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1. Waarom een Kolibrie III svsteem

De Telefoon a uisterproblematiek:

Het centraal a uisteren van autotelefoons kan nog niet\ Hierdoor heeft de
recherchewereld een forse achterstand. Immers crlminelen beschikken over een goede
telecommunicatie infrastructuur welke niet af te luisteren Is. Een landelijk dekkend

moblel net waarbinnen het mogelijk is gesprekken te voeren zonder dat deze gericht "uit
de lucht gepikt“ kunnen worden.

Hier komt verandering In. De PTT is bezig een centrale a uistfedaciliteit te implo;. iCl lto< 0I I
in haar autotelefooncentrales. Men zegt deze faclliteit te kunnen bieden rond September
1992. Tot die tijd is er dus nog niets mogelijk op dit gebied.

Wat kan er dan wel?

Omdat het z6 belangrijk is dat rechercheteams in staat zijn de gesprekken van de
verdachten af te luisteren is er door meerdere instanties gewerkt aan een opiossing voor

ditprobleem.Veelalhebbenrechercheteamszelfmetscannersendergelijkegepoogd
greep te krijgen op de vele gesprekken die gevoerd worden op dit medium.Als

gesprokenwordtoverATF2danisditnogredelijktedoen^.WordtechternaarATF3
gekekendanmoetgedachtwordenaaneenscantijdvan66nminuutomdoorde

gehelebandtekomen.Ditbetekentdatvaneengesprekmeerdan66nminuingemist
kan worden alleen al door de scantijd. Hierom is door de Politie Verbindingsdienst

besloten een systeem te ontwikkelen waarmee het mogelijk zou zijn

autotelefoongesprekkenafteluistereninderadioweg.Hetsysteemkreegdecodenaam
“Kolibrie lll“.

Het Kolibrie III systeem:

Het Kolibrie systeem is in staat binnen 66n seconds de gehele ATF3-band te bekijken

opdeaanwezigheidvanautotelefoongesprekkenIndedirectsomgeving.Hetis

hierdoor mogelijk effectleve bandbewaking uit te voeren en zicht te hebben op het
telefoonverkeer van de verdachte.

De afstand tot de autotelefoon van de verdachte is het belangrijkste criterium van

selectiviteit. Hoe dichter men zlch bij de autotelefoon begeeft hoe kleiner de kans is dat
een andere autotelefoon wordt onderschept, dit is ook afhankelijk van het

zendvermogenvandeverdachte.Intabel1istezienhoedeafstandenzichverhouden
tothetzendvermogenvandeverdachte.VooreenautotelefoondiemetlOOmW(pocket
phoneinlaagvermogen)ishetonderscheppingsgebiedcircaeenfactor8kleinerten
opzichte van een autotelefoon die op voi vermogen zendt met 6watt. Hier zal men
echter hoofdzakelijk binnen de steden iast van hebben.

*1 d.d. lOdecember 1991.

*2 Bij gebruik van een

AR3000 kan de ATF2 band binnen circa 10 seconden doorgescanned worden, bij de ATF3 band

komen we ai op ruim 66n minuut.
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2. Installatle van het Kolibrle III svsteem

Het totale systeem, geleverd in een Samsonite koffer, bestaat uit verschillende komponenten. te
weten:

-het eigenlijke systeem in de blauwe metalen kast,

-een 5/8“ Allgon 900MHz kleefvoet antenne voorzien van 4m RG58U kabel met een
F - k o n n e k t o r.

-een verioopsteker van type Fnaar BNC

-een voedingskabei van ca 2m voorzien van een fern. XLR konnektor aan de ene zijde
van de kabei en een sigarettenaansteker konnektor aan de andere zijde.

-een iuidspreker type CS100 met ca 2m kabel voorzien van een Male XI_R-konnektor.
-een kodesleutel met unleke kode aan PVD-sleutelhanger

Op de achterzijde van het systeem bevinden zich de volgende konnektoren, zie ook bijiage 2:
-een fern. BNC chassisdeel voor de aansluiting van de 900MHz antenne
-twee fern, cinch chassisdelen voor gescheiden opnamen met een recorder
-een fern. 15 pollge sub Dchassisdeel t.b.v. service,
-een fern. XLR chassisdeel t.b.v. de Iuidspreker
-een male XLR chassisdeel t.b.v. de voeding.

