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DICOM A DATOVÁ KOMUNIK ACE
Stalo se zvykem uvádìt pøíspìvky do periodik titulkem. DICOM Inform aspiruje na pravidelné vydávání, je tedy zcela namístì, aby v nìm byl tento zvyk dodrován. Hlavním úkolem
názvu èlánku je zaujmout ètenáøe. Proto se v nìm odpoutìjí nepøesnosti. Ètenáøùm, kterým vadí technické nepøesnosti se pøedem omlouvám, vìdom si toho, e ádná jiná ne
datová komunikace neexistuje, ètenáøi, kteøí si potrpí na jazykovou krásu, mohou právem
hovoøit o nemístném pleonasmu. Ale k vìci. Vývojem dolo k tomu, e pod pojmem data
si dnes pøedstavujeme informaci v èíslicové formì. A tak je také název chápán.
iroký nástup èíslicové techniky do vech oblastí lidské èinnosti, jeho jsme ve svém okolí
kadodennì svìdky, se samozøejmì nemùe vyhnout ani armádì. Zatímco na poèátku
nacházela èíslicová technika v ozbrojených silách uplatnìní hlavnì v regulaèních systémech a automatizaci, nyní se dostává ke slovu i v oblasti zpracování a pøenosu informací.
Povrchnímu pozorovateli by se mohlo zdát, e nejmodernìjí informaèní technologie nepronikají do armád tak rychle, jako tomu bylo u informaèních technologií døíve, kdy vojenský výzkum byl jednoznaènì a viditelnì nositelem technického pokroku. Je to proto, e
se zmìnila celková technická úroveò spoleènosti. Role nositele technického pokroku patøí
vojenskému výzkumu do znaèné míry i dnes, ale málokdo si to uvìdomuje. Napøíklad takový fenomén moderního èasu jako je internet je toho typickým dokladem. Výsledky vojenského výzkumu èasto naleznou uplatnìní v civilní sféøe døíve, ne se podaøí zavést do
armády. To ale vùbec nemusí být na kodu. Kadá nová technologie potøebuje uzrát a její
masové vyuití k tomu vytváøí optimální podmínky. Pomalejí zavádìní techniky do armád má dùvodù nìkolik. Pomineme-li dùvody ekonomické, pak je to oprávnìný konzervatismus a opatrnost. Myslím, e jsme vichni uivateli osobních poèítaèù, a e tedy mùeme posoudit jak nehotové programové vybavení je zcela bìnì prodáváno. Opøít o nìco
podobného aplikaci, na které jsou závislé lidské ivoty a bezpeènost by si zøejmì nikdo
z nás nedovolil. Navíc v armádì musí technika slouit ve specifických podmínkách potenciálního elektronického boje. Jaké problémy tyto podmínky pøipraví se ukazuje ji dnes
pøi cvièeních, která mají demonstrovat pøednosti digitalizovaných jednotek. Nicménì i pøes
jisté pøechodné problémy je v digitalizaci budoucnost ve vech oborech, armádu nevyjímaje.
Tato skuteènost je výzvou pro kadého výrobce vojenské elektroniky. Proto je tato oblast
sledována i ve spoleènosti DICOM Uherské Hraditì.
Abychom nae smìøování v této oblasti vedli perspektivní cestou, sledujeme samozøejmì
vechny nám dostupné prameny zabývající se touto tematikou. Jako nepochybnì inspirující je z naeho hlediska mono oznaèit ucelený dokument Army Digitization Master Plan,
který zevrubnì definuje cíle a prostøedky digitalizace americké armády. Z hlediska perspektivnosti je pak naím cílem v maximální míøe respektovat nejnovìjí platné standardy.
Z tìchto pramenù je jasné, e ani nejbohatí zemì si nemohou dovolit øeit digitalizaci
cestou úplného pøezbrojení, ale e postupují cestou modernizace a doplòování ji zavedené techniky. Touto cestou chce postupovat i DICOM.
Není samozøejmì ambicí DICOM øeit program digitalizace v plné íøi, ale zabýváme se
tou jeho èástí, která bezprostøednì navazuje na existující výrobní program, doplòuje jej
a zákazníkovi zajistí pouitelnost døíve poøízených zaøízení i v nových digitálních systémech. Technickým podrobnostem tohoto programu je vìnováno dnení èíslo.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502
ÈÍSLO 2/ÈERVEN 1998
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RÁDIOVÝ DATOVÝ
TERMINÁL DT 13
Rádiový datový terminál
DT 13 pøedstavuje koncové
zaøízení pøedevím pro VKV
rádiové stanice RF 13. Terminál lze vak vyuít i pro jiné
ekvivalentní rádiové stanice
po pøizpùsobení nf úrovní a se
shodnou dobou pøechodu
z pøíjmu na vysílání jako
u RF 13. DT 13 je samostatným zaøízením, které je
k rádiové stanici pøipojeno
pøes jeden z panelových nízkofrekvenèních konektorù na
RF 13 pomocí standardního
nízkofrekvenèního kabelu.
Zaøízení nenahrazuje pøenosné osobní poèítaèe. Pøedstavuje doplòkové zaøízení rádiové stanice, které má minimální nároky na obsluhu a je
snadno pøizpùsobitelné rozlièným poadavkùm uivatelù.
Zavedením terminálu do prostøedkù spojení se výraznì zkrátí doba spojení, zabezpeèí pøímý pøechod na èíslicové systémy øízení a velení resp. napojení na zbraòové systémy. Obsluhám terminálu se zvýí komfort

rádiového spojení pøedevím v pøenosu informace i pøi patné kvalitì rádiového kanálu nebo v podmínkách ruení. Automatizace navazování spojení a potvrzování
pøenáených zpráv výraznì zvýí spolehlivost rádiového pøenosu.
Rozsah vyuití terminálu je rozíøen zabudováním pøijímaèe druicové navigace,
který umoòuje øeení rùzných navigaèních úkolù. Pøijímaè mùe být do terminálu
zabudován podle poadavku odbìratele
a není jeho povinnou souèástí. Do terminálu lze rovnì zabudovat modul vnitøního pøijímaèe, který je vyuíván pro pøíjem
korekcí pro urèení polohy. Korekce jsou íøeny komerèními a jednoúèelovými stanicemi pracujícími v pásmu dlouhých
a velmi krátkých vln.
Koneèné provedení terminálu je závislé na
konkrétní objednávce uivatele. Konstrukce terminálu obvodové øeení i obsluný
software umoòuje sestavovat rùzná provedení terminálu - s navigaèním pøijíma-
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èem nebo bez nìho, volbu ze dvou typù
pøijímaèù GPS a pøípadnì zabudování pøijímaèe (napø. VKV) pro pøíjem korekcí.
Ing. Jiøí atný
KON, tel.:0632/522629

