REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Ji tradiènì podpoøil DICOM materiálnì i osobní úèastí významné akce - den pozemního vojska BAHNA 2001, festival
vojenských dechových hudeb v Kromìøíi a airshow CIAF 2001 v Hradci Králové.
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Palubní telefon LUN 3573.02 ........... 2

Asi kadý z lidí se v ivotì setkal s ruením rádiového pøíjmu. Pro vìtinu z nás je
takové setkání zpravidla nepøíjemné, protoe je navíc obvykle spojeno s pùsobením
zákona schválnosti. A tak kdy se nám tøeba ve vzdálené cizinì podaøí koneènì zachytit vysílání domácí stanice, tak se dozvíme kolikátého je, e nám hlasatel pøeje
dobrý veèer a neruený poslech, ale ji se nedozvíme to, na co tak napjatì èekáme,
co je tøeba výsledek druholigového utkání rozhodující o postupu. A to ve jenom
proto, e kolem nás projídí moped a my slyíme z reproduktoru jenom praskot.
Laminátový kryt na anténu ............... 3

V nepøíli dávném èase studené války pak ti, kteøí si pøed vytvoøením vlastního názoru chtìli poslechnout i argumenty druhé strany, slyeli místo zahranièního programu
jen zvuk jakéhosi nenamazaného entouru.
Obojí je ruením. První z nich je neúmyslné, druhé úmyslné. Jejich spoleèným rysem
je, e jsou výsledkem èinnosti èlovìka.
Existuje jetì tøetí druh ruení, který je pøirozeného pùvodu a bývá nazýván ruení
atmosférické, i kdy v nìkterých pøípadech mùe být i pùvodu mimozemského.
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CZECH INTERNATIONAL AIR FEST 2001

rádiového ruení ...................... 4, 5, 6
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Vojenské letitì

HRADEC KRÁLOVÉ

BAHNA 2001 .................................... 8
CZECH INTERNATIONAL AIR FEST .... 8
MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB ..... 8

Jestlie v civilním ivotì nám rádiové ruení znepøíjemòuje ivot, pak ve vojenském
prostøedí se z nìj stává úèinná zbraò. Proto je dosaení spolehlivé komunikace i ve
ztíených podmínkách spojeno s úkolem vyrovnat se s jednotlivými druhy ruení.
U kadého druhu ruení existují úèinné postupy dovolující jeho minimalizaci. Jejich
znalost a schopnost praktického uplatnìní je jedním ze základních kritérií pøi hodnocení kvality spojaøù.
Zpùsoby boje proti ruení mùeme rozdìlit do dvou základních kategorií.
První z nich je pouití èistì technických prostøedkù, kdy zvyujeme výkon vysílaèù
a vybavujeme rádiové stanice speciálními druhy provozu. Protivník se pak snaí
reagovat obdobnými prostøedky. Velkým problémem tohoto postupu je cenová eskalace jak komunikaèních, tak ruících prostøedkù.
Druhý zpùsob je zaloen na co nejlepím vyuití vlastností techniky existující. Tento
zpùsob klade vyí nároky na znalosti uivatelù, protoe v boji proti ruení vyuívá
napøíklad vlastností íøení rádiových vln, znalostí terénního profilu, smìrových diagramù antén apod. Podmínkou jeho úèinného pouití je dokonalé vykolení uivatelù. K nìmu se snaí pøispìt i toto vydání naeho periodika.
Ing. Jiøí Krèa

1. - 2. 9. 2001

technický øeditel, tel.: 0632/522502
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NOVINKY

PALUBNÍTELEFON
TELEFON LUN
PALUBNÍ
LUN3573.02
3573.02
Pøed tøemi lety byl v DICOM INFORMU uveden pøíspìvek
o palubním telefonu LUN 3573.01 pro proudový letoun L159
ALCA. Pro nový cvièný dvoumístný letoun L159B byl vyvinut
nový palubní telefon LUN 3573.02, který má pøidány funkce
pro komunikaci mezi piloty, komunikaci mezi piloty a druhou
pozemní obsluhou a umoòuje spojit modulaèní výstupy paralelnì. Pøepínání antén se provádí pomocí momentary pøepínaèe a pøipojení horní nebo spodní antény je signalizováno
na èelním panelu rozsvícením zelené ipky.
Funkce
palubního
telefonu
stejné jako u LUN 3573.01
Zpracování nf signálu dvou radiokomunikaèních stanic a jeho
zesílení na úroveò potøebnou pro
poslech ve sluchátkách pilota.
U obou signálù lze plynule regulovat hlasitost potenciometry na èelním panelu. Zpracování nf signálu
z mikrofonu pilota a jeho zesílení na
úroveò potøebnou pro modulaci
tìchto stanic.

