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Úvod

Úvod
Tento návod k obsluze obsahuje postup při montáži a prvním spuštění spoje.
Popis vlastností a konfiguračního nastavení mikrovlnného spoje RAy je popsán v Uživatelském manu1
álu mikrovlnného spoje RAy .

Obr. 1: Mikrovlnný spoj RAy – pohled na anténu s jednotkou FOD

1

http://www.racom.eu/download/mikrovlny/potencial/cz/01_ray/ray-m2-cz.pdf
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1. Mikrovlnný spoj RAy
Mikrovlnný spoj RAy je určen k provozu v páteřních sítích pro přenosy v bezlicenčním pásmu 10 GHz.
Vyhovuje podmínkám všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 (ČTÚ Telekomunikační věstník
2/2007), které specifikuje podmínky pro provoz radioreléových spojů ve volném pásmu 10,3 ÷ 10,6 GHz
v České republice.
Pracuje jako spoj Bod-Bod v plně duplexním režimu s přenosovou rychlostí až 170 MBps. Šířka pásma
je volitelná 28/14/7 MHz. Modulace je nastavitelná pevně nebo adaptivně v rozmezí QPSK až 256QAM.
Pojítko je tvořeno dvěma stanicemi v provedení FOD (Full Outdoor). Jedna z nich s kódovým označením
RAY10L1 a vysílá ve spodní polovině kmitočtového pásma, druhá označená RAY10H1 vysílá v horní
polovině pásma. (Případně RAY10L2 a RAY10H2 – viz kapitola Konektory v Uživatelském manuálu
1
mikrovlnného spoje RAy .)

Tento manuál popisuje:
•

Mechanické sestavení stanice

•

Navázání servisní komunikace se stanicí

•

Přesné nastavení směru antény

•

Samostatně je popsána montáž konektorů ethetnetu

•

Rozměry stanice a technické parametry

Obr. 1.1: Mikrovlnný spoj s anténou ø 65 cm

1

http://www.racom.eu/cz/support/hw/ray2/index.html
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2. Montáž mikrovlnného spoje RAy
2.1. Montáž antény s jednotkou FOD
Zařízení mikrovlnného spoje RAy je obvykle dodáváno rozložené na několik částí zabalených samostatně do krabic.
•

Dvě parabolické antény ø38 a 65 cm typu Jirous a ø30, 60 a 120 cm Activator podle parametrů
spoje.

•

Dva držáky pro montáž antény na stožár.

•

Dvě stanice FOD, každá zvlášť v krabici a ještě ve společném obalu.

•

Další příslušenství podle objednávky (podrobnější informace v kapitole 5 – „Příslušenství mikrovlnného spoje“)

Při objednávce mikrovlnného spoje RAy lze volit mezi anténami dvou výrobců připojenými k jednotce
FOD firmy Racom.

2.1.1. Montáž antény Jirous s jednotkou FOD
Pro montáž mechanických částí antény je zapotřebí matkový klíč číslo 17 a klíč Imbus 6. Klíč číslo 17
slouží i k přesnému nastavení směru antény. Oba tyto klíče se nachází v sadě RAy Tool pro instalaci
mikrovlnných spojů RAy.

Obr. 2.1: Detail smontovaného držáku s očíslovanými pozicemi dílů
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a.

Připravíme držák antény podle průměru stožárové trubky. Pro menší průměry příložku (poz. 3)
dáme prohnutou částí dovnitř, pro větší průměry ven. Svorníky (poz. 1) na přitlačování příložek
ke stožáru zašroubujeme do třmenu (poz. 4) držáku tak, aby přesahovaly asi 1 cm za třmen a
příložky budeme přitahovat pomocí matic (poz. 2) na svornících.

Obr. 2.2: Poloha příložky pro ø 40–80 mm
b.

Obr. 2.3: Poloha příložky pro ø 65–115 mm

Držák antény nasadíme na stožárovou trubku a příložky dotáhneme pomocí matic na svornících.

Obr. 2.4: Připevnění držáku na stožárovou trubku

10
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c.

Druhou část držáku – plochou desku (poz. 5), přišroubujeme třemi šrouby (poz. 6) k parabole antény. Na parabolu přišroubujeme do horního závitu závěsné oko, které nám usnadní manipulaci
při montáži. Pozice závěsného oka na parabole a závěsného šroubu na desce se mění podle typu
montáže viz 2.3 – „Způsoby montáže“.

Obr. 2.5: Parabola bez desky
d.

Obr. 2.6: Parabola s deskou

Do horního otvoru ploché desky našroubujeme závěsný šroub (poz. 7) tak, aby za něj bylo možné
zavěsit anténu na držák. Anténu na něj pověsíme a přišroubujeme i spodní šroub. (poz. 8)

Obr. 2.7: Zavěšování šroubu na desce

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy

Obr. 2.8: Správná poloha zavěšené desky
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e.

Oba šrouby v desce utáhneme před další montáží, aby nedocházelo k zbytečným pohybům celého
zařízení, ale před přesným vertikálním dosměrováním antény po ukončení montáže je třeba oba
opět trochu povolit, protože spodní šroub prochází přímo regulačním kamenem a horní slouží jako
osa otáčení.

Obr. 2.9: Utažení horního šroubu na desce
f.

Obr. 2.10: Utažení spodního šroubu na desce

Před montáží jednotky FOD na anténu nejprve dostatečně vyšroubujeme 4 šrouby ve sloupcích
na anténě tak, aby se na ně jednotka dala pootočením nasunout. Dále zkontrolujeme zda je
správně umístěn „O“ kroužek na čepu antény, zda není poškozen a zda je ošetřen mazacím tukem
– viz 2.2 – „Mazání a konzervace čepu antény“. Potom sundáme ochrannou plastovou krytku
z centrálního čepu antény a jednotku FOD na něj opatrně nasadíme tak, abychom nepoškodili „O“
kroužek a pootočením ji zajistíme na šroubech ve sloupcích. Pozor na správnou polarizaci antény
– viz 2.3 – „Způsoby montáže“. Nakonec šrouby utáhneme klíčem Imbus 6.

Obr. 2.11: Parabola před montáží jednotky FOD

12
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g.

Přesné horizontální nasměrování antény se provádí pomocí šroubu se dvěma maticemi, (poz. 9)
které se po nasměrování dotáhnou proti sobě pro aretaci antény. Vertikální nasměrování antény
na protistanici se provádí otáčením regulačního šroubu (poz. 10) u ploché desky držáku. Po nasměrování se poloha zajistí dotažením šroubů – viz bod e (poz. 7 a 8). Určení správné polohy
v obou směrech se provádí podle indikace RSS – voltmetrem, nebo akustickou signalizací – viz
4.4 – „Indikace RSS“.

Obr. 2.13: Horizontální nastavení směru antény
h.

Obr. 2.14: Vertikální nastavení směru antény

Po dokončení směrování antény utáhneme ještě šrouby na osách naklápění držáku (poz. 11 a
12). Potom ještě jednou zkontrolujeme dostatečné dotažení všech šroubových spojů a můžeme
přikročit k připojení jednotky FOD k síti uživatele.

Obr. 2.15: Utažení osy u regulačního šroubu

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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2.1.2. Montáž antény Arkivator s jednotkou FOD
Montáž mikrovlnného spoje RAy s anténou typu Arkivator je velice podobná předchozímu typu montáže
– antény typu Jirous. Potřebné nářadí pro montáž se také nachází v sadě RAy Tool pro instalaci mikrovlnných spojů RAy. K montáži postačí matkové klíče číslo 13,16 a 17 a klíče Imbus 4 a 6. Pro montáž
antény o jmenovitém rozměru 120 cm je navíc potřebný ještě oboustranný otevřený matkový klíč 14/24.
1.

Anténa poz. 1 je pomocí šroubů poz. 11 připevněna k držáku antény složenému z dílů poz. 2, 3,
4 a 5.

2.

