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DODAVATEL
VOJENSKÉ TECHNIKY
PODLE

ÈÍSLO 4
PROSINEC 1998

AQAP 110

Spoleènost DICOM má ji od roku 1994
vytvoøený a udrovaný systém jakosti, který odpovídá poadavkùm normy
ÈSN ISO 9001. V minulém èísle DICOM
INFORM jsme Vás seznámili se zámìrem
naí spoleènosti rozíøit zavedený systém
øízení jakosti tak, aby splòoval poadavky
normy AQAP 110 (NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development
and Production).
Audit probìhl ve dnech 21. a 22. øíjna 1998 za úèasti akreditovaných zástupcù VÚ SKØJ z Ministerstva obrany AÈR .
Auditoøi provedli hloubkovou analýzu na
vech úrovních celého systému øízení jakosti (vrcholový management, øízení procesu
výroby, dokumentace, nákupu materiálù,
kontroly, zkouení atd.)

V TOMTO ÈÍSLE
NAPÁJECÍ ZDROJE A VÝROBKY DICOM

Pøjemné proití vánoèních svátkù
a astné vykroèení
Pøíjemné
proití vánoèních
svátkù
do nového
roku 1999
a astné
Vám vykroèení
pøeje

do nového roku 1999
Vám pøeje

NOVINKY

DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA

-

DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

NAPÁ JECÍ ZDROJE A VÝROBKY DICOM
Není tomu tak dávno, kdy lidé nemìli ani tuení o existenci elektrické energie a ve svém
ivotì mohli pozorovat její úèinky prakticky pouze pøi bouøce. Dnes se bez elektøiny neobejde ádná oblast lidské èinnosti, zvlátì pak obory komunikace a navigace, kterými se
spoleènost DICOM zabývá. Bez napájení ztrácejí nae výrobky vìtinu uitných vlastností
a lze je pouít pouze jako závaí nebo zbraò pro boj z blízka na úrovni kyje praèlovìka.
Proto je otázce napájení výrobkù v naí spoleènosti vìnována velká pozornost.
Zpùsoby napájení komunikaèních a navigaèních výrobkù se podle pouití dají rozdìlit do
dvou skupin:

Zdrojové skøínì RF 13.11,
RF 13.12 ............................................ 2

- Napájení ze sítì, pro zaøízení umístìná na pevných stanovitích nebo ve vozidlech. Sítí
se zde samozøejmì rozumí jednak palubní sítì vozidel, vìtinou se stejnosmìrným napájecím napìtím 12 V nebo 27 V, jednak sí se støídavým napìtím 230 V/50 Hz.

Mobilní rychlonabíjeè RM 13 ........... 3

- Napájení z baterií, pro pøenosná zaøízení. Baterie mohou být sloeny z primárních èlánkù nebo z akumulátorù.
Výrobky DICOM urèené pro provoz ve vozidlech pøímo obsahují napájecí zdroje pro stejnosmìrnou sí 12 V a 27 V, rozsah napájecího napìtí je od 10 V do 33 V. Do této skupiny
patøí mobilní soupravy RF 1325, RF 1305 a vechny pøijímaèe GPS. Výjimku tvoøí mobilní
souprava RF 1350, která je, vzhledem k pøíkonu, urèena pouze pro napájení ze stejnosmìrné sítì 27 V s rozsahem napájecího napìtí 18 V a 33 V. Pro napájení mobilních
souprav ze støídavého napìtí 230 V je urèen zdroj SZ 13.1, samotnou rádiovou stanici RF
13 nebo pøijímaèe GPS lze napájet ze síového zdroje SZ 13.

Na základì provedeného komplexního rozboru povìøená komise neshledala ádné
vánìjí nedostatky a ohodnotila systém
zabezpeèování jakosti symbolem A - zcela
splnìno. Tento témìø stoprocentní stupeò
plnìní je tou nejlepí vizitkou spoleènosti,
která je tímto s pøedstihem pøipravena pro
dodávky vojenské techniky do AÈR v souvislosti s jejím pøipravovaným zaèlenìním
do struktury NATO.

Problematika napájení pøenosných zaøízení je sloitìjí, zde pøichází v úvahu prakticky
jen napájení z baterií. Ve výrobním programu DICOM jsou zdrojové skøínì
Napájecí zdroje pro RF 1301 ........... 4

- s akumulátory NiCd - RF 13.1, BP 1301,
- s akumulátory NiMH - RF 13.11, HP 1301, HP 1301.1,

Ing. Vlastimil Straka

- s lithiovou baterií - RF 13.12,

DIN, tel.: 0632/522594

- s primárními èlánky - RF13.13, PP1301.
Srovnání vlastností jednotlivých baterií najdete uvnitø tohoto èísla.

Vechna èísla DICOM INFORM v elektronické podobì (formát PDF)
si mùete pøehrát a prohlédnout na naich internetových stránkách
http://www.dicom.cz/inform/inform-1.htm

http://www.dicom.cz

Od prosince letoního roku jsou nae internetové stránky rozíøeny o verzi
v anglickém jazyce.
DICOM INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM, spol. s r. o. Toto èíslo vychází 4. 12. 1998 v nákladu 150 ks.
Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM. Urèeno pouze pro vnitøní potøebu spoleènosti DICOM.
DICOM, spol. s r. o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, 686 01 Uherské Hraditì, Tel.: 572 522 603, 572 801 603, Fax: 572 522 836, 572 801 836
E-mail: obo@dicom.mesit.cz, http://www.dicom.cz
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Nabíjeè univerzální NU 1301 .......... 5
TEORETICKÁ ÈÁST
Zdrojové skøínì
a nabíjení .......................................... 6
ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Problematika nabíjení a údrby
zdrojových skøíní v praxi .................. 7

