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PREZENTACE PILOTNÍHO PROJEKTU
OTS VØ PozS A TAKOM
V HAVLÍÈKOVÌ BRODÌ
Ve dnech 16. a 17. prosince 1998 probìhla prezentace a praktické ukázky nových
provozoven pilotního projektu taktických
komunikací a operaènì-taktického systému
velení a øízení pozemních sil. Tato rozsáhlá
akce byla organizována VTÚE Praha
a 4. BRN za významné podpory domácích
firem (TTC Praha, TESLA Praha, DICOM
Uherské Hraditì , DELINFO Brno, MEDTEC Hradec Králové a VOP Group Èeský
Tìín).
Autoøi projektu podrobnì referovali o stavu projektu a pøedvedli aplikaci vevojskového podsystému OTS VR PozS podle standardù NATO. Praktickým ukázkám byla
vìnována hlavní pozornost. V plné funkci
byla pøedvedena provozovna dálkových
a lokálních komunikací, mobilní rádioreléová provozovna (obì umístìny
v mobilních kontejnerech), mobilní spojovací uzel (umístìn v BVP).

V provozovnách byly zastavìny a funkènì
do systému propojeny v datovém i fónickém reimu VKV radiostanice RF 1325 se
skøíòkami rozhraní (DICOM), pøijímaèe
druicové navigace GPR 22 (DICOM), nová
KV radiostanice R-150S (DICOM), mobilní
uzlové pøepojovaèe (TTC) a mobilní radioreléové stanice (TESLA).

Metrologie ......................................... 4
Více ne 30 úèastníkù z pøedních výzkumných a provozních pracovi mìlo monost
se seznámit se stavem a perspektivami oboru zejména z hlediska normalizace a interoperability. Pouívání standardní techniky
a programového vybavení v rùzných aplikacích dovoluje urychlení vývojových prací, sníení ceny jak vývojových prací, tak
provozních nákladù a v neposlední øadì je
pøedpokladem technologiènosti výroby
a s tím spojené miniaturizace zaøízení.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502

DICOM za svoji aktivní úèast a podporu
této úspìné akce obdrel dìkovný dopis
náèelníka generálního tábu AÈR gen. edivého a øeditele VTÚE Praha.
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DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA
A ZKOUENÍ
Systém jakosti
Pøedpokládám, e vìtina z nás se ji setkala s normou ÈSN EN ISO 9001 Systémy jakosti:
Model zabezpeèování jakosti pøi návrhu, vývoji, výrobì, instalaci a servisu. Jedná se
o mezinárodní normu, která slouí pro zavedení systému jakosti pro organizace zajiující
ucelený øetìzec slueb vèetnì výroby pro zákazníka. Podobné, ale pøísnìjí Poadavky
NATO na návrh, vývoj a výrobu z hlediska zabezpeèování jakosti jsou sestaveny v normì
AQAP 110. Systém jakosti musí být pro konkrétní organizaci (napø. DICOM spol. s r.o.)
navren, zaveden a udrován tak, aby pokryl plánované a systematické èinnosti, které jsou
nezbytné k uspokojení stanovených potøeb zákazníka. Systém musí zajistit, aby výrobky
a sluby dodávané naí spoleèností plnily poadavky na jakost oèekávanou zákazníkem.
Aby systém mohl vùbec existovat a fungovat musí být popsán, zaveden, udrován a co je
nejpodstatnìjí ve skuteèném ivotì spoleènosti vyuíván a dùslednì dodrován. Popis je
zaloen na ètyøech vrstvách øízené dokumentace - pøíruèka jakosti, organizaèní smìrnice,
provádìcí smìrnice a provozní dokumentace:
a) pøíruèka jakosti (PJ) je základní dokument popisující komplexnì èinnosti v oblasti zabezpeèení jakosti;
b) organizaèní smìrnice (OS) jsou vrcholové dokumenty systému øízení a zabezpeèování
jakosti, urèují a popisují èinnosti v daných oblastech;
c) provádìcí smìrnice, jde pøedevím o podnikové normy spoleènosti (DN) a technologické postupy, to jsou provádìcí postupy a pøedpisy.
d) provozní dokumentace (výrobní výkresy, prùvodky, formuláøe, ...) je ve své podstatì
pracovní dokumentace, která je nutná pro komplexní zabezpeèení výroby.
Nae spoleènost má provedeny provìrky systému jakosti od renomovaných auditorù EZÚ
Praha, LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE podle ISO 9001, Ministerstva obrany
ÈR - VÚSKØJ podle vojenské normy AQAP 110 (NATO) a Úøadu pro civilní letectví podle
postupù CAA-T-009-0/96.
Kontrola a zkouení

Prezentace se zúèastnili èelní pøedstavitelé
AÈR a velký poèet uivatelù z AÈR. Akce
byla velmi pøíznivì hodnocena, nebo systém byl funkèní a bylo mono hodnotit
jeho monosti na konkrétní simulované
úloze. Pro pracovní zaneprázdnìnost se
omluvili pozvaní NG, ZNGVØ - NSV a EN
MO ÈR .

Ing. Alois ohajek
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-

V prùbìhu vech fází práce na výrobku od vývoje pøes nakupování, výrobu a po prodej
a servis jsou provádìny stanovené kontroly a zkouky.
V rámci vývojových a konstrukèních prací jsou to zkouky funkèních vzorkù, podnikové
zkouky (PZ), kontrolní zkouky (KZ), vojskové zkouky (VZ), zkouky ovìøovací série (ZOS)
a v prùbìhu sériové výroby periodické kontrolní zkouky (PKZ). Pro vlastní proces výroby
musí být provádìna vstupní kontrola a zkouení u nakupovaných souèástek a komponentù,
kde je tøeba ovìøit pøedepsané parametry a zkontrolovat správnost nakupovaných materiálù. Toté platí u dodávek od kooperujících firem a subdodavatelù. Postup, rozsah a zpùsob
stanovují organizaèní smìrnice a podnikové normy.
Mezioperaèní kontrola a zkouení se provádí na podsestavách a sestavách v prùbìhu a na
konci výrobního procesu podle technologických postupù, výkresù a podnikových norem.
Ve speciálních pøípadech podle metodik uvedených a schválených zákazníkem
v technických podmínkách (TP).
Výstupní kontrola a zkouení mají urèeny metodiky a poadavky v TP, které jsou schváleny a podepsány zákazníkem, realizují se u vech vyrobených kusù. Organizaèní zabezpeèení a postup je popsán v pøísluné organizaèní smìrnici. U výrobkù vojenské techniky následuje jetì tzv. koneèná kontrola. Tuto provádí zástupce zákazníka (ZVS - zástupce vojenské správy) a teprve na základì kladného výsledku koneèné kontroly je mono
uvolnit výrobky k expedici.
Ing. Antonín Petratur
vedoucí TQM, tel.: 0632/522898
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AUTOMATICK Á
MÌØENÍ
A TESTOVÁNÍ
Znaènou úsporu èasu pøi nastavování a kontrole výrobkù DICOM pøináejí automatická a poloautomatická mìøení a testování. Ta se dìlí na dvì základní skupiny, nastavování a testování jednotlivých konstrukèních celkù (osazených desek) a testování kompletních výrobkù.

NASTAVOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ
OSAZENÝCH DESEK
Pro oivování, mìøení a testování osazených desek byl vyvinut speciální tester
DZ- 05. Tento tester obsahuje jednoèipový mikropoèítaè, který komunikuje pomocí sériového kanálu s ovládacím programem v PC. Jednotlivé desky jsou k testeru
pøipojovány pomocí speciálních adaptérù,
které umoòují pøipojení obvodù testované desky k obvodùm testeru. Kadý typ
desky má samostatný adaptér. K testeru
jsou pøipojeny zdroje vstupních napìtí
(stejnosmìrné, nízkofrekvenèní a vysokofrekvenèní) a pøístroje pro mìøení výstup-

ních velièin. Tyto pøístroje jsou pomocí
GPIB sbìrnice spojeny s øídícím poèítaèem.
Ovládací program v PC pøes sbìrnici GPIB
nastavuje zdroje napìtí a vstupních signálù, nastavuje pøístroje pro mìøení a ète namìøené hodnoty. Pøes sériový kanál komunikuje s mikropoèítaèem v DZ-005. Posílá
povely pro jednotlivé testy a ète výsledky
testù. Program je øeen modulárnì tak, e
soubor testù jedné desky tvoøí modul. Pøi
vývoji nové desky je potom do programu
pøidán nový modul pro tuto desku.
Èinnost programu je øízena uivatelem
pomocí grafického rozhraní s menu. Zde
uivatel zvolí typ testované desky. Poté se

zobrazí nabídka jednotlivých testù. Protoe tester se vyuívá jednak pro oivování
(nastavování) desek a jednak pro testování,
jsou i dva moné postupy. Pokud je deska
oivována, je test poloautomatický. Uivatel postupnì volí testy jednotlivých parametrù, nastavuje a kontroluje poadovanou hodnotu. V tomto reimu také odstraòuje pøípadné závady. Pøi automatickém
testu program postupnì vykoná vechny testy,
zkontroluje mìøené parametry a uivatele informuje o výsledku. V pøípadì nevyhovujícího výsledku je uveden parametr, který nesplòuje poadovanou toleranci.

TESTOVÁNÍ HOTOVÝCH
VÝROBKÙ
Tester DZ- 005 se vyuívá v nìkterých pøípadech i pro testování hotových výrobkù.
Jako pøíklad lze uvést testování doplòku pro
dálkové ovládání a retranslaci DR 13, hovorového zaøízení HZ 13A a HZ 13B
a podobnì. Pro nìkteré výrobky jsou navrena samostatná pracovitì pro automatické testování. Dále jsou uvedeny pøíklady tìchto pracovi.

Automatické zkuební pracovitì rádiových stanic RF 13
Automatické zkuební pracovitì rádiových
stanic slouí k provedení koneèné kontroly a periodické kontroly VKV rádiových stanic RF 13.
Pracovitì obsahuje bìný poèítaè PC vybavený rozhraním HPIB, dvìma paralelními a dvìma sériovými porty. Na poèítaèi je
instalován firemní software sestavený pro
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Poloautomatické pracovitì pro oivování a kontrolu vysokofrekvenèního
filtru AF 13
Pracovitì je vybaveno vf analyzátorem
WAVETEC a poèítaèem. Anténní filtr je pøipojen pøímo k PC a analyzátoru. Ovládacím program pøes paralelní port ovládá filtr AF13 a pomocí GPIB sbìrnice nastavuje
analyzátor pro jednotlivá mìøení. Obsluha
na obrazovce analyzátoru kontroluje, zda
je charakteristika filtru pøi jednotlivých kmitoètech ve vyznaèených polích.

Automatické mìøící pracovitì pro kontrolu KV rádiových stanic øady R-150

prostøedí DOS. Mìøení parametrù rádiové
stanice zajiuje tester rádiových stanic
Rohde & Schwarz CMS 54, ovládaný poèítaèem pøes rozhraní HPIB. Pro mìøení
proudových odbìrù rádiové stanice se vyuívá èíslicový multimetr METEX M3850
s proudovým boèníkem. Namìøené hodnoty proudù se z pøístroje pøenáí do poèítaèe pøes sériový port RS232.
Napájení testované rádiové stanice zajiuje stabilizovaný zdroj stejnosmìrného napìtí. Pro ovládání rádiové stanice je vyuito speciálních funkcí komunikace vyvedené na nf konektory, která je pøi normálním
provozu pouita pro pøenos dat mezi rádiovou stanicí RF 13 a periferními zaøízeními (mikrotelefon s ovládáním, vf filtr, vf zesilovaèe). Stanice je bìhem mìøení ovládána poèítaèem prostøednictvím paralelního
portu poèítaèe. Druhý paralelní port poèítaèe vyuívá tiskárna protokolù o mìøení.
Snadné a rychlé propojení testované rádiové stanice s poèítaèem a testerem rádiových stanic (propojovací kabelá) zajiuje
pøípravek DZ-014.

vytisknout ve formì protokolu a uloit do
databáze namìøených hodnot v poèítaèi.
Programové vybavení zajiuje mìøení
tìchto parametrù:
citlivost pøijímaèe, nf výstupní napìtí pøíjmu
a jeho zkreslení, vf výkony vysílaèe, odchylka frekvence nosné, citlivost modulace,
maximální modulaèní zdvih, odstup ruivých signálù, parazitní vyzaøování harmonických, proudové odbìry.
Vechny parametry se mìøí na kmitoètech
definovaných v technických podmínkách
a pøi normální teplotì, v mrazu i v horku.
Pro jednu rádiovou stanici se tak mìøí celkem 115 údajù. Vybrané namìøené hodnoty jsou uvedeny také v technickém listu
soupravy rádiové stanice.

