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Jak to zwykle bywa, rywalizacjÍ o†ustan-
daryzowanie rynku bezprzewodowej, lokal-
nej transmisji danych rozpoczÍ³o wiele firm
prÛbuj¹c wypromowaÊ w³asne pomys³y. Po
kilku latach mniej lub bardziej udanych
prÛb, w†roku 1992 MiÍdzynarodowy Insty-
tut StandardÛw Telekomunikacyjnych ETSI
wprowadzi³ definicjÍ DECT-a wraz z†opi-
sem podstawowych jego funkcji i†wymagaÒ
stawianych urz¹dzeniom pracuj¹cym w†tym
standardzie. Kolejna, znacznie rozszerzona
wersja standardu pojawi³a siÍ w†roku 1995.
UjÍto w†niej 8-czÍúciowy podzia³ opisu
standardu, ktÛry do dnia dzisiejszego okreú-
la sposÛb przesy³ania danych analogowych
i†cyfrowych, sposÛb inicjowania po³¹czeÒ
pomiÍdzy modu³ami, sposÛb adresowania
wspÛ³pracuj¹cych modu³Ûw oraz sposÛb
sygnalizacji miÍdzy nimi.

Co to jest DECT?
Jak juø wspomnieliúmy na wstÍpie, DECT

jest standardem bezprzewodowego, lokalne-
go przesy³ania danych. DziÍki zastosowaniu
dostÍpu do medium noúnego z†podzia³em
czasu (TDMA), urz¹dzenia DECT mog¹ -
pracuj¹c na tej samej czÍstotliwoúci - jed-
noczeúnie obs³uøyÊ do 100000 uøytkowni-
kÛw. Podzia³ 20MHz pasma czÍstotliwoúci
wygl¹da jak na rys. 1. Jak widaÊ, zosta³o ono
podzielone na 10 kana³Ûw radiowych o†sze-
rokoúci 1,728MHz. Kaødy kana³ radiowy jest
podzielony w†czasie na 12 podwÛjnych
(transmisja dupleksowa) slotÛw, st¹d ich ca³-
kowita liczba 24. Czasowy odstÍp pomiÍdzy
kana³ami wynosi 10ms, co zapewnia wypad-
kow¹ przep³ywnoúÊ 32kb/s w†systemie dup-
leksowym. Transceivery pracuj¹ce w†syste-
mie DECT mog¹ zajmowaÊ wiÍcej niø jedn¹
parÍ slotÛw czasowych, dziÍki czemu mak-
symalna przep³ywnoúÊ takiego ³¹cza wzrasta
do 552kb/s.

Standard DECT przewiduje takøe moø-
liwoúÊ wyposaøenia modu³Ûw transmisyj-
nych w†systemy DCS (ang. Dynamic Chan-
nel Selection) i/lub DCA (ang. Dynamic
Channel Allocation), ktÛre zwiÍkszaj¹
prawdopodobieÒstwo poprawnego przes³a-
nia danych bez wzglÍdu na zak³Ûcenia wy-
stÍpuj¹ce w†pasmie zarezerwowanym do ce-
lÛw transmisyjnych. Standard dopuszcza
transmisjÍ w†zakresie czÍstotl iwoúci
1880..1900MHz, przy czym sygna³ noúny
jest modulowany metod¹ GMSK (ang. Gaus-
sian Minimum Shift-Keying). W†USA do-
puszczalne jest takøe wykorzystywanie do
transmisji DECT pasm: 1900..1920MHz oraz
1910..1930MHz.

Zalety systemu
DECT

Podstawow¹ zale t¹
DECTa jest ogromna elas-
tycznoúÊ - jego bezprzewo-
dowymi ³¹czami moøna
przesy³aÊ kaødy rodzaj syg-
na³u, m.in.: sygna³y mowy,
faksowe, cyfrowe dane, ob-
razy, przewidywane s¹ tak-
øe transmisje multimedial-
ne.

Nie mniej istotna jest bardzo duøa po-
jemnoúÊ systemu, dziÍki ktÛrej na niewiel-
kiej przestrzeni moøe pracowaÊ ogromna
liczba niezaleønych urz¹dzeÒ.