Vyhodnocení logických vstupù aktivních pøi 18 V a 33 V.
Pøi aktivaci tìchto signálù je do sluchátek pilota pøipojen nf signál o úrovni 2,2 V a kmitoètu 500 Hz.
Funkce VOX / HOT, ovládání pøipojení signálu z mikrofonu
hlasem. Pilot si mùe regulovat úroveò pøipojení signálu z mikrofonu do sluchátek buï potenciometrem na
èelním panelu nebo zvolit funkci horký mikrofon, kdy je signál do sluchátek poutìn trvale.
Normální a záloní ovládání.
Pøi porue nìkterých funkcí palubního telefonu nebo radiostanice
lze pøepínaèem na èelním panelu
zvolit reim záloního ovládání.
Pøi této funkci se z radiostanice
pøes samostatný výkonový zesilovaè do sluchátek pilota pøivede záloní pevnì nastavený nf signál.
Nové funkce palubního telefonu

Poslech nf signálù od palubních
pøístrojù navigace, taktické navigace,
identifikace letounu, varovného pøijímaèe
radaru a zamìøovacího systému rakety.
U vech signálù lze plynule regulovat hlasitost potenciometry
na èelním panelu. Poslech nf signálù od pøijímaèe návìstidla
a záloního výstupu radiostanice. Oba signály jsou bez regulace hlasitosti.
Komunikace mezi piloty a pozemní obsluhou.
Vyhodnocení logických vstupù aktivních pøi úrovni
0 V ±1 V. Pøi aktivaci tìchto signálù je do sluchátek pilota pøipojen nf signál o úrovni 1,5 V a kmitoètu 500 Hz.

Hlasová komunikace mezi
piloty s moností regulace hlasitosti
a vyuití funkce VOX / HOT.
Pøepínání antén. Momentary pøepínaè na
èelním panelu ovládá relé, jeho kontakty jsou spolu
s druhým palubním telefonem zapojeny jako schodiový pøepínaè, který ovládá pøipojení horní nebo spodní antény.
Zelené ipky na èelním panelu signalizují anténu pøipojenou
k první radiostanici.
Monost spojení výstupù modulaèních zesilovaèù paralelnì. Tímto propojením lze modulovat radiostanice z obou palubních telefonù souèasnì.
Lubomír ika
KON, tel.: 0632/522511

TECHNICKÉ PARAMETRY
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Hmotnost .......................................................max. 1,2 kg
Rozmìry ...............146 mm () x 90 mm (V) x 103 mm (D)
Napájecí napìtí ......................... 28 V, dle MIL-STD-704E
Odebíraný proud (U = 28 V) ......................... max. 0,5 A
PARAMETRY FUNKÈNÍ:
Mikrofonní vstupy
- hlavní mikrofonní vstup ..................
5 W/0,4 mVrms
- vedlejí mikrofonní vstup ................ 300 W/2 mVrms
- mikrofonní vstup pozemní obsluhy ....
5 W/0,4 mVrms
Audio vstupy
· s regulací hlasitosti
8 nesymetrických linek
- VOR - navigaèní systém ................................. 7 Vrms
- TCN - taktická navigace ................................. 5 Vrms
- IFF - identifikace ............................................. 1 Vrms
- RWR - varovný pøijímaè radaru ................... 3,5 Vrms
- MSL - raketa ................................................. 36 Vrms
- COM1 - radiostanice 1 ................................ 6,5 Vrms
- COM2 - radiostanice 2 ................................ 6,5 Vrms
- ICI - vstup nf signálu druhého interkomu ..... 0,6 Vrms
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· bez regulace hlasitosti ................ 3 nesymetrické linky
- MKR - pøijímaè návìtidla .............................. 5 V rms
- CNATEN - záloní výstup radiostanice ....... 12 Vrms
- TIN - vstup nf signálu druhé poz. obsluhy ..... 0,1 Vrms
Logické vstupy
· aktivní v úrovni GND .................................... 3 vstupy
- DH - nebezpeèná výka
- MASTER - centrální signalizace
- ACCEL - akcelerometr
· aktivní v úrovni +28 V .................................... 1 vstup
- CANOPY SHATTER  signál od tøítìní pøekrytu
Audio výstupy
- sluchátkový výstup pilota ........................ 1 W/10 W
- sluchátkový výstup pozemní obsluhy ...... 1 W/10 W
- modulaèní výstup ...................... 2 linky 1,5 V/30 W
- výstup pro videorekordér ......... 2 linky 1,3 V/47 kW
- výstup nf signálu interkomu ................ 0,6 V/10 kW
- výstup nf signálu druhé poz. obsluhy ..... 0,1 V/10 kW
Odolnost proti pùsobení vnìjích vlivù vyhovuje normì
RTCA/DO-160C.

