REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Ohlasy z tisku
ATM è. 6/1999

Èlánek si vímá rádiového datového terminálu DT 13, který je urèen pro provoz s VKV
rádiovými stanicemi RF 13, mobilními soupravami RF 1325, RF 1350 i s ruèní rádiovou
stanicí RF 1301. Zabezpeèuje vytváøení, editaci a pøenos textových zpráv a strukturovaných dat v pøedem definovaných formuláøích o délce a 1 000 alfanumerických znakù
jednomu úèastníkovi, skupinì nebo vem úèastníkùm rádiové sítì podle zvolené adresy. Vyznaèuje se vysokým stupnìm zabezpeèení datového pøenosu proti chybám, který
je zajitìn úèinným bezpeènostním kódem. Vytvoøením rádiové sítì s terminály je zabezpeèen pøímý pøechod na èíslicové systémy velení, øízení a napojení na zbraòové
systémy. Vestavìný 12 kanálový pøijímaè druicového navigaèního systému GPS umoòuje mìøení polohy, rychlosti pohybu a poskytuje údaj jednotného èasu a provoz
v diferenciálním systému GPS.
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Èlánek popisuje VKV ruèní rádiovou stanici RF 1301, rádiový datový terminál
DT 13 a spolupráci firem DICOM
a ROHDE&SCHWARZ pøi výrobì KV rádiové stanice R150A.
KV rádiová stanice se pouívá k zajitìní
simplexních nebo poloduplexních spojení v tìchto druzích provozu: CW, AME,
USB, LSB, FSK, ISB a rychlý pøenos dat.
Frekvenèní rozsah pro vysílání je od
1,5 MHz do 30 MHz, pøíjem je moný od
400 kHz do 30 MHz.

DEN POZEMNÍHO VOJSKA

BAHNA 99
Na území vojenského újezdu Brdy se
uskuteènil ve dnech 15. a 16. kvìtna
1999 10. roèník Dne pozemního vojska
Armády Èeské republiky BAHNA 99.
Spoleènost DICOM se této akce úèastnila jako sponzor a vystavovatel VKV
rádiové komunikaèní techniky pro taktický stupeò velení, KV techniky a pøijímaèù GPS. Nejvìtí zájem vojákù i laické veøejnosti byl vìnován VKV ruèní
rádiové stanici RF 1301 a rádiovému
datovému terminálu DT 13.

Zástupci Vojenského úøadu pro standardizaci,
katalogizaci a øízení jakosti MO ÈR pøedali
naí spoleènosti 27. srpna 1999 OSVÌDÈENÍ.
DICOM spol. s r. o. je tímto zpùsobilá plnit
dodávky pro armádu podle standardu NATO
AQAP 110.

PREZENTACE
TECHNIKY PRO
NÁÈELNÍKY
GENERÁLNÍCH
TÁBÙ
Dne 23. èervna 1999 se pøi zamìstnání
náèelníka generálního tábu AÈR gen. Jaroslava edivého pro náèelníky generálních tábù zemí, které usilují o èlenství
v NATO, ve Vykovì uskuteènila ukázka
výrobkù komunikaèní techniky DICOM.
Zúèastnìní vojentí pøedstavitelé projevovali o výrobky a jejich vlastnosti velký
zájem.
Ing. Antonín Vlk
OBO, tel.: 0632/522897
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DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

DRUICOVÁ NAVIGACE
Potøebu navigace pocítil èlovìk poprvé asi v okamiku, kdy se rozhodl vydat na
moøe do míst, ze kterých ji nedohlédl ke bøehu. A protoe mu chybí takový
vrozený smysl pro orientaci, kterým se vyznaèují taní ptáci, nezbylo mu, ne
tento úkol vyøeit rozumem. Na kratích cestách mu staèila orientace podle slunce, pak si zaèal na bøehy pøidávat majáky, na delích cestách se ji musel nauèit
pouívat hvìzd. To staèilo a do zaèátku dvacátého století, které pøineslo úplnì
nové poadavky.
Náhle bylo potøebné, aby bylo moné stanovit polohu i za jiného ne jasného
poèasí, aby toto stanovení bylo prakticky okamité, aby ve bylo moné tøeba na
palubì letounu
Vechny poadavky pomohly splnit rádiové vlny. A vznikl tak rozsáhlý obor, e
si zaslouil i pojmenování - radionavigace. Ta ve svém poèátku musela nahradit
hvìzdy pozemními rádiovými majáky. Ale èím dále od majáku, tím byla pøesnost
a spolehlivost mení. Pøece jen je nejlépe, kdy je maják v dohledu. Proto se souèasnì s prvními umìlými druicemi zemì vynoøila mylenka pouít je jako jakési navigaèní majáky. Od mylenky nebylo k èinùm daleko a v roce 1962 zaèaly
vìdecké experimenty s druicí Anna. Nìkolik let nato ji zaèal fungovat druicový navigaèní systém amerického námoønictva Transit. Cílem vak bylo vytvoøit
navigaèní systém, který by fungoval nepøetritì na kterémkoliv místì zemìkoule.
První navrenou a realizovanou soustavou tìchto vlastností se stal systém amerického ministerstva obrany GPS - NAVSTAR. Globální politický vývoj zpùsobil,
e tento systém je zatím jediný, který byl dotaen do stavu úplného pokrytí zemìkoule. V prùbìhu budování systému se objevila celá øada moností jeho vyuívání i k jiným úèelùm, ne ke kterým byl zpoèátku uvaován. Celá øada civilních aplikací prokázala tak vysokou uitnou hodnotu a stala se tak významným
hospodáøským èinitelem, e se vláda USA rozhodla poskytnout signál k volnému
bezplatnému vyuití. Pro zajímavost stojí zato uvést, e tento systém dovolil nalezení vraku Titanicu, e slouí k øízení kmitoètu televizních vysílaèù, je základním prostøedkem pøi vytváøení nových map, pomáhá zachraòovat piloty havarovaných letadel, synchronizuje ovládání energetických sítí a dalí a dalí aplikace
by bylo moné vyjmenovat.
Rozvoj systémù druicové navigace byl prakticky od zaèátku sledován také
v Èeskoslovensku. O jeho pouití se uvaovalo na palubách tehdy vyrábìných
letadel, teoretické i experimentální práce probíhaly na ÈVUT v Praze pod vedením prof. Vejraky, vývoj zaøízení byl zahájen v MESITu Uherské Hraditì. Po roce
1989 se tyto práce nezastavily. Díky uvolnìní embarga se zmìnila samozøejmì
souèástková základna. Souèasnì byly vyhledávány nové monosti uplatnìní. Výsledkem vývoje je dnes øada pøístrojù, které jsou urèeny jednak pro urèování polohy a navigaci, jednak pro generování pøesného èasu a kmitoètu. K tìmto pøístrojùm je k dispozici také øada antén, které rovnì dosahují pièkové úrovnì. Více
podrobností ètenáø nalezne ve èláncích, které tvoøí obsahové tìitì tohoto èísla.

Ing. Jiøí Krèa
technický øeditel, tel.: 0632/522502

DICOM, spol. s r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, 686 01 Uherské Hraditì,Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836, E-mail: dicom@brn.pvtnet.cz, http://www.dicom.cz
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NOVINKY

PØEDSTAVUJEME
GENERÁTOR PØESNÉHO
ÈASU A KMITOÈTU

GPG 24
Jedná se opìt o generátor velmi pøesné
a stabilní èasové stupnice, která je prostøednictvím systému GPS navázána na èasovou stupnici UTC. Zaøízení generuje sekundové èasové znaèky, impulsní signál
10 MHz a harmonický signál 10 MHz.
Èasové znaèky jsou doplnìny datovou
zprávou s odpovídajícím èasovým údajem.
Vechny generované signály jsou koherentní.

jejich formulaci jsme nemohli být pøíli
skromní.

