
Alps oferuje obecnie dwa typy mo-
du³Ûw inteligentnych transceiverÛw
DECT z†serii Virtual Cable 2.
Nosz¹ one oznaczenia :
UGRE2x0 i†UGRE2x2. Pier-
wszy z†wymienionych modu³Ûw
skonfigurowano jako element PP
(przeznaczony do stosowania w†sprzÍ-
cie przenoúnym), drugi natomiast ja-
ko FP (stacja bazowa). Podsta-
wowa rÛønica pomiÍdzy
modu³ami FP i†PP polega
na tym, øe FP moøe ne-
gocjowaÊ po³¹czenia jed-

noczeúnie z†kilko-
ma (max. do 8) modu³ami,
a†modu³ PP moøe wymieniaÊ da-
ne tylko z†jedn¹ stacj¹ FP.

Obydwa modu³y s¹ wyposa-
øone w†wewnÍtrzne anteny wy-
konane jako fragment obwodu

drukowanego i†umoøliwiaj¹ transmis-
je danych z†szybkoúci¹ 1,8..28,8kbd.
Ich konstrukcja mechaniczna jest
identyczna i†stanowi bazÍ dla modu-
³Ûw nowej generacji - Virtual Cable
3. Wymiary ca³oúci wynosz¹: 82x55x7
mm.

Na rys. 1 znajduje siÍ uproszczony
schemat blokowy modu³u Virtual Cab-
le 2. DziÍki wbudowaniu w†VC2 sys-
temu steruj¹cego z†mikroprocesorem
oraz interfejsu UART, moøliwe jest
potraktowanie go jako bezprzewodo-
wy interfejs RS232 (istnienie po³¹cze-
nia negocjowanego radiowego jest
przeüroczyste z†punktu widzenia
DTE), jak to przedstawiono na rys. 2.
Sterowanie transmisj¹ jest, w†stosun-
ku do pe³nej specyfikacji RS232,
znacznie uproszczone, wykorzystywa-
ne s¹ bowiem tylko sygna³y CD, CTS
i†RTS.

W†stosunku do standardowych roz-
wi¹zaÒ modemÛw radiowych, wyko-
rzystanie VC2 pozwala znacznie
uproúciÊ obs³ugÍ bezprzewodowego ³¹-
cza:

- modu³y VC2 automatycznie nego-
cjuj¹ retransmisjÍ utraconych pakie-
tÛw danych (funkcja ARQ),

- samoczynnie negocjuj¹ i†odtwarzaj¹
po³¹czenia,

- subskrypcja i†desubskrypcja modu-
³Ûw PT jest realizowana automatycz-
nie na proste polecenie uøytkowni-
ka przesy³ane ³¹czem RS232,

- system steruj¹cy prac¹ VC2 samo-
czynnie realizuje arbitraø i†wszelkie
funkcje zwi¹zane z utrzymaniem ja-
koúci po³¹czenia i†jego podzia³em
w†czasie.
Polecenia steruj¹ce prac¹ VC2 (jest

ich 3) przesy³ane s¹ tym samym ³¹-
czem RS232 co dane. Z ich pomoc¹
inicjowane i†koÒczone jest po³¹czenie,
nie s¹ one natomiast wykorzystywane
podczas prowadzenia transmisji. Mo-
du³y VC2 wyposaøono w†pamiÍÊ bu-
foruj¹c¹ dla danych o†pojemnoúci
128B, ktÛrej stan zajÍtoúci jest sygna-
lizowany sygna³em CTS (rys. 3). Za-
stosowanie tego bufora minimalizuje
wp³yw zak³ÛceÒ w†torze radiowym na
wypadkow¹ szybkoúÊ transmisji. Na
rys. 3†przedstawiono schemat po³¹cze-
nia pomiÍdzy sterownikami DTE za
pomoc¹ VC2.

Poniewaø intre-
fejs RS232 przezna-
czono dla uøytkow-
nikÛw, konfiguracja
modu³Ûw VC2 od-
bywa siÍ poprzez
dodatkowy interfejs
szeregowy I2C, ktÛ-
ry umoøliwia zapi-
sanie i†odczyt nie-

W†tej czÍúci artyku³u

przedstawimy modu³y do

lokalnej, dwukierunkowej

transmisji danych w†systemie

DECT, zintegrowane

z†mikroprocesorowym systemem

zarz¹dzaj¹cym transmisj¹ -

Virtual Cable 2†- produkowane

przez firmÍ Alps.

Virtual Cable firmy Alps, część 2

Rys. 1.

Rys. 2.
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ulotnej pamiÍci o†pojemnoúci 2kB,
w†ktÛrej przechowywane s¹ podstawo-
we parametry pracy, w†tym szybkoúÊ
transmisji, adres modu³u, z†ktÛrym wy-
mieniane s¹ dane, rekordy opisuj¹ce
subskrypcjÍ, czasy time-outu dla trans-
misji. Mapy pamiÍci modu³Ûw PP i†FP
rÛøni¹ siÍ miÍdzy sob¹ i†zawieraj¹ du-
øe obszary danych, ktÛre nie powinny
byÊ zmieniane przez uøytkownika.

Podsumowanie
Prezentowane modu³y s¹ doskona-

³¹ propozycj¹ dla konstruktorÛw zdal-
nych terminali (np. kasowych lub po-
miarowych) oraz szerokiej gamy urz¹-
dzeÒ przenoúnych (w tym telefonÛw),
ktÛrych przewodowe do³¹czanie do
terminala lub komputera centralnego
(serwera) nie jest uzasadnione ekono-
micznie lub moøe negatywnie wp³y-
n¹Ê na estetykÍ biura, mieszkania,
sklepu itp.

Szybki rozwÛj zastosowaÒ DECT
nast¹pi³ ostatnio przede wszystkim

Rys. 3.

w†telefonii oraz systemach pomiaro-
wych, gdzie np. czujniki zanieczysz-
czeÒ z†rejestratorami montowane s¹
w†trudno dostÍpnych miejscach,
a†dziÍki wykorzystaniu modu³Ûw
DECT moøna zdalnie odczytaÊ ich
zapisy. Prowadzone s¹ takøe prÛby
integracji DECT-a w†telefonach GSM,
gdzie DECT jest odpowiedzialny za
lokalne transmisje danych, a†GSM za-
pewnia dostÍp do telekomunikacyj-
nych ³¹czy krajowych i†úwiatowych.
W†najbliøszej przysz³oúci dostÍpne bÍ-
d¹ seryjnie produkowane modemy
DECT dla notebookÛw, elektronicz-
nych asystentÛw PDA, a†nawet zegar-
kÛw (opracowanie z†1999 firmy Ca-
sio).
Andrzej Gawryluk

Dane katalogowe modu³Ûw przed-
stawionych w†artykule dostÍpne s¹
na p³ycie CD-EP4/2000 i†w†Interne-
cie pod adresem http://www.alps-euro-
pe.com/.

Na stronie firmy Alps jest dostÍp-
na takøe prezentacja modu³Ûw DECT:
ht tp : / /www.alps-europe.com/vir -
tual.htm.

Opis standardu i†nowoúci z†nim
zwi¹zane dostÍpne s¹ na p³ycie CD-
EP3/2000 i†w†Internecie pod adre-
sem http://www.dect.ch.

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†ma-
teria³y dostarczone przez firmÍ Euro-
dis, tel. (0-71) 367-57-41.
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