NOVINKY

LAMINÁTOVÝ KRYT
NA ANTÉNU
Nabídka antén pro druicovou navigaci byla rozíøena o nové
provedení referenèní antény GPA 32. Anténa byla doplnìna
laminátovým krytem, který zvyuje její klimatickou odolnost.
Provedení referenèní antény GPA 32 tvoøí sestava antény GPA 24
a tlumivkového límce. Tlumivkový límec zvyuje odolnost
antény proti pøíjmu odraených a ruivých signálù s malou
nebo zápornou elevací a tím zvyuje pøesnost mìøení druic. V zimních mìsících mùe docházet k usazování snìhu
a námrazy uvnitø tlumivkového límce a tím ke sníení jeho
úèinnosti. Proto bylo nové provedení referenèní antény doplnìno o laminátový kryt.

Laminátový kryt má tvar kuelu s prùmìrem základny 43 cm
a výkou 36 cm. Kryt je vyroben ze dvou vrstev plátna
a laminovací hmoty. Povrch je upraven zelenou barvou.
Uvnitø krytu jsou tøi nerezové pøíchytky s nalisovanými maticemi. Kryt se pøipevòuje k tlumivkovému límci pomocí tøí
roubù.
Anténní kryty (Radomy) obvykle podstatnì zlepují
funkci antény ve ztíených klimatických podmínkách za
cenu nepodstatného zhorení funkce v normálních podmínkách.

Referenèní anténa GPA 32 v pùvodním provedení.

Referenèní anténa GPA 32 s laminátovým krytem.

K ovìøení tohoto pøedpokladu byly zmìøeny elektrické parametry obou provedení antén:
Provedení

bez krytu

Zmìna zisku antény

s krytem

0 dB

+0,2 dB

21 dB

19 dB

15 dB

15 dB

Potlaèení LHCP (levotoèivì polarizované vlny, v GPS
obvykle odrazy) v elevaci 0° proti maximu RHCP
pro elevaci 90°
Potlaèení RHCP (pravotoèivì polarizované vlny)
v elevaci 0° proti maximu RHCP pro elevaci 90°

Z mìøení vyplývá malý vliv laminátového krytu na zisk (smìrovost)
antény a potlaèení neádoucích signálù s malou elevací. Zmìny ostatních parametrù jako je impedanèní
pøizpùsobení anténního záøièe, kmitoètová charakteristika, potlaèení
odraených signálù se zápornou ele-

vací byly na hranici mìøitelnosti a jsou
zanedbatelné.
Závìrem lze øíci, e nové provedení
referenèní antény GPA 32 s laminátovým krytem je výrobek se zvýenou
klimatickou odolností, který splòuje vysoké nároky na pøesnost a spolehlivost
navigaèních mìøení v zimním období.

Anténa je urèena pro pøesná mìøení na
stacionárních stanovitích, napø. v armádì, nebo na vysílaèích televizního
a rozhlasového signálu, pro kmitoètové
a èasové normály a podobnì.
Ing. Jiøí Sedláèek
KON, tel.: 0632/522874
ÈÍSLO 15/ZÁØÍ 2001
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SPOJENÍ V PODMÍNKÁCH
RÁDIOVÉHO RUENÍ
Úkolem rádiového spojení je pøedevím kvalitní pøenos hovorové komunikace èi pøenos dat mezi dvìma nebo více
úèastníky rádiové sítì. Snahou je docílit toho, aby rádiové spojení zajiovalo srozumitelnou komunikaci, aby pøenesené zprávy
byly nezkreslené a komunikace byla zajitìna pokud mono po celou dobu trvání rádiového spojení.
PODMÍNKY PRO RÁDIOVÉ SPOJENÍ
Spolehlivost rádiového spojení mezi dvìma
rádiovými stanicemi, jejich parametry jsou
známy, je dána zejména vyzaøováním, íøením a pøíjmem elektromagnetických vln.
Na kvalitu spojení má vliv dostateèná intenzita elektromagnetického pole u pøijímací stanice. Intenzita elektromagnetického
pole ve volném prostøedí je nepøímo úmìrná
vzdálenosti od zdroje a je pøímo úmìrná
odmocninì z vyzaøovaného výkonu, resp.
odmocninì efektivního vyzaøovacího
výkonu. Efektivní hodnota intenzity elektrického pole v oblasti záøení (tj. alespoò
ve vzdálenosti nìkolika vlnových délek od
zdroje záøení) je dána vzorcem:
Eef =