Vzhledem k tomu, e primární èlánky jsou pouze na jedno pouití a tím provoznì draí,
jsou pøenosná zaøízení napájena pøevánì ze zdrojových skøíní s akumulátory. Zabezpeèení provozu akumulátorových baterií a jejich ivotnosti je proto vìnována velká pozornost. Z uvedených dùvodù tvoøí nabíjeèe irokou skupinou výrobkù. Sortiment nabíjeèù
vyrábìných v DICOM zajiuje pro vechny typy dodávaných zdrojových skøíní
s akumulátory tøi základní druhy nabíjení.
Standardní nabíjení zdrojových skøíní urèených k rádiové stanici RF 13 s nabíjecí dobou
14 a 16 hodin umoòují nabíjeè standardní NS 13, nabíjeè mobilní soupravy NM 13,
doplnìk pro provoz ve vozidlech DM 13 a síový zdroj SZ 13. Pro standardní nabíjení
zdrojových skøíní rádiové stanice RF 1301 jsou urèeny nabíjeè univerzální NU 1301, adaptér
pro standardní nabíjení NS 1301, doplnìk pro vozidla MA 1301 a malý síový nabíjeè MJ
1301.
Rychlonabíjení s nabíjecí dobou 1 a 1,5 hodiny pro zdrojové skøínì rádiové stanice RF 13
zajiují rychlonabíjeè RN 13.1 a mobilní rychlonabíjeè RM 13, rychlonabíjení pro zdrojové skøínì rádiové stanice RF 1301, nabíjeè univerzální NU 1301.

Rychlonabíjeè RN 13.1. .................... 7

Pro konzervaèní nabíjení, umoòující udrovat zdrojové skøínì trvale v nabitém stavu, je
urèen nabíjeè konzervaèní NK 13.

REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Problematika napájení zaøízení a nabíjení akumulátorù je pomìrnì rozsáhlá, proto je jí
vìnováno celé dnení èíslo DICOM INFORMU. Doufám, e uvedené informace budou
pro Vás pøínosem.

DICOM - dodavatel vojenské
techniky podle AQAP 110 ................ 8

Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí konstrukce, tel.: 0632/522834
ÈÍSLO 4/PROSINEC 1998
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ZDROJOVÁ
SKØÍÒ

RF 13.11

Tato zdrojová skøíò je urèena pro napájení rádiové stanice RF 13, pøijímaèù druicové navigace
GPR 22, GPR 24, GPR 32, polních telefonù TPA 97, TPD 97, pøípadnì jiných zaøízení se jmenovitým napájecím napìtím 12 V.
Zdrojová skøíò je osazena rychlonabíjecími niklometalhydridovými (NiMH) akumulátory. Díky typu akumulátoru a plastovému obalu je velkou pøedností zdrojové skøínì RF 13.11 její nízká hmotnost. Dosahuje
40
%
hmotnosti
skøínì
s niklokadmiovými (NiCd) akumulátory,pøitom poskytuje 80 % její kapacity.
Zdrojová skøíò je vybavena elektronickým
obvodem umoòujícím rychlé testování
stavu jejího nabití po stisknutí testovacího
tlaèítka. Indikaèním prvkem je dvoubarevná signalizaèní dioda. Rozliit lze stavy úplného vybití, vybití a nabití. Nízká hmotnost
skøínì ji pøedurèuje ke krátkodobým ope-

racím s rádiovou stanicí RF 13, kdy je tento
poadavek dominující.
Akumulátory NiMH mají svá specifika, která je nutno respektovat pøi nabíjení. Rychlonabíjeè RN 13.1 sám rozlií, který typ
zdrojové skøínì je pøipojen a upraví nabíjecí reim. Pro standardní nabíjení nabíjeèi
NS 13 je ve zdrojové skøíni èasovací obvod,
který automaticky ukonèí nabíjení po 12

hodinách. U konzervaèního nabíjení pomocí NK 13 se nic nemìní. Na vech typech
nabíjeèù mohou být souèasnì nabíjeny
zdrojové skøínì s akumulátory NiCd
i NiMH.
Ing. Antonín Klimek
KON, tel.: 0632/522523

TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovité napìtí ......................... 12 V
Jmenovitá kapacita ...................... 3,2 Ah
Standardní nabíjení ..................... 12 hodin, proud 0,4 A
Rychlonabíjení ............................. 1,5 hodiny, proud max. 2,8 A
(z rychlonabíjeèe RN 13.1)
Provozní teploty pøi nabíjení ...... rychlonabíjení
pøi teplotách (25±2) °C
stand. nabíjení
konz. nabíjení

+10 °C a +40 °C
0 °C a +40 °C
-20 °C a +50 °C

Provozní teploty pøi vybíjení ...... -20 °C a +60 °C
Ztráta kapacity samovybíjením ... max. 10 %/72 hodin
max. 40 %/30 dnù
Rozmìry ....................................... výka max. 82 mm
íøka max. 202 mm
hloubka max. 38 mm
Hmotnost ..................................... max. 0,95 kg

Zdrojová skøíò RF 13.11

Hmotnost ..................................... max.0.95kg

ZDROJOVÁ
SKØÍÒ

RF 13.12

Tato zdrojová skøíò je urèena pro napájení rádiové stanice RF 13, pøijímaèù druicové navigace
polních telefonù, pøípadnì jiných zaøízení.
Zdrojová skøíò je osazena primární lithiovou baterií. Základními pøednostmi této
baterie jsou schopnost dodat vysoké mnoství energie, nízká hmotnost, nepatrné samovybíjení a velmi iroký rozsah pracovních teplot.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovité napìtí .................. 15 V
Kapacita ................................ 15 Ah
Rozsah pracovních teplot .... -50 °C a + 70 °C

Rozmìry ............ výka
íøka
hloubka
Hmotnost .......... max. 1,6 kg

max.
max.
max.

