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ELDIS Pardubice, s.r.o.

ELDIS = ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

▪ Přední český výrobce aktivních 

radarových systémů.

▪ Založeno v roce 1991.

▪ Sídlo společnosti: 

Pardubice, Česká republika.

▪ Vysoce kvalifikovaný tým inženýrů, 

techniků a designerů.

▪ Člen Czechoslovak Group (CSG)



Czechoslovak Group (CSG)

▪ Czechoslovak Group (CSG) je holding, který staví na dědictví 

československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a 

slovenských firem zabývajících se obrannou a civilní průmyslovou výrobou 

a obchodem.

▪ Společnosti patřící do holdingu CSG, který v roce 2019 generoval tržby ve 

výši 0,5 miliardy EUR, mají více než 8 200 zaměstnanců.

▪ ELDIS Pardubice, s.r.o. v roce 2019 generoval tržby ve výši 37 miliónů 

EUR, tedy více než 8% tržeb holdingu CSG.  

▪ www.czechoslovakgroup.cz

http://www.czechoslovakgroup.cz/


Czechoslovak Group (CSG)

▪ Hlavním předmětem podnikání CSG jsou strojírenství, automobilový 

průmysl, železnice a kosmonautika.

▪ Vzhledem k silné proexportní orientaci holdingu lze jeho produkty nalézt na 

všech kontinentech a počet jejích zákazníků roste.

▪ www.czechoslovakgroup.cz

http://www.czechoslovakgroup.cz/


ELDIS v číslech



Aktivity a reference



Produkty

▪ Špičkové technologie radarových systémů v pásmech L, S a X

▪ Modernizace stávajících radarů (Tesla, NEC, HAL, Toshiba, atd.)

▪ Antény a části anténních systémů (PSR, MSSR, PAR, 3D)

▪ Mikrovlnné obvody a součásti

▪ Radarové vysílače a přijímače

▪ Procesory pro zpracování radarových dat:

▪ RDE, RDP, FDP, RMM, RDD, LCMS, RCMS

▪ Komunikační subsystémy, přenosy radarových dat

▪ OEM výrobce radarových systémů

▪ Integrovaný proces produkce zahrnující vývoj, návrh, výrobu, 

instalaci, školení uživatelů, záruční a pozáruční servis



Výrobní prostory a vybavení

ELDIS Pardubice, s.r.o.



ELDIS Pardubice, s.r.o.



ELDIS Pardubice – výrobní provozy



ELDIS Pardubice – výrobní provozy



ELDIS Pardubice – montážní hala



ELDIS Pardubice – slévárna hliníku



ELDIS Pardubice – pracoviště servisu

Servisní úsek pro svou činnost využívá prostory haly č. 3, která je rozdělena 

do tří pracovišť. 

▪ laboratoř pro oživování a opravy mikrovlnných dílů, vybavena 

antistatickými pracovišti s mikrovlnnými měřícími přístroji

▪ pracoviště k montáži menších konstrukčních celků (např. elektrických 

rozvaděčů, bloků elektronik atd.), oživování a opravám napájecích zdrojů 

▪ pracoviště k oživování a opravám HW dílů, montáží, nastavení a testování 

počítačových sestav



ELDIS Pardubice – pracoviště servisu



ELDIS Pardubice – pracoviště servisu



ELDIS Pardubice – oddělení mikrovln

• vývoj a kontrola vlastností výkonových zesilovačů a modulů pro radary

v pásmu L, S a X

• vývoj a kontrola vlastností aktivních a pasivních prvků pro radary

v pásmu L, S a X jako jsou např. přijímače, směšovače, oscilátory a další 

podpůrné obvody

• vývoj a kontrola vlastností složitých struktur postavených na koaxiální 

nebo vlnovodové technice jako jsou rotační spojky, cirkulátory, různé 

děliče, odbočnice a podobně

• SW vybavení pro simulaci pasivních a aktivních vysokofrekvenčních 

obvodů a struktur 

• přístrojové vybavení pro měření obvodových vlastností aktivních

a pasivních obvodů, analýza pulzních a CW signálů ve spektrální

a časové oblasti a analýza zesilovačů a obvodů s vnitřní frekvenční 

konverzí signálu pomocí analyzátoru zisku a šumového čísla 



ELDIS Pardubice – oddělení mikrovln



ELDIS Pardubice – oddělení HW

• oživování a validace prototypů 

radarových bloků

• příprava boundary-scan testů pro desky 

plošných spojů

• pracoviště pro simulaci signálového 

zpracování radarových dat



ELDIS Pardubice – osazovací linka DPS 

a automatické pájení

Předností osazovací linky desek plošných spojů je vysoký stupeň automatizace, 

která umožňuje dosáhnout především úspory času, miniaturizace, opakovatelnosti 

výroby a hlavně snížení chyb při osazování na minimum. Dále nám zajišťuje 

vlastní kontrolu kvality při použití AOI a její dosahování.

• nanášení pájecí pasty v platformě Mycronic Jetprinter 700 

• osazení součástek v osazovacím automatu Mycronic MY300

• pájení párou v peci ASSCON vp800



ELDIS Pardubice – osazovací linka DPS 

a automatické pájení



ELDIS Pardubice – ruční pájení

Na středisku DPS se provádí:

▪ ruční pájení desek plošných spojů

▪ osazení desek vývodovými součástkami 

po zapájení smd součástek na SMT lince

▪ mechanická kompletace desek do sestav, 

propojovací kabeláže



ELDIS Pardubice – klimatické komory

Provádění klimatických zkoušek celků, částí a dílů radarů za účelem 

stanovení odolnosti a životnosti zařízení dle ČOS 999935.

