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V TOMTO ÈÍSLE
ÚVODNÍ SLOVO
ØEDITELE SPOLEÈNOSTI ............... str. 1

NOVINKY
Ruèní taktická rádiová stanice
RF 1301
doplnìní systému VKV
taktické komunikace ... str. 2

KV rádiová stanice R-150T
odolná stanice pro mobilní
i stacionární pouití ..................... str. 3

Váení pøátelé,
pøi zavádìní nové sluby bývá obvyklé dát
potenciálním uivatelùm nahlédnout do zámìrù
autorù hned na poèátku. Písemný informaèní
bulletin DICOM INFORM vzniká v dobì, kdy
produkty DICOM Uherské Hraditì jsou
v tisícových poètech a desítkách typù nasazeny
nejen v Armádì Èeské republiky, ale i na dalích
místech ve svìtì. Ohlasy od uivatelù, které
firma zjiuje pøi své pravidelné preventivní
i praktické servisní èinnosti, byly pøi tvorbì
obsahu tohoto bulletinu základním vodítkem.
Dalí doplnìní jsme provedli na základì
posouzení podobných tiskovin, vydávaných
renomovanými firmami ve svìtì.
DICOM INFORM bude v roce 1998 vydán ètyøikrát, v èeské verzi (termín vydání
bude v závìru kadého kvartálu). V dalích letech bude zváen poèet èísel, bude
vak zachován minimální poèet ètyøi. Od roku 1999 pøedpokládáme vydávat
anglickou verzi.

Obsahová náplò listu bude pro rok 1998 následující :

TEORETICKÁ ÈÁST
Pøenos krátkých èíslicových
zpráv (FLASH) .............................. str. 4
Automatizace krátkovlnného
spojení - ALE a ALIS .................... str. 4

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Pouití RF 1325
ve vrtulníku MI 17 ........................ str. 5
Komunikace s RF 13 bez
mikrotelefonu - pouití RF 13P ... str. 6
Zmìny v konstrukci
prutových antén ........................... str. 6

Novinky
V této èásti budou pøedstaveny novinky z oblasti komunikaèní a navigaèní techniky, které jsou v DICOM ve fázi ukonèení vlastního vývoje, nebo z kooperace tuzemské
i mezinárodní. Budou uvedeny formou struèného popisu, doplnìného blokovými schématy a obrázky.
Teoretická èást
Tato sta bude vìnována hlubímu technickému rozboru nìkterých øeení, uplatòovaných
ve výrobcích DICOM. Domníváme se, e otevøené poskytování podrobných informací
z technické oblasti poslouí k vytváøení nezávislého názoru o technické úrovni a umoní
objektivnìjí srovnání s konkurenèními výrobky.
Zákaznická rubrika
Bude vìnována problematice praktických aplikací výrobkù DICOM a jakosti. Tato èást
bulletinu bude pøístupná i uivatelùm, kteøí projeví zájem. Budou zde prezentována nìkterá netradièní pouití, doporuèení, sdìlení o zmìnách, variantách a modernizaci.
Reklamní èást, adresy
V této èásti budou v pøedstihu uvádìny termíny a místa konání akvizic DICOM, které budou
veøejnì pøístupné, adresy potøebné pro kontakty obchodní, technické a ekonomické.

Verze rádiové stanice RF 13 ........ str. 7
Varianty modemù v systému RF 13 . str. 7

Toto první èíslo obsahuje navíc pøílohu s profilem firmy DICOM.

REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Váení zákazníci, ètenáøi, pøál bych si, aby tento nový prvek naí vzájemné komunikace
prohloubil dùvìru v nae výrobky, zvýil Vai informovanost a dovoluji si doufat, e Vám
pøinese i nové, zajímavé informace.

Ohlasy z tisku .............................. str. 8

PØÍLOHA
Profil DICOM s.r.o. ......................... 11
Aktivity DICOM .............................. 12
KONTAKTNÍ ADRESY

Na podzim roku 1998 otevøe DICOM i svoji vlastní internetovou stránku, blií informace pøineseme ve druhém èísle DICOM INFORM.

S úctou
Ing. Alois ohajek
øeditel
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NOVINKY

RUÈNÍ TAKTICK Á RÁDIOVÁ
STANICE

RF 1301
doplnìní
systému
VKV
taktické
komunikace
RF 13

Ruèní rádiová stanice pro spojení na úrovni drustva je jedním ze základních prostøedkù systému VKV taktické komunikace. DICOM se rozhodl
pro zavedení takové stanice do svého výrobního programu formou spolupráce se zahranièním partnerem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Základní parametry

Pøijímaè

Kmitoètový rozsah ................... 30,000 MHz a 87,975 MHz
Odstup kanálù .......................... 25 kHz
Poèet kanálù ............................. 2320
Druh modulace ......................... F3E
Volba kanálu ............................. otoèným pøepínaèem
Druh provozu ........................... simplexní/poloduplexní
A
- analogová øeè
D
- digitalizovaná utajená
øeè (kompatibilní
s RF 13)
EXT A - kanál pro data
FLASH - pøenos krátkých
kódových zpráv
(kompatibilní s RF 13)
Utajení øeèi ............................... vnitøní èíslicový maskovaè

Citlivost ..................................... 0,5 mV pøi 12 dB SINAD
Nf výkon .................................... nastavitelný, 0,01 W a 0,2 W
Zkreslení nf ............................... £ 7 %
Pøenáené nf pásmo øeè ....... 400 Hz a 2500 Hz
data ..... 30 Hz a 8000 Hz

Napájení
Jmenovité napájení ................. 7,2 V
Doba provozu ........................... min. 10 hodin pøi pomìru
vysílání/pøíjem/pohotovost
1:1:8