82 mm
200 mm
86 mm

NOVINKY
Kapacita této skøínì je
témìø ètyønásobná
oproti skøíni s NiCd
a k u m u l á t o r y, p ø i
hmotnosti o témìø
40 % nií. Doba provozu rádiové stanice
RF 13 s touto baterií je
minimálnì 50 hodin.

záchranné akce, výsadky, nouzové nasazení, kde je základní podmínkou okamité
pouití, pøípadnì velmi dlouhá doba provozu.

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

Opodstatnìné je pouití litiových baterií pøi nasazení rádiových stanic
pro hloubkový prùzkum,

Zdrojová skøíò RF 13.12

MOBILNÍ
RYCHLONABÍJEÈ

RM 13

Mobilní rychlonabíjeè RM 13 zajiuje rychlé nabíjení zdrojových skøíní RF 13.1
a RF 13.11 ve vozidlech a tam, kde je dostupné napájecí napìtí 27 V.

Rychlonabíjeè RM 13 je obdobou rychlonabíjeèe RN 13.1, ale jeho napájecí napìtí
mùe být v rozmezí 18 V a 33 V. Na rozdíl od rychlonabíjeèe RN 13.1 má pouze
jednu pozici pro nabíjenou zdrojovou skøíò
a nemá vestavìný ruèní tester. Lze jím nabíjet jak zdrojovou skøíò RF 13.1 tak i zdrojovou skøíò RF 13.11, pøièem rychlonabíjeè sám rozpozná typ zdrojové skøínì. Nabíjecí charakteristika je øízená procesorem
a je rùzná pro rùzné typy zdrojových skøíní. Nabití zdrojové skøínì RF 13.1 trvá maximálnì 60 minut, zdrojová skøíò RF 13.11
je nabita za 90 minut (tyto maximální doby
nabíjení jsou rychlonabíjeèem RM 13 hlí-

dány). Vyhodnocování okamiku nabití je
rùzné podle
druhu èlánkù
pouitých ve
zdrojových
skøíních. Pro
NiCd èlánky ve
zdrojové skøíni RF 13.1 se
nabíjení ukonèí, dosáhne-li teplota +43 °C,
dosáhne se stanovená doba nabíjení nebo
zaène klesat svorkové napìtí èlánkù (typická hodnota pro nabití NiCd èlánkù je 1 %).
Pro NiMH èlánky ve zdrojové skøíni RF 13.11 je povelem k ukonèení nabíjení
dosaení teploty +50 °C, dosaení stanovené doby nabíjení nebo nárùst teploty èlánkù vìtí ne 0,6 °C za minutu. Podmínky
pro ukonèení nabíjení jsou sledovány po
celou dobu nabíjení. Rychlonabíjeè pøed

zahájením nabíjení automaticky testuje pøipojenou zdrojovou skøíò a nedovolí rychlonabíjení zdrojové skøínì velmi vybité, s teplotou nií
ne +10 °C èi vyí ne +40 °C nebo zdrojové skøínì s vadným termistorem. Konstrukènì je rychlonabíjeè RM 13 uzpùsoben k zabudování do vozidla. Na pøedním
panelu jsou v prohlubni vechny ovládací
a signalizaèní prvky i konektor pro napájecí
kabel a pojistka napájení.
Ing. Miroslav Sehnal
KON, tel.: 0632/522523

TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovité stejnosmìrné
napájecí napìtí ........................................... 27 V

Nabíjecí charakteristika rychlonabíjeèe:
Nabíjení probíhá podle následující tabulky:

Mezní napájecí napìtí ................................ 18 V a 33 V
Nabíjecí proud ............................................ 0,2 A a 6 A,
øízeno mikroprocesorem podle
nabíjecí charakteristiky

ZDROJOVÁ SKØÍÒ RF 13.1

Odbìr proudu z palubní sítì 27 V ............. max. 6,3 A

30 minut .............................................. 6 A

Jitìní .......................................................... tavná pojistka T 6,3 A
Rozsah provozních teplot zdrojové skøínì
pøi rychlonabíjení ....................................... +10 °C a +40 °C
Vnìjí rozmìry nabíjeèe ............................. výka
íøka
hloubka
Hmotnost .................................................... max. 2,1 kg

max.
max.
max.

114 mm
212 mm
105 mm

DOBA

5

PROUD

minut .............................................. pulzní 0,2 A (støední hodnota)

5

minut .............................................. 5 A

5

minut .............................................. 3 A

5

minut .............................................. 1,75 A

10 minut .............................................. pulzní 0,2 A (støední hodnota)
ZDROJOVÁ SKØÍÒ RF 13.11
DOBA

5

PROUD

minut ............................................. pulzní 0,2 A (støední hodnota)

80 minut ............................................. 2,6 A
5

minut ............................................. pulzní 0,2 A (støední hodnota)
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NAPÁ JECÍ ZDROJE PRO
RF 1301
K napájení rádiové stanice RF 1301 slouí zdrojová skøíò, která se pøipojuje
ke spodní èásti stanice. Vlastní zdrojová skøíò je tvoøena výliskem z plastu
s kontakty na horní stranì. K zajitìní skøínì ve stanici slouí západky, umístìné na bocích skøínì. Zdrojová skøíò je vodotìsná. Mùe být osazena rùznými typy akumulátorù, jejich vlastnosti a pouití je popsáno níe.
Pro napájení rádiové stanice RF 1301 je moné pouít celkem ètyøi typy napájecích zdrojù. Relativnì iroký sortiment napájecích zdrojù je dán snahou
o optimální pøizpùsobení napájecího zdroje, zpùsobu provozního nasazení,
poadované délce provozu a okolní teplotì.