K anténě je přes těsnící kroužek poz. 22 připevněna redukce poz. 6 a kříž poz. 7 pomocí šroubů
poz. 24.
Důležité
Před montáží redukce je třeba z antény sejmout přepravní zelenou krycí fólii středového
otvoru vlnovodu.

3.

Jednotka mikrovlnného spoje RAy10 poz. 8 je ke kříži připojena přes sloupky poz. 26. Sloupky ke
kříži se připevňují pomocí šroubů poz. 25 a RAy10 ke sloupkům šrouby imbus poz. 27.

4.

Při nasazování jednotky RAy10 na redukci poz. 6, se nesmí poškodit těsnící kroužek poz. 23 navlečený na čepu redukce poz.6.
Poznámka
- Schéma montáže viz přiložený výkres.
- Správná montáž těsnících kroužků poz. 22 a 23 je velice důležitá, pro zamezení vnikání
vlhkosti do spoje je třeba čep redukce poz. 6 namazat tukem, viz 2.2 – „Mazání a konzervace
čepu antény“
- Antény s držáky jsou dodávány částečně smontované. Míra smontování je dána velikostí
antény.

14
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Obr. 2.17: Montážní schéma antény Arkivator
Držák antény (poz. 3 a 4) je dodáván ve smontovaném stavu podle následujícího obrázku. Příprava
držáku a jeho montáž na stožárovou trubku probíhá obdobně jako u montáže antény Jirous (bod a).
Držák je uzpůsoben pro průměry do 115 mm. Šrouby poz. 20 mají být do třmene poz. 4 zašroubované
tak, aby závit šroubu na druhé straně vyčníval asi 6–10 mm. Příložky poz. 5 jsou potom dotahovány
při upevňování na stožárovou trubku maticemi poz. 19.

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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Obr. 2.18: Držák antény Arkivator

Obr. 2.19: Držák na stožáru

Po namontování držáku na stožárovou trubku přišroubujeme k držáku úhlovou desku poz. 2. K této
desce je potom přišroubována samotná anténa poz. 1.
Pro přesné vertikální směrování antény slouží šroub poz. 21. Při jeho směrování uvolníme šrouby poz.
18 a potom je opět utáhneme. Horizontálnímu směrování slouží matice na šroubu poz. 15. Po nasměrování musí být dotaženy nejenom tyto matice (poz. 19), ale i čepový šroub poz. 17 na oku šroubu a
dva čepové šrouby poz. 17, na nichž se naklání třmen poz. 4.

Obr. 2.20: Antény Arkivator 30 a 60 cm

16
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2.2. Mazání a konzervace čepu antény
Při nasazení spojovacího pouzdra jednotky FOD na čep antény je třeba zajistit správnou polohu těsnícího „O“ kroužku (1) a je také potřeba zabránit vnikání vlhkosti mezi tyto díly. Tato vlhkost by mohla
způsobit oxidaci, která znesnadní příští demontáž tohoto mechanického spojení. Proto ošetříme plochy
podle následujícího obrázku mazacím tukem, který je dodán v krabičce jako příslušenství spoje RAy.
Pokud použijete k namazání jiný tuk, je třeba použít teflonový, nebo alespoň silikonový mazací tuk.

Obr. 2.21: Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdře jednotky FOD
Vnitřní plochu pouzdra na jednotce FOD (2) a „O“ kroužek (1) namažeme slabou rovnoměrnou vrstvou
proto, aby šel čep do pouzdra snadno nasadit a „O“ kroužek se nepoškodil. Plochu za „O“ kroužkem
na čepu antény (3) namažeme silnější vrstvou tak, aby se vyplnila mezera vzniklá vůlí mezi čepem a
pouzdrem (max. 0,1 mm/ø) a zabránilo se tím pronikání vlhkosti. Montáž se provádí podle popisu
montáže antény – viz bod f tohoto popisu.

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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2.3. Způsoby montáže
•

podle způsobu montáže na stožárovou trubku
pravostranná montáž
levostranná montáž

•

podle způsobu montáže jednotky FOD – polarizace antény
horizontální montáž
vertikální montáž
V obou případech montujeme jednotku orientovanou konektory šikmo dolů.

Obr. 2.22: Levá montáž – horizontální polarizace

Obr. 2.23:
polarizace

Levá

montáž

–

vertikální

Obr. 2.24: Pravá montáž – horizontální polarizace

Změna způsobu montáže
Standardně jsou držáky antén dodávány částečně smontované, připravené pro pravostranný způsob
montáže.
Při předělávání držáku antény typu Jirous pro levostrannou montáž je třeba vyšroubovat seřizovací
šroub (poz. 11) a šroub naklápění (poz. 12), posunout držák na třmenu (poz. 4) do polohy na druhou
18
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stranu (neobracet), šroub (poz. 12) poté zasunout a do druhého otvoru v držáku a stejného otvoru ve
třmenu a zajistit maticí. Seřizovací šroub (poz. 11) s maticemi (poz. 9) se přesune na druhou stranu
třmenu (poz. 4). Dále je nutné předělat zavěšovací šroub (poz. 7) v desce (poz. 5) do druhého otvoru
tak, aby po otočení antény byl opět nahoře.
Při předělávání držáku antény typu Arkivator pro levostrannou montáž je třeba vyšroubovat seřizovací
šroub (poz. 16) a předělat jej na druhou stranu tělesa držáku (poz.3) a třmenu (poz. 4). Dále je třeba
předělat na druhou stranu tělesa držáku (poz. 3) seřizovací šroub (poz.22) s táhlem (poz. 14). Tím
dosáhneme toho, že bude stále zajištěn dobrý přístup k seřizovacím prvkům pro směrování antény
i při obrácené montáži.
U antény je při změně způsobu montáže z pravostranné na levostrannou potřeba pouze předělat na
horní stranu závěsné oko a otočit čelní plastový kryt antény. Otočení plastového krytu není důležité
pouze z estetického hlediska, aby nebylo logo firmy RACOM obráceně, ale proto že na spodní hraně
paraboly je odvodňovací kanálek (kromě paraboly ø380 mm).
Při změně polarizace z horizontální na vertikální se pouze pootočí jednotka FOD o 90° na středovém
čepu antény po povolení čtyř šroubů pomocí klíče Imbus 6 na sloupcích držáku paraboly. (Nebo na
sloupcích redukčního kříže poz. 7 u antény typu Arkivator)

2.4. Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)
Ochrana zařízení před bleskem a přepětím bude provedena dle ČSN EN 62305.
1.

Tam kde je to možné, má být anténa umístěna do ochranné zóny LPZ 0B s použitím např. místního
nebo strojeného jímacího zařízení pro ochranu před přímými údery blesku.

2.

Při dodržení podmínek na zajištění elektrické izolace (vzdálenost od hromosvodu) dle čl. 6.3 se
nedoporučuje nosné konstrukce a anténu uzemňovat na vnější jímací soustavu. Stačí pouze jejich
2
vzájemné pospojování vodičem CYA 6 mm , viz. 2.25 – „Uzemnění instalace 1“

3.

Pokud nelze zajistit podmínky elektrické izolace dle čl. 6.3 doporučujeme navíc nosné konstrukce
na úrovni střechy spojit vodičem FeZn o průměru 8 mm s vnější jímací soustavou a stínění dato2
vého kabelu před vstupem do budovy pomocí uzemňovacího kitu a vodiče CYA 6 mm ke sběrnici
pospojování, není-li zřízena, tak k vnější jímací soustavě, viz. 2.26 – „Uzemnění instalace 2“

4.

V případě, že na objektu není zřízena vnější LPS, doporučujeme bleskové proudy svést vodičem
FeZn o průměru 8mm na společnou uzemňovací soustavu, nebo na samostatný zemnič se zemním
odporem do 10 Ω.

5.

Pro omezení přepětí zavlečeného po datovém kabelu do vnitřního prostoru doporučujeme na
2
rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 osadit přepěťovou ochranu spojenou vodičem CYA 4 mm s ochrannou
soustavou vnitřního rozvodu nn nebo s uzemněnými vnitřními konstrukcemi.