30 · P · D(g, J)
r

kde:
P je èinný vyzaøovaný výkon,
D(g, J) je èinitel smìrovosti antény,

kromì uiteèného signálu od protistanice
i elektromagnetické vlnìní od dalích  ruivých  zdrojù. Pro tyto ruivé zdroje platí shodné zákonitosti íøení jako pro uiteèný signál. Hodnota indukovaného napìtí
na anténì potom odpovídá vektorovému
souètu vech signálù. V nìkterých pøípadech, pøi vyích úrovních ruivých signálù nad uiteènými, mùe dojít ke ztrátì
spojení na daném kmitoètu èi v celém
kmitoètovém pásmu. Úkolem provozovatele, který chce dosáhnout kvalitního spojení, je tedy pomocí technických prostøedkù a organizace spojení minimalizovat
vlivy ruivých signálù, potlaèit jejich pùsobení na spojení a nalézt monosti dosaení optimální úrovnì uiteèného signálu.
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a) jako neúmyslný produkt èinnosti lidí.
Je zpùsobeno nevhodným øeením nebo
konstrukcí výrobních zaøízení, provozem
elektrických toèivých strojù. Tato ruení
jsou výraznì zastoupena v prùmyslových
lokalitách, v místech, kde je kumulováno
vìtí mnoství elektrické energie. Vìtí intenzity pole jsou v tìsné blízkosti prùmyslových objektù a výkonových zaøízení,
b) jako produkt od zaøízení vyuívajících
výpoèetní techniku (pøedevím od zaøízení umístìných s rádiovou stanicí na spoleèném objektu). Ruení tohoto typu je
opìt pouze místní a je ovlivnìno zástavbou antén na objektu, pøívodem signálu
od antény k pøijímaèi, umístìním pøívodních kabelù k tìmto zaøízením,

Z hlediska vzniku ruení je mono typy
ruení rozdìlit do dvou základních skupin:
- ruení nezámìrné

c) jako produkt od silných vysílaèù, napø.
komerèních stanic s velkým výkonem. Ruení tohoto typu jsou zjistitelná na velké

- ruení zámìrné.

Smìrovýdiagram
diagram PD
PD 13
Smìrový

r je vzdálenost od zdroje vyzaøování.

Pøi posuzování kvality rádiového spojení
je nutno mít na pamìti, e v reálných
podmínkách na pøijímací anténu pøichází

Vznik nezámìrného ruení:

TYPY RUENÍ

který je funkcí kulových souøadnic,
Ze vzorce je vidìt, e intenzita pole je
zvýena, popø. sníena èinitelem smìrovosti antény. Èinitel smìrovosti antény je
roven 1 pro vesmìrové antény, u smìrových antén je vìtí ne 1 ve smìrech, do
nich anténa záøení soustøeïuje a naopak
je mení ne 1 ve smìrech, kam anténa
záøí málo. Napø. pùlvlnný dipól má ve
smìru maximálního záøení Dmax = 1,64.
Èinitel smìrovosti bìných smìrových antén je øádu desítek, u ostøe smìrových
antén bývá øádù stovek i tisícù. Jako pøíklad znázornìní smìrovosti antény je znázornìna vyzaøovací charakteristika smìrové dlouhodrátové antény PD 13 na obr. 1.
Pøijímaè rádiové stanice zpracovává pøijatý signál, který je reprezentován indukovaným napìtím na anténì. Indukované napìtí na pøijímací anténì je úmìrné
intenzitì pole v okolí antény. Konstantou
úmìrnosti je tzv. úèinná délka antény.

