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مخابره انوای ™ HF
دستگاه مخابره انوای كودان قابل اعتماد ،شفاف ،بيدون مشكل صدا ،پيام و
¿
ارتباطات ديتا را ،بيدون وابست °به زيرساخت ها فراهم ميسازد .حا ºهمراه نسل
دوم تكنالوجى صدا ديجتا Îكودان  ،انوای صدا شفاف برجسته در حاºت كه
مخابره های  HFرقباء ناكام مانده است فراهم ميكند.

صدا شفاف استثنا ديجيتال و انالوگ











ارتباطات دور برد شفاف و قابل
اعتماد انالوگ و ديجيتال
فراگ برای دستگاه سيار ،ثابت و
نصب سيستم های مغلق
صدا شفاف استثنا ديجيتال و
انالوگ
ساختار مشخص-شده نرم افزار
ثبوت آينده
 /IP
اينت /اتصال USB
رنگ قابل ديد ،رابط گرافي چندين
زبانه كاربر
عملكرد  Àنظ RF
يكپارچ ،توانا ديتا محرم شده
معيارها-براساس






CCIR 493-4 Selcall
FED-STD-1045 / MIL-STD-188-141B
ALE
MIL-STD-188-110A/B
)STANAG 4539) Data
MELPe (STANAG 4591) / Codan Digital
Voice
AES-256 / CES-128 Encryption
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نسل دوم تكنالوجى صدا ديجيتا Îكودان يک درجه  
خ را در ارتباطات صدا فراهم ميكند.
تاثت معمول
بطور قابل م حظه صدا خش خش ،صدا ترق وتروق ،صدا پف پف و تمام 
باºی  HFرا كاهش داده .نوع صدا كه استفاده شده كيفيت صدا را مانند تيلفون های همراه
ساخته ،و تكنالوجى مودم از عملكرد مداوم در چينل های ضعيف و كم رنگ شده ما را
Õ
مطم» ميسازد.

هنگام كه مود انالوگ  SSBنياز باشد Easitalk ،الگوريتم  DSPانحصاری انوای پرازيت های
عق و مداخ ت را از  
ميد .هنگام ارسال ،خاصيت  TalkPowerكودان بشكل پويا
ب» ²
²

فريكانس پاسخ سيگنال صدا را 
ف×ده و حالت داده برای حد اك طاقت ارسال و هوشمندی.
يک كم كننده سي  §²تنها بيصدا بلند گو را باز ميكند هنگام كه سيگنال های صحبت برای

عق موجود باشد.
ازب» بردن پرازيت ²

ساختار مشخص شده نرم افزار

انوای از جديد ترين نسل عملكرد با ºپروسس سيگنال ديجيتا،(DSP) Îقابل پروگرام در ساحه
) (FPGAو از تكنالوجى ميكرو پروس× استفاده ميكند .كه اين عملكرد پيشتازی را در ماركيت

پشتيبا§ از معيار های در
توانا§ های جديد و
توانا§ با ºبردن توسط نرم افزار برای نصب 
و 
حال اجراء را فراهم ميكند.

 / IP
اينت  /اتصال USB

اتصال © / IP
اينت انوای پروگرام كردن از نقطه مركزی ،نگهداری و عمليات اتصال دستگاه
ها را در شبكه قادر ميسازد .سيت ©
دس و بوردقومنده انوای بشمول پورت های  USBبرای
پروگرام كردن راحت و نگهداری توسط اتصال راحت كيبل  USBويا توسط فلش ضميمه شده.

www.codanradio.com
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مخابره انوای ™ HF
گسش ¾يع و عملكرد بÃی

ويزارد ·Éوع انوای وارد كردن فريكانس ها،

جانµ
عيار سيستم های تماس،
مخاطب¯ و ´
®
ها را به نصب كننده رهنما¿ ميكند .متناوباً،
نرم افزارپروگرام كردن مخابره كودان بر اساس
ويندوز  TPS-3250استفاده ميشود برای ايجاد
پروفايل ها ،كه به ر Ä
اح µتوسط اتصال مستقيم،
 IPويا حافظه  USBنصب شده .يكبار پروفايل
نصب شده ،انوای به 
آسا¿ با استفاده از پن مدير
®
مطم¯
قفل ميشود ،از دستكاری تنظيمات مهم
ميشويم.

