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OHLASY Z TISKU
APOLÓGIA è.10/99
Rozsáhlý èlánek pracovníka vývoje DICOM
Ing. Ondøeje ohajka informuje ètenáøe
tohoto èasopisu o krátkovlnných rádiových
stanicích R-150S a R-150T, které byly vyvinuty v DICOM ve spolupráci s firmou
Rohde & Schwarz Mnichov a v souèasnosti
jsou ji dodávány do AÈR. Èlánek podrobnì popisuje technické vlastnosti jednotlivých komponentù soupravy, rozebírá jednotlivé druhy provozu vèetnì datových pøe-

nosù, systém automatického navazování
spojení ALE a ALIS, softwarové vybavení
stanice a zpùsoby jejího oivování
a testování. Souèástí obsáhlého èlánku je
i øada doprovodných fotografií soupravy
a také zábìry ze zástavby této stanice.

Ve dnech 22. a 24. záøí probìhlo pro pøísluníky vojenského útvaru z Pøerova
v prostorách DICOM kolení KV a VKV
techniky. kolení bylo zamìøeno na KV rádiovou stanici R-150S a VKV rádiové stanice RF 13, RF 1325 a RF 1301 a telefonní
doplòky k tìmto stanicím. kolení bylo rozdìleno na tøi èásti, kde v první èásti probìhlo seznámení se stanicemi formou instruktáního filmu, v druhé èásti byli posluchaèi seznámeni s vlastnostmi a obsluhou jednotlivých druhù stanic. Tøetí èást byla zamìøena prakticky, kde se posluchaèi seznamovali s ovládáním jednotlivých stanic
a vedli mezi sebou rádiový provoz. Po celou dobu kolení mìli posluchaèi
k dispozici vechny typy rádiových stanic
spolu s návody k obsluze. kolení probíhalo
v prostorách kolicího støediska DICOM
a v pøedvádìcím automobilu vybaveném
vekerou technikou DICOM. Na závìr kadého dne byly zodpovídány dotazy ze strany posluchaèù. Podle slov posluchaèù bylo
kolení na velmi dobré úrovni, vechny
nejasnosti týkající se obsluhy a provozu
stanic byly kvalifikovanì odpovìzeny.

Ing. Libor Mikl
OBO, tel.: 0632/522842

ÈÍSLO 8 (4/99)
PROSINEC 1999
DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA

V TOMTO ÈÍSLE
ELEKTROAKUSTICKÉ MÌNIÈE .......... 1
NOVINKY
Náhlavní soupravy
RF 13.51 a RF 13.52 ......................... 2

Ruèní mikrofon s reproduktorem
RM 1301 ........................................... 3

Ing. Vlastimil Straka
vedoucí DIN, tel.: 0632/522835

C+D 99
Budape
Hovorové zaøízení pro
malá vozidla ...................................... 3

TEORETICKÁ ÈÁST
Srovnání poadavkù na výrobky
podle norem ÈSVN a standardù
NATO ................................................ 4
Ve dnech 23.-26.11. se nae firma zúèastnila výstavy obranné techniky C+D 99
Budape.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

ELEKTROAKUSTICKÉ MÌNIÈE
Stalo se zvykem dávat stoletím pøívlastky. Tak bylo století páry, století elektøiny.
Pøítí století by mìlo patøit informaèním technologiím. Kadá potøebná informace
bude v patøièné dobì získána, zpracována a pøenesena na jí urèená místa.
Co, pøípadnì kdo, bude zdrojem a pøíjemcem informací, je ji otázkou konkrétních aplikací. U aplikací vojenských jím bude velmi èasto èlovìk. A to èlovìk zaneprázdnìný celou kálou èasto nesouvisejících úkolù. Proto je nutné, aby informace dostával a poskytoval v podobì co nejménì zatìující. Za dobu vývoje èlovìka se nejzákladnìjím zpùsobem výmìny informací stala øeè. Posoudíme-li její
vlastnosti z technického hlediska, pak zjistíme, e funguje bez potøeby vnìjího
osvìtlení, nevyaduje pøímou viditelnost, je schopna pomìrnì spolehlivého pøenosu i v prostøedí rueném hlukem. Její nevýhodou je urèitá (by nízká) monost
patné interpretace. V urèitých aplikacích je vak prakticky nenahraditelná. Je to
v pøípadech, kdy je nutné rychlé operativní rozhodování na základì výmìny informací mezi zúèastnìnými osobami. Zde se ukazují její pøednosti napøíklad
v porovnání s psaným textem a grafikou. Ukazuje se, e interaktivní rozhovor vede
nejrychleji k cíli.
Ale øeè nemusí být jen prostøedkem komunikace èlovìk - èlovìk, ale i komunikace èlovìk - stroj a obrácenì. Tento zpùsob komunikace vede ke sníení duevní
zátìe a tím ke sníení pravdìpodobnosti chybného nebo pozdního rozhodnutí.
Pøíkladem mùe být pøenos varovných zpráv generovaných v øeèové podobì,
návodné informace poskytované obsluze. V budoucnu je moné poèítat s pøímým
hlasovým ovládáním nìkterých zaøízení a zbraòových systémù (s výjimkou kritických rozhodnutí jako je vlastní sputìní palby).
Abychom mohli øeè v komunikaci a informaèních technologiích uvedeným zpùsobem vyuívat, musíme ji dokázat zpracovat. Na zaèátku (a na konci) øetìzce
tohoto zpracování jsou elektroakustické mìnièe. Tato souèást je v pøímém kontaktu s uivatelem. Proto její provedení a technické parametry rozhodujícím zpùsobem ovlivòují uitné vlastnosti celého komunikaèního, pøípadnì informaèního
kanálu.
U vojenských aplikací je nutné øeit celou øadu specifických technických otázek.
Jmenujme pro ilustraci nìkteré z nich:
mimoøádnì hluèné okolní prostøedí,
pùsobení klimatických vlivù,
vysoká mechanická namáhání,
dlouhodobé, pøimìøenì pohodlné pouívání zaøízení bez pøestávek.
Vyøeení výe uvedených, èasto protichùdných, poadavkù pøitom nesmí být na
úkor základního parametru, kterým je dobrá srozumitelnost zpracovávané øeèi.
Je zøejmé, e jednotlivé aplikace vyadují rùzná provedení elektroakustických mìnièù. Mùe jít o klasické mikrofony, gradientní mikrofony, zaøízení pro aktivní potlaèení hluku, krèní mikrofony, reproduktory pro hlasitý poslech, náhlavní soupravy, mikrotelefony apod. Ve spoleènosti DICOM je této kategorii výrobkù vìnována trvalá pozornost. Výsledkem je øada výrobkù, které vznikly v rámci programu
pøísluenství rádiových stanic, jejich pouitelnost je ale daleko irí. Nìkterým
z tìchto výrobkù je vìnováno dnení èíslo.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502
ÈÍSLO 8/PROSINEC 1999
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NOVINKY

NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

RF 13.51
RF 13.52

V soupravách je pouit gradientní mikrofon,
který se vyznaèuje vysokým potlaèením
vzdálených hlukù. Náhlavní soupravy jsou
tedy vhodné pro pouití i ve znaènì hluèném prostøedí. Naopak v tichém prostøedí
umoòuje typ RF 13.52 pøepnutí do funkce
klíèování pomocí hlasového spínaèe a obsluha rádiové stanice má tak obì ruce volné pro jinou èinnost.
Pouívání náhlavních souprav je velmi jednoduché. Povolováním a utahováním jednotlivých popruhù lze dosáhnout optimálního nastavení náhlavní soupravy. Na náhlavní soupravu je moné nasadit ochrannou pøilbu. Pøi pouití ochranné masky si

Souèástí doplòkového pøísluenství rádiových stanic RF 13 jsou i náhlavní
soupravy, a to náhlavní souprava
s ovládáním RF 13.4 a náhlavní souprava bez ovládání RF 13.5.
V souèasné dobì nabízí spoleènost DICOM uivatelùm nové náhlavní soupravy s oznaèením RF 13.51
a RF 13.52. Obì soupravy lze pøipojit
k rádiové stanici RF 13 nebo k ruèní
stanici RF 1301.
Náhlavní soupravy jsou urèeny pro pøemìnu demodulovaného signálu z pøijímaèe na
akustickou velièinu a akustických signálù
na elektrickou velièinu pro modulaci vysílaèe. Souèasnì souprava umoòuje klíèování rádiové stanice RF 13 nebo RF 1301
klíèovacím tlaèítkem. Klíèovací tlaèítko má
tvar náramkových hodinek a upevòuje se
napø. na zápìstí nebo pøedpabí zbranì
(samopalu) pomocí popruhu se suchým zipem.
Náhlavní souprava RF 13.52 se lií od soupravy RF 13.51 tím, e má navíc doplnìno klíèování hlasovým spínaèem. Toto klíèování se zapíná krátkým stisknutím klíèovacího tlaèítka a vypíná dlouhým zaklíèováním. Proto souprava RF 13.52 nepotøebuje pro klíèování rádiové stanice a ovládání hlasového spínaèe ádný dalí ovládací prvek.
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obsluha nejdøíve nasadí masku a teprve na
ni náhlavní soupravu.
K rádiovým stanicím se náhlavní souprava
pøipojuje do nf panelového konektoru pomocí propojovacího kabelu zakonèeného
desetikolíkovým konektorem AMPHENOL.
Náhlavní soupravy jsou urèeny zejména
pro pouívání v bojových podmínkách. Své
uplatnìní ale jistì najdou i pøi èinnostech,
kdy obsluha nutnì potøebuje mít pøi vedení rádiové komunikace obì ruce volné.

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

Technické parametry
Jmenovité napájecí napìtí ................................................ stejnosmìrné 7,2 V
Stejnosmìrný odpor sluchátka ......................................... 30 W ±5 W
Citlivost sluchátka v reimu zesíleného pøíjmu
pøi signálu 1,4 V/1 kHz ve vzdálenosti 20 mm ............... min. 90 dB
Maximální trvalý pøíkon sluchátka ................................... 0,5 W
Kmitoètová charakteristika sluchátka:
do 600 Hz ........................................................................ nárùst 12 dB/okt
600 Hz - 3 kHz ................................................................ rovná
nad 3 kHz ........................................................................ pokles 12 dB/okt
Výstupní napìtí mikrofonního zesilovaèe
na 1 kHz pøi akustickém tlaku v místì
mikrofonu 90 dB pøi vzdálenosti 20 mm
od zdroje zvuku ............................................................... min. 100 mV
Vlastnosti mikrofonu
Kmitoètová charakteristika mikrofonu
v blízkém akustickém poli v pásmu
300 Hz a 3 000 Hz ........................................................ ±6 dB
Gradientnost
rozdíl ve výstupní úrovni ve smìru
maxima a minima ............................................................ min. 18 dB pøi 500 Hz
Identifikace zaøízení ......................................................... jako mikrotelefon
Mezní napájecí napìtí ..................................................... (6 - 15) V
Maximálnì odebíraný proud pøi
jmenovitém napìtí ........................................................... 20 mA
Celková hmotnost ............................................................ max. 300 g
Klíèování hlasovým spínaèem
(u RF 13.52) ..................................................................... pøi akustickém tlaku
v místì mikrofonu 92 dB
±6 dB na kmitoètu 1 kHz

