloní signál z rádiové stanice.
Ostatní odposlechy jsou slouèeny do tohoto samostatného zesilovaèe. Pøepínaè je aretovaný (pøi pøepínání se musí páèka pøepínaèe povytáhnout),
aby nedolo k náhodnému pøepnutí na záloní reim.

Odolnost proti pùsobení vnìjích vlivù vyhovuje
normì RTCA/DO-160C

Lubomír ika
KON, tel.: 0632/522511
ÈÍSLO 3/ZÁØÍ 1998
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TEORETICKÁ ÈÁST

NAPOJENÍ RÁDIOVÉ STANICE NA
TELEFONNÍ SÍ
Pøi vedení výcviku a jiných akcích armády se vyskytuje stále vìtí potøeba mít monost dovolat se z taktické rádiové
stanice k úèastníkovi telefonní sítì. Napojení rádiové stanice na telefonní sí sebou pøináí nìkteré zvlátnosti, které se
nevyskytují pøi bìném telefonním spojení. Tento èlánek se zabývá problematikou napojení rádiové stanice na telefonní sí
a informací o zvoleném øeením této problematiky u rádiových stanic RF 13.
Pøepínání smìru pøenosu
V telefonních sítích platí, e pøenos hlasové informace je duplexní, tj. informace se
pøenáí souèasnì obìma smìry a není nutno se pøi hovoru zabývat pøepínáním smìru pøenosu. Rádiové stanice pro taktický
stupeò mají buï simplexní nebo poloduplexní provoz, to znamená, e se informace pøenáí buï jedním nebo druhým smìrem. Rádiová stanice neumí souèasnì vysílat i pøijímat. Pøepínání smìru pøenosu je
zajitìno obsluhou rádiových stanic s tím,
e je nutno dodrovat provozní øád.
Pøi napojení rádiové stanice na telefonní sí
se úèastník telefonní sítì musí pøizpùsobit
provoznímu øádu pro provoz rádiových stanic, tj. hlásit ukonèení vysílání (zmìnu
smìru pøenosu) slovem pøíjem, aby byl
úèastník u rádiové stanice o zmìnì smìru
pøenosu informován. To platí obecnì bez
ohledu na to, jakým zpùsobem je pøepínání smìru pøenosu øízeno.
Uspoøádání pøi napojení rádiové stanice na
telefonní sí je uvedeno

na obrázku.
Smìr pøenosu mezi úèastníkem
telefonní sítì A a uèastníkem u rádiové stanice C lze pøepínat
a) ruènì operátorem B v místì napojení na
telefonní sí
b) ruènì koncovými úèastníky A a C
c) automaticky
ad a)
Ruèní pøepínání smìru pøenosu je technicky nejjednoduí, není závislé na speciálních technických vlastnostech rádiových
stanic ani telefonní sítì. Nevýhodou je, e
vyaduje obsluhu (operátora) v místì napojení rádiové stanice na telefonní sí. Operátor B odposlouchává hovor obou úèastníkù A i C a podle hovoru pøepíná smìr, tj.
klíèuje rádiovou stanici. Èinnost operátora
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je stejná jako pøi ruèní retranslaci rádiového spojení.
ad b)
Ruèní pøepínání smìru pøenosu koncovými úèastníky rovnì nevyaduje speciální
technické vlastnosti rádiových stanic.
Úèastník C pøepíná smìr pøenosu klíèováním rádiové stanice, úèastník A klíèuje rádiovou stanici B pøíkazy z klávesnice telefonu. Pro zaklíèování a odklíèování rádiové stanice se pouívají napø. povely *1 a *2.
Podmínkou pro toto ovládání je, e úèastník A je vybaven telefonním pøístrojem
s tónovou (DTMF) volbou. Výhodou tohoto zpùsobu pøepínání smìru je jednoznaèné ovládání rádiové sta-

uít buï umlèovaèe umu nebo pøítomnost
pilotního kmitoètu v modulaci. Obtínìjí
je vyhodnocení hovoru úèastníka na stranì telefonní sítì, nebo úroveò signálu se
mùe v jednotlivých pøípadech výraznì liit. Navíc jsou zde vdy monosti nesprávného pøepnutí, nebo i pøi optimálnì nastaveném èasování pro pøepínání se najdou
úèastníci, kteøí hovoøí buï dlouho nebo
dìlají v øeèi dlouhé pauzy, které jsou vyhodnoceny jako ukonèení hovoru ze strany telefonní sítì. Výhodou vak zùstávají
mení nároky na znalosti úèastníka A, který se nemusí zabývat pøepínáním smìru hovoru. Pøi automatickém pøepínání smìru

