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Anténní ladicí jednotka AD150H ..... 2

Spojené Arabské Emiráty

Souprava duplexní rádiové
stanice RF 13D .................................. 3
Ji tradiènì pøedstavil DICOM své výrobky ve spoleèné
expozici se spoleèností MESIT pøístroje. K novinkám na
stánku patøily vf zesilovaè PA 150 a anténní ladicí jednotka
AD 150H pro softwarovou rádiovou stanici M3TR, digitální
polní telefon TPD 97, utajovaè EU 13 a generátor pøesného
èasu a kmitoètu GPG 24.

Fotbalový turnaj G-NSV AÈR
Letoní 1. roèník turnaje v malé kopané (po loòském, tzv. nultém roèníku) byl
uspoøádán ve spolupráci s naí spoleèností v pátek 18. 5. 2001 na høiti
TJ TARGET BØESTEK.

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Antény GROUNDPLANE
a DISCON ......................................... 6

Plánované zahájení turnaje se po deti mírnì opozdilo,
ale dalím utkáním poèasí pøálo a do posledního
zápasu, který byl odehrán v deti.

Redukce k anténnímu stoáru .......... 7
Poznatky servisu ............................... 7

Drustva hrála ve tøech skupinách kadé s kadým.
První dvì drustva z kadé skupiny postoupila do
dalího kola, kde opìt hrála kadé s kadým, pøièem
pøedchozí vzájemné zápasy byly zapoèítány.
Po postupu z prvního kola drustvo DICOM úspìnì
prolo i kolem druhým a k velké radosti hráèù i pøítomných fanoukù se opìt stalo dritelem poháru.
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IDET ................................................... 8
Fotbalový turnaj G-NSV AÈR .......... 8

Podìkování patøí celému drustvu DICOM ve sloení Ladislav Vlèek, Jiøí Hanus, Radek
Janeèka, Frantiek Pavlas, Zdenìk Hanáèek, Pavel Chlachula (nehrající kapitán), Robert
Jarský, Jiøí Jurèa, Petr Tomáù, Miroslav Mikli a Martin Kedroò.
Plk. ing. Jan evèík, který na turnaji zastupoval nepøítomného náèelníka Sekce G-NSV
AÈR generála V. Picka vyslovil spokojenost s pøípravou a prùbìhem turnaje a ocenil
výbornou atmosféru jak na høiti, tak mimo nìj pøi neformálním vyhodnocení celé akce.

Vìra Vránová
PER, tel. 0632/522833
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Zúèastnila se ho drustva: Agentura komunikaèních a informaèních systémù;
DICOM, spol. s r. o.; EDS, s. r. o.; GITY, a. s.; RAISA; ROHDE & SCHWARZ
- Praha, s. r. o.; Velitelství pozemních sil - G6; Vojenský útvar Straice;
a poøádající drustvo Sekce velení a øízení G.
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KOMUNIK ACE NA KV
DICOM INFORM èíslo 11, vydaný v záøí minulého roku, informoval nae uivatele pøedevím o soupravì KV rádiové stanice R-150S. Autor úvodního èlánku
podrobnì popsal minulost a souèasnost krátkovlnné rádiové komunikace. Toto
vydání DICOM INFORM navazuje na uvedené èíslo a seznamuje ètenáøe, kromì jiného, s problematikou pøizpùsobení antén v kmitoètové oblasti krátkých
vln. Zamìøení bylo zvoleno s ohledem na uskuteènìnou modernizaci anténní
ladicí jednotky rádiové stanice R-150S.
Pøizpùsobování antén v kmitoètové oblasti krátkých vln má svá specifika,
o kterých se krátce zmíním. U nìkterých uvedu rozdíly oproti pásmu VKV,
nebo VKV rádiové stanice jsou u uivatelù více rozíøeny.
Hlavním problémem je pomìr nejvyího a nejniího kmitoètu. Pøi bìnì uívaném kmitoètovém rozsahu vysílaèe od 1,5 MHz do 30 MHz má tento
pomìr hodnotu 20. To samo o sobì znamená obrovský rozdíl v impedanci antény v uvedeném pásmu, a u její délku a konstrukci zvolíme jakkoliv. S tím
úzce souvisí problematika pouití KV rádiových stanic v mobilních prostøedcích. U stacionárnì pouívaných rádiových stanic lze vybudovat anténní
systémy, pøizpùsobené i na dolním okraji kmitoètového pásma. To je ale nereálné u mobilních zástaveb, a u vùbec ne v pøípadì, e má být vedena komunikace za jízdy. Pro nejnií kmitoèet uvedeného pásma èiní ètvrtvlnná
délka 50 m. Práce do výraznì kratí prutové antény vyvolává vysoké napìové namáhání prvkù anténního pøizpùsobení. Vzhledem k rozmanitosti antén
a s tím související rùzností jejich impedancí musí anténní ladicí jednotka zvládnout impedanèní pøizpùsobení antén v irokém rozsahu impedancí. Problematikou pøizpùsobování antén se v tomto èísle podrobnìji zabývá èlánek uvedený v teoretické èásti.
V novinkách je popsána modernizovaná anténní ladicí jednotka AD150H,
nahrazující pùvodní jednotku AD150T. Je zde uvedena i informace, e nová
anténní jednotka umoòuje práci v reimu frekvenèní hopping. Zde povauji
za uiteèné uvést rozdíl mezi reimem kmitoètového skákání v pásmu VKV
a KV. Rychlost kmitoètového skákání pouívaná na KV je výraznì pomalejí
ne v pásmu VKV, øádovì jen desítky skokù za sekundu. Toto omezení je dáno
pøedevím rozdílným íøením elektromagnetických vln. Na krátké vzdálenosti s vyuitím povrchové vlny jsou podmínky obdobné, ale na delí vzdálenosti, hlavnì pøi vícenásobném odrazu, mùe být dráha elektromagnetických vln
na rùzných kmitoètech výraznì rozdílná. To vede k rozdílnému zpodìní signálu mezi jednotlivými skoky a k problémùm se synchronizací na zaèátku pøíjmu na dalím kmitoètu, co prodluuje nutnou mezeru mezi skoky. Dokonce
se mùe stát, e pøi velké rychlosti skákání a krátké mezeøe by mìl pøijímaè
pøijímat dva kmitoèty souèasnì.
Monost provozu v reimu kmitoètového skákání sice uivatel rádiové stanice R-150S nemùe vyuít, pøesto zkrácení doby pøeladìní je vlastnost, pro
kterou má smysl dodávat modernizovanou anténní jednotku i k tìmto stanicím (zvlátì kdy není draí).
Ve spoleènosti DICOM probíhají i dalí modernizace ji vyrábìných zaøízení. S jejich výsledky Vás budeme i nadále seznamovat na stránkách
DICOM INFORM.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel. 0632/522834
ÈÍSLO 14/ÈERVEN 2001
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ANTÉNNÍ LADICÍ JEDNOTK A
Cílem tohoto èlánku je seznámit ètenáøe s novou anténní ladicí jednotkou AD150H, která se od letoního roku dodává jako souèást soupravy KV rádiové stanice R-150S a nahrazuje pùvodní anténní jednotku AD150T.
KV rádiová stanice R-150S mùe vysílat v kmitoètovém pásmu (1,5 a 30) MHz, se pièkovým výkonem a 150 W.
Výstupní impedance je 50 W. Doporuèenou anténou je prut o délce 5 m nebo dlouhodrátová anténa s délkou záøièe
do 15 m.
V první èásti èlánku je uvedena funkce anténní jednotky, následuje srovnání nové jednotky s pùvodní. Hlavní èást je
pak vìnována technickému popisu anténní ladicí jednotky AD150H.
Nutnou podmínkou pro optimální pøenos
vf energie do antény je impedanèní pøizpùsobení antény výstupní impedanci vysílaèe.

