TM

microwapp HR 10A, 10B
mikrovlnný transvertor urèený pro použití v radioamatérském pásmu 3 cm
Vnìjší mikrovlnné transvertory øady microwappTM HR z produkce firmy BTV pøedstavují celistvý výrobní program
pro mikrovlnná pásma od 2,5 do 24 GHz, který je orientován na radioamatérskou komunitu. Koncepce i praktické
konstrukèní øešení transvertorù jsou charakteristické tím, že je možné na mikrovlnných pásmech pracovat takzvanì
"od krbu", na rozdíl od souèasné pøevládající praxe. Pointa øešení spoèívá v tom, že venkovní mikrovlnný transvertor
chránìný proti prachu, dešti a snìhu (ochrana IP54) tvoøí kompaktní celek s parabolickou anténou. Toto
v radioamatérské praxi unikátní øešení øádovì snižuje obvyklé energetické ztráty mikrovlnné energie pøi použití
vnitøního transvertoru a vnìjší antény, a to i pøi použití toho nejdražšího a nejménì ztrátového koaxiálního kabelu.
Transvertory microwappTM HR jsou tvoøeny vnìjší jednotkou s integrovanou parabolickou anténou s nastavitelnou
polarizací a vnitøní jednotkou, kterou fakticky pøedstavuje pouze napájecí zdroj s napájecí výhybkou, vstupní
a výstupní N konektor a síová zásuvka. Vnitøní jednotka je souèásti kompletu. Ve vnìjší èásti je naopak integrována
veškerá elektronika transvertoru.
Transvertory microwappTM HR jsou obecnì konstruovány tak, aby spolupracovaly s bìžnými UHF transceivery pro
pásmo 70 cm s evropským rozsahem 430-440 MHz. Kmitoètový plán transvertoru je navržen tak, aby výsledné
kmitoèty pro pøíjem i vysílání odpovídaly kmitoètovým úsekùm, ve kterých se dle evropských zvyklostí odehrává
bìžný i soutìžní radioamatérský provoz.
Pøi dodržení doporuèeného postupu propojení transceiveru s transvertorem není potøebné nic dalšího dolaïovat
a nastavovat. Jednoduchým propojením vašeho transceiveru a transvertoru microwappTM HR získáte kvalitní
zaøízení pro práci na mikrovlnných pásmech. Pro dokonalé využití technických pøedností popisovaného transvertoru
doporuèujeme realizovat jeho montáž na stožár s použitím rotátoru umožòujícího pohyb kompaktu microwappTM HR
ve dvou rovinách, myšleno, pohyb v azimutu i v elevaci. Pøi použití transvertoru microwappTM HR na pøechodném
stanovišti je možné napájet transvertor i ze stejnosmìrného zdroje 12 V pøes støídaè DC/AC 12/230 V.
Na výstupu vlnovodu transvertoru microwappTM HR 10A je 1 W, což s integrovanou základní parabolou pøedstavuje
vyzáøený výkon (EIRP) 250 W. U verze 10B (10 W) je EIRP 2,5 kW.
Technické parametry
Kmitoètové pásmo
Druhy provozu
Modulace
Výkon vysílaèe
Výkon TX s parabolou 350 mm
Vstupní výkon 430 MHz
Polarizace
Anténa
Šumové èíslo pøijímaèe
Zisk antény
Napájecí napìtí
Rozsah pracovních teplot
Rozmìry
Váha

10368,000 ÷ 10378,000 MHz v souladu s kmitoètovou tabulkou IARU
CW, SSB, FM, digitální
dle druhu použitého provozu
1 W HR 10A, 10 W HR 10B
250 W [EIRP], 2,5 kW pro 10B
nom. 3 W, max. 10 W
horizontální/vertikální
parabolická 350 mm
typ. 1,2 dB
27 dB
~230 V, 50 Hz
-25° až +50°C
560x510x410 mm
13,4 kg

nastavitelný
volitelná
možnost 650 mm

Výrobce
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Kmitoètová tabulka
Kmit. rozsah HAM

Vlnová délka λ
~ 3 cm

10000 ÷ 10500 MHz

blokové schéma mikrovlnného transvertoru

Signály v pásmu 3 cm

Používaný úsek pásma
10368 - 10370 MHz

Potøebný rozsah
transceiveru 430 MHz
433 - 435 MHz
432 - 434 MHz

microwapp HR 10A

~230 V

microwapp HR 10A

ZDROJ
12V/10A

5 žilový kabel
5 x 1,5 mm2
vf koax

PTT
VNITØNÍ JEDNOTKA

ext. PTT

B PLUS TV a.s.

~ 230 V

B PLUS TV a. s., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 556 420 360, fax: +420 556 420 301
e-mail: btv@btv.cz, http://www.btv.cz