Op de voorzijde van het systeem bevinden zich de volgende konnektoren. zie ook bijiage 1:
-een 3.5mm steekplug chassisdeel t.b.v. de remote switch
-een 3.5mm steekplug chassisdeel t.b.v. de Identi catieplug
-een 3.5mm steekplug chassisdeel t.b.v. een koptelefoon

0pm. Zet het systeem niet aan voordat alle benodigde kabels zijn aangesloteni
2.1 Voeding van het systeem

Bij gebruik in de auto kan gebruik gemaakt worden van de bijgeleverde voedingskabei. De fern. XLR

konnektor dient in het male XLR-chassisdeel op de achterzijde van het systeem gestoken te worden.

Aan de andere zijde van de voedingskabei Is een sigarettenaanstekerplug gemonteerd, welke in de
auto kan worden aangesloten. De mlnimaal benodigde voedingsspanning voor het systeem moet
11.80Vdc zijn, beneden deze vereiste spanning is de werking van het systeem niet gegarandeerd. De
voedingsspanning mag maximaal 15.00Vdc bedragen. Boven deze spanning kan het systeem defect

raken. Het opgenomen vermogen van het systeem kan varieren van 6tot maximaal 12W, afhankelijk
van de status waarin het systeem zich bevindt. Het systeem is beveiligd met een zekering van 2A
Fast. De zekeringhouder bevindt zich op de achterzijde van het systeem. Bij eventuele vervanging
van de zekering mogen alleen de twee volgende typen zekeringen worden gebruikt: F2A en T1.25A
(glaszekering 32 X6.3mm). Indien de oorzaak van het defect raken van de zekering niet bekend is,
vervang dan niet zondermeer de zekering!

Het is toegestaan om het systeem op een andere wljze te voeden dan in de bovenstaande alinea is
beschreven. Er dient dan wel op de volgende punten gelet te worden. De voeding dient altijd

aangesloten te worden d.m.v. een fern. XLR-konnektor (kabeldeel) met op pin 3van de konnektor de
positieve voedingsspanning tussen 11.80 en 15.00Vdc en op pin 1de massa. De voedingsstabilisator
van het systeem bevat een reversed-polarity-protection. dit houdt in dat wanneer de voeding
verkeerd wordt aangesloten de zekering defect raakt en niet het systeem zelf.

fi
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P0T
L
E
IVERB1ND
N
I^E
(NST

De bijgeleverde luidspreker is voorzien van een male XLR-konnektor welke in het fern. XI_R-

chassisdeelopdeachterzijdevanhetsysteemgestokendientteworden.Deversterkerinhet

systeemleverteenvermogenvanmaximaal3Win80.Indepraktijkisgeblekendatditbijgebruikin
de auto voldoende geluid opievert.

Hetistoegestaanomeenandereluidsprekerofluldsprekersysteemaantesluitenophetsysteem.Er
dient dan wel op de volgende punten gelet te worden. De luidspreker of het luidspreker systeem

dientattijdtewordenaangeslotend.m.v.eenmaleXLR-kabeldeelophetsysteem.Deluidspreker

dientoppin1en2vandeXLR-konnektortewordenaangesloten.Deversterkerin.hetsysteemis

__ brugversterker, sluit dus nooit een van de versterkeruitgangen (pin 1of 2) aan op massa.
Ditheefttotgevolgdatdeversterkerdefectraakt.Erkunnenluidsprekerswordenaangeslotenmet
e e n

e e n

impedantievanaf40,echterwordteenluidsprekerimpedantievan80aanbevolen.Bij

impedanties kleiner dan 40 kan de versterker in het systeem defect raken!
2.3 Aansluitina van de 900MHz antenne

Debijgeieverde900MHzkleefvoetantennekandirectophetsysteemwordenaangesloten.De

antenne is voorzien van een F-konnektor met een verloopplug naar male BNC. Deze kan op de

achterzijdevanhetsysteemwordenaangeslotenopdefern.BNCchassisdeel.Vooreengoede
ontvangst dient de kleefvoet antenne op het midden van het dak van de auto geplaatst te worden.