pøenosu je ádoucí nebo témìø nutné, aby
byli úèastníci informování o pøepnutí smìru, napø. akustickou signalizací.
nice B, velkou nevýhodou vak je, e úèastník na telefonní síti (A) musí
- vìdìt, e hovoøí s úèastníkem na rádiovém spojení
- znát obsluhu rádiové stanice, tj. pøíkazy pro klíèování
To je sice zajistitelné, jestlie spojení navazuje úèastník A, ale velmi tìko zajistitelné, jestlie úèastník telefonní sítì neví,
e je volán z rádiové stanice.
ad c)
Pro automatické pøepínání smìru je nutno
jednak vyhodnotit vysílání koncové rádiové stanice a jednak hovor úèastníka telefonní sítì. Vyhodnotit vysílání koncové rádiové stanice není technický problém, lze vy-

Volba telefonního èísla
Aby se kterýkoliv úèastník spojil se svým protìjkem, musí mít monost zadat jeho telefonní èíslo. Tuto problematiku lze rozdìlit na
dvì skupiny, a to realizace napojení rádiového úèastníka na obecnou telefonní linku nebo
na konkrétní telefonní ústøednu.
Pøi napojení na obecnou telefonní linku
nelze spoléhat na to, e je moná automatická provolba na úèastníka rádiové sítì.
V tomto pøípadì pak napojení pouze prodluuje telefonní linku do rádiového smìru. Ze strany úèastníka A je pak vlastnì
voláno telefonní èíslo linky B. Problematika volby ze strany úèastníka C je shodná
s druhým pøípadem a je popsána níe.

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE
Pøipojení rádiové sítì k telefonní sítí je
mono realizovat pouze pro konkrétní telefonní ústøednu, nebo ústøedna musí nejen poskytovat informace o tom, který
úèastník sítì má být volán, ale musí rovnì
obdret informaci, který úèastník rádiové
sítì je volajícím. V tomto pøípadì pøi volbì
telefonního èísla ze strany úèastníka A je
volán pøímo úèastník rádiové sítì.
Ze strany úèastníka rádiové sítì C lze volbu provést manuálnì nebo automaticky. Pøi
manuálním spojování je v místì napojení
nutný operátor B, který po navázání hovoru na rádiovém smìru provede volbu ruènì. Pro automatickou volbu je nutné, aby
rádiové stanice mìly monost pøenáet
volbu a aby úèastník C mìl monost tuto
volbu zadat. Pro pøenos volby lze vyuít
prakticky libovolnou datovou komunikaci,
záleí na tom, jakou komunikaci má pøísluná rádiová stanice. Pøenos je mono
provést i v akustickém kanále tónovou volbou DTMF, ta vak vyaduje kvalitnìjí
pøenosový kanál. Pokud je rádiová stanice
vybavena funkcí zadávání telefonního èísla, je moné provést volbu pøímo z ní.
V opaèném pøípadì je nutno pouít pro
volbu telefonního èísla speciální pøístroj
(doplnìk pro volbu telefonního èísla).
Se zpùsobem volby rádiového úèastníka
souvisí jetì jedna vìc, a to organizace rádiových stanic z hlediska kmitoètu. Rádiové stanice mohou pracovat vechny na jednom kmitoètu a volba úèastníka je øeena
adresací stanic, nebo mohou pracovat na
rùzných kmitoètech. První pøípad má výhodu v mením obsazení kmitoètového pásma, ale hlavní nevýhodou je to, e mùe
být navázáno spojení pouze s jedním úèastníkem, nemùe hovoøit více úèastníkù rádiové sítì souèasnì.
Napojení na telefonní sí u stanic RF 13
Pro stanice RF 13 byla v DICOM vyvinuta
zaøízení uvedená v novinkách tohoto èísla. Napojení je moné buï v rádiové síti na
ústøednu MAKO (pomoci TR 13) nebo
v rádiovém smìru na libovolnou analogovou telefonní linku (TS 13). U tìchto výrobkù je vyuito.
 automatické pøepínání smìru pøenosu,
pro pøepínání vyuit pilotní kmitoèet
150 Hz a VOX
 pøenos telefonní volby v rádiovém kanálu FFSK modulací
 práce rádiových stanic na rùzných kmitoètech
Volbu telefonního èísla umoòují rádiové
stanice RF 13/04, k rádiovým stanicím
nií verze je nutno pouít Telefonní
doplnìk TD 13.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel.: 0632/522834

NOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM
PRO PK13
Pro zlepení uivatelských vlastností byla ve firmì DICOM vyvinuta nová verze programu pro plnicí zaøízení PK 13. Je to program PK13.exe verze 4.0. Pøi jeho tvorbì se
vycházelo z poadavkù sjednocení grafického prostøedí s dalím softwarem naí firmy
a dùsledného rozdìlení jazykových verzí na èeskou a anglickou. Dalím poadavkem
bylo zachování stejných nárokù na vybavení poèítaèe.
Základní poadavky nové verze na výkon poèítaèe jsou:
- poèítaè s procesorem 8086, 286, 386, 486, Pentium apod., Pentium II,
- minimálnì 512 kB operaèní pamìti,
- zobrazovací zaøízení je libovolné od CGA, EGA, VGA a SVGA monitorù po LCD
zobrazovaèe notebookù,
- k ovládání programu je mono vyuít my, ale ta není podmínkou,
- program je schopen funkce pøímo z diskety, ale doporuèuje se instalace na harddisk,
- operaèní systém MS DOS verze 3.3 a vyí, nebo WINDOWS 95.
Vùèi pøedelé verzi obsahuje program nìkolik dùleitých zmìn:
- nové grafické rozhraní,
- ochrana heslem, kterou je mono zruit,
- volba sériového portu pro pøipojení PK 13, pøièem na zbývajícím portu mùe být
pøipojena my,
- pro lepí èitelnost na èernobílých a monochromatických zobrazovaèích je mono
zvolit typ monitoru,
- pøehledné zobrazení vech souborù s daty pøi ètení a ukládání dat z harddisku, nebo diskety,
- monost tisku dat na tiskárnì, nebo do souboru pro tisk,
- kontextová nápovìda a propracované hláení vzniklých chyb a problémù.
hlavní menu

tabulka dat

podmenu

Základní obrazovka programu PK 13
Program existuje v èeské a anglické verzi. U èeské verze zámìrnì není pouita diakritika, tím odpadá problém s nastavováním èeského kódování diakritiky.
Po startu programu PK 13.exe a zadání hesla se zobrazí hlavní obrazovka s hlavním
menu a tabulkou dat pro PK 13. Na rozdíl od starích verzí programu je tabulka dat
zobrazena neustále, a tak má uivatel stále pøehled o datech, se kterými pracuje.
Program nyní pracuje s pull-down menu a dialogovými okny. Toto prostøedí je stejné
jako u firemního softwaru RDCOM pro modem MD 13. Jeliko se vyuívá textového
módu MS DOS, nezáleí na typu ani rozliení monitoru.
Program se ovládá buï pomocí klávesnice, nebo pohodlnìji s pomocí myi. Pokud je
k dispozici my, zobrazí se kurzor myi.
Tato verze programu bude na poádání uivatelùm starích verzí pøedána na disketì,
nebo zaslána elektronickou potou zdarma. Uivatelé se mohou obrátit buï na pracovníky servisu, nebo si program objednat na adrese dicom@brn.pvtnet.cz.
Ing. Pavel Joch
KON, tel.: 0632/522511
ÈÍSLO 3/ZÁØÍ 1998

DICOM INFORM

7

REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

OHLASY Z TISKU
Informace o komunikaèní technice a dalích výrobcích naí spoleènosti v období
èerven a srpen naleznete v tìchto èasopisech:
Vojenský profesionál è. 4 - 6/1998
V tomto èísle se Ing. Jaromír imek zabývá
problematikou napájení rádiových stanic,
napájecími zdroji a nezbytnými nabíjeèi.
Upozoròuje e vybité baterie, poruchy napájecích a nabíjecích zdrojù vèetnì výpadkù sítì jsou nejèastìjími dùvody ztráty rádiového spojení. Pøíèinou tohoto stavu je
zpravidla malá informovanost o vlastnostech pouitých zdrojù a jejich neodborná
obsluha a údrba. V èlánku jsou zevrubnì probrány druhy, pouívané typy a dosavadní zkuenosti a poznatky z jejich provozu u jednotek.
Vojenský profesionál è. 7 - 9/1998
Stejný autor èlánkem Doplòková pøísluenství souprav rádiových stanic RF 13, RF
1325 a RF 1350 konèí ètyødílný seriál publikovaný ve Vojenském profesionálu o systému VKV rádiové komunikace s novou generací stanic RF 13. Uvádí, e rozsah kompletací souprav stanic, napájecích zdrojù
jejich nabíjení a sortiment doplòujících pøísluenství, které výrobce této techniky, DICOM nabízí, je mimoøádný. V souèasné
dobì je to u více ne 40 rùzných zaøízení
umoòujících vestranné vyuití ve vech
slokách armády. Konstrukce tìchto zaøízení je pøi tom volena tak, aby bylo mono
tato zaøízení postupnì modernizovat, jak se
budou zvyovat poadavky armády na tento druh výzbroje. Seriál dal vojenským profesionálùm pøehled o vlastnostech systémù
rádiové komunikace vybudovaný na bázi
rádiové stanice RF 13 pøi jejím zaèleòování do projektù a úkolù armády a také dostatek námìtù pro prosazování efektivního
vyuívání zcela nových moností, které tato
technika nabízí.
ATM è.5/1998 a APOLÓGIA è. 7/1998
V obou tìchto èasopisech naleznete èlánek
Ing. Libora Mikla o ruèní rádiové stanici