Jak ji bylo uvedeno, AD150H realizuje automatickou transformaci impedance pøipojené antény na impedanci 50 W.

V praxi je vak velmi obtíné tuto podmínku v celém pracovním kmitoètovém pásmu
splnit. Impedance antény se s kmitoètem
mìní jak ve své imaginární, tak i reálné sloce. Pak dochází k tomu, e se èást energie
odráí, vrací se zpìt k vysílaèi a pøitom interferuje s postupující vlnou.

AD150H

Mikroøadiè je øady 51 8032 s externí
pamìtí programu i dat. Obsahuje pamìt 32 kB RAM, 32 kB
EEPROM, 64 kB EPROM
a 128 kB FLASH.
Mikroøadiè je taktován krystalem
s kmitoètem 11,0592 MHz. Øídicí èást disponuje øadou vstupnì/
výstupních linek pøímo na procesoru a jedním osmibitovým externím
výstupním portem.

V místech, kde se amplitudy napìtí nebo
proudu setkávají ve fázi a sèítají, vzniká maximum, kde se setkávají v protifázi, vzniká
minimum. Dochází ke vzniku stojatého vlnìní.
Pomìr napìtí v maximech a minimech dává
informaci o jakosti pøenosu vf signálu
a oznaèuje se jako pomìr stojatých vln - PSV
(nebo podle ÈSN 36 7210 èinitel stojatého
vlnìní - ÈSV).
Následující tabulka vyjadøuje vztah mezi
hodnotou PSV a vf výkonem, který se vyzáøí nebo vrátí zpìt do vysílaèe:

3. Komunikace

PSV

1,0

1,1

1,3

1,5

Výkon vyzáøený
anténou [%]

100

99,8

98,3

96

Výkon vracející se
do vysílaèe [ %]

0

0,2

1,7

4

Snahou je tedy doladit anténu tak, aby se
z hlediska vf výstupu vysílaèe rádiové stanice jevila jako impedanènì pøizpùsobená
a hodnota PSV se tak co nejvíce blíila jednièce. Proto se mezi vysílaè a anténu zaøazuje anténní ladicí jednotka, která plní funkci transformace impedance pøipojené
antény na impedanci výstupu vysílaèe.
Nová anténní ladicí jednotka AD150H koncepènì vychází z pùvodní jednotky
AD150T. Zachovává technické parametry
pùvodní jednotky, dolo vak ke zrychlení
ladìní. Doba prvního ladìní je typicky 2 s,
maximálnì do 6 s. Do pamìti si jednotka
mùe uloit a 1500 ladicích hodnot, co
umoòuje výraznì zkrátit ladìní na ji jednou naladìném kmitoètu, take doba opakovaného ladìní je max. 0,2 sec.
Souèástí modernizace je i úprava uchycení, která pøináí monost montáe jednotky
na odpruený rám v obou smìrech.

Analogové komparátory porovnávají úrovnì z detektorù fáze, vodivosti, odporu
a napìtí postupné vlny s pøednastavenými
prahovými úrovnìmi a pøevádìjí je na logické signály, které se pøivádìjí k vyhodnocení do mikroøadièe. Napìtí postupné
vlny zeslabené øízeným zeslabovaèem je
navíc porovnáváno s napìtím vlny odraené, èím lze urèit velikost hodnoty PSV
v nìkolika krocích.