KV rádiová stanice prochází výrobní výstupní a koneènou kontrolou. Ve vech pøípadech je kontrola provádìna na automatizovaném mìøicím pracoviti. Kontroly se
lií pouze rozsahem, kdy pøi výrobní kontrole se provìøují vechny technické parametry stanice a pøi koneèné kontrole pouze vybrané parametry v souladu se schváleným postupem pro kontrolu a pøejímání
(napø. pro koneènou kontrolu je poadováno mìøit 117 hodnot).
Automatizované mìøicí pracovitì je sloeno:
-

ze soupravy mìøicích pøístrojù

-

z øídicího poèítaèe PC s tiskárnou

Øídicí poèítaè ovládá po sériové lince mìøenou stanici, tzn. pøepíná módy èinnosti,
kanály, výstupní výkon, atd. Po sbìrnici
HPIB ovládá poèítaè mìøicí pøístroje. Do-

Po pøipojení rádiové stanice na napájecí
napìtí, jejím propojení s poèítaèem a testerem rádiových stanic CMS 54 (pomocí pøípravku DZ-014) a sputìní testovacího programu obsluha zadá datum mìøení, jméno
obsluhy, teplotu mìøení a výrobní èíslo rádiové stanice. Následnì je moné spustit
automatický cyklus mìøení vech parametrù rádiové stanice nebo provést mìøení jen
jednotlivých parametrù. Kadý zmìøený
parametr poèítaè zobrazí na obrazovce
jako prvek grafické tabulky. Je li daný parametr v mezích tolerance, je podbarven zelenou barvou, v opaèném pøípadì barvou
èervenou. Obsluha tak okamitì vidí, zda
je mìøená rádiová stanice v poøádku. Po
ukonèení mìøení lze namìøené hodnoty
ÈÍSLO 1/BØEZEN 1999
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káe je nastavit, spustit mìøení a namìøené hodnoty naèíst do protokolu.
Vlastní kontrola probíhá tak, e po pøipojení mìøené stanice obsluha zadá pouze
typ kontroly, výrobní èíslo stanice a spustí
automatizované mìøení. Dalí èinnost

pøebírá poèítaè a provede kompletní kontrolu. Po ukonèení kontroly je moné vytisknout protokol s namìøenými hodnotami a vyhodnocením, zda jsou tyto hodnoty v poadovaných mezích. Pokud ano, je
celá mìøená stanice oznaèena v protokolu
jako vyhovující.

Protokoly jsou archivovány v oddìlení
TQM. Pøi koneèné kontrole jsou protokoly
z mìøení ovìøeny a potvrzeny zástupcem
zákazníka. Vybrané namìøené hodnoty jsou
uvedeny také v technickém listu soupravy
rádiové stanice.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí konstrukce, tel.: 0632/522834

TEORETICKÁ ÈÁST

METROLOGIE

V Èeské republice platí zákon o metrologii è. 505/1990 Sb. Protoe je nae spoleènost certifikována podle norem
ÈSN EN ISO 9001 a AQAP 110 musí mít jako dodavatel vojenské techniky udrované postupy pro øízení, kalibraci mìøicího a zkuebního zaøízení a to v souladu s normou ÈSN ISO 10012-1: Metrologický konfirmaèní systém pro mìøicí zaøízení. Základním dokumentem platným v DICOM je organizaèní smìrnice Metrologický poøádek, která respektuje citovaný zákon a normy.

Mìøicí a zkuební zaøízení jsou kalibrována s pouitím etalonù, které navazují na
státní nebo mezinárodní etalony.
K tomuto úèelu slouí tzv. pracovní etalony:
a) sada základních mìrek Blankenhorn
DIN 861 I pro kalibraci délkových
mìøicích pøístrojù,
b) multimetr Solatron 7071 pro kalibraci pøístrojù mìøicích napìtí, proud
a odpor;
c) sada teplomìrù pro kalibraci teploty v rozmezí (-80 a +150) °C;
d) generátor pøesného èasu a kmitoètu
GPG 12;
e) multifunkèní kalibrátor M130 Meatest
pro kalibraci pøístrojù mìøicích stejnosmìrné a støídavé napìtí od 0,1 mV
do 1000 V, stejnosmìrný a støídavý
proud od 1 µA do 20 A, odpor
v rozsahu 10 W a 10 MW, kapacitu
od 1nF do 10µF. Nejvyí pøesnost na
napìových rozsazích stejnosmìrných
je 0,005%, na støídavých 0,05%, na
proudových rozsazích stejnosmìrných je 0,03% a na støídavých 0,05%.
Pøesnost odporových rozsahù je
0,05% a kapacitních rozsahù je 0,5%.
Kalibrátor umoòuje generovat obdélníkový signál do kmitoètu 10 MHz
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a simulovat bìné platinové, niklové
a termoèlánkové snímaèe. Pro kalibrace watmetrù a elektromìrù má sestaven
watmetrický reim;
f)

vlhkomìr MDPA 10 pro kalibraci vlhkostních komor.

Pracovní etalony mùe pouívat pouze
mìrový technik; nesmí být pouívány
k bìným mìøením a nesmí se pùjèovat tøetím osobám. Pracovní etalony jsou navázány u MESIT QM spol. s r.o. a Senzorika s.r.o.

Mìøicí zaøízení a zkuební zaøízení jsou
evidována u mìrových technikù, kteøí provádí kalibraci podle dokumentovaných
postupù. Kadé zaøízení musí mít stanoven konfirmaèní interval tak, aby se nemohlo stát neshodným jetì pøed koncem
uplynutí doby platnosti. Zaøízení, která
byla kalibrována s kladným výsledkem, se
oznaèí títkem s datem stávající a pøítí kalibrace vèetnì razítka odpovìdného pracovníka. Záznam pøi kalibraci se zapisuje
do protokolù a musí být nezamìnitelný, je
urèen výrobním èíslem zaøízení, datem
kalibrace razítkem a podpisem mìrového
technika.