Wanneer de antenne op een andere plaats gezet wordt kan dit een verslechtering van de ontvangst
tot gevolg hebben, het plaatsen van de antenne binnen de auto wordt afgeraden.

Wanneerhetsysteemnietmobielwordtgebruikt,kanhetvoorkomendatdeantennekabelvan4mte
kort is. In dit geval kan de kabel verlengd worden. gebruik hiervoor geen RG158U kabel maar

bijvoorbeeldH100kabeli.v.m.deverliezenindekabel.Hetistoegestaanomandere900MHz
antennestegebruiken,dezekunnenechtereenverslechteringvandeontvangsttotgevolghebben.
2.4 Aansluiten van de Remote switch

Indiennodigkanderemoteswitchwordenaangeslotenopdedaarvoorbestemdekonnektoropde
voorzijdevanhetsysteem.DezekonnektorisaangeduidmetRS.Deremoteswitchstaat,indien
aangesloten, parallel aan de search switch op het frontpaneel van het systeem, dit betekent dat
wanneer de remote switch is aangesloten. de search switch op het systeem gewoon blijft werken.

De remote switch kan ook gebruikt worden als mute switch.. De remote switch dient hiervoor in de

middelstekonnektor(methetsleutelteken)gestokenteworden.Wanneerhetsysteemeengesprek
heeftingevangenkanmetderemoteswitchhetaudiovandeluidsprekerwordenuitgeschakelddoor
de schakelaar in te drukken. Op de display van het systeem verschijntdan de tekst“Externe Mute“.
2.5 Overiae aansluitmoaeliikheden

Wanneer de in paragraaf 1.1 t/m 1.4 besproken kabels zijn aangesloten, is het systeem in principe
gereed om in gebruik te worden genomen. Het gebruik van de identi catieplug wordt in paragraaf
3.8 besproken.
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2,5.1, Cinch aansluitinaen

Op de achterzijde van het systeem bevinden zich nog twee fern, cinch chassisdelen. Deze
aansluitingen kunnen worden gebmikt om opnamen te maken m.b.v. een recorder. De signalen op
deze konnektoren hebben een maximale amplitude van eoOmVtt. Het wordt aanbevolen om een
stereo recorder te gebruiken, op het ene kanaal wordt dan het audiosignaal van de autotelefoon
opgenomen en op het andere kanaal het audiosignaal van het basisstation (vaste post).
2.5.2. Sub Dkonnektor

De 15 polige sub Dkonnektor is aangebracht tb.v. service doeleinden. Zonder toestemming van een
geautoriseerd persoon van de Politleverbindingsdienst mag hier niets op worden aangesloten.
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3. Overzlcht van de bedieninosoraanen en hun functle

I”

Beschrijving van de verschillende onderdelen van het systeem.

Op het frontpaneel, zie ook bijiage 1, bevinden zich de volgende bedieningsorganen en
aansluitingen;

-Doorzoektoets. aangeduid met SEARCH
-Volumeregeling, aangeduid met VOL
-Balansregeling, aangeduid met BAL
-Squeich, aangeduid met SQL

-Aan/Utt-schakeiaar, aangeduid met ON/OFF
-Verzwakker, aangeduid met SENS (HIGH)
-Audio-indicatoren, aangeduid met OB en BB

-Veldsterkte-indicator, aangeduid met SIGNAL
-LCDisplay

-Ingang Identi catieplug
-Ingang Afstandsbediening, aangeduid met RS
-Hoofdtelefoonaansluiting

