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Bezprzewodowa łączność cyfrowa −
“wirtualny kabel” firmy
Bezprzewodowa ³¹cznoúÊ
cyfrowa staje siÍ coraz bardziej
popularna wúrÛd profesjonalistÛw
i†amatorÛw. Do grona dobrze juø
osadzonych na naszym rynku
firm, produkuj¹cych
specjalizowane uk³ady nadawczo odbiorcze (np. Gran - Jansen,
Micrel, Michrochip) do³¹cza
w³aúnie ma³o znana amerykaÒska
firma RFM.
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Prezentowany w†artykule
system komunikacyjny jest
dla nas pretekstem do zwrÛcenia Waszej uwagi na interesuj¹ce rozwi¹zania oferowane
przez firmÍ RFM.
W†sk³ad zestawu ìVirtual Wireî wchodz¹:
- Dwie p³ytki wyposaøone w†mikrokontrolery AT89C2051 oraz
napiÍciowe konwertery firmy Maxim, ktÛre umoøliwiaj¹ wspÛ³pracÍ systemu zasilanego napiÍciem
3V z†interfejsem RS232.
- Dwie p³ytki transceiverÛw 433,92MHz,
w†ktÛrych wykorzystano hybrydowe uk³ady firmy RFM - to w³aúnie te uk³ady s¹
ìbohateramiî artyku³u.
- Dwie proste anteny drutowe, ktÛre pozwalaj¹ uzyskaÊ zasiÍg transmisji do ok. 40
metrÛw (wg danych producenta max. 30).
- Dyskietka z†oprogramowaniem terminalowym, ktÛre napisano specjalnie do testowania cyfrowej sieci bezprzewodowej z†wykorzystaniem wszelkich moøliwoúci ìVirtual Wireî. Oprogramowanie napisano
w†QuickBASIC-u w†wersji dla DOS (rys. 1).
- Cztery ogniwa 1,5V, do zasilania modu³Ûw nadawczo-odbiorczych.
- SzczegÛ³owa dokumentacja wraz z†opisem listingu programu terminalowego (jego wersja ürÛd³owa znajduje siÍ na dyskietce) oraz dok³adny opis konstrukcji
urz¹dzenia.
Modu³y sterownikÛw mikroprocesorowych komunikuj¹ siÍ z†PC poprzez z³¹cze
RS232 z†maksymaln¹ szybkoúci¹ 4800 bodÛw. Mikrokontrolery ìpakuj¹î przesy³ane
informacje w†32-bajtowe pakiety, ktÛrych
poprawnoúÊ przes³ania jest kontrolowana
zgodnie ze standardem ISO3309. Transmisja odbywa siÍ w†trybie pÛ³dupleksowym,
z†automatycznym powtarzaniem b³Ídnych
pakietÛw. Oprogramowanie ìzaszyteî
w†mikrokontrolerach pozwala na
transfer danych z†adresowaniem, dziÍki czemu jest
moøliwy dostÍp
tylko do wybranego (spoúrÛd
15) partnera.
Moøna takøe
przesy³aÊ wiadomoúci bez
adresu - do
wszystkich odbiornikÛw jednoczeúnie, co przypo-

mina zasad¹ dzia³ania typow¹ rozg³oúniÍ
radiow¹. Na p³ytce sterownika znajduj¹ siÍ
trzy diody úwiec¹ce, ktÛre sygnalizuj¹ aktualny stan transmisji.
Dla wiÍkszoúci znanych autorowi konstruktorÛw, samodzielne opracowanie protoko³u transmisji i†jej korekcja nie jest zadaniem przesadnie trudnym. Znacznie wiÍksze
problemy stwarza zazwyczaj tor radiowy,
ktÛrego poprawne zaprojektowanie wymaga
od konstruktora sporego doúwiadczenia i†posiadania specyficznej (tak, tak!) wiedzy.
Tu w³aúnie na pomoc konstruktorom ìcyfrowymî przychodzi ze swoim doúwiadczeniem firma RFM. W†jej pracowniach konstrukcyjnych powsta³y bowiem ³atwe w†stosowaniu hybrydowe modu³y HX1000 (nadajnik 433,92 MHz o†mocy ok. 1†mW) oraz
RX1010 (wysokoczu³y, w¹skopasmowy odbiornik 433,92 MHz z†wbudowanym ARW).
Zestaw tych uk³adÛw pozwala na przesy³anie
sygna³Ûw cyfrowych (modulacja z†kluczowan¹ noún¹) z†szybkoúci¹ do 4800 bodÛw
na odleg³oúÊ nawet do 100 metrÛw, co
wymaga zastosowania nieco lepszej niø w†zestawie anteny. Jej impedancja falowa musi
wynosiÊ 50Ω, co ma duøe znaczenie dla
poprawnoúci przesy³ania danych.
Obydwa uk³ady montowane s¹ w†ceramicznych obudowach z†wyprowadzeniami
SMD. NapiÍcie zasilania nadajnika i†odbiornika powinno mieúciÊ siÍ w†zakresie
2,7..3,3V. PobÛr pr¹du przez nadajnik nie
przekracza 15mA, a†odbiornik zadowala siÍ
ok. 3..5mA.
Dokumentacja wchodz¹ca w†sk³ad zestawu jest napisana w†niezwykle przejrzysty
sposÛb i†jest - rzecz rzadko spotykana kompletna. Jeøeli ktoú poczuje jednak g³Ûd
wiedzy lub bÍdzie chcia³ poznaÊ inne elementy z†oferty RFM, polecamy internetow¹
stronÍ tej firmy: www.rfm.com.
Andrzej Gabrys, AVT
Zestaw ìVirtual Wireî udostÍpni³a redakcji firma Gamma (tel. (0-22) 663-83-76).
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