NOVINKY

RUÈNÍ MIKROFON
S REPRODUKTOREM
Ruèní mikrofon s reproduktorem je dalí doplnìk pro rádiovou
stanici RF 1301 nebo RF 13. Pøipojením k rádiové stanici jsou
umonìny odposlech pøijímaného signálu z pøijímaèe stanice,
komunikace s ostatními stanicemi a vysílání tónové výzvy. Hlasitost odposlechu pøijímaného signálu lze nastavit pøepínaèem
hlasitosti na stanici.
Ruèní mikrofon s reproduktorem je tvoøen
dvìma skoøepinami (pøední a zadní)
z odolného plastu, mezi nì je vloeno pryové tìsnìní. Pod tìsnìním je na levé stranì klíèovací tlaèítko. Pøipojení k rádiové
stanici je spirálovým kabelem s konektorem. Na pøední èásti je mikrofon, reproduktor a tlaèítka tónové výzvy. Na zadní stìnì
je spona s pruinou umoòující pøipevnìní na odìv.
Pøi vysílání je vhodné dret ruèní mikrofon
v pravé ruce a prsty tisknout klíèovací tlaèítko. Pro dobrou srozumitelnost je vhodné mluvit do mikrofonu ze vzdálenosti asi
3 cm. Tónová výzva protistanici se vysílá
souèasným stisknutím klíèovacího tlaèítka
a tlaèítka výzvy.
Výhodou pouívání ruèního mikrofonu je,
e obsluha má jednu ruku volnou pro dalí
èinnost.
Ing. Libor Mikl

M
R
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Technické parametry
Napájecí napìtí ................................................................ 6,5 V a 15 V
Modulaèní napìtí
do rádiové stanice ............................................................ 100 mV/2 kW
Impedance reproduktoru .................................................. 8 W
Maximální odebíraný proud ............................................ max. 20 mA
Mikrofon ........................................................................... elektretový
Tónová výzva:
modulaèní napìtí ............................................................. 100 mV
kmitoèet ........................................................................... 1 kHz ± 200 Hz
Rozsah pracovních teplot ................................................ -30 °C a +60 °C
Hmotnost .......................................................................... max. 150 g

OBO, tel.: 0632/522842

HOVOROVÉ ZAØÍZENÍ PRO
MALÁ VOZIDLA
Ve výrobním programu spoleènosti DICOM je hovorové zaøízení HZ 13. Je to souèást mobilních
souprav RF 1325 (RF 1350) a je
urèeno pro ovládání rádiové stanice ze dvou míst obsluhy, dvou
akusticky oddìlených prostorù,
napø. kabiny øidièe a vlastní provozovny v nástavbì automobilu.

Pro malá vozidla, kde je posádka v jednom
prostoru, je vak HZ 13 nevhodné. Pøi pouití hlasitého odposlechu vnitøní komunikace mùe toti dojít k akustické zpìtné
vazbì, která zpùsobí rozpískání soupravy. Proto byla v DICOM vyvinuta varianta
hovorového zaøízení s oznaèením HZ 13.1
urèená pro malá vozidla. V dalím textu
jsou uvedeny rozdíly mezi soupravou
HZ 13.1 a pùvodní soupravou HZ 13.

Hovorové zaøízení HZ 13.1A
Hovorové zaøízení HZ 13.1A se mechanickým provedením ani vzhledem témìø nelií od pùvodního hovorového zaøízení
HZ 13A. Pøední panel a ovládací prvky jsou
shodné, jedinou odliností je konektor pro
pøipojení pøijímací rádiové stanice pro automatickou retranslaci umístìný na zadní
stranì zaøízení.

ÈÍSLO 8/PROSINEC 1999
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TEORETICKÁ ÈÁST

Rozdíly ve funkci:

Rozdíly ve funkci:

a) Je zruena funkce hlasitého poslechu
vnitøní komunikace, hlasitý poslech pøijímaného signálu z rádiové stanice zùstává beze zmìny. Poslech vnitøní komunikace
zùstává
zachován
v pøipojené akustické soupravì - náhlavní souprava nebo mikrotelefon.

a) Je zruena monost hlasitého poslechu.
Pøi umístìní skøíòky øidièe do stejného
prostoru s hovorovým zaøízením
HZ 13.1A lze vyuít hlasitý poslech pøijímaného signálu z této soupravy.

b) Je zmìnìna funkce automatické retranslace. Do hovorového zaøízení jsou implementovány
funkce
shodné
s doplòkem pro retranslaci DR 13.2. To
umoní automatickou retranslaci hovoru otevøenou øeèí, maskovaného hovoru, i retranslaci pøenosu krátkých zpráv
- FLASH. Pøijímací rádiová stanice pro
retranslaci se pøipojuje k zadnímu konektoru
hovorového
zaøízení
HZ 13.1A.
Ostatní funkce, tj. pøepínání místa pro ovládání rádiové stanice, ovládání vnitøní komunikace a funkce sluební linka, dálkové ovládání a ruèní retranslace
z pøipojené linky zùstávají beze zmìny.