3.1 De doorzoek toets

Deze toets wordt gebruikt om het systeem mede te delen dat het gesprek waar op dat moment naar

geluisterd wordt niet het gewenste gesprek is. Nadat de ze toets Is ingedrukt zal het systeem verder
scannen opzoek naar het volgende gesprek. Hierbij zal gedurende enige tijd het doorgedrukte

gesprek niet meer laten horen hoewel het systeem wel controleert of het nog aanwezig is. Wanneer
blijkt dat het gesprek beeindigd is dan zal het bij een volgende vondst op die plek in de band het
gesprek als een nieuw gesprek zien en het vervolgens laten horen. Drukt men per ongeluk de
doorzoektoets in bij een gewenst gesprek kan deze “lock out“ venwijderd worden door de squelch
regelaar gedurende 1seconde volledig op te draaien. Hiema zal wederom bij het gesprek gestopt
worden. Voor meer informatie en de werking van de "lock outs" zie paragraaf 4.4.

3.2 De volumereaeling

De volumeregeling spreekt eigenlijk voor zich en regelt het geluidsniveau van de hoofdtelefoon en
luidspreker. Hij heeft geen invloed op de uitgangen voor de recorder.
3.3 Dq balangregeing.

Deze regelaar bepaatt de verhouding In geluidsniveau tussen het pnder- en de bovenband-signaal.
Bij een verschil in volume tussen de banden kan de regelaar naar de zwakste band gedraaid worden
opdat beide zijden van het gesprek duidelijk verstaanbaar zijn. Indien een van de audio-indicatoren
aangeeft dat deze band niet te beluisteren is heeft de balans regeling geen effect vanwege de
afwezigheid van 66n van de twee kanalen.

fi
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3.4 De squelchreaeling

De squelchregeling bepaalt de drempel waarboven een signaal van de te ontvangen autotelefoon
meet uitstijgen om het systeem te laten stoppen met scannen. Geheel naar links gedraaid zal het
systeem op mis stoppen en geheel naar rechts gedraaid zal ze op geen enkel signaal meer stoppen.
Met de tussenliggende waarden kan bepaald worden hoe ver de autotelefoon verwijderd mag zijn.
Omdat de autotelefoon van zendvermogen kan wisselen zullen er meerdere bereiken zijn, welke met
dezelfde stand van de squelch-knop corresponderen. zie tabel 1. Bij een instelling waar de grens van

ontvangstbij6Wattop4kmligtzaldezebij1Wattop1.6kmenbijfOOmWattop500meter''
liggen. Voor een verdere verklaring over reikwijdte zie hfdst 1op biz 2.
3.5 De aan/uit schakelaar

De aan/uit schakelaar is er een die met zorg bediend dient te worden. Bij het inschakelen wordt de
gebruiker namelijk verzocht zich te Identi ceren, zie paragraaf 3.8, omdat dit tijd vergt kan het per
ongeluk uitschakelen van het apparaat betekenen dat de gebruiker een deel van een gesprek mist.
3.6 De verzwakker

De verzwakker, aangeduid met SENS, vergt enige ervaring van de gebruiker. Wanneer de
verzwakker in de stand HIGH staat kunnen telefoongesprekken ingevangen en gevolgd worden tot

opgroteafstand.Dttkanechterproblemenmetdeontvangstvanhetbasisstationgevenwanneerde

autotelefoon zich dichtbij bevindt, zie ook paragraaf 4.3. De verzwakker kan dan worden

ingeschakeld.Deverzwakkerheeftalleeninvioedophetsignaalvandeautotelefoon.Indepraktijk
zal bij inschakelen van de verzwakker, het bereik met een factor 10 afnemen.
3.7 De audioindicator OB en BB

De audio-indicatoren voor de onder- en de bovenband geven aan of in een van beiden of in beide

banden goede ontvangst is. Is dit niet het geval dan zal deze band uitgeschakeld worden in dat

gevalzaldebijbehorendeindicatordoven.Wanneerhettelefoonnummernognietbinnengekomenis
e n

de kwaliteit van de onderband wordt erg slecht (dat wil zeggen de auto is buiten het bereik

gekomen) dan is de Kolibrie niet meer in staat om het gesprek vast te houden en zal het niet meer

te beluisteren zijn. Nadat de doorzoekknop Is ingedrukt gaat de Kolibrie opnieuw scannen. Is het
telefoonnummer wel langs gekomen dan kan ook als de ondprband wegvalt het gesprek nog steeds
gevolgd worden (tot het basisstation niet meer te ontvangen Is).
3.8 De Identi catiepluq

Het Kolibrie systeem is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik door middel van een
identi catieplug. De identi catieplug bevat een geheugen met daarin een unieke gebruikerscode.
Deze code word vergeleken met die in de interne microcomputer. Corresponderen deze codes niet,
dan zal het apparaat niet functioneren.

