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Radiomodemy firmy Satel,
część 2
W drugiej czÍúci artyku³u przedstawiamy kolejne modele
radiomodemÛw firmy Satel, wúrÛd ktÛrych znajduj¹ siÍ
urz¹dzenia wyposaøone w system ìinteligentnychî anten, dziÍki
ktÛremu jest minimalizowane ryzyko fazowego zanikania sygna³u
noúnej. To jeszcze nie wszystkie atrakcje oferowane przez
prezentowane urz¹dzenia - przekonajcie siÍ sami!

Bezprzewodowy
interfejs RS232
Radiomodemy Satelline-3AS
EPIC
Satelline-3AS EPIC (fot. 3) jest najnowszym z†rodziny radiomodemÛw
Satelline. Podobnie jak poprzednicy,
jest on przeznaczony do transmisji
danych w†trybie half-duplex. Radiomodemy Satelline-3AS EPIC s¹ w†pe³ni kompatybilne z†modelami 3AS(d),
jednak posiadaj¹ kilka dodatkowych
cech, ktÛre tutaj omÛwimy.
Na zewn¹trz aluminiowej obudowy
wyprowadzone jest gniazdo portu szeregowego oraz dwa z³¹cza antenowe
typu TNC. Na obudowie umieszczono zestaw diod LED informuj¹cych
o†stanie linii sygna³owych portu szeregowego.
Wbudowane dwa odbiorniki mog¹
rÛwnoczeúnie odbieraÊ przychodz¹ce
sygna³y, a†specjalny mechanizm porÛwnawczy powoduje wybÛr w†danym momencie silniejszego sygna³u
(rys. 4). DziÍki temu istnieje pewnoúÊ, øe w†trudnych warunkach pracy transmitowane dane nie zostan¹
utracone. Wyeliminowane zostaje
w†ten sposÛb zjawisko tzw. fadingu,
czyli fazowego wyt³umiania fal radiowych. Odleg³oúÊ pomiÍdzy antenami na kaødym z†odbiornikÛw powinna wynosiÊ 3/4†d³ugoúci fali, czyli w†przypadku pasma 400MHz oko³o 75cm.
Radiomodemy Satelline-3AS EPIC
wyposaøono w†mechanizm korekcji
b³ÍdÛw oraz mechanizm sprawdzania
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sumy kontrolnej, co minimalizuje
liczbÍ b³ÍdÛw powsta³ych podczas
transmisji.
Satelline-3AS EPIC moøna skonfigurowaÊ takøe do pracy jako repeater,
przy czym s¹ moøliwe dwa tryby takiej pracy:
- wy³¹cznie odbieranie i†natychmiastowe przesy³anie dalej pakietÛw danych (o maksymalnej d³ugoúci pojedynczego bloku - 1kB),
- radiomodem skonfigurowany jako
repeater moøe takøe byÊ pod³¹czony do innego urz¹dzenia
(np. sterownika PLC).
WÛwczas dane s¹
przekazywane do portu (jeøeli dotycz¹ tego
urz¹dzenia) lub s¹ retransmitowane dalej.
Istnieje moøliwoúÊ
stosowania wiÍcej niø
jednego repeatera,
dziÍki czemu odleg³oúÊ, na ktÛr¹ transmitowane s¹ informacje moøna wydatnie
zwiÍkszyÊ. Ponadto
moøliwe jest budowanie rozleg³ych sieci
w†architekturze master-slave (rys. 5).
Nadajnik radiomodemu Satelline-3AS EPIC
ma maksymaln¹ moc
wyjúciow¹ aø 10W. Pozwala to na komunikacjÍ Fot. 3.
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Rys. 4.
w†terenie p³askim na odleg³oúÊ do
80km, oczywiúcie w†zaleønoúci od zastosowanych anten. Moc nadajnika
jest programowo konfigurowalna
i†moøe wynosiÊ: 1/2/5W lub 10W.
Czu³oúÊ odbiornika jest takøe programowalna i†moøe wynosiÊ od -80dBm
do -118 dBm.