Skøíòka øidièe HZ 13.1B
Mechanické provedení skøíòky øidièe
HZ 13.1B je obdobné jako u skøíòky øidièe HZ 13B. Ve skøíòce øidièe HZ 13.1B
není reproduktor, na pøedním panelu je
zmìnìna funkce pùvodního pøepínaèe hlasitosti reproduktoru na funkci regulace hlasitosti pro akustickou soupravu velitele. Na
zadním panelu je umístìn dalí konektor
pro pøipojení akustické soupravy velitele.

b) Je doplnìno dalí pøípojné místo pro
akustickou soupravu, urèené pro velitele vozidla. Pøi pøepnutí ovládání rádiové stanice na hovorovém zaøízení
HZ 13.1A do polohy B (ovládání rádiové stanice ze skøíòky øidièe) mùe øidiè
i velitel klíèovat rádiovou stanici. Prioritu v ovládání má velitel. Ostatní funkce
ovládání
rádiové
stanice
z mikrotelefonu nebo náhlavní soupravy (pøepínání kanálù, volba reimu
SCAN a pod.) jsou moné jen
z akustické soupravy velitele.
c) Pøi pøepnutí ovládání rádiové stanice na
hovorovém zaøízení HZ 13.1A do jiné
polohy zùstávají funkce skøíòky øidièe
zachovány.
Souprava hovorového zaøízení HZ 13.1
byla vyvinuta pro malá vozidla, kde je posádka v jednom akustickém prostoru. Lze
ji vak pouít i v jiných pøípadech, kde to
bude výhodné s ohledem na nové vlastnosti, pøedevím monost ovládání rádiové stanice ze tøí míst nebo zlepená funkce automatické retranslace.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel.: 0632/522834

SROVNÁNÍ POADAVKÙ NA VÝROBKY
PODLE NOREM ÈSVN A STANDARDÙ NATO
STANAG 4370
A AECTP 100 A  500
V èíslech DICOM INFORM 1 a 2 roèníku 1999 jsme se seznámili s normami ÈSVN a MIL, které se zabývají poadavky na vyhovìní
výrobkù pùsobení vnìjích vlivù. V tomto pøíspìvku je vìnována pozornost normám, které v této oblasti jsou pøijaty v NATO.
V závìru pøíspìvku jsou uvedeny nìkteré poznatky, které lze vyvodit z rozborù uvedených norem.

Základním dokumentem specifikujícím poadavky NATO na vnìjí vlivy je STANAG
No 4370 -Environmental Testing (Zkouky odolnosti vnìjím vlivùm). Je to velmi
struèný standard v jeho Dodatku A je uveden List of Allied Environmental Conditions and Test Publications - AECTPs (Seznam spojeneckých poadavkù na vnìjí
prostøedí a zkuební publikace). V normì je
pouze definován cíl a konstatováno, e
v dodatku jsou uvedeny dokumenty, které
budou respektovány jednotlivými èleny pøi
vývojích vojenského materiálu, dále omezení na které oblasti vojenských èinností se
norma nevztahuje a pak základní obecné
definice, jako napø. definice prostøedí, cílù
zkouek na vlivy vnìjího prostøedí a jak
jsou koncipovány AECTP, v nich, pøípadnì dalích dokumentech, jsou tyto definice rozpracovány.
Praktické dokumenty a smìrnice, které je
nutné aplikovat pøi vývoji a prokazování, e
vojenský výrobek vyhovuje poadavkùm
NATO jsou jednotlivé AECTP s èíselným
oznaèením 100, 200, 300, 400 a 500. Jedná se o soubor rozsáhlých podrobnì rozpracovaných materiálù, které v krátkém pøíspìvku není moné rozebrat, zmíním se
pouze struènì o jejich obsahu.
AECTP 100
Environmental Testing  Guidelines on
Management Planing
Zkouky odolnosti vnìjím vlivùm  Smìrnice pro plánování øízení (managementu)

Zástavba HZ 13.1 ve vozidle
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AECTP 100 poskytuje vývojovým pracovníkùm a technikùm doporuèení jak vyvíjet
vojenské výrobky, aby plnì vyhovìly nárokùm pøi provozu v prostøedích vojenské
praxe a to od poèátku jejich ivotnosti a
po jejich zánik. Obecnì lze konstatovat, e
dokument stanovuje principy, kterými se
mají øídit zkouky na pùsobení vnìjích vlivù, jak pøizpùsobit testy a testovací programy, odpovìdnost a úkoly vývojových pracovníkù pøi tìchto èinnostech a také odpovìdnost a úkoly specialistù na odolnost na
vnìjí vlivy. Tyto èinnosti jsou podrobnì

specifikovány v Dodatcích A, B, a C
k tomuto dokumentu.
Dodatek A uvádí filozofii na které je zaloeno pøizpùsobení testù, seznam moných
situací, které mohou nastat, stanovuje údaje
o prostøedí, definuje prostøedí, která budou
simulována. Dále se zabývá pøípravou testovacích programù, rozebírá monosti
zrychlených a ztíených zkouek, ale také
analýzou nákladù a pøínosù z realizace
zkouek, jejich poøadím, poètem zkouených výrobkù a stanovením poadavkù na
vyhovìní. V tomto dodatku se také nalezne vývojový diagram analýzy ivotnosti
výrobku a tabulka dob trvání pùsobení rùzných prostøedí. Pro typické faktory vlivù
prostøedí jsou ve zobecnìném cyklu ivotnosti pøedepsány druhy pùsobících vlivù
a to jak pøirozené, tak sekundární dané skladováním, pøepravou, ukládáním a provozem výrobku .
Dodatek B se zabývá podrobnì odpovìdností vývojových pracovníkù a manaera
projektu, dodatek C plánováním øízení
zkouek na vnìjí vlivy a záznamy o prùbìhu zkouek a jejich výsledcích.
AECTP 200
Environmental Testing  Definition of Entvironments
Zkouky odolnosti vnìjím vlivùm  Definice prostøedí
V této publikaci jsou odkazy na upøesòující dokumentaci pro klimatická, mechanická a elektromagnetická prostøedí a na dokumenty ve kterých lze najít údaje umoòující stanovit kritéria a poadavky pro
definování pøísluných zkuebních podmínek. Uvedené informace se nacházejí
v následujících standardech:
STANAG 2895  Extreme Climatic Conditions and Derived Conditions for Use in
Defining/Test Criteria for NATO Forces Materiel.
Extrémní klimatické a odvozené podmínky
pro definování poadavkù a zkouek pro
vojenské výrobky NATO.

