REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

PRACOVNÍ JEDNÁNÍ
Dne 10.10.2000 probìhlo v DICOM pracovní jednání zamìøené na bilanci
partnerství DICOM & AÈR od roku 1993, problematiku roku 2000 a plány
pro období pøítích 3 a 5 let. Souèástí programu byla i exkurze a prezentace
nových technologií a výrobkù. Jednání se zúèastnili zástupci G  NSV,
AVIS, sekce obranného plánování MO ÈR a DICOM. Úèastníci pøevzali materiály o historii a profilu spoleènosti DICOM, materiály o výrobním programu a zejména materiály, doporuèující optimalizaci dodávek VKV a KV
komunikace z DICOM do AÈR pro období 2001 a 2002. Na programu
jednání byly podrobnì prezentovány a diskutovány vývojové plány
a inovaèní zámìry z oblasti prostøedkù velení a øízení, které DICOM chce
realizovat v úzkém sepìtí se zámìry AÈR. I kdy se omluvili nìkteøí pøedstavitelé z MO ÈR a AÈR, dá se hodnotit toto setkání velmi pozitivnì, nebo podle slov úèastníkù bylo ve spoleènosti DICOM k vidìní a slyení mnoho nového a inspirativního, co bude vyuito pøi dalí spolupráci mezi
DICOM a AÈR.

Ing. Alois ohajek, øeditel

OZNÁMENÍ PARTNERÙM DICOM
Dovolujeme si oznámit zmìnu ve vedení spoleènosti DICOM.
Dosavadní vedoucí obchodního oddìlení Ing. Pøemysl Veèeøa
pùsobí od 1. 12. 2000 v jiné spoleènosti. Novým vedoucím obchodního oddìlení je Ing. Libor Mikl.

VÍTÌZSTVÍ

Zaèátkem øíjna byla nae spoleènost pozvána náèelníkem
spojovacího vojska Armády
Èeské republiky k úèasti na
nultém roèníku halového fotbalového turnaje. Turnaj byl
uspoøádán pro vybrané útvary spojovacího vojska a pro
dodavatele AÈR v pátek
3. 11. 2000 v Praze  Ruzyni.
Celkem se zúèastnilo deset
drustev. Vlastní soutì probíhala vyøazovacím zpùsobem.
Drustvo DICOM ve sloení (na fotografii nahoøe zleva)
Ladislav Vlèek, Jiøí Jurèa, Ale Duda, Frantiek Pavlas,
Zdenìk Hanáèek, Zdenìk Vojtek, Ing. Petr Tomáù, Pavel
Chlachula (kapitán mustva), Ing. Robert Jarský a Miroslav
Mikli postupnì úspìnì zdolávalo vechny své soupeøe
a do finále. Poslední zápas sehráli nai fotbalisté a ve veèerních hodinách a soupeøem jim bylo drustvo VÚ Straice. Oba soupeøi neskrývali své ambice na vítìzství, o to
byl zápas tìí. Nakonec ale za vydatné podpory fanoukù zvítìzilo drustvo DICOM a stalo se dritelem poháru.
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SOFTWARE, SOFTWARE
Jen málo slov anglického pùvodu dokázalo v èetinì zdomácnìt ve své nezmìnìné psané podobì. Software je jedno z nich. Snad proto, e pøilo rychleji ne
staèili ochránci èistoty jazyka zareagovat. Pro jeho pouívání vak mluví jeho
krátkost a srozumitelnost. A jetì jedno pozitivum  má svùj jednoslovný protìjek  hardware. Podobná dvojice v naem jazyce prostì chybìla a opisné náhrady nebyly nikdy zcela jednoznaèné.
Pøíèinou rychlosti rozíøení je obrovská dynamika rozvoje informaèních technologií v poslední tøetinì dvacátého století. Výsledkem je, e software dnes neslouí
ji jen v klasických zaøízeních pro zpracování dat, jako jsou poèítaèe, ale stává
se souèástí prakticky vech elektronických subsystémù a jejich prostøednictvím
skrytì funguje na místech pøed nìkolika lety jetì zcela neèekaných, od spotøebního zboí nejnií cenové kategorie po globální komunikaèní systémy a atomové elektrárny. Nejnovìjí elektronické souèástky jsou rovnì øeeny jako programovatelné struktury.
Rozvoj kadého oboru sebou pøináí problémy. Jako kadé uspìchané lidské dílo,
i software trpí chybami, a to takovými, které nejsou zpravidla pozorovatelné na
první pohled. Tyto vlastnosti daly dokonce vzniknout nìkolika desítkám nových
Murphyho zákonù, z nich si dovolím citovat tøi:
-

Kadý netriviální program obsahuje alespoò jednu chybu.
Oprava jedné chyby programu vede ke vzniku tøí nových.

-

Chyba se projeví nejdøíve po esti mìsících dodávek programu.

Pøedcházet stavùm popsaným zákony výe uvedenými je snahou vech výrobcù
software. Samostatnou problematikou se stalo testování. Dnes je mono konstatovat, e èas potøebný k testování software a odstraòování jeho chyb pøedstavuje
nejvìtí podíl z celkové doby potøebné k jeho vývoji.
Aby bylo moné vyvinout software v odpovídající kvalitì v pøijatelné dobì, je
nutné postupovat pøi jeho tvorbì podle pøesnì definovaných pravidel. Tato pravidla jsou zakotvena v pøípadì spoleènosti DICOM v pøísluných podnikových normách. Jejich pøedmìtem je nejen samotný vývoj, ale i údrba (modernizace,
provádìní zmìn, opravy), archivace a dalí související èinnosti. Soubor pouívaných norem plnì zapadá do komplexního systému øízení jakosti podle normy
ISO9001 a dovoluje vytváøet programy certifikovatelné podle poadavkù speciálních uivatelù.
Dnes nalezneme software témìø ve vech výrobcích DICOM. Nová zaøízení jsou
konstruována tak, aby jejich modernizace zmìnou programu byla moná zvenèí, bez rozebírání pøístroje, pomocí standardního PC. Dále DICOM dodává obsluný software ke svým výrobkùm. Dalí software vlastní produkce slouí pøi
výrobì a testování.
Proto je této problematice vìnována vìtina tohoto èísla.
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NOVINKY