2

3

6

10

30

88,9

75

49

33,1

12,5

11,1

25

51

66,9

87,5

Rádiová stanice R-150S a anténní jednotka navzájem komunikují prostøednictvím
vestavìného modemu. Modemový vysílaè
pracuje na kmitoètu 240 kHz a pøijímaè
na kmitoètu 105 kHz. Komunikace slouí
pro pøenos informace o ladìném kmitoètu
a pro pøenos synchronizaèních zpráv.

Z hlediska funkce mùeme rozdìlit jednotku na
nìkolik èástí:

Koaxiální kabel, který propojuje rádiovou
stanici a anténní jednotku, zajiuje kromì
prùchodu vf signálu a datové komunikace
i napájení jednotky.

1. Vysokofrekvenèní èást

Závìr

Vf èást obsahuje sady kondenzátorù a cívek,
pøipojovaných pomocí relé. K transformaci se
pouívá p-èlánek s paralelními kapacitami
a sériovou indukèností. Vyhodnocení stavu ladìní probíhá na základì informací o velikosti
pomìru stojatých vln, který se urèuje z napìtí
postupné a odraené vlny, dále na základì signálù z vodivostního a odporového detektoru
a detektoru fáze.

Anténní ladicí jednotka AD150H vznikla
modernizací pùvodní jednotky AD150T.
Pøináí uivateli spolehlivìjí zaøízení se
zvýenou rychlostí ladìní a moností výhodnìjího mechanického uchycení do
odprueného rámu.
Vysokofrekvenèní èást anténní jednotky je
pøipravena pro vyuití frekvenèního hoppingu. Výmìnou øídicí desky uvnitø
AD150H se zmìní monost ovládání anténní jednotky. Místo komunikace pøes
modem se vyuije komunikace po sbìrnici RCB (Radio Control Bus). Pak je moné
pøipojit anténní jednotku AD150H k rádiovým stanicím øady M3TR od firmy
Rohde&Schwarz a vyuívat vlastností frekvenèního hoppingu.

Zaruèovaná hodnota PSV po vyladìní je
max. 1,5, typicky se dosahuje hodnota 1,3.
2. Øízení ladìní
Øídicí jednotka, na základì ladicího programu,
øídí ladìní. Podle ladicího algoritmu pøipojuje
rùzné kombinace reaktancí (kondenzátory, cívky) s cílem impedanènì pøizpùsobit anténu vysílaèi.

Ing. Milan oolík
KON, tel. 0632/522224
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SOUPRAVA
DUPLEXNÍ RÁDIOVÉ
STANICE

Jeho vlastnosti jsou popsány v návodu
k mobilní soupravì RF 1325.
Vysokofrekvenèní filtr AF 13
Vysokofrekvenèní filtr AF 13 má charakter
pásmové propusti s úzkým pásmem. Pøelaïuje se z rádiové stanice na kmitoèet vysílání, je zaøazen do vysílací cesty mezi rádiovou stanici a vf zesilovaè. Úèelem filtru
je zabránit prùniku irokopásmového
umu oscilátoru do vysílací cesty a tak zabránit ruení pøíjmu. Odstup pøijímacího
a vysílacího kmitoètu musí být minimálnì
10 % vysílacího kmitoètu. Pro duplexní
provoz není na filtru AF 13 provedena ádná úprava.
Vysokofrekvenèní filtr AF 13.1
Vysokofrekvenèní filtr AF 13.1 má charakter pásmové zádre s úzkým pásmem. Pøelaïuje se z rádiové stanice na kmitoèet vysílání, je zaøazen do pøijímací cesty mezi
rádiovou stanici a anténu. Úèelem filtru je
zamezit prùniku velkého napìtí vysílaného signálu na vstup pøijímaèe a tak zabránit zahlcení pøijímaèe. Jedná se o nové zaøízení vyvinuté ke stanici RF 13D. Filtr
AF 13.1 má stejné mechanické provedení
i stejnou desku øízení jako filtr AF 13. Rozdíl je na vf desce, pøedevím v navázání ladìných obvodù.

RF 13D

K VKV rádiovým stanicím pro taktický stupeò velení øady RF 13 je dodáván
iroký rozsah doplòkového pøísluenství, vytváøející systém rádiové komunikace. Mezi toto pøísluenství patøí i rádiový modem MD 13.1. Tento modem
v programové variantì pøímé linky umoòuje plnì duplexní provoz.
Vzhledem k potøebì duplexní datové komunikace v pásmu VKV byla vyvinuta
do øady stanic RF 13 i duplexní rádiová stanice RF 13D.
Plnì duplexní reim je zajitìn úpravou
rádiové stanice na provedení RF 13D, oddìlením pøijímací a vysílací cesty pomoci dvou samostatných antén a omezením
vlivu vysílání na pøíjem pomocí vysokofrekvenèních filtrù AF 13 a AF 13.1.
Dále je uveden struèný popis nìkterých
prvkù soupravy RF 1325, s duplexní rádiovou stanicí RF 13D, se zamìøením na
nové funkce upravených zaøízení. Pokud
se poaduje vyí vf výkon 50 W, lze pouít místo zesilovaèe ZM 13 zesilovaè
ZV 13.
Rádiová stanice RF 13D
Rádiová stanice RF 13D vychází
ze stanice RF 13, lií se od ní doplnìním
samostatného vstupu pro pøijímací anténu, úpravì nf cest a úpravì ovládacího
programu.
Pro vstup pøijímaèe je doplnìn druhý
BNC konektor na pøedním panelu rádio-

vé stanice, výstup vysílaèe a vstup pøijímaèe jsou ve stanici zcela oddìleny. Ovládací
program zajiuje, e bez ohledu na zvolený reim a na to, zda stanice vysílá, je na
horním nf konektoru stále pøítomen pøijímaný signál, výstup pøijímaèe bez omezení
íøky pásma (datový kanál), urèený pro
modem. Na spodním konektoru rádiové
stanice zùstávají zachovány pùvodní funkce a lze jej vyuívat pro fónický provoz. Nastavování pøijímacího a vysílacího kmitoètu
se provádí stejnì jako u stanice RF 13 pøi
zadávání údajù pro semiduplexní reim.
Tento reim musí být u stanice RF 13D
nastaven vdy.
Zesilovaè vf ZM 13
Zesilovaè ZM 13 slouí k zesílení vf signálu a k napájení ostatních prvkù soupravy
z palubní sítì. Pro duplexní provoz není na
zesilovaèi provedena ádná úprava.

