REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

DNY ÈESKÉHO
OBRANNÉHO PRÙMYSLU

ÈÍSLO 11 (3/00)

Praha, 20. - 21. 6. 2000

ZÁØÍ

Asociace obranného prùmyslu ÈR ve spolupráci
s velitelstvím logistiky AÈR pod zátitou náèelníka AÈR genpor. Ing. Jiøího edivého uspoøádala
prezentaci obranného prùmyslu se zamìøením na
integrovaný záchranný systém. DICOM se zúèastnil této prezentace se svými výrobky z oblasti VKV,
KV a GPS techniky.

2000

V TOMTO ÈÍSLE
KRÁTKÉ VLNY ................................... 1
NOVINKY

DEN POZEMNÍHO VOJSKA
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Vojenský újezd
Brdy
17. 6. 2000
Na pozvání AÈR se
DICOM zúèastnil této
akce, velmi dobøe známé mezi milovníky vojenské techniky, ji potøetí. Výrobky naí spoleènosti zaujaly velké
mnoství návtìvníkù.
Telefonní rozhraní TR150T ............... 3

CIHELNA 2000
DEN SIL ÚZEMNÍ OBRANY AÈR

TEORETICKÁ ÈÁST

Mìsto Králíky a pìchotní srub K-S14,
26. 8. 2000
U pøíleitosti 55. výroèí konce II. svìtové války se uskuteènila výstava souèasné a dobové vojenské techniky
a zbraní. DICOM se zde pøedstavil
svým pøedvádìcím vozem MERCEDES
vybaveným komunikaèní a navigaèní
technikou. Kluby vojenské historie
a historické jednotky pøipravily velmi
zdaøilou ukázku boje o ès. opevnìní
s dobovou výstrojí , výzbrojí
a taktikou.

Krátkovlnná souprava R-150S ........... 5

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Propojení KV rádiové sítì
a telefonní sítì ................................... 6
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DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA

-

DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

KRÁTKÉ VLNY
Byly èasy, kdy rádiová komunikace byla jednou z mála metod bezprostøední komunikace napøíè vzdálenostmi.
Vichni jsme vidìli èernobílé filmové váleèné zábìry radiooperátorù pøedávajících morseovkové zprávy rozmìrnými rádiovými zaøízeními. Po druhé svìtové válce se prùmysl
komunikaèní techniky zamìøil na jiné technologie. Nicménì KV, známé také jako krátké vlny, nyní prodìlávají vzruující renesanci hnanou pouitím úplnì nových technologií.
Moderní rádiová technologie se zrodila uveøejnìním Pojednání o elektøinì
a magnetismu v roce 1873 Jamesem Clerkem Maxwellem. Toto pojednání vysvìtluje
základní teorii íøení elektromagnetického vlnìní.
Ve skuteènosti byly ale první rádiové vlny objeveny o 15 let pozdìji. V roce 1888
Heinrich Rudolph Hertz (vìdec, po kterém byla pojmenována jednotka frekvence) demonstroval, e ruení generované jiskøící cívkou vykazuje charakteristiky Maxwellových
rádiových vln. Jeho práce inspirovala Guglielma Marconiho k raným experimentùm
s rádiovou telegrafií uívající morseovku. Roku 1896 Marconi komunikoval na vzdálenost nìkolika kilometrù.
V této dobì se veobecnì pøedpokládalo, e rádiové vlny se v atmosféøe íøí v pøímých
liniích a z tìchto dùvodù nemohou být vyuity ke komunikaci za horizont. Tento názor
vak neodradil Marconiho od jeho pokusù a proto jako první demonstroval pøenos rádiových vln na velké vzdálenosti. V roce 1901 v Newfoundlandu (Kanada) zaslechl telegrafické signály pøenáené z Cornwallu (Anglie) vzdáleného 3000 km. Jako anténu pouil drát dlouhý 120 m, nesený ve vzduchu obyèejným drakem.
Marconiho úspìch podnítil intenzívní snahy vysvìtlit a vyuít jeho objev. Otázka, jak
mohly být rádiové vlny pøijímány po celé Zemi, byla nakonec zodpovìzena Edwardem
Appletonem. Byl to tento britský fyzik, který objevil, e vrstva elektricky nabitých èástic
(ionizovaných) v zemské atmosféøe (ionosféøe) je schopna odráet rádiové vlny.
Ve 20. letech 20. století vìdci aplikovali tuto teorii a vylepili zpùsoby mìøení a stanovení
lomivých vlastností ionosféry.
Nástup globálních komunikací pøes satelity v 60. letech zahájil období ústupu zájmu
o KV komunikace. Satelity pøenáely více kanálù a zvládaly pøenos dat ve vyích rychlostech. Navíc se zdálo, e eliminují potøebu dobøe vykolených operátorù. Jak komunikace na dlouhé vzdálenosti pøecházela na satelity, KV komunikace byla èasto odsouvána do role zálohy. Uivatelé zaèali preferovat komunikaèní metody s vìtí íøkou
pásma, co následnì zpùsobilo sníení poètu zkuených KV radiooperátorù.
V prùbìhu èasu se vak ukázalo, e satelity (i pøes vechny jejich výhody) mají významná omezení. Vojentí uivatelé se stále více zaèali zabývat náchylností satelitù k ruení
a fyzickému pokození, a zpochybòovali závislost pouze na nich. Kromì toho satelity
a jejich podpùrná infrastruktura jsou nesmírnì investiènì nároèné a mají vysoké provozní náklady.
V posledních deseti letech jsme byli svìdky opìtovného vzkøíení KV komunikací. Zintenzivnìly se výzkumné a vývojové aktivity a objevila se nová generace automatizovaných KV zaøízení. Tyto systémy poskytují výrazné zlepení spolehlivosti a konektivity,
pøièem eliminují nudné ruèní postupy nutné k obsluze starích rádií. Obsluha dneních adaptivních KV prostøedkù je jednoduchá jako u mobilních telefonù.
Nicménì, dojem, e KV rádio je v podstatì velmi komplikované médium, pøetrvává.
Toto povìdomí trvá jenom proto, e nìkteøí uivatelé stále nemohou zapomenout na to,
jak KV kdysi vypadalo.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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NOVINKY