MÁ JETÌ
DGPS SMYSL?
2. kvìtna 2000 bylo z rozhodnutí prezidenta Clintona
ukonèeno zámìrné znepøesnìní GPS, pøesnìji jeho sluby SPS. Jedná se bezesporu
o významnou událost v historii tohoto systému. Pøesnost dostupná neautorizovaným
uivatelùm se podstatnì zvýila a otevøela se monost vyuití autonomních pøijímaèù
i v aplikacích, které byly døíve doménou pouze systémù DGPS. Ztratilo tedy vyuití
diferenèních systémù po tomto datu smysl? Na tuto otázku se pokouíme odpovìdìt v tomto
èlánku.
PØESNOST GPS DØÍVE
A NYNÍ
A do kvìtna tohoto roku bylo dominantním zdrojem chyb znepøesnìní zavedené v rámci opatøení oznaèovaného
zkrácenì SA (Selective Availibility). Provozovatel systému neautorizovaným uivatelùm zaruèoval, e chyba v horizontální
rovinì alespoò po 95 % èasu nepøekroèí
100 m a alespoò po 99,99 % èasu nepøekroèí 300 m. Skuteènì dosahované výsledky byly zpravidla pøíznivìjí. Typická
pøesnost na území ÈR se pøi pouití dvanáctikanálového pøijímaèe bìnì pohybovala kolem 50 m (95 %). Uivateli se
znepøesnìní jevilo jako nestranné náhodné fluktuace s dobou korelace asi
2 minuty. Pøesnost tedy bylo moné zvýit prùmìrováním, ale doba prùmìrování musela být znaènì dlouhá.
Po zastavení SA je nejvýznamnìjí chyba zpùsobena ionosférickým zpodìním.
Jeho velikost závisí na momentálním stavu ionosféry v pøísluné oblasti a tedy i na
denní a roèní dobì a stupni sluneèní aktivity. Ionosférické zpodìní lze do urèité míry korigovat na základì údajù o ionosféøe, které druice vysílají
v navigaèních zprávách.
V nejniích vrstvách atmosféry zase dochází vzhledem k zmìnám indexu lomu
k troposférickému zpodìní. To se projevuje pøedevím pøi mìøení k druicím
s velmi nízkou elevací. Troposférické
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zpodìní se daøí kompenzovat velmi dobøe. Dalím jevem, který významnì ovlivòuje mìøení, je mnohocestné íøení signálu.
V èlenitém terénu nebo zástavbì dopadají
na anténu pøijímaèe vedle pøímého signálu
i ponìkud zpodìné odraené signály, které mohou pøesnost mìøení citelnì zhorit.
Nejvýznamnìjí jevy, které ovlivòují pøesnost autonomního mìøení tedy závisí na
celé øadì faktorù a jsou obtínì pøedvídatelné. Je tøeba poèítat s tím, e zvlátì
v období zvýené sluneèní aktivity mùe
docházet k náhlému zhorení pøesnosti
v dùsledku procesù v ionosféøe. Okamitá
pøesnost tedy mùe být znaènì nevyrovnaná. Tomu nasvìdèují i dosahované výsledky.
Zkuenosti ukazují, e po vìtinu èasu lze
dnes v otevøeném terénu mìøit
s horizontální pøesností 4 m a 8 m (95 %).
Záznam typického 24hodinového mìøení
je na obr. 1. Dlouhodobá pozorování vak
ji nejsou tak optimistická. US Space Command Centre poskytuje informace pro vojenské uivatele GPS, jejich souèástí je
i pravidelné hodnocení pøesnosti. Ze zde
uvádìných údajù je zøejmé, e pomìrnì
èasto dochází ke krátkému, ale významnému navýení chyby.
Napøíklad 14. èervence 2000 dolo
k sluneèní erupci, která vedla k citelnému
zvýení maximální chyby na velké èásti
zemského povrchu.
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Obr. 1:
Záznam 24 h mìøení autonomním
pøijímaèem GPR 22, 3. 5. 2000, po 1 min,
Uherské Hraditì, støecha budovy DICOM .

JAK PRACUJE DGPS
Pøipomeòme si, jaká je podstata diferenèního GPS. Pokud bychom sledovali prùbìhy chyby mìøení dvou nepøíli vzdálených
pøijímaèù, zjistili bychom, e jsou témìø totoné. Je to pochopitelné. Chyby èasových
korekcí se u obou pøijímaèù projeví zcela
stejnì. Signál se íøí od druice k obìma
pøijímaèùm po témìø shodných drahách,
proto i ionosférické a troposférické zpodìní musí být témìø shodné. Za nezávislé mùeme povaovat pouze chyby zpùsobené
mnohocestným íøením signálu a umem
pøijímaèù.

NOVINKY

Vzhledem k tìmto okolnostem se nabízí
monost umístit pøijímaè do bodu se
známou polohou a vytvoøit tak referenèní
stanici, která provádí mìøení ke vem viditelným druicím, zmìøené parametry porovnává s vypoètenými pøedpokládanými
hodnotami a jejich rozdíly vysílá rádiovým
kanálem k uivatelùm v okolí. V pøijímaèi
uivatele se pøijaté korekce pouijí k opravì mìøení a tak se významnì zvýí pøesnost urèení jeho polohy.

koncepce. Na obr. 3 je pro srovnání stejnì
dlouhý záznam mìøení pièkovým pøijíma-

SHRNUTÍ
Vyuití DGPS patrnì ztratilo význam
v takových pøípadech, kde se uivatel spokojí s pøesností kolem 10 m a kde nevadí
náhlé zhorení pøesnosti zpùsobené ionosférickým zpodìním nebo pøípadnou
závadou v systému. K takovým aplikacím
patøí napø. vìtina dispeèerských systémù.