NOVINKY

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
TERMINÁLU
 pøenos krátké textové zprávy,
 volba otevøeného nebo ifrovaného

pøenosu zpráv,

 pøenos dat ve tvaru formalizovaných

zpráv,

 bìná editace textù,
 volba komunikaèního protokolu,
 adresování úèastníkù sítì pomocí in-

dividuální, skupinové nebo generální adresy,

 zaznamenání pøijatých a odeslaných

dat do pamìti stanièního deníku,

 odeslání dat ze stanièního deníku,
 vytisknutí zpráv uloených ve staniè-

ním deníku,

 monost pøipojení externích zaøíze-

ní pøes standardní sériové rozhraní,

 volba pøenosové rychlosti v rádio-

vém kanálu,

 stanovení polohy, rychlosti a èasu

(podle zvoleného èasového pásma,
zvoleného geodetického systému),

 traová navigace,
 vytváøení databáze traových bodù,
 vyuití diferenèních korekcí,

TECHNICKÉ PARAMETRY
Efektivní hodnota vstupního napìtí ............. 1,3 V ±0,3 V/5 kW
Efektivní hodnota modulaèního napìtí ....... 0,55 ±0,05 V/2 kW
Efektivní hodnota napìtí .............................. 0,55 ±0,05 V/2 kW
Pøenosová rychlost v rádiovém kanále ........ 300 bit/sec, 600 bit/sec, 1200 bit/sec, 2400 bit/sec,
4800 bit/sec
Rozhraní zaøízení ......................................... volitelné podle poadavku odbìratele (RS 232, I 2C)
Pøenosová rychlost rozhraní ........................ 9600 bit/sec
Druh pøenáené zprávy ............................... alfanumerický text nebo binární zprávy (parametry
zjitìné pøijímaèem GPS, externí zprávy)
Zobrazení zpráv ........................................... 12 øádkù po 30 znacích na LCD zobrazovacího modulu
Mazání pamìtí ............................................. celá pamì nebo vechny zprávy ve stanièním deníku
Zabezpeèení správnosti dat ......................... dáno komunikaèním protokolem
Identifikace zaøízení .................................... jako DATA na RF 13 s íøkou nf kanálu 150 Hz a 9000 Hz

 nastavení parametrù VKV pøijímaèe,

Napájení ...................................................... z vnìjího zdroje napø. RF 13.1, RF 13.11
z rádiové stanice RF 13
z palubní sítì 6,5 V a 33 V

 rozliení pøístupu obsluhy k terminá-

Odbìr ze zdroje 12 V ................................. max. 300 mA bez prosvìtlení
max. 400 mA pøi zapnutém prosvìtlení

volbu stanice s RDS,

lu ve dvou úrovních,

 vkládání ifrovacího kódu výhradnì

z plnícího zaøízení nebo osobního
poèítaèe,

 programování terminálu z plnícího

zaøízení, osobního poèítaèe nebo jiného terminálu,

 trvalá aktuální informace o èase,
 akustické vyzvánìní s moností jeho

vypnutí,

Rozmìry ....................................................... max. (182,5 x 172,5 x 52) mm
Hmotnost ..................................................... max. 1,5 kg
Parametry navigaèního pøijímaèe
Pøesnost ........................................................ lepí ne 100 m (95 %) SPS
lepí ne 16 m (95 %) PPS
lepí ne 3 m (95 %) DGPS
Doba do prvního zamìøení ......................... kratí ne 20 sec SPS teplý start
kratí ne 120 sec SPS studený start
kratí ne 90 sec PPS
Poèet kanálù ................................................ 12 kanálù SPS nebo 5 kanálù PPS

 volba vlastní adresy terminálu,

Parametry pøijímaèe RDS/VKV

 nouzové rychlé vymazání vech dat

Rozsah pøeladìní ......................................... 87,5 MHz a 108 MHz

uloených v terminálu, vèetnì provozních parametrù,

 prosvìtlení LCD grafického zobrazo-

vacího modulu a vech tlaèítek

 vnitøní test terminálu po jeho zapnutí.

Vstupní impedance ...................................... 50 W
Citlivost ........................................................

5 mV (pro spolehlivý pøíjem korekcí DGPS
distribuovaných slubou RDS/VKV)

Mechanická a klimatická odolnost

Terminál splòuje poadavky pro skupiny N.14, N.7, N.8 a pøi pouití odpruených
drákù i skupiny N.11 podle ÈSVN 01 105. Rozsah pracovních teplot terminálu je
-30 °C a +60 °C.

ÈÍSLO 2/ÈERVEN 1998
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NAVIGAÈNÍ
PØIJÍMAÈ
SYSTÉMU GPS

ním porostu, kde je viditelnost druic omezena a bìhem pohybu se mìní, byla zvolena koncepce s 12 mìøicími kanály. Mnohokanálové pøijímaèe nepøetritì sledují
vechny právì viditelné druice a v uvedených podmínkách se chovají lépe ne pøijímaèe s niím poètem kanálù.
Po zkuenostech s pøijímaèem GPR 22 byl
i do GPB 40 zabudován modem, který
umoòuje pøipojení k bìné radiostanici
a obousmìrnou datovou komunikaci se základnovou stanicí. Podstatnì se tak zjednoduuje pøenos korekcí DGPS a znaènì se
zefektivní pøenos údajù o poloze.
Pøijímaè je vestavìn do robustní vodotìsné
kovové
skøínì
o rozmìrech
182x42x140 mm. Celková hmotnost nepøesahuje 600 g. Pøístroj lze zabudovat do
vozidla pomocí dodávaného vozidlového
rámu.

TECHNICK Á SPECIFIKACE
1.Provozní podmínky
Vyhovuje ÈSVN 01 105 kategorie
N.11. Pracovní teplota se mùe pohybovat v rozsahu -40°C a +70°C.
2.Napájení

GPB 40
GPB 40 je pøijímaè druicového navigaèního systému GPS - NAVSTAR. Vznikl
z potøeby rozíøit rodinu GPS produktù naí firmy o rozmìrovì malý, ale velmi
výkonný pøijímaè vhodný pro nejnároènìjí mobilní vojenské i civilní aplikace.

Pøijímaè je vybaven modemem, který
umoòuje obousmìrný pøenos dat hovorovým kanálem radiostanice. Dále má zabudovaný pøijímaè systému RDS/VKV, urèený
k pøíjmu velkoplonì íøených dat. Pøijímaè
je plnì kompatibilní se systémem CNS/
DGPS ROCHUS, v nìm mùe být umístìn na pozici vozidlové nebo retranslaèní
stanice. Pøístroj je urèen k zástavbì do palubního systému vozidla, letounu, lodi èi
jiného mobilního nebo stacionárního objektu.
Pøijímaè zajiuje øadu pomocných funkcí.
Umoòuje práci se seznamem traových
bodù, prùmìrování pøi stacionárním mìøení a poskytuje øadu provozních informací.
Dále umoòuje archivovat namìøená i pøijatá data do vestavìné pamìti, provádìt retranslaci pøijatých dat (vèetnì korekcí
DGPS) a øadu dalích. Pøesnost mìøení lze
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významnì zvýit pøivedením korekcí DGPS.
Korekce mohou být pøenáeny hovorovým
kanálem radiostanice nebo systémem RDS/
VKV.
Pøijímaè je napájen ze stejnosmìrné sítì
hostitelského palubního systému. Jeho klimatická a mechanická odolnost dovoluje
provoz v nejnároènìjích podmínkách
vèetnì aplikací v armádì.
Jedná se o 12 kanálový pøijímaè, který vyuívá slubu SPS (C/A-kód v kanálu L1).
Koncepce pøijímaèe vychází pøedevím
z poadavku co nejmeních rozmìrù
a hmotnosti zaøízení pøi zachování vech
potøebných funkèních moností, vysoké
mechanické a klimatické odolnosti a nízké
spotøeby.
Vzhledem k pøedpokladu, e pøijímaè bude
èasto pouíván v èlenitém terénu nebo les-