BP 1301
Tento typ zdrojové skøínì je osazen 6 ks NiCd
akumulátorù,
jmenovité napìtí
zdrojové skøínì
je 7,2 V a celková kapacita 1,4 Ah. Spolu s akumulátory
je ve skøíni umístìn termistor pro mìøení
teploty èlánkù pøi nabíjení a vratná tepelná pojistka. Zdrojová skøíò má vyvedeny
tøi kontakty, dva z nich jsou kladný a záporný pól baterie, ke tøetímu je pøipojen
termistor. Akumulátory umoòují standardní nabíjení po dobu 14 hodin nebo rychlonabíjení za 1,5 hodiny. NiCd akumulátor je charakterizován malým vnitøním odporem, co umoòuje dodávat znaèný
proud. Dalí výhodou jsou zaruèované parametry a provozuschopnost pøi teplotách
a -30 °C. Mezi nevýhody patøí relativnì
malá kapacita èlánku vzhledem k objemu
a vysoké samovybíjení pøi skladování, které pøedstavuje asi 30 % kapacity za mìsíc. Rozmìry zdrojové skøínì jsou
(73x40x62) mm ( x h x v), hmotnost je
300 gramù.
Pøi provozu rádiové stanice s touto zdrojovou skøíní je zaruèovaná doba provozu
rádiové stanice 10 hodin.

HP 1301
Zdrojová skøíò HP 1301 je osazena 6 ks
NiMH akumulátorù, které mají shodné rozmìry jako NiCd akumulátory. Jmenovité napìtí je stejné jako u zdrojové skøínì s NiCd
akumulátory, tj. 7,2 V, ale celková kapacita je 2 Ah. Shodnými rozmìry akumulátorù je také dán shodný rozmìr a hmotnost
zdrojové skøínì. Jediný rozdíl je, e tato
skøíò má vyvedeny ètyøi kontakty. Ètvrtý
kontakt slouí k identifikaci typu zdrojové
skøínì v nabíjeèi. To je z dùvodu rozdílu na-
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bíjecích charakteristik mezi jednotlivými
typy akumulátorù. Také u tìchto akumulátorù je moné volit mezi dvìma zpùsoby
nabíjení - standardním a rychlonabíjením.
Akumulátory NiMH jsou v porovnání
s NiCd akumulátory charakterizovány vyí
kapacitou pøi stejném rozmìru èlánku.
Tyto akumulátory jsou pouitelné maximálnì do -20 °C, pøi niích teplotách dochází
ke zvýení vnitøního odporu a akumulátor
není schopen dodat dostateèný proud.
Vyí kapacita zdrojové skøínì zaruèuje
13 hodin nepøetritého provozu rádiové
stanice pøi pomìru - vysílání : pøíjem : pohotovost 1 : 1 : 10.

HP 1301.1
Ve skøíni HP
1301.1 jsou pouity NiMH
akumulátory
s celkovou kapacitou 3,2 Ah.
Tento typ akumulátoru má
shodný prùmìr,
je vak delí
ne akumulátor pouitý v HP 1301. Pouitý typ akumulátoru je shodný s typem pouitým u zdrojové skøínì RF 13.11 ze soupravy stanice RF 13. Vlastnosti tìchto akumulátorù, kromì vyí kapacity, jsou shodné s akumulátory pouité ve skøíni
HP 1301. Tato zdrojová skøíò je pouitelná maximálnì do -20 °C. Zmìna typu akumulátoru za vìtí znamená prodlouení skøínì o 16 mm, s rozmìry
(73 x 40 x 76) mm, hmotnost je 420 gramù a nový spodní díl zdrojové skøínì. Tato
úprava se také projeví na zvýení ceny
zdrojové skøínì. Zdrojová skøíò s tìmito
èlánky zaruèuje 25 hodin nepøetritého
provozu rádiové stanice.

PP 1301
Dalím typem
je skøíò osazená primárními
alkalickými
èlánky. Jsou
zde pouity
bìné tukové
alkalické èlánky, které jsou
umístìny v dráku. Výmìna pouitých
èlánkù je velmi jednoduchá, staèí rukou

odroubovat dva rouby spodního víka.
Primární èlánky nejsou nabíjitelné, po
vybití je nuté je vymìnit za nové. Rozmìry zdrojové skøínì jsou (73 x 40 x 60) mm,
hmotnost je 350 gramù. Výhodou tohoto
typu je snadná dostupnost èlánkù v bìné
ochodní síti. Nevýhodou je nízká doba
provozu, která dosahuje (3 a 5) hodin
podle kvality èlánkù a vyí provozní náklady.
Ing. Libor Mikl
KON, tel.: 0632/522511

NOVINKY

NABÍJEÈ UNIVERZÁLNÍ

NU 1301

Nabíjeè umoòuje nabíjení zdrojových skøíní pro ruèní VKV rádiové stanice RF 1301.
Je napájen ze støídavé sítì 230 V a lze jím souèasnì nabíjet a 6 kusù zdrojových
skøíní v esti nabíjecích pozicích. Je opatøen displejem na kterém lze bìhem nabíjení
zobrazit okamité napìtí, proud, teplotu a pøípadnì kapacitu z pøedchozího vybíjení. Tyto
hodnoty se vztahují k nabíjecí pozici, její èíslo odpovídá poloze testovacího pøepínaèe.

Kadou zdrojovou skøíò je mono nezávisle nabíjet v tìchto reimech nabíjení:
 standardní nabíjení,
 rychlonabíjení,
 standardní nabíjení s pøedvybitím
a mìøením kapacity.
Reim nabíjení se volí pøepínaèem funkcí
u pøísluné nabíjecí pozice.
Obsluha je informována o èinnosti, která
právì probíhá v pøísluné nabíjecí pozici,
dvojicí signalizaèních diod èervené a zelené barvy. Jejich význam je následující:
Svítí èervená

-nenabíjí, není pøipojena
zdrojová skøíò.

Svítí zelená

-nabíjí, jsou splnìny
podmínky pro nabíjení.

Bliká zelená

-nabíjení ukonèeno, zdrojová skøíò nabita.

