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transmisyjnego moøe wiÍc poradziÊ so-
bie nawet osoba nie maj¹ca zbyt du-
øego doúwiadczenia w†tej dziedzinie,
ale powiedzmy sobie szczerze - tro-
chÍ na elektronice powinna siÍ znaÊ.
Przed rozpoczÍciem prÛb warto krÛtko

przypomnieÊ sobie, czym siÍ charaktery-
zuj¹ poszczegÛlne typy uk³adÛw. Odpo-
wiednie zestawienie przedstawiono
w†tab. 1. SzczegÛ³y moøna znaleüÊ w†do-
kumentacji zamieszczonej na stronie pro-
ducenta oraz na p³ycie CD-EP5/2002B.
Jak widaÊ, uk³ady CC400 i†CC900 s¹

bardzo podobne, natomiast CC1000 sta-
nowi jakoúciowo zupe³nie nowy pro-
dukt, opracowany z†wykorzystaniem

W†styczniowym numerze EP

z†tego roku zaprezentowaliúmy

Czytelnikom jednouk³adowe

transceivery firmy Chipcon.

Przedstawiliúmy podstawowe

parametry uk³adÛw CC400,

CC900 i†CC1000, omÛwiliúmy

aplikacjÍ firmow¹ jednego

z†nich oraz wspomnieliúmy

o†oprogramowaniu

narzÍdziowym s³uø¹cym do

konfigurowania uk³adÛw. Czas

wiÍc na zajÍcia praktyczne.

Firma Chipcon, w†celu promowania
swoich wyrobÛw, opracowa³a zestawy
uruchomieniowe do wszystkich produ-
kowanych przez siebie transceiverÛw.
Kaødy typ uk³adu ma w³asny starter
kit. We wszystkich zestawach znajduje
siÍ para p³ytek ewaluacyjnych, bÍd¹-
cych gotowymi do uøycia modu³ami
nadajnika/odbiornika, wyposaøonymi
w†niezbÍdne oprzyrz¹dowanie. W†sk³ad
zestawÛw wchodz¹ takøe: ÊwierÊfalowe
anteny prÍtowe, przejúciÛwki SMA/
BNC, kable ³¹cz¹ce p³ytki z†kompute-
rem PC, dyskie tka z†programem
SmartRF Studio wraz z†instrukcj¹ oraz
noty katalogowe zastosowanych uk³a-
dÛw. W†przypadku uk³adÛw CC400
i†CC900 w†zestawie znajdziemy dodat-
kowo po 5†sztuk prÛbek, ktÛre moøna
uøyÊ podczas zapoznawania siÍ z†tymi
niew¹tpliwie atrakcyjnymi uk³adami.
Program SmartRF Studio moøe byÊ

wykorzystany dwojako. Po pierwsze,
s³uøy do konfigurowania transceiverÛw
na p³ytkach ewaluacyjnych, a†po dru-
gie, moøna go wykorzystywaÊ jako
swego rodzaju kalkulator do oblicza-
nia wartoúci elementÛw we w³asnej
aplikacji. Z†zaprojektowaniem toru

wczeúniejszych doúwiadczeÒ Chipcona.
Wynikaj¹ z†tego rÛwnieø podobieÒstwa
i†rÛønice odpowiednich p³ytek ewalua-
cyjnych. Wszystkie maj¹ wymiary
100x53mm, nie s¹ obudowane, wiÍc
w†naroønikach umieszczono nÛøki ma-
j¹ce zapobiec ewentualnym przypadko-
wym zwarciom lub uszkodzeniom ob-
wodu drukowanego. Na jednej z†krÛt-
szych krawÍdzi p³ytki jest zamontowa-
ne gniazdo do pod³¹czenia komputera
PC poprzez port rÛwnoleg³y, s³uø¹cego
do ustawiania parametrÛw pracy trans-
ceiverÛw. Obok niego znajduje siÍ ³¹-
czÛwka úrubowa s³uø¹ca do doprowa-
dzenia zasilania. Jedno z†wejúÊ jest