كليد اختصا áاضطراری را .كه اين عيار شده
ميتواند به مخاطب خودكار يک يا چندين دستگاه
ها ،جاسازی كردن كوردينات  GPSانوای در
سيگنال اضطراری.
برای كم  Ä
غ
ساخ¯ مسئوليت تدريس به كاربران 

®
توانا تماس
گرف¯  ALEو

SELCALL

انوای از معيار های تماس فع Ìبشمول Selcall
 ،CCIRايجاد ارتباط خودكار )ALE) FED-
 STD-1045و  MIL-STD-188- 141B ALEپشتيبا¿
ميكند .انوای قادر ميسازد عمليات همزمان
سيستم های تماس مختلف را ،و بطور خودكار
افزايش وقت اسكن چينل را .اين از سازگاری كامل
همراه با نسل قب Ìكودان ،رقباء و مخابره های
Ä
®
مطم¯ ميسازد.
با éمانده شده
توانا¿ صدا ويا پيام به يک مخابره،
 Selcall
گروپ مخابره ها ،ويا پخش به تمام مخابره ها
توانا¿ ها را
را فراهم ميكندALE .همچنان اين 
فراهم ميكند ،بع¥وه هوشمندی داخ Ìكه بشكل
خودكار چينل )فريكانس( مطلوب را انتخاب كه
از Ä
بهين شانس ارتباط و شفاف ترين سيگنال
®
مطم¯ ميسازد .گزينه  MIL-STD ALEتماس
ما را
ارزيا¿ كيفيت
) NETمانند گروپ تماس( ،در هوا ´
ارتباط ) ،(LQAو انواع آدرس دهى ·
پي¹فته را
اضافه ميكند.

انوای همچنان دربردارد مديريت خودكار ارتباط
كودان ) .(CALMاين تكنالوجى كام ً ¥سازگار
انگلي ãزبان ،رابط كاربر كودان به چندين لسان
است با معيار های معمو  ،ALEمگر شامل
های مختلف ايجاد شده.
·
پي¹فت های اختصا áقابل توجو به منظور
بهبود عملكرد است .بطور مثال ALE LQA ،بشكل
نظ RF
كارا  ¤

داخ Ìدر يک Äميكس سه بعدی در برابر وقت
كار ا¿ قوی  RFانوای برترين موثر برای ارتباطات
ثبت است .اين نتايج در هوا  soundingكاهش
فاصله دوراست .برخ¥ف بسياری مخابره های
مى يابد و احتمال ارتباط را بهبود ميدهدCALM .
مشخص شده-نرم افزار ،انوای مشخصات برتر
همچنان دربردارد انواع تماس مخصوص بشمول


ويا مساوی به محصوت انالوک را فراهم ميكند.
”اول¯-دخول-درلست“ برای تترين امكان ارتباط،

بطور مثال ،برای حد ·
Ä
اك ساحه ،حساسيت اخذ و ”بهين-دخول-درلست“ برای ديتا دلخواه.
عظيم  125dBmاست ،و مسدود Ä
بزرك از 100
 dBاست ،حد اقل فرصت مداخله از دستگاه
توانا ديتا داخÅ

مجاور .ارسال انوای همچنان ´¿ نهايت شفاف،
انوای از  MIL-STD-188-110A/Bعملكرد با ديتا
همرا حامل ،ساخت و هماهنگ اضافه از 70

پشتيبا¿ ميكند .مودم از نشانه
تا به bit/s 9600

www.codanradio.com

انوای همچنان از طول موج ديتا مودم اندازه

پشتيبا¿ ميكند ،كه همراه با
ديتا كم كودان
 3212 / 3012مودم های خارجى سازگار است.
اين مودم عملكرد ديتا را به اندازه bit/s 2400
)بطور معمول  bit/s 6000بشمول ·
ف¹ده سازی(

پشتيبا¿ ميكند .همراه با ايميل بر اساس ويندوز
 /نرم افزار چت ،ويا استفاده ميشود برای ديتا
·
سفار / íبرنامه كاربری تله Äمی توسط معيار

ابتدا¿ صدا ،گزينه  CIVSكود 32
برای امنيت 
رقمى براساس  DSPرا فراهم ميكند.
تمام گزينه محرميت صدا برای انوای توسط
يک كليد چندين كاره فعال شده ميشود ،و
كام ً ¥سازگار همراه با توابع اسا íمخابره مانند
®
مطم¯ شدن ساده Å
 Selcallو اسكن  ALEبرای
عمليات .همچنان اين ممكن است كه محرميت
انوای در شبكه های مشخص فعال شود.

rol

هردو اين گزينه ها توسط رشته برنامه نرم افزار

پشتيبا¿ ميشود،
مديريت كليد كودان )(KMS
كه ما را قادر به ايجاد ،مديريت و نصب كليد
ها ميسازد .برای ر Ä
اح ،µكليد ها همچنان توسط
حافظه  USBپروگرام شده ميتواند.
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برای ارتباطات ”راز با“ طبقه بندی ،محرميت
 AES 256-bitبرای هردو صدا ديجيتال و
محرميت ديتا موجود است ،تا به  256كليد های