Ostatní parametry
Podsvìtlený LCD displej

Vysílaè

Vnitøní test po zapnutí rádiové stanice

Výstupní výkon .............................. standardní 1 W
sníený
0,1 W
zvýený 3 W
Kmitoètová stabilita ....................... ± 3,5 ppm
Potlaèení vlastních harmonických .. min 40 dB
Potlaèení parazitních kmitoètù ..... min 66 dB
Impedance antény ......................... 50 W
Vysílání podtónového kmitoètu ...... 150 Hz

Rozsah provozních teplot ....... -30 °C a + 50 °C
Hmotnost .................................. 0,9 kg
Rozmìry .................................... [90/75 x 184 x 43] mm
Rozmìry se zdrojovou
skøíní ......................................... [90/75 x 215 x 43] mm
Vodotìsnost ............................. do hloubky 1 m

Monosti programování
 do 10 pøednastavených kanálù mùe být uloeno èíslo kanálu, kmitoèet, druh provozu a výstupní výkon

Výbìr kooperaèního partnera byl proveden
velmi peèlivì zvlátì s ohledem na:
 technické parametry jeho stanic
 ochotu pøedat podklady k úpravì stanic
pro úplnou kompatibilitu s RF 13
 schopnost pøevést celou technologii výroby ruèní stanice do DICOM (100% offset)
 cenu
V uím výbìru zùstali tøi potenciální zahranièní partneøi (v ÈR se podobná stanice nevyrábí), kteøí byli poádáni
o zapùjèení svých ruèních rádiových stanic k posouzení v DICOM, zároveò zástupci DICOM navtívili jejich výrobní závody k posouzení technologické úrovnì výroby.
Závìrem vech tìchto jednání
byl výbìr polské firmy Zak³ady
Radiowe Radmor SA, a to pro
velmi podobnou technologii výroby, otevøenost pøi úpravách
stanic a souhlas
s pøevedením
celé výroby do
DICOM. Velmi
dùleitá je cena, která
ve srovnání
s konkurenty je
výraznì
nií.
V neposlední øadì
stojí také snaha DICOM o uí spolupráci s naimi nejbliími sousedy,
jejich hospodáøská, politická a vojenská situace je
velmi
podobná
a proto je tøeba hledat a nalézat monosti svých vlastních prùmyslù ne
sáhneme po nìèem
zvenku.
Výsledkem je ruèní rádiová stanice RF 1301, plnì kompatibilní
s rádiovými stanicemi RF 13 ve vech reimech provozu vèetnì digitální utajené
øeèi a provozu FLASH (tento provoz je popsán na str. 4 tohoto vydání). K zajitìní
této kompatibility byl v DICOM
a RADMOR provádìn spoleèný vývoj na
úpravách pùvodní stanice Radmor 3501,
souèasnì zavádìné v polské armádì.
Rádiová stanice RF 1301 nachází v systému RF 13 své místo tam, kde je potøeba
spojení na kratí vzdálenosti (øádovì kilometry), nízká hmotnost a malé rozmìry samotné stanice.

 rychlé programování parametrù kanálù pomocí plnicího zaøízení (Fill Gun)
 ruèní programování parametrù kanálu v polních podmínkách bez pouití vnìjích zaøízení

Blií technické informace: Ing. Libor Mikl, KON, tel.: 0632/522511
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Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO

NOVINKY

KV RÁDIOVÁ STANICE R-150T
odolná stanice pro mobilní i stacionární pouití
Pøi modernizaci krátkovlnného programu
DICOM jsme vycházeli jednak ze zachování plné kompatibility se stávajícími rádiovými stanicemi R-150A zavedenými ve výzbroji AÈR, ale hlavnì z poznatkù uivatelù z provozu krátkovlnných stanic v AÈR.
Ve spolupráci s firmou ROHDE & SCHWARZ
Mnichov, SRN, vznikla rádiová stanice zcela nové generace s èíslicovým zpracováním
signálu v mezifrekvenèní èásti, adaptivním
systémem automatického navazování spojení, a to buï ve standardu ALIS (100%
kompatibilním s øadou R-150A) nebo ve

standardu ALE dle MIL-STD 188-141A,
kompatibilním se systémy jiných svìtových
výrobcù. Dùleitou otázkou byla také odolnost v rùzných zástavbách (R-150T je vhodná pro pouití ve vech druzích mobilních
prostøedkù vèetnì pancéøovaných s výzbrojí - tankù, BVP atd.), její malé rozmìry a oddìlení ovládací jednotky od samotné stanice podstatnì zjednoduují zástavby do
omezených prostorù v mobilních prostøedcích.

Velký dùraz u vech spojovacích zaøízení
vyrábìných naí firmou klademe na spolehlivé pøenosy dat a R-150T
není vyjímkou. Pøenos dat
TECHNICKÉ PARAMETRY
umoòuje u se základním
STANICE RS 150T
vybavením a jejím rozíøeSpoleèné údaje o vysílaèi a pøijímaèi
ním o modem se speciálním
Frekvenèní rozsah .......................... vysílání 1,5 MHz a 30 MHz
programovým vybavením lze
pøíjem 10 kHz a 30 MHz
dosáhnout pøenosové rychDruhy provozu ............................... A1A (CW)

losti a 5400 bps, co je v oblasti krátkovlnné techniky ojedinìlý výsledek.
Souèástí stanice je anténní ladící jednotka,
schopná pøizpùsobit jak krátké prutové tak
i dlouhé drátové antény. Její nespornou
pøedností je skuteènost, e se ke stanici
pøipojuje jediným koaxiálním kabelem spoleèným pro pøenos vlastního signálu, napájení i øídících údajù.
Obsluha stanice je snadná díky jednoduché
ovládací jednotce, která umoòuje pøednastavení a 100 kanálù. Kanály se programují pøímo z PC nebo plnicího zaøízení
(Fill Gun), standardnì pouívaného
u naeho VKV systému.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO

J3E (USB,LSB)
H3E (AME/USB)
B8E (ISB)
F3E (FM)
F1B (FSK, AFSK)
F1C (FAX)

Data vysílaèe
Výstupní výkon (50 W, PSV<1,5) .... 150 W +0.5/-1 dB PEP
100 W +0.5/-1 dB CW
Potlaèení harmonických ................. > 45 dB (typ. > 60 dB)
Potlaèení intermodulaèních
produktù (vzhledem k PEP) ............ > 32 dB (typ. > 36 dB)
Data pøijímaèe
Citlivost (bez pøedzesilovaèe) ........ A1A -120 dBm (BW = 300 Hz)
J3E -113 dBm (BW = 2,7 kHz)
H3E -104 dBm (BW = 6 kHz)
Max. vstupní napìtí ........................ 100 V EMF
Obecná data
Napájení ......................................... +19 VDC a +31 VDC
Rozmìry (íøka x výka x hloubka) .. (435 x 130 x 291*) mm
Hmotnost ........................................ max. 16 kg
*
s modemem 320 mm
OVLÁDACÍ JEDNOTK A DO 150T
Poèet nastavitelných kanálù .......... 100
Rozhraní na .................................... mikrotelefon
hovorové zaøízení (BCC 602)
Rozmìry (íøka x výka x hloubka) .. (175 x 67 x 52) mm
Hmotnost ........................................ max. 0,6 kg
ANTÉNNÍ LADÍCÍ JEDNOTKA AD 150T
PSV po naladìní ............................. < 1,5
Doba ladìní
první ladìní .................................. < 6 s (typ. 1s)
opakované .................................... < 0,2 s
Vzdálenost od stanice .................... £ 50 m
Vodotìsnost .................................... £ 4 m
Rozmìry (íøka x výka x hloubka) ... (412 x 117 x 320) mm
Hmotnost ........................................ max. 10 kg

stanice RS 150T

ovládací jednotka DO 150T

AD 150T
RS150T

SPOLEÈNÁ DATA
Rozsah pracovních teplot .............. -25 °C a +55 °C
Mechanická odolnost
vibrace ............................... 6 g (5 a 500 Hz)
rázy .................................... 20 g/3000 g (0,2 a 0,5 ms)
Blií technické informace: Ing. Ondøej ohajek, KON, tel.: 0632/522874
ÈÍSLO 1/BØEZEN 1998

DICOM INFORM

3

TEORETICKÁ ÈÁST

FLASH FLASH FLASH
PØENOS KRÁTKÝCH ÈÍSLICOVÝCH
ZPRÁV
Rádiová stanice RF 13 umoòuje pøenos krátkých tøímístných èíslicových
zpráv. Rádiový pøenos (vysílání) takové
zprávy probíhá v krátkém èasovém úseku (cca 0,3 s ), èím je omezena pravdìpodobnost lokalizace úèastníkù pøenosu
prostøedky rádiového prùzkumu protivníka.

Sloení modulaèního signálu je následující:

Pøíjem a vysílání krátkých èíslicových
zpráv je moný pøi vech druzích provozu rádiové stanice RF 13. Je tedy moný
v reimu simplexního, poloduplexního,
maskovaného, selektivního èi datového
kanálu.

Kromì synchronizaèního úvodu je modulaèní signál zakódován. Kód zajiuje automatickou korekci chybných bitù po pøíjmu signálu a zlepuje tak spolehlivost
pøenosu zprávy. Kadá èíslice
v zakódované zprávì je reprezentována
24 bity. Na pøijímací stranì je provedena
kontrola správnosti pøenesených bitù
a v pøípadì potøeby i oprava chybných
bitù. Pouitý kód je schopen opravit a
tøi chybné bity pro kadou pøenáenou
èíslici ve zprávì. Souèasnì zajiuje velmi malou pravdìpodobnost pøenesení
chybné èíslice ve zprávì. Pøenos zpráv je
tak zajitìn i tehdy, je-li kvalita fónického rádiového spojení na hranici srozumitelnosti.

Z hlediska uivatele se krátká èíslicová
zpráva odele vloením dvoumístné adresy cílové stanice a tøímístné èíslicové
zprávy, a to pomocí klávesnice na rádiové stanici . Pokud cílová rádiová stanice
zprávu pøijme, automaticky ji potvrdí .
Odesílatel zprávy má tedy okamitou kontrolu øádného pøijetí zprávy cílovou rádiovou stanicí.
Je moné zaslat krátkou èíslicovou zprávu i skupinì rádiových stanic a dokonce
i vem rádiovým stanicím na pøíjmu.
Skupinu rádiových stanic lze adresovat
tak, e druhá èíslice adresy cílové stanice je nula. Zpráva je pak pøijata vemi stanicemi na pøíjmu, jejich adresa spadá do
této skupiny adres. Napøíklad pøi zadání
cílové adresy 30 pøijmou zprávu vechny
stanice s adresami 30 a 39. V takovém
pøípadì ovem potvrzení správného pøíjmu zprávy provede jen ta pøijímající rádiová stanice, která má adresu 30.
Vechny rádiové stanice lze adresovat
hodnotou cílové adresy 99. Potvrzení
správného pøíjmu provede opìt pouze
rádiová stanice s adresou 99.
Protoe pøijatá èíslicová zpráva je k dispozici i na panelových konektorech rádiové stanice jako datový signál, lze ji pøenést i do jiných zaøízení a pouít k dalím
úèelùm.
Krátká èíslicová zpráva je pøenáena FFSK
modulací (1200 bit/s).

SYNCHRONIZAÈNÍ ÚVOD +
ADRESA PØIJÍMAJÍCÍ A ODESÍLAJÍCÍ STANICE
+ KÓD

POUITÍ REIMU
FLASH
Pøedávání smluvených signálù.
Pøedávání zpráv z vidových hlásek.
Po doplnìní pøídavným zaøízením,
které zpracuje datový signál
z panelových konektorù monost
selektivního dálkového ovládání
rùzných objektù, napøíklad
zvedání terèù , sputìní sirény,
odblokování zámku atd.