Modem MD 13.1
Pro pøenos dat je pouit rychlý modem
MD 13.1 v programové variantì pøímá
linka, který má komunikaèní rychlost
ve vf kanále 16 kb/s. Pro zvýení spolehlivosti pøenosu dat a odolnosti proti ruení
je pouito zabezpeèení samoopravným
Goley kódem, interleaving a scrambling. To
sníí praktickou rychlost pøenosu na polovinu, tj. 8 kb/s. V uvedené programové variantì umoòuje modem plnì duplexní reim èinnosti po jednom rozhraní RS 232C.
Druhé rozhraní lze vyuít pro ovládání rádiové stanice.
Podmínky pro pouití stanice RF 13D
Duplexní reim lze pouít za podmínky, e
se pouijí dvì antény, samostatnì pro vysílání a pro pøíjem. Dále je potøebné pouít filtry AF 13 a AF 13.1. Podmínky pro
volbu kmitoètù a umístìní antén jsou stejné jako podmínky pro pouití více stanic
na jednom vozidle. Podrobnì jsou tyto
podmínky uvedeny v návodu k obsluze
mobilních souprav RF 1325/RF 1350, hlava 6, èlánek 11.
Vzhledem k nutnosti pouít filtry AF 13
a AF 13.1 je výhodnìjí pouívat duplexní
stanici v mobilní soupravì se zesilovaèem,
ale lze ji provozovat i bez nìj.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel. 0632/522834
ÈÍSLO 14/ÈERVEN 2001
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Tak napø. na kmitoètech okolo 2 MHz je pouívaná íøka pásma
kanálu cca 2 kHz, ale na kmitoètech okolo 30 MHz se pouívají
kanály o íøce cca 100 kHz. Konfigurace prvkù èlánku se po
provedeném ladìní vìtinou uloí do trvalé pamìti ladicího poèítaèe, aby mohla být v pøípadì opakovaného poadavku obnovena bez dalí potøeby aktivního ladìní.
Ladicí algoritmus dostává z reflektometru informace o impedanci
pøi daném uspoøádání transformaèního èlánku a vypoèítává
uspoøádání èlánku pro dalí ladící krok. Informace o mìøené impedanci je k dispozici buï v pøímém nebo nepøímém vyjádøení.
V pøípadì pøímého vyjádøení je k dispozici hodnota modulu impedance spolu s jeho fází a ladicí algoritmus je schopen výpoètem urèit potøebnou úpravu parametrù èlánku a ve velmi málo
krocích tak i nalézt poadované øeení. Klade to vak vìtí nároky na výpoèetní monosti ladicího poèítaèe a i konstrukce takového reflektometru je sloitìjí.

Antény pro KV provoz
a jejich pøizpùsobování
Krátkovlnné pásmo je obvykle charakterizováno kmitoètovým intervalem od 1,5 MHz do 30 MHz. V pásmu s tak velkou pøeladitelností je velmi obtíné realizovat anténu, která by mìla v celém
pásmu pro výstup budicího zesilovaèe pøijatelnou impedanci.
Bìné koncové stupnì KV systémù dodávají do pøizpùsobené zátìe (50 W) výkon mezi 100 W a 1000 W a jsou obvykle schopny tento výkon v plné výi dodávat do zátìe s PSV ne vìtím
ne 2 a 3. Takové nároky splòují antény pouze v uím kmitoètovém pásmu nebo se tìchto parametrù dosahuje za cenu velkých rozmìrù antény a sloitosti její konstrukce.

