
R- 330P  Stanica rušenia VKV rádiovej prevádzky 

Stanica rušenia VKV rádiovej prevádzky R-330P  „PYRAMÍDA“ je určená na automatické vyhľadávanie a od-
haľovanie zdrojov rádiových emisií, ich rušenie podľa parametrov nosnej frekvencie a zamerania,  automatic-
kú analýzu parametrov zachytených signálov a ukladanie informácií o pracujúcich zdrojoch rádiových emisií 
do pamäťových zariadení. Prácu môže vykonávať pri teplote vzduchu vo vnútri prostriedku od -10 do +50° C 
a teplote okolia od -50 do +50° C a pri relatívnej vlhkosti ovzdušia 98 % pri teplote 25° C.

Počty a dislokácia R-330P : 
Podľa zdroja „Jirka“ na WEB stránke  http://www.brdm2.estranky.cz/ boli vo výzbroji celej ČSĽA len 3 rušiace 
stanice R-330P „PAYRAMIDA“. Čo však podľa mojich zistení nebude asi až tak celkom pravda, pretože som 
našiel vozidlá so štyrmi rôznymi vežovými číslami :  122,  123,  181,  182, ktoré patrili do zostavy VÚ 7495, 
teda 7.rádiotechnického pluku Zbiroh (1961 až 30.10.1985) neskoršie 7. rádiotechnickej brigády (31.10.1985 
až 30.11.1991).  Dislokované boli  v odlúčenom 77.  rádiotechnickom prápore ZU (zvláštneho určenia)  VÚ 
7495 Mariánske Lázně-Hamrníky. A je viac ako isté, že som nenašiel vozidlá všetky. 

Bojová obsluha : 
Posádku samotnej stanice R-330P tvorili 3 osoby : 
 veliteľ vozidla - operátor., 
 operátor,
 vodič - mechanik (zabezpečoval obsluhu agregátu),  
 zbytok bojovej obsluhy komplexu bol v doprovodných vozidlách V3S a ZIL.

Stanica zabezpečuje tieto činnosti :
 vyhľadávanie signálov zdrojov rádiových emisií v rozsahu zadanej frekvenčnej škály a v povolenom azi-

mutálnom sektore,
 určenie charakteristík týchto signálov,
 zameranie zdrojov odhalených emisií so zákazom úpravy signálov prichádzajúcich z nepovolených azi-

mutálnych sektorov,   
 výmena  informácií  o charakteristikách  odhalených  signálov  medzi  stanicou  rušenia  a stanovišťom 

riadenia komplexu „MANDÁT“,
 formovanie požadovaných druhov rušenia pre potlačenie rádiových sietí, 
 vyžarovanie rušiacich signálov a automatické prelaďovanie vysielača rušenia na frekvenciu druhej rádi-

ovej siete pri prerušení práce rušeného cieľa,
 zápis a ukladanie v pamäťových zariadeniach : 

• hodnôt frekvencií na ktorých je zakázané rušenie,  
• pracovných frekvencií RES zistených v procese analýzy, ale nezistených prostriedkami rádiového ru-

šenia, 
• pracovných frekvencií RES – prostriedkov rádiového rušenia  nemajúcich prioritu, 
• pracovných frekvencií RES – prostriedkov rádiového rušenia  majúcich prioritu, 
• pracovných frekvencií RES – prostriedkov rádiového rušenia vyhradených pre rušenie v danom čase,

 automatickú kontrolu prerušených rádiových sietí,
 spojenie s nadriadeným riadiacim stanovišťom.    

Režimy bojovej činnosti   
Činnosť, na ktorú je stanica určená, umožňuje širokopásmový unifikovaný vysielač (rušička), zostrojený pod-
ľa  schémy  zosilňovača  s regulovaným zosilnením,  zabezpečujúcim  vysokú  rýchlosť  prepínania  z jednej 
frekvencie na druhú po celej škále frekvencií 30 až 100 MHz, bez prelaďovania a prípravy frekvencie. Zosil-
ňovač dovoľuje zosilňovať signál do úrovne najmenej 1 kW. Prostriedok môže pracovať s krátkymi prestáv-
kami so strešnou anténou. Výkon rušiaceho signálu je min. 900W, nad 90 MHz, max. 1000W, do 90 MHz. 