TEORETICKÁ ÈÁST

Vybranná mìøicí zaøízení jsou kalibrována na základì smlouvy o dílo u certifikovaných kalibraèních laboratoøí MESIT
QM spol. s r.o. a ÈMI Brno.
Neshodná zaøízení, to jsou taková, která
byla pokozena, pøetíena, patnì fungují
nebo o jejich funkci jsou pochybnosti
a zaøízení s pøekroèeným konfirmaèním
intervalem. Tato zaøízení musí být vyøazena z provozu a oznaèena títkem èervené barvy vadný/neshodný. Uivatel
je povinen takové zaøízení pøedat na oddìlení TQM a zároveò informovat svého
vedoucího.

Ing. Antonín Petratur
vedoucí TQM, tel.: 0632/522898

SYSTÉM
ZKOUEK

Kadý výrobek od svého vzniku prochází
stanovenou procedurou zkouek, které
mají za cíl provìøit funkènost, provozní
vlastnosti a konstrukci daného výrobku.
Ve se odvíjí od výroby funkèního vzorku,
kdy je známo první konstrukèní a obvodové øeení. V této fázi prochází výrobek øadou jednotlivých laboratorních zkouek,
které si zpravidla provádí sám vývojový
pracovník. Výrobek je zaøazen podle norem do skupiny zaøízení, která plnì charak-

terizuje podmínky pro pouití a vymezuje
charakter mechanického a klimatického pùsobení vnìjích vlivù. Z toho vychází návrh
programu zkouek resp. návrh technických
podmínek, kde jsou sestaveny mimo jiné
technické parametry výrobku a metodiky
zkouení.
Dále následuje výroba prototypù  výrobkù pro podnikovou zkouku(PZ), kterou
provádí zkuební technik oddìlení TQM.
Úèelem je prokázat, e výrobek vyhovuje

vem poadavkùm návrhu technických
podmínek (programu zkouek). V této fázi
se takté ovìøuje, zda je výrobek funkènì
spolehlivý, zda má vhodnou konstrukci
a design pro úèel pouití. Po úspìném dokonèení PZ a provedených úpravách na
podkladì výsledkù tìchto zkouek se opraví
dokumentace a vyrobí se kusy pro kontrolní zkouku.
Kontrolní zkouku (KZ) prototypù provádí
zákazník. Je øízena komisí sestavenou
z pracovníkù VTÚE nebo VTÚL a PVO
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ní praktického provozu) a zkouky mechanických a klimatických odolností.
Výsledky zkouek PZ, KZ, VZ, ZOS, PKZ se
sestavují do protokolù a zpráv, které musí
být podepsány pøedsedou a èleny ustavené komise.
Firma DICOM má pro provádìní zkouek
vybavenou zkuebnu, kde je mono realizovat pøevánou vìtinu klimatických i
mechanických zkouek. Jedná se hlavnì o
klimatické komory, ve kterých se simulují
mezní provozní i neprovozní teploty okolí
a také zvýená vlhkost okolního prostøedí.
V podtlakové komoøe se simuluje letecká
pøeprava za sníeného atmosférického tlaku atd. Na vibraèním zaøízení se pak zjiují rezonance konstrukce výrobku, provádí
se zkouky vibraèní odolnosti a pevnosti.

podle programu schváleného zákazníkem.
Pøípadné pøipomínky a nedostatky z KZ
musí být odstranìny a musí být provedeny potøebné úpravy tak, aby mohla být zahájena vojsková zkouka (VZ), kterou provádí zákazník v reálných podmínkách u
vojenských útvarù. Výsledky této zkouky jsou dùleité pro rozhodnutí, zda bude
zahájena výroba ovìøovací série. Jsou-li
VZ hodnoceny jako vyhovující, musí být
splnìny závìry ze zkouek a zapracovány návrhy na opatøení a podle toho upravena dokumentace pro ovìøovací sérii.
Zároveò se ve schvalovacím øízení pøipraví a poté podepíí technické podmínky pro
ovìøovací sérii.
Zkouky ovìøovací série (ZOS) se realizují
podle programu sestaveného ve schválených technických podmínkách a jsou dozorovány zástupcem zákazníka (ZVS). Navíc si kladou za cíl také ovìøení výrobní
pøipravenosti pro sériovou výrobu. Tyto
zkouky hodnotí a schvaluje pøedem ustavená komise, která na základì kladných
výsledkù zkouky doporuèí zahájení sériové výroby (v pøípadì závad a nedostatkù
musí být uèinìna taková nápravná opatøení vèetnì dodateèného odzkouení, aby
výsledek ZOS byl vyhovující; pøi nevyhovujícím výsledku ZOS není mono zahájení sériové výroby doporuèit).
Tímto ovem systém zkouek v naí spoleènosti nekonèí. Jedenkrát roènì se provádí periodické kontrolní zkouky (PKZ)
s výrobky, které byly vybrány ze sériové produkce. Rozsah a zpùsob urèují platné technické podmínky daného výrobku.
Výsledky zkouek (PKZ) se vztahují na
vechny kusy vyrobené od ovìøovací série a potom vdy od posledních PKZ.
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Kadý typ zkouky je obecnì rozdìlen na
tøi èásti: zkouky technických parametrù
(mìøení elektrických i neelektrických velièin), zkouky provozních vlastností (ovìøe-

Zkouky mechanickými rázy, slanou mlhou,
prachem a pískem a nìkteré zkouky elektromagnetické sluèitelnosti se zadávají certifikovaným zkuebnám (napø. Mesit QM,
VTÚP Vykov).
Ing. Robert Jarský
TQM, tel.: 0632/522898