PØESNOST DGPS
Pokud se pøijímaè nachází v dostateènì
blízkém okolí referenèní stanice a korekce
jsou obèerstvovány dostateènì èasto, pak
se vechny závislé chyby, tj. ionosférické
a troposférické zpodìní a chyby efemerid
a èasových korekcí druice témìø dokonale eliminují a uplatní se pouze nezávislé
chyby, které se naopak projeví dvakrát. Jednou jako pøíspìvek chyby mìøení referenèní stanice a jednou jako pøíspìvek chyby
mìøení samotného pøijímaèe.
Hlavním zdrojem nezávislých chyb je
mnohocestné íøení. Jejich velikost proto
závisí na charakteru dané lokality, na vlastnostech pouitých antén a v neposlední
øadì na vlastnostech pouitých pøijímaèù,
pøedevím na jejich schopnosti poradit si

Obr. 3:
Záznam 24 h mìøení DGPS pøijímaèem
GPR 32, referenèní stanice GPR 32,
3. 5. 2000, po 1 min, Uherské Hraditì,
støecha budovy DICOM.

èem GPR 32. Obì mìøení probìhla na støee budovy v továrním areálu, tedy v prostøedí s vysokou úrovní mnohocestného
íøení. Jako referenèní stanice byl v obou
pøípadech pouit pøijímaè GPR 32. Nepøehlédnìte prosím, e na obr. 3 je pouito desetkrát vìtí rozliení. Pouití kvalitnìjího
pøijímaèe toti vedlo k zvýení pøesnosti
z 4,5 m (95 %) na 0,27 m (95 %).

INTEGRITA

Obr. 2:
Záznam 24 h mìøení DGPS pøijímaèem
GPR 22, referenèní stanice GPR 32,
3. 5. 2000, po 1 min, Uherské Hraditì,
støecha budovy DICOM.

s odraenými signály. Kvalita pøijímaèe se
projeví zvlátì v nepøíznivých podmínkách.
Na obr. 2 je záznam celodenního diferenèního mìøení pøijímaèem GPR 22 bìné

vat. Tak se dosahuje vedle vysoké pøesnosti
i vysoké integrity.

Navigaèní systém urèuje polohu se zaruèovanou pøesností jen za pøedpokladu, e
vechny jeho èásti pracují tak, jak mají. Pokud dojde k nìjaké závadì, mùe se stát,
e pøesnost mìøení se podstatnì zhorí,
a uivatelé o tom nemusí vùbec vìdìt. Je jasné, e v nìkterých aplikacích mùe taková
situace vést k fatálním následkùm. Proto se
vyaduje, aby zmìøené údaje byly také dostateènì vìrohodné. Tato vlastnost systému
se charakterizuje jako integrita a pokud se
tento parametr kvantifikuje, pak se jedná
o dobu, která uplyne od vzniku závady do
varování uivatele, e k závadì dolo.
Bohuel právì integrita je v souèasné dobì
znaènou slabinou GPS. Øeením mùe být
právì pouití DGPS. V pøípadì, e referenèní stanice zjistí v mìøení k nìkteré druici
hrubé nesrovnalosti, které nelze úspìnì
korigovat, vyle varovné hláení a pøijímaèe uivatelù pøestanou tuto druici pouí-

Stále vak existují dùleité oblasti, kde má
vyuití diferenèního GPS nepochybnì
smysl a kde pouití autonomních pøijímaèù nepøichází v úvahu.
Prvou oblastí jsou vechny aplikace
s vysokými poadavky na pøesnost. Moderní systémy DGPS dnes umoòují urèovat v reálném èase polohu s pøesností
v øádu desítek centimetrù, tedy alespoò
desetkrát pøesnìji ne pøi pouití autonomního pøijímaèe. Tìchto výsledkù se
pøitom dosahuje s vyuitím kódových mìøení a tedy s minimálními nároky na kapacitu rádiové datové linky. Pøedpokladem je
vak pouití pièkových pøijímaèù, které
umoòují úèinnì potlaèit vliv mnohocestného íøení signálu. Zkuenosti ukazují, e
pøi pouití pøijímaèù bìné koncepce
mùe v nepøíznivých podmínkách pouití
DGPS vést i k urèitému zhorení výsledné
pøesnosti. Dochází k tomu v dùsledku seètení nezávislých chyb pøijímaèe
a referenèní stanice.
Dalí oblastí vyuití DGPS jsou aplikace,
v nich je kladen dùraz na vysokou integritu poskytované sluby. To je vude tam,
kde by chybné urèení polohy mohlo vést
k fatálním následkùm. Typickou aplikací je
vedení letadel bìhem pøesného pøiblíení
na pøistání. Pøísluné standardy také
v tomto pøípadì vyuití DGPS striktnì vyadují. Podobnì by tomu mìlo být i v takových pøípadech jako je napø. èinnost
v minových polích.
Ing. Petr Pánek, CSc.
KON, tel.: 02/24352244
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TEORETICKÁ ÈÁST