Pøijímaè lze napájet z palubní sítì
stejnosmìrného napìtí v rozsahu 10 V
a 33 V. Pøíkon pøijímaèe nepøesáhne
3 W.
3.Elektromagnetická sluèitelnost
Konstrukce pøijímaèe respektuje
normy MIL STD 461 a MIL STD 462.
4.Anténa GPS a VKV
Pøijímaè umoòuje pøipojení aktivní i
pasivní antény pro pøíjem signálu GPS
(napø. kuelová anténa GPA 12 èi plochá anténa GPA 22 z produkce naí
spoleènosti). Pro pøíjem signálu RDS/
VKV vyhoví jakákoliv anténa urèená
pro pøíjem rozhlasu VKV.
5.Komunikaèní linky
Pøijímaè je vybaven dvìmi obousmìrnými sériovými komunikaèními linkami RS 232C a jednou obousmìrnou
sériovou komunikaèní linkou RS 485,
kterou je moné nakonfigurovat i jako
RS 422. Linky slouí ke ètení namìøených a pøijatých dat, k øízení èinnosti pøijímaèe, k jeho konfiguraci,
k zápisu dat pro vysílání rádiovým
modemem, k plnìní databáze traových bodù, ke ètení archivovaných
dat. K dispozici jsou dva standardnì
implementované protokoly: binární fi-
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remní protokol a ASCII protokol podle doporuèení NMEA. Na pøání zákazníka lze implementovat dalí uivatelské protokoly.
6. Ovládání
Pøijímaè lze ovládat prostøednictvím
nìkteré sériové linky. V pøípadì, e je
GPB 40 souèástí systému CNS/DGPS
ROCHUS, lze jej ovládat dálkovì prostøednictvím rádiové komunikace.
7. Geodetický systém a formát polohy
Je moné zvolit geodetický systém
WGS 84 nebo S-1942. Udává se zemìpisná íøka a délka nebo rovinné
souøadnice x, y, resp. UTM. Na pøání
zákazníka lze implementovat dalí
uivatelské geodetické systémy èi formáty polohy.
8. Pøenos dat hovorovým kanálem
radiové stanice
K pøijímaèi lze pøipojit radiostanici
RF 13. Jejím prostøednictvím je pak
moné pøenáet øadu informací. Pøedevím se jedná o korekce DGPS. Pøijímaè podporuje nìkolik reimù rádiového hláení polohy. V pøípadì nouze mùe obsluha spustit automatické
tísòové volání, které je doplnìno polohovým hláením. Vechny pøenáené informace mohou být ifrovány.
9. Pøesnost
Pøesnost mìøení neautorizovaných
uivatelù GPS je zámìrnì zhorena
opatøením, které se oznaèuje
SA (Selective Availability). Provozovatel systému GPS zaruèuje, e pøi pouití 4 druic v nejlepím PDOP chyba urèení polohy v horizontální rovinì po 95 % èasu nepøekroèí 100 m.
GPB 40 je 12 kanálový pøijímaè,
mùe proto mìøit ke vem viditelným
druicím a tak dosáhnout lepí pøesnosti. Pøedpokládáme, e v autonomním reimu bude typická pøesnost urèení polohy v horizontální rovinì èinit asi 50 m (95 %), pøi prùmìrování
po dobu 30 min se dosáhne pøesnosti kolem 20 m (95 %), v reimu DGPS
bude pøijímaè v reálném èase poskytovat pøesnost kolem 2 m (95 %). Analýza pøesnosti vychází z pøedpokladu,
e mìøení probíhá v otevøeném terénu a na území ÈR. Pøi mìøení DGPS
se pøedpokládá pouití referenèní stanice GPR 32, která není vzdálena více
ne 50 km.

AR 13

AUTOMATICKÉ
RETRANSLAÈNÍ STANOVITÌ
Snahou firmy je nabídnout co moná nejirí monosti vyuití ji zavedené spojovací techniky vytvoøené na bázi rádiové stanice typu RF 13. Èastou potøebou pro zabezpeèení spojení a zvýení praktického
dosahu, zejména v èlenitém terénu, je retranslace signálù. Proto také roziøující pøísluenství rádiové stanice obsahuje doplnìk
DR 13 pro dálkové ovládání a retranslaci.
Tento doplnìk vak umoòoval pouze retranslaci fónického provozu.
Novì nabízené zaøízení oznaèené AR 13 je
automatické retranslaèní stanovitì pøevadìèového typu. Umoòuje automatickou
retranslaci signálù VKV rádiových stanic
typu RF 13 v celém jejich kmitoètovém rozsahu a pro vechny druhy provozu tìchto
stanic (fónie, flash, data).
Koncové rádiové stanice v semiduplexním
reimu mohou vyuívat pøevadìè k provozu v lokální rádiové síti, která je prostorovì vymezena dosahem koncové stanice na
pøevadìè.
Princip èinnosti pøevadìèe spoèívá v pøíjmu
signálu urèeného k retranslaci na pøijíma-

cím kmitoètu a v odvysílání tohoto signálu
na vysílacím kmitoètu.
Pøevadìè je sloen stavebnicovým zpùsobem v pøeváné míøe z ji vyrábìných
funkèních celkù. Výhodou øeení je rychlá
dostupnost jednotlivých èástí, a tím i opravitelnost zaøízení pøímo v podmínkách provozu.
Základními èástmi pøevadìèe jsou dvì rádiové stanice RF 13 v provedení oznaèeném RF 13/04. Pro toto provedení stanic je
navren program øízení èinnosti pøevadìèe.
Potøeba souèasného pøíjmu a vysílání pøi
pøenosu øeèi vyaduje jednak samostatný
pøijímaè a samostatný vysílaè, ale také pouití úèinných pøeladitelných vf filtrù
v pøijímací i ve vysílací cestì. Tyto vf filtry
zabraòují ruení pøíjmu pøi malé vzdálenosti a tìsné vazbì obou antén, zvlátì
u mobilní zástavby. Filtr ve vysílací cestì je
nutný pro potlaèení umového spektra
mimo vysílaný kmitoèet v oblasti naladìní
pøijímaèe a filtr na vstupu pøijímaèe slouí