Nezámìrné ruení

10

0°
Smìr
maximálního
vyzaøování

8
6
4
2
270°

0

180°

Obr. 1 Vyzaøovací diagram smìrové dlouhodrátové antény PD 13

TEORETICKÁ ÈÁST

vzdálenosti a nemusí být zdrojem pouze
na vysílaném kmitoètu. Mohou vytváøet
dalí produkty vzájemným smìováním
signálù,

K úspìnému potlaèení ruení, pøedevím
nezámìrného, je nutno stanovit smìr odkud se ruení íøí, pravdìpodobnou vzdálenost z mìøení intenzity ruivého pole
a pravdìpodobnou pøíèinu ruení. Z dùvodu omezeného dosahu íøení v pásmu
VKV a monostmi ruení VKV spojení,
jsou dále popsány struènì metody zjiování zdrojù ruení pomocí stanice
RF 13 èi RF 1301.

d) jako produkt vysílání vlastních stanic
umístìných v blízkosti pøijímací antény.
Ruení vzniká pøi souèasném provozu
více stanic na jednom objektu, je ovlivnìno zástavbou, pouitým typem antény
a typem rádiové stanice,
e) jako produkt vícecestného íøení uiteèného signálu k pøijímaèi. Vzniká v èlenitém terénu nebo v mìstské zástavbì, jeho
úroveò je ovlivnìna polohou pøijímací antény a má úzký lokální charakter,
f) jako produkt pøírody. Je zpùsobeno
výskytem bouøkové èinnosti, vlivem silnìjího kosmického záøení, vlivem pùsobení
pøírodní radioaktivity v místech s vyí intenzitou. U KV stanic stavem ionosféry
apod. Výskyt ruení je èasovì i prostorovì omezený, jeho vliv nelze vìtinou technickými prostøedky vylouèit.
Zámìrné ruení
Zámìrné ruení vzniká jako produkt ruení od protivníka. Je jedním ze zpùsobù vedení elektronického boje. Jeho cílem je
zmatení protivníka, znemonìní efektivního velení a øízení boje. V oblasti velení
a øízení elektronický boj zahrnuje odposlech a detekci signálù, zamìøení stanic
protivníka, analýzu signálù, ruení nebo
znemonìní spojení a také klamné vysílání.
Pro ruení ve VKV pásmu se pouívají
2 typy ruièù:
a) ruièe pracující na diskrétních kmitoètech. Jsou zamìøeny pøedevím vùèi
konkrétní stanici. Výkon mobilního ruièe dosahuje a 1 kW, je vybaven smìrovou anténou s dosahem øádovì desítky
kilometrù. Dosah se sniuje pøi ruení
více diskrétních kmitoètù
Pøíklad zámìrného ruení ruièem, pracujícím na diskrétním kmitoètu, je ukázán na
obrázku 2, kde jsou znázornìny úrovnì
signálù od protistanice a od ruièe.

Obr. 2A
Na obrázku 2A je spektrální èára protistanice pracující na pevném kmitoètu,
úroveò signálu odpovídá hodnotì v místì
pøijímaèe a je nízká.

Obr. 2B
Na obrázku 2B je ukázán okamik, kdy
výkonný ruiè vysílá na blízkém kmitoètu od pracovního kmitoètu stanice, úroveò ruícího signálu je výraznì vyí ne
úroveò uiteèného signálu, ale pøijímací
stanice není ruena.

Obr. 2C
Na obrázku 2C je zobrazen okamik, kdy
ruiè vyhledal pracovní kmitoèet stanic
a zahájil ruení. Spojení v místì pøíjmu
bylo zrueno, ruící signál výraznì pøesáhl úroveò uiteèného signálu.
b) irokopásmové ruièe. Jsou urèeny
pøedevím k ruení velitelských stanovi
s velkým poètem stanic. Vyzaøovací výkon ruièù je rozprostøen do irokého
pásma 10 MHz a více. Vlivem rozprostøení ruivého signálu je dosah omezen na
stovky metrù. Pro zvýení úèinnosti jsou
k velitelským stanovitím vystøelovány
napø. formou granátù.

