
Radiomodemy Satelline-2ASxE
Satelline-2ASxE jest nowoczesnym

radiomodemem przeznaczonym do
asynchronicznej transmisji danych
w†trybie half-duplex. Jest przystoso-
wany do pracy w†paúmie czÍstotli-
woúci 370...470MHz, przy czym pro-
ducent dostarcza modem wstÍpnie
dostrojony do ø¹danej przez odbiorcÍ
czÍstotliwoúci. Moøliwa jest zmiana
czÍstotliwoúci noúnej, przy czym we-
wnÍtrzny syntezer radiomodemu
umoøliwia jej zmianÍ o†maksimum
2MHz. Poniewaø odstÍp miÍdzykana-
³owy moøe wynosiÊ 12,5kHz/20kHz
lub 25kHz, do dyspozycji uøytkowni-
ka jest 160, 100 lub 80 kana³Ûw.
Radiomodem Satelline-2ASxE jest

przeznaczony przede wszystkim do
lokalnego przesy³ania danych drog¹
radiow¹ w†úrodowisku miejskim lub
przemys³owym, czyli o†silnych zak³Û-
ceniach. DziÍki swojej budowie i†ma-
³ym rozmiarom moøe byÊ ³atwo mon-
towany zarÛwno na obiektach sta³ych,
jak i†poruszaj¹cych siÍ. Interfejs
RS232 zapewnia ³atwe po³¹czenie
z†dowolnym systemem komputero-
wym.
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FiÒska firma Satel specjalizuje siÍ od pocz¹tku swojego

istnienia (1987 rok) w†produkcji rÛønego rodzaju

radiomodemÛw, a†takøe wysokiej jakoúci urz¹dzeÒ

transmisyjnych zintegrowanych z†centralkami alarmowymi,

ktÛre mog¹ byÊ stosowane w†systemach alarmowych ze

zdalnym powiadamianiem.

W†artykule przedstawimy cztery rodziny typowych

radiomodemÛw z†oferty firmy Satel, ktÛre moøna

wykorzystaÊ do przesy³ania sygna³Ûw cyfrowych

na duøe odleg³oúci, a†takøe budowaÊ radiowe

sieci z†ich uøyciem.

Satelline-2ASxE sk³ada siÍ z†trzech
g³Ûwnych blokÛw: nadajnika i†odbior-
nika radiowego oraz modemu. Przesy-
³anie w tym systemie odbywa siÍ po-
dobnie jak przesy³anie danych za po-
úrednictwem kabla RS232, z†t¹ rÛøni-
c¹, øe transmisja przebiega w†trybie
half-duplex (jednokierunkowe przesy-
³anie danych z†szybkim prze³¹cza-
niem kierunku).
Moc nadajnika radiomodemu Satel-

line-2ASxE jest programowana i†moøe
wynosiÊ od 20mW do 1W, natomiast
czu³oúÊ odbiornika jest sta³a i†wynosi
-115dBm. Parametry te pozwalaj¹ na
osi¹gniÍcie zasiÍgu transmisji od 2†do
40 kilometrÛw. ZasiÍg zaleøy jednak
w†duøym stopniu od lokalnych wa-
runkÛw (topografia terenu, wystÍpuj¹-
ce zak³Ûcenia zewnÍtrzne) oraz para-
metrÛw zastosowanych anten. Maksy-
malna szybkoúÊ transmisji wynosi
4800bd (w†przypadku zastosowania
odstÍpu miÍdzykana³owego 12,5 lub
20kHz) lub 9600bd (w przypadku za-
stosowania odstÍpu miÍdzykana³owe-
go 25kHz).
Satelline-2ASxE posiada wbudowa-

ne oprogramowanie z†duø¹ liczbÍ
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funkcji i†ustawieÒ. Prac¹ radiomode-
mu moøna sterowaÊ korzystaj¹c z†ta-
beli parametrÛw, ktÛre moøna wy-
godnie ustawiaÊ z†poziomu kompute-
ra PC.
Satelline-2ASxE moøe pracowaÊ

w†trzech trybach: trybie przesy³ania
danych, trybie programowania oraz
trybie testowym. Tryb programowania
umoø l iw i a ³ a twe us t aw i en i e
wszystkich parametrÛw urz¹dzenia.
Programowanie realizowane jest z†po-
ziomu komputera po³¹czonego z†ra-
d i omodemem ³ ¹ c z em RS232
z†zastosowaniem standardowego pro-
gramu terminalowego. Z†kolei tryb
testowy umoøliwia przetestowanie
transmisji radiowej przez przesy³anie
prÛbnych blokÛw danych (80B/10kB)
lub fali noúnej. Podczas pracy radio-
modemu w†trybie przesy³ania danych
istnieje moøliwoúÊ programowej zmia-
ny adresu przyporz¹dkowanego urz¹-
dzeniu oraz kana³u, na ktÛrym odby-
wa siÍ transmisja. Realizuje siÍ to
przez wysy³anie ³¹czem RS232 spe-
cjalnych poleceÒ programuj¹cych (ko-
mendy SL) umieszczonych pomiÍdzy
blokami danych. Satelline-2ASxE jest
zgodny z†ogromn¹ wiÍkszoúci¹ stoso-
wanego na úwiecie oprogramowania
komunikacyjnego wykorzystuj¹cego
transmisjÍ szeregow¹. Jest zupe³nie
przeüroczysty dla pod³¹czonych do
niego urz¹dzeÒ.
Kaødy radiomodem wykorzystywa-