Prijímače pracujú v rozsahu frekvencií 20 až 100 MHz (vo vozidle 3 x 323).

Režimy práce :
prieskum v celom pásme na 2 až 3 pracoviskách s možnosťou spektrálnej analýzy signálu;  
možnosti rušenia selektívne odpoveďové, alebo ručne spínané s voľbou 3 druhov modulácie rušiaceho 
signálu : 
 F1, 
 F3,
 SSB;
druhy a určenie antén : 
 príjem 4 m prútovými anténami,
 vysielanie logaritmicko-periodická (smerová do 30km) a strešná (kryška) všesmerová anténa, ktorá 

umožňuje rušenie do vzdialenosti 15 km aj za jazdy;   
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spojenie prevádzkou A1, A3, F1 a F3, prostredníctvom týchto spojovacích prostriedkov :
 KV rádiostanica R-130, 
 VKV rádiostanica R- 123 M,
 linkové poľné telefóny TA-57;    
elektrické napájanie : 
 cez menič 380V 50Hz  (väčšinou v kasárňach),
 cez elektrocentrálu s výkonom 8 kW. 

Rušiaca stanica R-330P mohla pracovať sama, alebo spolu s prieskumným prostriedkom "TOMÁŠ" (integ-
rovaným do PV3S SK), ktorý mu mohol dodávať frekvencie pre rušenie.  

Vzhľadom k pomerne malému dosahu rušenia bolo bojové postavenie stanice pomerne blízko k prednému 
okraju s nepriateľom. Stanica rušila všetko, čo sa nachádzalo na jej frekvenciách a bolo vyhodnotené ako 
protivník.  Umožňovala odpočúvať komunikáciu protivníka a vstupovať do nej,  čím bolo možné vniesť do 
protivníkovej komunikácie zmätok. Z magnetofónu, vo výbave vozidla, bolo namiesto rušiacich signálov mož-
né vysielať akékoľvek pripravené nahrávky. 

Stanica rušenia sa skladá z týchto základných komponentov: 
 podvozok,
 automatizované pracovisko riadenia prostriedkov stanice, 
 automatizovaného pracoviska zisťovania a analýzy,
 vysielač,
 zosilňovač výkonu, 
 prijímací zameriavač,
 generátor signálov rušenia,
 systém napájania antén, 
 spojovacie prostriedky a zariadenie výmeny informácií,
 navigačné zariadenie TNA-3,
 systém napájania a rozvodu elektrickej energie, 
 prostriedky OPZHN - automatický signalizátor ionizujúceho žiarenia a otravných látok GO-27, 
 kúrenie a klimatizácia, filtračné a ventilačné zariadenie,  

Podvozok :
Stanica rušenia je integrovaná do viacúčelového, ľahkého pásového, predĺženého obrneného transportéra 
MT-LBu sovietskej výroby. To zabezpečuje vysokú mobilitu v členitom teréne, so stúpaním do 35°, bočným 
sklonom max. 25°, prekonávanie zákopov do šírky max. 2 500 mm, zvislej steny do výšky 700 mm a vod-
ných prekážok plávaním. Vozidlo nemá vežičku a kruhový otvor na strope korby, hneď za motorovým pries-
torom, je zakrytý pancierovým plátom, privareným k stropu korby. 

Pracovisko riadenia stanice obsahuje :
 blok riadenia prijímača a budičov (žiaričov),
 bloky spracovania,
 blok pamäťových zariadení meničov frekvencií,
 blok riadenia vysielača,
 blok technicko-informačného spojenia. 

Automatizované pracovisko zisťovania a analýzy obsahuje :
 napájanie anténového systému R-399BP,
 širokopásmový vstupný zosilňovač,
 panoramatický indikátor príjmu R-399T, 
 panoramatický analyzátor,
 iné zariadenia zisťovania a analýzy.