MONOSTI OMEZENÍ RUENÍ
Pro zjitìní smìru odkud pøichází ruivý
signál lze vyuít dvou stanic RF 13. Pøijímací podmínky stanic jsou upraveny na
práh komunikace (napø. pouitím krátkých náhradních antén  vodiè délky asi
(1 a 1,5) cm - dosah pøi výkonu 0,2 W
se zkrátí asi na (1 a 3) m). Pøi vysílání
jednou stanicí se pøesunováním okolo
vysílací stanice zjistí pozice, kdy uiteèný signál je pøehluen ruivým signálem,
tím se stanoví i smìr zdroje ruení.
Úroveò intenzity ruivého signálu lze
vysledovat z odposlechu signálu pøi souèasném sledování úrovnì umu v pøijímaném signálu. Je-li um neznatelný, potom
ruivý signál má velkou intenzitu. Jestlie
po pøesunu na dalí stanovitì, øádovì asi
o stovky metrù libovolným smìrem, se intenzita signálu nemìní, potom zdroj ruení
je pomìrnì vzdálený i desítky kilometrù
a má velký výkon. Kolísá-li úroveò ruivého signálu podle smìru pohybu, pak se
nachází zdroj ruení stovky metrù a kilometry od obsluhy a jeho výkon je srovnatelný s výkonem RF 13 èi RF 1301.
Pøíèinu ruení, pøedevím od blízkých
zdrojù, lze zjistit zmìnou stanovitì, natáèením antény, vyhledáním místa èi stanovitì s nií úrovní ruení. Zmìnou pøijímacího kmitoètu stanice v okolí provozního
kmitoètu lze vysledovat charakter ruení zda se jedná o irokopásmové èi úzkopásmové ruení. Obecnì platí, e charakter
úzkopásmového ruení mají produkty

Obr. 3 Smìrová dlouhodrátová anténa PD 13
ÈÍSLO 15/ZÁØÍ 2001
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svázané s vysíláním jiných stanic, produkty
vznikající vlivem vícecestného íøení a nìkteré produkty ruení od zaøízení s výpoèetní technikou.
Jak postupovat pøi omezení nezámìrného ruení:
a) volit stanovitì, která jsou vzdálena
od prùmyslových objektù a od tras dopravních prostøedkù vyuívajících elektrické pohony - alespoò desítky a stovky metrù podle intenzity ruení,
b) na velitelských stanovitích, kde kromì
stanic s vìtím výkonem je více pøenosných stanic, zajistit dostateènou vzdálenost antény výkonové stanice. Mìla by být
umístìna alespoò 30 m od obsluh pøenosných stanic a vzájemné provozní kmitoèty by mìly být od sebe vzdáleny více ne
10 % hodnoty provozního kmitoètu,
c) pøed stanovením provozních kmitoètù
ovìøit monost ruení komerèními VKV
vysílaèi na vech stanovitích. Ruivé signály se mohou vyskytnout na kmitoètech:
fp1= n · fv2 ± m · fR
kde:
fp1 je pøijímací frekvence vlastní stanice RF 13,
fv2 je vysílací frekvence jiné soupravy RF 13,
fR je vysílací frekvence VKV
rozhlasového vysílaèe nebo vlastní
VKV stanice s velkým výkonem,
n, m jsou celá èísla.

d) provozní kmitoèty nevolit jako celistvé násobky kmitoètu jiných stanic,
e) v rádiových provozovnách nemìnit typizovanou zástavbu, která zaruèuje minimální produkci ruivých signálù - vedení
datových kabelù a anténních svodù, zemnìní jednotlivých komponent soupravy
a antén musí být v souladu s projektem.
Nedoporuèuje se pøipojování jakýchkoli
doplòkù, které mohou být zdrojem neádoucího elektromagnetického vyzaøování.
Jak postupovat pøi omezení zámìrného
ruení:
Pro samotné omezení je nutno zabránit
èi maximálnì zamezit zjitìní vlastního
rádiového spojení protivníkem. Pro to je
nutno dodrovat následující zásady:
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- pouívat moderní komunikaèní prostøedky  rádiové stanice, které pracují
s rozprostøeným spektrem nebo vyuívají reim kmitoètového skákání. Perspektivním komunikaèním prostøedkem tohoto typu je novì vyvíjená ruèní stanice
s kmitoètovým skákáním RF 2000. Dodávky stanic tohoto typu se do AÈR pøedpokládají od konce roku 2003.

