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INLEIDING
Beschermde programmeer funktie Telsy crypto TX1020
Deze funktie is beschermd door middel van een paswoord.
Uitsluitend na het invoeren van het juiste paswoord, kan de
programmering plaats vinden.
Een beschermde funktie is de "MODE" programmering (funktie 3).
Hiermee kan voor elke kode-sleutel en dus voor de bijbehorende
crypto-kode, bepaald worden of deze ANALOOG of DIGITAAL moet zijn.
ANALOOG
Het analoge principe bestaat uit een 2-dimensionaal (frequentie en
tijd) a-synchroon versluierings-syteem, gebaseerd op de Fast Fourier
Transformatie (FFT). Dankzij deze techniek is een synchronisatiemechanisme overbodig. Hierdoor kan de gebruiker direkt, zonder
tijdverlies, op crypto overschakelen en communiceren. Ook bij sterk
varierende of verminderde signaalsterkte zal het systeem nog goed
kunnen blijven funktioneren.
DIGITAAL
Hierbij wordt het spraaksignaal omgezet in een digitale vorm en
geanaliseerd door een vocoder (LPC). Het resultaat hiervan wordt
versluierd door een zeer veilig vercijferings algoritme.
Een speciaal modem zorgt ervoor dat deze digitale informatie,
gekombineerd met een efficient synchonisatie systeem, via een
radio-kanaal verzonden kan worden. Op het radio-kanaal wordt dit
signaal als "ruis" waargenomen. De crypto-ontvanger decodeerd het
signaal en reconstrueerd het spraaksignaal door middel van een
LPC-10 synthesizer.
"SMALBAND"
De TX1020 funktioneert binnen de normale spraakband.
Analoog : 300-3100 Hz maximaal.
Digitaal: 420-2830 Hz minimaal.
Ascom Teletron B.V. kan u nader informeren omtrent de toepassingsmogelijkheden van beide crypto-algoritmes.
ALGORITME (MODE) PROGRAMMERING
Wordt uitsluitend analoog of uitsluitend digitaal gewerkt,
programmeer dan voor elke sleutel respektievelijk een analoog of een
digitaal algoritme. Ook een kombinatie van beide is mogelijk.
In principe vindt deze programmering eenmalig plaats doch kan
naderhand uiteraard gewijzigd worden.
Deze programmeer-funktie kan bij de TX1020 m.b.v. het toetsenbord
(portofoon- en bediensysteem-versie), of d.m.v. de externe
kode-injector INJ5000, uitgevoerd worden.
Bij de mobilofoon-crypto, TX1020 versie 1, wordt deze funktie
door Ascom, volgens klant-specificatie, uitgevoerd.
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1. ALGORITME (MODE) PROGRAMMERING Funktie 3
Funktie 3 wordt gebruikt voor het bepalen van het crypto-algoritme
van elk van de 4 kode-sleutels (0, 1, 2_of 3).
Het algoritme kan analoog of digitaal zijn.
Druk voor het funktie programma:
| SET !
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Display toont eerste funktie:
j

LOCK

<CLR>

!

<CLR>

knippert

Druk, voor funktie 3 (MODE):
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To t d a t d i s p l a y t o o n t :
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knippert

Druk:
i SET i
Display vraagt naar het paswoord:
J MODE PW? !
Druk, voor het paswoord, achtereenvolgens:

f/+~| i" f ! ! aj ! !_crJ
Display:
j-MODSEL=<0>"i <0> knippert (kan ook 1, 2 of 3 zijn)
Kies'nu'de'sleutel (0,1,2 of 3) waarvan u het algoritme wil bepalen.
Druk:
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Is de sleutel bepaald, druk:
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SET

i
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(vervolg pagina 3)
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bevestiging
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(vervolg van funktie 3)
Display toont de crypto-algoritmes waaruit men kan kiezen:
|

ANALOG

|

ANALOOG

algoritme

|

D I G I TA L

!

D I G I TA A L

£_lgoritme

| ANALOGHF J NIET KIEZENi!! Bestemd voor HF korte-golf apparatuur.
Voor het wisselen van het algoritme, druk:
1
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Zodra het gewenste algoritme" ingesteld is, druk:
i

SET

!

ter

bevestiging

of
j cl ! voor het hernemen van de normale werking
* Wordt "SET" ingedrukt, display ca. 1 seconde:
J

KEY

CLRD

|

"oude"

kode is gewist;
nieuw algoritme is bepaald

* Wordt "CL" ingedrukt, display ca. 1 seconde:
*

J

ABORTED

|

procedure wordt verlaten;
kode wordt niet gewist

LET OP: Bij het kiezen van het analoge ("ANALOG") algoritme dient
voorkomen te worden dat "ANALOG HF" wordt geprogrammeerd.
Dit principe is niet geschikt voor de standaard portofoon
en mobilofoon apparatuur welke bij de Nederlandse politie
in gebruik is!
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