Generátor nevyaduje ádnou obsluhu, po
zapnutí pracuje zcela automaticky. Jeho
parametry je moné konfigurovat prostøednictvím malé klávesnice a displeje nebo
z pøipojeného poèítaèe. Stejným zpùsobem
lze sledovat jeho funkci.

tor a které pøípadnì vyuívají GPS pøijímaè,
který je schopen zpracovávat i signály
v kmitoètovém kanálu L2 a tak lépe eliminovat chyby mìøení zpùsobené ionosférickým zpodìním.

Funkèní monosti zaøízení je moné roziøovat s vyuitím zásuvných modulù, které zajiují rùzné doplòkové funkce. Do
skøínì lze vestavìt a tøi zásuvné moduly.
Moduly se ovládají prostøednictvím displeje a klávesnice generátoru.
GPG 24 mùe být napájen ze sítì 230 V
nebo z externího zdroje 24 V. Po dobu
kratích výpadkù zajiuje napájení vestavìný akumulátor. Pøístroj bude dodáván
jednak v provedení urèeném k zástavbì do
standardního pøístrojového stojanu 19
a jednak v laboratorním provedení se samostatnou skøíní.
Vývoji GPG 24 pøedcházelo stanovení základních poadavkù na tento výrobek. Pøi
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1. Bude se jednat o top-end zaøízení ve své
kategorii. Touto kategorií rozumíme pøístroje, jejich èasová základna je øízena krystalovým oscilátorem a které vyuívají jednopásmový pøijímaè GPS. Citelnì lepí parametry by tedy mìly mít jen výrobky, jejich souèástí je nìkterý kvantový generá-

V souèasné dobì probíhá ve spolupráci
s ÚRE AVÈR dlouhodobé sledování parametrù tohoto zaøízení. Dosud provedená
mìøení potvrzují, e pøístroj vykazuje velmi dobré a vyváené parametry. Ji nyní je
zøejmé, e na rozdíl od øady jiných výrobcù si budeme moci dovolit uvádìt vedle parametrù vztaených k velmi krátkým
a velmi dlouhým èasovým doménám i parametry vztaené k problematickým èasovým doménám v rozsahu 101-104 s. Tìchto
výsledkù se podaøilo docílit jednak díky mimoøádné péèi vìnované výbìru kvalitního
základního oscilátoru a zajitìní jeho optimálních provozních podmínek a jednak
díky pouití øady sofistikovaných filtraèních
a øídicích algoritmù.

Po øadu let byl základním modelem
naeho programu èasomìrné techniky generátor pøesného èasu
a kmitoètu GPG 11 a posléze jeho
modernizovaná verze GPG 12.
Koncem tohoto roku bude tento typ
nahrazen novým pøístrojem s typovým oznaèením GPG 24.

2. Cena nového pøístroje bude nií ne
cena stávajícího GPG 12. Lze vùbec docílit zlepení parametrù a souèasnì sníit
cenu? Dnes ji mùeme potvrdit, e cena
GPG 24 bude pro nae zákazníky pøíjemným pøekvapením.
3. Pøístroj musí vycházet vstøíc co nejirímu spektru uivatelù. Ze zkueností
s pøedchozími modely ji víme, e obdobná zaøízení nacházejí nejrùznìjí uplatnì-

ní a není snadné zajistit, aby pøístroj plnil
vechny poadované funkce s poadovanými parametry. V pøípadì GPG 24 je tento poadavek plnìn dvìma cestami.
Prvou cestou je monost konfigurace vlastností pøístroje podle poadavkù zákazníka.
Tato konfigurace mùe být buï plnì zákaznická nebo se zákazník mùe pøiklonit
k nìkteré typické konfiguraci (napø. pøesné
hodiny, kmitoètová reference pro metrologii nebo kmitoètová reference pro TV vysílaè). V závislosti na zvolené konfiguraci se
pak mìní strategie øízení èasové základny.
Pøi konfiguraci se také volí provozní stavy,
které se budou indikovat jako WARNING
(napø. odpojení antény, výpadek napájení)
a stavy, které se budou indikovat jako
ALARM (napø. pøekroèení zadaných poadavkù na pøesnost generovaných signálù
nebo jejich výpadek).
Druhou cestou je monost instalace ji
zmínìných zásuvných modulù. Ty mohou

NOVINKY

Základní technické parametry
Sekundová znaèka 1PPS:
Úroveò

TTL/50 W

Délka znaèky

20 ms nebo 100 ms

Impulsní signál 10 MHz:
Úroveò

TTL/50 W

Sinusový signál 10 MHz:
Úroveò

6 dBm (500 mV/50 W)

Referenèní èasová stupnice

UTC (USNO)

Pøesnost èasových znaèek

lepí ne 120 ns
lepí ne 40 ns rms

Pøesnost kmitoètu

lepí ne 1.10-12 (24 h)

Stabilita kmitoètu

lepí ne 1.10-12 (Allanùv rozptyl, >1 s)

Napájení

230 V~/max. 25 W, 24 V=/ max. 20 W

Rozsah pracovních teplot

0° a 50 °C

plnit rùzné specifické funkce, které vyuije jen èást uivatelù, a bylo by tedy zbyteèné je do pøístroje osazovat standardnì.
Pøipravujeme napø. budiè signálu 10 MHz
se esti výstupy, generátor èasových signálù IRIG a NASA, programovatelný generátor èasových sekvencí (vlastnì velmi pøesný budík), modul pro registraci událostí
(vlastnì velmi pøesné hodiny, které zaznamenávají èas rùzných událostí), generátor
signálù s programovatelným kmitoètem.
Uvedená koncepce samozøejmì umoòuje i pøípravu speciálních modulù podle
poadavkù urèitého zákazníka.
Hodiny jsou patrnì nejrozíøenìjím mìøicím pøístrojem. S uvedením GPG 24 na trh
je nabízíme v nejvyí moné kvalitì a za
dostupnou cenu. Vìøíme, e vedle tradièních oblastí vyuití této techniky jako je
metrologie nebo synchronizace komunikaèních systémù, najdou nai zákazníci
i øadu zcela nových moností jejího vyuití.
Ing. Petr Pánek, CSc.
tel. 02/24352244

ANTÉNA
ANTÉNA DRUICOVÉ
DRUICOVÉ
NAVIGACE
NAVIGACE GPA
GPA 24
24
V nabídce antén pro druicovou navigaci se objevil nový typ GPA 24. Tato
anténa má podstatnì zlepeny nìkteré
parametry. Pøedevím je to vìtí citlivost pøi pøíjmu druicových signálù
a vyí zesílení vestavìného zesilovaèe,
které umoòuje pøipojit anténu pomocí delího koaxiálního kabelu. Rozíøený je také rozsah napájecího napìtí.
Anténa GPA 24 svým vzhledem pøipomíná
typ GPA 22, který byl v naem èasopisu ji
popsán (J. Sedláèek, Výbìr vhodné antény
druicové navigace, INFORM è. 2). Horní