Bliká èervená -chyba - nejsou splnìny
podmínky pro nabíjení,
vadná zdrojová skøíò.
Svítí obì diody -vybíjí s mìøením kapacity.
1. Standardní nabíjení
Po pøepnutí pøepínaèe funkcí do polohy
standardního nabíjení (oznaèena SN)
a nasunutí zdrojové skøínì do nabíjecí pozice, se pøed sputìním standardního nabíjecího cyklu, automaticky kontroluje:
 typ zdrojové skøínì,
 je-li pøipojen termistor ve zdrojové skøíni,
 je-li teplota zdrojové skøínì v rozsahu 0 °C
a +40 °C,
 je-li správné svorkové napìtí pro zahájení standardního nabíjení.
Pokud nìkterý z uvedených poadavkù
není splnìn, rozbliká se èervená signalizaèní dioda u pøísluné pozice. Znamená
to stav NENABÍJÍ.
Jsou-li tyto základní poadavky splnìny,
rozsvítí se zelená signalizaèní dioda NABÍJÍ a je sputìn standardní nabíjecí cyklus.
Velikost nabíjecího proudu je daná typem
zdrojové skøínì.

Podle stavu nabití zdrojové skøínì pøed nabíjením a okolní teploty dojde k ukonèení
nabíjení:
 pøi dosaení doby nabíjení 16 hodin,
 pøi dosaení teploty uvnitø zdrojové
skøínì +43 °C.
Po ukonèení nabíjení nìkterým
z uvedených dùvodù dojde k rozblikání
zelené signalizaèní diody. Tento stav znamená NABÍJENÍ UKONÈENO.
2. Rychlonabíjení
Po pøepnutí pøepínaèe funkcí do polohy
rychlonabíjení (oznaèena RN) a nasunutí
zdrojové skøínì do nabíjecí pozice se pøed
sputìním rychlonabíjecího cyklu kontroluje:
 typ zdrojové skøínì,
 je-li pøipojen termistor uvnitø zdrojové
skøínì,
 je-li teplota zdrojové skøínì v rozsahu
+10 °C a +40 °C,
 není-li zdrojová skøíò zkratovaná,
 je-li správné svorkové napìtí pro zahájení rychlonabíjení.
Pokud nìkterý z uvedených poadavkù
není splnìn, rozbliká se èervená signalizaèní dioda u pøísluné pozice. Znamená
to stav NENABÍJÍ.
Jsou li tyto základní poadavky splnìny,
rozsvítí se zelená signalizaèní dioda NABÍJÍ a je sputìno rychlonabíjení.
Podle stavu nabití zdrojové skøínì pøed
rychlonabíjením dojde k ukonèení nabíjení:
 pøi dosaení teploty zdrojové skøínì
+43 °C pro NiCd èlánky, nebo +50 °C
pro NiMH èlánky,

Po ukonèení rychlonabíjení nìkterým
z uvedených dùvodù dojde k rozblikání zelené signalizaèní diody. Tento stav znamená NABÍJENÍ UKONÈENO.
3. Standardní nabíjení s pøedvybitím
a mìøením kapacity
Po pøepnutí pøepínaèe funkcí do polohy vybíjení a standardní nabíjení (oznaèena
VYB+SN) a nasunutí zdrojové skøínì do nabíjecí pozice se nejdøíve kontroluje napìtí
zdrojové skøínì. Je- li toto napìtí vyí ne
6,6 V, je sputìno vybíjení a mìøení kapacity zdrojové skøínì. To je signalizováno
souèasným svícením obou signalizaèních
diod.
Bìhem vybíjení lze, po pøepnutí testovacího pøepínaèe do polohy oznaèené èíslem
vybíjené pozice, zobrazit na displeji napìtí zdrojové skøínì a po stisknutí tlaèítka
TEST doposud dosaenou kapacitu a teplotu uvnitø zdrojové skøínì. Vybíjení je ukonèeno, poklesne-li napìtí zdrojové skøínì
pod 6,6 V. Dále pokraèuje standardní nabíjení. Koneèný údaj o kapacitì skøínì je
uloen v pamìti a lze jej zobrazit na displeji nabíjeèe stisknutím tlaèítka TEST. Tato
hodnota je zruena novým vloením zdrojové skøínì do stejné nabíjecí pozice.
Testování zdrojových skøíní
Nabíjeè má jetì dalí, tzv. testovací pozici s oznaèením TEST. Tato poloha slouí pro
rychlé zjitìní stavu zdrojové skøínì.
Po vloení zdrojové skøínì do testovací pozice a pøepnutí testovacího pøepínaèe do
polohy TEST se na displeji zobrazuje napìtí nezatíené zdrojové skøínì a její teplota.
Po stisknutí tlaèítka TEST je zdrojová skøíò
zatíena proudem a souèasnì se na displeji zobrazuje napìtí zatíené zdrojové skøínì a její vnitøní teplota. Podle velikosti tohoto
napìtí svítí signalizaèní dioda TEST - èervenì
pøi napìtí niím ne 6,6 V, zelenì pøi vyím napìtí.
Zelená barva znamená nabitou zdrojovou
skøíò s dostateèným napìtím, èervená barva upozoròuje na vybitou zdrojovou skøíò.