DIGITÁLNÍ POLNÍ
TELEFONNÍ PØÍSTROJ
Pøed dvìma lety byl poprvé v DICOM INFORMU uveden pøíspìvek o polním digitálním telefonním pøístroji TPD 97. Co se od té doby zmìnilo?
Mnoho. Telefon je mení, má jiný tvar
a pøipojuje se k nìmu jiná zdrojová skøíò.
Nejdùleitìjí zmìna je dána protokolem,
který tento telefon podporuje. Zatímco
pøed dvìma lety to byl protokol EUROCOM, nyní je telefonní pøístroj TPD 97
urèen pro pøipojení na pøípojku Euro-ISDN
(ISDN s DSS1 protokolem) se základním
pøístupem.
ISDN (Integrated Services Digital Network)
je obecnì uznávaným standardem pro
oblast komunikace. Jak ji plyne z názvu,
jde o digitální sí, poskytující uivateli
komfortní sluby. Základní pøípojka S0, ke
které se telefon TPD 97 pøipojuje pomocí

ètyø vodièù, je rozdìlena z hlediska pøenosu dat na tøi kanály: dva datové kanály (tzv. B-kanály), pøenáející kadý rychlostí 64 kbit/s,
a jeden øídicí (tzv. D-kanál). Provoz D-kanálu zabezpeèuje sluby øízení toku dat obìma B-kanály.
Navazování spojení ISDN neprobíhá jako u analogových telefonù nìkolik
sekund. Volba je
realizována
prakticky bez
èasových
ztrát.

TP
D 9
7

Hlavní charakteristiky pøístroje
Základní vlastnosti:
 LCD znakový displej 2 x 16 znakù
s vypínatelným podsvìtlením.
 Ovládání prostøednictvím uivatelského menu na displeji.
 Telefonní seznam s pamìtí 40 záznamù
(telefonní èíslo, jméno).
 Informace o odmítnutých uskuteènìných pøíchozích hovorech.
 Pøímá volba a monost blokování vybraných telefonních èísel (odchozí
i pøíchozí volání).
 Opakování poslednì voleného èísla.
 Nastavitelný tón vyzvánìní a jeho hlasitost, tiché vyzvánìní.
 Nastavitelná hlasitost hovoru.
 Nouzové volání.
 Pøededitované textové zprávy.
 Vypínatelný gradientní mikrofon pro
pouití i v hluèném prostøedí.
 Tlaèítko na mikrotelefonu pro skokové
zvýení hlasitosti sluchátka (o 6 dB).
 Ochrana pøed zneuitím pomocí osobního hesla (PIN).
 Volba jazykové verze (èesky, slovensky,
anglicky).
 Monost pøizpùsobit programové vybavení telefonu zvlátním pøáním zákazníka.
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Mechanické vlastnosti:
Telefon je urèen pro pouití v nároèných
vnitøních i vnìjích prostøedích. Skøíò telefonu, vyrobená z plastu èerné barvy, zajiuje potøebné krytí elektroniky telefonního pøístroje.

Doplòkové sluby

 Mechanicky odolné prachotìsné a vodotìsné provedení.

 Pøidrení volání (HOLD) a pøepínání
mezi dvìma hovory.

 Popruh pro upevnìní mikrotelefonu
k pøístroji pøi pøepravì.

 Konference skupiny tøí úèastníkù
(3PTY).

 Napájení telefonu z ISDN linky nebo
z místní akumulátorové baterie (indikace poklesu napìtí na displeji).

 Èekající volání (CW), parkování hovoru (TP) a pøeloení hovoru (ECT).

 Pracuje v rozsahu teplot -30 °C a
+60 °C.
 Drák pro upevnìní telefonního pøístroje na vodorovnou nebo svislou podloku.
 Souèástí pøísluenství je brana
k pøenáení telefonního pøístroje.
Datový pøenos:
 Vestavìný terminálový adaptér (TA) pro
pøenos dat.
 Monost pøipojení datového zaøízení
(napøíklad poèítaèe) s rozhraním
RS-232C a pøenos dat s pøenosovou
rychlostí 1200 bps a 19200 bps.
 Monost souèasného vedení hovoru
a pøenosu dat.