VÝVOJ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
VE VÝROBCÍCH SPOLEÈNOSTI DICOM
Asi to znají vichni uivatelé osobního poèítaèe. Vìtinou se to stane, máme-li rozepsaný dlouhý textový dokument nebo pracnì nakreslený výkres. Soubor nelze uloit, protoe poèítaè ztuhl. Nezbývá, ne pouít více nebo ménì natrénovaný trojhmat Ctrl-Alt-Del nebo
pøímo tlaèítko RESET. Pøili jsme tak o svá neuloená data a pøemýlíme nad tím, co mùeme èekat od systému, který se vypíná tlaèítkem
Start.
Jsou aplikace, kde chyba programového vybavení stojí jenom èas, ale jsou aplikace, kde na programovém vybavení mohou záviset i lidské
ivoty. Právì vojenství je oblast, kde spolehlivost technických a programových prostøedkù hraje rozhodující úlohu.
Spoleènost DICOM Uherské Hraditì, výrobce a dodavatel komunikaèních a navigaèních zaøízení pro AÈR, si tuto skuteènost uvìdomuje
a proto vìnuje vývoji programù mimoøádnou pozornost.
Základním dokumentem pro vývoj, údrbu a modernizaci programového vybavení, který je závazný pro vechny výrobky
spoleènosti DICOM s programovým vybavením, je organizaèní smìrnice OS 06/95. Tato smìrnice vychází z dokumentu RTCA/DO-178B,
Programové vybavení leteckých palubních systémù a vývoje z pohledu osvìdèování jejich zpùsobilosti, totoným s evropským leteckým
dokumentem EUROCAE ED-12B.
Dùvod, proè DICOM vychází z normy pro letectví, je zøejmý: právì v leteckém prùmyslu jsou ty nejvyí nároky na programové vybavení
palubních systémù.
Následující èlánek si klade za úkol seznámit ètenáøe s tím, jakými pravidly se øídí vývoj programového vybavení ve výrobcích DICOM.
Týká se to jak SW uvnitø výrobkù (firmware), tak ovládacích programù pro jejich obsluhu.
Celý proces vývoje lze rozdìlit na ètyøi úseky: stanovení poadavkù, vlastní vývoj, zkouení a údrba.
1. Stanovení poadavkù a jejich rozbor
Na zaèátku vývoje kadého zaøízení je stanoveno jeho zadání ve formì základních
technických poadavkù (ZTP). Tyto poadavky vychází z funkcí, které jsou od zaøízení
poadovány. Stanoví se konfigurace zaøízení a urèí se technické prostøedky (hardware,
HW), ze kterých se bude zaøízení skládat.
Ze ZTP vychází poadavky na programové
vybavení. Tyto poadavky obsahují:
 funkce vykonávané programovým vybavením;
 poadavky na èasování;
 poadavky na vestavìnou kontrolu;
 poadavky na zkouky;
 zhorení výkonnosti nebo ztrátu funkce
pøi závadì;
 dùsledky poruchy funkce;
 poadavky na rozloení funkcí, pokud
zaøízení obsahuje více procesorù.
Po stanovení poadavkù následuje jejich rozbor, pøi kterém se kontroluje, zda zaøízení
vyvinuté a vyrobené podle stanovených poadavkù bude splòovat vechny poadované funkce. Pøi tomto pøezkoumání se ovìøuje:
 sluèitelnost funkèního pøidìlení rozhraní
technických prostøedkù (HW) a programového vybavení (SW);
 úplnost a pøimìøenost poadavkù jak na
zaøízení, tak samostatnì na programové
vybavení;
 zda poadavky na zaøízení byly vyèerpávajícím
zpùsobem
vymezeny
v poadavcích na programové vybavení.
2. Návrh programového vybavení
Teprve v tomto okamiku zaèíná klasický návrh programového vybavení. Aby byla zajitìna
sledovatelnost,
udrovatelnost
a srozumitelnost programového vybavení jiným osobám ne jeho tvùrcùm, je bìhem návrhu zpracováván tzv. popis návrhu. Ten obsahuje:
 popis struktury programu;
 popis øízení programu a toku dat;
 popis rozhraní dat a øízení mezi segmenty;
 popisy algoritmù;
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specifikaci èasování a pøeruení programu;
 organizaci pamìti.
Forma popisu je obvykle podrobnì komentovaný zdrojový program a vývojový diagram.
Dalím dokumentem, který je zpracován pøi
návrhu programového vybavení, je konfigurace vývojového systému. Obsahuje popis
technických a programových prostøedkù (pøekladaèe, simulátory, emulátory) a postupy ve
vývoji programového vybavení. Jinými slovy,
je zde uveden podrobný návod, jak a jakými
prostøedky se ze zdrojového kódu získá proveditelný cílový kód. Jen pro informaci, souèasná verze programového vybavení pro Datový terminál DT 13 má celkem 230 951 øádek
zdrojového programu, rozdìleného do 572 rùzných souborù.
3. Zkouení
Samostatnou a obsáhlou souèástí návrhu SW
je jeho zkouení. Toto zkouení následuje po
kadé etapì vývoje. V první èásti èlánku bylo
ji zmínìno pøezkoumání návrhu programového vybavení, co je z hlediska zkouení
první etapa. Bìhem vývoje pak následují
zkouky a odladìní jednotlivých programových modulù, zkouky integrace modulù,
zkouky integrace programových a technických prostøedkù a nakonec zkouky celého
zaøízení (zkouky na cílovém HW).
Podle sloitosti je stanoven plán zkouení programového vybavení, tj. postupy, jak
v jednotlivých etapách SW zkouet. Postupy
zahrnují jednak zkouky poadovaných funkcí bez ohledu na strukturu programu a jednak zkouky zaloené na struktuøe programového vybavení. Tyto zkouky vychází
z návrhu a zamìøují se zejména na mezní
podmínky. Praxe ukazuje, e jsou nezbytné
jako ochrana proti nezamýleným funkcím
SW.
Po vývojových zkoukách je zaøízení s první
verzí programu pøedáno do oddìlení kontroly a øízení jakosti (TQM) spoleènosti DICOM,
které provede první nezávislé zkouky integrace programových a technických prostøedkù,
popø. zkouky celého zaøízení. Výsledky se
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zaznamenávají do protokolu, který je pøílohou plánu zkouení. Dále se ji v této etapì
osvìdèilo pøedat zaøízení do obchodního oddìlení, které posuzuje zejména uivatelskou
stránku (srozumitelnost návodu, logiku ovládání, apod.).
Chyby programového vybavení, zjitìné
v libovolné etapì vývoje, musí být vysledovány a do fáze jejich vzniku a po jejich
opravì musí probìhnout znovu vechny fáze
vývoje a do místa, kde lze opravu vyzkouet. Stejnì se postupuje, jestlie dojde bìhem
vývoje ke zmìnì poadavkù na programové
vybavení. V tomto pøípadì musí být opraveny i vechny dokumenty, jich se zmìna týká.
Pokud jsou vechny zkouky, které jsou pøedepsány plánem zkouek, vyhovující, schválí se programové vybavení pro pouití
v zaøízení.
4. Údrba a modernizace programového
vybavení
Pøi zmìnì programového vybavení po jeho
schválení (návaznost na zmìnu technických
prostøedkù, doplnìní funkce, modernizace
programového vybavení) je nutné provést
vechny etapy vývoje od té, ve které se zmìna realizuje. Vechny dokumenty, kterých se
zmìna týká, jsou zmìnovány standardním
zmìnovým øízením ve spoleènosti DICOM.
Kadá zmìna SW je oznaèena novým èíslem
verze. Ke kadé programové verzi je zpracována pøíloha k popisu návrhu, ve které je
uvedeno:
 ve kterých èástech programu a jaké zmìny byly provedeny;
 èím se nová verze funkènì lií od pøedchozí;
 podmínky zamìnitelnosti nové verze
s pøedchozími.
Pokud se odlinosti týkají uivatele (zmìna
obsluhy, doplnìní funkcí) a podmínky zamìnitelnosti (pokud není nová verze plnì obousmìrnì zamìnitelná), jsou tyto informace doplnìny do návodu k obsluze.
Ing. Milan oolík
KON, tel.: 06322/522224

