
              
DICOM 

is a technology company developing and manufacturing 
highly dependable products primarily for armed forces 
and aerospace. The company offers a complete range of 
products for voice and data communications, precise time 
and frequency devices, and specialized avionics. The pro-
ducts are developed in-house, often in cooperation with 
world-renowned companies. The company is equipped 
with up-to-date production facilities like CNC machinery, 
SMT production line, testing and quality controls and 
modern development laboratories. The quality control is 
based on international standards ISO, MIL-STD, STANAG, 
etc. DICOM‘s beginning dates back to 1952 when it formed 
a development division within the MESIT corporation 
producing avionics. In 1993 MESIT transformed into MESIT 
Holding, a group of several mutually bound companies, 
and DICOM realigned its activities to include both, the 
development and production. The products of the 
company have already been exported to several tens  
of countries all around the world.

In the project, supported by the grant of Ministry of Industry and 
Trade of the Czech Republic, the prototype of the GTR51 device for 
comparison of time scales was developed. The device uses signals 
of satellite navigation systems GPS, GLONASS, GALILEO and SBAS. 
The older version GTR50 used navigational signals of GPS only. 
The newer type GTR51 enables to use all signals of mentioned 
navigational systems. Primarily, the device is intended for 
comparisons of primary time and frequency standards operated in 
metrology laboratories. However, it can be also used in many other 
applications where very precise unified time must be maintained 
on a large geographical area, e.g. telecommunications.  The device 
supports parallel processing of 13 signals in 5 different frequency 
channels, both code delay and carrier phase measurements. Thanks 
to large receiver bandwidth, the code measurements provide 
sub-nanosecond accuracy. To keep the receiver delays as stable as 
possible, the critical elements are placed in a temperature stabilized 
box. The receiver supports all standard time and frequency transfer 
methods. Output files in several standard and several proprietary 
formats can be generated from the collected measurement data. 
The output data can be referenced to the input and/or to the 
output time reference represented by 1 puls per second time mark. 
The device operations can be controlled and monitored via web 
based user interface.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“The main benefit of the project is the successfully 
finished development of a new product which 
is demanded by users all around the world. Our 
devices are already being used in laboratories 
maintaining national standards of time and fre-
quency in 20 countries as well as the laboratory of 
time and frequency at the International Bureau of 
Weights and Measures. Several telecommunication 
operators have used these devices for connection 
of their primary frequency sources. Products of 
our company are also used in various scientific 
projects and space programs of ESA and NASA, e.g. 

the Lunar Reconnaissance Orbiter program where they serve for precise time 
transfer to the Goddard’s Laser Ranging Facility. Another benefit of the project 
consisted in the initiation of cooperation with new customers.”
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1. Testování aparatur GTR51. Foto: DICOM, Testing of the GTR51 devices. Photo: DICOM
2. Aparatura Dicom je použita i na stanici pro laserové měření vzdálenosti Goddardova střediska 
kosmických letů. Foto: NASA, The Dicom’s device is also used at the Goddard’s Laser Ranging Facility. 
Photo: NASA
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The research in the area of the time and frequency transfer 
concerned to theoretical analysis and experimental verification 
of methods based on parallel measurements using many signals 
in several frequency channels was also realized. The research 
results were achieved in close collaboration with the Institute 
of Photonics and Electronics, Academy of Sciences of the Czech 
Republic. The practical verification of the prototype performance 
and the proposed time scales comparison methods were done 
in cooperation with the laboratory of time and frequency of the 
PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt) in Braunschweig, 
Germany.
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V rámci projektu, který byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva průmyslu a obchodu, proběhl vývoj prototypu apa-
ratury GTR51, určené pro porovnávání časových stupnic. Zařízení 
využívá signály družicových navigačních systémů GPS, GLONASS, 
GALILEO a SBAS. Oproti původnímu modelu GTR50, který využíval 
pouze navigačních signálů GPS, umožňuje vylepšený model GTR51 
využití signálů všech zmiňovaných navigačních systémů. Aparatura 
je určena především pro porovnávání primárních etalonů času 
a frekvence, provozovaných v metrologických laboratořích. Nachází 
však uplatnění i v řadě jiných aplikací, kde je třeba udržovat velmi 
přesný jednotný čas na velkém území, tj. typicky v telekomuni-
kacích. Zařízení podporuje současné zpracování celkem třinácti 
signálů v pěti různých frekvenčních kanálech, a to jak měření 
zpoždění dálkoměrného kódu, tak měření fáze nosné vlny. Díky 
velké šířce pásma přijímače je zajištěna sub-nanosekundová 
přesnost i v případě kódového měření. Umístěním kritických 
prvků aparatury do teplotně stabilizovaného boxu je dosaženo 
vysoké teplotní stability. Aparatura podporuje všechny standardní 
metody přenosu času a frekvence. Výstupní měřená data mohou 
být vztažena buď ke vstupní, nebo k výstupní časové referenci 
reprezentované časovými značkami 1 puls za sekundu. Činnost 
přístroje je možné ovládat a sledovat prostřednictvím webového 
uživatelského rozhraní.

Dále v rámci projektu proběhl výzkum v oblasti problematiky 
porovnávání časových stupnic zaměřený na teoretickou analýzu 
a experimentální ověření metod, založených na současném měření 

Co vám účast v projektu přinesla?

„Hlavním přínosem projektu je úspěšně 
dokončený vývoj nového výrobku, o který 
mají zájem uživatelé po celém světě. Našimi 
aparaturami pro porovnávání časových stupnic 
jsou již vybaveny laboratoře spravující národní 
etalony času a frekvence ve 20 zemích i laboratoř 
času a frekvence při Mezinárodním úřadu pro míry 
a váhy. Pro navázání primárních zdrojů frekvence je 
také využívá několik telekomunikačních operátorů. 
Dále jsou využívány v nejrůznějších vědeckých 
projektech a v kosmických programech ESA (GTR51) 
a NASA (GTR50). Zařízení nalezlo své využití  

např. v programu Lunar Reconnaissance Orbiter, kde slouží k přenosu přes-
ného času na stanici pro laserové měření vzdálenosti Goddardova střediska 
kosmických letů (Goddard‘s Laser Ranging Facility). Dalším přínosem bylo 
zahájení spolupráce s novými partnery.“

využItí sIgnálů nOvýCh DružICOvýCh navIgačníCh systéMů  
prO pOrOvnávání časOvýCh stupnIC

Aparatura pro porovnávání časových stupnic GTR51. Foto: DICOM
GTR51 device for comparison of time scales. Photo: DICOM

DICOM 

je technologická společnost, jejíž výrobky jsou určené 
hlavně pro ozbrojené složky a letectví. V současnosti DICOM 
nabízí úplný sortiment produktů pro hlasovou a datovou 
komunikaci, časoměrnou techniku a speciální elektroniku 
pro letecký průmysl. Společnost disponuje vlastním 
vývojovým oddělením, moderními CNC obráběcími stroji, 
SMT linkou, technologiemi pro kontrolu kvality a špičkově 
vybavenými vývojovými laboratořemi. Kontrola kvality 
probíhá podle standardů ISO, MIL-STD, STANAG a dalších.

DICOM je dceřinou společností akciové společnosti MESIT 
holding, která byla založena v roce 1993. Firma MESIT se 
zabývá vývojem a výrobou palubní letecké elektroniky již 
od roku 1952. Na tuto dlouholetou tradici vývoje a výroby 
elektroniky pro speciální použití navazuje DICOM od roku 
1993 jako samostatná firma.
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prostřednictvím mnoha signálů v několika frekvenčních kanálech. 
Tyto výzkumné práce proběhly v těsné spolupráci s Ústavem 
fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR, který byl spoluřešitelem 
projektu. Praktické ověření vlastností prototypu a navržených 
metod porovnávání časových stupnic proběhlo ve spolupráci 
s laboratoří času a frekvence ve Fyzikálně Technickém Institutu 
v německém Braunschweigu.

Ukázka webového uživatelského rozhraní pro ovládání GTR51. Zdroj: DICOM
Snapshot of the web user interface for control of the GTR51. Source: DICOM
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