Polní digitální telefon TPD 97 umoòuje
uivateli vyuívat doplòkové sluby, poskytované provozovatelem sítì ISDN (telefonní ústøednou).

 Vícenásobné úèastnické èíslo (MSN).
 Nepodmínìné a podmínìné pøesmìrování volání (CFU, CFB, CFNR).
 Zpìtné volání (CCBS, CCNR).
 Identifikace zlomyslného volání
(MCID).
 Identifikace / zábrana identifikace volajícího (CLIP/CLIR).
 Prezentace / zábrana identifikace pøipojené linky (COLP/COLR).
 Informace o poplatcích (AOC).
 Pøenos textových zpráv (UUS).
 Nastavení skupin volajících (CUG).
Ing. Lubomír Mikulec
KON, tel.: 0632/522841

NOVINKY

TELEFONNÍ ROZHRANÍ

TR150T

TR150T je obecnì urèeno k dosaení spojení mezi úèastníky rádiové sítì a telefonní sítì. Lze jej vyuít
také pro spojení úèastníkù dvou rádiových sítí s vyuitím telefonních linek. Je obvykle souèástí soupravy KV rádiové stanice R-150S.

TECHNICKÝ POPIS
TR150T má stejné rozmìry jako rádiová stanice RF 13. Displej a klávesnice
jsou na pøedním panelu, na zadním panelu jsou konektory pro pøipojení
k R-150S, k digitálnímu taktickému pøepojovaèi DTP 40/100 (telefonní ústøednì), veøejné telefonní síti a k dalímu
komunikaènímu zaøízení. Mikrotelefon
se pøipojuje na konektor na pøedním
panelu.

POPIS FUNKCE
Mikroprocesor, který je vestavìn
v TR150T, øídí èinnost vnitøních obvodù pro komunikaci s KV rádiovou stanicí R-150S, digitálním taktickým pøepojovaèem DTP 40/100 a veøejnou telefonní sítí.

Komunikace v rádiové síti mezi KV rádiovými stanicemi je zajitìna vnitøním modemem s modulací FFSK
a slouí pro zajitìní identifikace (ad-

resy) stanic, pøenosu telefonní volby
a ovládání klíèování.
S DTP 40/100 je telefonní rozhraní propojeno nf signály a datovou linkou.
TR150T obsahuje dalí FFSK modem
s rychlostí 1200 bitù/s, vyuívaný právì pro datovou komunikaci s DTP
40/100.
Pro spolupráci s veøejnou telefonní sítí
obsahuje TR150T obvod DTMF volby.
Obvod umoòuje generování a dekódování telefonního èísla veøejné telefonní sítì. Pro zajitìní pøepínání smìru hovoru na telefonních linkách jsou vyuity obvody hlasového klíèování (VOX).
Technicky jsou v zaøízení realizovány
DSP procesorem.

ÈINNOST TR150T
Telefonní rozhraní TR150T je vybaveno autodetekèním obvodem, kdy po
zapnutí pøejde podle druhu pøipojeného zaøízení do pøísluného reimu èin-

nosti. Detekuje se pøipojení k DTP
40/100, pøipojení k veøejné telefonní síti
nebo pouze pøipojení ke KV rádiové
stanici R-150S. V prvních dvou pøípa-

dech pøejde zaøízení do reimu pøipojení k telefonní síti, ve tøetím pøípadì
do reimu telefonního doplòku. Detekované zaøízení se krátce zobrazí na
displeji TR150T.
Tøetím reimem, do kterého lze zaøízení uvést, je reim STANDBY.
Reim pøipojení k telefonní síti
Zaøízení je zcela bezobsluné, vekeré èinnosti jsou øízeny programem.
Reim telefonního doplòku
Obsluha má monost volit telefonní
èíslo volaného úèastníka. Zaøízení se
ovládá pomocí softwarových tlaèítek,
která jsou zobrazena na horním øádku
displeje v lomených závorkách. Výbìr
se provádí postupným stisknutím tlaèítka SEL a potvrzením tlaèítkem ENT. Telefonní èíslo se zadává volbou na numerické klávesnici.
Reim STANDBY
Tento reim volí obsluha stisknutím tlaèítka ON/STANDBY. Potom se pøipojený mikrotelefon chová tak, jako by
byl pøipojen pøímo k ovládací jednotce KV rádiové stanice R-150S a je
umonìno vekeré ovládání. V pøípadì, e je zaøízení voláno, pøejde samoèinnì do reimu, který byl nastaven
pøed navolením reimu STANDBY.
Dalí informace o navazování spojení
mezi rádiovou a telefonní sítí, jsou uvedeny v èlánku Propojení KV a telefonní
sítì v èásti Zákaznická rubrika na
stranì 6.