Ing. Lubomír Mikulec
KON, tel.: 0632/522841

FLASH FLASH FLASH
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AUTOMATIZACE
KRÁTKOVLNNÉHO
SPOJENÍ
ALE A ALIS
Navázání spolehlivého spojení na
krátkých vlnách je vzhledem
k dynamickým pomìrùm podmínek íøení nároènou úlohou, kterou
v minulosti dokázala úspìnì øeit
pouze zkuená obsluha. Dnes tuto
úlohu pøevzaly a zdokonalily systémy automatizovaného navázání
spojení. Vedle firemnì specifických
postupù, jako napø. ALIS
(Automatic Link Set-up) od
Rohde & Schwarz, který je optimalizován pro rychlé datové pøenosy
pøes kritické kv kanály (adaptivní
reakce), jsou zpracovány národní
standardy jako FED-STD 1045
a MIL-STD 188-141 (ALE - Automatic Link Establishment), které
nalezly velkého rozíøení i mimo
státy ve kterých jsou závazné.
Obì uvedené normy (ALIS a ALE) urèují
jak poadavky na fyzickou vrstvu (tvar
signálu, modulace, druh provozu, íøka
pásma ...), tak definují vlastní protokol
(podoba adres, zpùsob skanování, zpùsob potvrzování ...).
ALE je standard, který svým protokolem
specifikuje navázání krátkovlnného spojení, následující komunikace (øeè, data)
ji není v normì specifikována a mùe
probíhat podle libovolného jiného protokolu. Nicménì mohou být ji do samotného protokolu navazování spojení
vloeny krátké datové zprávy. Kromì základního protokolu navázání spojení
zohledòuje standard ALE více adresních
modù pro provoz v síti a ochranu navázání spojení proti rozkrytí a navázání faleného spojení zakódováním. Tyto èinnosti u nejsou souèástí normy FEDSTD-1045a ale navazujících norem FEDSTD-1046 a FED-STD-1052.
Èasto bývá kladena otázka, který z obou
zpùsobù je lepí. Odpovìï není vùbec
jednoduchá. Záleí na aplikaci
u zákazníka.
Pokud se jedná o pøenosy dat, je systém
ALIS propracovaný do vìtí hloubky
v oblasti adaptivních pøenosù. Dalí

TEORETICKÁ ÈÁST
pøedností systému ALIS je kratí doba vysílání pøi navazování spojení a celkovì mení
doba vysílání daná tím, e systém ALIS je
v dobì mimo spojení pasivní a pouze kontroluje, zda kanály, které má k dispozici
nejsou rueny pøítomností cizího signálu.
V zaøíze-ních systému ALIS je také implementován program pøedpovìdi íøení krátkých vln, který pomáhá zkrátit dobu potøebnou pro navázání spojení zejména
u dálkových tras pouívajících prostorové
vlny. Pøedností systému ALIS je dále pouitý zpùsob modulace, který dovoluje práci v kanále s vyí úrovní ruení.
Pøedností systému ALE je jeho vìtí rozíøení dané zejména tím, e ve Spojených
státech je pøedepsáno jeho pouití ve federálních aplikacích. Dalí pøedností ALE
je bohatí mnoina adres (ovem za cenu
jejich délky, která se pak projevuje delím
vysíláním) a monost pouití rùzných adresovacích modù, které nacházejí uplatnìní zvlátì pøi provozu v rádiových sítích.
U rádiových stanic DICOM R-150A je pouit systém navázání ALIS. Aby byla rozíøena pouitelnost nových rádiových stanic
typu R-150T, je moné podle volby zákazníka pouít také systém navázání spojení
ALE.
Pro srovnání jsou nìkteré charakteristiky
obou systémù uvedeny v tabulce.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel

procesor ALIS fy ROHDE&SCHWARZ

Vlastnost / charakteristika

ALIS

ALE

Automatický výbìr kanálu

- výpoèet MUF/LUF
- pasivní analýza kanálù
- aktivní analýza kanálu
v prùbìhu navázání spojení

- aktivní analýza
prozvoòováním kanálu
v nastavitelném intervalu

Automatické navázání spojení

- úzkopásmové (300 Hz)
2 FSK 228,5 Bd
- pøepnutí na vyí rychlost
a íøku pásma po spojení

- írokopásmové (3000 Hz)
8 FSK 375 b/s

Údaje pøenáené
pøi navázání spojení

- druh provozu
- zabezpeèení dat
- adaptivní reakce ano/ne

- obecnì pouitelná krátká
datová zpráva (90 znakù)

Pøenos dat se zabezpeèením

- 228,5 Bd (v pásmu 300 Hz) - option 375 b/s - (v pásmu
- podle pouitého modemu
3 kHz)
a 5400 b/s (v pásmu 3 kHz)

Adaptivní zmìna kanálu
v pøípadì ruení

- zajitìna bez ztráty dat

není zajitìna

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

POUITÍ RF1325 VE VRTULNÍKU MI 17
Komunikaèní souprava pro zástavbu do
vrtulníku MI 17 byla vytvoøena v roce
1997 na základì poadavku zákazníka
s pøihlédnutím ke specifickým podmínkám
leteckého provozu.
Tato komunikaèní souprava se skládá
z ovládací skøíòky RF 13.41, rádiové stanice RF 13L, vf zesilovaèe 25 W ZM 13L
a pøísluných kabelù. Písmeno L za oznaèením jednotlivých zaøízení oznaèuje leteckou verzi.

