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LOGISTICA PENTRU TRANSMISIUNI A COMPLEXULUI NBC
Având în vedere complexitatea actiunilor pe care trebuie sa le execute un numar limitat de operatori, într-un spatiu limitat (acces greu, riscuri de
contaminare), toate desfasurate într-un timp scurt, a necesitat proiectarea si achizitionarea unor echipamente eficiente, cu functionare pe cât posibil
neîntrerupta si sigura, capabile sa transmita si sa receptioneze în timp scurt informatii diverse si complexe. La toate acestea se ridica si problema pretului
precum si a interoperabilitatii cu alte sisteme de telecomunicatii.

La luarea deciziei de organizare a sistemului, s-au luat în considerare urmatoarele:
• cerintele informationale necesare – flux de date, conditii de lucru, tipuri de informatii transmise, integrarea în sistem real de timp, timpul de utilizare,
perioade critice de aplicare;
• *Diferite tipuri de antene, puterea de emisie, sensibilitatea receptoarelor;
• eficienta tehnica, având în vedere ca se lucreaza în zone cu ionizatii puternice, zone expuse orajelor si vânturilor, zone cu acoperire radio limitata.

S-a accentuat eficienta, avand în vedere ca sistemele sunt complexe si implica conditii deosebite de exploatare. S-a ajuns în faza actuala, trecând prin mai
multe etape:

• în faza de proiectare am luat în calcul costuri de exploatare, costuri de întretinere, probleme de interconectare, fiabilitate;
• în faza de achizitie ne-am gândit la asigurarea documentatiei tehnice, la modul facil de operare si la pret;
• în faza de exploatare, implementam continuu metode tehnice de optimizare – diversificarea tipurilor de antena, autonomie energetica, protectii electrice si
electronice, adaptarea unor noi terminale.

Permanent se face o evaluare a eficacitatii care se refera în mod deosebit la evolutia continua a optimizarii cerintelor de baza raportate la indeplinirea acestei
cerinte. Solicitarile sunt din ce în ce mai numeroase. Ele se refera la stabilitatea legaturilor indiferent de distante si frecventa, la durata surselor de
electroalimentare, la adaptarea rapida a diferitelor interfete,…

Criteriile dupa care apreciem eficienta sistemului sunt clasificate dupa mai multe obiective care trebuiesc atinse, si anume:

• criterii tehnice – sunt definite de solutiile uzitate pentru atingerea destinatiei pentru care sistemul a fost gândit si executat;
• criterii economice – acestea scot în relief raportul dintre cheltuielile efectuate raportate la rezultatele practice obtinute;
• criterii de fiabilitate – acestea sunt complexe. Ele se refera la stabilitatea în timp a capacitatii de operare, la siguranta obtinerii legaturilor în orice conditii,
robustetea la factori de mediu si chiar la factori umani (rezultati din manipularea gresita a echipamentului);
• criterii de operabilitate – sunt caracterizate de calitatea comunicatiilor, rapiditatea montarii si demontarii antenelor, a surselor de alimentare, a unor blocuri
eventual defecte. Tot aceste criterii sunt essential de studiat în cazul interoperativitatii.
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Având în vedere ca acest complex este într-o continua modificare datorita unor factori ca:

• zona de lucru – distanta, acces, conditii
• numarul personalului operator - complexitatea masuratorilor;
• viteza de declansare a operatiunilor
• asigurarea financiara pentru fiecare operatiune si asigurarea financiara pentru asigurarea intretinerii echipamentelor – taxe legale pentru mijloacele auto,
pretul combustibilului, taxe pentru utilizarea spectrului radio;

De aceea, optimizarea trebuie facuta dupa mai multe criterii; în caz contrar, se ajunge la rezultate insuficiente, chiar se poate ajunge la blocare, atât în
dezvoltarea ulterioara cât si la incapacitatea factorului uman. Intial, pentru a modela sistemul de comunicatii, am apelat la teorii matematice, caracteristice, si
anume:

• functia obiectiv, care cuprinde indicatori de calitate normati si obligatorii ai sistemului cât si parametrii de pondere ai indicatorilor de calitate. Având în
vedere ca sistemul de comunicatii este, matematic, un sistem ergotic, evaluarea este obligatorie într-o gama larga de conditii – în mod special, este util sa se
considere extremele, care sa fie comparate cu cele normale;

Nu trebuie compensat matematic scaderea unui indicator de eficienta pentru modificarea altui indicator cum se poate întâmpla într-o functie matematica
neliniara. Desi calculele teoretice au fost bine facute, în realitate au aparut si apar indicatori suplimentari care se refera la:
• conditii de propagare radio;
• conditii de acces – meteo, proprietate privata, accesibilitate teren;
• numar de interventii spontane si viteza de reactie ceruta.

Functia obiectiv a fost considerata de forma:
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În care:
h - indicatori de calitate normati
b - indicatori de pondere ai coeficientilor de calitate

În ceea ce priveste siguranta comunicatiilor, indiferent cum se realizeaza – fir, radio, radioreleu, traductor – orice defectiune poate afecta grav, iremediabil
viata operatrilor care sunt în câmp contaminat. De asemenea, se poate reflecta si asupra celor care coordoneaza actiunea. Si în acest caz se poate aplica functia
stochastica de tipul:

P = P( D t £ t) unde:

D t = timpul de punere în functie a echipamentului raportat la timpul de începere a legaturii
t = timpul în care mesajul nu este afectat (este foarte important în cazul realizarii legaturilor din mers – mobil si portabil). Acest factor este mai mare când se
realizeaza legaturi în noduri CW – BLU si MF, dar este foarte scurt când se realizeaza noduri digitale – traductor – interfata A/D – emitator sau când se
lucreaza cu tehnica computerizata pe suport radio.