پشتيبا¿ ميكند.
داخ Ìمحرميت از قبل پروگرام
برای برنامه های تنها صدا،گزينه محرميت CES-
 128براساس  DSPموجوداست ،تابه  97كليد
های  16رقمى از قبل پروگرام شده موجوداست.
يک يه 
اضا éامنيت با افزودن شماره PIN
درجريان ارتباطات محرم فراهم ميشود.
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محرميت

انوای از يک روش كامل خودكفاه طراحى شده
است ،همرا با يک سيت Ä
دس µبرای برنامه های
سيار و بورد قومنده برای دستگاه های ثابت.
®
استفاده از  IPتوسط Ä
افيا¿
اينت جدا¿ جغر 
دستگاه ثابت و سيار را قادر ميسازد ،بدون نياز
قيمÄ µ
برای وسايل دستگاه Ä
اديپ .انوای همچنان
در پوش های كه به شكل Éيع نصب گردد
ميتواند فراهم گردد.

t
(opuner
tion
)al

ont

های ربط كوماند  ATموجود است.

انوای گزينه های انتخاب محرميت نظر به
نيازمندی درجه امنيت ارتباط را دارد.

انوای اتصال  GPSرا ذريعه  NMEA0183سازگار

پشتيبا¿ ميكند .اين انتخاب
با آخذه های GPS
كردن و فرستادن موقيعت  GPSرا در هوا قادر
ميسازد .فاصله و مصافت ديگر كاربرها يا نقاط
توقف را ميتواند روی صفحه گرافي هوشمند
نشان داد .هنگاميكه با نرم افزار نقشه برداری
استفاده گردد ميتواند موتر ها را به شكل گرافي
رديا¿ گردد.
´

RF

3040

دقت بلند ،صفحه نمايش رنگه قابل خواند در
نور آفتاب ،و سيستم مينو بÝی انوای عملكرد
ها آن را مانند تيلفون های هوشمند ساخته.
برقراری تماس آنقدر ساده است كه به لست

مخاطب¯ مرور كرده ،مخاطب مطلوب را انتخاب
و دكمه ” “callرا فشار دهيد .ديگر عملكرد های

پشتيبا¿ ميشود از طريق كليد های چندين
عام
كاره برای يک يا چندين مرحله عمليات ها.
برای 
ايم µدلخواه كاربر ،انوای جا داده است يک

پائ¯  .PEPانوای همچنان اتصال به دو  Ä
  dB
آن¯
طو¿ را پشتيبا¿

برای انتشارات فاصله كوتاه و
ميكند.

گشا¿ برای عملكرد دلخواه
ها ،برش صدا و رمز 
در چينل های مشكل استفاده ميكند .هنگام كه با
 STANAG 5066متوافق نرم افزار ايميل RC50-C
يكجا شود ،ايميل توسط  HFاز معيار SMTP/
 POPك¥ينت ايميل مانند مايكروسافت Outlook
حاصل ميشود .ايميل ها بشكل خودكارو اندازه
ديتا نظر به حالت چينل ·
ف¹ده ميشود.

®
پشتيبا GPS

اگ برای دستگاه سيار،
طراحى فر 
ثابت و سيستم های مغلق
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مودل ها

مشخصات
چينل ها/گروپ های اسكن
ليست ورودی های مخاطب
¾يال پورت لوازم
مودم ديتا
ALE

برنامه های نرم افزار





 TPS-3250نرم افزار پروگرام نمودن
مخابره
رديا¿ Internav TM GPS
´
 RC50-Cايميل )برای مودم Éعت – با(
 ®UUPlusايميل )برای مودم قوی اندازه كم(

ENVOY X1

ENVOY X2

200

500

N/A

Standard

N/A

Optional

)FED-STD (Optional

)FED/MIL-STD (Optional

10 / 100

لوازم






 500وات 1 /كيلووات برق امپلفايرهای با
 Ä 3040
آن¯ خودكار وهيپ
 3033تيلفون متصل
انتخاب كننده پورت دوگانه  Ä
آن¯
بسته نصب موتر )شامل گا نصب(

20 / 1000

®
پشتيبا لسان





انگليã
هسپانوی
روí
دری
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مخابره انوای ™ HF
مشخصات