èást antény tvoøí kruhová základna, vlastní
anténní záøiè a plochý kryt. Ve spodní èásti je navíc umístìn nízkoumový zesilovaè.
Montání otvory pro GPA 22 a GPA 24 jsou
shodné.
Zesilovaè v anténì GPA 24 je nové koncepce. Vstupní obvod zesilovaèe byl obvykle
tvoøen selektivním kmitoètovým filtrem pro
kmitoèet 1575,42 MHz. Filtr výraznì omezuje monost pøebuzení antény v pøípadì,
e je umístìna spoleènì s anténami jiných
vysílaèù s vysokým výkonem (napø. TV).
U GPA 24 je ve vstupní èásti jetì zesilo-

vaè, který je osazen tranzistorem PHEMT
s extrémnì nízkým umem. Typické umové èíslo celého zesilovaèe je 0,7 dB. To
umoòuje zlepení odstupu signál/um pøi
pøíjmu proti sestavì GPA 22 se zesilovaèem GPZ 12 asi o 5 dB. Vyí citlivost je
výhodná napøíklad pøi pøíjmu druic, které jsou èásteènì zastínìny vìtvemi stromù
nebo jsou nízko nad horizontem. Dále je
výhodná u mobilních prostøedkù, ve zvlnìném terénu, kdy není dodreno optimální smìrování antény. Pouití GPA 24 se
èasto projeví zvýením poètu zachycených
druic. Teoretickou nevýhodou je urèité
sníení odolnosti proti pøebuzení antény, ta
vak stále dosahuje vysoké hodnoty. Tyto
skuteènosti byly ovìøeny praktickým provozem v extrémních podmínkách.
Zesilovaè má zesílení typicky 33 dB.
To umoòuje pøeklenout útlum pøiblinì
o 50 % delího koaxiálního kabelu ne
u pøedchozích typù antén. Maximální doporuèená délka bìného kabelu RG58
(vnìjí prùmìr kabelu f = 4,95 mm) je
20 m, pro typ RG213 (f = 10,3 mm) je
50 m. Vhodné jsou také nízkoztrátové kabely firmy Belden. Tyto kabely mají také
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NOVINKY
dlouhou ivotnost. Pro typ H155 (f = 5,4 mm) je maximální délka 50 m, pro H1000 (f = 10,3 mm) a 100 m.
Anténa se napájí po koaxiálním kabelu, s plus polaritou na
støedním vodièi. Rozsah napájecího napìtí je proti pøedchozím typùm rozíøen na 3,3 V a 12 V. Typický odbìr je
23 mA.
Smìrové vlastnosti jsou stejné jako u GPA 22. Anténu lze
doplnit o tlumivkový límec. Pouití této sestavy je vhodné
pøi zvýených poadavcích na pøesnost mìøení, napø. pro
referenèní stanici DGPS.
Závìrem lze øíci, e anténa GPA 24 je mechanicky a klimaticky odolný výrobek, s velmi dobrými elektrickými parametry, který lze doporuèit pro pouití i v obtíných pøíjmových podmínkách.

Smìrový diagram GPA 24 s protiváhou 20 x 20 cm

Ing. Jiøí Sedláèek
KON, tel.: 0632/522874

GENERÁTOR PØESNÉHO ÈASU GPM 20U
Navigaèní systém GPS poskytuje uivatelùm kromì údajù o poloze také pøesný èas. Vysílaná èasová stupnice GPS je
synchronní s mezinárodní atomovou stupnicí. Protoe v bìném ivotì je pouívána èasová stupnice UTC, která
respektuje rotaci Zemì kolem své osy, vysílá systém GPS i korekce mezi stupnicí GPS a UTC.

Èas GPS se pøenáí z druic ve dvou slovech: týden GPS (poèet celých týdnù èasu
GPS od poèátku èasové stupnice GPS 
nedìle 6.1.1980) a sekunda GPS v rámci
týdne (poèet sekund od poèátku týdne
GPS). Díky tomuto formátu u èasu pøijímaném ze systému GPS neexistuje problém
roku 2000. Protoe systém GPS je celoplanetární, nevysílá informace o sezónních
lokálních zmìnách èasu  napø. letní èas
v Evropì. Tyto korekce je potom nutno
doplnit navíc.
GPM 20U je jednodeskové zaøízení pro
prùmyslové aplikace, které pøijímá èasové signály z navigaèního systému GPS a na
jejich základì generuje pøesnou èasovou
informaci koherentní s èasovou stupnicí
UTC a stanovené èasové prùbìhy synchronní s èasovou stupnicí GPS.
Pro pøíjem signálu z druic GPS je pouit
druicový pøijímaè JUPITER. Data
z pøijímaèe zpracovává øídicí mikropoèítaè
a podle zvolené konfigurace generuje výstupní signály. Pøechody na letní èas a zpìt
jsou dány pevnì tabulkou v øídicím poèítaèi. Dosaená pøesnost u èasovì synchronních výstupních signálù je lepí
ne 2 ms.
GPM 20U generuje tyto výstupní signály:
- sekundovou znaèku
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- minutovou znaèku
- informaci o èase a datu UTC
- definovaný èasový prùbìh  pøesná
synchronní frekvence pro HDO
- èasový signál IRIG-B
- informaci o platnosti èasu a synchronizaci
signálù s èasem GPS
Výstupní signály jsou vyvedeny buï na
sériovou linku RS232 (RS485), nebo
v úrovních TTL a nebo jsou tvoøeny výstupy proudové smyèky ±20 mA (15 V).

Konkrétní konfigurace výstupù je definována zákazníkem.
Generátor pøesného èasu GPM 20U je urèen k synchronizaci èasovì kritických procesù a je koncipován tak, aby bylo mono
jednodue zmìnit výstupní signál podle definice zákazníka.
Ing. Pavel Joch
KON, tel.: 0632/522511

TEORETICKÁ ÈÁST

PØESNOST URÈENÍ POLOHY
SYSTÉMEM GPS
Základním parametrem mìøení polohy je samozøejmì jeho pøesnost. Uivatel GPS ji mùe ovlivnit jednak výbìrem vhodného pøijímaèe a jednak jeho správným pouíváním. V obou pøípadech vak musí být vybaven alespoò
základními znalostmi o této problematice. Ty jsme se pokusili shrnout do tohoto èlánku.

Autorizovaní a neautorizovaní
uivatelé

Chyby mìøení

Výsledná pøesnost

Pøesnost GPS úzce souvisí s omezením pøístupu uivatelù k jeho slubám. GPS byl od poèátku budován s tím, e bude vyuíván jak
vojenskými, tak civilními uivateli. Hledala se
pouze rozumná míra omezení pøístupu nevojenských uivatelù, která by zajistila pøijatelnì nízké riziko zneuití systému protivníkem,
a pøitom vyla dostateènì vstøíc civilním aplikacím.

Mìøení vzdálenosti k druicím je zatíeno øadou chyb. V pøípadì neautorizovaných uivatelù má zcela dominantní vliv umìlé znepøesnìní SA. Nejvýznamnìjí neúmyslná chyba je
zpùsobena ionosférickým zpodìním. V kosmickém prostoru se rádiový signál z druice
íøí nejkratí monou cestou - po pøímce. Ve
výce nìkolik set kilometrù nad zemí vak
prochází oblastí s velkou koncentrací volných
elektronù a jeho dráha se zakøiví. Zmìøené
zpodìní je pak ponìkud vìtí, ne by odpovídalo vzdálenosti mezi druicí a uivatelem.
Ionosférické zpodìní lze do urèité míry korigovat na základì údajù o ionosféøe, které druice vysílají v navigaèních zprávách. Pøijímaèe autorizovaných uivatelù, které souèasnì
mìøí v kmitoètových kanálech L1 i L2, pak potlaèují vliv ionosférického zpodìní podstat-

Jaká je tedy výsledná pøesnost? Pro vechny
neautorizované uivatele je dostupná pouze
sluba SPS, zatíená umìlým znepøesnìním.
Ta zaruèuje, e chyba urèení polohy v horizontální rovinì nepøekroèí po 95 % èasu
100 m. Skuteènì dosahovaná pøesnost je zpravidla lepí. Na obr. 2 je záznam 24 hodin
mìøení dvanáctikanálovým GPB 40 v otevøeném terénu. Chyba urèení polohy èinila 47 m
(95 %). Z obrázku je také dobøe patrné, e
pøesnost v severo-jiním smìru je ponìkud
horí ne ve východo-západním smìru. Jedná
se o dùsledek øidích pøeletù druic na severní èásti oblohy. S rostoucí zemìpisnou íøkou
se tento jev zvýrazòuje.