TEORETICKÁ ÈÁST

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO
RÁDIOVÝ DATOVÝ TERMINÁL DT 13
Podmínky pro programové vybavení
DT 13 byly stanoveny na základì oèekávaných provozních vlastností terminálu,
vnitøního obvodového øeení - pouitým
procesorem s jeho periferními obvody,
periferními obvody zajiujícími styk obsluhy s prostøedky terminálu a dále vlastnostmi pøipojitelných externích zaøízení.
Pøi stanovení strategie výbìru programového vybavení DT 13 byla také zohledòována následující kritéria:


DT 13 je jednoúèelové zaøízení, jeho
prvoøadými vlastnostmi je pøenos
zpráv rádiovým kanálem a øeení navigaèních úloh;



jednoduchá obsluha s dialogovým
zpùsobem ovládání;



minimalizace rozmìrù zaøízení se zástavbou doplòujícího hardwaru;



vysoké nároky na minimální odbìry
v rùzných provozních reimech terminálu.

Výe uvedená kritéria v etapì zahájení vývoje tj. na konci roku 1997 neumonila
vyuít ádný v té dobì dostupný modul
PC se standardními operaèními systémy.
Z hlediska provozních vlastností muselo
programové vybavení zabezpeèit komunikaci s rádiovými modemy MD 13 pøes
komunikaèní protokol RDCOM. Dalí
komunikací, kterou bylo potøebné realizovat, byla s referenèní stanicí GPR 32
a pøijímaèem druicové navigace GPR 22
pøes komunikaèní protokol ROCHUS.
Mimo posílání zpráv bylo nezbytné tímto komunikaèním prostøedím umonit
i pøíjem korekcí pro diferenèní GPS. Souèasnì pøi zachování stávajících komunikaèních podmínek protokolu RDCOM
pro rádiové modemy se muselo programové vybavení pøizpùsobit pøipomínkám, které vznikaly v prùbìhu provozu
a uívání programu RDCOM. Jednalo se
pøedevím o pøípravu a pøenos formalizované zprávy, rychlé odeslání tzv. horké zprávy, která mùe mít charakter poplané zprávy a pøedevím vytisknutí pøijaté nebo vybrané zprávy na tiskárnì.
Dalí provozní vlastností bylo prostøednictvím programového vybavení umonit
obsluze získávat vechny dostupné informace z vnitøního modulu druicové navigace. Základní informace o poloze rychlosti a èasu je na zobrazovacím modulu

zobrazena v rùzných volitelných jednotkách a geodetických systémech. Jejich
pøepoèet opìt zabezpeèuje vnitøní program. Kromì základní funkce navigaèního
pøijímaèe jsou zajitìny dalí vlastnosti 
prùmìrování s volitelnou dobou prùmìrování, archivace vlastní polohy se zadáním
kritérií archivace, traová navigace
s moností zobrazení rùzných parametrù
sledování k vybraným traovým bodùm
z vytvoøené databáze.
Programové vybavení bylo vytváøeno pro
obvody vlastního poèítaèe, který je realizován estnáctibitovým
procesorem
s oddìleným adresním prostorem, pamìtmi RAM (512 kByte), EEPROM (8 kByte),
FLASH (512 kByte) a komunikaèními obvody zajiujícími styk s vnitøními obvody terminálu. Programové vybavení je uloeno
v pamìti FLASH, která je zasunuta do pøísluné patice. Pouitá pamì a zpùsob její
instalace do obvodù terminálu umoòuje
pomìrnì jednoduchou rychlou výmìnu,
co dává dobré pøedpoklady pro rozíøení
provozních vlastností, které souvisí se zmìnou vlastního programového vybavení pøímo u uivatele servisním technikem. Procesor, prostøednictvím programu a vnitøních
komunikaèních linek, musí zajistit konfiguraci hradlového pole, styk s navigaèním
modulem, s modemem FFSK pro komunikaci, s modulem RDS, s otoèným provozním pøepínaèem, s obvody monitorujícími
napájecí napìtí, s øadièem zobrazovacího
modulu a video pamìtí. Dále komunikaci
s jednoèipovým procesorem monitorujícím
klávesnici, styk s obvody pro øízení prosvìtlení klávesnice a zobrazovacího modulu, s obvody elektroakustického mìnièe
a oddìleným modemem FFSK pro pøíjem
korekcí DGPS.
Z hlediska vnìjího prostøedí programové
vybavení rádiového datového terminálu
umoòuje komunikaci prostøednictvím
dvou sériových linek COM1 a COM2 pøes
rozhraní RS 232 a jedné komunikaèní linky I2C. Vechny tyto komunikaèní linky jsou
uivateli pøístupné na konektoru DATA. Komunikaèní linka COM1 zabezpeèuje komunikaci terminálu s osobním poèítaèem
(pøenos databází volacích znakù, horkých
zpráv, typù formuláøù a traových bodù
z PC do DT 13 a obsahu stanièního deníku z DT 13 do PC) a nebo komunikaci
s druhým rádiovým terminálem pøi vzájemném klonování. Pøes komunikaèní linku
COM2 umoòuje program tisk zprávy na
pøipojené tiskárnì se sériovým rozhraním
RS 232 (napø. DPU 414), nebo pøenesení
zmìøených dat z dalekohledu LEICA VECTOR DAES, jejich pøepoèítání vùèi vlastní