Ing. Milan oolík
KON, tel.: 0632/522224
ÈÍSLO 11/ZÁØÍ 2000
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KRÁTKOVLNNÁ
SOUPRAVA R-150S
Krátkovlnná souprava R-150S vzela podobnì jako ji døíve v armádì ÈR zavedená stanice R-150A ze spolupráce s nìmeckou firmou Rohde&Schwarz, která
má na poli vysokofrekvenèní techniky vynikající zvuk a dlouholetou tradici.
Spoleènými silami tak vznikl moderní krátkovlnný komunikaèní prostøedek, který
plnì snese ta nejpøísnìjí mezinárodní srovnání.
srdce celého systému. Jsou v nìm soustøedìny vechny nezbytné technické a programové prostøedky pro zajitìní deklarovaných
provozních vlastností celého zaøízení. Mezi
základní moduly patøí pøijímaè/syntezátor,
procesor mezifrekvence, øídicí procesor, koncový stupeò a modul napájení. Dále je stanice vybavena nepovinnými moduly, tj.
procesorem automatického navazování spojení a rychlým datovým modemem.

Rádiová souprava pracuje v pásmu
1,5 MHz a 30 MHz se pièkovým výkonem a 150 W. Souprava je
schopna zajiovat jak hlasové spojení ve
vech obvyklých modulaèních reimech,
tak i nízkorychlostní a vysokorychlostní
datový pøenos.
Charakteristickým rysem celého systému je
oddìlení výkonné a ovládací èásti rádiové
stanice a tím i dosaení lepích pøedpokladù pro zástavbu, co je výhodné zejména
pøi pouití v mobilních prostøedcích. Souprava se skládá z rádiové stanice, ovládací
jednotky, anténní ladicí jednotky
a pøísluenství.
Popis hlavních komponentù soupravy
KV rádiová stanice RS150T je samostatný
funkèní blok rádiové soupravy a pøedstavuje

Anténní ladicí jednotka
AD150T

Anténa
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Signál pøivádìný na vstup stanice se v bloku
pøijímaèe/syntezátoru smìuje se signálem ze
syntezátoru na mezifrekvenèní kmitoèet
40,025 MHz, zesiluje se a poté dále smìuje na 25 kHz. Signál se dále vede do bloku
mezifrekvence, kde se digitálnì zpracovává
v signálovém
procesoru
v souladu
s nastaveným provozním reimem. Pøi vysílání slouí syntezátor analogickým zpùsobem
k vytváøení kmitoètù pro smìování na výstupní signál, který je v bloku koncového
stupnì zesilován na poadovanou úroveò
a pøivádìn pøes filtrové sekce na výstup stanice. Vechny významné moduly jsou vzájemnì propojeny vnitøním synchronním sériovým rozhraním, pøes které procesor nejen øídí èinnost vech ostatních modulù, ale
i neustále monitoruje jejich provozní stavy
a pøípadnì vyhodnocuje vzniklé závady.
Anténní ladicí jednotka AD150T slouí
k zajitìní impedanèního pøizpùsobení antény k vstupu/výstupu stanice. Jednotka je ve
vodotìsném provedení s tìsností do 4 m, co
ji pøedurèuje k pouití nejen ve venkovních
prostorách, ale i na vnìjích èástech bojové

techniky pohybující se pod vodou. Instalaci usnadòuje i skuteènost, e se ke stanici
pøipojuje pouze jedním koaxiálním kabelem
o maximální délce 50 m. Ten slouí pro
pøenos vlastního vf signálu, napájení
a datovou komunikaci mezi stanicí
a anténní ladicí jednotkou.
Zpùsob ladìní je zaloen na digitálním principu, kdy se impedance pøipojené antény
transformuje na poadovaných 50 W øízeným pøipínáním a odepínáním kapacitních
a induktivních sekcí s binárními pøíspìvky
podle daného algoritmu pøi souèasném sledování aktuální impedance na vstupu jednotky. Tímto zpùsobem lze pøizpùsobit krátké, prutové (asi od 3 m) i dlouhé drátové antény v celém kmitoètovém pásmu stanice
tak, aby na vstupu jednotky byl pomìr stojatých vln lepí ne 1,5. První ladìní na
daném kmitoètu trvá maximálnì 6 s, opakované pak díky instalovanému systému tzv.
uèení ji jednou naladìných kmitoètù asi
0,2 s.
Ovládací jednotka DO150TG tvoøí rozhraní mezi zaøízením a uivatelem. Je prostøedkem pro zadávání a monitorování parametrù stanice nebo spojení. Uivatel musí být
schopen snadno, rychle a bezpeènì zvolit
poadovaný parametr èi funkci ve vech pøípadech pouití soupravy. Ovládací jednotka je vybavena velkoploným aktivním displejem a intuitivním ovládáním s øadou kláves s promìnnou funkcí, která se jim pøiøazuje bìhem obsluhy. Operátor tak mùe
pøímo mìnit a monitorovat vìtinu funkcí