STANAG 2914  Mechanical Environmental Condotions to which Materiel Intendent
for Use by NATO Forces could be Exposed.
Podmínky mechanického prostøedí pro
materiál pouívaný silami NATO.
STANAG 4145  Nuclear Survivability Criteria for Armed Forces Materiel and Installatoins.

vání metodik a hodnocení zkouek. Jedná
se pøedevím o:
-

smìrnice k tvorbì programu zkouek,

-

hodnoty parametrù jednotlivých klimatických vlivù ( dá se øíci zaøazení do tøíd
ve smyslu ÈSVN),

-

doby pùsobení,

-

sestavení vzorku pro zkouky,

-

definice poadovaných informací ze
zkouek, rozsahy vlivù, poèet cyklù,
rychlosti, umístìní snímaèù, kdy a jak
hodnotit funkci, schémata zapojení,
identifikaci zkouených vzorkù a zkuebních zaøízení, pøesnosti, tolerance
atd.,

-

smìrnice k pøeruení zkouek ,

-

kritéria závad a jiné dùleité údaje.

Kritéria nukleárního pøeití pro materiál
a jeho instalaci u vojenských sil.
Dále je uveden Stanag 1307, který se týká
námoønictva a Stanagy 4234, 4235, a 4236,
které jetì nebyly vydány a týkají se pùsobení bleskù, elektrostatického náboje
a elektromagnetických polí.
Z pohledu poadavkù na odolnosti klimatickým a mechanickým vlivùm jsou dùleité
STANAG 2914 a STANAG 4145, které definují podrobnì pøísluná prostøedí. Pro informaci uvedu, e napø. ve Stanagu 2914
lze nalézt klimatická pásma ve kterých lze
pøedpokládat provoz výrobku, jejich geografické umístìní, teplotní a vlhkostní cykly, které byly v tìchto pásmech zjitìny.
Tyto standardy slouí specialistùm na pùsobení vnìjích vlivù ke stanovení konkrétních hodnot jednotlivých vlivù, dob jejich
expozic a pod.
AECTP 300
Climatic Entvironmentals Test
Zkouky odolnosti klimatickým vlivùm
Tento dokument je urèujícím pro specifikaci
a zkouení odolnosti vojenského výrobku
na klimatické vlivy. Obsahuje celkem 19
metod pod èísly 301 a 319 z nich devìt
je v dokumentu konkrétnì uvedeno a dalí
jsou ve vývoji.
Základní metodou je metoda oznaèená
301, co jsou vlastnì obecné smìrnice
a definice pro pøípravu a realizaci, zpraco-

Jedná se vlastnì o vechny údaje a data,
které obsahují nae TP na výrobek
v kapitolách 1 a 8.
Metodiky 302 a 309 jsou konkrétní metodiky zkouek jednotlivých vlivù. Kadá
metodika obsahuje:
-

definici, cíl, aplikaci a omezení,

-

definici vlivu prostøedí a rozbor, co
mùe vliv u výrobku zpùsobit, výbìr
zkuebního postupu a zkouených parametrù,

-

sestavení programu zkouky,

-

vlastní metodiky zkouek, kritéria pøeruení a kritéria závad,

-

odkazy na dokumenty a literaturu, která je aplikována.