6.

Napájecí zdroj PoE doporučujeme chránit před přepětím ze strany nn vhodnou přepěťovou
ochranou třídy D.

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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LPZ 0A

R
LPZ 0B

LPZ 1

230 V~

PoE
ETH

ETH

Obr. 2.25: Uzemnění instalace 1

LPZ 0A

R
LPZ 0B

LPZ 1

230 V~

PoE
ETH

ETH

Obr. 2.26: Uzemnění instalace 2
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Jednotka RAy se uzemňuje pomocí šroubu M6 na přírubě u ethernetového konektoru. Jako ochranný
2
vodič se používá izolované měděné lano o průřezu min. 6 mm zakončené kabelovým okem, označené
kombinací barev zelená/žlutá po celé délce vodiče. Pro uzemnění je možné jako příslušenství (viz 5
– „Příslušenství mikrovlnného spoje“) objednat zemnící sadu RAy, která obsahuje zemnící svorku
ZSA16, 40 cm zemnící pásky š. 15 mm a 100 cm kabel se zemnícími očky. Návod k montáži svorky
1
viz datasheet na www.racom.eu/download/mikrovlny/free/cz/07_prislusenstvi/ZSA16.pdf . Montáž antény musí provádět alespoň osoba znalá.
Jako ochranu před přepětím dodává firma Racom pro montáž na ethernetový kabel pro vstup do budovy
2
přepěťovou ochranu. Podrobnosti viz. www.racom.eu .

Upozornění na související normy
•

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 malým
napětím (SELV).

•

Ochranný vodič a společná uzemňovací soustava musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-441 a ČSN 33 2000-5-54.

•

Dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

•

K obsluze rádiových povelových a telemetrických stanic se nevyžaduje odborná způsobilost dle
zákona č. 127/2005 Sb. Obsluhující osoba však musí mít potřebné znalosti a schopnosti.

Další bezpečnostní doporučení
•

Instalovat anténa na stožáry, střechy a stěny budov mohou pouze pracovníci s oprávněním pro
práce ve výškách.

•

Neinstalujte anténu v blízkosti elektrického vedení. Anténa a držák antény nesmí v žádném případě
přijít do kontaktu s elektrickým vedením.

•

Antény a kabely jsou elektrické vodiče. Při jejich instalaci může dojít k náhodným elektrostatickým
výbojům a následnému zranění pracovníků. Při instalaci nebo opravách částí anténního napáječe
musí být otevřené kovové části dočasně uzemněné.

•

Anténa i kabel antény musí být vždy uzemněny. Viz 2.4 – „Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)“.

•

Anténu nemontujte ve větrném nebo deštivém počasí, za bouřky nebo pokud je pracovní oblast
pokryta sněhem nebo ledem.

•

Nedotýkejte se antén, anténních držáků a vodičů během bouře.

1
2

http://www.racom.eu/download/mikrovlny/free/cz/07_prislusenstvi/ZSA16.pdf
http://www.racom.eu
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Obr. 2.27: Zemnící sada pro kabel S/FTP 4+2

Obr. 2.28: Zemnící sada RAy

Obr. 2.29: Uzemnění jednotky FOD

Obr. 2.30: Ochranný vodič u jednotky FOD

Obr. 2.31: Ochranný vodič u stožáru na svorce
ZSA16
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Obr. 2.32: Oddálený hromosvod

2.5. Připojení komunikační jednotky FOD k síti uživatele.
Komunikační jednotka FOD se k síti uživatele připojuje ethernetovým kabelem přes rozhraní GpE, IEEE802.3ac 1000BASE-T. Firma RACOM standardně doporučuje používat pro vnější instalace kabel
S/FTP CAT 7 a dva konektory RJ45. Jeden pro vnitřní (IE-PS-RJ45-FH-BK) a druhý pro vnější (IE-PIRJ45-FH – k jednotce FOD) konec kabelu.
Napájení stanice je provedeno podle standardu PoE kabelem ethernetu.
Stanice s kódovým označením RAY10L2, RAY10H2 jsou opatřeny dvěma konektory. Pravý z nich
(s připojeným kabelem na obrázku) vede uživatelská data, levý konektor slouží pro samostatný servisní
přístup.
Stanice RAY10L1, RAY10H1 mají společný konektor pro data i pro servisní přístup.
Prostřední konektor typu BNC slouží k připojení voltmetru pro přesné nastavení směru.

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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Obr. 2.33: Připojení komunikační jednotky FOD
Důležité
Před připojením komunikační jednotky FOD k napájení (k síti uživatele) musí být jednotka
FOD uzemněna podle 2.4 – „Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)“.
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3. Montáž konektorů pro připojení jednotky FOD
3.1. Montáž vnějšího konektoru IE-PI-RJ45-FH
K připojení jednotky FOD doporučujeme použít kabel S/FTP 4x(2x23AWG) Cat.7 + 2x(2x24 AWG),
který je určen pro vnější použití. Kabel obsahuje dva přídavné kroucené páry 2x(2x24 AWG), které
nejsou využity. Následující ilustrační obrázky jsou pořízeny s vnitřním kabelem bez těchto přídavných
párů.
a.

Pro montáž konektorů použijeme nářadí ze sady RAy Tool pro instalaci mikrovlnných spojů RAy.
Viz kapitola 5 – „Příslušenství mikrovlnného spoje“.

Obr. 3.1: Nářadí pro montáž konektorů
b.

Povolíme převlečnou matici na krytu konektoru a nasuneme jej na kabel. Potom upravíme konec
kabelu tak, že odstraníme izolaci v délce min. 20 mm.

Obr. 3.3: Nástroj pro odstranění izolace
c.

Obr. 3.2: Konektor IE-PI-RJ45-FH před
montáží

Obr. 3.4: Odstraněná izolace

Drátky tvořící stínění kabelu stočíme dohromady a omotáme kolem kabelu za koncem izolace 2–3
závity vedle sebe.

Obr. 3.5: Stočené stínění

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy

Obr. 3.6: Stínění obtočené kolem kabelu
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d.

Oddělíme od sebe jednotlivé páry vodičů, odstraníme z nich hliníkové stínění, odstřihneme jej a
jednotlivé páry oddělíme. Odstřihneme také dva přídavné kroucené páry z tenčího drátu umístěné
uprostřed (na těchto ilustračních obrázcích nejsou obsaženy).

Obr. 3.7: Odstřihávání stínění
e.

Obr. 3.8: Oddělené páry vodičů

Spodní vrstvu vodičů zasuneme do otvorů podle zvoleného vzoru (T568B) na šablonce přilepené
ke konektoru. Dbáme přitom na to, abychom nezaměnili bílé vodiče z jednotlivých párů.

Obr. 3.9: Zasouvání spodních párů do konektoru
f.

Obr. 3.10: Zasunuté spodní páry

Potom shora zatlačíme do konektoru podle šablony vodiče horních párů kabelu a všechny vodiče
zastřihneme. Kabel musí být zasunutý omotaným stíněním uvnitř kovové části konektoru.

Obr. 3.11: Zastřihávání horních vodičů
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Všechny
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umístěné
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g.

Z konektoru odlepíme šablonku a nasuneme na něj protikus. Celý konektor sevřeme až do zaklapnutí zámků. Použijeme k tomu kleště s rovnoběžnými čelistmi ze sady RAy Tool. Obyčejné
kleště by poškodily konektor.

Obr. 3.13: Nasazení protikusu konektoru
h.

Obr. 3.14: Sevření konektoru do zaklapnutí
zámků

Potom nasuneme na konektor ochranný kryt. Musí zapadnout do drážky až po zaklapnutí. Nakonec
utáhneme na krytu převlečnou matici, která utěsní průchod kabelu.