Provozovatel systému v souèasné dobì rozliuje mezi autorizovanými uivateli, kterými
jsou pøedevím armády státù NATO, a ostatními neautorizovanými uivateli. Neautorizovaným uivatelùm je poskytována sluba, která
se oznaèuje SPS (Standard Positioning Service). Touto slubou se rozumí pøístup k C/Akódu v kanálu L1 s tím, e pøesnost mìøení je
umìle zhorena opatøením, které se oznaèuje
jako SA (Selective Availibility).
Autorizovaní uivatelé vyuívají slubu oznaèovanou PPS (Precise Positioning Service). Tato
sluba zahrnuje pøístup k C/A-kódu v kanálu
L1 i P(Y)-kódu v kanálech L1 a L2 bez jakýchkoli omezení. Aby mohl autorizovaný uivatel vyuít slubu PPS, musí být vybaven pøijímaèem, který po zadání správného klíèe dokáe eliminovat umìlou chybu zpùsobenou
SA, pøípadnì zpracovat ifrovaný Y-kód.

Pøi pouití sluby SPS nemají parametry samotného pøijímaèe na pøesnost mìøení prakticky vliv s jedinou výjimkou. Jedná se o po-

Obr. 1

Koeficienty DOP
Pøesnost zmìøené polohy je dána jednak pøesností zmìøené vzdálenosti k jednotlivým druicím a jednak poètem druic, k nim bylo
mìøení provedeno a jejich rozmístìním po
obloze. Druhý z uvedených faktorù popisují
koeficienty DOP (Dilution of Precision - doslova zøedìní pøesnosti), které udávají pomìr
mezi chybou urèení polohy a chybou zmìøených vzdáleností k druicím. Nejdùleitìjím
z øady koeficientù je koeficient HDOP (Horizontal Dilution of Precision), který se týká
chyby urèení polohy v horizontální rovinì. Aktuální hodnoty koeficientù DOP pøijímaèe
zpravidla zobrazují na displeji. U pøijímaèù
øady GPR je nalezneme mezi provozními informacemi. Èím nií je jejich hodnota, tím
vyí je pøesnost urèení polohy. Nejvyí pøesnosti se dosáhne, pokud pøijímaè mìøí ke vem
viditelným druicím. Velikost HDOP se pak
bìhem dne pohybuje kolem 1,0. Pokud je èást
oblohy zastínìna, DOP roste a pøesnost úmìrnì klesá.

nì úèinnìjí dvoukmitoètovou metodou. Trasa signálu se láme i v nejniích vrstvách atmosféry a tak dochází k troposférickému zpodìní. To se projevuje pøedevím pøi mìøení
k druicím s velmi nízkou elevací. Troposférické zpodìní lze pomìrnì dobøe kompenzovat.

èet mìøicích kanálù pøijímaèe. Nejvyí pøesnosti se dosáhne v pøípadì, e probíhá mìøení ke vem druicím, které jsou právì nad obzorem. Bìnì je k dispozici kolem osmi dru-

Dalím jevem, který zhoruje pøesnost mìøení, je mnohocestné íøení signálu. V èlenitém
terénu nebo zástavbì dopadají na anténu pøijímaèe vedle pøímého signálu i ponìkud zpodìné odraené signály. Pseudonáhodné signály jsou konstruovány tak, aby vzdálené odrazy byly v pøijímaèi úèinnì potlaèeny, blízké
odrazy vak mohou mìøení ovlivnit.
Chyby zpùsobené samotným systémem jsou
ménì významné. Jedná se pøedevím o nepøesnosti v pøedpovìdích pohybu druic a korekcí druicových atomových hodin. V pøijímaèi
se zase projevují fluktuace mìøených hodnot
zpùsobené umem, nìkteré technické nedokonalosti zaøízení a nepøesnosti numerických
výpoètù.

Obr. 2 Záznam 24 hodin mìøení s vyuitím
sluby SPS. Mìøení probìhlo v Uh. Hraditi
21.11 1998. Byl pouit pøijímaè DICOM
GPB 40
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ic, ale výjimeènì jich mùe být a dvanáct.
Pokud chce uivatel udìlat maximum pro
pøesnost mìøení, mìl by pouít dvanáctikanálový pøijímaè a v rámci moností umístit anténu pøijímaèe do místa s dobrým výhledem
na celou oblohu.
Vzhledem k èlenství v NATO zøejmì brzy získá AÈR pøístup i k slubì PPS. Situace pøi volbì pøijímaèe pak bude sloitìjí. Na výbìr toti budou pøijímaèe, které mìøí jen na C/A
kódu v kmitoètovém kanálu L1, dále pøijímaèe, které mìøí na P(Y) kódu v kmitoètovém
kanálu L1 a také nejsloitìjí, ale nejpøesnìjí pøijímaèe, které mìøí na P(Y) kódu v obou
kmitoètových kanálech L1, L2. Pøesnost mìøení navíc závisí na momentálním stavu ionosféry. V závislosti na koncepci pouitého pøijímaèe a ionosférických podmínkách se pohybuje mezi 5 a 25 m.

rým výhledem na oblohu, ale s vysokou úrovní odraených signálù. Na prvém obrázku je
záznam mìøení s pouitím ploché antény
bìné konstrukce. Pøesnost urèení polohy
èinila 3,1 m (95 %). Na druhém obrázku je
záznam mìøení pøi pouití antény s tlumivkovým límcem. Pøesnost se zlepila na 1,9 m

Závìr
Pokusme se vechny uvedené informace shrnout do nìkolika struèných rad.
Pøesnost lepí ne 100 m je schopen v otevøeném terénu poskytnout jakýkoli dobøe fungu-

Diferenèní GPS
Pokud bychom sledovali prùbìhy chyby mìøení dvou nepøíli vzdálených pøijímaèù, zjistili bychom, e jsou témìø totoné. Je to pochopitelné. Chyba zpùsobená umìlým znepøesnìním SA 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 umem, technickými nedokonalostmi pøijímaèù a mnohocestným íøením signálu.
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 zdánlivé vzdálenosti porovnává
s vypoètenými pøedpokládanými hodnotami
a jejich rozdíly vysílá rádiovým kanálem
k uivatelùm v jejím okolí. V pøijímaèi uivatele se pøijaté korekce pouijí k opravì mìøení a tak se významnì zvýí pøesnost urèení
jeho polohy.
Dominantním zdrojem chyb se v tomto pøípadì stává mnohocestné íøení signálu. Pøesnost diferenèního mìøení proto znaènì závisí na situaci v okolí pøijímaèe. Nejlepích výsledkù se dosahuje v otevøeném terénu - na
louce nebo na poli. Pokud se v okolí pøijímaèe nacházejí objekty, od nich se dobøe
odráejí rádiové signály, jako jsou budovy,
kovové konstrukce, vozidla, chyby mìøení citelnì vzrostou. Velké odrazné plochy se pøitom mohou uplatnit a na vzdálenost nìkolika set metrù.
Vlivu mnohocestného íøení je moné do urèité míry èelit i technickými prostøedky.
Osvìdèenou metodou je pouití antén, které lépe potlaèují odraené signály. Jedná se
pøedevím o antény opatøené tlumivkovým
prstencem (choke ring). Úèinnost tohoto
opatøení je patrná ze záznamù mìøení na
obr. 3. Obì mìøení probìhla na stejném místì, které se nacházelo na støee budovy v továrním areálu. Jednalo se tedy o místo s dob-
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Obr. 3 Záznam 12 hodin mìøení DGPS. Záznam na levém obrázku byl poøízen s anténou
bìné konstrukce (GPA 21), na pravém obrázku je záznam poøízený pomocí antény s tlumivkovým prstencem (GPA 32). Mìøení probìhlo v Uherském Hraditi 7.12.1998. Byl pouit
pøijímaè DICOM GPB 40 spolu s referenèní stanicí DICOM GPR 32.