Vysielač stanice obsahuje : 
 formovač (generátor) modulačných signálov,
 budiče „LAZUR“ (4 ks), 
 komutátor signálov budičov, 
 skrinku zosilnenia výkonu,
 systém napájania antén 

Spojovacie prostriedky :
 rádio - reléová stanica R-415V „AZID-1D“,
 VKV rádiostanica R- 123 M,
 KV rádiostanica R-130, 
 linkové poľné telefóny TA-57;    
 zariadenie na prenos dát AI-011, 
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 blok technicko-informačného spojenia.

Stanica R-330P mala len jeden teleskopický anténový stožiar a súpravu výnosných antén. Možno že bol 
spracovaný  variant  R-330K  aj  na  podvozku  MT-LBu,  často  sú  na  fotografiách  vidieť  štyri  teleskopické 
stožiare  s anténami  reléových  rádiostaníc.  Také  usporiadanie  anténových  stožiarov  je  charakteristické 
menovite pre R-330K.

Anténové zariadenia :
 4 m prútové antény 
 teleskopický stožiar 

o zapustený v zadnej časti strechy vozidla, v ľavo, pri zadných dverách (viď maďarská R-330P), alebo
o teleskopický stožiar na otočnom kĺbe, umiestnenom na ľavej strane vozidla, v jeho zadnej časti.

 logaritmicko-periodická (smerová do 30km),
  a strešná (kryška) všesmerová anténa

Systém elektrického napájania obsahuje
 palubný autonómny zdroj elektrickej energie (elektrocentrála), 
 panel pripojenia k elektrickej rozvodnej sieti 3 x 380 V, s frekvenciou 50 Hz,  
 panel nabíjacieho a osvetľovacieho zariadenia,
 stabilizátor napätia

Maximálny výkon napájania stanice 16 kVA.  

Čas rozvinutia anténového poľa s teleskopickým stožiarom a pohotovosti stanice k činnosti, 3 člennou bojo-
vou obsluhou, je 40 až 60 min. 

Stanica môže byť prepravovaná všetkými spôsobmi transportovania pri splnení predpísaných podmienok na 
transport. 

KV rádiový prijímač R-399А „КATRAN“
Určenie :
Stacionárny superheterodynný krátkovlný rádiový prijímač R-399A „KATRAN“ je určený na : 
 autonómnu prevádzku s vyhľadávaním a príjmom telegrafných (AM), telefónnych (CW) a jednopásmových 

(USB/LSB) signálov, bez prídavných demodulujúcich prístrojov v celom rozsahu prijímaných frekvencií,
 používanie  na  úrovni  riadiaceho  rádiového prijímacieho zariadenia  s automatickým zistením kódu  na-

stavenia frekvencie,
 používanie na úrovni účinného rádiového prijímacieho zariadenia, snímača k R-399, zabezpečujúceho na-

stavenie na ľubovoľnú frekvenciu podľa vonkajšieho kódu za 50 ms,
 používanie v zostave komplexov so zabezpečením vyššie uvedených funkcií, 

 príjem signálov z relatívnej fázovej telegrafie (относительно-фазовой телеграфией ОФТ) a iných typov sig-
nálov pri zistení vonkajších demodulujúcich prístrojov a zariadení, 

 dlhodobý príjem SSB signálov,
 panoramatický prehľad v šírke pásma 1.0; 3.0; 4.0; 6.0; 10.0 kHz a indikáciu nastavenia rádiového prijí-

macieho zariadenia na frekvenciu prijímaného signálu s presnosťou ±1 Hz,
 súbežnú prevádzku dvoch rádiových prijímacích zariadení, zabezpečujúcich nastavenie oboch zariadení 

pri riadení prelaďovaním jedného z nich. 

Zostava rádiového prijímača :
1. KB1А – rádiový prijímač, 
2. KB2А – blok napájania rádioprijímača zo siete striedavého napätia 220 V 50 Hz, 
3. KB3А – blok napájania rádioprijímača zo zdroja jednosmerného nаpätia +27 V +10% s maxi-málnou 

pulzáciou 0,3 V,  
4. KB5 – blok určený na zabezpečenie režimu riadenia automatického prelaďovania napro-gramovaných 

frekvencií  pri  zistení signálu na ľubovoľnej  z naprogramovaných frekvencií,  a tiež zosilnenia signálov 
v pásme do 40 kHz a súbežnej prevádzke s prijímačom,  

5. Sada ND

Poznámka : Rádiový prijímač môže byť v zostave buď s blokom napájania KB2A alebo KB3A.