Obr. 3.15: Nasunutí krytu na konektor

Obr. 3.16: Hotový konektor IE-PI-RJ45-FH

3.2. Montáž vnitřního konektoru IE-PS-RJ45-FH-BK
a.

Používáme stejné nářadí jako pro montáž vnějšího konektoru. Vnitřní konektor nemá vnější kryt.

Obr. 3.17: Konektor IE-PS-RJ45-FH-BK
před montáží

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy

Obr. 3.18: Hotový konektor
IE-PS-RJ45-FH-BK

27

Montáž konektorů pro připojení jednotky FOD

b.

Upravíme konec kabelu tak, že odstraníme izolaci v délce minimálně 20 mm.

Obr. 3.19: Odstraňování izolace
c.

Obr. 3.20: Odstraněná izolace

Drátky tvořící stínění kabelu stočíme dohromady a omotáme kolem kabelu za koncem izolace 2–3
závity vedle sebe. Oddělíme od sebe jednotlivé páry vodičů, odstraníme z nich hliníkové stínění,
odstřihneme jej a jednotlivé páry oddělíme. Odstřihneme také dva přídavné kroucené páry z tenčího drátu umístěné uprostřed (na těchto ilustračních obrázcích nejsou obsaženy).

Obr. 3.21: Stočené stínění
d.

Obr. 3.22: Odstraňování hliníkového stínění
vodičů

Jednotlivé páry připravíme podle šablony nalepené na konektoru (T568B) a dva páry příslušné
ke spodní řadě kontaktů rozpleteme. Dbáme přitom na to, abychom nezaměnili bílé vodiče z jednotlivých párů.

Obr. 3.23: Oddělené páry vodičů
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Obr. 3.24: Spodní dva páry připravené
k zasunutí
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e.

Nejprve zastrčíme zezadu spodní řadu vodičů, potom postupně rozpleteme a shora zasuneme do
drážek horní řadu vodičů podle šablony. Omotané stínění musí být dostatečně zasunuto aby
vznikl dobrý kontakt s druhou částí konektoru opatřenou pružnými kontakty. Zaklapneme na kabel
plastovou příchytku. Domáčkneme ji tak, aby přidržovala kabel aby nevyklouzl.

Obr. 3.25: Odstřihávání stínění
f.

Přesahující vodiče odstřihneme.

Obr. 3.27: Odstřihávání vodičů
g.

Obr. 3.26: Oddělené páry vodičů

Obr. 3.28: Zasunuté a zkrácené vodiče

Z konektoru odlepíme šablonku a nasuneme na něj protikus. Celý konektor sevřeme až do zaklapnutí zámků. Použijeme k tomu kleště s rovnoběžnými čelistmi ze sady RAy Tool. Obyčejné
kleště by poškodily konektor.

Obr. 3.29: Nasazení protikusu vnitřního konektoru

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy

Obr. 3.30: Sevření vnitřního konektoru
kleštěmi
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4. Výchozí nastavení
4.1. Servisní přístup
Spoj RAy je dodáván s defaultní konfigurací přístupových parametrů nebo s konfigurací podle dohody
s odběratelem.
V tomto stavu "default access open" jsou nastaveny základní přístupové parametry:
jednotka L má servisní IP adresu 192.168.169.169 a masku 255.255.255.0,
jednotka H má servisní IP adresu 192.168.169.170 a masku 255.255.255.0,
přístup je povolen přes protokol HTTPS nebo ssh s klíčem,
uživatelské jméno je admin, heslo také admin.
V PC nastavíme IP adresu uvnitř masky, například 192.168.169.180.
Pokračujeme webovým prohlížečem protokolem https, například:
https://192.168.169.169
1

Další možnosti přístupu jsou popsány v kapitole „Servisní přístup a jeho zabezpečení “ Uživatelského
manuálu.
Po navázání spojení vstoupíme do menu Settings Device a nastavíme vlastní přístupové parametry.
Defaultní IP adresy je nutno nahradit vhodně zvolenými provozními adresami. Ponechání defaultních
adres vede k pozdějším problémům v síti.
Menu obsahuje parametry pro celý spoj, tedy pro místní jednotku Local i vzdálenou Remote. Pokud je
navázáno spojení na lince, pak jsou vyplněny obě sady parametrů. Při práci s oddělenou jednotkou
jsou funkční pouze parametry Local, které platí pro právě připojenou jednotku.
Popsaná konfigurace odpovídá defaultnímu nastavení Access open, se kterým je spoj standardně
dodáván, viz menu Settings/Device/Configuration/Default.

1

http://www.racom.eu/cz/support/hw/ray2/servisni-pristup.html

30

Mikrovlnný spoj RAy – © RACOM s.r.o.

Výchozí nastavení

Obr. 4.1: Konfigurace servisního přístupu
•

Station name – jednotku můžeme označit jménem, například podle místa instalace

•

Peer serial – výrobní číslo protější jednotky, zapsáno při výrobě

•

Username – vložíme svoje přihlašovací jméno a současně vložíme nové heslo - New password

•

New password – zvolíme svoje přístupové heslo a zapíšeme

•

Repeat new password – heslo zapíšeme ještě jednou

•

IP address – zapíšeme platnou IP adresu pro přístup do jednotky. Defaultní IP adresu je nutno
nahradit platnou adresou. Ponechání defaultní adresy povede s velkou pravděpodobností k budoucím problémům v síti.

•

Netmask – zapíšeme masku

•

Gateway – podle potřeby zapíšeme gateway nebo ponecháme položku prázdnou

•

Povolíme přístupové protokoly, které budeme potřebovat. V zájmu bezpečnosti nepovolujeme víc,
než je nutné:

•

HTTPS, Telnet – povolení přístupu

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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•

SSH, Allow passwd – první značka povoluje přístup s klíčem, obě značky umožní přístup s heslem,
bez klíče

Obsah menu uložíme klepnutím na tlačítko Apply.

4.2. Základní nastavení spoje
Defaultní parametry pro linku jsou nastaveny na kanály CH1AA a CH7AA, šířka pásma 7 MHz, modulace QPSK, kódování High, výkon 3 dBm a jsou připraveny pro navázání spojení. Pokud je na uvažovaném stanovišti možno pracovat s těmito kanály, můžeme spoj instalovat a spustit. Na běžícím spoji
pak nastavíme skutečnou provozní konfiguraci.
Jestliže je potřebné provést změny, provedeme je v menu Settings a uložíme povelem Apply. Opět
pracujeme s oběma stanicemi současně pokud jsou ve spojení, jinak konfigurujeme stanice jednotlivě.
Při jednotlivém nastavení dbáme na správné nastavení duplexních dvojic TX a RX kanálů. Například
má-li jedna stanice (RAY10L) TX channel CH1 pak druhá stanice (RAY10H) musí mít RX channel také
CH1.
Důležité
Pro plné využití přenosové rychlosti a vysílacího výkony je nutno použít sw autorizační klíče.
Bez nich pracuje spoj s nejnižší modulací QPSK / 8,45 Mbps a výkonem do 3 dBm. Práce
s Authorization key je popsána v Uživatelském manuálu.
Příklad konfigurace v menu Settings Bridge:

Obr. 4.2: Konfigurace spoje

32

Mikrovlnný spoj RAy – © RACOM s.r.o.