Rovnì vechny tyto poadavky obsahuje
kapitola 8 naich TP.
Ve výtisku AECTP 300, který máme
k dispozici, jsou zpracovány metodiky pro
tyto vlivy: vysoká teplota, nízká teplota,
tepelný ráz (rychlá zmìna teploty), sluneèní záøení, vlhkost a teplo, ponoøení, plísnì
a slanou mlhu. Metodiky pro pùsobení detì (vodotìsnost), námrazu, nízký tlak, prach
ÈÍSLO 8/PROSINEC 1999
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a písek, kontaminaci kapalinami, výbuné
prostøedí, kyselý dé a pøedevím pro kombinace vlivù teplota+vlhkost+výka a vibrace+teplota+vlhkost+výka byly v dobì
vydání této publikace v rozpracovaném
stavu a nebyly schváleny. Nìkteré
z publikovaných metod mají jetì dodatek,
který zpravidla definuje fyzikální a chemické dìje, které pøi pùsobení vlivu nastávají.
AECTP 400
Mechanical Environmental Tests
Zkouky odolnosti mechanickým vlivùm
Tento dokument je urèujícím pro specifikaci a zkouení odolnosti na mechanické
vlivy. Má obsahovat celkem jedenáct metod (401 a 413), z nich jsou publikovány
ètyøi: vibrace, akustický tlak, rázy a lineární
zrychlení. Ostatní jsou v rozpracovaném
stavu. Kadá metodika je zpracována podle stejného schématu jako jsou metodiky
v AECTP 300. Je dùleité upozornit, e
u vibrací se zkouí odolnost jak na sinusové, tak pøedevím na náhodné vibrace.
AECTP 500
Electrical Environmental Tests
Zkouky elektromagnetické sluèitelnosti
Tento druh zkouek nebyl pøedmìtem zájmu tìchto èlánkù a proto se jím nebudu
podrobnìji zabývat. Dokument se týká
elektromagnetické kompatibility. Obsahuje celkem 29 metod z nich je publikováno 8 a rozpracováno 21.
ZÁVÌR
Ve tøech pøíspìvcích DICOM INFORM
jsme se seznámili se tøemi normami, které
rùzným zpùsobem specifikují vlivy klimatických a mechanických namáhání na vojenské výrobky. Cílem pøíspìvkù nebylo
provést porovnání rozsahù vlivù a postupy
a konkrétních metodik pro prokázání odolnosti, nýbr vysledovat, jestli vývoj a výroba naich výrobkù, urèených pro armádu,
odpovídá poadavkùm na vojenské výrobky v zemích NATO. Proto byla zámìrnì
uvádìna koncepce jednotlivých norem,
aby byla patrná filozofie, na které je kadá
norma rozpracována a jaké klade nároky
na výrobce.
Firmy zabývající se vývojem a výrobou vojenské techniky u nás, po vstupu Èeské republiky do NATO, stojí pøed problémem
jak postupovat pøi vývoji, jaké zkouky pøedepsat a následnì podle jakých standardù
a jim odpovídajících metodik prokázat, e
výrobek splòuje vechny poadavky a je
aplikovatelný i v ostatních zemích NATO.
Není nám známo, zda v souèasné dobì
existuje v armádních slokách v této oblasti
nová platná legislativa, èi zámìr jak se
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bude dále postupovat. Vyjdeme-li
z dosavadní praxe, definované starými pøedpisy ÈSVN, byl vývoj na vojenské komodity zadáván v podstatì plnì v souladu
s poadavky norem NATO. Vdy se uskuteèòoval pøes etapy studie, projekt, vývoj
funkèního vzorku definovaného vlastnostmi funkèními, provozními, odolnostmi klimatickými, mechanickými, EMS a dalími
speciálními poadavky v návrhu technických podmínek. Následovaly kontrolní
a vojskové zkouky v armádních slokách,
výroba ovìøovací série, zkouky ovìøovací
série a schválením technických podmínek
pro sériovou výrobu byl proces ukonèen
a prokázáno, e výrobek vyhovuje nárokùm
armády. Výrobek byl v jednotlivých etapách
posuzován vdy vojenskými specialisty
a odborníky a to pøi pøipomínkování TP
a pak pøi ovìøování na vojenských pracovitích. Poslední jmenované etapy pøedpisy NATO vlastnì neznají. Lze tedy konstatovat, e nai výrobci by v budoucnu nemìli mít potíe pøi aplikování standardù
NATO.
Domnívám se, e splnìní veobecných
poadavkù na výrobek a postupy, které bylo
mono vysledovat v popisech norem MIL
a STANAG nebude èinit výrobcùm ádné
potíe, protoe vlastnì stanovené poadavky (v tomto pøípadì na vyhovìní pùsobení
rùzných vnìjích vlivù) jsou vdy podrobnì definovány v pøísluných technických
podmínkách na výrobek. Pøedepsání konkrétních poadavkù a metod a metodik
zkouek napø. podle AECTP 300 a 400 není
ádným problémem. Výrobky, které byly
konstruovány podle poadavkù døívìjích
ÈSVN, by mìly podle zkueností pracovníkù naí zkuebny, ve velké vìtinì pùsobících vnìjích vlivù, vyhovìt i poadavkùm
STANAG. Pùjde spíe o pøizpùsobení zkuebních zaøízení, modernizaci zkueben
a jejich vybavení.
Vzhledem k zatím nejasné situaci v oblasti,
kterou popisovaly pøíspìvky týkající se norem v DICOM INFORM, chci vyzvat legislativní sloky AÈR zabývající se standardizací a harmonizací stávajících norem
s normami NATO, aby vèas a v dobì co
nejkratí daly prùmyslu informace, které
normy a pøedpisy budou pøijaty a zavedeny v AÈR. To umoní výrobcùm dostateènì s pøedstihem reagovat a pøizpùsobit svoje
programy tak, aby splòovaly jejich poadavky a AÈR nemusela mnohé stejnì hodnotné a kvalitní výrobky nakupovat podstatnì
drá v zahranièí a to jen proto, e tuzemské nebudou mít prokázáno vyhovìní veobecnì pøijatým standardùm.