- vyuít schopnost RF 13 z hlediska volby a nastavení provozních kmitoètù - jeden kmitoèet hlavní, 8 kmitoètù záloních,
- pro vyhledání neruených provozních
kmitoètù maximálnì vyuívat reim skanování,
- pro omezení odposlechu vyuít provozních reimù FLASH a provoz s maskovaèem. Z hlediska utajení se doporuèuje vyuít napø. utajovaè EU 13, (viz.
INFORM è. 10),
- vysílací dobu omezit na minimum, pro
pøenos vyuívat datovou komunikaci s pøenosem krátkých zpráv pøes modemy
MD 13 nebo terminály DT 13, volit, pokud to podmínky spojení dovolí, vyí pøenosové rychlosti 2400 b/s,
popø. 4800 b/s,
- vhodný výbìr stanovitì. Volit taková stanovitì, aby terén tvoøil
pøirozené stínìní rádiových vln k protivníkovi
a k vlastním stanicím
byl terén otevøený,
- pro vysílání volit výkon, který je nezbytnì
nutný pro udrení spojení, vysílání na vysokých výkonech 25 W,
resp. 50 W, pouívat
výjimeènì,

Obr. 4 Logaritmicko-periodická anténa

ny nad 25 W, lze pouít anténu logaritmicko - periodickou RACAL 752-901
(2036.100.08). Logaritmicko-periodická
anténa je zobrazena na obr. 4,
- omezit vysílání pøi fónické komunikaci
na dobu nezbytnì nutnou, vydávat pouze krátké pokyny pøi navazování spojení
a potvrzování zpráv,

- maximálnì vyuívat
vlastností smìrových
antén, které mohou výraznì sníit vyzaøování
pøi vhodném nasmìrování antén smìrem
k protivníkovi. Pro soupravy RF 1301, RF 13
a RF 1325 lze pouít
anténu PD 13 (obr.3).
Pro soupravy RF 1325
a RF 1350, tj. pro výko-

Obr. 5 irokopásmové ruení hoppingové stanice
Na obr. 5 je na spektrálním analyzátoru
znázornìno zámìrné ruení stanice vyuívající reim kmitoètového skákání. Jako
ruiè byl pouit prostøedek irokopásmového ruení, jeho spektrální èáry jsou
výraznì vyí ne signál uiteèný.
Spektrální èáry stanice s kmitoètovým
skákáním jsou vidìt v celém rozsahu kmitoètového pásma stanice. Vlivem vysoké
nadbyteènosti pøi pøenosu mluveného
slova je srozumitelnost dostateèná i pøi
ruení 30 % diskrétních kmitoètù, po kterých stanice skáèe.
Cílem tohoto èlánku bylo ètenáøe struènì
seznámit s problematikou vlivu ruení
rádiového spojení, s jeho vznikem a vlivem
na kvalitu spojení, zjitìní pøíèin ruení
jednoduchým zpùsobem s dostupnými prostøedky a navrení metod omezení vlivu
ruení na kvalitu spojení. Velký podíl na
kvalitu spojení má sám provozovatel  rozhoduje o správné volbì kmitoètu, vhodném
stanoviti, optimálním výbìru typu antény,
pouití komunikaèních prostøedkù a v neposlední øadì i zpùsobu vedení provozu,
který bude mít prioritu pøedevím v reálných bojových podmínkách.
Ing. Jiøí atný
KON, tel.: 0632/522629

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

Pouití prùchodky PREVENT v zaøízeních DICOM
Ò

Výrobky spoleènosti DICOM jsou konstruovány tak, aby splòovaly nároèné poadavky uivatelù. Jedním z tìchto poadavkù je
vodotìsnost a do hloubky 1 m. Zároveò vak musí být tato zaøízení prodyná kvùli zajitìní vyrovnání tlaku uvnitø zaøízení a ve
vnìjím okolí pøi zmìnách teploty nebo tlaku (prudké zmìny teploty, letecká pøeprava, apod.).

Dále je zobrazeno nìkolik výrobkù, u kterých jsou názornì vidìt
konstrukèní úpravy provedené v souvislosti s pouitím prùchodky
PREVENTÒ místo døívìjí frity.