Ovládací skøíòka RF 13.41 je umístìna
v zorném poli pilota a umoòuje ovládání
rádiové stanice RF 13L ve stejném rozsahu,
jako z mikrotelefonu RF 13.2.
Rádiová stanice RF 13L se v leteckém provedení lií od standardní stanice rozíøením

moností, které vyplývají z technické specifikace a plánovaného nasazení komunikaèní soupravy. Jedná se zejména o doplnìní signálu odposlechu pøi vysílání (na nf
konektoru). Dále stanice umoòuje pøi programování z plnicího zaøízení zvolit individuálnì u kteréhokoliv programovaného
kanálu rùzné kombinace omezovaèe umu
150 Hz (vdy aktivní, aktivní pouze pøi
vysílání, neaktivní) a umoòuje v jednotlivých kanálech programovì vyøadit preemfázi.
Vf zesilovaè ZM 13L je upraven s ohledem
na pøipojení komunikaèních obvodù posádky vrtulníku prostøednictvím zaøízení
SPU-7. Proto je na nf konektor zesilovaèe
ZM 13L se symbolem telefonu pøiveden
odposlech (pin E, efektivní napìtí 4 V)

a tento signál je mimo zesilovaè transformován na poadované efektivní napìtí
(cca 60 V) pro sluchátka pilota. Na mikrofonní vstup nf konektoru je pøivedeno stejnosmìrné napìtí pro napájení mikrofonu.
Významnou zmìnou tohoto leteckého provedení je zvýení hlasitosti reproduktoru
pro pøíposlech a v reimu DATA (pøenos dat
rádiovým kanálem) je pro zvýení komfortu
obsluhy potlaèen nf signál v reproduktoru.
Uvedená komunikaèní souprava byla instalována na ètyøech vrtulnících MI 17, které
pouívají nae jednotky SFOR a v dobì
záplav byly k vidìní pøi záchranných pracích na Moravì.

Ing. Milan oolík
KON, tel.: 0632/522224
ÈÍSLO 1/BØEZEN 1998
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KOMUNIK ACE S RF 13 BEZ MIKROTELEFONU
- POUITÍ RF 13P.
Pokud se uivatel rádiové stanice RF 13
dostane do situace, e nemá k dispozici
funkèní mikrotelefon, jsou jeho monosti znaènì omezené. Nouzové øeení
této situace je moné pouitím nové
varianty rádiové stanice s oznaèením
RF 13P. Ta má toti
vestavìný vnitøní reproduktor i mikrofon.
Tato varianta stanice
byla vytvoøena na
základì poadavku
zahranièního zákazníka.
Rádiová stanice
RF 13P zachovává
vechny technické
a provozní parametry stanice RF 13, to
znamená i vodotìsnost a monost ovládání pomocí mikrotelefonu. Po zapnutí se RF 13P chová stejnì jako RF 13, zabudovaný reproduktor

a mikrofon jsou v neèinnosti. Ke standardnímu rádiovému provozu je tøeba pøipojit
buï mikrotelefon nebo, pro
provoz v jiné sestavì, dalí
zaøízení (DR 13, MD 13,
DM 13 atd.).
Provoz s vestavìnými reproduktorem a mikrofonem lze
navolit pomocí tlaèítek na panelu RF 13P kombinací tlaèítek NE a VÝKON. Nejdøíve se
stiskne tlaèítko NE a pøi stisknutém tlaèítku NE se stiskne
tlaèítko VÝKON. Tímto je navolen reim odposlechu vnitøním reproduktorem a hovoru
do vnitøního mikrofonu. Návrat do reimu odpovídajícímu RF 13 se provede stejným
postupem.
Odposlech a hovor mikrotelefonem ani jiným pøipojeným
zaøízením (kromì odposlechu
DM 13) není moný. Navolení tohoto reimu je signalizováno blikáním èísla kanálu na
displeji RF 13P. Pro zaklíèování stanice je nutné stisknout tlaèítko ANO
- stanice je zaklíèována po dobu stisku tla-

èítka. Dalí moností je zaklíèování vnìjím spínaèem pøipojeným k nf konektoru
stanice RF 13P. Samozøejmì lze pouít
i mikrotelefon RF 13.2.
V rádiové stanici RF 13P je zabudován pomìrnì citlivý mikrofon, snímající øeè bìné
hlasitosti a do vzdálenosti 1 m, v reimu
epot je jeho citlivost jetì zvìtena
a umoòuje snímat øeè eptem do vzdálenosti
0,3 m od stanice (nad pøedním panelem).
Mikrofon je umístìn na pøedním panelu
v místì vpravo mezi tlaèítky 5 a 0 SCAN.
Boèní otvor zvukovodu je ve výstupku pro
klávesnici ze strany nf konektorù.
Reproduktor je na levém boku rádiové stanice u tømenu pro zavìení popruhu (viz.
obrázek). Zajiuje dostateènou úroveò hlasitosti pro poslech do 1 m od stanice
v ménì hluèném prostoru (hladina akustického tlaku okolí do 80 dB), regulovatelnou
pøepínaèem na panelu stanice. Zabudovaný reproduktor nepøesahuje ádný maximální rozmìr stanice RF 13 a tím je stanice RF 13P zámìnná v zástavbách do vech
stávajících standardních rámù.
Rádiová stanice RF 13P se do AÈR zatím
nedodává.
Ing. Miroslav Sehnal