poloze a zobrazení souøadnic zamìøeného cíle na zobrazovacím modulu,
popø. pøenesení tìchto dat rádiovým kanálem. Dalím stykem s vnìjím prostøedím je spojení s rádiovou stanicí pøes konektor AF. Jedná se pøedevím o øízení
rádiové komunikace a identifikace zaøízení.
Programové vybavení lze po dohodì
mezi výrobcem a uivatelem nadále modifikovat a roziøovat tak, aby bylo mono co nejvíce vyuít vech vlastností
DT 13 ve spojení s novými bojovými prostøedky (napø. pøi pøipojení k novým speciálním datovým zaøízením). Vlastní operaèní systém není uivateli dáván
k dispozici a proto pøi modifikaci programu je nutno pøesnì specifikovat poadavky na jeho úpravu, která bude realizována pouze ve výrobním podniku. Také
realizace zmìny programového vybavení u døíve vyrobených terminálù je nutno pøedem stanovit. Jak ji bylo uvedeno døíve, zmìna programu je moná, ale
jen po vnitøním zásahu do DT 13. Tento
zásah mùe provést servisní pracovník
výrobního podniku nebo povìøený opravárenský podnik, který provede kompletní výmìnu programu vèetnì jeho ovìøení a odzkouení.
Programové vybavení dovoluje rozíøit
pøipojení pøedpokládaných speciálních
datových zaøízení k DT 13 nejenom pøes
komunikaèní linku RS 232, ale i pøes dalích rozhraní a to RS 422 nebo RS 485 ovem zmìnu rozhraní je opìt nutno
dohodnout s výrobcem.
Také z hlediska rychlého pøístupu k novým uivatelským funkcím je vyrábìný
DT 13 dodáván s uivatelskou polohou
provozního pøepínaèe. Nyní je zobrazována pouze informaèní stránka, ovem
bude-li uivatelem vyadováno rychlé
nastavení nové funkce, pak lze tuto polohu pøi rozíøení programového vybavení vyuít bez úprav hardware zaøízení.
Informace o pouité programové verzi
v DT 13 je zobrazována po zapnutí rádiového datového terminálu v úvodní stránce. Stávající verze SW u vyrábìných
DT 13 má oznaèení 1.49(CZ). Kromì èeské verze bylo vytvoøeno programové vybavení pro zobrazování popisù a dialogù
v anglickém jazyce. Obì verze mají shodné provozní a uivatelské vlastnosti.

Ing. Jiøí atný
KON, tel.: 0632/522629
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OVLÁDACÍ PROGRAM MDCOM PRO MODEM MD 13
V souèasné dobì je ve spoleènosti DICOM
dokonèován vývoj ovládacího programu
MDCOM. Program je urèen pro ovládání
modemu MD 13 a modemu zabudovaného
ve vf zesilovaèích ZM 13 a ZV 13. Je provoznì sluèitelný se stávajícím ovládacím
programem RDCOM. Pracuje pod operaèním systémem WINDOWS.
Pro ovládání modemù MD 13 je vyuíván
v AÈR ovládací program RDCOM. Se zavedením nových výrobkù do AÈR, pøedevím provozoven taktického komunikaèního systému a datového terminálu DT 13, se
objevily dalí následující poadavky na:




souèasnou èinnost dvou aplikací tohoto programu na jednom poèítaèi
v operaèním systému WINDOWS (program RDCOM je urèen pro práci
v operaèním systému DOS);
vìtí délku pøenáené zprávy omezující plnou sluèitelnost s datovým terminálem DT 13.

WALTERM
Pøenos souborù zahrnuje odesílání a pøíjem
obecných souborù v komprimovaném èi
nekomprimovaném tvaru. Pøenos dat probíhá u uvedených rádiových prostøedkù
v plnì zajitìném rádiovém kanále (reim
ARQ nebo PRP), proto je tøeba eliminovat
pouze chyby, které vzniknou na kabelové
trase mezi rádiovou stanicí a poèítaèem.
K tomuto úèelu slouí formátování pøenáených dat do blokù o délce 64 bytù a tento
formát je následnì pøíjemcem kontrolován
na správnost. Pøi odesílání obsluha musí nejprve vytvoøit rádiový spoj s destinaèní rádiovou stanicí, potom zvolit pøísluný soubor urèený k odeslání a volbu potvrdit. Dalí proces je automatický a o jeho prùbìhu

Obr. 1: Kniha pøenosù
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Hlavnì první z uvedených dùvodù nás vedl
k tomu, e pro zajitìní plné sluèitelnosti není
upravován stávající program RDCOM, ale je
vytváøen nový program MDCOM. Oproti pùvodnímu programu je doplnìna funkce tisku
a je umonìna spolupráce s jinými programy,
tj. ovládání pøenosu zpráv a pøenosu formalizovaných zpráv z nadøízeného programu.
Základní vlastnosti programu MDCOM:


práce pod operaèním systémem
WINDOWS;



provozní sluèitelnost s programem
RDCOM;



provozní sluèitelnost s datovým terminálem
DT 13;



pøenos zpráv s maximální délkou
1000 znakù;



pøenos souborù;



uloení vech údajù o pøenosech do knihy pøenosù (stanièního deníku);



nastavení vlastností rozhraní RS 232
s modemem;



nastavení vlastností modemu (vlastní
adresa, pøenosová rychlost vf kanálu);



nastavení adresáøù pro komunikaci
s jiným programem;



nastavení adresáøù pro pøíjem souborù;



editace seznamu adresátù (seznamu
protistanic);



ochrana nastavení uivatelským heslem;



tisk obsahu zpráv a obsahu knihy pøenosù.