Pøíklad vytvoøení lokální rádiové sítì s vyuitím pøevadìèe
Koncové rádiové stanice musí pracovat v semiduplexním reimu (SDX) s vysílacím kmitoètem f1 a s pøijímacím kmitoètem f2, shodnì s nastavením provozních kmitoètù na pøevadìèi. Pøijímaè pøevadìèe pøijímá signál na kmitoètu f1 a vysílaè pøevadìèe s vf zesilovaèem vysílá tento signál na kmitoètu f2.
Rádiových sítí mùe být vytvoøeno v téme prostoru i více, pøièem jejich vzájemné oddìlení je dáno pouze volbou odliných pracovních kmitoètù. Koncové rádiové stanice
v dosahu více pøevadìèù pak mohou pøecházet do jednotlivých sítí pouhým pøepnutím
na pøísluný pøedvolený rádiový kanál. Situace je znázornìna na následujícím obrázku.
Vytvoøení dvou
oddìlených
lokálních
rádiových
sítí

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel: 0632/522603
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k potlaèení velké úrovnì vysílaného signálu.
V pøevadìèi jsou pouity dva vf filtry typu
AF 13.
Pro odstranìní výkonových ztrát v zaøazeném vf filtru a pro zabezpeèení dostateèného vysílacího výkonu je v soupravì pouit
irokopásmový vf zesilovaè 25 W typu
ZM 13. Souèástí tohoto zesilovaèe je také
rádiový modem typu MD 13, který je plnì
vyuíván pøi retranslaci dat. Vf zesilovaè
obsahuje také napájecí èást, ze které jsou
napájeny vechny funkèní celky pøevadìèe.
Èinnost pøevadìèe je øízena retranslaèní
jednotkou RJ 13, která pøedstavuje nový
funkèní celek. Retranslaèní jednotka vedle
øídicí èinnosti zabezpeèuje pøedevím pøenos krátkých zpráv a podílí se i na pøenosu
maskované øeèi. Její konstrukèní a rozmìrové øeení je obdobné jako u ostatních
blokù zaøízení a umoòuje jednoduché
zaèlenìní a uchycení do nosného rámu. Na
èelním panelu retranslaèní jednotky jsou
umístìny konektory pro pøipojení k soupravì, kontrolky pro signalizaci reimu pøevadìèe a tlaèítko vyuívané obsluhou pøevadìèe pøi zápisu dat, aktivaci pøevadìèe
nebo pøi zmìnì provozního reimu.
Dùleitou konstrukèní souèástí zaøízení je
odpruený nosný rám, který umoòuje jak
mobilní zástavbu, tak i rychlé pouití sestaveného pøevadìèe jako výnosného zaøízení.
Pøevadìè je mono provozovat s rùznými
typy antén volenými podle zpùsobu pouití. Pro mobilní zástavbu jsou vhodné
napø. vozidlové prutové antény s pevným
uchycením MO 13 nebo RACAL 3000-900,
pro stacionární stanovitì je vhodné pouití úèinnìjích vesmìrových irokopásmových antén AS 13 (DISCON) nebo RACAL
3003-920 (groundplane) na stoáru.
Pøevadìè je mono napájet jak ze stejnosmìrné
palubní
sítì
12 V nebo
27 V pøímým pøipojením napájecího napìtí
na napájecí konektor vf zesilovaèe ZM 13,
tak i ze støídavé sítì 230 V na stanoviti pøi
vyuití síového napájecího zdroje SZ 13.1.
Nezbytnou souèástí pøevadìèe jsou také
propojovací kabely a zemnicí spoje.
Pro nastavení provozních reimù pøevadìèe slouí plnicí zaøízení PK 13. Data do
plnicího zaøízení pro konfiguraci pøevadìèe se zapíí po sériové lince bìného osobního poèítaèe pomocí speciálního obsluného programu, který je souèástí kompletace.

Ing. Miroslav Gazárek
KON, tel.:0632/522629

Automatické retranslaèní stanovitì AR 13
TAKTICK
O-TECHNICKÉ ÚDA JE
TAKTICKO-TECHNICKÉ
Napájecí napìtí ............................................ stejnosmìrné (10 a 33) V
Odbìr proudu
pøi napájecím napìtí 12 V .............. max. 12 A
pøi napájecím napìtí 27 V .............. max. 6 A
Kmitoètový rozsah ....................................... 30 MHz a 87,975 MHz
Vstupní a výstupní impedance .................... 50 W
Jmenovitý výkon vysílaèe ............................ 25 W
Parametry pøijímací èásti pøevadìèe ........... odpovídají pøísluným parametrùm pouité rádiové
stanice RF 13
Parametry vysílací èásti pøevadìèe .............. odpovídají pøísluným parametrùm pouité soupravy
RF 1325 (rádiové stanice RF 13 a vf zesilovaèe ZM 13)
Nejmení pøípustný rozdíl pøijímacího
a vysílacího kmitoètu pøi pouití
mobilních prutových antén vzdálených 1,5 m ... 10 % hodnoty kmitoètu
Automatická retranslace signálù
rádiové stanice RF 13 .................................. fónie s pilotním kmitoètem 150 Hz vèetnì maskované øeèi, krátkých kódových zpráv (FLASH), retranslace dat ve formátu rádiového modemu typu MD 13.
Reimy aktivace pøevadìèe ......................... a) automaticky pøíchozím signálem urèeným
k retranslaci,
b) aktivaèním povelem (FLASH),
c) aktivaèním povelem s omezením okruhu oprávnì
ných uivatelù pøevadìèe podle seznamu adres
koncových stanic uloených v pamìti pøevadìèe.
Maximální poèet oprávnìných uivatelù je 48.
Spolehlivost: ................................................. støední doba mezi poruchami min. 1 000 hodin.
ivotnost: ..................................................... min. 15 let.
Mechanické a klimatické odolnosti: ............ souprava splòuje podmínky prostøedí N.7-UCH-II-A
podle ÈSVN 01 105.
Rozsah pracovních teplot: ........................... -30°C a +60°C
Rozmìry: ...................................................... výka 430 mm, íøka 485 mm, hloubka 330 mm
Hmotnost: .................................................... 33 kg
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TEORETICKÁ ÈÁST

STANDARDIZACE PROVOZU TAKTICKÝCH
RÁDIOVÝCH DATOVÝCH SÍTÍ
Funkèní monosti rádiové datové sítì jsou
do velké míry urèeny vlastnostmi pouitého komunikaèního protokolu. Nejvýznamnìjím dokumentem, který upravuje provoz
taktických rádiových datových sítí, je
v souèasné dobì MIL-STD-188-220B Interoperability Standard for Digital Message
Transfer Device Subsystems schválený
v lednu tohoto roku. Pøedpokládá se, e
v nejbliích letech uvede armáda Spojených státù do souladu s tímto standardem
vekeré systémy rádiové datové komunikace taktické úrovnì. Digital Message Transfer Device norma definuje jako pøenosný
datový terminál, který zajiuje dálkový pøístup do automatizovaných systémù C4I
a spojení s dalími terminály. Standard podrobnì specifikuje komunikaèní protokol,
který musí respektovat jak uvedené terminály, tak pøísluná rozhraní systémù C4I.
Komunikaèní protokol vychází ze sedmivrstvého referenèního modelu OSI s tím, e
norma se zabývá pouze tøemi nejniími
vrstvami protokolu a to fyzickou vrstvou,
spojovou vrstvou a intranetovou podvrstvou
síové vrstvy. Na úrovni vyí podvrstvy síové vrstvy se zpravidla pøedpokládá pouití protokolu IP a na úrovni transportní
vrstvy protokolu TCP nebo UDP. Uvedené
øeení umoòuje spolupráci jak se speciálními aplikacemi vojenského charakteru, tak
se vemi aplikacemi bìnými v prostøedí Internetu.