Nadat de juiste identiteit van de gebruiker Is vastgesteld zal het apparaat vragen de identi catieplug
weer te venwijderen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zal het systeem niet functioneren. Dit
o

m

te voorkomen dat de identi catieplug ook na het gebruik in het systeem blijft zitten zodat derden

er zondermeer gebruik van kunnen maken.
*1 De hler genoemde waarden zijn gebaseerd op een zogenaamde “vrije-veld benadering“ binnen de bebouwing zuilen
deze waarden anders liggen. De getallen geven wel een indicatie van de verschillen in ontvangstbereik ten opzichte van
zendvermogen van de autotelefoon.
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3.9 De afstandsbedlening

Regelmatig zal het Kolibrie systeem niet op een dusdanige manier kunnen worden geinstalleerd dat
zij eenvoudig bedlend kan worden. Om er toch gebruik van te kunnen maken is er voor gezorgd dat
de doorzoektoets via een draadverbinding bediend kan worden. Nu hoeft deze bij vaste insteiiing van
het systeem niet op het frontpaneei bediend te worden.

3.10 De hoodftelefoonuitaanq

Op het frontpaneei is een uitgang aanwezig voor de hoofdtelefoon. De uitgang is bedoeld voor een
stereo hoofdtelefoon met een impedantie van 32 Ohm. Ook een mono hoofdtelefoon is direct aan te

sluiten op de koptelefoon uitgang. Bij het gebruik van de hoofdtelefoon blijft de luidspreker aktief.
Wanneer dit niet gewenst is. kan de luidspreker uitgeschakeld worden door de betreffende plug uit
het chassisdeel van het systeem te trekken.

3 . 11 D e v e l d s t e r k t e - I n d i c a t o r

Bij het zoeken naar gesprekken op de snelweg is er een belangrijk probleem. Omdat de
verschilsnelheid tussen de gebrulker en zijn/haar tegenliggers hoger is zullen er meer gesprekken
opgevangen worden van weggebruikers op de andere weghelft. Deze gesprekken zijn te herkennen

^aan de snel toenemende en afnemende veldsterkte op de veldsterkte-indicator. Op de veldsterkteindicator is een trent te zien in de veldsterkte welke weer een maat is voor de snelheid waarmee het

beluisterde gesprek zich ten opzlchte van ons beweegt. Hierop kan besloten worden het gesprek
door te drukken.
3.12 Het LCD

Het LCD is het belangrijkste communicatiemiddel tussen de gebruiker en het apparaat. in de display
is voortdurend zichtbaar in welke toestand het systeem zich bevindt en geeft informatie omtrent het
autotelefoonnummer. In een volgend hoofdstuk voIgt een uitgebreide beschrijving van de
verschillende boodschappen en hun betekenis.
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4. Gebruikershandlelcljng

In de volgende paragrafen wordt besproken hoe het systeem opgestart moet worden, welke
betekenis de diverse meldingen hebben en eventuele voorkomende problemen.

4.1 Opstarten van het systeem

BIJ het inschakelen van het systeem verschijnt de volgende boodschap'gedurende 2seconden in het
scherm:

VI.