Rys. 1

Tab. 1. Zestawienie parametrów scalonych transceiverów produkcji Chipcona
CC400 CC900 CC1000

Moc 25mW (14dBm) 2.5mW (4dBm) 10mW (10dBm)
programowana programowana programowana
z krokiem 1dB z krokiem 1dB z krokiem 1dB

Czułość −112dBm dla stopy −110dBm dla stopy −110dBm dla stopy
błędów 10−3 błędów 10−3 błędów 10−3 (2.4kbps)

Częstotliwość pracy 300...500MHz 800...1000MHz 300...1000MHz
Krok programowania 5kHz 250Hz 250Hz
częstotliwości
Modulacja FSK FSK FSK,

FSK z kształtowaniem
widma

Odstęp częstotliwości 2...100kHz 1...200kHz 0...65kHz
dla danych o wartoś− programowany programowany
ciach “0” i “1” z krokiem 1Hz z krokiem 250Hz
Prędkość transmisji 9.6kbit/s = 9.6kbit/s = 76.8kBaud =

 = 19.2kbaud dla kodu = 19.2kbaud dla kodu = 76.8kbit/s dla kodu
Manchester Manchester  NRZ

Możliwość pracy + + +
z przeskokiem częs−
totliwości nośnej
Napięcie zasilające 2.7...3.3V 2.7...3.3V 2.3...3.6V
Obudowa SSOP−28 SSOP−28 TSSOP−28

Zestawy uruchomieniowe do transceiverów
SmartRF CC400, CC900 i CC1000SmartRF CC400, CC900 i CC1000
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przeznaczone dla typowego w†uk³adach
Chipcona napiÍcia 3V. Jest teø moøli-
woúÊ skorzystania ze stabilizatora znaj-
duj¹cego siÍ na p³ytce. W†tym przy-
padku do osobnego wejúcia doprowa-
dza siÍ napiÍcie zasilaj¹ce o†wartoúci
mieszcz¹cej siÍ w†przedziale 4...10V.
Trzeba pamiÍtaÊ o†odpowiednim usta-
wieniu specjalnego prze³¹cznika hebel-
kowego znajduj¹cego siÍ na p³ytce
w†pobliøu ³¹czÛwki. Zasilanie naleøy
pod³¹czaÊ rozwaønie, gdyø pomylenie
zaciskÛw lub polaryzacji moøe dopro-
wadziÊ do zniszczenia uk³adÛw.
Produkty Chipcona zosta³y zaprojek-

towane z†myúl¹ o†zastosowaniu ich
w†sprzÍcie przenoúnym, najczÍúciej za-
silanym z†baterii. W†takich urz¹dze-
niach jednym z†istotniejszych paramet-
rÛw jest wartoúÊ pr¹du zasilaj¹cego.
Prowadz¹c prÛby na p³ytkach ewalua-
cyjnych moøna go kontrolowaÊ, po
wczeúniejszym do³¹czeniu amperomie-
rza do wydzielonych koÒcÛwek ³¹-
czÛwki zasilania. Jeúli nie korzystamy
z†tej moøliwoúci, zamiast amperomie-
rza powinna byÊ za³oøona zworka.
W†ten sposÛb moøna bardzo ³atwo
przekonaÊ siÍ o†tym, jak pobÛr pr¹du
zasilania zaleøy od np. mocy nadawa-
nia czy klasy pracy wzmacniacza mo-
cy. A†zaleønoúÊ jest i†to doúÊ silna.
Przy badaniu przyk³adowo modu³u
z†uk³adem CC400 okaza³o siÍ, øe pra-
cuj¹c jako nadajnik z†moc¹ 0dBm
(1mW) w†klasie C pobiera³ pr¹d
31,3mA, podczas gdy w†klasie A pr¹d
ten wynosi³ 64,3mA. Prze³¹czenie
uk³adu w†stan power down z†wy³¹czo-
nym oscylatorem powodowa³o zmniej-
szenie pr¹du zasilaj¹cego do wartoúci
23,2mA, natomiast praca ìna nas³u-
chuî wymaga ok. 19,8mA.
Moøna oczywiúcie w†tym miejscu za-