Ing. Stanislav Zlámalík
KON, tel.: 0632/522629

 pøi dosaení max. doby rychlonabíjení, podle typu zdrojové skøínì,
 pokud napìtí zdrojové skøínì zaèalo
klesat a pokles dosáhl 1 % (pro NiCd
èlánky),
 pokud rychlost nárùstu teploty dosáhla hodnoty 0,6 °C/min.
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TEORETICKÁ ÈÁST

ZDROJOVÉ SKØÍNÌ A NABÍJENÍ
Elektronická pøenosná zaøízení kladou stále vyí poadavky na kvalitu elektrochemických zdrojù energie. Elektrochemické zdroje se dìlí na primární (po spotøebování chemické energie se nedají pouít) a sekundární, které lze znovu
nabíjet a pouívat. Nejdùleitìjími kritérii pøi jejich výbìru jsou ivotnost, kapacita, hmotnost, rozmìry, pøípadnì
schopnost rychlé obnovy energie a pouití materiálù etrných k ivotnímu prostøedí.
ZÁKLADNÍ POJMY
Akumulátor - sekundární elektrochemický
zdroj stejnosmìrného proudu, který dokáe
hromadit energii a zpìtnì ji elektrochemickým pochodem dodávat do spotøebièe.
Akumulátorový èlánek - základní jednotka
akumulátoru, skládá se z kladné a záporné
elektrody , elektrolytu a obalu.
Baterie - sestava èlánkù primárních nebo
sekundárních spojených pøevánì do série.
Zdrojová skøíò - napájecí jednotka skládající se z baterie uzavøené v obalu, který je
opatøen kontakty pro nabíjení. Mùe obsahovat i elektronické obvody.
Kapacita akumulátoru - dána souèinem vybíjecího proudu a vybíjecího èasu, udává se
v ampérhodinách a oznaèuje se písmenem
C, pøièem platí C = I × t, kde I je konstantní vybíjecí proud a t je èas od zaèátku vybíjení do dosaení definovaného napìtí vybitého èlánku.
Nabíjecí a vybíjecí proud - velikost nabíjecího a vybíjecího proudu udává vìtina výrobcù v násobcích èíselné hodnoty kapacity. Napøíklad akumulátor se jmenovitou kapacitou 4 Ah nabíjený proudem 0,1C A je
nabíjen proudem 0,4 A.

NABÍJITELNÉ ZDROJOVÉ SKØÍNÌ
Pro dosaení vysoké provozní spolehlivosti a nejdelí ivotnosti je tøeba dodrovat
pøedepsané zpùsoby nabíjení a údrbu.
Pouze pøi kontrolovaném nabíjení, pøi kterém se zabrání pøebíjení èlánkù a tím zvýení teploty a tlaku uvnitø èlánkù, se dosáhne velkého poètu nabití a vybití. Relativnì
staré niklokadmiové èlánky dosáhly nejvìtího rozíøení a bìhem jejich zdokonalování postupnì vznikaly technologie, které se
snaí odstranit nìkteré nedostatky tìchto
èlánkù. Stále vìtího rozíøení dosahují niklometalhydridové èlánky a roziøují se
i lithiumionové èlánky.
Zdrojové skøínì s NiCd èlánky
Tyto èlánky mají napìtí 1,2 V, malý vnitøní odpor a jsou schopny dodat proud a
desítek ampérù. Samovybíjení pøi normální teplotì pøedstavuje za mìsíc (20 a
40) % kapacity. Se zvyující se teplotou samovybíjení narùstá. Èlánky jsou po tøímìsíèním skladování prakticky vybité. Jsou
vak schopné rychlonabíjení za jednu hodinu. ivotnost je bìnì pøes 500 pracovních cyklù (nabití a vybití). Rozmezí pracovních teplot pro vybíjení je -30 °C a
+60 °C. Nevýhodou je existence pamìového efektu, co znamená, e neúplnì vybité èlánky nelze nabít na plnou kapacitu.
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Materiál katody je toxické kadmium a odkládání èlánkù mezi bìný odpad je vylouèeno.
Standardní nabíjení
Je to nejpouívanìjí a nejetrnìjí postup
k plnému nabití. Nabíjí se proudem velikosti 0,1C A. Nejvýhodnìjí ukonèení nabíjení je èasovaèem po dodání (140 - 160) %
jmenovité kapacity, tedy po (14 - 16) hodinách. Dalím zpùsobem ukonèení nabíjení
je nárùst teploty èlánku nad +45 °C. Teplotní rozsah nabíjení je 0 °C a +40 °C.
Rychlonabíjení
Je to nabíjení v nejkratí dobì, bìnì do
jedné hodiny. Nabíjí se proudem a 1,5C A.
Nabít lze a na 95 % jmenovité kapacity.
Pouití samotného èasovaèe pro ukonèení
nabíjení není dostaèující. Vyuívá se ukonèení nabíjení pøi poklesu napìtí (-DU), dále
je vhodné ukonèit nabíjení pøi nárùstu teploty èlánku nad +45 °C. Výhodné je kombinovat vechny tøi zpùsoby vypnutí. Teplotní rozsah nabíjení je 10 °C a +40 °C.
Konzervaèní nabíjení
Pouívá se u aplikací, kde je nutné udrovat
zdrojové skøínì ve stavu plného nabití. Aby se
kompenzovaly ztráty kapacity vlivem samovybíjení, nabíjí se proudem asi 0,03C A. Teplotní
rozsah pro nabíjení je od -20 °C a +50 °C.
Konzervaèním nabíjením nelze vybité zdrojové skøínì nabít, pouze lze u nabitých
zdrojových skøíní kompenzovat ztrátu kapacity samovybíjením.
Zdrojové skøínì s NiMH èlánky
Tyto èlánky mají napìtí 1,2 V, vyznaèují se
oproti NiCd èlánkùm vìtím vnitøním odporem, který v záporných teplotách narùstá. Rozmezí pracovních teplot pro vybíjení
je -20 °C a +60 °C. Pouití pøi teplotách
pod -20 °C je prakticky nemoné. Vlivem
vìtího vnitøního odporu dochází pøi nabíjení k vìtímu ohøevu ne u NiCd èlánkù
a tím k prodlouení rychlonabíjecí doby na
1,5 hodiny. Odliná jsou kritéria pro vypnutí nabíjení. Samovybíjení je zhruba na stejné úrovni jako u NiCd èlánkù. Nemají pamìový efekt. Neobsahují jedovaté látky.
Standardní nabíjení
Nabíjí se proudem velikosti 0,1C A. Nejvýhodnìjí je ukonèení nabíjení èasovaèem po dodání 140 % jmenovité kapacity. Teplotní rozsah nabíjení je 0 °C a +40 °C. Nabíjení lze
ukonèit pøi nárùstu teploty èlánku nad +50 °C.