Cerinta de baza, din punct de vedere tehnic, este o stabilitate cât mai ridicata a sistemelor – a frecventei, a electroalimentarii, a minimalizarii interfetelor.
Factorii perturbatori considerati sunt de obicei de origine interna – fiabilitate, abilitate operatori, intretinere,… Cea mai mare parte a aparaturii are oscilatoare
comandate digital, de tip DDS, ceea ce îi confera o stabilitate deosebita, cu un autocontrol deosebit. De asemenea, majoritatea transiverelor au programate
frecventele în corelatie si cu acordul etajelor de putere pentru înalta frecventa, face foarte facila utilizarea.

Disponibilitatea echipamentelor este într-o stransa corelare cu relatia Schannon – Moore, care se refera la probabilitatea de supravietuire tehnica – definite de
structura retelelor de transmisiuni si fiabilitatea tuturor componentelor. Atât matematic cât si practic se constata ca probabilitatea de supravietuire este data de
variantele de interconectare:
• fir – radio = centrala telefonica sau telefon fix – interfata – statie radio;
• radio – radio = legatura directa sau prin reflexia în ionosfera;
• radio – translator – radio = statie radio individuala = autostatie – statie fixa,
cu atât este mai sigura reteaua de teletransmisie sau de comunicare directa, în timp real.
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Unde: D = disponibilitatea
ti = timp de indisponibilizare
td = timp de disponibilizare

O caracteristic a a retelei pe care o folosim este gradul de mobilitate. Acest grad este diferit pentru laboratorul mobil, pentru autolaborator si altul pentru
operatorii din teren. În calcule trebuie sa se ia în considerare atât timpul de instalare si pornire cât si timpul de dispunere în teren. Este necesara si o rezerva de
timp mai ales în zonele greu accesibile, unde pot aparea probleme de acces, de propagare radio slaba, si chiar de interferente. De multe ori se apeleaza la
translatoare proprii, montate pe echipamentele mobile, montat direct în teren, sau se lucreaza pe translatoare ale tertilor, cu acordul lor, numai în caz de
extrema urgenta. Din aceste motive, asigurarea unei flexibilitati de retransmisie este deosebit de importanta. Functia de flexibilitate F se calculeaza în functie
de:

F = f (ST D )
unde:
S = indicator de structura
T 2 = indicator pentru solutii tehnice
D 2 = indicator de automatizare – accord automat, pornire automata

Noile echipamente, desi sunt analogice, sistemul de comanda si control sunt de acelasi tip constructiv.

În final, cateva referiri la costuri. Indicatorii sunt foarte importanti, dar pentru HCJV au fost deosebit de importanti. In calcul a fost introdus: costuri de
proiectare, costuri de adaptare si interconectare, costuri de exploatare, costuri de întretinere, costuri de achizitie a aparaturii propriu-zise si a componentelor
pentru blocurile multifunctionale care au facut subiectul autodotarilor. Costurile de functionare nu sunt deosebite, datorita fiabilitatii ridicate, pentru ca
majoritatea echipamentelor se gasesc în laboratorul mobil care de obicei nu este parcat la baza. Din punct de vedere matematic, HCJV a luat în calcul
indicatorul cost, cu un coeficient destul de mare, raportor real la resursele proprii. În câteva faze a avut chiar si semn contrar, tot din punct de vedere
aritmetic. Întotdeauna, costul de exploatare a fost preponderent, pentru ca actualele echipamente vor trebui sa poata fi utilizate chiar dupa ce utilizarea lor este
depasita. Din experienta, lucram cu echipamente care desi sunt depasite moral, isi fac totusi datoria foarte bine; unele dintre echipamentele casate asigura o
baza materiala utila pentru dezvoltarile ulterioare – surse de alimentare, blocuri de antene, sasie si rak-uri pentru module, etc.
Parafrazând o celebra fraza: “Partea care va castiga viitorul razboi va fi aceea care va avea ultima antena în stare de functionare” (Norman Augustin din
Departamentul Apararii USA, 1991). Idea nu este noua, s-au mai vehiculat asemenea idei: “Cine nu are informatii, nu va conduce”… La realizarea acestei
retele de transmisiuni voce si date, HCJV – Divizia NBC a avut în vedere mai multe aspecte:

• stationarea în zone contaminate un timp foarte redus pentru a nu expune inutil personalul.
• Marirea vitezei de analiza si prelucrare a datelor primare, având în vedere numarul ridicat de situri în care suntem solicitati, cât si asigurarea unui numar
ridicat de monitorizari în zonele cercetate,
• Ajutarea populatiei în zonele calamitate – inundatii, alunecari de teren, cât si ajutorul rapid al populatiei prin asigurarea suportului moral, psihologic, în
cazul unei contaminari, pe termen scurt sau mediu.
• Ajutor dat autoritatilor administrative si guvernamentale în cazul oricarui tip de dezastru sau de urgenta.

Tot sistemul fiind modular si mobil, timpul de dispunere în teren este foarte scurt, de ordinul orelor; este un timp foarte scurt în raport cu reactia autoritatilor.
Fiind independent, atât energetic precum si a modului de comunicatie, poate asigura legaturi în timp real cu oricare dintre specialistii echipei (de nivel
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academic sau cu oricare autoritate guvernamentala implicata în situatiile de urgenta.
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