ny w†lokalnej sieci radiomodemowej
moøe mieÊ nadany adres w†celu ³at-
wiejszej identyfikacji. CzÍúci nadaw-
czej (Tx) i†odbiorczej (Rx) urz¹dzenia
moøe byÊ przypisany oddzielny ad-
res, b¹dü teø obie czÍúci mog¹ uøy-
waÊ wspÛlnego adresu. Satelline-
2ASxE umoøliwia przesy³anie da-
nych w†trybie dwuprzewodowym.
Oznacza to moøliwoúÊ wspÛ³pracy
przy po³¹czeniach, w†ktÛrych nie
wykorzystuje siÍ sygna³Ûw potwier-
dzenia gotowoúci urz¹dzeÒ RTS
i†CTS (handshaking). Dla uzyskania
maksymalnej niezawodnoúci po³¹cze-

nia zalecane jest jednak stosowanie
sygna³u CTS, jeøeli jest to tylko
moøliwe.
Jeøeli istnieje potrzeba rozbudowy

stosowanej sieci radiomodemowej, Sa-
telline-2ASxE moøe pracowaÊ jako re-
peater. Dzia³anie w†tym trybie polega
na odbieraniu pakietu danych (o
maksymalnej d³ugoúci 135 bajtÛw)
i†niezw³ocznej ich retransmisji. Dwa
radiomodemy Satelline-2ASxE pozwa-
laj¹ na ³atwe po³¹czenie radiowe
dwÛch stacji, ktÛrymi mog¹ byÊ do-
wolne urz¹dzenia potrafi¹ce przesy³aÊ
dane przez interfejs RS232. Radiomo-
demy Satelline-2ASxE mog¹ z†powo-
dzeniem pracowaÊ w†systemach ko-
munikacyjnych typu polling i†multi-
master, sk³adaj¹cych siÍ z†wielu ra-
diomodemÛw. Sterowanie transmisj¹
jest wtedy realizowane wed³ug zasad
stosowanego protoko³u komunikacyj-
nego.

Radiomodemy Satelline-3AS
i†3ASd
Satelline-3AS (fot. 1) oraz 3ASd to

najnowsze radiomodemy firmy Satel.
S¹ one przeznaczone do transmisji
danych w†trybie half-duplex, w†szcze-
gÛlnoúci do aplikacji , w†ktÛrych
waøna jest duøa prÍdkoúÊ przekazu.
£¹cze szeregowe moøna skonfiguro-
waÊ do pracy w†jednym z†trybÛw:
RS232, RS422 lub RS485. Model
3ASd wyposaøono w†wyúwietlacz
LCD daj¹cy uøytkownikowi moøli-
woúÊ konfigurowania radiomodemu
bez koniecznoúci pod³¹czania go do
komputera PC.
Satelline-3AS sk³ada siÍ z†trzech

g³Ûwnych elementÛw: nadajnika, od-
biornika radiowego oraz modemu,
ktÛre umieszczone s¹ w†kompakto-
wej aluminiowej obudowie. Radio-
modemy mog¹ pracowaÊ na czÍstot-
liwoúciach paúmie 370...470MHz.
Uøytkownik moøe zmieniaÊ czÍstot-
liwoúÊ noún¹ w†zakresie ±1MHz
w†stosunku do czÍstotliwoúci usta-
wionej fabrycznie. OdstÍp miÍdzy-
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kana ³owy wynos i 12 , 5kHz lub
25kHz. W†pierwszym przypadku do
dyspozycji jest 160 kana³Ûw, w†dru-
gim 80.
Moc nadajnika radiomodemu wy-

nosi od 10mW do 1W, jej wartoúÊ
moøna zmieniaÊ z†poziomu zwyk³e-
go programu terminalowego kompu-
tera PC. Czu³oúÊ odbiornika wynosi
od -110dBm do -116dBm i†podobnie
jak moc, jest programowana. Maksy-
malna prÍdkoúÊ transmisji danych
ìw †powi e t r zuî wynos i 9600bd
(w†przypadku zastosowania odstÍpu
miÍdzykana³owego 12,5kHz) lub
19200bd (w przypadku zastosowania
odstÍpu miÍdzykana³owego 25kHz),
natomiast prÍdkoúÊ transmisji ìna
porcieî jest programowana i†wynosi
300...38400bd.
Radiomodemy Satelline-3AS (3ASd)

mog¹ pracowaÊ w†jednym z†trzech
trybÛw: przesy³ania danych, trybie
programowania oraz trybie testowym
- opisaliúmy je juø wczeúniej.
P od c z a s p r a c y r ad i omodemu

w†trybie przesy³ania danych istnie-
je moøliwoúÊ programowej zmiany
adresu przyporz¹dkowanego urz¹-
dzeniu oraz kana³u, na ktÛrym od-
bywa siÍ transmisja. Realizuje siÍ
to przez wysy³anie specjalnych po-
leceÒ programuj¹cych (tzw. komen-
dy SL) ³¹czem RS pomiÍdzy bloka-
mi danych.
R a d i omod emy S a t e l l i n e - 3AS

i†3ASd wyposaøone s¹ w†mechanizm
korekcji b³ÍdÛw, co minimalizuje
l iczbÍ b³ÍdÛw powsta ³ych przy
transmisji . Odbywa siÍ to przez
sprawdzanie oraz korekcjÍ paczek
danych. Korekcja typu FEC (Forward
Error Correction) polega na dziele-
niu danych na kilka blokÛw. Radio-
modem dodaje do tych blokÛw nad-
miarow¹ informacjÍ, ktÛr¹ moøna
wykorzystaÊ do korygowania b³ÍdÛw
transmisji.
Jeøeli istnieje potrzeba rozbudowy

stosowanej sieci radiomodemowej,
Satelline-3AS (3ASd) moøe pracowaÊ
jako przekaünik (repeater o maksy-
malnej d³ugoúci bloku danych: 1kB) -
rys. 2.