KV rádiová stanice
RS150T

TEORETICKÁ ÈÁST
a parametrù stanice, nìkteré dokonce i ve
formì hlasových zpráv. Na jedné stránce tak
mùe souèasnì sledovat a popøípadì mìnit
napø. aktuální kmitoèet, modulaèní reim,
výkonový stupeò, velikost vysílaného výkonu, úroveò pøijímaného signálu, íøku pásma, zapnutí vf kompresoru a dalí parametry.
Provozní reimy
Druhy spojení, které je schopna krátkovlnná souprava R-150S zajiovat, lze obecnì
rozdìlit na fónické a datové. Dále se spojení, podle zpùsobu jejich sestavení, dìlí na
manuální a automatická.
Pro fónická spojení se v oblasti
krátkých vln nejèastìji pouívá
modulace SSB  tedy s jedním
postraním pásmem a potlaèeným
nosným kmitoètem. Souprava
mùe komunikovat jak v reimu
USB (s horním postranním pásmem), tak i v LSB (s dolním postranním pásmem). íøku pásma
pøijímaèe lze díky digitální technologii pouité v mezifrekvenci mìnit témìø plynule
v irokém rozsahu hodnot. Komunikaci rovnì zpøíjemòuje slabièný umlèovaè umu,
který propoutí modulaci jen tehdy, pokud
je detekován hlasový signál. K dispozici je
dále adaptivní potlaèovaè impulsního ruení, výøezový filtr s extrémnì vysokou selektivitou a jemnì pøeladitelný mezifrekvenèní
pásmový filtr o íøce 8 kHz. Pro lepí vyuití výkonového spektra signálu pøi pøenosu
hlasu je moné do vysílací cesty zaøadit hlasový kompresor. Pokud je tøeba potlaèit signály s nízkou úrovní, s výhodou lze k tomuto
úèelu vyuít ruèní regulaci zisku pøijímaèe
v rozsahu 0 a 120 dB. Pro zesílení naopak
slabých stanic je k dispozici vestavìný pøedzesilovaè se ziskem asi 10 dB.
Dále je pro hlasovou komunikaci k dispozici
reim AME, který vychází z amplitudové
modulace, u nìho je vak zcela potlaèeno
jedno postranní pásmo a nosný kmitoèet
redukován o 6 dB.
Pøenos informací ve dvou nezávislých postranních pásmech s potlaèenou nosnou je
moný po zvolení modulaèního reimu ISB.
Pøijímací strana mùe v takovém pøípadì
volit, které postranní pásmo má být právì
sledováno v odposlechu.

Vyuití úzkopásmové kmitoètové modulace
v tomto rozsahu kmitoètù sice není pøíli obvyklé, nicménì popisované soupravy po
zvolení modulaèního reimu FM umoòují
i tento zpùsob komunikace.
Kromì výe zmínìných moností komunikace jsou dále k dispozici reimy nìkde na
pomezí mezi fónií a digitálním pøenosem. Je
to ji tolikrát zatracovaná a znovu opráená
komunikace pomocí Morseových znaèek,
která i pøes velké mnoství svých odpùrcù
a nevýhod má stále svoje neoddiskutovatelné pøednosti a je tudí i u tìchto stanic podporována pod oznaèením CW. Dalím spe-

ciálním pøenosem, který je standardnì
k dispozici, je pøíjem tzv. povìtrnostních
faxù pøi volbì reimu FAX.
Pro datová spojení je stanice vybavena modemem FSK a jednotónovým modemem
s fázovou modulací.
Pøi zvolení modulaèního reimu FSK lze
pomocí externího zaøízení, napø. dálnopisu,
pøenáet informace rychlostí 100 a 600
baudù s kmitoètovým zdvihem 85 a
850 Hz podle nastavení. Této FSK modulace se vyuívá pøi realizaci robustního nízkorychlostního zajitìného datového kanálu v provozním reimu ARQ, kdy dochází
k cyklickému potvrzování krátkých úsekù
pøenáených dat. Výsledná pøenosová rychlost je sice nízká, cca 200 Bd, ovem pøenos mùe být realizován i v extrémnì zarueném nebo nekvalitním kanále.
Pøenos dat s vyuitím fázové modulace
a optimalizovaných
protokolù
se
samoopravným kódováním je moný
v provozním reimu PRP, který vychází ze
standardu X.25. Pouívá se a 8stavové fázové modulace jednotónového signálu
s promìnnou délkou datových blokù podle
kvality spojení a je moné dosáhnout pøenosové rychlosti a 5400 Bd! Jeliko je
modem realizován na bázi signálových pro-

cesorù, mùe být vybaven programem, který kromì R&S Waveform pracuje
s modulacemi dle MIL-STD-188-110A nebo
STANAG 4285 (kromì FSK).
Provozy PRP i ARQ poskytují 100 % zajitìní pøenáených dat a vyuívají se výhradnì v kombinaci se systémem automatického navazování spojení.
Systémy automatického navazování spojení
slouí k samoèinnému sestavení a popøípadì i k vedení spojení na základì výsledkù
analýzy kvality kanálu a podle nastavených
parametrù. Mezi parametry patøí soubory pouitelných kmitoètù, adresy protistanic
a jejich vzdálenosti, aktuální èas, aktivita slunce apod. Krátkovlnné soupravy podle varianty programu jsou
vybaveny systémem ALIS nebo ALE.
ALIS je systém vytvoøen firmou
Rohde&Schwarz a je pouit i u stanic R-150A. Spojení s poadovanou
stanicí v síti je sestaveno na základì
ètyømístné adresy a lze sestavit jak fónická (USB) tak i datová (FSK, ARQ
èi PRP) spojení, ale i spojení CW.
V pøípadì ARQ a PRP je kvalita spojení
v jeho prùbìhu stále vyhodnocována a pokud dojde k takové zmìnì podmínek íøení, e propustnost spojení není dostateèná,
dojde k adaptivnímu procesu pøeladìní na
jiný kmitoèet, kde jsou podmínky pro provoz pøíhodnìjí.
ALE je standardizovaný systém automatického navazování spojení podle FED-STD-1045
a FED-STD-1049.
Závìr
Krátkovlnná souprava R-150S úspìnì prola vemi nezbytnými zkoukami a je zavedena ve výzbroji Armády Èeské republiky,
kde je postupnì osazována pøedevím do
mobilních spojovacích prostøedkù. Navíc je
plnì provoznì sluèitelná s pøedchozí øadou
krátkovlnných stanic R-150A.
Nesporná vysoká technická úroveò zaøízení, jeho peèlivé provedení a schopnost pøizpùsobit se poadavkùm zákazníka  to ve
jsou atributy moderního komunikaèního
prostøedku, který chce èelit silné konkurenci výrobkù zahranièních výrobcù.
Ing. Ondøej ohajek
KON, tel.: 0632/522874