▪ vysoká teplota metoda 302

▪ nízká teplota metoda 303

▪ rychlá změna teploty metoda 304

▪ vlhké teplo metoda 306

▪ zamrzání - tání metoda 315



ELDIS Pardubice – klimatické komory



ELDIS Pardubice – testovací radar MSSR

Testovací radar MSSR slouží k:

▪ vývoji signálového zpracování MSSR

a ověření parametrů staré i nové 

generace extraktoru ISSR

▪ vývoji datového zpracování

▪ vývoji digitálního přijímače MSSR

▪ vývoji vysílače MSSR

▪ vývoji SW systému MSSR 

▪ oživování a ověřování funkčnosti 

hardwaru a softwaru pro starší verze 

radaru

▪ simulaci chování radaru v různých 

situacích



Výroba PSR antén



Výroba MSSR antén



Výroba rotační spojky



ELDIS Pardubice – anténní polygon

▪ Anténní polygon pro nastavení a měření parametrů radarových antén v 

pásmech L, S a X ve vzdálené zóně. 

▪ Anténní polygon umožňuje nastavení a měření parametrů antén pro 3D 

radary. 

▪ Polygon se skládá ze dvou stanovišť - přijímací a vysílací části, která je 

vybavena točnou pro umístění měřených antén. 

▪ Točna umožňuje tři vzájemně nezávislé osy pohybu. 

▪ Celý proces anténního měření 

je plně automatizovaný.



ELDIS Pardubice – anténní polygon



Produkty

▪ Špičkové technologie radarových systémů v pásmech L, S a X

▪ Modernizace stávajících radarů (Tesla, NEC, HAL, Toshiba, atd.)

▪ Antény a části anténních systémů (PSR, MSSR, PAR, 3D)

▪ Mikrovlnné obvody a součásti

▪ Radarové vysílače a přijímače

▪ Procesory pro zpracování radarových dat:

▪ RDE, RDP, FDP, RMM, RDD, LCMS, RCMS

▪ Komunikační subsystémy, přenosy radarových dat

▪ OEM výrobce radarových systémů

▪ Integrovaný proces produkce zahrnující vývoj, návrh, výrobu, instalaci, 

školení uživatelů, záruční a pozáruční servis



Hlavní produkty
V souladu s ICAO & EUROCONTROL standardy a doporučeními

PSR/ASR MSSR/SSR PSR+MSSR

PAR APP/TWR GCA radar



RL-2000 Primární přehledový radar



Příklad radarového zobrazení obsahujícího i 

informace o počasí



Základní parametry systému RL-2000

Kmitočet 2700 – 2900 MHz Minimální dosah 60 NM (14 kW)

80 NM (25 kW)

Zisk antény 34 dB Šumové číslo přijímače 1.5 dB

Vertikální pokrytí 40° Signálový procesor adaptivní MTD

Polarizace Lineární/Kruhová Potlačení falešných cílů 55 dB

Šířka krátkého/dlouhého 

impulsu

2x 1.2 μs

2×40.8 μs

Přesnost/rozlišení v dálce 75 m / 230 m

Kompresní poměr 

krátkého/dlouhého impulsu

1/40,8 

(programovatelný)

Přesnost/rozlišení v azimutu 0.15° / 2.3° (r.m.s.)

Pravděpodobnost detekce 

(RCS=1m2)

< 0,8 Kapacita zpracování cílů min. 125 / sec

Špičkový výkon 14 kW

25 kW

Formát výstupních dat ASTERIX Kat. 034, 

048, 008,

001, 002



MSSR-1 – Monopulsní sekundární přehledový 

radar



Příklad radarového zobrazení informací v módu S



Základní parametry systému MSSR

Frekvenční pásmo 1030 & 1090 MHz Otáčky antény od 4.5 do 15 / min

Zisk antény > 27 dBi Šířka anténního svazku v 

horizontální rovině

2.2° na úrovni -3 dB

Režim 1; 2; 3/A; C; Mód S (do úrovně 

5)

Přesnost v azimutu 0.06°

Maximální výkon vysílače 

(impulsní)

min. 2.6 kW Citlivost na SNR 10dB min. -83 dBm

Rozsah provozních teplot 

(vnější části zařízení)

-40 °C do +50 °C Dynamický rozsah 75 m / 230 m

Rozsah provozních teplot 

(vnitřní části zařízení)

-10 °C do +50 °C Výškové rozlišení (módu 

C/S)

100 / 25 stop

Rozsah od 0.5 do 256 NM Kapacita zpracování cílů min. 125 / sec

Přesnost v dálce ±27 m (r.m.s.) Výstupní formát dat ASTERIX Cat. 048, 034, 002, 

001



Přesný přistávací radar – PAR-E

▪ Vojenská / mobilní 

varianta umístění

▪ Civilní / pevná 

varianta umístění



Příklad radarového zobrazení informací PAR-E



Základní parametry systému PAR-E

Frekvenční pásmo X-band Rozsah v elevaci -1° do +14°

Použitý princip 

elektronického skenování

AESA Rychlost obnovení dat < 1 s

Přístrojový dosah 40 km (21.6 NM) Mechanismus naklápění 

stranové antény

-2° do +3° okolo optimálního 

nastavení

Rozsah v azimutu -15° do +15° Typ zpracování signálu Adaptivní MTD



Sada letištních radiolokátorů RPL-2000

▪ PSR polovodičový radar (RL-2000)

▪ MSSR polovodičový radar (MSSR-1)

▪ PAR polovodičový radar (PAR-E) 



Modernizace radarů



Pro více informací se na nás 

neváhejte obrátit:

ELDIS Pardubice, s.r.o.

Dělnická 469, Pardubičky

533 01 Pardubice

CZECH REPUBLIC

tel.: +420 466 052 443 

fax: +420 466 670 423

marketing@eldis.cz

www.eldis.cz