Wykorzystanie do transmisji danych
wielu zaawansowanych technik pozwala
takøe na wydatne ograniczenie mocy nadaj-
nikÛw, co bezpoúrednio przek³ada siÍ na
d³uøszy czas dzia³ania urz¹dzeÒ zasilanych
bateryjnie. Jest to bardzo waøna w³aúciwoúÊ,
poniewaø istot¹ systemu jest zapewnienie
bezprzewodowego dostÍpu do i†z†urz¹dzeÒ
przenoúnych.

Modu³y
Wraz z†wprowadzeniem standardu, na

rynku pojawi³y siÍ modu³y transceiverÛw
przystosowanych do pracy w†standardzie
DECT. Jedn¹ z†pierwszych firm na tym ryn-
ku by³ Alps, ktÛry ci¹gle udoskonalaj¹c
swoje produkty oferuje:
✗ transceivery DECT typu URSE3, ktÛre mo-
g¹ jednoczeúnie wykorzystywaÊ 1..6 slo-
tÛw czasowych w†jednym kanale radio-
wym;

✗ ultraminiaturowe transceivery zintegro-
wane z†anten¹ typu URSE4, ktÛrych kon-
strukcjÍ zoptymalizowano pod k¹tem sto-
sowania w†telefonach bezprzewodowych;

✗ transceivery typu URSE7, zoptymalizo-
wane do pracy w†systemach PABX i†in-
nych, w†ktÛrych duøe znaczenie ma moø-
liwoúÊ wykorzystania 1..12 kana³Ûw, co
zapewnia maksymaln¹ szybkoúÊ transmi-
sji danych;

✗ zminiaturyzowane transceivery UGSE2,
bÍd¹ce funkcjonalnymi odpowiednikami
URSE3;

✗ modemy DECT serii Virtual Cable:
✓ wycofane juø z†produkcji serii VC1;
✓ obecnie dostÍpne serii VC2;
✓ wprowadzane na rynek serii VC3.
Modemy Virtual Cable moøna z†duøym

przybliøeniem nazwaÊ bezprzewodowym
RS232, poniewaø ìzaszytaî w†nich inteli-
gencja zwalnia uøytkownika z†koniecznoúci
zapewnienia negocjacji i†arbitraøu przesy³a-
nia danych. S¹ one przystosowane do pracy
- w zaleønoúci od wersji - jako elementy
PP (ang. Portable Part), jak i†FP (ang. Fixed
Part), dziÍki czemu wykonanie kompletne-
go toru transmisyjnego wymaga zastosowa-
nia dwÛch jednakowych modu³Ûw Virtual
Cable.
Andrzej Gawryluk

Dane katalogowe modu³Ûw przedstawio-
nych w†artykule dostÍpne s¹ na p³ycie CD-
EP3/2000 i†w†Internecie pod adresem
http://www.alps-europe.com/.

Na stronie firmy Alps jest dostÍpna tak-
øe prezentacja modu³Ûw DECT: http://
www.alps-europe.com/virtual.htm.

Opis standardu i†nowoúci z†nim zwi¹-
zane dostÍpne s¹ na p³ycie CD-EP3/2000
i†w†Internecie pod adresem http://
www.dect.ch.

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†materia³y
dostarczone przez firmÍ Eurodis, tel. (0-71)
367-57-41.

Systemy bezprzewodowej,

radiowej ³¹cznoúci cyfrowej

bardzo szybko staj¹ siÍ

popularne. NajwiÍksz¹

popularnoúÊ zdoby³y proste,

simpleksowe systemy

transmisyjne na pasma 27

i†433MHz, ktÛre s¹ stopniowo

wypierane przez now¹

rynkow¹ gwiazdÍ - standard

DECT (ang. Digital Enhanced

Cordless Telecommunication).

W†artykule przedstawiamy

modu³y dupleksowych

transceiverÛw DECT,

opracowane przez firmÍ Alps

i†oferowane pod handlow¹

nazw¹ Virtual Cable.

Virtual Cable firmy Alps, część 1
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