چينل ها و اسكن كردن
ليست مخاطب
ساختار پروسس SDR
رابط

پاسخ 
صو
مطابقت
ساحه درجه حرارت و رطوبت

RF

ساحه فريكانس
مودها
برق خروجى
حلقه وظيفه
مقاومت خروجى RF

فل پهنای باند
مشخصات ارسال كننده

مشخصات گينده

عت سويچ كردن


بر¡ و ميخاني

ساحه عملكرد
منبع برق
محافظت
اندازه و وزن

CE, FCC, IC, AS/NZS 4770:2000, AS/NZS4355:2006
 -30تا  +60درجه ©
ذخه
غ قابل 
سان گراد RH 95% ،حد اعظمى ،

250 kHz to 30 MHz; Frequency stability: ±0.3 ppm from –30°C to +60°C

1.6 to 30 MHz; Rx:

Tx:

)Single sideband (J3E), USB, LSB, AM (H3E), CW (J2A), AFSK (J2B), F1B (FSK) (software defined

مرحله)پائ»/متوسط/با(º
 125وات ) PEP ±1 Dbدو تون يا صدا( قابل پروگرام كاربرد در 1وات
انتخا§
 100%صدا/ديتا با پكه
²
50 Ω
انتخا§(
معيار  2.4كيلوهرتز ) 500هرتز 2.7 ،كيلوهرتز و  3كيلوهرتز
²
¿
Better than <69 dB below PEP
انتشار امواج هماهنگ و ساخت:°
dB below PEP 40
محصوºت زير وبم داخ:
Better than 65 dB below PEP
حذف حامل:
dB below PEP 70
جان:
حذف باند ²
حساسيت:
انتخا§:
²
مسدود كردن:
ردنمودن تصوير:
پاسخ كاذب:
زير وبم داخ:
نقطه تقاطع:
)<25 ms (Tx:Rx or Rx:Tx

µV, –125 dBm for 10 dB SINAD 0.12
<dB at –1 kHz and +4 kHz ref SCF USB 70
<dB at ±50 kHz 100
<dB 95
<dB 85
Unwanted signal >92 dB below desired signal
dBm +38

)10.8 to 15 V DC (12 V Nominal
500 mA (backlight min, audio muted); Tx:

Rx:

والتاژ بلند/ولتاژ پاين/حرارت با/ºقطبيت معكوس

مودم ديتا )قوی اندازه كم(
مودم ديتا )عت با®(
محرميت
وكودر

 DPS: 456ميگاهرتز 32 ،بيت FPGA: 5000.000 .گيت MCU: ARM9، 300 .ميگاهرتز
كنول از راه دور را پشتيبا§
اينت )© ،TCP/IP
دس يا بوردقومنده( .يال  RS232 )NMEA-0183 PGSراحمايت ميكند(© .
)USBتوسط سيت ©
ميكند( PGIO .كم) °دخول/خروج صوت (PTT، RS232 ،در انوای مودل X2
تغات از  300هرتزتا  3كيلو هرتز )با ©
©
انتخا§  2.7كيلوهرتز(
فل
كم از  3Db
²

Two-tone 12.5 A typical, average speech 8 A

محافظت حق دخول
معيار های محيطى

وغه

تا  1000ساده يا يكطرفه .تا  20گروپ های اسكن .اسكن كردن همزمان برای ) Selcall (ALE/CCIRو صدا .زمان مكث  125دقيقه تا  9.9ثانيه ،قابل
تغ

تا  500ورودی

)210 x 270 x 65 mm (8.3 x 10.6 x 2.6 in
:2210 RF Unit
سيست ©
)75 x 32 x 151 mm (3.0 x 1.3 x 5.9 in
دس:1/2220
)190 x 228 x 79 mm (7.5 x 9.0 x 3.1 in
بوردقومنده :2230
IP43, MIL-STD-810G method 510.5

)2.8 kg (6.2 lb
)0.3 kg (0.7 lb
)1.1 kg (2.4 lb

) MIL-STD-810Gخاک ،تكان ،لرزه ،رطوبت ،فنگس ،ارتفاع(

)CHIRP/QPSK, 2400 bit/s (up to 6000 bit/s using in-built compression
MIL-STD-188-110A/B, STANAG 4539, 75 to 9600 bit/s
)CES-128, 97 x programmable 16-digit keys, 4-digit PIN (Voice only
)AES-256, 256 x programmable 256-bit keys (Voice/Data
)MELPe (1200/2400 bit/s); TWELP (600/1200/2400 bit/s

كودان ،انوای ،Easitalk ،و  CALMع مه های تجاری 
كمپ كودان هستند.
نام تجاری ،نام محصول و كت ديگر ذكر شده در اين سند ع مه های
تجاری ثبت شده صاحبان مربوطه آن ميباشند.
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قيمت های كه ياداشت گرديده است نمونه است .توضيحات  
تغنيست.
تجهات و مشخصات بدون اط ع قب يا تعهد قابل 
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