Obr. 1: Dipólová anténa Racal Thales 3051 a prùbìh jejího
Pro stacionární úèely se vìtinou pouívají rozmìrnìjí drátové
antény nejrùznìjí konstrukce, které jsou umístìny na stoárových systémech. Pouívají se jak pro spojení povrchovou, tak
i odraenou vlnou, a jejich rozmìry se pohybují v jednotkách a
desítkách metrù. Patøí mezi nì dipólové antény, antény typu delta, ikmý paprsek èi logaritmicko-periodické antény. Vyznaèují se
vìtinou irokopásmovou charakteristikou se sloitìjím prùbìhem impedance i vyzaøovací charakteristiky. Pøíklad takové antény a prùbìh jejího PSV zachycuje obr. 1.
Tyto antény se pøipojují ke krátkovlnným koncovým zesilovaèùm
zpravidla pøímo bez dalího pøizpùsobení, jeliko maximální
hodnota PSV nepøekraèuje vìtinou 2,5.
Pro trvalou instalaci na mobilních prostøedcích se pouívají témìø výhradnì vertikální prutové a tyèové antény, které neobsahují ádné pøizpùsobovací prvky. Pouívají se pro spojení povrchovou vlnou, výjimeènì pak pro spojení vlnou odraenou.
Z fyzikálního pohledu se jedná tedy o vodiè urèité délky umístìný svisle v prostoru nad zemí. Prùbìh impedance je charakterizován støídáním sériové a paralelní rezonance. Takové antény
mají obvykle délku od 4 m do 10 m a modul impedance se pohybuje v závislosti na kmitoètu a pomìru prùmìru antény vùèi
její délce a v øádu kW. Pro impedanèní pøizpùsobení k výstupu
zesilovaèe se v tìchto pøípadech pouívají vìtinou automatické
ladicí jednotky, tzv. ATU (Antenna Tuning Unit).
Srdcem kadé ATU je transformaèní èlánek, nejèastìji typu p, který
pøevádí impedanci antény na daném kmitoètu na hodnotu
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blízkou 50 W. Tento èlánek je tvoøen soustavou reaktancí, tedy kondenzátorù a cívek, které jsou uzpùsobeny tak,
aby byla nìjakým zpùsobem moná zmìna
jejich hodnot pro dosaení naladìní na rùzných kmitoètech. Podle zpùsobu provedení se ATU dìlí na motorové a reléové.
Motorové atomatické ladicí jednotky dosahují zmìny parametrù impedanèního èlánku motorizovaným pohonem
otoèných deskových kondenzátorù. Výhodou tohoto systému je plynulá zmìna parametrù, nevýhodou pak velmi
malá rychlost pøeladìní, co pøedstavuje silné
omezení pøedevím pro dnes èasto pouívané
hoppingové provozy.
Problematická se mùe jevit i spolehlivost a ivotnost
mechaniky systému a jeho pomìrnì vysoká cena.
Reléové ATU vyuívají rozdìlení prvkù transformaèního èlánku na velmi malé èásti, které jsou pak pøipínány, resp. odepínány èi pøeklenuty kontakty mechanických relé. Prvky èlánku jsou rozdìleny na elementy
s násobnými hodnotami, take nejmení krok zmìny
prvku odpovídá hodnotì nejmeního pouitého èlánku. Takový zpùsob realizace zaruèuje vysokou rychlost
pøeladìní, spolehlivost a relativnì vysokou ivotnost,
pokud se zaruèí pøepínání bez pøítomnosti
vf výkonu. Nevýhodou je zejména problematiètìjí realizace takového èlánku pro vyí kmitoèty jednak
z dùvodu jeho rozlehlosti a jednak vzhledem ke kapacitám kontaktù relé.
U systémù pro vysoké výkony, kde napìtí na prvcích
mùe dosahovat i nìkolik desítek kV, jsou nároky kladené na relé extrémní a tím stoupá i cena celého zaøízení. Relé pro napìtí nad 1 kV ji vìtinou nejsou klasické konstrukce, ale jedná se o speciální vakuová
PSV
jazýèková relé.
Prvky transformaèního èlánku jsou øízeny tzv. ladicím
algoritmem, který je souèástí poèítaèe kadé automatické ladicí jednotky. Aby ladicí algoritmus mohl vùbec fungovat, musí mít nìjaké vstupní informace. Ty se získávají jak z reflektometru, který poskytuje informace vztahující se k impedanci pøipojené antény, tak
i z radiové stanice, která informuje ATU o kmitoètu a synchronizuje prùbìh ladìní. V jejím prùbìhu se do antény vysílá
harmonický signál, pøièem prochází nejdøíve reflektometrem a následnì transformaèním èlánkem.

Proces
ladìní se
rovnì nìkdy oznaèuje
jako aktivní ladìní, jeliko se
v jeho
prùbìhu
Obr. 3: Anténní ladicí
vysílá anténou signál.
Z pohledu rizika eventuáljednotka AD 150H
ního zamìøení je tato fáze
nejkritiètìjí. Její negativní dopad lze
sníit pouze zkrácením doby vysílání
a redukcí vysílaného výkonu na minimum.

+0.5j

C

0

D

A
B

50 Ω

SWR

Φ

R

G

L

-0.5j
C

CA

CONTROL

Obr. 4: Zjednoduené funkèní blokové schéma ATU

K této problematice je tøeba ovem dodat, e ladìní se neprovádí
na vech pozdìji v provozu pouitých kmitoètech. Kmitoètové
spektrum ATU je rozdìleno do urèitých intervalù  kanálù, které
mají rùznou íøku pásma podle kmitoètu.
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Obr. 2.: Prùbìh impedance u prutové antény délky 6 m
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Obr. 5: Rozdìlení Smithova diagramu do oblastí (1 a 6)

-j
A - impedance antény
A -> B - zvyování hodnoty CA
B -> C - zvyování hodnoty L
C -> D - zvyování hodnoty C
D - pøizpùsobení - 50 Ω

Obr. 6: Znázornìní transformace impedance pøi ladìní

Nepøímé mìøení impedance je zaloeno na interpretaci nìkolika
dvojstavových signálù získaných z reflektometru, které pak po logické konjunkci vymezí urèité oblasti ve Smithovì impedanèním
diagramu (viz obr. 5).
Signály napøíklad urèují, zda se jedná o zátì s induktivním èi
kapacitním charakterem, zda je reálná èást impedance vìtí èi
mení ne 50 W, atd. Hranice oblastí, které se takto ve Smithovì
diagramu vymezí, úzce souvisí s definicí pohybu impedance pøi
sériovém nebo paralelním øazení induktivních èi kapacitních
prvkù. Ladicí algoritmus má podobu stavového automatu a zpravidla se omezuje na hledání hranièních oblastí iteraèním zpùsobem. Tento zpùsob ladìní není nikterak nároèný na matematické operace, poèet potøebných krokù nezbytných k vyladìní
je vak vyí. Konstrukce reflektometru je naopak relativnì jednoduchá a levná.
V obou pøípadech se mìøí i PSV, aby mohl být vyhodnocen stav
a konec ladicího procesu.
Automatické anténní jednotky jsou schopny doladit i extrémnì
krátké prutové a tyèové, ale i dlouhé drátové antény v celém kmitoètovém rozsahu na PSV mení ne 2. Je ovem nutno podotknout, e ztráty vznikající pøi transformaci zvlá vysokých impedancí mohou èinit i 70 % vysílaného výkonu.
Ing. Ondøej ohajek
KON, tel. 0632/522874
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ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Tento èlánek je zamì-