Program MDCOM bude souèástí kompletace u novì dodávaných mobilních souprav
a modemù. Pro ostatní instalace lze tento
program objednat v oddìlení OBO spoleènosti DICOM.
Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel.: 0632/522834

Aplikace Walterm pro PC s Win95/98/NT/2000 slouí k zajitìní datové komunikace krátkovlnných systémù R-150A/S/T na úrovni koncových zaøízení. Pouívá a dvì sériové linky (datovou a popø. øídicí) a plní tøi základní úlohy: pøenos souborù, pøenos textových zpráv
a povelové øízení rádiové stanice. Je plnì provoznì sluèitelná s programem Alisterm, který je
v AÈR velmi rozíøen pøedevím u rádiových stanic R-150A.
je obsluha informována stavovým
oknem, kde kromì názvu pøenáeného souboru a jeho velikosti mùe
sledovat i stav pøenosu v procentuálním vyjádøení. Pøíjemci souboru,
který pouívá aplikaci Walterm, se
automaticky na zaèátku pøenosu
zobrazí rovnì stavové okno, které
zùstane zobrazené po celou dobu
pøíjmu. Jednotlivé pøenosy se zaznamenávají do tzv. knihy pøenosù. Zaznamenávány jsou jak bezchybové,
tak i chybové èi pøeruené pøenosy
a jsou do ní ukládány informace
Obr. 2: Pøenos textových zpráv a povelové øízení
o názvu souboru, jeho délce, datu
rádiové stanice
a èasu pøenosu, typu souboru
rentní, tj. kadý stisk klávesy poèítaèe na té
a v neposlední
øadì
èi oné stranì rádiového spoje se okamitì
o výsledku pøenosu. Kniha
pøedává na stranu druhou. Délka relace ani
pøenosù je zaznamenávápoèet pøenesených znakù není proto nijak
na ve formì databázovéomezen.
ho souboru na pevný disk
poèítaèe a lze ji kdykoliv
Povelové øízení rádiové stanice se vyuívá
vytisknout.
pro ovládání pomocí speciálních povelù,
Pøenos textových zpráv
které se posílají po øídicí sériové lince do
slouí ke vzájemnému
rádiové stanice. Tohoto zpùsobu se pouívá
dorozumívání obsluh pøed
tehdy, pokud nelze rádiový prostøedek ovlápøenosem souborù nebo
dat jiným zpùsobem (napø. ALIS u R-150A)
pøímo pro pøedávání pranebo pokud je tento zpùsob ovládání výhodcovních informací. Komunìjí.
nikace probíhá v horní
èásti hlavního aplikaèního
Ing. Ondøej ohajek
okna a je plnì transpaKON, tel.: 0632/522874
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PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
PRO PK 13, PK150T, AR 13 A FG 13

Programové vybavení pro plnìní dat do plnicích zaøízení PK 13 a PK 150T vychází ze
stejného základu a má spoleèné základní
vlastnosti:
 minimální poadavky na výkon poèítaèe:
programy pracují v textovém reimu
v operaèním systému MS-DOS. Program
je spustitelný i z diskety na poèítaèi
PC/T s monochromatickým monitorem;
 stejný zpùsob pøenosu dat do plnicího
zaøízení: údaje jsou do plnicího zaøízení odesílány po sériové lince poèítaèe.
Tuto linku lze v programu vybrat;
 pøehledné zobrazení na obrazovce:

program umoòuje nastavení zobrazení podle typu obrazovky  barevnì, monochromaticky a èernobíle. Základní
vzhled programù je jednotný  pokud je
obsluha prokolena v ovládání jednoho,
lehce zvládne i obsluhu dalích;
 jednoduché ovládání:
program je mono ovládat z klávesnice,
nebo pohodlnìji myí. Pro obsluhu
a práci staèí základní úroveò znalostí
práce s poèítaèem. Program je vybaven
kontextovou nápovìdou, kterou je mono kdykoliv vyvolat stiskem funkèní klávesy F1;
 zabezpeèení:
program je zabezpeèen heslem. Toto
heslo je moné mìnit, nebo zabezpeèení vypnout;

Obr. 1: Program PK 13
 oetøení chybových stavù:
Pokud v program zjistí nìjaký problém,
nebo chybu, oznámí to uivateli. Podrobný popis vech chybových hláení
i s monou pøíènou a øeením je uveden
v návodu k pouití;
 archivace dat:
data je moné archivovat jako soubory
na pevný disk, nebo disketu a tyto soubory opìt èíst a dále editovat.

Program PK 13
Tento program je urèen k plnìní dat do
rádiových stanic RF 13 a RF 1301. Pro plnìní dat slouí plnicí zaøízení PK 13.
Program je k dispozici ve dvou jazykových
mutacích  èesky a anglicky. U èeské verze je zámìrnì vynechána diakritika  není
potøeba nastavovat èeské kódování.
Po sputìní programu
a zadání hesla se na obrazovce zobrazí ovládací
menu a pøehledná tabulka s platnými daty pro
PK 13. Tuto tabulku lze
tisknout buï do souboru,
nebo na pøipojené tiskárnì. Tabulku s daty je
mono editovat pøíkazem
Editovat Data z menu.
Pøi pøipojeném PK 13 je
mono data do nìj zapisovat, nebo z nìj èíst, pøípadnì porovnat data v poèítaèi
s obsahem PK 13.