Data
Ovládací jednotka
DO150TG

Intercom

Plnicí zaøízení, mikrotelefon,
zmìna programového vybavení,
pøenos dat
ÈÍSLO 11/ZÁØÍ 2000
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Propojení KV rádiové sítì
a telefonní sítì
Snad kadý uivatel rádiové stanice (úèastník rádiové sítì) pocítil
nìkdy potøebu dovolat se na telefon. Pøitom je lhostejné, jestli mìl
na mysli telefon taktické telefonní
sítì, telefonní sítì Alcatel, telefonní linku veøejné telefonní sítì nebo
sí mobilních telefonù GSM.

Jetì ne se pustíme do vysvìtlování problematiky propojení krátkovlnné rádiové
a telefonní sítì, nìkolik slov o zvlátnostech tohoto spojení, které se nevyskytují
pøi bìném telefonním hovoru.

TR150T

R-150S

R-150S

Pøipojení na taktickou telefonní sí pomocí
digitálního taktického pøepojovaèe
DTP 40/100
A nyní u k praktickému pøíkladu, uvedenému na obr. 1.
Na stranì koncového rádiového úèastníka
(úèastník A) je souprava KV rádiové stanice R-150S s telefonním rozhraním TR150T.
Na druhé stranì je telefonní úèastník taktické telefonní sítì (úèastník B), pøipojený
k digitálnímu taktickému pøepojovaèi (telefonní ústøednì) DTP 40/100.
Vlastní propojení je uskuteènìno v pøístupovém bodì (napø. v mobilní pøístupové
provozovnì), kde je koncová KV rádiová
stanice R-150S propojena prostøednictvím
TR150T s telefonní ústøednou. Toto propo-

TR150T

tel. èíslo:4546

)A

ALIS - ADRESY
0: 4546 (vlastní)
1: 1111
2: ........

DTP

TEL. SÍ

598

ALIS - ADRESY
0: 1111 (vlastní)
1: 4546
2: ........

62065

B

PRO SPOJENÍ A->B
VOLBA: 62065

Obr. 1

V telefonní síti platí, e hlas lze pøenáet
souèasnì obìma smìry a není nutné se
zabývat pøepínáním smìru pøenosu. Rádiové stanice pro taktický stupeò jsou
buï simplexní nebo poloduplexní, take
smìr pøenosu musí být øízen. O to se stará obsluha stanice tím, e dodruje provozní øád. Pokud se uskuteèní spojení rádiového a telefonního úèastníka, musí se
telefonní úèastník pøizpùsobit simlexnímu pøenosu. V praxi to znamená, e nemùe rádiovému úèastníku skákat do
øeèi a musí respektovat pøepínání smìru pøenosu. Toto pøepínání je moné realizovat ruènì nebo automaticky.
Dalí zvlátností je pøidìlení telefonního
èísla rádiovému úèastníku. Zde musí pomoci konkrétní telefonní ústøedna, která
svým èíslováním rozlií typ rádiové sítì
(KV, VKV) a poskytne informaci o tom,
který úèastník (jednoznaènì urèen adresou rádiové stanice) je volán.

(

jení je automatické, tj. bez nutnosti obsluhy.
Kadá rádiová stanice v síti má svoji jednoznaènou adresu, která je jí pøidìlena pøi
konfiguraci sítì. Pro úspìné spojení je nutné, aby základnová KV rádiová stanice mìla
nastaveny adresy vech stanic úèastníkù,

R-150S

DICOM INFORM
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Pomocí klávesnice na TR150T zadá telefonní èíslo (zde 62065). Nyní slyí v mikrotelefonu vyzvánìcí tón. Pokud se do 20 s volaný (B) neohlásí, je navazování ukonèeno.
Pokud volaný (B) zvedne telefon a ohlásí se,
je spojení navázáno. Volající (A) poèká, a
volaný (B) domluví, co je signalizováno ve
sluchátku volajícího krátkým tónem.
V praxi se ovìøilo, e signalizace pøepnutí
smìru hovoru krátkým akustickým tónem
do sluchátka je velmi uiteèná. Pak volající zaklíèuje a po odeznìní datové komunikace (asi 0,5 s) zaène hovoøit. Délka hovoru v jednom smìru nesmí pøekroèit stanovenou dobu, co v pøípadì TR150T je
20 s. Hovor se ukonèí zavìením telefonu.