ANTÉNY
GROUNDPLANE
A DISCON

øen na seznámení
ètenáøù s typy antén
GROUNDPLANE
a DISCON, dodávaných
spoleèností
DICOM Armádì Èeské republiky a popsání rozdílù mezi
jednotlivými typy antén. Dodávka obou typù antén byla zahájena spoleènì s dodávkami mobilních souprav RF 1325 na konci roku 1995.

a) Antény GROUNDPLANE

Mechanické vlastnosti antén:

S prvními kusy mobilních souprav byly dodány antény GROUNDPLANE vyrábìné firmou
RACAL, Velká Británie, s typovým oznaèením
990-905 (oznaèení DICOM  2036.100.01).

Hmotnost

3 kg (3012-900),
2,1 kg (3003-920)

Rozmìry

výka nad stoárem 2,55 m

Parametr

Hodnota

Pomìr stojatého vlnìní

max. 3,5 : 1

Zisk

30 MHz

-2 dB

55 MHz

0 dB

88 MHz

+2 dB

Polarizace

vertikální

délka protiváh 2,3 m
Prùmìr
montáního èepu
Pøipojení

24 mm
N konektor

Obr. 2  Anténa GROUNDPLANE 3003-920
(2036.100.07)

Souèástí obou typù antén je shodný 15 m dlouhý koaxiální anténní kabel, který je na
jednom konci opatøen N konektorem (k pøipojení antény) a na druhém konci BNC konektorem (pøipojení k soupravám rádiové stanice). Vechny díly antén jsou opìt uloeny
v plátìné pøenosné branì.
PSV - anténa 3003-920
2,5
PSV

V prùbìhu roku 1998 byla na základì srovnávacích zkouek tato anténa nahrazena
modernizovanými anténami GROUNDPLANE
typu 3003-920 (oznaèení DICOM 
2036.100.07) a 3012-900 (2036.100.16) od
stejného výrobce. Z hlediska elektrických parametrù jsou obì antény shodné a mají následující parametry:

2
1,5
1

Antény pracují v kmitoètovém rozsahu
30 MHz a 108 MHz, maximální výkon
100 W (CW). Zmìøené hodnoty PSV
v závislosti na pracovním kmitoètu stanice
RF 13 jsou uvedeny v grafu na obr. 1.
Konstrukènì se vak tyto antény lií. Spoleènou èástí je anténní záøiè sestávající ze
dvou laminátových dílù, které jsou do sebe
vzájemnì zaroubovány. Zde je tøeba upozornit, e tento záøiè je shodný s prutem
prutové antény 2,55 m s oznaèením
3000-900. Jiná je ovem konstrukce protiváh tìchto antén GROUNDPLANE. Protiváhy antény 3003-920 jsou zhotoveny
z ocelových lanek délky 2,3 m, která jsou
pevnou souèástí anténního dílu. Volné konce protiváh jsou opatøeny oky pro zajitìní
karabin horních napínacích lan anténního
stoáru. Výstavba této antény je kratí, protoe odpadá nìkdy pracné sestavování protiváh do anténního dílu. Dalí výhodou je
jednoduchá konstrukce protiváh, která minimalizuje monost pokození v prùbìhu ivotnosti antény.
Kadá protiváha antény 3012-900 je zhotovena ze dvou ocelových trubek, které
jsou vzájemnì seroubovány a jejich délka
je opìt 2,3 m. Takto sestavené protiváhy
jsou naroubovány do závitových vloek
v anténním dílu. Pøi výstavbì antény na stoár pøi malém vzduném proudìní odpadá
nutnost zajitìní stoáru horními kotevními
lany. Anténa je rovnì vhodná pro pevná
stanovitì na speciálních drácích, jejich
souèástí nejsou napínací kotevní lana.
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Obr. 1 - Zmìøená závislost PSV na kmitoètu,
mìøeno na stoáru 9 m antény 3003-920
(2036.100.07)
Vechny antény GROUNDPLANE se vyznaèují vysokou úèinností vyzaøování. Úèinnost
vyzaøování je dána vhodným pøizpùsobovacím obvodem umístìným v anténním dílu,
konstrukcí anténního záøièe a pøedevím umístìním antény na stoár. Minimální výka antény nad zemí by mìla být 6 m. Antény
GROUNDPLANE jsou zobrazeny na obr. 2
a 3.

b) Anténa DISCON AS 13

Tento typ antény, vyrábìný spoleèností
DICOM, je svými vlastnostmi urèen pøedevím
pro dlouhodobé pouívání na jednom pevném
stanoviti. Konstrukce antény je robustnìjí
a obsahuje vìtí poèet samostatných dílù.
Masivnìjí konstrukce antény zvyuje odolnost
proti pùsobení povìtrnostních vlivù. Její základní parametry jsou:
Parametr