Program pro plnìní dat
do AR 13
Tento program slouí pro
zadávání dat pro pøevadìè a to jak pro rádiovou stanici v sestavì pøevadìèe, tak pro
samotnou retranslaèní jednotku. Program je
velice podobný programu pro plnìní dat
do rádiových stanic. Lií se jinou tabulkou
dat.

Program pro PK150T
Tímto programem se
zadávají a editují data pro rádiové stanice
R-150T a R-150S.
Základ programu je stejný. Mnoství zadávaných dat je vak nìkolikanásobné. Proto nejsou data v jedné tabulce, ale jsou rozdìlena do logických celkù a tyto celky jsou
pøístupny z menu pøíkazem Data.
Programové vybavení plnicího zaøízení
FG 13
Plnicí zaøízení FG 13 umoòuje plnit data
do utajovaèe EU 13 a také data do rádiových stanic RF 13 a RF 1301.

Pro toto plnicí zaøízení byl vyvinut zcela
nový obsluný program. Tento program je
navren pro operaèní systém Windows 95,
nebo vyí. Z toho plynou i vyí poadavky na hardware poèítaèe. Výhodou je dalí zjednoduení obsluhy a snadnost pouívání.
Program umoòuje pohodlnou editaci,
zápis a ètení dat pro FG 13. Ve dvou edi-

Obr. 2: Program PK 150T
taèních oknech je mono editovat buï klíèe pro utajovaè EU 13, nebo data pro nastavení rádiové stanice RF 13 (RF 1301).
Tato data je mono zapisovat do FG 13
a také z FG 13 èíst. Data pro nastavení rádiové stanice je moné ukládat i na hard-

Obr. 3: Program pro FG 13
disk èi disketu a jejich formát je kompatibilní s daty pro PK 13.
Program je také zabezpeèen heslem pøed
pouitím nepovolanou osobou.
Také tento program existuje ve dvou jazykových mutacích. Obì verze jsou vybaveny kontextovou nápovìdou.

Ing. Pavel Joch
KON, tel.: 0632/522511
ÈÍSLO 12/PROSINEC 2000
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PRACOVNÍ JEDNÁNÍ
Dne 10.10.2000 probìhlo v DICOM pracovní jednání zamìøené na bilanci
partnerství DICOM & AÈR od roku 1993, problematiku roku 2000 a plány
pro období pøítích 3 a 5 let. Souèástí programu byla i exkurze a prezentace
nových technologií a výrobkù. Jednání se zúèastnili zástupci G  NSV,
AVIS, sekce obranného plánování MO ÈR a DICOM. Úèastníci pøevzali materiály o historii a profilu spoleènosti DICOM, materiály o výrobním programu a zejména materiály, doporuèující optimalizaci dodávek VKV a KV
komunikace z DICOM do AÈR pro období 2001 a 2002. Na programu
jednání byly podrobnì prezentovány a diskutovány vývojové plány
a inovaèní zámìry z oblasti prostøedkù velení a øízení, které DICOM chce
realizovat v úzkém sepìtí se zámìry AÈR. I kdy se omluvili nìkteøí pøedstavitelé z MO ÈR a AÈR, dá se hodnotit toto setkání velmi pozitivnì, nebo podle slov úèastníkù bylo ve spoleènosti DICOM k vidìní a slyení mnoho nového a inspirativního, co bude vyuito pøi dalí spolupráci mezi
DICOM a AÈR.

Ing. Alois ohajek, øeditel

OZNÁMENÍ PARTNERÙM DICOM
Dovolujeme si oznámit zmìnu ve vedení spoleènosti DICOM.
Dosavadní vedoucí obchodního oddìlení Ing. Pøemysl Veèeøa
pùsobí od 1. 12. 2000 v jiné spoleènosti. Novým vedoucím obchodního oddìlení je Ing. Libor Mikl.

VÍTÌZSTVÍ

Zaèátkem øíjna byla nae spoleènost pozvána náèelníkem
spojovacího vojska Armády
Èeské republiky k úèasti na
nultém roèníku halového fotbalového turnaje. Turnaj byl
uspoøádán pro vybrané útvary spojovacího vojska a pro
dodavatele AÈR v pátek
3. 11. 2000 v Praze  Ruzyni.
Celkem se zúèastnilo deset
drustev. Vlastní soutì probíhala vyøazovacím zpùsobem.
Drustvo DICOM ve sloení (na fotografii nahoøe zleva)
Ladislav Vlèek, Jiøí Jurèa, Ale Duda, Frantiek Pavlas,
Zdenìk Hanáèek, Zdenìk Vojtek, Ing. Petr Tomáù, Pavel
Chlachula (kapitán mustva), Ing. Robert Jarský a Miroslav
Mikli postupnì úspìnì zdolávalo vechny své soupeøe
a do finále. Poslední zápas sehráli nai fotbalisté a ve veèerních hodinách a soupeøem jim bylo drustvo VÚ Straice. Oba soupeøi neskrývali své ambice na vítìzství, o to
byl zápas tìí. Nakonec ale za vydatné podpory fanoukù zvítìzilo drustvo DICOM a stalo se dritelem poháru.

MEZI

SPOJAØI
AÈR

Ing. Veèeøa dìkuje vem partnerùm, se kterými bìhem své funkce
jednal a vìøí v tradiènì dobré vztahy i do budoucna mezi spoleèností DICOM a Vámi.
Kontaktní adresa nového vedoucího OBO DICOM:
Ing. Libor Mikl
vedoucí OBO, DICOM, spol. s r. o., 686 01 Uherské Hraditì
Tel : +420 632 522233, fax : +420 632 522836
E-mail : obo@dicom.mesit.cz
Vedení DICOM
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