Fyzická vrstva
Fyzická vrstva protokolu definuje rozhraní,
pøes které terminál pøistupuje ke komunikaènímu kanálu. Vzhledem k tomu, e norma upravuje provoz iroké tøídy rùzných
komunikaèních systémù, je rozhraní definováno jako co moná univerzální. Pøedpokládá se pøipojení pøes rozhraní
s asynchronním, synchronním i paketovým
provozem. Vechna pøenáená data mohou
být na úrovni fyzické vrstvy ifrována vestavìným nebo externím ifrátorem.

Spojový protokol podporuje komunikaci a
mezi 92 individuálnì adresovatelnými stanicemi. Vedle toho zavádí globální adresu
a a 31 skupinových adres. Kadý datový
rámec mùe být adresován a na 16 rùzných adres.
Pøi pøenosu dat se vyuívá nìkterý
z následujících typù provozu:
- typ 1 - Unacknowledged Connectionless
Operation (bez spojení),
- typ 2 - Connection-mode Operation (se
spojením),
- typ 3 - Acknowledged Connectionless
Operation (bez spojení s potvrzováním),
- typ 4 - Decoupled Acknowledged Connectionless Operation (bez spojení s oddìleným potvrzováním).
Pro mobilní rádiovou komunikaci je typická vysoká chybovost pøenáených dat. Protokol proto vìnuje znaènou pozornost jejich kódovému zabezpeèení. Kadý rámec
je doplnìn 32 kontrolními bity, které se
vyuívají k indikaci chyb. Vechna data
urèená k vyslání jsou pak zabezpeèena
kódem Gollay (24,12), který umoòuje
opravit libovolnou kombinaci tøí a ménì
chyb v kadém kódovém slovì (24 bitù).
Odolnost proti skupinovým chybám se zvyuje zavedením interleavingu. Dalího sníení chybovosti je moné docílit v reimu
Robust Communication Protocol. Uvádí se,
e v tomto reimu se pøi chybovosti pøenáených dat 0,1 pøenese blok o délce 67 200
datových
symbolù
bezchybnì
s pravdìpodobností alespoò 0,9.
Èasování pøístupu jednotlivých stanic do
rádiového kanálu je øízeno na základì jednoho z pìti algoritmù. Algoritmus R-NAD
urèuje zpodìní pøístupu do kanálu pseudonáhodnì. P-NAD urèuje zpodìní deterministicky s ohledem na prioritu stanice
a prioritu pøenáených zpráv. H-NAD generuje zpodìní pseudonáhodnì, avak
s ohledem na prioritu pøenáených zpráv.

Spojová vrstva

Referenèní model OSI

Spojová vrstva protokolu zajiuje pøenos
datových rámcù mezi stanicemi, které se
navzájem slyí a pøenos tedy probíhá bez
retranslace. Vedle toho se ve spojové vrstvì øeí problém sdílení spoleèného rádiového kanálu více stanicemi.

aplikaèní vrstva
prezentaèní vrstva
relaèní vrstva
transportní vrstva
internet
síová vrstva
intranet
spojová vrstva
fyzická vrstva

Protokol

UDP nebo TCP
IP
MIL-STD-188-220B

DAP-NAD pøiøazuje jednotlivým stanicím
cyklicky jejich vysílací sloty a respektuje
pøitom prioritu pøenáených zpráv.
K resynchronizaci tohoto algoritmu se vyuívají k tomu urèené údaje pøenáené
v øídicím poli datových rámcù. RE-NAD se
vyuívá jen v pøípadech, kdy pøístup do
kanálu není bezprostøednì øízen terminálem, ale rádiovou stanicí, ke které je terminál pøipojen.

Síová vrstva
Protokol definuje intranetovou podvrstvu
síové vrstvy. Ta zajiuje pøenos datových
paketù mezi stanicemi v rámci jedné rádiové sítì. Pøitom není podmínkou pøímá slyitelnost jednotlivých stanic v síti. Pakety se
podle potøeby retranslují. Síový protokol
také definuje procedury, které souvisejí
s konfigurací sítì a øízením jejího provozu.
Zajitìní pøípadného pøenosu paketù mezi
rùznými sítìmi je ji v kompetenci vyí
podvrstvy, kterou se norma nezabývá.
Smìrování pøenáených paketù v síti urèuje jejich odesilatel (Source Directed Relay).
Kadý paket je tedy opatøen hlavièkou, která obsahuje seznam vech stanic, které se
mají na jeho pøenosu podílet doplnìný instrukcemi, které urèují, jak má která stanice s paketem po jeho pøijetí naloit. Pøi
sestavování trasy, po ní bude paket pøenáen, se pøitom vychází z poadavku pokrytí vech adresátù pøi minimálním poètu
retranslací.
Uvedená metoda smìrování paketù mùe
úspìnì pracovat jen za pøedpokladu, e
odesilatel má stále k dispozici aktuální informace o topologii sítì. Protokol proto
vìnuje tomuto problému znaènou pozornost. Kadá stanice si udruje tabulku, která popisuje topologii sítì a základní informace o vech stanicích v síti. Tato tabulka
se aktualizuje jednak pasivnì na základì
monitorování provozu blízkých stanic
a jednak aktivnì výmìnou paketù
s informací o vzájemné slyitelnosti. Protokol definuje pravidla, která upravují proces
aktivní aktualizace topologie tak, aby nedocházelo k zbyteènému vytìování kapacity sítì.
Protokol pøipoutí jak centralizované, tak
distribuované øízení sítì. Øídicí funkce proto musí být potenciálnì schopna plnit kterákoli stanice.
Ing. Petr Pánek, CSc.
KON, tel.: 02/24352244
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NOVÉ TYPY ANTÉN
Na poèátku roku 1997 výrobce antén RACAL oznámil ukonèení dodávek zavedených
mobilních prutových antén 990-914, 994-902 a antény groundplane 990-905. Souèasnì byly výrobcem doporuèeny nové typy z øady 3000, které se vyznaèují obdobnými
vlastnostmi jako pouívané typy. Po vyádání vzorkù nových antén a provedení podnikových zkouek bylo na základì výsledkù zkouek rozhodnuto o náhradì antén 990914 (anténa 2,6 m) a 994-902 (anténa 2,9 m) jediným typem a to mobilní prutovou
anténou 2,55 m 3000-900. Anténu groundplane 990-905 nahradí nový typ 3003-920.