Ing. Zdenìk Vápeník
DIN, tel.: 0632/522835

Zkuenosti z provozu

mikrotelefony
Mikrotelefony
jsou
jedním
z komponentù komunikaèní techniky,
dodávaných spoleèností DICOM do
AÈR. Jedná se o Mikrotelefon
s ovládáním RF 13.2 a Mikrotelefon
bez ovládání RF13.3.
Pøi vývoji tìchto zaøízení byla kromì
elektrických a akustických vlastností
vìnována znaèná pozornost jejich mechanickým vlastnostem. Tìleso mikrotelefonu je zhotoveno z plastových
výliskù z polykarbonátu Xenoy, který
zaruèuje poadovanou tepelnou
a mechanickou odolnost a zároveò má
malou hmotnost. Mikrotelefon odolává pádu z výky 0,75 m a ponoøení
do vody a do hloubky 1 m. Vechny
citované vlastnosti mikrotelefonu byly
øádnì vyzkoueny v podnikových,
kontrolních a vojskových zkoukách.
Nicménì je mikrotelefon jedním z nejzranitelnìjích zaøízení, protoe ho
pouívá, ovládá a oetøuje èlovìk.
Praktické zkuenosti z provozu
a poznatky o spolehlivosti dodávaných prvkù od nìkterých subdodavatelù byly motivací pro zdokonalení
mechanických vlastností mikrotelefonu. V roce 1995 byl proto zmìnìn kabel, aby byla zvýena jeho odolnost
vùèi
kroucení
a ohybùm.
V následujícím roce byl zmìnìn výrobce displeje z dùvodù zlepení jakosti. Dále byl reproduktor, výrobek fy
TESLA, nahrazen výrobkem Holmco.
Po zavedení nových souèástek je mikrotelefon odolnìjí vùèi patnému zacházení.
Nejdùleitìjí poznatek z provozu
jsme zaznamenali u mladých profesionálních uivatelù, kteøí dokáí v tvrdých podmínkách výcviku i ostrého
nasazení obsluhovat a oetøovat rádiovou stanici vèetnì mikrotelefonu tak,
aby jim vdy dobøe slouily. Jsou sice
vidìt na zaøízení rámy, odìrky, ale po
vykoupání ve vodì nebo blátì byla
zaøízení po splnìní úkolu vdy oetøena a pøipravena plnì funkèní k dalímu nasazení. Tato zkuenost mì
opravòuje zakonèit pøíspìvek, e mikrotelefon je pøátelský a funguje
v rukách správných vojákù bezvadnì
a bez problémù.
Ing. Antonín Petratur
vedoucí TQM, tel.: 0632/522898

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

MONOSTI HLASITÉHO
ODPOSLECHU
Cílem èlánku je pøedevím seznámit uivatele rádiových stanic RF 13, jejich mobilních souprav a ruèních stanic RF 1301
s monostmi hlasitého odposlechu z rádiové stanice. Rádiová stanice RF 13
a její doplòující pøísluenství byla konstruována se zámìrem, aby obsluze byl
ve zhorených akustických podmínkách
umonìn hlasitý odposlech pøijímaného
signálu. Tato provozní vlastnost, specifikovaná v technických podmínkách, je
uivateli k dispozici po nastavení pøísluné identifikace a pøipojení reproduktoru
s impedancí 4 W na nízkofrekvenèní výstup RF 13. Tímto zpùsobem lze vak získat výstupní výkon pouze do 200 mW .
Ponìvad tento výkon i v ménì hluèných
prostøedích je nedostateèný a zpùsob
pøipojení reproduktoru samotným uivatelem je øeení víceménì nouzové, byly
vyvinuty doplòky související s provozem
RF 13 v mobilních prostøedcích, kde lze
pøedpokládat vyí hluènost.
Jednoúèelovým zaøízením, pro hlasitý odposlech, je aktivní reproduktorová skøíòka
RS 13. Skøíòka s výstupním nf výkonem 3 W
obsahuje nízkofrekvenèní zesilovaè
s moností skokové zmìny hlasitosti ve dvou
úrovních a reproduktor. Její souèástí je 5 m
dlouhý pøipojovací kabel s konektorem.
Skøíòku RS 13 lze pøipojit k libovolnému
volnému panelovému konektoru rádiové stanice RF 13 nebo ke konektoru stanice
RF 1301. Jestlie je uivatelem vyadován
odposlech v prostoru akusticky oddìleném
od mobilní soupravy, lze skøíòku rovnì pøipojit k volnému konektoru mobilní soupravy, který je oznaèen symbolem mikrotelefo-

nu. Regulace hlasitosti je uivateli dostupná
ze dvou míst  jednak nastavením hlasitosti
polohou provozního pøepínaèe na rádiové
stanici a jednak na samotné skøíòce pomocí
tøípolohového páèkového pøepínaèe. Pøepínaè souèasnì dovoluje i vypnutí hlasitého
odposlechu z RS 13.
Je-li uivatelem pøedpokládán hlasitý odposlech z rádiové stanice RF 13 v polních podmínkách, pak je vhodné vyuít vlastností
mobilního doplòku DM 13. Doplnìk spolu
s rádiovou stanicí a zdrojovou skøíní tvoøí
kompaktní celek, který lze provozovat jak
v mobilním prostøedku, tak i za pøesunu obsluhy za vech povìtrnostních podmínek.
Nespornou výhodou pøímého pøipojení je
vyøazení propojovacích nízkofrekvenèních
kabelù a uvolnìní panelového NF konektoru pro jiné aplikace. V praxi to znamená, e
obsluha mùe vést v polních podmínkách
souèasnì fónický provoz z akustické soupravy napø. z náhlavní soupravy RF 13.4
a datový provoz pøes externí rádiový modem
MD 13, pøièem ostatní uivatelé v okolí
mají zajitìn hlasitý odposlech z doplòku
DM 13. Maximální výstupní výkon akustické èásti doplòku je 1 W. Regulace hlasitosti
odposlechu pøijímaného signálu je moná
pouze nastavením provozního pøepínaèe na
RF 13 do poadované polohy. Podle potøeb
obsluhy lze hlasitý odposlech z DM 13 vypnout. Napájení doplòku je moné jednak
z palubní sítì 12 V nebo 24 V mobilního
prostøedku nebo z pøipojené zdrojové skøínì,
pokud je souprava RF 13 s DM 13 od palubní
sítì odpojena. Je nutno si uvìdomit, e pøi
provozu soupravy bez pøipojení k palubní síti
a se zapnutým hlasitým odposlechem se
zkracuje doba provozu rádiové stanice
z pøipojené zdrojové skøínì.
Dalími monostmi hlasitého odposlechu
v mobilních prostøedcích nebo na pevných
stanovitích je vyuití vestavìných reproduktorù v mobilních soupravách RF 1325 respektive RF 1350 se zesilovaèi vf výkonu
25 W ZM 13 nebo 50 W s oznaèením ZV 13.
Souèástí obou tìchto zaøízeních jsou vnitøní
obvody nízkofrekvenèního zesilovaèe
s reproduktorem. Pøipojení signálù z RF 13
k hlasitému odposlechu z pøijímaèe je zajitìno automaticky po propojením zesilovaèe
a rádiové stanice pøísluným nízkofrekvenèním kabelem. Výstupní nízkofrekvenèní výkon pro hlasitý odposlech je 1 W. Úroveò
hlasitého odposlechu je opìt nastavitelná
provozním pøepínaèem na rádiové stanici
nebo ve dvou úrovních páèkovým pøepínaèem na zesilovaèi vf výkonu. Hlasitý odpo-