Výchozí nastavení

4.3. Seřízení směru antény a obvyklé chyby
Pro dosažení dobrého spojení musí být anténa přesně zamířena na protější anténu. Totéž platí v
opačném směru. Vyzařovací diagram antény má hlavní lalok s nejvyšším ziskem ve směru osy antény,
je široký cca 3 až 12 stupňů a ten je nutno nalézt jemným seřízením směru antény.
Jakmile je nalezen signál protější stanice, pak jsou již další korekce zamíření velmi malé. Například
anténa průměru 0,6 m v pásmu 10 GHz při odchylce 1,5 stupně zeslabí RSS o 3 dB a při odchylce 5
stupňů klesne na první minimum, například o 30 dB níže. Při dalším natáčení antény RSS opět částečně
naroste na prvním bočním laloku. Při anténě většího průměru jsou tyto úhly menší a seřízení je nutno
provést přesněji než u antény malé.
RSS je měřitelné obvykle jen tehdy, je-li vzájemné zaměření antén provedeno hlavním lalokem na
jedné straně a alespoň prvním bočním lalokem na straně druhé.
Ověření, zda je anténa nastavena na hlavní nebo na boční lalok, může být provedeno srovnáním síly
přijímaného signálu RSS s vypočtenou hodnotou (https://www.racom.eu/ray/#vypocet). Nejsilnější
signál je v ose hlavního laloku. Nejsilnější první boční lalok dává typicky RSS slabší o 20 až 30 dB.
Jsou-li obě antény nastaveny na střed hlavního laloku, dosahuje se RSS s odchylkou okolo 2 dB od
vypočítané úrovně, která je uváděna v projektu.
Na zjednodušeném příkladu čelního pohledu na vyzařovací diagram vidíme uprostřed hlavní lalok
(main beam). Soustředné kruhy představují maxima bočních laloků (side lobe), čárkované kruhy jsou
minima RSS. Skutečné vyzařovací diagramy jsou odlišné v horizontální a vertikální rovině, pro představu
však toto zjednodušení postačí.

Obr. 4.3: Vyzařovací diagram
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Řez A-A představuje průběh RSS v závislosti na horizontálním pootočení antény při správně vertikálně
seřízené anténě. Hlavní maximum (2) je ve směru hlavního laloku, vedlejší maxima (1) a (3) odpovídají
vedlejším lalokům.

Obr. 4.4: Vyzařovací diagram – řez A-A
Běžné chyby - signál z bočního laloku může být považován za hlavní lalok. To se snadno stane při
nesprávném výškovém nastavení, kdy se boční lalok jeví jako nejsilnější. Následující příklady ukazují,
jak se jeví průběh RSS ve výškově různých řezech vyzařovacího diagramu.
Řez B-B vznikne při anténě mírně skloněné, například dolů. Obsahuje dva vrcholy (4) a (5) na vedlejších
lalocích, hlavní vrchol zde zmizí. Správný postup je namířit anténu horizontálně mezi tyto vedlejší vrcholy a pak vertikálním seřízením najít hlavní lalok.

Obr. 4.5: Vyzařovací diagram – řez B-B
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Řez C-C při ještě více skloněné anténě ukazuje možnost splynutí vedlejších vrcholů v jeden (6). Ten
pak vede k chybné interpretaci, že je anténa nastavena na hlavní vrchol. Správný postup je nastavit
anténu doprostřed tohoto vrchlu a pak vertikálním seřízením najít hlavní lalok.

Obr. 4.6: Vyzařovací diagram – řez C-C
První vedlejší lalok vede k chybnému nastavení zvláště, je-li silnější než jeho druhý výskyt. Například
v horizontálním nastavení (7-8) je zvolen vyšší vrchol a při svislém nastavení (8-9) je tato chyba zopakována.

Obr. 4.7: Vyzařovací diagram – chybné nastavení
Skutečné vyzařovací diagramy jsou složitější, především mají odlišné průběhy v horizontální a ve
vertikální rovině. Základní postupy pro nalezení hlavního vyzařovacího laloku však zůstávají v platnosti.
Ilustrační příklad:

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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Obr. 4.8: 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
Před montáží je vhodné nastavit na spoji modulaci QPSK, při které je citlivost nejvyšší a výkon +3 dBm.
Tím si usnadníme nalezení správného směru antény. Pohybem střídavě stranově a výškově hledáme
směr nejsilnějšího RSS. Sílu signálu indikujeme voltmetrem přes konektor BNC nebo akusticky (menu
Diagnostics/Tools) nebo v menu Diagnostics/Realtime. Při správném vyhodnocení mohou pomoci výše
uvedená schémata. Upřesňování polohy v horizontální a vertikální rovině je nutno zpravidla několikrát
opakovat.
Po nalezení správné polohy antény zajistíme všechny seřizovací prvky a nastavíme modulaci a výkon
na provozní hodnoty.

4.4. Indikace RSS
Pro správné nastavení spoje a jeho směrování je vhodné připojit PC a využít diagnostických možností
stanic RAy. V nekomplikovaných případech vystačíme s voltmetrem připojeným přes konektor BNC a
seřizujeme na maximum indikovaného napětí.
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Obr. 4.9: Připojení voltmetru ke konektoru BNC.
Napětí v rozsahu 0,5 až 2 V indikuje sílu přijímaného signálu. Anténu se stanicí seřídíme na maximální
napětí voltmetru podle bodu g montážního postupu. Můžeme použít také akustickou indikaci, kterou
zapneme v menu Diagnostics Tools. Po seřízení akustickou indikaci vypneme.
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Obr. 4.10: Diagram napětí–síla signálu
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Fresnelova zóna
Na kvalitu mikrovlnného spoje má velký vliv poloha překážek mezi body spoje. Rádiový signál se totiž
nešíří jenom po přímce, ale i v prostoru kolem ní, v tzv. První Fresnelově zóně. V ní se přenáší 90 %
energie mezi vysílací a přijímací anténou. Tento prostor má tvar elipsoidu. Při jeho narušení má spoj
horší přenosové vlastnosti a je potřeba použít kvalitnější antény. Proto je třeba věnovat pozornost i
poloze antény, nejenom její výšce nad terénem. Nejdůležitějších je 60 % z První Fresnelovy zóny.

r

a a a
aaaaa
aaaaaaa
a a a
aaaaa
aaaaaaa
a a a
aaaaaaa

a a a
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a a a
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aaaaaaa
a a a
aaaaaaa

D
Obr. 4.11: Fresnelova zóna
Tab. 4.1: 60 % z První Fresnelovy zóny pro 10 GHz
Délka spoje D

poloměr zóny r

0,5 km

1,16 m

1 km

1,64 m

2 km

2,32 m

4 km

3,28 m

6 km

4,02 m

8 km

4,64 m

10 km

5,19 m

15 km

6,35 m

20 km

7,33 m

50 km

11,60 m

Provozní konfigurace
2

V další konfiguraci pokračujeme podle Uživatelského manuálu .
K výchozí konfiguraci spoje je možno přejít povelem Default v menu Settings/Device/Configuration,
3
podrobněji Uživatelský manuál .

2
3

http://www.racom.eu/cz/support/hw/ray2/index.html
http://www.racom.eu/cz/support/hw/ray2/https-konfig.html#d5e1122
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FAQ
Otázky, které se často objevují při práci s mikrovlnným spojem, jsou spolu s komentáři uvedeny na
4
www.racom.eu/ray/#faq .

4.5. Údržba zařízení
Mikrovlnný spoj RAy nevyžaduje zvláštní údržbu. Je vhodné občas monitorovat provoz pro vyhodnocení kvality spojení. Pouze při neobvyklých klimatických podmínkách (námraza, velký vítr) je nutné
provést kontrolu anténních systémů a případné nedostatky odstranit.
Při případné výměně baterie musí být náhrada provedena shodným typem. Výměnu doporučujeme
provést u výrobce RACOM s.r.o.
Varování
Při náhradě jiným typem baterie nebo při neodborné manipulaci může dojít k poškození
přístroje nebo k ohrožení zdraví osob. Použité baterie je třeba odevzdat k ekologické likvidaci, případně odeslat výrobci RACOM s.r.o.