Blok napájania rádioprijímača "R-399BP"
R-399BP „KATRAN“ – napájací blok rádiového prijímača a anténového systému R-399 

Panoramatický indikátor príjmu "R-399Т"
R-399T „KATRAN“ – profesionálny panoramatický indikátor príjmu pre KV rádiové prijímače

Rádio reléová (smerová) stanica R-415D „AZID 1D“
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Určenie :
Radioreléová  stanica  R  415 je  určená  k vytváraniu  rádio-reléových  spojov,  pre  odbočenie  prenosových 
kanálov z magistrálnych spojovacích vedení a pre a diaľkové riadenie KV a VKV rádiostaníc. 

Stanica umožňuje spojenie bez vyhľadávania a prevádzku bez ručného dolaďovania, na mieste alebo za po-
hybu. 

Spoľahlivá práca so stanicou je možná pri teplote od -30 do +50 °C, relatívnej vlhkosti ovzdušia 98 % pri tep-
lote +40 °C a zníženom tlaku vzduchu do 613 hPa (460 torrov). 

Zloženie RRS R-415V :
Stanica sa vyrábala v 6 variantoch, odlišujúcich sa rozsahom frekvencií (N, V, NV), typom primárneho zdroja 
napájania  (jednosmerného  napätia  27  V,  jednofázového  napätia  220  V a trojfázového  napätia  380 
V s frekvenciou 50 Hz), podľa typov prijímačov, kompletu anténového ústrojenstva, rozvádzača prúdu a spô-
sobu napájania, anténového duplexu. Každá stanica má svoj originálny komplet príslušenstva a náhradných 
dielov a prevádzkovú dokumentáciu. 

V závislosti na prevedení  sa stanica skladá zo 6 alebo 8 základných komponentov, ktoré tvoria samostatné 
celky.

Hlavné možnosti :
 rádiostanica umožňuje spojenie bez vyhľadávania a ručného dolaďovania, 
 režim práce stanice je celodenný nepretržitý, 
 čas prípravy k práci do 20 minút od pripojenia k zdroju elektrického napájania, 
 automatizovaný systém stanice  umožňuje  v pracovnom režime kontrolu  on-line  spojenia  a vyhľadania 

vzniknutej poruchy (bloku),
 stanica môže byť umiestnená na automobiloch, lietadlách a vrtuľníkoch. 

R-415 umožňuje tieto spôsoby prevádzky :
 súčasná prevádzka na dvoch telefónnych frekvenciách a dvoch telegrafných kanáloch (prevádzka s diel-

mi pre viacnásobné využitie DVV),
 prevádzka na troch (operatívnych) účastníckych telefónnych kanáloch a jednom služobnom kanále so 

zariadením „AZUR-6B“ (zariadenie "P-330-6" nepatrí do výbavy stanice),
 prenos dát s rýchlosťou 12-48 kBit/s (APD nepatrí do výbavy stanice),
 jednokanálová  prevádzka  –  simplexná  prevádzka  na ktoromkoľvek  telefónnom  kanále  so  zvýšeným 

frekvenčným zdvihom,
 diaľkové ovládanie KV a VKV vysielačov,
 pomocná  prevádzka  pre  automatickú  kontrolu  vysielania  a príjmu  bez  vyžarovania  do  priestoru,  pri 

ktorom sa testuje prevádzkyschopnosť zariadení,
 prevádzka pre automatické naladenie príjmu a vysielania pri ktorom je možnosť naladenia na ktorýkoľvek 

pár pevne nastaviteľných frekvencií prijímača a vysielača pomocou dekadických prepínačov v syntezáto-
re frekvencií. 

 spoločná činnosť s rádio reléovou stanicou R-405 na totožných frekvenciách.