daÊ pytanie: skoro w†klasie C jest
dwukrotnie mniejszy pobÛr pr¹du z†ba-
terii, to po co w†ogÛle zajmowaÊ siÍ
klas¹ A? PamiÍtajmy o†tym, øe urz¹-
dzenia mog¹ pracowaÊ w†rÛønych wa-
runkach. Tam, gdzie bÍdzie nam zale-
øa³o na jak najmniejszym generowaniu
harmonicznych zastosujemy klasÍ A,
w†bardziej korzystnych sytuacjach, mo-
øemy stosowaÊ inne klasy tj. B, AB,
C. OprÛcz okreúlania mocy nadajnika
i†klasy wzmacniacza mocy, moøna tak-
øe ustalaÊ tryb pracy odbiornika. Do
wyboru jest optymalizacja czu³oúci lub

liniowoúci. Wybieramy na ogÛ³ pierw-
sz¹, gdy uk³ady pracuj¹ w†warunkach,
gdzie wystÍpuje duøa liczba nadajni-
kÛw mog¹cych wzajemnie siÍ zak³ÛcaÊ,
a†drug¹, gdy zaleøy nam na osi¹gniÍ-
ciu maksymalnego zasiÍgu.
Na p³ytkach uk³adÛw CC400 i†CC900

producent zamontowa³ zewnÍtrzny filtr
ceramiczny czÍstotliwoúci ìpoúredniejî.
Jest on zestrojony na czÍstotliwoúÊ
455MHz, ma pasmo przenoszenia ok.
30kHz i†impedancjÍ wejúciow¹ i†wyj-
úciow¹ 1,5kΩ. Stosowanie tego filtru
nie jest jednak konieczne. W†strukturze
uk³adÛw znajduj¹ siÍ odpowiednie ob-
wody wewnÍtrzne prze³¹czane progra-
mowo wraz z†doborem czÍstotliwoúci
poúredniej, ktÛra moøe byÊ rÛwna 60,
200 lub 455MHz. Najwyøsz¹ selektyw-
noúÊ uzyskuje siÍ stosuj¹c filtr zewnÍt-
rzny, ale odbija siÍ to oczywiúcie na
koÒcowym koszcie aplikacji. Parametry
toru transmisyjnego rÛwnieø zaleø¹ od
przyjÍtych wyøej wartoúci. Nadajniki
uk³adÛw CC pracuj¹ z†modulacj¹ FSK
(Frequency Shift Keying). Oznacza to,
øe czÍstotliwoúÊ noúna ma w†zasadzie
wartoúÊ umown¹. Tak naprawdÍ, ma-
my do czynienia z†dwoma wartoúciami
generowanymi w†zaleønoúci od nadawa-
nego bitu. S¹ one rÛwno oddalone od
umownej wartoúci czÍstotliwoúci noúnej,
a†rÛønica miÍdzy nimi jest nazywana
odstÍpem czÍstotliwoúci. Jest to para-
metr pracy uk³adu (patrz tab. 1) przyj-
muj¹cy wartoúci zaleøne w†pewnym
stopniu od za³oøonej czÍstotliwoúci po-
úredniej. Nad jej prawid³owym dobra-
niem czuwa program SmartRF Studio.
Na p³ytkach ewaluacyjnych zamonto-