RF 1301 o které jsme pøinesli informaci
v prvním èísle naeho DICOM INFORMu.
ATM è.6/1998
V tomto èísle ATM se redaktoøi èasopisu
vracejí k vojenské výstavì IDEE 98, konané v Trenèínì ve Slovenské republice.
V zevrubné informaci o výstavì a vystavovatelích je také mezi vystavovateli z Èeské
republiky uvádìna i nae firma a výrobek
Krátkovlnná rádiová stanice R-150T. O
naí expozici na této výstavì jste se mohli doèíst také v DICOM INFORM è. 2.

APOLÓGIA è. 8/98
Èasopis publikoval èlánek Ing. Petra Pánka, CSc, Taktická rádiová datová komunikace. Zájemci v nìm naleznou øadu základních informací o digitalizaci u jednotek armády, digitalizovaném bojiti a datových
sítích - t.zv. taktickém internetu. V èlánku
je také pojednáno o rádiových datových terminálech a jsou uvedeny pøíklady na jejich
vyuití pøi nìkterých èinnostech armádních
jednotek.
Ing. Zdenìk Vápeník
vedoucí DIN, tel.: 0632/522835

DIC
OM, SYSTÉMY J
AK
ICOM,
JAK
AKOSTI
NATO
AKOSTI
OSTI A
A NA
NATO
S pøipravovaným zaèlenìním Èeské armády do struktury NATO stane se nutností, aby
dodavatelé vojenské techniky a jejich výrobky splòovali poadavky, pøedpisy a standardy NATO. Na tuto skuteènost je nezbytné se pøipravovat s pøedstihem a to jak
v AÈR, tak i u výrobcù. Nae spoleènost, která chce být i nadále dodavatelem výrobkù pro armádu, si tento závazný poadavek plnì uvìdomuje a vìnuje mu náleitou
pozornost. V souèasnosti se jedná pøedevím o oblasti standardizace, katalogizace a
jakosti. Navázali jsme úzkou spolupráci s Vojenským úøadem pro standardizaci, katalogizaci a øízením jakosti pøi MO v Praze, který øídí a koordinuje tuto oblast pro
èeské výrobce a také i ve vazbì na NATO. Nai pracovníci se zúèastòují semináøù
a kurzù, které poøádá tento úøad, pøípadnì Asociace obranného prùmyslu, a poznatky získané na tìchto akcích zapracováváme do svých dokumentù a systémù øízení.
Na úseku øízení jakosti jsme zavedli systém podle ÈSN EN ISO 9001 (Model zabezpeèování jakosti pøi návrhu, vývoji, výrobì instalaci a servisu), jeho audit provedl
ELEKTROTECHNICKÝ ZKUEBNÍ ÚSTAV PRAHA - TROJA pro obory radiokomunikaèní a navigaèní technika, regulaèní technika - vývoj, konstrukce, výroba, prodej,
servis (è. certifikátu EZÚ - S - 026/97). Získali jsme rovnì certifikát podle britské normy BS EN ISO 9001 a nìmecké DIN EN ISO 9001 a to u britského certifikaèního úøadu LLOYDS REGISTR QUALITY ASSURANCE LONDON pro obory Communication
equipment, Transceiver, Navigational equipment, Control equipment & Data communications equipment.
Poadavky na jakost pro výrobky urèené pro armádu jsou specifikovány
ve spojeneckých publikacích k zabezpeèování jakosti a to konkrétnì v dokumentu
AQAP 110 - NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and
Production. Na základì dobré spolupráce s výe zmínìným úøadem jsme získali pracovní, èeskou, verzi tohoto dokumentu k prostudování. O jeho poadavky jsme
v pøedstihu rozíøili ná zavedený systém øízení jakosti podle ISO (upravili Pøíruèku
jakosti, organizaèní smìrnice a podnikové normy) a následnì zavedli do praxe.
V souèasné dobì jsme poádali VÚ SKØJ o provedení auditu podle poadavkù AQAP.
Podle pøedpokladù se uskuteèní v záøí. Po úspìném auditu firma obdrí Osvìdèení,
e je dodavatelem vojenské techniky, která splòuje poadavky na jakost.
Ing. Zdenìk Vápeník
vedoucí DIN, tel.: 0632/522835

Kontaktní adresy, kompletní nabídkové katalogy (VKV, KV komuninace, GPS)
a dalí dùleité informace najdete na naich nových internetových stránkách.

http://www.dicom.cz
Stránky jsou prùbìnì aktualizovány a roziøovány.
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