Radiomodemy Satelline-5AS
Satelline-5AS (fot. 6) jest przeznaczony do lokalnego przesy³ania danych oraz informacji alarmowych drog¹ radiow¹, szczegÛlnie w†úrodowisku
miejskim lub przemys³owym. DziÍki
swojej konstrukcji i†ma³ym rozmiarom
moøe byÊ ³atwo montowany i†przy³¹czany zarÛwno na obiektach sta³ych,
jak i†poruszaj¹cych siÍ. Wbudowany
interfejs RS232 zapewnia ³atwe po³¹czenie z†dowolnym systemem komputerowym oraz innymi urz¹dzeniami.
Satelline-5AS moøe pracowaÊ na czÍstotliwoúciach z†zakresu 130...210MHz.
Moøliwe jest zastosowanie odstÍpu
miÍdzykana³owego o†wartoúci 12,5kHz
lub 25kHz. W†pierwszym przypadku
do dyspozycji jest 80 kana³Ûw, natomiast w†drugim 40. Maksymalna moc
nadajnika radiomodemu Satelline-5AS
wynosi 5W, natomiast czu³oúÊ odbior-

Rys. 5.
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nika -110dBm. Parametry te pozwalaj¹ na
osi¹gniÍcie maksymalnego zasiÍgu transmisji od 10 do 50 kilometrÛw. Maksymalna
szybkoúÊ transmisji
wynosi 1200bd.
Kaødy radiomodem
wykorzystywany
w†lokalnej sieci radiomodemowej moøe
mieÊ nadany adres w†celu ³atwiejszej identyfikacji. Oddzielny adres
moøe mieÊ czÍúÊ nadawcza (Tx)
i†odbiorcza (Rx) urz¹dzenia, b¹dü teø
obie czÍúci mog¹ uøywaÊ wspÛlnego
adresu. Jeøeli istnieje potrzeba rozbudowy zasiÍgu sieci radiomodemowej,
Satelline-5AS moøe pracowaÊ jako
repeater (maksymalna d³ugoúÊ pakietu danych 128B).
W†radiomodemy Satelline-5AS
wbudowano oprogramowanie umoøliwiaj¹ce ich konfigurowanie. Parametry pracy radiomodemu moøna ustawiaÊ z†poziomu komputera PC za
poúrednictwem ³¹cza RS232. Zmiana
niektÛrych parametrÛw (m.in. kana³u,
na ktÛrym odbywa siÍ transmisja,
adresu przyporz¹dkowanego urz¹dzeniu w†sieci radiomodemowej, itp.)
realizowana jest takøe bez przerywania pracy, za pomoc¹ specjalnych
poleceÒ wysy³anych przez ³¹cze
RS232 pomiÍdzy blokami danych
(tzw. komendy SL).
Satelline-5AS oferuje dwa tryby
przesy³ania danych. W†trybie podstawowym dane s¹ wysy³ane w†takiej
samej postaci, w†jakiej zosta³y odebrane, niezaleønie od stosowanego
protoko³u. Oznacza to, øe dane transmitowane s¹ drog¹ radiow¹ dok³adnie
tak samo, jak za poúrednictwem
zwyk³ego kabla po³¹czeniowego. Z†kolei w†trybie zaawansowanym wykorzystywany jest specjalny protokÛ³ komunikacyjny, udostÍpniaj¹cy wiele
dodatkowych funkcji adresowania
(wykorzystywane podczas pracy
w†sieci radiomodemowej) oraz wykrywania b³ÍdÛw. W†trybie tym przesy³ane dane s¹ grupowane w†ramki, do
ktÛrych dodawane s¹ teø dodatkowe
informacje np. parametry wyøej wspomnianych funkcji.
Na bazie radiomodemÛw Satelline5AS moøliwe jest zbudowanie rozproszonego systemu przesy³ania informacji o†alarmach. Urz¹dzenie wyposaøone jest w†piÍÊ wejúÊ alarmowych,
ktÛre podlegaj¹ ci¹g³emu monitorowaniu oraz jedno wejúcie typu bypass,
ktÛre s³uøy do zerowania wejúÊ alarmowych. Wejúcia alarmowe - 20mA
(zastosowano pÍtlÍ pr¹dow¹ o†natÍøe-

Fot. 6.
niu 1mA) s¹ kompatybilne z†wiÍkszoúci¹ dostÍpnych na rynku czujnikÛw alarmowych. Dzia³anie uk³adu
opiera siÍ na wykorzystaniu mechanizmu odpytywania (polling). Radiomodem pracuj¹cy jako stacja bazowa
wysy³a cyklicznie seriÍ zapytaÒ do
wszystkich pozosta³ych modemÛw
systemu (tzw. podstacji). Informacje
o†stanie wejúÊ alarmowych przesy³ane
s¹ do stacji bazowej kolejno ze
wszystkich podstacji, jako odpowiedzi
na zapytanie.

Dodatkowe informacje
Artyku³ opracowano na podstawie materia³ów
firmy Astor Sp. z o.o., www.astor.com.pl:
- Gdañsk, tel. (58) 552-25-42;
- Katowice, tel. (32) 201-95-16;
- Kraków, tel. (12) 428-63-40;
- Poznañ, tel. (61) 650-29-87;
- Warszawa, tel. (22) 865-41-41.
Katalog radiomodemów firmy Satel opublikowaliœmy na CD-EP02/2002B.
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