Anténa mobilní prutová 3000-900
Tato VKV irokopásmová anténa se vyznaèuje
vysokou úèinností a mechanickou odolností. Je urèena pro pevnou montá na vechny
typy kolových i pásových vozidel. Pracovní
kmitoètový rozsah plnì pokrývá kmitoètový
rozsah souprav rádiových stanic RF 13.
Vstupní maximální výkon 100 W zabezpeèuje pouití antény pro vechny výkonové
zesilovaèe souprav RF 13.
Anténa je sloena ze dvou základních èástí - anténního kloubu a prutu antény. Anténní kloub sestává ze základny, krytu
a pruiny s èepem se závitem pro pøiroubování anténního prutu. Anténní kloub se
ke karoserii vozidla pøipevòuje tøemi rouby M6 podle standardu UK/NATO. Na
spodní èásti kloubu je panelový konektor
typu BNC s dutinkou. Vedle konektoru je
zemnící roub M5 urèený pro dokonalé
vodivé spojení antény s karoserií.
Anténní prut je zhotoven ze dvou samostatných èástí, které jsou vzájemnì spojeny seroubováním (konce spojovaných dílù anténního prutu jsou oznaèeny èervenou teèkou). Díly prutu jsou vyrobeny z pokovených ocelových tyèí, které jsou vyztueny
laminátem se skelnými vlákny. Délka spodní èásti prutu je 1144 mm a horní èásti 1176
mm. Oba díly prutu lze uloit do látkového pouzdra.
Pro napájení antény lze pouít nìkterý
z koaxiálních kabelù pro anténu ze sady
mobilní soupravy. Antény lze provozovat
do rychlosti vzduného proudìní 162 km/
hod. V terénu, kde mùe dojít k nárazu na
pøekáku, napø. v lesním porostu, je pøípustná maximální rychlost nárazu do 40 km/
hod. Anténa zajiuje ochranu proti dotyku vysokého napìtí do 16 kV.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvenèní rozsah ........ 30 MHz - 108 MHz
Impedance ................... 50 W
Jmenovitý výkon trvalý .. 100 W
PSV ............................... max. 3,5
Hmotnost ..................... 2,7 kg
Rozmìry ....................... výka 2,55 m
prùmìr základny 144 mm
prùmìr prutu max. 15 mm
Pracovní teplota ........... -40°C a +70°C
Skladovací teplota ........ -55°C a +85°C
Vlhkost ......................... 95%, +55°C
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Anténa groundplane
3003-920
Tato VKV irokopásmová neladìná anténa s vysokou
úèinností a mechanickou
odolností je urèena pro spojení z pevného stanovitì.
Kmitoètový pracovní rozsah
antény a výkonové zatíení
plnì vyhovuje pouití pro
soupravy s rádiovou stanicí
RF 13.
Anténa je sloena ze dvou
základních èástí - anténního prutu (záøièe) a anténního dílu s protiváhami.
Anténní prut je konstrukènì i elektricky shodný s prutem antény 3000-900.
Anténní díl má na spodní èásti umístìn èep o f 24 mm pro upevnìní antény ke stoáru. V dolní èásti anténního dílu jsou rovnomìrnì po obvodu
pøiroubována tøi ocelová lanka - protiváhy délky 2,3 m. Lanka jsou na
koncích opatøena oky pro karabinu napínacího lana. Na horní èásti anténního dílu je kolík se závitem, do kterého se nasune a zaroubuje anténní
prut. Na boku anténního dílu je umístìn napájecí vysokofrekvenèní konektor
typu N.
Souèástí soupravy antény je koaxiální kabel délky 15 m, který je opatøen
na obou koncích kabelovým konektorem typu N. Pro pøipojení antény
k mobilním soupravám je nutno pouít kabelovou redukci.
Do kompletace antény shodnì jako u antény 990-905 patøí dvì redukce
pro upevnìní antény na 9 m stoár RACAL MA 798 a nebo na stoár pro
anténu k R 111.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvenèní rozsah ........ 30 MHz - 108 MHz
Impedance ................... 50 W
Jmenovitý výkon trvalý .. 100 W
PSV ............................... max. 3,5
Hmotnost ..................... 2,1 kg
Rozmìry: ...................... výka nad stoárem 2,5 m
délka protiváhy 2,3 m
prùmìr montáního èepu 24 mm
Pracovní teplota ........... -40 °C a +70 °C
Skladovací teplota ........ -55 °C a +85 °C
Vlhkost ......................... 95 %, +55 °C

Ing. Jiøí atný, KON, tel.:0632/522629

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

VÝBÌR VHODNÉ ANTÉNY
DRUICOVÉ NAVIGACE
V souèasné dobì jsou vyrábìny antény
GPA 12, GPA 22 a GPA 32, které se lií
konstrukèním provedením, smìrovými charakteristikami a kmitoètovou selektivitou.
Tyto vlastnosti urèují vhodný typ antény
k poadované aplikaci. Aplikace je charakterizována poadovanou pøesností mìøení,
prostøedím, ve kterém má anténa pracovat
a zpùsobem montáe antény.
GPA 12 - anténa s kuelovým záøièem
a vlastním zesilovaèem. GPA 12 má na
vstupu zesilovaèe preselekèní filtr GPS signálu. Vyrábí se v bílém nebo khaki provedení. Jsou vhodné pro stacionární i mobilní pouití. Anténní záøiè je irokopásmový.
Proti ostatním typùm má nejirí vyzaøovací diagram, který umoòuje pøíjem vech
druic i pøi náklonu antény, napøíklad
v mobilním prostøedku. Antény mají dobré potlaèení pøíjmu signálù s opaènou polarizací t.j. vìtiny odrazù od okolního terénu. Tyto signály mají podstatný vliv na

GPA 12

GPA 12

GPA 22
zaøovací diagram. Splòuje standardní poadavky na pøesnost mìøení. Vyniká malými
rozmìry a kompaktní konstrukcí. Vzhledem
k jejímu nízkému profilu je velmi vhodná
pro montá do støechy mobilního prostøedku.
GPA32 - anténa s plochým záøièem
a tlumivkovým límcem. Anténa má prostor
pro umístìní kabelového zesilovaèe s filtrem GPZ 12. Vyrábí se v edém nebo khaki provedení. Je urèená pro stacionární
i mobilní pouití. Anténní záøiè je úzkopásmový. Anténa má pøiblinì stejnì iroký vyzaøovací diagram jako anténa GPA 22. Vùèi
pøedchozím typùm má nejvìtí rozmìry.
Vyniká nad pøedchozí typy vysokým potlaèením signálù s opaènou polarizací. Její
pouití je tedy vhodné pøi mimoøádných
poadavcích na pøesnost mìøení polohy. Je
vhodná napøíklad pro referenèní stanici
diferenèní GPS, dále na stativ pro geodetická mìøení, nebo pro pøesná mìøení dráhy mobilního prostøedku. Anténa má také
zvýené potlaèení pøíjmu signálù ze spodní strany, proto je odolnìjí vùèi pøípadnému vysokofrekvenènímu ruení.