02

K o l i b r i e

Gevolgd door de melding;

I d e n t i

c a t i e -

plug invoeren.
De identi catieplug is een 3.5 mm Jack steekplug met een geheugen met daarin een unieke code
met ruim 18.000.000.000.000.000.000 mogelijkheden welke gebruik door derden onmogelijk maakt.
Nadat deze plug is ingevoerd reageert het systeem met de boodschappen:
I d e n t i

c a t i e ¬

plug ID: XXXXX

De ID. bestaande uit 5karakters POOOOC), welke in het LCD verschijnt is niet de ID welke zich in het
ROM van de identi catieplug bevindt. Deze ID’S zijn echter wel onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Na deze melding wordt uverzocht de plug weer uit te nemen zodat de identi catieplug niet per

ongeluk in het apparaat kan blijven zitten en bij eventuele diefstal een derde parti] gebruik kan
maken van het apparaat.

I d e n t i

c a t i e ¬

plug wegnemen.

Indian de identi catiecode in de plug niet overeenstemt met de verwachte ID. geeft het systeem de
volgende melding:

I d e n t i

c a t i e ¬

plug onbekend!

Het systeem kan na deze melding alleen worden gebruikt. als men in bezit is van de juiste sleutel.

Wanneer er bijvoorbeeld twee ID-pluggen zijn verwisseld. kan na deze melding de juiste sleutel
alsnog in de plug worden gestoken waarna het systeem de ID weergeeft in het LCD en vervolgens
vraagt om de ID-plug weg te nemen.
Gebruikers handleiding Kolibrie III systeem R1.0 April 1992
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4.2 Het zoeken en volaen van aesorekken

Nadat de plug uitgenomen is. en de ID correct is, kan tot het gebruik van het systeem overgegaan

worden. Tijdens het bedrijf Is het niet toegestaan de identi catieplug terug te plaatsen.
Het systeem zal nu gaan scannen en meldt dit als voIgt:

BANDBEWAKING

De streepjes naast bandbewaking knipperen op het ritme van het passeren van de band, wanneer
deze eenmaal aan en uit zijn geweest, is de gehele ATF3 band doorlopen. Met de Squelchknop kan
nu de drempel ingesteld worden, bij het zoeken worden alle zenders die qua niveau onder deze
drempel liggen verworpen. Zodoende is het mogelijk de afstand waarop ingevangen wordt te
beperken. .

Indien nu een gesprek gevonden wordt verschijnt het volgende bericht op het scherm:

Gesprek gevonden

Daarnaast zal het gesprek hoorbaar zijn zowel op de luidspreker als op de hoofdtelefoon. De
indicatoren boven de balans regelaar zullen aangeven welke band(-en) goed ontvangen worden. De
veldsterkte-indicator zal aangeven hoe sterk de mobiele kant van het gesprek binnen komt. Hiermee
kan bepaald worden of de verdachte op zeer korte afstand zlt en kan een trend worden
gedetecteerd zodat eventuele tegenliggers door de mand vallen.

Indien er lijnsignalen overgestuurd worden zal hierin ook het telefoonnummer aanwezig zijn en dit zal
worden afgebeeld op de bovenste regel van de display. Het gesprek kan dan worden
overgeschakeld. De Kolibrie III zal het gesprek volgen en deelt dit mede in het scherm;
Te l .

06-52654321

Overschakeling

Dit Is puur ter informatie. De gebruiker hoeft geen handelingen te verrichten om het gesprek te
volgen.

Het einde van het gesprek wordt eveneens uit het lijn signaal gehaald.

Te l .

06-52654321

Einde Gesprek

Na het einde van het gesprek. wordt het zoeken hervat ais de doorzoekknop wordt ingedrukt. Het
telefoonnummer van het laatste gesprek biijft in het scherm staan totdat er een nieuw gesprek wordt
gevonden;
Te l .

06-52654321

-BANDBEWAKING

fi
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Indien het systeem een nieuw gesprek vindt, verdwijnt het telefoonnummer van het vorige gesprek:

Gesprek Gevonden

Vanaf hier verloopt alias volgens de hiervoor beschreven procedure. Indien ergens in deze procedure
blijkt dat het op dat moment beluisterde gesprek niet het gewenste is kan op de doorzoektoets
gedrukt worden. Hierop zal de Kolibrie wederom overgaan tot het bewaken van de ATF3 band.
4.3 Gesprek verloren

Het is natuurlijk mogelijk dat om welke reden dan ook het gesprek niet meer gevolgd kan worden.
Het systeem zal dit mededelen met de volgende boodschappen.