4

http://www.racom.eu/ray/#faq
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5. Příslušenství mikrovlnného spoje
Kompletní dodávka mikrovlnného spoje standardně obsahuje:
•

dvě jednotky FOD – s kódovým označením RAY10L a RAY10H pro spodní a horní polovinu pásma

•

dvě parabolické antény s držáky pro připevnění na stožár – podle specifikace a potřeb uživatele

•

krabičku silikonového maziva NOVATO (směs silikonového tuku, PTFE a dalších přísad) pro namazání čepu antény. (viz 2.2 – „Mazání a konzervace čepu antény“)

Příslušenství mikrovlnného spoje, je třeba objednat: (další informace na http://www.racom.eu/ray/#prislusenstvi)
•

napájecí zdroje jednotek FOD – 30W PoE adaptéry

•

dva konektory IE-PI-RJ45-FH pro připojení jednotky FOD v provedení pro vnější prostředí – tyto
2
kvalitní konektory umožňují připojení kabelů s vodiči o průřezu 0,129–0,329 mm (AWG 26 – AWG
22, tj. ø0,4–ø0,64 mm). Jejich montáž je popsána v kapitole 3 – „Montáž konektorů pro připojení
jednotky FOD“

•

dva konektory IE-PI-RJ45-BK pro připojení jednotky FOD v provedení pro vnitřní prostředí.

•

Kabel S STP CAT7 pro připojení jednotek FOD k síti.

•

Kabel AGC pro připojení voltmetru k jednotce RAy při seřizování směru antény. (viz 4.4 – „Indikace
RSS“)

•

Zemnící sada pro uzemnění kabelu CAT7, výrobce PEWTRONIC s.r.o., značení S/FTP 4+2 (030086)

•

Zemnící sada RAy k uzemnění zařízení RAy na stožár. Obsahuje zemnící svorku ZSA16, zemnící
pásku a kabel se zemnícími očky.

Zemnící sada pro uzemnění kabelu CAT7 a zemnící sada RAy – viz obrázky 2.27 – „Zemnící sada pro
kabel S/FTP 4+2“ a 2.28 – „Zemnící sada RAy“.
Jako další příslušenství mikrovlnného spoje lze
objednat sadu nářadí pro instalaci držáku a pro
montáž konektorů v sadě RAy Tool. Jde o značkové
nářadí, které umožní kompletní montáž mikrovlnného spoje.

Obr. 5.1: Sada RAy Tool
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6. Tabulka technických parametrů
Kmitočtové pásmo cz

10,3 - 10,6 GHz
(10,15 - 10,65 GHz v EU verzi, viz anglický manuál)

Přeladitelnost

všechny kanály pro volné pásmo 10 GHz dle
VO-R/14/12.2006-38 ČTÚ

Kanálování

7; 14; 28 MHz

Min. frekvenční odstup
mezi Rx a Tx

bez omezení (možnost kombinace kanálů 4 a 7)

Modulace

QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM, možnost ACM

Modulační rychlost
(pro kanál 28 MHz)

50Mbps/QPSK, 100Mbps/16QAM, 125Mbps/32QAM,
150Mbps/64QAM, 175Mbps/128QAM, 200Mbps/256QAM

Uživatelská rychlost
(kanál 28 MHz, silnější kódování)

41Mbps/QPSK, 81Mbps/16QAM, 102Mbps/32QAM,
130Mbps/64QAM, 155Mbps/128QAM, 171Mbps/256QAM

Kódování

LDPC, 2 úrovně nastavení zabezpečení
-6

Citlivost pro BER 10
(28 MHz, kódování High, zaručeno
pro všechny teploty a frekvence)

-89dBm/QPSK, -82dBm/16QAM, -78dBm/32QAM,
-75dBm/64QAM, -72dBm/128QAM, -69dBm/256QAM

Potlačení rušení ve vlastním kanálu
-12dB/QPSK, -17dB/16QAM, -22dB/32QAM,
(28 MHz, kódování High, zaručeno
-24dB/64QAM, -28dB/128QAM, -31dB/256QAM
pro všechny teploty a frekvence)
Potlačení rušení ve vedlejším kanálu
20dB/QPSK, 18dB/16QAM, 16dB/32QAM,
(28 MHz, kódování High, zaručeno
15dB/64QAM, 11dB/128QAM, 8dB/256QAM
pro všechny teploty a frekvence)
Blokování
(28 MHz, kódování High, zaručeno
pro všechny teploty a frekvence)

62dB/QPSK, 52,5dB/16QAM, 52,5dB/32QAM, 46dB/64QAM,
43dB/128QAM, 40,5dB/256QAM

Výkon

-5 dBm až +10 dBm (s krokem 1 dB)

Latence

typ. 140 μs pro 170 Mbps
(round trip delay při 64B rámci podle RFC 2544)

Uživatelské rozhraní

1 Gb Eth. (IEEE 802.3ab 1000BASE-T),
doporučený kabel SSTP CAT7

Servisní rozhraní (volitelně)

100 Mb Eth. (IEEE 802.3u 100BASE-TX),
SSTP CAT7 nebo CAT5

Napájení

PoE, resp. 40–72 VDC, IEEE 802.3at do 100 m,
na uživatelském rozhraní

Energetická spotřeba

typ.17 W (max. 20 W)

Rozsah provozních teplot

-30 až +55 °C (ETSI EN 300019-1-4, class 4.1.)

Mechanická koncepce

FOD (Full Outdoor)

Rozměry

245 × 245 × 150 mm

Hmotnost

3,3 kg (bez antény)
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Nastavení, diagnostika
Způsob přístupu

HTTPS, SSH, Telnet

Real time monitoring

RSS, SNR, BER

Tools

Spektrální analyzátor, Pinger, Constellation diagram

Grafy historie

teplota, napájení, RSS, SNR, BER, net bitrate, eth. traffic

Statistiky

samostatně Rádiová linka a Ethernet pro všechny typy paketů

Instalace

indikace RSS akusticky (krok 0,5 dB) i napětím na BNC (-85 až -30 dBm)

Management

SNMP ver. 2 včetně nastavitelných TRAPů

Antény
Jirous

přímá montáž, Class 2: 38 cm/28,0–29,0 dBi, 65 cm/34,1–35,5dBi

Arkivator

přímá montáž, Class 2: 30 cm/28,5–29,0 dBi, 60 cm/32,8–34,6 dBi,
90 cm/37,3–38,0 dBi, 120 cm/39,1–40,1 dBi

Ostatní

montáž přes flexibilní vlnovod

Standardy
Rádiové parametry

ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 (2009-04), limity pro ACCP/CCDP

EMC (elektromagnetická ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04),
kompatibilita)
ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)
Elektrická bezpečnost
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7. Antény
K dispozici jsou dva typy antén. Antény Jirous v průměrech 38 cm a 65 cm a antény Arkivator s průměry
30, 60, 90 a 120 cm. Volba antény má zásadní vliv na vlastnosti spoje, proto je vhodné využit kalkulátoru pro zhodnocení uvažované antény. Kalkulátor je k dispozici na https://www.racom.eu/ray/#vypocet.
Umožňuje zjistit pro různé výchozí podmínky výslednou dosažitelnou vzdálenost nebo modulační
rychlost nebo rezervu na únik.

Obr. 7.1: Kalkulátor pro návrh antén
Podrobněji o směrování antény viz 4.3 – „Seřízení směru antény a obvyklé chyby“.
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7.1. Rozměrové schéma antény Jirous

Obr. 7.2: Rozměrové schéma antény Jirous
Tab. 7.1: Rozměry pro různé velikosti antén
Jmen.
ø ant.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

380

440

319

202

211

0

650

730

407

290

300

58
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7.2. Rozměrové schéma a technické parametry antén Arkivator

11GHz
Standard 0.3m

901-HAA1103_00-PA1

TECHNICAL DATA
ANTENNA 11GHz 0.3m HIGH PERFORMANCE
Type: HAA1103_00
SHORT DESCRIPTION
This antenna combines high RF-performance with low profile and weight.
Note: Product information subject to change without notice.