GPA 22 s protiváhou 20 x 20 cm

GPA 32

Srovnání antén podle kmitoètové selektivity je moné dle následující tabulky:

pøesnost mìøení. Filtr v anténì omezuje
kmitoètové pásmo pøíjmu v okolí 1575,
42 MHz. Tím výraznì zvyuje intermodulaèní odolnost antény a zlepuje pøíjem navigaèních signálù napøíklad v blízkosti anténního systému rádiového nebo televizního vysílaèe.
GPA 22 - anténa s plochým záøièem, bez
pøedzesilovaèe. Je vyrábìna v edém nebo
khaki provedení. Dále v provedení pro
montá na pøístrojovou skøíò, nebo pro
vnìjí pouití na stacionárním a mobilním
prostøedku. Anténní záøiè je úzkopásmový.
Signál se mùe zesílit kabelovým zesilovaèem s filtrem GPZ 12. Anténa má uí vy-

*)

Poøadí

Typ

1.

GPA22 s GPZ12,
GPA32 s GPZ12

2.

GPA12

3.

GPA22,GPA32

4.

GPA11*)

vyøazena z výrobního programu

Srovnání antén je moné podle následujících smìrových diagramù. Jsou zobrazeny
velikosti potlaèení pøíjmu signálu [dB] vùèi
jeho maximu v závislosti na elevaci [ ° ]
a typu polarizace [RHCP, opaèná -LHCP]:
Ing. Jiøí Sedláèek
KON, tel.: 0632/522874

GPA 32
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ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

ZÁSTAVBY MOBILNÍCH SOUPRAV
Systém VKV rádiové komunikace RF 13 zahrnuje kromì základní pøenosné
soupravy rádiové stanice RF 13 i øadu dalích zaøízení, umoòujících vyuití
rádiové stanice v mobilních prostøedcích. Základní pøehled mobilních souprav a jejich kompletace jsou uvedeny v nabídkovém katalogu systému VKV
rádiové komunikace. Úèelem tohoto èlánku je seznámení s vhodností jednotlivých souprav pro konkrétní zástavbu a pøíklady jejich pouití.

ní sítì je napájení zajitìno ze zdrojové
skøínì RF 13.1. Tato souprava zachovává
vechny provozní vlastnosti pøenosné soupravy RF 13 (vf výkon 5 W). S pouitím
mobilní prutové antény s magnetickým drákem MO 13.1 lze bez nároèné instalace
k mobilnímu spojení vyuít témìø libovolné vozidlo (podmínkou je karoserie
z magnetického materiálu).

Mobilní souprava RF 1325 (RF 1350)
(bez vf filtru a hovorového zaøízení).
Je to vhodná pro aplikace, kdy je na mobilním prostøedku pouita pouze jedna rádiová stanice. Souprava bez vf filtru a hovorového zaøízení je vyrábìna ve dvou provedeních, a to s umístìním zesilovaèe a rádiové stanice nad sebou (2010.000.01,
2010.000.11, 2011.000.01, 2011.000.11)
a vedle sebe (2010.000.21, 2010.000.31,
2011.000.21, 2011.000.31). Volba provedení je urèena zástavbovým prostorem pro
mobilní soupravu. Provedení vedle sebe
lze bez mechanických úprav zabudovat do
prostoru místo rádiové stanice R-123 (shodné umístìní uchycovacích otvorù). Pøíkladem pouití tìchto souprav jsou zástavby
do vozidel LAND ROVER u jednotek SFOR,
vozidel TATRA, prostøedkù dìlostøeleckého
prùzkumu SNÌKA a podobnì.
Mobilní soupravy RF 1325 s vf filtry AR 13 ve vozidle R6p

Vechny mobilní soupravy umoòují hlasitý odposlech pøijímaného signálu. Vyrábìjí se ve variantách s odprueným rámem
nebo s neodprueným rámem. Soupravy
s neodprueným rámem jsou vhodné pro
zástavbu stacionární nebo zástavbu do
osobních vozidel, soupravy s odprueným
rámem jsou vhodné pro zástavbu do vech
pásových a kolových vozidel.

tøebné pouívat rádiovou stanici i mimo
vozidlo. Mobilní doplnìk DM 13 zajiuje
ve vozidle napájení stanice RF 13 z palubní
sítì vozidla a nabíjení zdrojové skøínì stan-

Mobilní soupravy se zesilovaèem vf výkonu RF 1325 a RF 1350 jsou funkènì shodné, lií se pouze vf výkonem (25 W, 50 W)
a rozsahem napájecích napìtí. Proto budou
v dalím textu uvádìny spoleènì. Rozsah
napájecího napìtí mobilních souprav
RF 1305 a RF 1325 je 10 V a 33 V, proto
jsou vhodné pro vozidla s napájecí sítí
12 V i 24 V. Rozsah napájecího napìtí mobilních souprav RF 1350 je 18 V a 33 V,
proto jsou vhodné jen pro vozidla
s napájecí sítí 24 V. Pøi pouití síového
zdroje SZ 13.1 lze vechny soupravy napájet ze sítì 230 V, 50 Hz.

Mobilní souprava pro hlídková
vozidla RF 1305

Souprava RF1325 ve vozidle LAND ROVER

Je urèena pøedevím pro rychlou zástavbu
do osobních vozidel v pøípadì, e je po-

dardním proudem. Pøi pouívání soupravy
mimo vozidlo nebo pøi odpojení od palub-

1 0 DICOM INFORM
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Mobilní souprava RF 1325 (RF 1350)
s vysokofrekvenèním filtrem AF 13
Vhodná pro aplikace, kdy je na jednom mobilním prostøedku provozováno souèasnì
více rádiových stanic. Vysokofrekvenèní filtr
se automaticky pøeladí
pøi zmìnì
kmitoètu rádiové stanice. Výraznì
sniuje
monost
vzájemného
ovlivòování
rádiových
s t a n i c ,
umoòuje
souèasný
provoz pøi
odstupu kmitoètù 10 %
a vzdálenosti prutových antén
1,5 m. Pøíkladem pouití tìchto souprav jsou zástavby do spojovacích provozoven R6p a R5p.

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA - APLIKACE

Mobilní souprava RF 1325 (RF 1350)
s hovorovým zaøízením HZ 13
Je urèena pro aplikace, kdy je na mobilním
prostøedku pouita pouze jedna rádiová stanice, která má být obsluhována z více míst.
Typickým pøíkladem je vozidlo
s kontejnerem nebo skøíòové provedení vozidla, kdy je nutno obsluhovat rádiovou
stanici buï z kontejneru nebo z kabiny øidièe. Hovorové zaøízení umoní ovládání
rádiové stanice z obou tìchto míst nebo
dálkové ovládání z polního telefonu a do
vzdálenosti 2,5 km. Souèasnì je zabezpeèena monost komunikace mezi obsluhami pøipojenými k hovorovému zaøízení bez
vysílání do rádiového kanálu.