TEORETICKÁ ÈÁST

SROVNÁNÍ POADAVKÙ NA
VÝROBKY PODLE NOREM ÈSVN
A STANDARDÙ NATO
V dobì èetby tìchto øádkù stojí nae republika a s ní i její armáda na prahu vstupu do obranných struktur NATO. Od okamiku, kdy AÈR bude souèástí NATO vystupuje do popøedí
otázka do jaké míry její výzbroj a výstroj vyhovuje poadavkùm a standardùm, které jsou platné v tomto seskupení. Spoleènost DICOM je výrobcem navigaèní a komunikaèní KV
a VKV techniky a je jejím dodavatelem do AÈR. Otázka aplikace poadavkù nových standardù se pro nás stává dùleitou.
V tomto pøíspìvku se vìnujeme problematice porovnání poadavkù norem ÈSVN dosud platných v naí armádì a norem
MIL-STD- 810 E a STANAG 4370, které budou s nejvìtí pravdìpodobností aplikovány v budoucnosti na výrobky pro armádu. Uvedené normy se zabývají odolnostmi zaøízení pøi pùsobení vnìjích vlivù mechanických a klimatických. K získání
závìrù a vzájemnému porovnání je nutné se blíe seznámit
i s koncepcí a strukturou tìchto standardù.
A)

ÈSVN

V AÈR jsou pouívána zaøízení, která byla vyvinuta a zkouena
podle norem oznaèených ÈESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ NORMA s názvem Aparatura, pøístroje, zaøízení a vybavení pro vojenské úèely - Veobecné technické poadavky, kontrolní
a zkuební metody, jejich úèinnost zaèala od 1.1.1985. Zmínìnou oblastí se zabývaly zejména:
ÈSVN 01 102

Veobecná ustanovení

ÈSVN 01 105

Poadavky na odolnosti proti vnìjím vlivùm

ÈSVN 09 105

Metody hodnocení odolnosti proti vnìjím vlivùm

a nìkteré normy ÈSN a ONT, které jsou uvádìny jako normy související s touto problematikou. Normy pouívají termín aparatura jako název vybavení urèeného pro vojenské úèely, proto se
ho v dalím pøidríme.
V ÈSVN 01 102 VEOBECNÁ USTANOVENÍ jsou aparatury klasifikovány podle:
1)
2)
3)
4)

provozních podmínek ve kterých jsou pouívány,
druhù provozuschopných stavù,
charakteru pouití,
charakteru klimatického pùsobení.

Ad 1) Podle provozních podmínek jsou aparatury rozdìleny na
pìt tøíd a v nich na rùzné skupiny
Oznaèení
Název tøídy

tøídy

skupiny

Jednotlivé skupiny ve tøídách jsou stanoveny v závislosti na provozních podmínkách souhrnem pùsobících vlivù ( mechanických,
klimatických, pøípadnì radiaèních nebo jiných), pøi èem aparatury musí v prùbìhu jejich pùsobení a nebo i po ukonèení pùsobení být provozuschopné a jejich parametry musí být v mezích stanovených technickými podmínkami (TP). Tyto skuteènosti definuje ÈSVN 09 105 o které bude zmínìno níe.
Ad 2) Podle moných provozuschopných stavù se aparatury rozdìlují na dva druhy
I -

aparatura se dvìma monými stavy - provozuschopná a provozuneschopná

II -

aparatura, která kromì stavù oznaèených I mùe mít
libovolný poèet stavù se sníenou provozuschopností.

Ad 3) Podle charakteru pouití se rozdìlují aparatury na ètyøi
kategorie
A

- vícenásobného pouití,

B

- nepøetritého pouití,

V

- jednorázového pouití,

G

- veobecného pouití.

Ad 4) Podle charakteru klimatického pùsobení se aparatury rozdìlují na dvì provedení
O

- pro veobecné klima,

UCH - pro mírné nebo studené pevninské klima.
Aparatury pozemní techniky

N

N1 a N14

Aparatury námoøní techniky

M

M1aM6

Aparatury letecké techniky

S

S1 a S6

Aparatury raketové techniky

R

R1 a R6

Aparatury dìlostøeleckých nábojù

T

T1 a T7

Podrobnìjí údaje a pøesné specifikace jednotlivých tøíd, skupin,
kategorií a druhù nalezne ètenáø ve zmínìné normì.
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Jako pøíklad vycházející z takto definované klasifikace uveïme tøi
typická zaøazení naich výrobkù komunikaèní techniky:
Rùzné druhy nabíjeèù, testery, síové zdroje a pod.
N.1-UCH-II-A
Mobilní soupravy RF 1325/1350 a vekeré pøísluenství k nim
N.11-UCH-II-A
Souprava pøenosné VKV rádiové stanice RF 13 a vekeré
roziøující pøísluenství
N.14-UCH-II-A
N1

- aparatury jsou provozovány v pozemních stacionárních
budovách a zaøízeních,

N11 - soupravy jsou provozovány v lehkých tancích, bojových
vozidlech pìchoty, kolových transportérech a v objektech
z nich odvozených,
N14 - soupravy jsou provozovány ve volném ovzduí, mohou
být pøenáeny nebo pøeváeny v rùzných druzích dopravních prostøedkù a pracují na místì nebo za pohybu.
Po stanovení klasifikace aparatury je pøi vývoji zaøízení nutné aplikovat normu ÈSVN 01 105 POADAVKY NA ODOLNOST PROTI VNÌJÍM VLIVÙM. Norma definuje obecné technické poadavky na odolnost proti vnìjím a jiným vlivùm, pùsobícím za
provozu ve vazbì na urèenou klasifikaci. Tyto odolnosti musí
být zahrnuty do technických parametrù aparatury a uvedeny
v odpovídajících TP. Jedná se o druhy pùsobících vlivù, jejich
charakteristiky a hodnoty. Pro jednotlivé skupiny vech tøíd jsou
v normì uvedeny konkrétní hodnoty a dalí upøesòující údaje specifikovaných vlivù, jejich pùsobení musí být aparatura podrobena bìhem vývojových, pøípadnì kontrolních zkouek
a prokázat pøi nich, e jim odolává.