ELECTRICAL DATA
Frequency Range .......................................................................................................................... 10.1 – 11.7 GHz
Gain
(Low-band) ................................................................................................................................ 28.5 dBi
(Mid-band) ................................................................................................................................. 29.0 dBi
(High-band) ................................................................................................................................ 29.0 dBi
Half Power Beamwidth ........................................................................................................................... 5.1° – 6.2°
Cross-Polar Discrimination (within a –1dB co-polarised contour) ...................................................................32 dB
Front-to-Back Ratio ........................................................................................................................................48 dB
VSWR/Return Loss ........................................................................................................................... 1.43:1 / 15 dB
ETSI Compliance..................................................................................................... EN 302 217 Jun 2006 Class 2
Polarisation ................................................................................................................................. Vertical/Horizontal
Output Flange (Standard) ...........................................................................................................................PBR100

RADIATION PATTERN ENVELOPE (RPE)
Copolar
Gain isotropic...................................................................................... 24
Angle vs. Main lobe .............................................................................. 5
Crosspolar
Gain isotropic........................................................................... 10
5
Angle vs. Main lobe ................................................................... 5
10

18
10

10
20

0
65

-20
100

-20 dBi
180 deg

5
15

-3
30

-3
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40
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30
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10

0

-10

-20

-30

-40
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Angle (deg)

For interface details see separate drawing: 902-HAAXXXX_XX
Telephone: +46 515 72 36 00 Telefax: +46 515 72 36 99
Email: info@arkivator.se Internet: www.arkivator.se
Arkivator AB, Box 743, SE-521 22 Falköping, Sweden

Obr. 7.3: Anténa Arkivator 0,3 m
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11GHz
0.6m

905-HAA1106_00-PA2

TECHNICAL DATA
ANTENNA 11GHz 0.6m HIGH PERFORMANCE
Type: HAA1106_00
SHORT DESCRIPTION
This antenna combines high RF-performance with low profile and weight. The antenna can be mounted
separately using Comhat Antenna Mount. It can also be supplied in customized design, for example being
adapted for direct mount on radio links.
Note: Product information subject to change without notice.

ELECTRICAL DATA
Frequency Range.......................................................................................................................... 10.18 – 11.70GHz
Gain:
(Low-band) ................................................................................................................................... 32.8 dBi
(Mid-band) .................................................................................................................................... 34.6 dBi
(High-band) .................................................................................................................................. 34.2 dBi
Half Power Beamwidth ......................................................................................................................................... 3.1°
Cross-Polar Discrimination (within a –1dB co-polarised contour) .................................................................... 32 dB
Front-to-Back Ratio ........................................................................................................................................... 52 dB
VSWR/Return Loss ........................................................................................................................... 1.43:1 / 15.0 dB
ETSI Compliance ....................................................................................................... EN 300 833 Nov 2002 Class 2
Polarisation.................................................................................................................................... Vertical/Horizontal
Output Flange (Standard) ............................................................................................................................. PBR120

MECHANICAL DATA
Size..................................................................................................................................................................... 0.6 m
Depth .............................................................................................................................................................. 208 mm
Weight ............................................................................................................................................................... 5.8 kg
Antenna colour ....................................................................................................................... NCS 1502R Light grey
Radome .................................................................................................................... Solid UV Stabilised PC Conical
Weight / Mast Mount ..................................................................................................................................... 4.4 kg
Shipping dimensions: Antenna...................................................................................650 mm x 650 mm x 310 mm
Mast Mount .............................................................................257 mm x 223 mm x 252 mm
Shipping weight:
Antenna........................................................................................................................ 7.5 kg
Mast Mount .................................................................................................................. 4.8 kg
Temperature (operational) .................................................................................................................... -40 to +55 °C
Relative humidity ...................................................................................................................................... 15 to 100%
Wind load:
Operational ............................................................................................................. 50 m/s (180 km/h)
Survival ................................................................................................................... 70 m/s (250 km/h)
3
Ice load (900 kg/m ) ......................................................................................................................................... 25 mm
Panning performance: (in azimuth) .................................................................................................................... ±20°
(in elevation) .................................................................................................................. ±20°

DRAWING
238

333

Ø614

208

Telephone: +46 515 72 36 00 Telefax: +46 515 72 36 99
Email: info@arkivator.se Internet: www.arkivator.se
Arkivator AB, Box 743, SE-521 22 Falköping, Sweden

Obr. 7.4: Anténa Arkivator 0,6 m
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Antény

11GHz
1.2m

905-HAA1112_00-PA2

TECHNICAL DATA
ANTENNA 11GHz 1.2m HIGH PERFORMANCE
Type: HAA1112_00
SHORT DESCRIPTION
This antenna combines high RF-performance with low profile and weight. The antenna can be mounted
separately using Comhat Antenna Mount. It can also be supplied in customized design, for example being
adapted for direct mount on radio links.
Note: Product information subject to change without notice.

ELECTRICAL DATA
Frequency Range.......................................................................................................................... 10.18 – 11.70GHz
Gain:
(Low-band) ................................................................................................................................... 39.1 dBi
(Mid-band) .................................................................................................................................... 40.1 dBi
(High-band) .................................................................................................................................. 40.0 dBi
Half Power Beamwidth ......................................................................................................................................... 1.6°
Cross-Polar Discrimination (within a –1dB co-polarised contour) .................................................................... 32 dB
Front-to-Back Ratio ........................................................................................................................................... 59 dB
VSWR/Return Loss ........................................................................................................................... 1.43:1 / 15.0 dB
ETSI Compliance ....................................................................................................... EN 300 833 July 2002 Class 3
Polarisation.................................................................................................................................... Vertical/Horizontal
Output Flange (Standard) ............................................................................................................................. PBR120

MECHANICAL DATA
Size..................................................................................................................................................................... 1.2 m
Depth .............................................................................................................................................................. 410 mm
Weight ............................................................................................................................................................. 25.5 kg
Antenna colour ....................................................................................................................... NCS 1502R Light grey
Radome .................................................................................................................................. Clothe, Scanplan 5350
Weight / Mast Mount .......................................................................................................................................... 16 kg
Shipping dimensions / Antenna with Mast Mount................................................... 1320 mm x 1320 mm x 920 mm
Shipping weight / Antenna with Mast Mount.................................................................................................... 100 kg
Temperature (operational) .................................................................................................................... -40 to +55 °C
Relative humidity ...................................................................................................................................... 15 to 100%
Wind load:
Operational ............................................................................................................. 50 m/s (180 km/h)
Survival ................................................................................................................... 70 m/s (250 km/h)
Ice load (900 kg/m3) ......................................................................................................................................... 25 mm
Panning performance: (in azimuth) .................................................................................................................... ±20°
(in elevation) .................................................................................................................. ±10°

DRAWING

Telephone: +46 515 72 36 00 Telefax: +46 515 72 36 99
Email: info@arkivator.se Internet: www.arkivator.se
Arkivator AB, Box 743, SE-521 22 Falköping, Sweden

Obr. 7.5: Anténa Arkivator 1,2 m
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8. Podmínky provozu
8.1. Důležitá upozornění
Výhradním vlastníkem všech práv k tomuto návodu k obsluze je firma RACOM s. r. o. (dále v tomto
návodu uváděná pod zkráceným názvem RACOM). Všechna práva vyhrazena. Pořizování písemných,
tištěných či kopírovaných kopií tohoto manuálu nebo záznamů na různá média nebo překlad jakékoliv
části tohoto manuálu do jiných jazyků (bez písemného svolení vlastníka práv) je zakázáno.
RACOM si vyhrazuje právo na změny v technické specifikaci nebo ve funkci tohoto produktu nebo na
ukončení výroby tohoto produktu nebo na ukončení jeho servisní podpory bez předchozího písemného
upozornění zákazníků.
Podmínky použití software tohoto produktu se řídí licencí, která je uvedena níže. Program šířený s
touto licencí je uvolněn se záměrem, že bude užitečný, ale bez konkrétní záruky. Za žádných okolností
není autor nebo jiná firma či osoba zodpovědná za vedlejší, náhodné nebo související škody, které
vyplývají z použití tohoto produktu.
Výrobce neposkytuje uživateli žádnou formu záruky obsahující ujištění o vhodnosti a použitelnosti pro
jeho aplikaci.Výrobky firmy RACOM nejsou vyvíjeny, určeny ani zkoušeny pro použití v zařízeních,
která přímo ovlivňují zdraví a životní funkce lidí a zvířat, a to ani jako součást jiného důležitého zařízení,
a neposkytuje záruky, pokud je výrobek firmy použit v těchto zmíněných zařízeních.