Gesprek verloren
of;

Te l .

06-52654321

Gesprek verloren

Nadat de doorzoekknop is ingedrukt zal de Kolibrie wederom overgaan tot het bewaken van de
AT F 3 - b a n d .

Er zijn verschillende redenen waarom een gesprek niet meer te volgen is:

1.Eriseengesprekingevangen,maarerisnoggeenlijnslgnaleringgeweest.Dezetoestandiste
herkennen doordat er nog geen telefoonnummer in het LCD staat. Wanneer de afstand tot de

autotelefoon te groot wordt of er bevinden zich veel obstakels tussen de autotelefoon en de Kolibrie.
kanhetontvangensignaalvandeautotelefoontezwakwordenomnogtewordengevolgd.Deze
situatie is te herkennen doordat er op de veldsterkte indicator minder of geen LED’s oplichten, de
mute van het onderband ingeschakeld wordt en uiteindelijk pok de mute van het bovenbandsignaal.
Wanneer beide mute's zijn ingeschakeld is het gesprek verloren. Het verlies van het gesprek is te

voorkomendoorsimpelwegdeafstandtussendeautotelefoonendeKolibrieteverkleinen,houde
veldsterkte-indicator dus goed in de gaten!

2. Er is een gesprek ingevangen. er voIgt een lijnsignalering en het gesprek wordt verloren. Dit kan
drie oorzaken hebben:

De autotelefoon bevindt zich te dicht in de buurt van de Kolibrie. te

herkennen aan het feit dat de veldsterkte-indicator volledig opiicht. Gebruik

in dit geval de verzwakker. de veldsterkte-indicator geeft nu minder aan.
De autotelefoon wordt overgeschakeld naar een andere cel. maar wordt
tegelijkertijd ook op een lager zendvermogen geschakeld. Bij een grote
volgafstand kan het gesprek verloren worden door het lagere
zendvermogen van de autotelefoon en de grote afstand.
De ontvangst van het bovenbandsignaal is slecht. hierdoor kan de
lijnsignalering niet goed worden gedecodeerd en schakelt de Kolibrie niet
goed mee.
Gebruikers handleiding Kolibrie 111 systeem R1.0 April 1992
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Erzijnuiteraardnogmeersituatlestebedenkenwaardoorengesprekverlorenkangaan.De
bovenstaande situaties zijn echter de meest voorkomende.
4.4 Lock-outs

Hetsysteemisvoorzienvandemogelijkheldomvierongewenstegesprekkenoverteslaantijdens
hetscannen,dezogenaamdelock-outs.Wanneertl|denshetscanneneengesprslcwordtgc.order,

enalsblijktdatditniethetgewenstegesprekis,dienthetscannentewo'rdenvervolgddooreenmaal
opdedoorzoekknoptedrukken.Hetkanaalvanhetongewenstegesprekwordtdanopgeslagenals
lockout.Wanneerhetsysteemtijdenshetscannenditongewenstesignaalweertegenkomt,zalze

nietstoppenmaardoorscannen.Wanneerblijktdathetongewenstesignaalnietmeeraanwezigis
tijdenshetscannenwordthetkanaalvanditgespreknietmeeronthouden,delockoutwordtdan
dusverwijderd.Delockoutvanditgesprekwordtookverwijderdalsdezeouderdan20secondsis.
Hetsysteemkanmaximaalvierlockoutsplaatsen.Wanneererbijeenvijfdeongewenstgesprek
wordtdoorgescanned,wordtdeoudste(eerste)lockoutverwijderd,hetzogenaamdeftfo-principe.
Doordesquelch-knoptijdensscannengedurende1secondsgeheelrechtsomtedraaienworden
alls lockouts verwijderd.
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5. Technische Speci catles

POT
E
LIVERB
N
iD
N
I^ENST

Voedings konnektor:

XLR-male

Minimaal benodigde voedingsspanning:

ll.SOVdc

Maximale voedingsspannning:
Maximaal opgenomen vermogen:
Zekering:

IS.OOVdc

Luidspreker konnektor:

XLR-female

Maximale uitgangsvermogen versterker:

3W over 8Q @1kHz @10% THD
300Hz -3400Hz (-3dB)

Bandbreedte luldsprekeruitgang:

12W

F2A of T1.25A (32 XB.3mm)

Opname konnektoren:
Max. amplitude opnamesignalen:
Bandbreedte opnamesignaal:
Uitgangsimpedantie:

Cinch female (2 stuks)

Koptelefoon aansluiting;
Max. Uitgangsvermogen koptelefoon:

3.5mm steekplug stereo
40 mW over 8Q @1kHz per kan.

^Antenne konnektor:
Impedantle RF-ingang:
Ontvangst frequenties:

eoOmVtt over 47k Q@1kHz

300Hz -3400Hz (-3dB)
600 Q

BNC

50 Q@ 900MHz
890-905MHZ en 935-950MHZ

Kanaalaf stand:
Modulatiemethode:

12.5kHz

Nominale frequentiezwaal:

3kHz

Scansnelheid:

1200 kan/sec.

Maximale invangbereik:

6km (open veld) @6W
<-107 dBm @50Q (12dB Sinad)
<-82 dBm @50Q (12dB Sinad)
<-110 dBm @50Q (12dB Sinad)

Gevoeligheid onderband (high sens):
Gevoeligheid onderband (norm sens):
Gevoeligheid bovenband:

NFM

Dynamisch bereik veldsterkte indicator:

50dB

Protocol bewaking:

NMT900

Afstemsysteem voor lijnsignalering:
Afstemsysteem na lijnsignalering:

FUL d.m.v. 12 bits DAC met AFC

Temperatuurbereik:
Frequentie-afwijking:

0tot +40 °C

Kanaalscheiding OB/BB:
Gebruikers bewaking:

>60

d . m . v. u n i e k e I D .

Afmetingen (h XbXI) excl. uitstekende delen:

85

Massa:

ca. 850 gr.

PLL d.m.v. kristalgestuurde digitale synthesizer

<500

Hz
dB

X200

X240mm

Wijzigingen zonder kennisgeving in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

fi
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6. Biiaeleverde accessoires

Naast het eigenlijke systeem (in de blauwe metalen kast) worden de volgende komponenten
meegeleverd:
- e e n

5/8“ Allgon 900MHz kleefvoet antenna voorzien van 4m RG158U kabel met een

F - k o n n e k t o r.

-een verloopsteker van type Fnaar BNC

-eenvoedingskabelvanca2mvoorzienvaneenfern.XLRkonnektoraandeenezijde
van de kabei en een sigarettenaansteker konnektor aan de andere zijde.

- e e n

luidspreker type CS100 met ca 2m kabei voorzien van een Male Xl-R-konnektor.

-een identi catieplug met unieke kode aan PVD-sleutelhanger

AllegenoemdekomponentenwordentezamenmethetsysteemgeleverdineenSamsonitekoffer.
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Bijlaae 1: T kenina van het frontpaneel
AAN/Urr-SCHAKELAAR

S I G N A A L S T E R K T E - m m C AT O R

O

V O L

VOLUMEREGELING
- B A N D B E WA K I N G -

o
O B

A U D I O - I N D I C ATO R E N

T

r

ON/OFF

BAL

o
BB

BALANSREGELING

SQL
HIGH
SIGNAL

SEARCH

o

o

o

SWS R

o
C

?
HOOFDTELEFOONAANSLUITING

SQUELCHREGELING

I N G A N G I D E N T I F I C AT I E P L U G
A F S TA N D S B E D I E N I N G

DOORZOEKSCHAKELAAR

VERZWAKKER

Bijlaae 2: Tekenina van het achterpaneel
RECORDER AANSLUITINGEN

ZEKERINGHOUDER

SERVICE-CONNECTOR

ANTENNE-INGANG

(®) ®

O
O

®

O

O
O
o

o

o

LUIDSPREKER AANSLUITING
VOEDINGSAANSLUITING
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