Rádiostanica R-123M  s meničom BP-26
je simplexný veľmi VKV vysielač a prijímač s elektrickým polo-duplexom. Rádiostanica je určená pre fónickú prevádzku 
s frekvenčnou moduláciou. Umožňuje spojenie s rádiostanicami RF-10, R-105/108/109/114d (R105-109M), 
R107 (R- 107T), R-111, R- 113. Frekvenčný rozsah  20,0  až 51,5 MHz, vysielací výkon 20W.
R-123M ďalej umožňuje : 
 vopred vyladiť a zaistiť štyri ľubovoľné frekvencie, z celého rozsahu frekvencií a prechod na ne jediným prepínačom, 

pomocou automatiky,   
 diaľkové ovládanie rádiostanice poľným telefónom TA-57,
 príjem telekódovej informácie,
 obojstranné spoľahlivé spojenie podľa druhu rádiovej prevádzky, reliéfu terénu a použití 4 metrovej tyčovej antény 

do 28 km.   

Rádiostanica R-130M s meničom a dielom ladenia antény
je simplexná krátkovlnná (KV) rádiostanica. Má spoločný vysielač aj prijímač s blokom ladenia antény. Používa sa na 
taktickom stupni velenia (divízia). Umožňuje spojenie s rádiostanicami R-104M, R-112, R-123, R-129M, R-134, 
R-140, R-143. Frekvenčný rozsah  1,5  až 11,0 MHz, odstupňovaný po 10 kHz v 950 fixných frekvenciách.  
Rádiostanica ďalej umožňuje : 
 prevádzku na jednom postrannom pásme, 
 vysielanie a príjem jednokanálovej simplexnej telefónie, prostredníctvom VHZ R-124, alebo po linke, te-

lefónom TA-57, 
 vysielanie a príjem telekódových formácií,
 diaľkové ovládanie po dvojitom vedení poľným telefónom TA-57,
 spoluprácu so zariadením na utajovanie hovorov T-219,
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 obojstranné spoľahlivé spojenie podľa druhu rádiovej prevádzky, reliéfu terénu a použitej antény od 20 do 350 km, 
 vysielanie a príjem telegrafného signálu pri jednokanálovej alebo viackanálovej amplitúdovej modulácii, 
 sledovací príjem vo všetkých druhoch prevádzky,

Poľný telefónny prístroj TA-57
sa používa na pracovisku zriadenom mimo vozidlo. Je určený pre systém miestnej batérie s induktorovým 
vyzváňaním. Prístrojom je možné diaľkové ovládanie rádiostaníc. Hmotnosť je max. 3 kg. 
TA-57 umožňuje :
spojenie po káblových vedeniach do vzdialenosti 44 km, 
vzdušným vedením (vodiče 3 mm) do 150 až 250 km,
prevádzku 6 mesiacov pri odbere 8 mA.
napájanie  10 V batériou GB-10-U-1,3 

Základné takticko – technické charakteristiky :
základné rozmery vozidla (mm) dĺžka 8 150

šírka 3 060
výška 2 850
svetlá výška 350

hmotnosť plne vybaveného vozidla (kg) 15 500
rozsah frekvencií v MHz 30 až 80
delenie nastavenia frekvencií v krokoch po kHz 1
výkon rádiostanice pri pracovnej záťaži 75 Ω , vo W pri plnom výkone 35

pri slabom výkone 1
odchýlka frekvencie vysielača v kHz 4,4 až 8
relatívny odklon frekvencie rádiostanice, max. ± 4,5 x 10°
citlivosť prijímača v mkV (mikrovolt) v telefónnom kanále 1,2

v telegrafnom kanále 0,6
v číslicovom kanále 1,7
pri príjme číslicových kódov 0,9

dosah spojenia v km, s rdst rovnakého typu, v stredne členitom teréne pri použití bežnej antény, 
min. 
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nominálne napätie vo V 22,1 - 29,7
spotreba prúdu rádiostanice v A, max. v režime príjmu 2,3

v režime vysielania 10
rozsah pracovných teplôt v °C -50 až +60
rozmery  rádiostanice v mm výška 428

šírka 239
hĺbka 222

hmotnosť rádiostanice s odpruženým rámom v kg, max. 27
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http://armradio.multishop.ru/review/r/r_399t.html
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