wane jest gniazdo DIO pe³ni¹ce funk-
cjÍ doprowadzania danych wejúciowych
do nadajnika lub wyprowadzania da-
nych z†odbiornika. W†przypadku uk³a-
dÛw CC400 i†CC900, konieczne jest ko-
dowanie danych metod¹ Manchester,
a†w†przypadku CC1000 moøna stosowaÊ
rÛwnieø kodowanie NRZ lub wykorzys-
taÊ go jako bezprzewodowy interfejs
UART. Kodowanie jest zwi¹zane z†po-
trzeb¹ odtwarzania bitowej skali czasu
po stronie odbiornika. Przy d³uøszych
sekwencjach danych o†jednakowej war-
toúci bitÛw, odbiornik mÛg³by siÍ roz-
synchronizowaÊ na skutek braku sta-
nÛw charakterystycznych w†odbieranym
ci¹gu. Kod Manchester wymusza taki
stan, dla kaødego wysy³anego elemen-
tu, umoøliwiaj¹c tym samym poprawn¹
pracÍ odbiornika. W†tym przypadku
jednak prÍdkoúÊ modulacji jest dwu-
krotnie wiÍksza od przep³ywnoúci bi-
narnej, ale jak to siÍ mÛwi: ìcoú za
coúî. W†za³¹czonej instrukcji do starter
kitÛw, autorzy sugeruj¹ prowadzenie
prÛb z†uøyciem generatorÛw funkcyj-
nych ustawionych w†tryb wytwarzania
fali prostok¹tnej odpowiadaj¹cej ci¹go-
wi danych wejúciowych. Zgodnie z†po-
wyøszym, prÍdkoúÊ transmisji [b/s] bÍ-
dzie dwukrotnie mniejsza niø genero-
wana czÍstotliwoúÊ [Hz]. Znacznie lep-

szym rozwi¹zaniem moøe byÊ zastoso-
wanie generatora arbitrarnego z†zapro-
gramowan¹ sekwencj¹, symuluj¹c¹ ci¹g
danych zakodowanych ìManchesteremî.
Ze wzglÍdu na prostotÍ kodera, moøna
teø pokusiÊ siÍ o†jego samodzielne wy-
konanie. Przyk³adowe rozwi¹zanie czÍú-
ci logicznej przedstawiono na rys. 1.
Uwaga! Podczas testÛw naleøy bez-

wzglÍdnie pamiÍtaÊ o†tym, øeby sygna³
wejúciowy (na gnieüdzie DIO) mieúci³
siÍ miÍdzy poziomami 0 i†3V (rys. 1).
Doprowadzenie sygna³u o†amplitudzie
5V moøe uszkodziÊ uk³ady.
Producent przewidzia³ moøliwoúÊ do-

³¹czania anteny do jednego z†trzech
gniazd znajduj¹cych siÍ na p³ytkach
ewaluacyjnych transceiverÛw i†realizu-
j¹cych opcje: bez filtru (ustawienie
fabryczne), z†filtrem LC i†z†filtrem
SAW. WybÛr gniazda powinien byÊ
poprzedzony odpowiednim przelutowa-
niem ìrezystoraî SMD o†zerowej opor-
noúci. Wykorzystanie dolnoprzepusto-
wego filtru LC zapobiega emitowaniu
harmonicznych przez nadajnik, po
stronie odbiorczej natomiast, zmniejsza
zniekszta³cenia i†wp³yw zak³ÛceÒ ra-
diowych. Przyjmuje siÍ, øe filtr jest
zamkniÍty impedancj¹ 50Ω. Znaczn¹
poprawÍ selektywnoúci odbiornika
moøna uzyskaÊ wykorzystuj¹c filtr
SAW. WystÍpuje to - niestety - kosz-
tem wprowadzonego przez filtr dodat-
kowego t³umienia. W†tym przypadku
naleøy siÍ rÛwnieø liczyÊ z†utrat¹ sta-
bilnoúci pracy nadajnika pracuj¹cego
z†moc¹ wiÍksz¹ niø 0dBm, gdy wybra-
no klasÍ B lub C wzmacniacza mocy.
Z†tego wzglÍdu trzeba uwaøaÊ, aby nie
przekroczyÊ tej wartoúci. CzÍstotliwoúÊ
noúna jest wytwarzana przez wbudo-
wany w†strukturÍ uk³adu syntezer, ktÛ-
rego integraln¹ czÍúci¹ jest pÍtla PLL.
P³ytki ewaluacyjne wszystkich typÛw
uk³adÛw wyposaøono w†specjalnie wy-
prowadzony punkt kontrolny, na ktÛ-
rym wystÍpuje wysoki poziom napiÍ-
cia w†chwili, gdy pÍtla PLL jest
w†stanie zaskoku. Moøe byÊ on odczy-
tywany przez mikrokontroler w†aplika-
cji uøytkownika. Podczas prÛb ze star-
ter kitem, program SmartRF Studio
rÛwnieø sprawdza poziom na tym wy-
prowadzeniu i†wyúwietla na monitorze
komputera. Kontrola chwytania pÍtli
PLL moøe byÊ prowadzona na dwa