slech se vypíná pøepnutím páèkového pøepínaèe do støední polohy.
Hlasitý odposlech v mobilních prostøedcích
s mobilními soupravami RF 1325 nebo
RF 1350, které obsahují hovorové zaøízení
HZ 13A a skøíòku øidièe HZ 13B je popsán
v èlánku  Hovorová zaøízení pro malá vozidla.
Poslední moností hlasitého odposlechu signálu z rádiové stanice je upravený typ rádiové stanice RF 13 s oznaèením RF 13P. Tento typ rádiové stanice se odliuje od standardní stanice RF 13 tím, e má zabudovaný
vnitøní mikrofon i reproduktor. Pro odposlech
pøijímaného signálu je pouit shodný typ reproduktoru  sluchátka, který je v mikrotelefonech RF 13.2 a RF 13.3 nebo náhlavních
soupravách RF 13.4 èi RF 13.5. Reproduktor zabezpeèuje dostateènou úroveò hlasitosti pro poslech do 1 m od stanice v ménì
hluèném prostoru (hladina akustického tlaku okolí do 80 dB). Hlasitost pøijímaného
signálu je nastavitelná provozním pøepínaèem a musí být aktivován z klávesnice rádiové stanice.

Výe uvedený pøehled dává uivateli struèný návod, jakým zpùsobem lze øeit hlasitý
odposlech v rozdílných podmínkách nasazení, a u se jedná o provoz v polních podmínkách nebo ve vozidlech èi pevných stanovitích. V pøípadì jiných zpùsobù vyuití
popsaných zaøízení k hlasitému odposlechu
je vhodné navrhované projekty konzultovat
s oddìlením konstrukce nebo obchodním
oddìlením naí spoleènosti.

Ing. Jiøí atný
KON, tel.: 0632/522629
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

kolení KV a VKV
komunikaèní techniky

Pøíjemné proití vánoèních svátkù
a astné vykroèení
do nového roku 2000
Vám pøeje

OHLASY Z TISKU
APOLÓGIA è.10/99
Rozsáhlý èlánek pracovníka vývoje DICOM
Ing. Ondøeje ohajka informuje ètenáøe
tohoto èasopisu o krátkovlnných rádiových
stanicích R-150S a R-150T, které byly vyvinuty v DICOM ve spolupráci s firmou
Rohde & Schwarz Mnichov a v souèasnosti
jsou ji dodávány do AÈR. Èlánek podrobnì popisuje technické vlastnosti jednotlivých komponentù soupravy, rozebírá jednotlivé druhy provozu vèetnì datových pøe-

nosù, systém automatického navazování
spojení ALE a ALIS, softwarové vybavení
stanice a zpùsoby jejího oivování
a testování. Souèástí obsáhlého èlánku je
i øada doprovodných fotografií soupravy
a také zábìry ze zástavby této stanice.

Ve dnech 22. a 24. záøí probìhlo pro pøísluníky vojenského útvaru z Pøerova
v prostorách DICOM kolení KV a VKV
techniky. kolení bylo zamìøeno na KV rádiovou stanici R-150S a VKV rádiové stanice RF 13, RF 1325 a RF 1301 a telefonní
doplòky k tìmto stanicím. kolení bylo rozdìleno na tøi èásti, kde v první èásti probìhlo seznámení se stanicemi formou instruktáního filmu, v druhé èásti byli posluchaèi seznámeni s vlastnostmi a obsluhou jednotlivých druhù stanic. Tøetí èást byla zamìøena prakticky, kde se posluchaèi seznamovali s ovládáním jednotlivých stanic
a vedli mezi sebou rádiový provoz. Po celou dobu kolení mìli posluchaèi
k dispozici vechny typy rádiových stanic
spolu s návody k obsluze. kolení probíhalo
v prostorách kolicího støediska DICOM
a v pøedvádìcím automobilu vybaveném
vekerou technikou DICOM. Na závìr kadého dne byly zodpovídány dotazy ze strany posluchaèù. Podle slov posluchaèù bylo
kolení na velmi dobré úrovni, vechny
nejasnosti týkající se obsluhy a provozu
stanic byly kvalifikovanì odpovìzeny.

Ing. Libor Mikl
OBO, tel.: 0632/522842

Ing. Vlastimil Straka
vedoucí DIN, tel.: 0632/522835

C+D 99
Budape

Ve dnech 23.-26.11. se nae firma zúèastnila výstavy obranné techniky C+D 99
Budape.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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