Na telefonním pøístroji zadá èíslo, které obsahuje na posledních ètyøech místech vlastní adresu volané KV rádiové stanice R-150S
(zde 598 4546). Uslyí ve sluchátku vyzvánìcí tón. Volaný (A) vidí na displeji TR150T
nápis RING a slyí vyzvánìcí tón. Zaklíèuje, ohlásí se a odklíèuje. Ve sluchátku volajícího (B) je odklíèování signalizováno
krátkým tónem. Po odeznìní tónu volající
zaène mluvit.

R-150S

R-150S

R-150S

TR150T

tel. èíslo:4567

)

A

PRO SPOJENÍ A->B
VOLBA: 588 1479

tel. èíslo:1479
ALIS - ADRESY
0: 4567 (vlastní)
1: 1111
2: ........

ALIS - ADRESY
0: 1111 (vlastní)
1: 4567
2: .......

TR150T
587

ALIS - ADRESY
0:1479 (vlastní)
1: 7662
2: ........

TR150T

DTP

DTP
TEL. SÍ

kteøí mají povolen pøístup do telefonní sítì
(zde adresa 4546) a koncová KV rádiová
stanice mìla v seznamu adres uvedenou adresu základové stanice (zde adresa 1111).
Navazování spojení probíhá pøes tu základnovou KV rádiovou stanici, její adresa je

6

Jak zavolá úèastník A úèastníka B?

Jak zavolá úèastník B úèastníka A?

PRO SPOJENÍ B->A
VOLBA: 598 4546

TR150T

uvedena na druhém místì v seznamu adres (adresa 1111). Pokud se chce rádiový
úèastník provolat do jiné telefonní sítì (tj.
k jiné základnové KV rádiové stanici), mùe
její adresu zvolit po zapnutí TR150T ruènì.

588

ALIS - ADRESY
0: 7662 (vlastní)
1: 1479
2: ......

B

)

PRO SPOJENÍ B->A
VOLBA: 587 4567

Obr. 2

Pro bezchybné spojení je nutné mluvit nepøeruovanì (bez pomlk v hlase delích ne
2 s), pokud mono stejnou hlasitostí a délce
max. 20 s. Volající (B) má monost mìnit
smìr pøenosu také ruènì, co mùe být výhodné napø. v hluèném prostøedí. V tako-

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
vém pøípadì se na klávesnici telefonního
pøístroje stiskne tlaèítko 1 pro pøevzetí hovoru a tlaèítko 2 pro pøedání hovoru úèastníku A. Hovor se ukonèí zavìením telefonu.
Uvedený pøípad je zøejmì v provozu nejèastìjí. Dalí moností je napø. propojení
dvou rádiových úèastníkù pøes telefonní sí,
jak ukazuje obr. 2.
Obrázek 2 pøedpokládá, e oba úèastníci
jsou v KV rádiové síti. To vak není nutné,
pokud je na telefonní sí pøipojena VKV rádiová sí (viz DICOM INFORM è.3). Pak jeden úèastník mùe být v KV rádiové síti
(R-150S) a druhý ve VKV rádiové síti (RF 13)
a s vyuitím rozliovacího znaku rádiové
sítì, který pøidìluje telefonní ústøedna,
mùe být navazováno spojení obìma smìry.

Pokyny pro zástavbu soupravy
KV rádiové stanice

Krátkovlnná rádiová stanice RS150T a anténní ladicí jednotka AD150T se upevòují do
pøísluných rámù (OS150T2 a OA150T1). Maximální odklon rámu od vodorovné roviny (pøi poloze vozidla na vodorovné základnì) je 20 stupòù. Pro výkyvy tlumièù je tøeba ponechat kolem zaøízení volný prostor alespoò 5 cm. Ovládací jednotka DO150TG
se zabudovává bez pouití rámu v libovolné poloze v zorném poli obsluhy tak, aby bylo
mono odeèítat údaje zobrazované na displeji. Pro zajitìní dobré ovladatelnosti vech
prvkù na panelu vèetnì ovládání mikrotelefonu, je nutný dostateèný prostor.

R-150S

RACAL 3010-903

STÍNÍCÍ TRUBICE

Pøipojení na veøejnou telefonní sí
Jak u bylo v úvodu naznaèeno, rádiový
úèastník mùe být pøipojen prostøednictvím
TR150T na obecnou telefonní linku (veøejnou telefonní sí). V tomto pøípadì telefonní úèastník pøi volání rádiového úèastníka
volí telefonní èíslo linky, ke které je pøipojeno TR150T. Následnì je hlasovým hláením vyzván k zadání èísla rádiového úèastníka, které zvolí na klávesnici svého telefonního pøístroje.
Probìhne navázání spojení a hovor se vede
stejným zpùsobem, jak je popsáno v pøedcházející èásti. Platí omezení o maximální
délce hovoru (20 s v jednom smìru)
a o nutnosti dodrovat simplexní charakter
spojení. To bývá zejména pro telefonního
úèastníka, který si èasto neuvìdomuje, e
jeho protìjkem je rádiový úèastník, problém.
Pøístup do stálé KV rádiové sítì
S problematikou propojení KV rádiové sítì
a telefonní sítì souvisí i pøístup do stálé KV
rádiové sítì, která pokrývá území ÈR. KV
rádiové stanice v pøístupových bodech této
sítì obsahují moduly APP (Automatic Phone Patch), nabízející monost propojení
napø. do telefonní sítì Alcatel.
Pokud má uivatel KV rádiové stanice
R-150S povolen pøístup to této sítì, pak lze
pøímo na KV rádiové stanici volit telefonní
èíslo. Stanice se na jednom z kmitoètù, které má pøednastaveny v kmitoètové sadì,
dovolá na pøístupový bod a automaticky se
provede propojení s telefonním úèastníkem
na zvoleném telefonním èísle.
Velkou výhodou je, e k tomuto spojení
není tøeba ani na jedné stranì ádné dalí
zaøízení, tedy ani telefonní rozhraní
TR150S.
Ing. Milan oolík
KON, tel.: 0632/522224