Obecnì pro pozemní aparatury pøedepisuje tato norma
ovìøovat následující vlivy:
Vibrace sinusové, náhodné, rezonance
Akustický hluk
Mechanické rázy jednotlivé, vícenásobné, pøepravní
Sníený atmosférický tlak
Zvýená teplota
Sníená teplota
Zmìna teploty
Zvýená vlhkost
Atmosférické padající sráky (dé)
Atmosférické kondenzující sráky (rosa, jinovatka)
Slaná moøská mlha
Staticky pùsobící prach
Dynamicky pùsobící prach
Sluneèní záøení (integrální)
UV záøení
Vzduné proudìní (vítr)
Plísnì
Odolnost pracovním roztokùm

Nìkteré z vlivù mohou být, podle konkrétního urèení aparatury
vynechány, pøípadnì mohou být jiné doplnìny na základì dodateèných poadavkù odbìratele, napø. hermetiènost. Tyto skuteènosti jsou vdy zakotveny v TP aparatury.
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Vlastní metody provádìní zkouek jsou pøedepsány normou ÈSVN
09 105 METODY HODNOCENÍ ODOLNOSTI PROTI VNÌJÍM
VLIVÙM. Tato norma definuje pøesné postupy a podmínky provádìní zkouek jednotlivých vlivù ve vazbì na normu ÈSVN 01 105.
Povoluje, pokud jsou k dispozici odpovídající zkuební zaøízení,
spojovat zkouky mechanických vlivù s jinými druhy napø. klimatickými a vyaduje, aby tato skuteènost byla uvedena
v odpovídajících TP aparatury.

Definuje rovnì tøi druhy zkouek z hlediska provozuschopnosti:
- zkouku odolnosti aparatury, pøi které je aparatura hodnocena
jako vyhovující, jestlie se na ní nevyskytnou mechanická pokození a její parametry kontrolované bìhem zkouek jsou
v mezích stanovených TP,
- zkouku pevnosti aparatury, pøi které je aparatura hodnocena
jako vyhovující, jestlie se na ní nevyskytnou mechanická pokození a její parametry mìøené po pùsobení mechanických vlivù jsou v mezích stanovených TP,
- zkouku stálosti aparatury, pøi které je aparatura hodnocena jako
vyhovují, jestlie se na ní nevyskytnou mechanická pokození
a její parametry mìøené v prùbìhu a po zkoukách mechanických vlivù jsou v mezích stanovených TP.
V pøedchozích øádcích byla pro oivení struènì nastínìna struktura norem ÈSVN klasifikujících výrobky urèené pro vojenské úèely
a pøedepisujících k nim odpovídající poadavky, jejich hodnoty
a metodiky zkouek.
Dosavadní praxe pøi aplikaci tìchto norem z nich dùslednì vycházela a byla velmi jednoduchá. Pro konkrétní výrobek, nebo skupinu výrobkù, v etapì zadávání takticko-technických parametrù projektu byla, u výrobkù vyvíjených na pøímý poadavek armády, stanovena klasifikace podle ÈSVN 01 102 a pro danou tøídu a skupinu, podle ÈSVN 01 105, poadované druhy zkouek a hodnoty
parametrù, kterým musel výrobek vyhovìt. Vzájemné odsouhlasení probìhlo v etapì schválení projektu a následnì bylo zapracováno do pøísluných TP. U výrobkù, které vyvíjel výrobce na vlastní
náklady, byly rovnì plnì v souladu s uvedenými normami poadavky zapracovány do návrhù TP (klasifikace v hlavì 2 Veobecnì, poadavky a hodnoty v hlavì 6 Technické parametry a metodiky prùkazu v hlavì 8 Zkouení). Zákazník, AÈR, a vechny jeho
odborné sloky v etapì pøipomínkování návrhu TP odsouhlasili doporuèení výrobce, nebo jej po vzájemném projednání upøesnili na
základì znalosti uplatnìní nabízeného výrobku v armádì. Schválením pøísluných TP a realizací vech poadovaných dílèích zkouek v etapách laboratorních, podnikových, kontrolních èi zkouek
z ovìøovací série, jak je o nich zmínìno v èlánku Systém zkouek
tohoto èísla DICOM INFORM, bylo zaruèeno, e výrobek plnì vyhovuje poadavkùm platných norem.
Pokraèování v pøítím èísle: MIL - STD - 810E

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

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

PROVOZNÍ
TESTERY
Vedle specializovaných pracovi vybavených pøesnými mìøicími pøístroji a dílenskými testery, které umoòují kontrolu parametrù zaøízení podle technické specifikace (technických podmínek), je tøeba také zabezpeèit monost
kontroly alespoò základních parametrù zaøízení v podmínkách bìného provozu.
Obecné poadavky kladené na provozní tester jsou èasto protichùdné, a témìø vdy je potøeba pøistoupit na kompromisní øeení. Mezi základní poadavky, které má provozní tester plnit patøí zejména:
mechanická a klimatická odolnost, konstrukèní øeení zabezpeèující jednoduchou manipulaci a obsluhu, spolehlivost, cenová dostupnost, co mono nejvìtí komplexnost testovaných parametrù, dostateèná pøesnost, jednoduché
vyhodnocení testu a pod.
Do této rodiny provozních testerù urèených pro uivatele rádiových stanic RF 13 patøí i následující dva výrobky firmy
DICOM: kontrolní zaøízení KZ 13 pro kontrolu souprav rádiových stanic RF 13 a tester zdrojových skøíní ZB 13.

KONTROLNÍ ZAØÍZENÍ KZ 13
Na základì zkueností z provozu rádiových
stanic typu RF 10, u kterých se osvìdèilo
jednoduché kontrolní zaøízení KZ 10 pro
ovìøení základních parametrù rádiové stanice, vznikl poadavek na vývoj obdobného kontrolního zaøízení KZ 13 pro kontrolu souprav rádiových stanic typu RF 13.
Kontrolní zaøízení KZ 13 je urèeno pro
rychlou kontrolu základních funkèních
parametrù rádiové stanice RF 13, jejích
akustických souprav, zdrojových skøíní
a pro kontrolu výkonu vf zesilovaèù v soupravách RF 1325 a RF 1350. Ovìøování
základních parametrù testovaných zaøízení pomocí kontrolního zaøízení KZ 13 je informativní a slouí zvlátì pøi technické
údrbì a kdykoli je tøeba ovìøit jejich
funkèní stav. Po provedené kontrole je
mono rozhodnout o pøípadném pøedání
testovaného zaøízení k opravì nebo
k dùkladné dílenské kontrole v servisním
støedisku.