(95 %). Volbì antény se tedy vyplatí vìnovat
pozornost. Anténa s tlumivkovým límcem je
vak rozmìrnìjí (obr. 4). Prùmìr prstence
èiní asi 40 cm. Vliv mnohocestného íøení lze
do urèité míry potlaèit i pouitím sloitìjího zpùsobu zpracování signálu v pøijímaèi.
Z produkce DICOM se to týká pøedevím referenèní stanice DGPS GPR 32, která vyuívá metodu zpracování oznaèovanou jako narrow correlator. Nic vak není zadarmo. Sloitìjí koncepce pøijímaèe samozøejmì vede
k urèitému navýení jeho ceny.
K typickým vlastnostem chyby zpùsobené
mnohocestným íøením patøí její závislost na
rychlosti pohybu. Pøi diferenèním mìøení se
dosahuje nejhorí pøesnosti v pøípadì, e se
pøijímaè nepohybuje. Pokud mìøíme polohu
pohybujícího se objektu, pak zpravidla pøesnost s rychlostí roste. Tento ponìkud pøekvapivý jev je moné snadno vysvìtlit. Za pohybu toti chyba zpùsobená mnohocestným íøením rychle kolísá kolem správné hodnoty
a je proto úèinnìji potlaèena filtraèním algoritmem pøijímaèe.

jící pøijímaè. Pokud sáhnete po dvanáctikanálovém pøijímaèi, mùete oèekávat zlepení
pøesnosti asi na 50 m.
Jestlie vám tato pøesnost nevyhovuje a nejste
autorizovaným uivatelem, musíte pouít diferenèní mìøení. Pøesnost pak bude znaènì záviset na okolním prostøedí. Pokud vám vyhoví
pøesnost kolem 3 m za dobrých podmínek a a
15 m za patných podmínek, mùete pouít
bìný pøijímaè vybavený vstupem pro korekce bez jakýchkoli dalích opatøení. Jestlie vyadujete vyí pøesnost, mìli byste pouít anténu s tlumivkovým límcem a pøípadnì i draí
kvalitnìjí pøijímaè. Za bìných podmínek pak
mùete docílit pøesnosti ponìkud lepí ne
1 m. Dalího zvýení pøesnosti lze docílit u
jen pomocí fázových mìøení, která vyadují
pouití k tomu urèených geodetických pøijímaèù.
Místo, kde je tøeba urèit polohu, si nikdo zpravidla nevybírá. Pøesto se snate umístit anténu tak, aby byl zajitìn výhled na co nejvìtí
èást oblohy. Pøi diferenèním mìøení poèítejte
se zhorením pøesnosti zpùsobeným odraenými signály. Lepích výsledkù zpravidla docílíte za pohybu.
Ing. Petr Pánek, CSc.
tel.: 02/24352244

Obr.4 Anténa GPA 32 s tlumivkovým límcem

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

"ROCHUS" VARIABILNÍ
SYSTÉM CNS/DGPS

ROCHUS je otevøený variabilní systém, který zajiuje komunikaci, navigaci a vedení pøehledu o rozmístìní a stavu
mobilních prostøedkù v terénu. Systém v maximální míøe vyuívá stávající spojovací techniku AÈR.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Èasto se ukazuje jako úèelné spojit navigaèní systém s vhodným komunikaèním systémem a pøenáet zmìøenou informaci o poloze
vozidel spolu s dalími daty do základnové stanice, která pak vede
pøehled o jejich pohybu a èinnosti v terénu. V opaèném smìru se
zase pøenáejí zprávy urèené osádkám jednotlivých vozidel. Takový sdruený systém se oznaèuje jako CNS (Communication, Navigation, and Surveillance).
Systém ROCHUS je souhrnné oznaèení pro øadu vzájemnì sluèitelných zaøízení, s jejich vyuitím je moné variabilnì vytváøet mení systémy CNS rùzného urèení. Jedná se o navigaèní pøijímaè
GPR 22, komunikaèní a navigaèní modul GPB 40, referenèní stanici DGPS GPR 32, zodolnìný poèítaè kategorie PC RUGGBOOK
a radiostanici RF 13 s vekerým pøísluenstvím.
URÈOVÁNÍ POLOHY
Poloha vozidel se urèuje pomocí druicového navigaèního systému
GPS. V pøípadech, kdy pøesnost urèení polohy poskytovaná systémem GPS nevyhovuje, je moné urèovat polohu metodou DGPS.
Generování korekcí DGPS mùe zajistit pøímo základnová stanice
systému. Pokud je dané území pokryto korekcemi DGPS íøenými
systémem RDS, je moné vyuít i tyto korekce.
Pøesnost mìøení neautorizovaných uivatelù systému GPS je zámìrnì
zhorena opatøením, které se oznaèuje SA (Selective Availability),
a prakticky nezávisí na parametrech pøijímaèe. Systémová specifikace zaruèuje, e chyba urèení polohy v horizontální rovinì po 95 %
èasu nepøekroèí 100 m. Z provedených mìøení vyplývá, e typická
pøesnost na území Èeské republiky je asi 70 m (95 %).