Rys. 2

Rys. 3
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sposoby, moøe teø byÊ ca³kowicie wy-
³¹czona. W†pierwszym trybie - Conti-
nuous - wskaünik chwytania jest
sprawdzany permanentnie, nawet po
wykryciu zaskoku, w†drugim trybie -
One-shot - wskaünik jest sprawdzany
tylko do momentu wykrycia pierwsze-
go zaskoku pÍtli. W†praktyce, wykry-
wanie niepoprawnej pracy pÍtli PLL
jest istotne o†tyle, øe w†tym stanie na-
dajnik moøe emitowaÊ sygna³y wycho-
dz¹ce poza przydzielone pasmo.

Opcje dostÍpne tylko na
p³ytce CC1000EB
Jak juø wczeúniej wspomniano, uk³ad

CC1000 rÛøni siÍ doúÊ znacznie od
uk³adÛw CC400 i†CC900. W†zwi¹zku
z†tym, niezbÍdne by³o rÛwnieø wpro-
wadzenie zmian na p³ytce ewaluacyj-
nej oraz w†programie SmartRF Studio.
Rozszerzono jego moøliwoúci opisane
wyøej. Juø ìna pierwszy rzut okaî wi-
daÊ, dwa dodatkowe gniazda SMA.
Pierwsze jest opisane symbolem DCLK.
WystÍpuje na nim przebieg zegarowy,
wytwarzany przez wewnÍtrzny uk³ad
synchronizacji, zawarty w†strukturze
CC1000. Naleøy zauwaøyÊ, øe moøna
go zaobserwowaÊ tylko podczas kodo-
wania danych metod¹ Manchester lub
NRZ. Podczas pracy w†trybie asynchro-
nicznym (UART), gniazdo DCLK jest
wykorzystywane jako wyjúcie danych
odbieranych. Drugie gniazdo, opisane
jako RSSI/IF, jest powi¹zane z†tak sa-
mo opisanym wyprowadzeniem uk³adu
CC1000, ktÛrego nie posiada³y wczeú-
niejsze wersje transceiverÛw. Received
Signal Strenght Indicator to rozwiniÍ-
cie pierwszej czÍúci skrÛtu. Jak wynika
z†nazwy, na tym wyjúciu moøna kont-
rolowaÊ poziom odbieranego sygna³u.
Ma ono charakter pr¹dowy, wiÍc aby
moøna by³o z†niego korzystaÊ niezbÍd-
ne jest do³¹czenie rezystora przekszta³-
caj¹cego pr¹d na napiÍcie. Poø¹dane
jest rÛwnieø uøycie kondensatora w†ce-
lu dolnoprzepustowego filtrowania syg-
na³u. Typowa wartoúÊ rezystora 27kΩ
zapewnia wspÛ³czynnik przetwarzania
rÛwny 50dB/V, co odpowiada zakreso-
wi pomiarowemu od 0†do 1,2V. Taki
w³aúnie rezystor zastosowano na p³ytce
ewaluacyjnej. Wyjúcie RSSI/IF moøe
byÊ rÛwnieø skonfigurowane jako wyj-