Technické øeení
Konstrukèní øeení skøíòky KZ 13 umoòuje její rychlé mechanické i elektrické pøipojení jako mezièlánek vloený mezi rádiovou stanici RF 13 a její zdrojovou skøíò.
Toto uspoøádání umoòuje jak kontrolu
pøipojené zdrojové skøínì, ze které je kontrolní zaøízení souèasnì napájeno, tak
i kontrolu pøipojené rádiové stanice.
Kontrola funkce akustické soupravy rádiové stanice je umonìna po jejím pøipojení
ke konektoru na panelu kontrolního zaøízení. Pro kontrolu výkonu vf zesilovaèù
v soupravách RF 1325 a RF 1350 je souprava kontrolního zaøízení vybavena výkonovým útlumovým èlenem UC 13. Doplò-

kovou funkcí kontrolního zaøízení je mìøení stejnosmìrného napìtí a odporu.
Volba mìøeného parametru se provádí otoèným provozním pøepínaèem. V nìkterých
jeho polohách se provádí testování
v kombinaci s pøepnutím pøepínaèe TEST.
Indikace výsledku kontroly je øeena výchylkou ruèky na panelovém mìøidle kontrolního zaøízení, nebo barevnou optickou
signalizací. Mìøidlo je opatøeno nìkolika
stupnicemi s barevnì odlienými toleranèními poli, které vyznaèují rozsah povolených hodnot pøísluného parametru.
Vyznaèené polohy otoèného pøepínaèe
svým popisem a grafickou úpravou informují o testovaném parametru, o rozsahu

Kontrolní zaøízení umoòuje kontrolu typických hodnot sledovaných parametrù
bez nároku na vysokou absolutní pøesnost
mìøení, avak s výhodou dostateènì pøesného vyhodnocení relativní zmìny sledovaného parametru, popø. porovnání parametrù u nìkolika testovaných zaøízení stejného druhu. Odhalením i postupné degradace nìkterého parametru lze pøedejít neoèekávanému výpadku funkce.
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a jednotkách mìøení a souèasnì pøiøazují
testovanému parametru stupnici s toleranèním polem, které má pro snadnou orientaci shodnou barvu se znaèkou polohy pøepínaèe.

Kontrolní zaøízení KZ 13 umoòuje:
1. kontrolovat základní paramertry
rádiové stanice RF 13
- proudový odbìr ve vech reimech
provozu (vysílání standardním výkonem, vysílání sníeným výkonem, pøíjem, pohotovost) s rozsahem mìøení
3 A;
- standardní i sníený vf výkon vysílaèe na libovolném pracovním kmitoètu
s rozsahem mìøení 8 W;
- výstupní nf napìtí pøijímaèe (úroveò
umu) na výstupu pro hlasitý odposlech s rozsahem mìøení 3 V;
- kontrolu citlivosti pøijímaèe mìøením
potlaèení úrovnì umu pøi pøíjmu vf
signálu definované úrovnì na mìøicích
kmitoètech (35, 45, 55, 65, 75, 85)
MHz s rozsahem mìøení 30dB;
2. kontrolovat základní parametry zdrojové skøínì rádiové stanice RF 13
- napìtí nezatíené zdrojové skøínì
a napìtí zdrojové skøínì pøi zatíení
proudem 4 A s rozsahem mìøení 15 V;

- odpor termistoru pøipojené zdrojové
skøínì (optická indikace);
3. kontrolovat výkon vf zesilovaèù
v soupravách RF 1325 a RF 1350 s pomocí útlumového èlenu UC 13 ze soupravy kontrolního zaøízení s rozsahem
mìøení 80 W;
4. kontrolovat základní parametry akustických souprav rádiové stanice RF 13
- neporuenost kabelu akustické soupravy vèetnì kontroly funkce klíèovací
klávesy (optická indikace);
- funkci sluchátka akustické soupravy
i funkci tlaèítka pro zvýení hlasitosti
(akustická kontrola);
- funkci mikrofonu a mikrofonního zesilovaèe akustické soupravy (mìøením
úrovnì výstupního signálu);
- funkci jednotlivých tlaèítek akustické
soupravy, osvìtlení zobrazovací jednotky a také èásteènou kontrolu zobrazovací jednotky a funkèního stavu elektroniky akustické soupravy (optická indikace);
5. mìøit stejnosmìrné napìtí pøivedené na
vnìjí svorky zaøízení (rozsahy 30 V,
15 V);

TESTER ZDROJOVÝCH SKØÍNÍ
ZB 13
Tester zdrojových skøíní ZB 13 je úèelové
zaøízení slouící pouze ke kontrole parametrù zdrojových skøíní rádiové stanice
RF 13. Najde vyuití pøedevím v místech
soustøedìní a údrby tìchto zdrojových
skøíní.
Konstrukèní øeení umoòuje jednoduché
a rychlé pøipojení zdrojové skøínì. Tester
mìøí napìtí nezatíené zdrojové skøínì,
a také její napìtí pøi zatíení proudem 4 A.
Velikost napìtí je mono odeèítat na ruèkovém panelovém mìøidle opatøené toleranèním polem, které vyznaèuje rozsah
povolených napìových hodnot. U pøipojené zdrojové skøínì probíhá souèasnì kontrola odporu termistoru optickou signalizací
s vyhodnocením povoleného pracovního
rozsahu teploty zdrojové skøínì. Tester je
také vybaven vnìjími svorkami pro mìøení stejnosmìrného napìtí v rozsahu 15 V.
Zpùsob kontroly a vyhodnocení údajù testované zdrojové skøínì je shodný jako u
testování zdrojových skøíní pomocí kontrolního zaøízení KZ 13.

6. orientaènì mìøit odpor elektrického
obvodu pøipojenému k vnìjím svorkám zaøízení v rozsahu (0 a 8) W;
ing. Miroslav Gazárek
KON, tel.: 0632/522629
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ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

DZ-011

ZKUEBNÍ ZAØÍZENÍ
PRO MÌØENÍ KAPACITY
ZDROJOVÝCH SKØÍNÍ
RF 13.1, RF 13.11

Zaøízení je urèeno k mìøení kapacity a kontrolovanému vybíjení
zdrojové skøínì RF 13.1 nebo RF 13.11 se jmenovitým napìtím 12 V.
Umoòuje vybíjení zdrojové skøínì bez pøítomnosti obsluhy a díky
automatickému odpojení zabraòuje jejich hlubokému vybíjení, které
je neádoucí.

Technické údaje:

Mìøení kapacity se provádí po standardním nabíjení
a rychlonabíjení, pøi zjiování ztráty kapacity samovybíjením, pøípadnì pøi rozhodování o vyøazení skøínì z provozu (vyøazuje se,
pokud kapacita skøínì poklesne pod 60 % jmenovité kapacity).

Typy vybíjených zdrojových skøíní .................. RF 13.1,
RF 13.11

Kontrolované vybíjení se provádí pøi rekondici po dlouhodobém
uloení, kdy se doporuèuje minimálnì jeden cyklus nabití/vybití,
pøípadnì za úèelem zruení pamìového efektu.

Vybíjecí proud ................................................. 400 mA
Odpojovací napìtí. .......................................... 11 V

Rozsah provozních teplot ................................ +10 °C a
+35 °C
Pøi mìøení kapacity se postupuje následovnì:
Pøed pøipojením ke zdrojové skøíni se zapíe stav mechanického poèitadla na zkuebním zaøízení.
Zaøízení se pøipojí na zdrojovou skøíò s ohledem na polaritu.
Stiskne se startovací tlaèítko na zaøízení.
Zkontroluje se blikání zelené signalizaèní diody.
Doba vybíjení závisí na kapacitì zdrojové skøínì. Pøi poklesu
napìtí vybíjené skøínì na 11 V dojde automaticky k jejímu odpojení od zkuebního zaøízení. Po odpojení zhasne signalizaèní dioda. Kapacita skøínì je dána rozdílem nového stavu
poèitadla a pùvodního zapsaného stavu. Poèitadlo poèítá setiny Ah, pokud rozdíl stavù poèitadla pøed sputìním vybíjení a po ukonèení vybíjení je napø. 425, je namìøená kapacita
4,25 Ah.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí konstrukce, tel.: 0632/522834

TELEGRAFNÍ KLÍÈ
Telegrafie, zdánlivá zmì teèek a èárek utápìjící se v umu, praskotu a hvizdech, ui otlaèené od sluchátek a nekoneèné mnoství zkratek se staly pro vìtinu lidí jakýmsi obrazem krátkovlnného spojení. Pro jednu skupinu lidí, a to operátory, kteøí se v této
zmìti nauèili èíst, je vak telegrafie nejkrásnìjím druhem provozu. Je tomu tak proto, e do spojení nejvíce integruje èlovìka.
Aèkoliv se technickému pokroku ji podaøilo vytlaèit telegrafii z vìtiny profesionálních slueb, zùstává v urèitých situacích
nenahraditelnou. Proto i nejmodernìjí KV radiostanice dovolují její pouití. Nejinak je tomu i u radiostanic øady R-150. Vechny rádiová stanice této øady telegrafní provoz dovolují.
V zástavbì do provozovny R6 je mono telegrafní klíè pøipojit ke komutaènímu panelu. Provozovny R5 jsou vybaveny telegrafním klíèem se speciálním konektorem, který se pøipojuje k protikusu na pøedním panelu radiostanice. Obsluha stanic je v telegrafním
reimu jednoduchá. Pøechod mezi pøíjmem a vysíláním je odvozován automaticky od stisknutí klíèe.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

RÁDIOVÉ DATOVÉ
PØENOSY
V DIGITALIZACI
BOJITÌ
Tímto tématem se zabýval stejnojmenný
semináø, který DICOM uspoøádal 18. února tohoto roku.

DICOM spol. s r. o., Sokolovská 573, P.O. Box 129
686 01 Uh. Hraditì, Czech Republic
Tel.: +420 632 522603, Fax: +420 632 522836
E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz, http://www.dicom.cz

PREZENTACE PILOTNÍHO PROJEKTU
OTS VØ PozS A TAKOM
V HAVLÍÈKOVÌ BRODÌ
Ve dnech 16. a 17. prosince 1998 probìhla prezentace a praktické ukázky nových
provozoven pilotního projektu taktických
komunikací a operaènì-taktického systému
velení a øízení pozemních sil. Tato rozsáhlá
akce byla organizována VTÚE Praha
a 4. BRN za významné podpory domácích
firem (TTC Praha, TESLA Praha, DICOM
Uherské Hraditì , DELINFO Brno, MEDTEC Hradec Králové a VOP Group Èeský
Tìín).
Autoøi projektu podrobnì referovali o stavu projektu a pøedvedli aplikaci vevojskového podsystému OTS VR PozS podle standardù NATO. Praktickým ukázkám byla
vìnována hlavní pozornost. V plné funkci
byla pøedvedena provozovna dálkových
a lokálních komunikací, mobilní rádioreléová provozovna (obì umístìny
v mobilních kontejnerech), mobilní spojovací uzel (umístìn v BVP).

V provozovnách byly zastavìny a funkènì
do systému propojeny v datovém i fónickém reimu VKV radiostanice RF 1325 se
skøíòkami rozhraní (DICOM), pøijímaèe
druicové navigace GPR 22 (DICOM), nová
KV radiostanice R-150S (DICOM), mobilní
uzlové pøepojovaèe (TTC) a mobilní radioreléové stanice (TESLA).

Více ne 30 úèastníkù z pøedních výzkumných a provozních pracovi mìlo monost
se seznámit se stavem a perspektivami oboru zejména z hlediska normalizace a interoperability. Pouívání standardní techniky
a programového vybavení v rùzných aplikacích dovoluje urychlení vývojových prací, sníení ceny jak vývojových prací, tak
provozních nákladù a v neposlední øadì je
pøedpokladem technologiènosti výroby
a s tím spojené miniaturizace zaøízení.
Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502

Prezentace se zúèastnili èelní pøedstavitelé
AÈR a velký poèet uivatelù z AÈR. Akce
byla velmi pøíznivì hodnocena, nebo systém byl funkèní a bylo mono hodnotit
jeho monosti na konkrétní simulované
úloze. Pro pracovní zaneprázdnìnost se
omluvili pozvaní NG, ZNGVØ - NSV a EN
MO ÈR .
DICOM za svoji aktivní úèast a podporu
této úspìné akce obdrel dìkovný dopis
náèelníka generálního tábu AÈR gen. edivého a øeditele VTÚE Praha.

Ing. Alois ohajek
øeditel
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