Pøesnost urèení polohy mìøením DGPS závisí na øadì faktorù.
Pokud se referenèní stanice DGPS i vozidlo nacházejí v otevøeném terénu a jejich vzdálenost nepøevýí 50 km, pak pøesnost
urèení polohy v horizontální rovinì je lepí ne 5 m (95 %).
RÁDIOVÁ KOMUNIKACE
Data se pøenáejí pomocí rádiových stanic RF 13, není vak vylouèeno pouití jiné rádiové stanice. Pøenos probíhá prostøednictvím bìného hovorového kanálu. Vozidlo je zpravidla vybaveno jedinou stanicí, která slouí jak k hovorové komunikaci, tak pro pøenos dat. Praktické zkuenosti potvrzují, e hovorová komunikace doplnìná pøenosem krátkých datových zpráv
je podstatnì efektivnìjí ne dùsledný pøenos informací prostøednictvím datových terminálù. V datové podobì se samozøejmì
pøenáejí pøedevím èíselné údaje, které mohou být pøi hlasové komunikaci snadno zkomoleny.
Systém je navren tak, aby byla moná jak simplexní (jednosmìrná), tak i poloduplexní a plnì duplexní (obousmìrná) komunikace. Monost simplexního provozu je dùleitá v pøípadech,
kdy je tøeba souèasnì obslouit velký poèet vozidel a není tedy
reálné, aby kadé vozidlo pøíjem potvrzovalo, a také v pøípadech,
kdy má být vozidlo z dùvodu utajení rádiovì tiché.
Pøenáená data jsou kódovì zabezpeèena proti jednotlivým
i shlukovým chybám. Spolehlivost pøenosu je moné zvýit automatickým opakováním vysílaných dat. Vysílané informace se
ifrují.
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VEDENÍ PØEHLEDU O ROZMÍSTÌNÍ A STAVU VOZIDEL
Obsluha základnové stanice probíhá prostøednictvím poèítaèe
s pøísluným programovým vybavením. Poèítaè také zajiuje vedení pøehledu o rozmístìní a stavu vozidel v terénu. Pøehled
o pohybu a èinnosti kadého vozidla je k dispozici jednak
v textové podobì a jednak graficky na mapovém podkladu
v mìøítku a 1:25 000.
MECHANICKÁ KONSTRUKCE, PROVOZNÍ PODMÍNKY
A NAPÁJENÍ
Vechna zaøízení mají jednotnou mechanickou konstrukci.
V pøípadì potøeby mohou být instalována do spoleèného vozidlového rámu spolu s rádiovou stanicí RF 13. Jejich klimatická
a mechanická odolnost dovoluje provoz v nejnároènìjích podmínkách vèetnì aplikací v armádì. Vìtina prvkù systému je konstruována tak, aby mohly být provozovány i mimo vozidlo (vodotìsné skøínì).
Zaøízení je moné napájet buï z palubní sítì vozidla o napìtí
10 V a 33 V nebo z akumulátorové zdrojové skøínì RF 13.1. Jedná se o zdrojové skøínì, které vyuívá i rádiová stanice RF 13.
HLAVNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU
Navigaèní pøijímaè GPR 22
GPR 22 je pøijímaè druicového navigaèního systému GPS uzpùsobený pro èinnost v reimu DGPS. Slouí k urèování polohy,
rychlosti, pøesného èasu a øeení navigaèních úloh. Zmìøené
a vypoètené údaje se zobrazují na displeji. Zároveò jsou k dispozici prostøednictvím standardní komunikaèní linky. Pøijímaè tak
mùe být pøipojen do palubního elektronického systému vozidla.
Zaøízení mùe slouit jako vozidlová stanice systému ROCHUS.
GPR 22 je vybaven komunikaèním modulem, který umoòuje
pøíjem korekcí DGPS vysílaných hovorovým kanálem rádiové
stanice nebo systémem RDS, vysílání hláení o poloze vozidla
ve tøech rùzných reimech, automatické tísòové volání, pøíjem
parametrù traových bodù a jejich zápis do databáze a pøíjem textových zpráv. Pøijímaè zajiuje øadu pomocných funkcí. Umoòuje práci s databází traových bodù, provádí archivaci zmìøené
polohy, prùmìrování pøi stacionárním mìøení, poskytuje øadu provozních informací.
Zaøízení je vestavìno do vodotìsné kovové skøínì o rozmìrech
204x82,5x174 mm, hmotnost je max. 1,9 kg. Mechanickou a klimatickou odolností vyhovuje ÈSVN 01 105 kategorie N.11 a N.14
s omezením minimální teploty na -30 °C podle bodu 2.3 normy.
Pokud se nevyaduje èinnost displeje, je moný provoz v plném
teplotním rozsahu -40 °C a 70 °C.

Po pøipojení k osobnímu poèítaèi mùe modul slouit jako základnová stanice systému ROCHUS. Umoòuje pak vysílání a pøíjem
textových zpráv prostøednictvím hovorového kanálu radiostanice,
pøíjem hláení o poloze vozidel, vysílání výzvy k hláení polohy,
dálkové plnìní databází traových bodù a dálkové ovládání referenèní stanice GPR 32.
Modul je vestavìn do vodotìsné kovové skøínì s rozmìry
182 ´ 42 ´ 140 mm, hmotnost je max. 800 g. Mechanickou a klimatickou odolností vyhovuje ÈSVN 01 105 kategorie N.11. Pracovní
teplota se mùe pohybovat v rozsahu -40 °C a 70 °C.
Referenèní stanice GPR 32
Referenèní stanice GPR 32 slouí pøedevím ke generování korekcí
v systémech DGPS. Vyniká vysokou pøesností generovaných korekcí a to i v prostøedí nepøíznivém z hlediska vícecestného íøení signálu. Mùe slouit jako základnová stanice systému ROCHUS.
Korekce DGPS vystupují ve formátu RTCM SC-104 na lince RS 232C
nebo mohou být vysílány pomocí vestavìného modemu hovorovým kanálem rádiové stanice. Referenèní stanice se ovládá manuálnì, dálkovì po lince RS 232C nebo dálkovì rádiovým kanálem.
Vysílání korekcí lze spoutìt i na rádiovou ádost nìkterého
z uivatelù. V pøípadì potøeby mùe být GPR 32 pouita
i k urèování polohy. V tomto reimu je schopna akceptovat korekce DGPS vysílané jinou referenèní stanicí.
Vestavìný modem se vyuívá i k pøíjmu textových zpráv, pøíjmu
parametrù referenèních bodù urèených k zápisu do databáze
a k retranslaci dat vysílaných z jiných stanovi. Pokud se k referenèní stanici pøipojí osobní poèítaè, mùe slouit i jako základnová stanice. Umoòuje pak vysílání textových zpráv, pøíjem hláení
o poloze vozidel, vysílání výzvy k hláení polohy a dálkové plnìní
databází traových bodù.
GPR 32 zajiuje øadu pomocných funkcí. Umoòuje práci s databází referenèních bodù, provádí archivaci generovaných korekcí
nebo zmìøené polohy, prùmìrování pøi stacionárním mìøení polohy a poskytuje øadu provozních informací.
Referenèní stanice je vestavìna do vodotìsné kovové skøínì o rozmìrech 204,5x82,5x174 mm, hmotnost je max. 2,4 kg. Mechanickou a klimatickou odolností zaøízení vyhovuje ÈSVN 01 105 kategorie N.8 s omezením minimální teploty na -30°C podle bodu 2.3
této normy. Pokud se nevyaduje èinnost displeje, je moný provoz v plném teplotním rozsahu.

Pøíklady vyuití
Uvádíme nìkolik typických aplikací, které vyuívají uvedených
zaøízení.

Komunikaèní a navigaèní modul GPB 40

Jednoduchý systém CNS

GPB 40 je víceúèelový modul, který zajiuje urèování polohy,
rychlosti a pøesného èasu pomocí systému GPS, sbìr a distribuci
dat prostøednictvím sbìrnice RS 485 a dvou sériových linek
RS 232C, zpracování zmìøených a pøijatých dat ve vestavìném
poèítaèi a obousmìrnou datovou komunikaci prostøednictvím
hovorového kanálu radiostanice. Modul je urèen k zástavbì do
palubního elektronického systému vozidla, není vybaven displejem.

Na obr. 1 je znázornìn nejjednoduí systém CNS, jaký lze z uvedených zaøízení sestavit. Základnová stanice je vybavena poèítaèem PC, ke kterému je pøipojen modul GPB 40 s rádiovou stanicí
RF 13. V terénu operuje jedno nebo nìkolik vozidel vybavených
navigaèním pøijímaèem GPR 22 nebo GPB 40 a rádiovou stanicí
RF 13.