Hodnota

Pomìr stojatého
vlnìní

max. 3 : 1

Polarizace

vertikální

Rozmìry

prùmìr vodorovného
disku  záøièe 2,52 m

Obr. 3  Anténa GROUNDPLANE 3012-900
(2036.100.16)
Základní èástí je anténní díl, který tvoøí støed
antény. Do anténního dílu jsou pøiroubovány
paprsky záøièe a protiváh. Díl je sestaven ze
dvou navzájem odizolovaných èástí. Horní
èást anténního dílu obsahuje est závitových
vloek pro paprsky vodorovného disku. Tyto
paprsky mají délku 1,27 m. Spodní èást anténního dílu obsahuje rovnì est závitových
vloek pro paprsky protiváhy. Paprsky protiváhy se skládají ze dvou èástí a jejich délka
po vzájemném seroubování èiní 2,9 m. Na
spodní èásti anténního dílu je dále napájecí
anténní konektor typu BNC, zajiovací oko
pro anténní kabel a montání èep pro zajitìní v anténním stoáru.
Souèástí kompletace antény je koaxiální anténní kabel délky 12 m, opatøený na obou
koncích BNC konektory a dvì brany, jedna
pro uloení anténního dílu a druhá pro paprsky antény.
Z dùvodu vyí hmotnosti smí být anténa instalována pouze na teleskopický stoár vysoký 9 m MA 798-900, který splòuje nosnost do
hmotnosti antény 15 kg. Z dùvodu zajitìní
efektivního vyzaøování antény se doporuèuje
její umístìní min. do výky 6 m.

prùmìr spodní èásti 3,03 m
výka antény  2,63 m
Prùmìr
montáního èepu
Pøipojení

40 mm
BNC konektor s dutinkou

Ing. Jiøí atný
KON, tel. 0632/522629

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

REDUKCE K ANTÉNNÍMU
STOÁRU

Obr. 1  Redukce 2035.805.01 z f 24 mm
na f 20 mm
Redukce k anténnímu stoáru je urèena
pro pøizpùsobení rozdílných rozmìrù
montáních prvkù anténního stoáru
a antény. Cílem je tedy dosaení, pokud
mono jednoduchým postupem, pevného
spojení stoáru s anténou.
Pøi zavádìní rádiových stanic RF 13 byla
zohlednìna monost montáe nového typu
irokopásmové antény na stoáry
k anténám starích stanic, napø. R 111,
tj. stoárù, které jsou ukonèeny trubkou
o f 20 mm. Ideální irokopásmovou anténou pro tento typ stoárù, jak z hlediska
hmotnosti, tak i rozmìrù, se stala anténa
GROUNDPLANE. Proto bylo nutno zrealizovat redukci pro tento typ antény
s oznaèením 2035.805.01. Redukce trub-

Obr. 2  Redukce 2035.802.01 z f 24 mm
na f 40 mm
kovitého tvaru je opatøena na koncích kletinami s prùmìry 20 mm a 24 mm. Kletina je svírána svìrkou, pomocí roubu M8
a køídlové matice.
Pøi montái se na redukci nejprve uvolní
svìrky a redukce se nasadí kletinou
o f 20 mm na horní konec stoáru. Svìrka
se poté rukou pevnì zajistí køídlovou maticí. Potom se do kletiny o f 24 mm zasune montání èep anténního dílu antény
GROUNDPLANE a svìrka se opìt pevnì
zajistí. Tím je dosaeno pevného spojení
stoáru a antény.
S novými mobilními soupravami RF 1325
èi RF 1350 byly do AÈR zavedeny dalí
typy antén, které vyadovaly pouití robustnìjího stoáru, jen umoòuje snadnou

výstavbu jak ve volném terénu, tak i na mobilním prostøedku. Optimálním øeením se
stal stoár 9 m vysoký s oznaèením
MA 798-900, který umoòuje nést smìrovou anténu logaritmicko-periodickou
752-901 nebo vesmìrovou anténu
DISCON AS 13 s hmotnostmi do 12 kg.
Obì tyto antény se vak vyznaèují uchycením pomocí èepu o f 40 mm, èemu je
uzpùsoben i tento stoár. Aby bylo mono
na stoáru MA 798-000 vztyèit i antény
GROUNDPLANE s montáním èepem
o f 24 mm, bylo nutno nabídnout uivatelùm redukci z f 24 mm na f 40 mm
s oznaèením 2035.802.01. Redukce je realizována pomocí kletiny o f 40 mm,
její horní èást pøechází do kuelovitého
tvaru s otvorem o f 24 mm. Pøi montái se
nejprve uvolní aretaèní páka na horní sekci stoáru (odklopením od stoáru), potom
se do horní sekce zasune kletina
s f 40 mm a pak se do otvoru s f 24 mm
zasune montání èep anténního dílu antény GROUNDPLANE. Pevné spojení antény,
redukce a stoáru nastane po zajitìní aretaèní páky  pøitlaèením páky ke stoáru.
Shodný zpùsob montáe vyuívá také anténa AK 503 pro KV rádiové stanice.
Do roku 2001 byly oba typy redukcí standardnì dodávány jako pøísluenství antén
GROUNDPLANE typu 990-905, 3003-920
a 3012-900. Redukce 2035.802.01 se
nyní stává pøísluenstvím 9m stoáru 798900 a nebude souèástí antén GROUNDPLANE.
Vyobrazení obou typù redukcí je na obrázcích 1 a 2.
Ing. Jiøí atný
KON, tel. 0632/522629

POZNATKY SERVISU
Firma DICOM vìnuje velkou pozornost
kvalitì a spolehlivosti svých výrobkù. Jak
vyplývá ze sledování statistik, èetnost závad je u rádiových stanic RF 13 velice nízká. Nìkteré problémy se ovem opakovanì vyskytují u pøísluenství rádiové stanice.
Prutové antény 1,5 m RF 13.6, 0,5 m
RF 13.7 a rovnì mikrotelefon RF 13.2 se
stávají èasto pøedmìtem mechanického
pokození. Bohuel nutno konstatovat, e
ne vdy jde o pokození zpùsobená bìným provozem.
Postup pouívání pøísluenství je pøesnì popsán v návodu k rádiové stanici RF 13. Pøi
své servisní èinnosti u nìkterých jednotek
AÈR jsme vak mohli zhlédnout netuené
monosti vyuití mikrotelefonu a antén.
Nesení rádiové stanice zavìené na kabelu mikrotelefonu, ohýbání a tvarování
trubek antén 0,5 m do nejrùznìjích umìleckých výtvorù, pouití antén 1,5 m
v rozloeném stavu, aby nepøekáela.