Mobilní souprava RF 1325 (RF 1350)
s hovorovým zaøízením
a vysokofrekvenèním filtrem
Je urèena pro obdobné pouití jako pøedchozí souprava, kde je navíc pouito více rádiových stanic v jednom mobilním prostøedku.
Mobilní soupravy uvedené v nabídkovém
katalogu systému VKV rádiové komunikace
ukazují typické monosti a pøíklady vyuití
komponentù systému. Nejsou jedinou moností vyuití, pro konkrétní zástavbu lze upra-

Souprava RF1325 ve vozidle TATRA

zástavbou nevycházeli pouze z nabídkového
katalogu, ale vdy kontaktovali oddìlení konstrukce nebo obchodní oddìlení spoleènosti
DICOM. Rádi Vám poskytneme vekeré potøebné informace a doporuèíme nejvhodnìjí provedení a sloení soupravy pro danou
aplikaci.

vit jednak sloení soupravy a jednak mechanické uspoøádání. Pøíkladem tohoto vyuití je
souprava RF 1350 v modernizovaném tanku
T-72, kde z dùvodu omezeného prostoru jsou
zesilovaè ZV 13 a rádiová stanice RF 13 umístìny v samostatných odpruených rámech
a propojeny kabelem. Dalím pøíkladem je
umístìní dvou souprav RF 1325 ve spoleèném rámu ve vozidle velitelského stanovitì
ASPRO.
Doporuèujeme proto vem uivatelùm mobilních souprav, aby pøed novì navrhovanou

Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel.: 0632/522834

obchodní
oznaèení

vf výkon

napájecí napìtí

odpruený
rám

AF 13

HZ 13

identifikaèní
kód

RF 1305

5W

10 a 33 V

v pøísluenství

ne

ne

7005.000.01

RF 1325

25 W

10 a 33 V

ne

ne

ne

2010.000.01

ano

ne

ne

2010.000.11

ne

ne

ne

2010.000.31

ano

ne

ne

2010.000.21

ne

ano

ne

2010.000.32

ano

ano

ne

2010.000.22

ne

ne

ano

2010.000.33

ano

ne

ano

2010.000.23

ne

ano

ano

2010.000.34

ano

ano

ano

2010.000.24

ne

ne

ne

2011.000.01

ano

ne

ne

2011.000.11

ne

ne

ne

2011.000.31

ano

ne

ne

2011.000.21

ne

ano

ne

2011.000.32

ano

ano

ne

2011.000.22

ne

ne

ano

2011.000.33

ano

ne

ano

2011.000.23

ne

ano

ano

2011.000.34

ano

ano

ano

2011.000.24

RF 1350
Zástavba soupravy RF1305

Na závìr je uveden pøehled obchodního znaèení mobilních souprav, jejich provedení
a identifikaèní kód.

50 W

18 a 33 V
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

OHLASY Z TISKU
Informace o komunikaèní technice
a výrobcích spoleènosti DICOM lze nalézt
za poslední tøi mìsíce v tìchto èasopisech:

VELETRH VOJENSKÉ TECHNIKY
IDEE 98 ,
TRENÈÍN 28.4 A 1.5. 1998

Vojenský profesionál è. 1 - 3/1998
Ing. Jaromír imek z VTÚE Jinonice seznamuje s mobilními soupravami rádiové stanice RF 13 a provozními zkuenostmi
z dosavadního nasazení této techniky.

ATM è.2/1998
V obsáhlejím èlánku Moderní VKV komunikace stejný autor diskutuje problematiku souèasné taktické komunikace v pásmu
VKV. Se znalostí vìci rozebírá poadavky
na technické parametry, provozní vlastnosti
a také projekty, které zajiují perspektivní
radiové stanice pro armády v USA, Anglii
a Francii. Za pozornost stojí závìr, ve kterém zaujímá stanovisko ke stanicím s FH
provozem.

ATM è.3 a 4/1998
V obou èíslech seznamuje irokou ètenáøskou obec Ing. Jiøí atný s VKV komunikaèním systémem RF 13.
Zajímavostí je, e v è.4 je také redakèní
èlánek s názvem Ne se otevøou brány
IDEE 98, který informoval ètenáøe o blíící se výstavì vojenské techniky
v Trenèínì, SR a byl jakousi pozvánkou na
tento veletrh. V èlánku byla, mimo jiné, i
informace, e na IDEE 96 získal hlavní
cenu v oboru velení, spojení a prùzkumu
systém ROCHUS vybudovaný na bázi rádiové stanice RF 13 a pøijímaèù druicové
navigace GPS NAVSTAR vystavovaný firmou DICOM.

MILITARY TECHNOLOGY è. 3/1998
Tento známý vojenský èasopis, vydávaný
vydavatelstvím Mönch Publishing v Bonnu
SRN v angliètinì, informuje ètenáøe
v obsáhlém èlánku o programu modernizace tanku T-72 CZ. V èlánku je také zmiòováno, e VKV komunikace je zajiována
mobilní stanicí RF 1350 vyrábìnou spoleèností DICOM.
DICOM s.r.o.
Sokolovská 573, P.O.Box 129
686 01 Uherské Hraditì
Èeská republika
Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836
E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz
øeditel - Ing. Alois ohajek
Tel.: 0632/522837
technický øeditel - Ing. Jiøí Krèa
Tel.: 0632/522502
sekretariát - Vìra Vránová
Tel.: 0632/522833

Veletrh byl v letoním roce výraznì zamìøen na slovenský vojenský prùmysl. Zúèastnilo se ho pøes sto vystavovatelù. V oboru
komunikaèní techniky se na veletrhu presentovaly firmy RACAL, THOMSON CSF,
ERICSSON, ALCATEL SEL AG a DICOM.
Firma DICOM v rozsáhlé expozici, která
zaujala návtìvníky veletrhu vystavovala prakticky
celý sortiment
výrobkù komun i k a è n í
a navigaèní
techniky - pøenosné stanice
RF 13, krátkovlnné stanice,
kompletní pøísluenství, mobilní zástavby,
antény, zdroje,
nabíjeèe, polní
telefon atd.,

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

také druicovou
navigaèní techniku ale i výrobky pro letecký
prùmysl. Poprvé byly pøedvedeny na veøejnosti krátkovlnná
stanice
R- 150T se samostatnou ovládací skøíòkou,
ruèní VKV stanice
RF 1301
a datový terminál DT 13. Expozice firmy
byla doplnìna
pøedvádìcím vozidlem Mercedes umístìným na volné ploe se zabudovanou komunikaèní technikou, kterou mohli úèastníci
výstavy vyzkouet v plné funkci.
Ing. Zdenìk Vápeník
vedoucí DIN, tel.: 0632/522835

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

INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM s.r.o. Toto èíslo vychází 5.6 1998 v nákladu 150 ks.
Grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN fy DICOM.
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