Modul GPB 40 mùe slouit jako vozidlová stanice systému
ROCHUS. Poskytuje pak vechny sluby jako navigaèní pøijímaè
GPR 22 s tím, e vekerá komunikace s modulem probíhá prostøednictvím sériové linky nebo sbìrnice.
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Systém poskytuje øadu funkcí. V prvé øadì mùe probíhat bìná
hlasová komunikace prostøednictvím rádiových stanic. Dále je moné, aby jednotlivá vozidla vysílala hláení o své poloze. To mùe
probíhat tøemi rùznými zpùsoby.
Vyslání polohového hláení je moné vyvolat stisknutím pøísluných
tlaèítek. Osádka vozidla tedy oznámí základnové stanici, e vyle

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
svoji polohu. Stiskne pøísluná tlaèítka a bìhem asi 1 sekundy se
vylou údaje o poloze, èase a pøesnosti mìøení. Polohové hláení
mùe být také doplnìno krátkým kódem s pøedem stanoveným významem. Dalí moností je pravidelné automatické hláení polohy se zadanou periodou. Tento reim samozøejmì není moné
pouít pøi vìtím poètu vozidel. V takovém pøípadì se pouije reim hláení polohy na rádiovou výzvu. Kdykoli chce základnová
stanice zjistit polohu nìkterého vozidla, vyle výzvu s jeho adresou a vozidlo automaticky odpoví polohovým hláením.
Zvlátním pøípadem polohového hláení je tísòové volání. Tísòové
volání spoutí obsluha stisknutím pøísluných tlaèítek. Tísòové volání se pak automaticky opakuje nìkolikrát za minutu.

Systém CNS/DGPS
Pokud referenèní stanici GPR 32 doplníme poèítaèem PC a dvìma
rádiovými stanicemi RF 13, pak mùe vedle vysílání korekcí zastoupit témìø vechny funkce jednoduchého systému CNS tak,
jak je znázornìno na obr. 3. Pøi komunikaci se vyuívají dva dostateènì separované kmitoètové kanály. Jedna stanice slouí
k vysílání korekcí, textových zpráv, výzvy k hláení polohy, pøípadnì plnìní databází prostøednictvím prvého kanálu. Druhá
stanice slouí k pøíjmu polohových hláení vysílaných vozidly
v druhém kanálu.

Dalí funkcí je pøenos textových zpráv. Základnová stanice mùe
vysílat zprávy o délce a 175 znakù, urèené vem vozidlùm nebo
jednomu urèitému vozidlu. GPR 22 pøijaté zprávy zobrazí a uloí
do zásobníku pøijatých zpráv, kde jsou archivovány.
Systém také umoòuje dálkové plnìní databází traových bodù jednotlivých vozidel. Základnová stanice mùe prostøednictvím rádiového kanálu zapsat do databáze navigaèního pøijímaèe v urèeném vozidle polohu a název traového bodu. Osádka vozidla pøitom nemusí nijak spolupracovat.

Obr. 3 Systém CNS/DGPS
Systém CNS/DGPS s retranslací
Obr. 4 ilustruje, jakým zpùsobem je moné vyuít referenèní stanici vedle vysílání korekcí také k retranslaci pøenáených zpráv.
Vzhledem k tomu, e referenèní body se zpravidla nacházejí na
vyvýených místech, mùe toto øeení vést k podstatnému zvýení dosahu systému.

Obr. 1 Jednoduchý systém CNS
Systém DGPS
V pøípadì, e pøesnost poskytovaná GPS nevyhovuje a nejsou
k dispozici korekce íøené systémem RDS, pak je tøeba zøídit vlastní lokální systém DGPS a pøípadnì jej zahrnout do systému CNS.
Jednoduchý systém DGPS je znázornìn na obr. 2. Referenèní stanice je vedle GPR 32 vybavena rádiovou stanicí RF 13, vozidla jsou
opìt vybavena navigaèním pøijímaèem GPR 22 nebo GPB 40
a rádiovou stanicí RF 13.
Aby mohla referenèní stanice generovat korekce DGPS, musí mít
k dispozici pøesnou polohu referenèního bodu. Buï ji má k dispozici pøedem (je uloena v její databázi referenèních bodù) nebo
urèí polohu referenèního bodu mìøením DGPS k jiné referenèní
stanici, pøípadnì dostateènì dlouhým prùmìrováním bìného mìøení GPS.

Referenèní stanice je vybavena GPR 32 a dvìma rádiovými stanicemi RF 13. Základnová stanice je vybavena poèítaèem PC,
ke kterému je pøipojen modul GPB 40 s rádiovou stanicí RF 13.
Vozidla jsou vybavena navigaèním pøijímaèem GPR 22 nebo
GPB 40 a rádiovou stanicí RF 13. Pøi komunikaci se opìt vyuívají dva dostateènì separované kmitoètové kanály. Referenèní stanice vysílá v prvém kanálu korekce, v druhém kanálu pøijímá jak
zprávy vysílané základnovou stanicí, tak polohová hláení vysílaná vozidly. Vechny pøijaté zprávy, t.j. polohová hláení vysílaná vozidly i textové zprávy, výzvy k hláení polohy a plnìní
databází traových bodù vysílané základnovou stanicí, znovu bezprostøednì odvysílá v prvém kanálu tak, e je vkládá mezi vysílané korekce.

Referenèní stanice generuje a vysílá korekce DGPS v urèeném kanále. Uivatelé v jejím okolí si v pøípadì potøeby zvolí pøísluný
kanál na rádiové stanici a po chvíli navigaèní pøijímaè zaène indikovat e mìøí v reimu DGPS. Referenèní stanice mùe být také
uvedena do reimu, kdy vysílá korekce pouze v krátkých dávkách
na rádiovou ádost nìkterého z vozidel.

Obr. 4 Systém CNS/DGPS s retranslací

Ing. Petr Pánek, CSc.
tel. 02/24352244
Obr. 2 Systém DGPS
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Zkuenosti
s umístìním antén
GPS

Pro zaruèení spolehlivé funkce pøijímaèù
druicové navigace GPS je tøeba vìnovat
zvlátní pozornost umístìní pøijímací antény. Rozmístìní druic pro tento systém
navigace je provedeno tak, aby na kadém
místì zemského povrchu bylo stále mono pøijímat alespoò 5 druic s rùznými azimuty a elevací. V pøípadì zakrytí vìtí èásti
oblohy pøekákou nebo jiným odstínìním
signálu mùe docházet výpadkùm funkce
zaøízení.
U pøenosných pøijímaèù pøi pouití
v husté zástavbì nebo v lesním porostu

mùe dojít vlivem nedostatku viditelnosti
satelitù a odrazù signálu od pøekáek
k nepøesnostem mìøení nebo k jeho úplnému znemonìní.
Dalí problém se týká umístìní antén na
televizních vysilaèích, kde je signál pouíván pro generátory pøesného kmitoètu
GPG 12. Zde vìtinou dochází k zastínìní
èásti oblohy vysílací vìí pøípadnì nevhodným umístìním na vedlejích budovách

Anténa GPS by mìla být umístìna na
vyvýeném místì s výhledem pokud mo-

no na celou oblohu tak, aby bylo mono
pøijímat vechny druice, které mají polohu s elevací alespoò 5° nad obzorem. Pøi
dodrení této hlavní podmínky instalovaná anténa zaruèí spolehlivou funkci zaøízení GPS i v nepøetritém provozu.