Rychlonabíjení
Nabíjí se proudem a 1C A. Pouití èasovaèe pro ukonèení nabíjení je nedostateèné. Nelze také vyuít poklesu napìtí vzhledem k nevýraznému poklesu napìtí pøi plném nabití. Velmi vhodným kritériem plného nabití je zrychlení nárùstu teploty nad
0,6 °C/minutu. Dále je vhodné ukonèit nabíjení pøi nárùstu teploty èlánkù nad +50 °C.
Nejvýhodnìjí je kombinace vech tøí zpùsobù. Potom je nabíjení zcela vybitých èlánkù ukonèeno èasovaèem, èásteènì nabitých
zmìnou rychlosti nárùstu teploty nebo koneènou teplotou. Teplotní rozsah nabíjení
je +10 °C a +40 °C.
Konzervaèní nabíjení
Doporuèují se proudové pulsy (0,1 a
0,2)C A se støídou volenou tak, aby se dodalo 10 % jmenovité kapacity za 24 hodin.
Doporuèený teplotní rozsah nabíjení je 20 °C a +50 °C. Konzervaèní nabíjení
mùe být provádìno po vech výe uvedených zpùsobech nabíjení.
Zdrojové skøínì s LiIon èlánky
Tyto èlánky mají napìtí 3,6 V. Pøi srovnání
s NiMH èlánky mají vyí objemovou úèinnost [Wh/l] a jetì o 30 % nií hmotnost.
Samovybíjení pøedstavuje za mìsíc 10 %
kapacity. Rozmezí pracovních teplot pro
vybíjení je -20 °C a +50 °C. Neobsahují
ádné sloky nebezpeèné pro ivotní prostøedí. Nabíjí se nejprve konstantním proudem a dokonèuje konstantním napìtím.
Vyadují pøesné sledování dodaného i odebraného náboje. Nevýhodou je jejich vysoká cena a nestandardní rozmìry

NENABÍJITELNÉ ZDROJOVÉ SKØÍNÌ
Zdrojové skøínì s lithiovými primárními
èlánky.
Základní pøedností tìchto èlánkù je schopnost dodat vysoké mnoství energie, nízká
hmotnost, nepatrné samovybíjení (pod 2 %
za rok) a velmi iroký rozsah pracovních
teplot od -50 °C do +70 °C. Èlánky jsou okamitì pouitelné i po desetiletém skladování
s témìø plnou kapacitou. Nejsou plnì sluèitelné napìovì s NiCd a NiMH èlánky.
Provozní napìtí je 2,65 V a 2,8 V na èlánek, podle zatíení. Lithiové èlánky se nesmí nabíjet. Do sestav se zapojují pøes
ochranné diody a ve víceèlánkových bateriích bývá jetì pojistka. Dalí nevýhodnou
vlastností je vysoká cena.
Ing. Antonín Klimek
KON, tel.: 0632/522523

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

PROBLEMATIK A NABÍJENÍ
A ÚDRBY ZDROJOVÝCH SKØÍNÍ V PRA XI
Jednou z nejdùleitìjích èástí pøísluenství
rádiové stanice RF 13 jsou zdrojové skøínì
RF 13.1. Jejich stav do znaèné míry ovlivòuje dobu provozu rádiové stanice.
Pøi servisních cestách po útvarech AÈR se
setkáváme s rùznými dotazy k provozu
zdrojových skøíní RF 13.1 a nabíjeèù.
Rovnì také s rùzným pøístupem k jejich
oetøování a údrbì, které mají nemalý vliv
na provozuschopnost zaøízení. Je nutno
konstatovat, e základní údrba kontaktù
zdrojových skøíní , rádiových stanic
a nabíjecích zaøízení není provádìna podle návodù k obsluze.
Nejèastìjí otázka uivatelù se týká pouívání nabíjeèe NS 13 a nejasností o ukonèení nabíjení. Vybitou zdrojovou skøíò je
nutno nabíjet vdy 14 a 16 hodin. Po
skonèení této doby je nutno zdrojovou
skøíò od nabíjeèe odpojit. Blikání signalizaèní diody na nabíjeèi pøed ukonèením

stanovené doby nesignalizuje nabitou zdrojovou skøíò, ale pouze zvìtení teploty
uvnitø skøínì nad +43 °C a v dùsledku toho
pøechod na konzervaèní nabíjení. Tato indikace se nemusí projevit vùbec, napøíklad
pøi provozu nabíjeèe v místnosti s nií teplotou.
Dalí otázky mají souvislost s provozem
rychlonabíjeèe RN 13. Pokud nelze spustit nabíjecí proces, je nutno zkontrolovat
èistotu kontaktù zdrojové skøínì a nabíjeèe, dále napìtí zdrojové skøínì a její teplotu, která by nemìla být nií ne 10 °C
a vyí ne +40 °C.
Na závìr nìkolik rad a doporuèení pro provoz,
údrbu a nabíjení zdrojových skøíní :
1. Zdrojové skøínì pøipojovat na nabíjeèe pokud
mono ve vybitém stavu. Stav nabití je mono zjistit stisknutím tlaèítka na zdrojové skøíni
nebo zmìøit testerem na rychlonabíjeèi
RN 13.