KON, tel.: 0632/522523

ZMÌNY V KONSTRUKCI PRUTOVÝCH
ANTÉN
Z vyhodnocení oprav provádìných oddìlením servisu spoleènosti DICOM vyplynul zvýený poèet mechanického pokození prutových antén u pøenosných
souprav rádiových stanic RF 13. Proto
byly v roce 1997 provedeny konstrukèní úpravy antén, které zabraòují nejèastìji se vyskytujícím závadám.
Anténa prutová 0,5 m RF 13.7
Nejèastìjím pokozením antény RF
13.7, pøed konstrukèní úpravou, je ulomení spodního dílu prutu v místì jeho
uchycení do matice (nad pruinou antény). Tato závada se dala vyvolat prudkým
úderem anténou o pevnou pøekáku. Pøi
bìných nárazech, napø. pøi nárazu prutu antény do pevné pøekáky pøi bìhu
nebo pøi kotoulu s rádiovou stanicí
s anténou 0,5 m na zádech, se uvedené
pokození nepodaøilo vyvolat.
Pro zvýení mechanické odolnosti byla
matice uchycující spodní díl prutu
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k pruinì upravena tak, e ulomení anténního prutu nelze vyvolat ani prudkým úderem anténou o pøekáku. Pùvodní (a)
a nové (b) mechanické provedení je zobrazeno na fotografii.
Anténa prutová 1,5 m RF 13.6
Konstrukèní úprava antény spoèívá v zajitìní lepených spojù izolátoru pøizpùsobovacího èlenu kovovými kolíky. Tato
úprava odstraní obèasný výskyt protoèení tìlesa antény v horní èásti pøizpùsobení.
Mechanické úpravy obou antén jsou realizovatelné i u døíve vyrobených kusù, které jsou u zákazníkù postupnì upravovány
naím servisním oddìlením. V pøípadì potøeby kontaktujte nae obchodní oddìlení
nebo servis.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON

a)

b)

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

VERZE RÁDIOVÉ
STANICE RF 13
Od poèátku výroby rádiových stanic RF 13
(konec roku 1994) dochází k postupnému
zlepování uivatelských vlastností. Pro
uivatele je verze rádiové stanice uvedena

VARIANTY MODEMÙ V SYSTÉMU RF 13
Komunikaèní systém RF 13 umoòuje pøenos dat pomocí rádiového datového modemu, který se dodává buï jako samostatné
zaøízení MD 13 nebo vestavìný v soupravì
RF 1325 nebo RF 1350.
V souèasné dobì existují v provozu dvì
varianty modemù. První varianta modemu
umoòuje pøenos dat rádiovou cestou rychlostí 2400 bit/s. Dosah rádiové stanice pøenáející data touto rychlostí je vak

Vlastní adresa
- touto funkcí se nastavuje vlastní adresa
modemu
Pøeruení pøenosu dat
- pøi volbì této funkce dojde k pøeruení
pøenosu dat a umoòuje obsluze fónický
provoz.
Reset
- funkce slouí k provedení resetu modemu

základní obrazovka
za lomítkem u typového oznaèení na pøedním panelu rádiové stanice.
Vechny verze zachovávají plnou sluèitelnost
smìrem dolù, tj. kadá vyí verze zachovává vechny uivatelské vlastnosti verze pøedchozí. Pro celkový pøehled jsou dále uvedeny rozdíly mezi jednotlivými verzemi.
RF 13/01 Verze rádiové stanice pøi zavedení do sériové výroby
RF 13/02 Na základì poadavku z vojskových zkouek mobilní soupravy RF 1325
doplnìna monost vypnutí akustického
návìstí pøi pøíjmu krátké zprávy (FLASH).
Stav je zadáván pøi programování plnicího
zaøízení PK 13.
RF 13/03 Uivatelsky shodná s pøedchozí
verzí. Jiné èíslo verze je informací pro servis - nový øídicí obvod v syntezátorech pøijímaèe a vysílaèe.
RF 13/04 Doplnìny následující funkce.
a) Programování z jiné rádiové stanice
RF 13/04, (klonování rádiových stanic
pomocí kabelu).
b) Monost programování kódù maskovaèe
hovoru pro kadý kanál samostatnì.
Kódy jsou zadávány pøi programování
z plnicího zaøízení PK 13.
Pøi pøípravì dat pro skupinu rádiových
stanic, ve které jsou i stanice nií verze
ne 04, musí být programován pouze
jeden kód maskovaèe pro vechny kanály. Pøi snaze naprogramovat rùzné kódy
pro jednotlivé kanály do rádiové stanice
nií verze hlásí stanice chybu dat
a nelze ji pøeprogramovat.
Mimo uvedené uivatelské funkce jsou doplnìny dalí funkce umoòující pouití rádiové
stanice RF 13/04 v Automatickém retranslaèním stanoviti AR 13 a v rozhraní rádiová stanice - telefonní sí (CNRI).
Podrobnìjí údaje pro pouití uvedených
funkcí jsou v návodech k pouití rádiové
stanice RF 13/04 a plnicího zaøízení PK 13.
Vechny rádiové stanice niích verzí lze
na objednávku upravit u výrobce na verzi
RF 13/04.
Pøi dalích modernizacích rádiové stanice
RF 13 bude i nadále dodrována zásada, e
vyí verze bude zachovávat vechny vlastnosti rádiových stanic niích verzí.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON

nastavená rychlost pøenosu

z fyzikálních dùvodù mení ne pøi pøenosu otevøené øeèi. Zvýení dosahu je ale
moné za cenu sníení pøenosové rychlosti. Proto byla po dohodì se zákazníkem realizována modernizace umoòující pøepínání pøenosových rychlostí 300, 600 1200
a 2400 bit/s, které tyto vlivy omezuje.

Podrobný popis nových funkcí je uveden
v uivatelské pøíruèce programu RDCOM
(leden 97).
O nastavené pøenosové rychosti je obsluha programu RDCOM informována na stavovém øádku vpravo dole zobrazením napø.
2400 bit/s.

Program verze 3.0 je kompatibilní s modemy první varianty u kterých není moné
pøepínat pøenosové rychlosti. O této skuteènosti je obsluha informována údajem na stavovém øádku, kde je zobrazen údaj *2400 bit/s,
menu Modem - rychlost vf kanálu
tzn. se jedná o rádiový
modem první varianty
umoòující provoz pouze rychlostí 2400 bit/s.