Zdenìk Lihán
OBO, tel.: 0632/522550

¨ aktuální informace o poloze vozidla
¨ sledování pohybu vozidel v reálném èase
¨ zobrazení historie pohybu vozidla
¨ sbìr dat ve vozidle a jejich pøenos do centra
¨ pøenos informace o aktivaci alarmu

AT L A S

ATLAS europe je pøíkladem prùmyslové aplikace systému GPS. Pøedstavuje komplex zaøízení umoòující
sledování a kontrolu vozidel z centrálního dispeèinku.
Systém tvoøí mobilní jednotka umístìná v kadém vozidle a centrální dispeèink pracující s informacemi
o poloze vozidel na mapovém podkladu pod operaèním systémem Windows NT.
Mobilní jednotka pouívá satelitní navigaèní systém GPS pro získávání informace o poloze, rychlosti, kurzu a pøesném èase. Vechny informace posílá
pomocí sítì digitálních mobilních telefonù GSM do dispeèerského centra.
K jednotce je moné pøipojit dalí pøídavná zaøízení bìnì pouívaná ve vozidlech. Mezi nejèastìji poadovaná
zaøízení patøí èteèka èárového kódu,
rádiový identifikaèní systém, tachograf,
palivomìr nebo panel pøenáející SMS
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zprávy mezi øidièem a dispeèerem.
Jednotka také umoòuje napojení alarmových vstupù, které ji
v pøípadì aktivace uvedou do
alarmového módu, tedy stavu
kdy odesílá do dispeèinku podstatnì vìtí mnoství polohových informací, ne je pøi nealarmovém reimu potøeba.
K bìným alarmovým vstupùm patøí
tlaèítko tichého alarmu, napojení na autoalarm vozidla a zejména nárazové èi-

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

dlo, které dispeèerovi v pøípadì nehody umoní zaøídit vèas potøebnou pomoc.
Dispeèer mùe sledovat
vechny informace o pohybu vozidla na
kvalitním mapovém

podkladu zvoleném podle aktuálních potøeb. Dispeèer mùe
kadé vozidlo nastavit na jiný reim
a tak rychle reagovat na daný stav.
Software dispeèerského centra plnì vyuívá schopností operaèního systému
a je schopný komunikovat s vìtinou
databázových serverù i jednoduích
databází typu Microsoft Access. Systém
je moné podle pøání roziøovat o dalí moduly a to nejen od výrobce systému, ale libovolnì od tøetích stran. Nebo
naopak integrovat ATLAS do stávajícího informaèního systému a vyuívat výhod automatického generování knihy
jízd, faktur zákazníkùm nebo urèovaní
optimálních tras èi èasu provozu.
I cenná informace mùe být pøenesena levnì. ATLAS europe proto obsahuje algoritmy úspory pøenosových nákladù, které je moné nastavit z dispeèinku podle aktuální potøeby dispeèera.
Vozidlo se mùe hlásit v pravidelném
èase, po ujetí stanovené vzdálenosti, po
vyjetí z oznaèené oblasti nebo v pøípadì, e dosáhne pøedem stanoveného bodu. Jednotka pracuje ve dvou reimech. První z nich je urèen pro bìný dohled nad vozidlem a cena se optimalizuje pouitím nejvhodnìjího algoritmu. Je-li posádka nebo vozidlo
ohroeno, pøepne se jednotka do alarmového stavu a mùe vysílat mnohem
èastìji, protoe cena za pøenos informací pøestává být rozhodující.

Soubìnì s vysíláním mohou být
vechny informace zaznamenávány do
vnitøní pamìti jednotky a pøeèteny jednou za zvolený èas cenovì optimální
formou. Vnitøní pamì vystaèí na

Systém ATLAS europe byl vyvinut èeskou firmou IT Signet s.r.o. a mobilní
jednotky vyrábí firma DICOM spol.
s r. o. Pøi výrobì se pouívají vysoce
kvalitní komponenty od firem Rockwell, Siemens, Atmel, AMD, FCI
a WISI.

nìkolik mìsícù bìného
provozu.
V letoním roce byla na trh uvedena
jednotka bez komunikaèního modulu
GSM jen s pouitím vnitøní pamìti. Tato
jednotka je vhodná vude tam, kde staèí sledovat informace o pohybu zpìt-

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

nì po pøíjezdu vozidla do garáí.
V tomto pøípadì vak není moné vyuít výhod okamité informace z alarmových vstupù.
Plné vyuití systému ATLAS europe
vede k rychlému návratu vloených
investic a k následnému hospodárnìjímu provozu vozového parku s minimálními mìsíèními náklady na komunikaci.
ÈÍSLO 7/ZÁØÍ 1999
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Ohlasy z tisku
ATM è. 6/1999

Èlánek si vímá rádiového datového terminálu DT 13, který je urèen pro provoz s VKV
rádiovými stanicemi RF 13, mobilními soupravami RF 1325, RF 1350 i s ruèní rádiovou
stanicí RF 1301. Zabezpeèuje vytváøení, editaci a pøenos textových zpráv a strukturovaných dat v pøedem definovaných formuláøích o délce a 1 000 alfanumerických znakù
jednomu úèastníkovi, skupinì nebo vem úèastníkùm rádiové sítì podle zvolené adresy. Vyznaèuje se vysokým stupnìm zabezpeèení datového pøenosu proti chybám, který
je zajitìn úèinným bezpeènostním kódem. Vytvoøením rádiové sítì s terminály je zabezpeèen pøímý pøechod na èíslicové systémy velení, øízení a napojení na zbraòové
systémy. Vestavìný 12 kanálový pøijímaè druicového navigaèního systému GPS umoòuje mìøení polohy, rychlosti pohybu a poskytuje údaj jednotného èasu a provoz
v diferenciálním systému GPS.

RADIO è. 5-6/1999

Èlánek popisuje VKV ruèní rádiovou stanici RF 1301, rádiový datový terminál
DT 13 a spolupráci firem DICOM
a ROHDE&SCHWARZ pøi výrobì KV rádiové stanice R150A.
KV rádiová stanice se pouívá k zajitìní
simplexních nebo poloduplexních spojení v tìchto druzích provozu: CW, AME,
USB, LSB, FSK, ISB a rychlý pøenos dat.
Frekvenèní rozsah pro vysílání je od
1,5 MHz do 30 MHz, pøíjem je moný od
400 kHz do 30 MHz.

DEN POZEMNÍHO VOJSKA

BAHNA 99
Na území vojenského újezdu Brdy se
uskuteènil ve dnech 15. a 16. kvìtna
1999 10. roèník Dne pozemního vojska
Armády Èeské republiky BAHNA 99.
Spoleènost DICOM se této akce úèastnila jako sponzor a vystavovatel VKV
rádiové komunikaèní techniky pro taktický stupeò velení, KV techniky a pøijímaèù GPS. Nejvìtí zájem vojákù i laické veøejnosti byl vìnován VKV ruèní
rádiové stanici RF 1301 a rádiovému
datovému terminálu DT 13.

Zástupci Vojenského úøadu pro standardizaci,
katalogizaci a øízení jakosti MO ÈR pøedali
naí spoleènosti 27. srpna 1999 OSVÌDÈENÍ.
DICOM spol. s r. o. je tímto zpùsobilá plnit
dodávky pro armádu podle standardu NATO
AQAP 110.

PREZENTACE
TECHNIKY PRO
NÁÈELNÍKY
GENERÁLNÍCH
TÁBÙ
Dne 23. èervna 1999 se pøi zamìstnání
náèelníka generálního tábu AÈR gen. Jaroslava edivého pro náèelníky generálních tábù zemí, které usilují o èlenství
v NATO, ve Vykovì uskuteènila ukázka
výrobkù komunikaèní techniky DICOM.
Zúèastnìní vojentí pøedstavitelé projevovali o výrobky a jejich vlastnosti velký
zájem.
Ing. Antonín Vlk
OBO, tel.: 0632/522897
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