2. V normálním bìném provozu pouívat standardní nabíjeèe. Pokud je ve stálém provozu
uíván rychlonabíjeè RN 13, je tøeba po 5 cyklech rychlonabíjení provést alespoò 1 cykl
standardního nabíjení.
3. Nabité zdrojové skøínì uchovávat, pokud to
situace dovoluje, pøipojené ke konzervaènímu nabíjeèi NK 13.
4. Po skladování bez konzervaèního nabíjeèe
delí ne jeden mìsíc pouít pro první nabití
vdy standardní nabíjeè.
5. Kontrolovat a udrovat èistotu napájecích kontaktù jak zdrojových skøíní, tak pøípojných
kontaktù nabíjeèù.
6. Nezneèisovat a nepopisovat keramickou fritu na zdrojové skøíni - tímto zpùsobem se znehodnotí a ztratí svou funkci.

Pøi dodrování tìchto zásad je mono
znaènì ovlivnit provozuschopnost i prodlouit ivotnost zdrojových skøíní
RF 13.1.
Zdenìk Lihán, Jiøí Hanus
servis OBO, tel.: 0632/522550

RYCHLONABÍJEÈ RN13.1
Ukonèení nabíjení, tj stav nabití, je signalizováno blikáním zelené signalizaèní
diody. Pro zdrojovou skøíò RF 13.1 (NiCd)
jsou podmínky ukonèení nabíjení:

Rychlonabíjeè RN 13.1 vznikl
inovací rychlonabíjeèe RN 13.
Vnìjí vzhled, mechanické provedení a silové obvody elektroniky zùstaly zachovány, má zdokonalené provedení øídicí elektroniky.

- celková doba nabíjení dosáhla
60 minut,
- teplota baterie dosáhla 43 °C,
- napìtí baterie zaèalo klesat
a pokles dosáhl 1%.

Nabíjeè má dvì zcela nezávislé nabíjecí pozice, je schopen
souèasného nabíjení dvou zdrojových skøíní. Zùstává zachována testovací pozice pro kontrolu napìtí zdrojových skøíní naprázdno a pøi zatíení.
Zásadní odliností od rychlonabíjeèe RN 13 je doplnìní funkce
rychlonabíjení zdrojové skøínì
RF 13.11 s akumulátory NiMH. Po
pøipojení zdrojové skøínì rychlonabíjeè automaticky rozlií typ zdrojové skøínì a zvolí pøíslunou nabíjecí charakteristiku. Nabíjecí charakteristiky se lií
hodnotami nabíjecích proudù, prùbìhy
velikosti proudu v závislosti na èase a rovnì jsou odliná kritéria pro vyhodnocení stavu nabití. Celý prùbìh nabíjení je
øízen mikroprocesorem.
Pøed zahájením nabíjení se kontroluje,
zda jsou splnìny podmínky pro rychlonabíjení. Jsou to:
- teplota zdrojové skøínì, která musí být
v rozmezí +10 °C a +40 °C,

Pro zdrojovou skøíò RF 13.11
(NiMH) je nabíjení ukonèeno za
tìchto podmínek:
- celková doba nabíjení dosáhla
90 minut,
- teplota baterie dosáhla 50 °C,
- zmìna teploty (nárùst teploty)
baterie dosáhla rychlosti
0,6 °C/min.
- napìtí skøínì v rozmezí 8 V a 15 V,
- pøipojení termistoru pro mìøení teploty èlánkù.
V pøípadì, e není splnìna nìkterá podmínka pro rychlonabíjení, rozbliká se na
rychlonabíjeèi èervená signalizaèní dioda.
Stejným zpùsobem je hláena porucha pøi
nabíjení, tj.:
- obvod termistoru se rozpojil,
- napìtí zdrojové skøínì pøesáhlo 17 V
(napø. pøeruení pojistky).

Upozornìní: Zdrojová skøíò RF 13.11
obsahuje ochranné obvody, které zabrání jejímu pokození pøi pøipojení na
rychlonabíjeè RN 13. V tomto pøípadì
bude signalizovaná porucha. Pøi nabíjení zdrojových skøíní RF 13.11 (nízká, èerná) je proto potøebné se pøesvìdèit, e
pouíváme rychlonabíjeè RN 13.1.
Ing. Antonín Klimek
KON, tel.: 0632/522523
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

DICOM
DODAVATEL
VOJENSKÉ TECHNIKY
PODLE

AQAP 110

Spoleènost DICOM má ji od roku 1994
vytvoøený a udrovaný systém jakosti, který odpovídá poadavkùm normy
ÈSN ISO 9001. V minulém èísle DICOM
INFORM jsme Vás seznámili se zámìrem
naí spoleènosti rozíøit zavedený systém
øízení jakosti tak, aby splòoval poadavky
normy AQAP 110 (NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development
and Production).
Audit probìhl ve dnech 21. a 22. øíjna 1998 za úèasti akreditovaných zástupcù VÚ SKØJ z Ministerstva obrany AÈR .
Auditoøi provedli hloubkovou analýzu na
vech úrovních celého systému øízení jakosti (vrcholový management, øízení procesu
výroby, dokumentace, nákupu materiálù,
kontroly, zkouení atd.)
Na základì provedeného komplexního rozboru povìøená komise neshledala ádné
vánìjí nedostatky a ohodnotila systém
zabezpeèování jakosti symbolem A - zcela
splnìno. Tento témìø stoprocentní stupeò
plnìní je tou nejlepí vizitkou spoleènosti,
která je tímto s pøedstihem pøipravena pro
dodávky vojenské techniky do AÈR v souvislosti s jejím pøipravovaným zaèlenìním
do struktury NATO.
Ing. Vlastimil Straka
DIN, tel.: 0632/522594

Vechna èísla DICOM INFORM v elektronické podobì (formát PDF)
si mùete pøehrát a prohlédnout na naich internetových stránkách
http://www.dicom.cz/inform/inform-1.htm

http://www.dicom.cz
Od prosince letoního roku jsou nae internetové stránky rozíøeny o verzi
v anglickém jazyce.
INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM s.r.o. Toto èíslo vychází 4.12. 1998 v nákladu 150 ks.
Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM
DICOM s.r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, 686 01 Uherské Hraditì,Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836, E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz, http://www.dicom.cz
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