Tyto zpùsoby, ke kterým se jetì pøidávají
pokození antén pøi nástupu a výstupu do
bojových vozidel, tvoøí zøejmì hlavní pøíèinu
poruchovosti pøísluenství rádiové stanice.
Uvedené problémy se nae spoleènost pokusila øeit u ruèní rádiové stanice RF 1301, zavedením páskových antén stejného typu
a provedení, které jsou pouívány u podobných typù v armádách NATO. Z prvních výsledkù pouívání tohoto druhu antén ale vyplývá, e problém pokozování se vyskytuje
prakticky ve stejném rozsahu. Z toho lze usuzovat, e pøíèina závad není v samotné konstrukci a provedení antén, ale spíe ve zpùsobu pouívání a zacházení s technikou.
Tímto èlánkem jsem si dovolil pøipomenout
nìkteré poznatky z praktického nasazení VKV
spojovací techniky a doporuèit uivatelùm pro
spolehlivý a bezproblémový provoz následující:
 Vypìstovat u obsluh vìdomí dùleitosti rádiového spojení pro èinnost vech druhù
vojsk.

 Dbát na správné pouívání pøísluenství
v provozu, jak je uvedeno v návodech
k pouití.
 Pouívat antény podle potøeby dosahu
spojení.
 Zabránit úmyslnému pokozování
a nevhodnému zacházení s rádiovými
stanicemi a jejich pøísluenstvím za provozu.
 Odpovìdnými pracovníky provádìt pravidelné kontroly stavu a oetøení spojovací techniky v intervalech stanovených
návodem.
Vìøím, e vyuití tìchto jednoduchých zásad pøinese zvýení spolehlivosti provozu
pøísluenství rádiových stanic øady RF 13
a RF 1301 a tím také spokojenost jejich uivatelù.
Zdenìk Lihán
servis OBO, tel. 0632/522550
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

DICOM, spol. s r. o.
se zúèastnil
5. roèníku výstavy IDEX
spolu s firmou OMNIPOL, a. s.
Tato expozice tvoøila dominantu
v úèasti Èeské republiky.

9. a 11. kvìtna 2001 Brno

IDEX 2001
18. a 22. bøezna 2001

Spojené Arabské Emiráty

Ji tradiènì pøedstavil DICOM své výrobky ve spoleèné
expozici se spoleèností MESIT pøístroje. K novinkám na
stánku patøily vf zesilovaè PA 150 a anténní ladicí jednotka
AD 150H pro softwarovou rádiovou stanici M3TR, digitální
polní telefon TPD 97, utajovaè EU 13 a generátor pøesného
èasu a kmitoètu GPG 24.

Fotbalový turnaj G-NSV AÈR
Letoní 1. roèník turnaje v malé kopané (po loòském, tzv. nultém roèníku) byl
uspoøádán ve spolupráci s naí spoleèností v pátek 18. 5. 2001 na høiti
TJ TARGET BØESTEK.
Zúèastnila se ho drustva: Agentura komunikaèních a informaèních systémù;
DICOM, spol. s r. o.; EDS, s. r. o.; GITY, a. s.; RAISA; ROHDE & SCHWARZ
- Praha, s. r. o.; Velitelství pozemních sil - G6; Vojenský útvar Straice;
a poøádající drustvo Sekce velení a øízení G.
Plánované zahájení turnaje se po deti mírnì opozdilo,
ale dalím utkáním poèasí pøálo a do posledního
zápasu, který byl odehrán v deti.
Drustva hrála ve tøech skupinách kadé s kadým.
První dvì drustva z kadé skupiny postoupila do
dalího kola, kde opìt hrála kadé s kadým, pøièem
pøedchozí vzájemné zápasy byly zapoèítány.
Po postupu z prvního kola drustvo DICOM úspìnì
prolo i kolem druhým a k velké radosti hráèù i pøítomných fanoukù se opìt stalo dritelem poháru.
Podìkování patøí celému drustvu DICOM ve sloení Ladislav Vlèek, Jiøí Hanus, Radek
Janeèka, Frantiek Pavlas, Zdenìk Hanáèek, Pavel Chlachula (nehrající kapitán), Robert
Jarský, Jiøí Jurèa, Petr Tomáù, Miroslav Mikli a Martin Kedroò.
Plk. ing. Jan evèík, který na turnaji zastupoval nepøítomného náèelníka Sekce G-NSV
AÈR generála V. Picka vyslovil spokojenost s pøípravou a prùbìhem turnaje a ocenil
výbornou atmosféru jak na høiti, tak mimo nìj pøi neformálním vyhodnocení celé akce.

Vìra Vránová
PER, tel. 0632/522833

DICOM INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM, spol. s r.o. Toto èíslo vychází 4. 6. 2001 v nákladu 250 ks.
Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM
DICOM, spol. s r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, 686 01 Uherské Hraditì,Tel. 0632/522603, Fax: 0632/522836,
E-mail: obo@dicom.mesit.cz, http://www.dicom.cz

8

DICOM INFORM

ÈÍSLO 14/ÈERVEN 2001