R-150S

SPOJOVACÍ VODIÈ
RS150T

HF

DATA

IN/OUT

OS 150T2

AD150T
OA150T1

PC

U nap

DO150TG
DATA/MIC

RF 13.3

K propojování se pouijí kabely ze soupravy R-150S. Anténní ladicí jednotka AD150T
musí být zabudována co nejblíe anténního kloubu, aby propojení s anténou bylo co
nejkratí (maximální délka spojovacího vodièe je ètyøicet centimetrù). Tuto spojovací
èást je tøeba chránit stínicí trubicí o prùmìru 80 mm, která se nasouvá na krytku anténní
ladicí jednotky AD150T a zajiuje proti vysunutí. Stínicí trubice musí být z dobøe vodivého kovu. Její konstrukce musí zajistit vzdálenost spojovacího vodièe od trubice minimálnì 20 mm (napøíklad v ohybu). K zajitìní dokonalého kontaktu s plochou, která
tvoøí kostru (zem), je nutné aby dosedací plocha anténního kloubu byla zbavena neèistot.
Kadá èást soupravy, kromì ovládací skøíòky a mikrotelefonu, musí být vodivì spojena
co nejkratí cestou s kostrou (zemí) irokým páskovým vodièem. Pro zemnìní zaøízení
R-150S se pouívají dodávané zemnicí vodièe ze soupravy nebo zemnicí vodièe o minimálním prùøezu 6 mm2 a je tøeba dbát zásad zemnìní vf zaøízení.
Maximální délka koaxiálního kabelu pro spojení RS150T a AD150T je 50 m. Maximální
délka kabelu pro propojení RS150T a DO150TG (KS150T2) je 10 m. Délka napájecího
kabelu (KN150T) je omezena maximálním úbytkem napìtí na kabelu a konektoru. Pøipoutí se délka, pøi které napájecí napìtí (mìøeno na vstupu do RS150T) neklesne pøi
odbìru proudu 20 A pod 19 V.
Pøed zahájením provozu je tøeba se pøesvìdèit, zda je k anténní ladicí jednotce AD150T
správnì pøipojena anténa, zkontrolovat propojení anténní ladicí jednotky AD150T se
stanicí RS150T a stav zemnicích vodièù RS150T i AD150T. U stacionárních zástaveb se
kontroluje, zda je provedeno zemnìní celého systému (napøíklad vozidla).
Pøi provozu R-150S není pøípustné se zdrovat v blízkosti anténního záøièe, manipulovat s anténním pøipojením nebo propojovacím kabelem mezi RS150T a AD150T  hrozí popálení vf energií. Pøi zjitìní závady tìchto èástí je vdy nutné soupravu R-150S
vypnout.
Miroslav kráek
KON, tel.: 0632/522875
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

DNY ÈESKÉHO
OBRANNÉHO PRÙMYSLU
Praha, 20. - 21. 6. 2000
Asociace obranného prùmyslu ÈR ve spolupráci
s velitelstvím logistiky AÈR pod zátitou náèelníka AÈR genpor. Ing. Jiøího edivého uspoøádala
prezentaci obranného prùmyslu se zamìøením na
integrovaný záchranný systém. DICOM se zúèastnil této prezentace se svými výrobky z oblasti
VKV, KV a GPS techniky.

DEN POZEMNÍHO VOJSKA
Vojenský újezd
Brdy
17. 6. 2000
Na pozvání AÈR se
DICOM zúèastnil této
akce, velmi dobøe známé mezi milovníky vojenské techniky, ji potøetí. Výrobky naí spoleènosti zaujaly velké
mnoství návtìvníkù.

CIHELNA 2000
DEN SIL ÚZEMNÍ OBRANY AÈR

Mìsto Králíky a pìchotní srub K-S14 , 26.
8. 2000
U pøíleitosti 55. výroèí konce II. svìtové války se uskuteènila výstava souèasné a dobové vojenské techniky
a zbraní. DICOM se zde pøedstavil
svým pøedvádìcím vozem MERCEDES vybaveným komunikaèní a navigaèní technikou. Kluby vojenské historie a historické jednotky pøipravily
velmi zdaøilou ukázku boje o ès.
opevnìní s dobovou výstrojí , výzbrojí
a taktikou.

Ing. Antonín Vlk
OBO, tel.: 0632/522897
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