Souèasnì s druhou variantou rádiového
modemu je distribuována nová varianta
ovládacího programu RDCOM, verze 3.0.
Program byl doplnìn o novou poloku

V souèasné dobì probíhá u uivatelù postupná
výmìna modemù první
varianty za modemy
druhé varianty.

v menu s názvem Modem, která obsahuje
nové funkce související s rozíøenými monostmi druhé varianty modemu:
Rychlost vf kanálu
- pøepínání pøenosových rychlostí 300, 600,
1200 a 2400 bit/s

V pøípadì, e uivatel
nevlastní ovládací program RDCOM, verze
3.0 umoòující pøepínání rychlostí, DICOM
poskytne bezplatnì verzi 3.0 (verzi programu je moné zjistit v programu RDCOM
volbou menu X - Info).
Ing. Libor Mikl

KON, tel.: 0632/522511
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

OHLASY Z TISKU
Vojenský profesionál è. 10 - 12/1997

Na stránkách tohoto armádního odborného èasopisu je èlánek Nová generace VKV
rádiových stanic øady RF 13 a 1350 od
Ing. Jaromíra imka. V èlánku jsou ètenáøi
podrobnì a velmi fundovanì seznamováni
s vlastnostmi pøenosné rádiové stanice
RF 13, sloením soupravy a jejím mnohostranným pouitím. Dále jsou popsány rùzné typy zdrojù, které nová generace nabízí, jejich nabíjeèe a vekerá doplòková
a roziøující pøísluenství (rádiový modem
pro pøenosy dat, dálkové ovládání, atd.)
vèetnì kontrolních zaøízení. Jak uvádí autor, v dalích èíslech budou popsány soupravy mobilních stanic RF 1325, RF 1350,
soupravy pro hlídková vozidla, mobilní antény a rùzné zástavby.

ATM - Armádní technický magazín
è. 12/1997

V prosincovém èísle roèníku 1997 známého vojenského technického èasopisu, roziøovaného rovnì PNS, je èlánek
mjr. Ing. Petra Hakla Vyhodnocení zkueností z provozu radiostanic RF 13, systému
GPS a vnitøního hovorového zaøízení BCC
600 pouívaných bìhem TC jednotek PLRV
ve VVP Libavá ve dnech 9. - 20.6. 1997
Mjr. Ing. Hakl v èlánku podrobnì popisuje
praktické zkuenosti z nasazení spojovací
techniky vybudované na bázi rádiové stanice RF 13, která je kompatibilní se standardy NATO, v poètech pokrývající potøeby velitelských stanovi, plrbat typu KUB,
pøedsunutých vidových pozorovatelen
a støeleckých stanovit S2M pøi taktickém
cvièení. Èlánek je doprovázen øadou fotografií ze zástaveb spojovací techniky.
V doprovodném textu u jednoho obrázku
stojí za pozornost text: .. je jasnì patrný
generaèní rozdíl v technické úrovni mezi
soupravou RF 1325 a R 109M. Rozdíl
v kvalitì a spolehlivosti spojení se vak
snímkem vyjádøit nedá
Doporuèujeme ètenáøùm naeho DICOM
INFORM seznámit se s uvedeným èlánkem
popisujícím vlastnosti spojovací techniky
a její hodnocení pøímo v bojovém nasazení.
Ing. Zdenìk Vápeník
vedoucí DIN

DICOM s.r.o.
Sokolovská 573, P.O.Box 129
686 01 Uherské Hraditì
Èeská republika
Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836
E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz
øeditel - Ing. Alois ohajek
Tel.: 0632/522837
technický øeditel - Ing. Jiøí Krèa
Tel.: 0632/522502
sekretariát - Vìra Vránová
Tel.: 0632/522833

 výstupní výkon 0,2 W, 5 W, 25 W, 50 W
 kmitoètové pásmo 30 MHz a 87,975 MHz
 pøenosné, mobilní a letecké provedení
 iroký sortiment antén
 vysoká klimatická a mechanická
odolnost
 kompatibilita se svìtovì rozíøenými
standardními stanicemi

 tvorba a pøenos textových zpráv
 monost pøímého pøechodu
na èíslicové systémy øízení,
velení a napojení na zbraòové systémy
 mìøení, výpoèet a pøenos
navigaèních údajù
 monost provozu v systému DGPS
 vysoká odolnost proti REB
 monost pøipojení externích zaøízení

 pøijímaèe, antény
 referenèní stanice DGPS
 integrované systémy
navigace a komunikace

.
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OBO - obchodní oddìlení
vedoucí - Ing. Pøemysl Veèeøa
Tel.: 0632/522233, mobil: 0602/733840
- servis
Zdenìk Lihán
Tel.: 0632/522550, mobil: 0602/787903
VNP - výroba, nákup a prodej
vedoucí - Ing. Miroslav Toman
Tel.: 0632/522543
KON - oddìlení vývoje a konstrukce
vedoucí - Ing. Zdenìk Pícha
Tel.: 0632/522834

19

TQM - oddìlení kontroly a jakosti
vedoucí - Ing. Antonín Petratur
Tel.: 0632/522898
DIN - dokumentace a normalizace
vedoucí - Ing. Zdenìk Vápeník
Tel.: 0632/522835
EPF - ekonomika, plánování, finance
vedoucí - Ing. Vlastimil Kadlèek
Tel.: 0632/522850

INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM s.r.o. Toto èíslo vychází 6.3 1998 v nákladu 150 ks.
Grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN fy DICOM.
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PROFIL
DICOM s.r.o.
Uherské
Hraditì
DICOM, spoleènost s r. o. Uherské Hraditì je dceøinná spoleènost akciové spoleènosti MESIT holding, kapitálovì i technologicky
provázané formace 13 spoleèností, zabývajících se pøevánì vývojem a výrobou komunikaèní, navigaèní, digitální i analogové
elektroniky pro armádu a policii. Vechny dceøinné spoleènosti holdingu mají sídlo v jednom moderním integrovaném areálu a jsou
pøímými nositeli více jak ètyøicetileté tradice vývoje a výroby letecké elektroniky pro zemì støední a východní Evropy. DICOM byl
zaloen poèátkem roku 1993. Vedení a pøeváná èást zamìstnancù Dicomu jsou pokraèovateli úspìné práce vývojového oddìlení
døívìjího Mesitu, v nìm byl realizován vývoj a pøíprava výroby nìkolika generací palubních leteckých rádiových stanic pro civilní i vojenské letouny, palubních leteckých radionavigací, nìkolika generací statických mìnièù a mnoha desítek dalích leteckých
palubních a motorových pøístrojù.
DICOM sídlí v samostatné budovì, její prostorové a úèelové øeení dobøe vyhovuje èinnostem nutným pro vývoj a výrobu speciální
techniky. Management pouívá k øízení spoleènosti moderních metod, jejich základem je komplexní poèítaèový informaèní systém.
Vývojoví pracovníci a konstruktéøi pracují v øeitelských týmech. Konstrukèní návrhy, zpracování výrobních podkladù, návrhy ploných
spojù, generování kompletní vývojové, výrobní a servisní dokumentace se provádí plnì s podporou poèítaèù.
DICOM je vybaven technikou NC a CNC pro výrobu mechanických dílù, které pracují s pøesnostmi potøebnými pro dílce speciální
techniky. Povrchové ochrany, desky ploných spojù, odlitky a dalí speciální technologie jsou zajiovány v kooperaci pøevánì
u dceøinných spoleèností.
DICOM pouívá v sériové výrobì pøi osazování desek elektroniky pøevánì technologii povrchové montáe (SMD), vybavenou
CNC zaøízeními, øízenými programy s vlastních návrhových systémù nebo zákaznickými programy. K dispozici jsou také pracovitì
pro osazování desek ploných spojù klasickými souèástkami.
DICOM klade mimoøádný dùraz na kvalitu. Systém jakosti v etapách vývojových prací, vlastní výroby a servisu je od roku 1997
certifikován podle ISO 9001.
Kadý výrobek je podrobován komplexu funkèních a mechanicko-klimatických zkouek. Pro tyto èinnosti je k dispozici zkuebna
vybavená zaøízením pro zkouky namáháním teplem, vlhkostí, vibracemi, sníeným tlakem a pøetlakem. Pøi sestavování metodik
zkouek a kontrol jsou zohledòovány pøedevím poadavky zákazníkù, tuzemských norem ÈSN, ÈSVN, ale také mezinárodních
standardù ISO, MIL - STD, STANAG a dalích.
V prùbìhu výroby je vìnována pozornost procesu oivování a testování jednotlivých èástí a hotových výrobkù. V tomto procesu se
pouívají vlastní zkuební zaøízení øízená poèítaèi s adaptéry pro testování jednotlivých desek elektroniky a sestav. Výkonnost tìchto zaøízení umoòuje plynulé testování a nastavování poadovaných parametrù v sériové výrobì. Jejich flexibilita a univerzálnost
je pøedurèuje i pro vyuití v servisních støediscích a smluvních opravnách. Pøed koneènou kontrolou jsou vechny výrobky zahoøovány a speciálnì testovány v rozsahu dohodnutém se zákazníkem za jeho pøítomnosti.
Firma DICOM je moderní podnik s velkou tradicí a zkueností ve svých základech. Disponuje kvalitním duevním a materiálním
potenciálem se schopností vyvinout, vyrábìt a spolehlivì zajiovat servis u zákazníka v oblasti komunikaèní a navigaèní techniky
na souèasné svìtové technické a kvalitativní úrovni.

AKTIVITY DICOM
Hlavní smìr aktivit je na základì dlouhodobých plánù spoleènosti zamìøen do oblasti komunikace,
navigace a digitální techniky pro armádu a policii. V této oblasti DICOM úzce spolupracuje zejména
s MO ÈR na projektech operaènì - taktického systému pozemních sil a projektu taktických
komunikací AÈR, dùleitých modernizaèních procesech v období vstupu ÈR do NATO.

VÝVOJ, VÝROBA, MONTÁ, KOOPERACE, SERVIS
souprav VKV komunikace pro taktické
nasazení v armádì a policii
- ruèní, pøenosné, mobilní, stacionární soupravy, modemy,
utajovaèe, rádiové datové terminály, systémy automatické
retranslace, dálkového ovládání, napojení na telefonní sí,
vozidlové komunikace co-site filtry, pøísluenství (antény,
nabíjeèe, analogové a digitální polní telefony)

KV rádiových stanic
pro armádu a policii
- kooperace s firmou
ROHDE & SCHWARZ Mnichov na
rádiových stanicích R-150A (øada HF 850)
a R-150T (øada HF2000) s výkonem 150 W

souprav pro pøíjem a zpracování dat druicových systémù GPS/DGPS
NAVSTAR a GLONASS
- pøijímaèe, antény, zesilovaèe, soupravy CNS/DGPS,
generátory pøesného èasu a kmitoètu pro armádu,
policii, prùmysl, dopravu a energetiku

palubní letecké elektroniky
- pro letoun L 159 ALCA palubní intercom,
pro turbovrtulový motor WALTER 601F
elektronický omezovaè parametrù
(v 1/98 udìleno DICOMu Oprávnìní ÚCL
pro výrobu civilní letecké elektroniky)

digitální elektroniky pro prùmyslové pouití
- komponenty a SW pro sítì LonWorks.

kooperace v osazování, oivení a testování desek elektroniky
SMT technologií i klasickou montáí certifikovanou
dle standardu ISO 9001 (certifikát udìlen v 11/97)
DICOM s.r.o.
Sokolovská 573, P.O.Box 129
686 01 Uherské Hraditì
Èeská republika

Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836
E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz

