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DSC analyzer, version SX64 
 

For at være i stand til at teste på DSC radioudstyr*1 blev programmet DSC-analyzer udviklet i 80erne. 

Først kodet til en Commodore SX64 (Fig.1), der som C64 bl.a. udmærker sig ved at have en yderst versatil CIA-chip*2 

der f.eks. kan sættes til at opsamle datastrømme, timet af en præcis ekstern reference. 

Programmet er dels kodet i Assembler*3 for timing-kritisk opsamling og afsendelse af DSC-beskeder på bitniveau, 

samt i højniveausproget Comal80 som brugerinterface (Fig.2), og præsentation af data (Fig.3). 

Koden blev efterhånden så omfattende, at den måtte deles op i moduler, der loades inden programstart (Fig.4). 

 

 

Fig.1 

 

*1 Digital selective calling or DSC is a standard for transmitting pre-defined digital messages via the maritime radio 

systems. It is a core part of the Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). Kilde 

*2 Complex Interface Adapter MOS6526 

*3 CPU MOS6510 Kilde 

*4 FEC (Forward Error Correction) The sender encodes the message in a redundant way by using an error-correcting 

code (ECC). Kilde 

*5 ECC (Error-check Character) er en modulo2 sum af de modtagne primære databit (DX) samt de redundante databit 

(RX). Kilde (afsnit 10, Side 16) Se evt. også Fig.5 

*6 UniComal ver 3.11 for DOS er en ’Object Oriented Programming’ version af Comal.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_selective_calling
https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6510
https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_error_correction
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.493-14-201509-S!!PDF-E.pdf
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Fig.2 Brugerinterface 

 

 
Fig.3 Modtaget DSC-besked. Øverst de modtagne bit (7 databit + 3 paritetsbit) på decimal form, og nederst 

korrigeret for FEC*4 -forskydning samt beregnet ECC*5.    
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Fig.4 Programmet kunne efterhånden ikke være i editorhukommelsen, og måtte deles op i moduler. 

 

 

 

Fig.5 Eksempel på Comal80-kode. Her funktionen til beregning af ECC*5 modulo2 sum i DSC-analyzer. 
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Fig.6 Som eksempel på assemblerkoden, ses her side 6 af i alt 9 sider.   
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DSC analyzer, version PC 
 

I starten af 90’erne blev programmet migreret til PC (Fig.7 til 9), nu med UniComal*6 som højniveau-sprog, og timing-

kritisk data-opsamling og afsendelse skrevet i 8086-maskinkode. I mangel af en dedikeret I/O-port, benyttes i stedet 

signalbenene på PC’ernes RS232-stik.  

På linje med alt andet testudstyr, var programmet underlagt laboratoriets akkrediteringskrav, og afslørede gennem 

tiden utallige afvigelser fra gældende standarder på det udstyr det testede, hvorfor firmaerne viste interesse for at 

købe det, hvilket dog var mod laboratoriets formål, nemlig at sælge målinger, og ikke SW. 

Da laboratoriet var med i internationalt standardiseringsarbejde, blev der på et tidspunkt behov for at afdække 

sammenhængen mellem BIT Error Rate (BER) og MESSAGE Error Rate (MER) på forskellige beskedtyper, og 

forskellige DSC-modtagere, visende hvor godt fabrikanterne formåede at udnytte dataformatets indbyggede 

fejlkorrektioner (FEC*4, ECC*5 samt paritetsbit).  

Der blev derfor udviklet en udgave at programmet, hvor indsættelse af et stigende antal tilfældige bitfejl i afsendte 

beskeder simulerede dårlig radiodækning, og for at vide hvordan det testede udstyr (EUT) tolkede de afsendte 

beskeder, skulle programmet også simulere EUT-printer, dvs. modtage og tolke det EUT’en udskrev, hvilket der kom 

en 75-siders tyk rapport ud af, hvoraf et par sider kan ses fra side 9.   

Alt i alt en udfordrende men yderst interessant programmeringsopgave.  

 

 
Fig.7. Hovedmenu. 
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F1, Receive: Programmet går i RX mode og venter på data tilført RS232 signalben CTS. 

F2, TX: Programmet sender de data der er i hukommelsen ud på RS232 signalben DTR. 

F3, Load call: Henter data fra fil. 

F4, Save call: Gemmer data til fil. 

F5, Display: Viser de data der er hentet via CTS eller fra fil. Data vises dekodet i klar tekst, og som de er modtaget 

enten i decimalt eller hexadecimalt talsystem. Det er muligt at editere data. Se Fig.8, og beskrivelsen side 7. 

F6, Display Bin: Som ’F5’ men data vises binært. 

F7, Compose: Komponer en besked. 

F8, Send many: Sender et valgt antal kald fra fil, med valgt pausetid imellem. 

F9, Send mark: Sætter COM1 DTR høj, og starter en tone på 1615Hz (MF/HF) / 1300Hz (VHF) i PC’ens højttaler. 

F10, Send space: Sætter COM1 DTR lav, og starter en tone på 1785Hz (MF/HF) / 2100Hz (VHF) i PC’ens højttaler. 

F11, Data files: Kopierer og opretter data filer. 

F12, SetParameter: Her defineres vigtige programparametre, bl.a. stien til data filerne. 

M, ChangeModem: Vælg mellem MF/HF og VHF-mode. 

END, Load/Dos/END: Tast to gange på ’End’ tasten for at afslutte programmet. 

<Alt>F1, NumOfDis: Tæller antallet af ’distress’ gentagelser. (Krav fra standard). 

<Ctrl>F1, DisTimeDis: Måler tiden der går mellem hvert distress kald. (Krav fra standard). 

<Alt>F2, TxthenRX: Sender data og går derefter i receive mode. (Nyttigt for test af kaldtyper der udløser reply). 

<Ctrl>F2, Repeat TX: Sender samme kald et antal gange. 
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F3, Load call 

 
Fig.8. Eksempel på menuvalg ’F3, Load call’ i MF/HF mode. 

 

Venstre kolonne ’MF/HF Normal’ (’VHF Normal’) indeholder fejlfri DSC-kald. 

Højre kolonne ’MF/HF Error’ (’VHF Error’) indeholder DSC-kald med bitfejl tilføjet mere eller mindre kritiske steder i 

bitstrømmen, med henblik på at teste en DSC-dekoders reaktion på den fejlbehæftet bitstrøm. (Krav fra standard). 

Markøren ’<>’ peger på kald no. 7, der er et ’All ships call’ med påført paritetsfejl i ECC karakterens DX del. Se Fig.9. 

Der skiftes mellem kolonnerne med højre/venstre piletast. 

PS! Dette ’pseudofilsystem’ er designet for at kunne bruge lange filnavne (der ikke var opfundet da programmet blev 

lavet), og arbejder med data fra følgende fire fysiske filer: MFNORM.RAN, MFERROR.RAN, VHFNORM.RAN, samt 

VHFERROR.RAN. Placeringen af disse filer skal fremgå af ’File path’ under ’F12, SetParameter’. ’File path’ er default 

det samme katalog som programmet ligger i / starter fra. 
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F5, Display 

 
Fig.9. Eksempel på menuvalg ’F5, Display’. 

 

Venstre vindue: Her vises data i klar tekst, ’dekodet’ i overensstemmelse med standarden. 

Højre vindue, øverste del: Her vises data i den rækkefølge de er modtaget, i decimalt eller hexadecimalt talsystem. 

Hvert tal repræsenterer 10 bit (7 databit + 3 paritetsbit). Er der uoverensstemmelse mellem databit og paritetsbit 

(paritetsfejl), markeres dette som highlight af det berørte tal (her 041). 

%1011111001 viser det markerede tal*1 på binær form*2. Ved at trykke <Enter> kan det binære tal editeres. Ved 

fornyet tryk på <Enter>, opdateres det markerede tal, samt dekodningen i venstre vindue. 

Indtastes der et trecifret tal, f.eks. ’012’ (uden brug af <Enter>), opdateres det markerede tal (og dekodningen i 

venstre vindue) direkte. (Tocifret tal, hvis i ’hex’ mode). 

*1 Markeringen vises som en cyan-farvning af midterste tal (her 2-tallet i 125). 

*2 De syv databit (1011111) er vist bagfra (mindst betydende bit først) da de, af grunde jeg har glemt, fysisk sendes 

på denne måde ’i luften’. De tre paritetsbit (001) angiver antallet af ’0’-er i databit-delen. 

ECC:  dx:41 rx:41 viser resultatet af en modulo2 addition af alle data, på nær selve ECC-karakteren (som beskrevet i 

standarden). 

Højre vindue, nederste del: Her vises data, parret DX/RX. 

Er der uoverensstemmelse mellem DX og RX, markeres dette som en farveændring af RX-delen. 

NB! Data vil blive sendt (F2, TX) og gemt (F4, Save call) som de vises under dette menupunkt. 
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