RACOM Open Software License
Verze 1.0, listopad 2009
Copyright (c) 2001, RACOM s.r.o., Mírová 1283, Nové Město na Moravě, 592 31
Každý má možnost kopírovat a šířit doslovné kopie této licence, ale jakákoli změna není povolena.
Program (binární verze) je dostupný zdarma na kontaktech uvedených na http://www.racom.eu. Tento
produkt obsahuje open source nebo jiný software pocházející od třetích stran, který podléhá GNU
General Public License (GPL), GNU Library / Lesser General Public License (LGPL) a / nebo dalších
autorských licencí, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a upozornění. Přesné znění GPL, LGPL a
některých dalších licencí je uvedeno v balících zdrojového kódu (typicky soubory COPYING nebo LICENSE). Příslušné strojově čitelné kopie zdrojového kódu tohoto softwaru pod GPL nebo LGPL licencemi můžete získat na kontaktech uvedených na http://www.racom.eu.

8.2. Shodnost výrobku
Tímto společnost RACOM s. r. o. prohlašuje, že její výrobek mikrovlnný spoj RAY10 vyhovuje základním
požadavkům směrnice 1999/05/ES. Proto je toto zařízení označeno níže uvedenou značkou CE. Výstražným symbolem vykřičníku v kolečku je označen rádiový spoj jako zařízení třídy 2, což jsou rádiová
zařízení s případným omezením nebo s požadavky na oprávnění k používání rádiových zařízení v určitých státech. Toto zařízení je v rámci EU určeno k provozu výhradně v České republice.
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Obr. 8.1: Značka CE

Prohlášení o shodì – RAY10
V souladu se smìrnicí Evropského parlamentu a rady 1999/05/ES o rádiových zaøízeních a
telekomunikaèních koncových zaøízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Výrobce:

RACOM s.r.o.

Sídlo:

Mírová 1283, 592 31 Nové Mìsto na Moravì, Èeská republika

IÈO:

46343423

Výrobek:

RAY10

Úèel pouití:

Microwave IP Bridge 10,3 – 10,6 GHz

1383

My, výrobce výše uvedeného výrobku, prohlašujeme, e výrobek:
splòuje poadavky smìrnice Evropského parlamentu a rady 1999/05/ES,
ze dne 9. bøezna 1999, o rádiových zaøízeních a telekomunikaèních koncových zaøízeních a
vzájemném uznávání jejich shody.
Výrobek je vyrábìn v souladu s tìmito standardy a/nebo jinými normativními dokumenty:
Rádiové parametry
ÈSN ETSI EN 302 217 -2-2 V1.3.1 (2009-04)
EMC
ÈSN ETSI EN 301 489–1 (2008-4), ÈSN ETSI EN 301 489–17 (2008-4)
Bezpeènost
ÈSN EN 60950–1: 2004
Vyjádøení notifikované osoby:
Notifikovaná osoba potvrzuje, e splnìní poadavkù bylo øádnì prokázáno.
V souladu:

s pøílohou è. IV smìrnice Evropského parlamentu a Rady EU 1999/5/ES

Èíslo dokumentu:

0120-CC-C005-09

Vydal:

Èeský metrologický institut, Okruní 31 Brno, ÈR, dne 15. 10. 2009

Notifikovaná osoba:

èíslo 1383

Nové Mìsto na Moravì, 19. øíjna 2009
Jiøí Hruška, výkonný øeditel

RACOM s.r.o. • Mírová 1283 • 592 31 Nové Mìsto na Moravì • Èeská republika
Tel.: +420 565 659 511 • Fax: +420 565 659 512 • E-mail: racom@racom.eu

www.racom.eu

Obr. 8.2: Prohlášení o shodě pro RAY10 CZ

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy

49

Podmínky provozu

8.3. Ekologická likvidace
Komunikační jednotka FOD je z hlediska zákona o odpadech zařazena mezi elektronický odpad a
proto musí být po ukončení životnosti předána do určených zařízení, která provádí recyklaci elektronických výrobků. Nesmí být likvidována jako směsný komunální odpad. Proto je tento výrobek označen
podle vyhlášky č. 352/2005 § 8 c grafickým symbolem přeškrtnuté popelnice, který na tyto povinnosti
upozorňuje. Firma Racom má uzavřenu smlouvu na likvidaci elektronického odpadu se společností
ASEKOL s.r.o.
Ostatní mechanické části mikrovlnného spoje (anténa, anténní držák) jsou kovové (slitiny hliníku nebo
ocel) a jsou recyklovatelné jako kovový odpad. Přepravní obaly výrobku jsou z běžných recyklovatelných
materiálů jako je papír a polyetylén.
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A. Příloha
Nastavení IP adresy v PC
Pro konfiguraci spoje je nutné nastavit vhodnou IP adresu v použitém PC, například 192.168.1.233.
V následujícím příkladu pro Windows XP předpokládáme, že PC používá DHCP jako primární konfiguraci.
•

Otevřeme menu Start, Nastavení, Síťová připojení, Připojení k místní síti

•

V okně Připojení k místní síti zvolíme Vlastnosti

•

Otevře se další okno. Vybereme Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klepneme na Vlastnosti

© RACOM s.r.o. – Mikrovlnný spoj RAy
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•

Otevře se nové okno

•

Na kartě Obecné zvolíme Použít následující adresu IP

•

Zapíšeme Adresu IP 192.168.1.233

•

Nastavíme Masku podsítě 255.255.255.0

•

Klepnutím na OK potvrdíme toto okno a podobně potvrdíme i předchozí okna

•
•

Druhou možností je využití automatického přepínání. Pak je v kartě Obecné zvoleno např. Získat
adresu IP ze serveru DHCP automaticky a na kartě Alternativní konfigurace je zapsána adresa
192.168.1.233. Tato detekce a následné přepnutí však pracuje pomaleji a ne zcela spolehlivě.

•

Vybereme kartu Alternativní konfigurace

•

Zvolíme Uživatelem definovaná konfigurace

•

Zapíšeme Adresu IP 192.168.1.233

•

Nastavíme Masku podsítě 255.255.255.0
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•

Klepnutím na OK potvrdíme toto okno a podobně potvrdíme i předchozí okna

Pokud nepoužíváte Windows XP, pak postupujte při nastavení IP adresy podle manuálu.

Kontrola IP adresy v PC
V systému Windows postupujeme například takto:
1.

V menu Start klepneme na Spustit...

2.

Vložíme povel cmd

3.

Vložíme povel ipconfig a přečteme IP adresu PC a masku:

Kontrola spojení PC - radiomodem pomocí Pingu
V systému Windows vyšleme ping takto:
1.

Zkontrolujeme propojení mezi PC a rádiovým modemem pomocí kabelu Ethernet.

2.

V menu Start klepneme na Spustit...

3.

Vložíme povel cmd

4.

Napíšeme ping 192.168.1.2 a stiskneme OK
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5.

Objeví se okno se zprávou:

Jestliže komunikace neprobíhá, objeví se zpráva "Vypršel časový limit žádosti".
Pokud přesto komunikace webového prohlížeče s radiomodemem neprobíhá, zkontrolujeme nastavení
prohlížeče. V menu Soubor je položka Pracovat offline, která nesmí být zaškrtnutá.
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B. Přehled revizí
Revize 1.1
První vydání

2009-10-30

Revize 1.2
Doplněn rejstřík

2009-11-10

Revize 1.3
2010-10-25
Doplněno pro verzi fw 4.x.x.x
Montáž antény Arkivator
Technické parametry, informace o verzi EU
Seřízení směru antény, přesnější popis
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