Vodotìsnost u radiokomunikaèních zaøízení je nutná. Pøi deti nebo
pøekonávání vodních pøekáek by voda uvnitø zaøízení mohla
znemonit jeho funkci. Poadavek prodynosti je velmi dùleitý
zejména u výrobkù, které obsahují klávesnici nebo elektroakustický mìniè (RF 13, RF 1301, DT 13, HZ 13B, TPA 97, ). Pokud
by nedolo k vyrovnání tlakù, pak by napø. pøi niím tlaku uvnitø
zaøízení byla klávesnice vtaena dovnitø nebo by nemohla kmitat
membrána reproduktoru.
Pro splnìní tìchto na první pohled protichùdných poadavkù (vodotìsnost a prodynost) bylo tøeba pøi konstrukci zaøízení najít
takový mechanický prvek, který by tyto nároky splnil. Tímto prvkem byl hydrofobizovaný sklenìný slinutý filtr, který znají uivatelé naich zaøízení pod zkráceným oznaèením frita. Její výrobce
TESLA Pardubice zaruèuje udrení sloupce vody o výce 110 cm
po dobu jedné hodiny, ani dojde k proniknutí vody fritou. Nejpozdìji do 3 minut frita dokáe vyrovnat poèáteèní pøetlak vzduchu 0,3 atp na hodnotu 0,05 atp.
V rámci modernizace naich výrobkù bylo rozhodnuto nahradit stávající fritu novìjím prvkem, který má lepí vlastnosti a umoòuje snadnìjí mechanickou montá. Byla vybrána prùchodka PREVENTÒ od
firmy W.L.GORE & Associates. Prùchodka má tvar dutého roubu
s metrickým závitem. Je vyrobena z polyamidu a poadované vlastnosti zajiuje vnitøní mikroporézní membrána z materiálu GORE-TEXÒ.

Obr. 2 Rádiová stanice
RF 13 s fritou
Na obr. 2 je VKV rádiová stanice RF 13 s pùvodní fritou, která byla
umístìna na zadní stìnì stanice. Nyní je zadní stìna bez otvoru
pro fritu a prùchodka je na boèní stìnì, zaputìná dovnitø skøínì
(obr. 3).

Obr. 3 Rádiová stanice RF 13 s prùchodkou PREVENT Ò
Obr. 4 ukazuje dvì zdrojové skøínì RF 13.11, kde má skøíò vpravo
ji novou prùchodku. V souvislosti s touto zmìnou odpadá nutnost výmìny pojistkového drátu, který byl umístìn pod fritou.
Pojistkový drát je nahrazen vratnou pojistkou, take pøi pøekroèení proudového odbìru není nutný ádný opravárenský zásah uvnitø
zdrojové skøínì.

Obr. 1 Frita (vlevo) a prùchodka PREVENTÒ
Goretex je vláknitá hydrofobní membrána, kterou si v roce 1969 nechal
patentovat pan B. Gore. Zjistil, e natahováním polytetrafluoretylénu
(PTFE, teflon), jeho zahøátím na 327 °C a následným ochlazením vznikne
porézní membrána s mnoha tenkými, vzájemnì propojenými vlákny.
Tvoøí-li tato vlákna síovou strukturu s pøimìøenou hustotou pórù
(cca 1,4 miliardy/cm2), pak je zaruèeno, e se vlivem povrchového
napìtí vody nemùe kapka vody dostat pøes tuto strukturu, zatímco
vodní pára prochází snadno. Póry jsou asi 700x vìtí ne molekula
vodní páry, ale 20 000x mení ne nejmení kapièka vody.
V následující tabulce jsou porovnány parametry frity a prùchodky
PREVENTÒ:
Parametr

Frita

prùchodka PREVENTÒ

Vodotìsnost (pøepoètena

min. 1,1 m

min. 6 m

na výku sloupce vody)

(typicky 1,5 m)

(typicky 26 m)

min. 3 l/hod.

15 - 45 l/hod

Prodynost vzduchu
(pøi

p = 70 mbar)

Obr. 4 Zdrojové skøínì RF 13.11
Po zavedení nové prùchodky byly provedeny zkouky pøístrojù
podle technických podmínek s dùrazem na ovìøení mechanických
a klimatických vlastností. Zkoukami bylo potvrzeno, e prùchodka PREVENTÒ v sobì zahrnuje vechny pøíznivé vlastnosti goretexu a zvyuje tak uitné vlastnosti radiokomunikaèních zaøízení
DICOM.
Ing. Milan oolík
KON, tel.: 0632/522224
ÈÍSLO 15/ZÁØÍ 2001
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Ji tradiènì podpoøil DICOM materiálnì i osobní úèastí významné akce - den pozemního vojska BAHNA 2001, festival
vojenských dechových hudeb v Kromìøíi a airshow CIAF 2001 v Hradci Králové.

Den
ho
í
n
m
e
z
o
p
vojska

IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
VOJENSKÝCH HUDEB

KROMÌØÍ 2001

Bahna
2001

CZECH INTERNATIONAL AIR FEST 2001
Vojenské letitì

HRADEC KRÁLOVÉ
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