úcie poúredniej czÍstotliwoúci 10,7MHz
dla zewnÍtrznego demodulatora.
Prowadzenie transmisji jest zwi¹za-

ne z†prawid³owym wytworzeniem bito-
wej skali czasu. FunkcjÍ tÍ pe³ni we-
wnÍtrzny oscylator uk³adÛw CC, cho-
ciaø moøna rÛwnieø doprowadzaÊ syg-
na³ zewnÍtrzny. CzÍstotliwoúÊ wewnÍt-
rznego oscylatora jest stabilizowana
przez rezonator kwarcowy, do³¹czany
do transceiverÛw. Teoretycznie moøna
wykorzystywaÊ rezonatory 3...4, 6...8
i†9...16MHz. Na p³ytce ewaluacyjnej
CC1000EB wyb r ano r e z ona t o r
11,0592MHz, idealnie odpowiedni dla
typowych prÍdkoúci transmisji. Ele-
ment ten ma duøy wp³yw na osi¹ga-
ne parametry, w†tym maksymaln¹
prÍdkoúÊ transmisji, a†wiÍc powinien
byÊ wybierany starannie. MiÍdzy in-
nymi dlatego, obok kwarcu znajduje
siÍ trymer umoøliwiaj¹cy precyzyjne
ustawienie czÍstotliwoúci referencyjnej.
Modulacja FSK stosowana w†uk³adach
Chipcona charakteryzuje siÍ doúÊ sze-
rokim pasmem kana³u transmisyjnego.
Powodem tego s¹ nag³e skoki czÍstot-
liwoúci zwi¹zane z†nadawaniem ele-
mentÛw o†war toúc iach 0 lub 1.
W†uk³adzie CC1000 zastosowano pe-
wien zabieg umoøliwiaj¹cy zminimali-
zowanie szerokoúci zajmowanego pas-
ma. Metoda polega na p³ynnym prze-
chodzeniu od czÍstotliwoúci odpowia-
daj¹cej elementowi ì0î, do czÍstotli-
woúci przydzielonej elementowi o†war-
toúci ì1î. Moøliwe jest stosowanie 16
czÍstotliwoúci poúrednich. Pod³¹czaj¹c
analizator widma do gniazda anteno-
wego p³ytki ewaluacyjnej i†wybieraj¹c
odpowiedn ie opc j e w†prog ramie
SmartRF Studio, moøna obserwowaÊ
efekty dzia³ania powyøszej metody.

Program SmartRF Studio
Program SmartRF Studio jest integ-

ralnym (bezp³atnym!) elementem starter
kitÛw do transceiverÛw firmy Chipcon.
Jak juø pisa³em wczeúniej, s³uøy on do
konfigurowania uk³adÛw na p³ytkach
ewaluacyjnych, ale jest teø bardzo
przydatnym narzÍdziem do projektowa-
nia w³asnych aplikacji. Pracuje w†úro-
dowisku Windows 9x/NT/2000 i†nie
wymaga instalacji, jednakøe zastosowa-
no w†nim bezpoúrednie odwo³ania do
portÛw I/O komputera. Trzeba wiÍc
zwrÛciÊ uwagÍ na prawid³owe okreúle-
nie adresu uøywanego LPT, a†w†przy-
padku úrodowiska NT niezbÍdne jest
zainstalowanie odpowiedniego sterowni-
ka znajduj¹cego siÍ na dyskietce dys-
trybucyjnej. W†starter kitach CC400
i†CC900 program jest dostarczany
w†wersji 3.00, natomiast w†zestawach
CC1000 dostajemy wersjÍ 3.10. Kaøda
z†nich obs³uguje transceivery typu
CC400, CC900 i†CC1000. Ze wzglÍdu
na rÛønice wystÍpuj¹ce miÍdzy nimi,
g³Ûwne okno programu przybiera wy-
gl¹d zaleøny od wybranego typu uk³a-
du (rys. 2†i†3). Program nie ma wbu-

dowanej pomocy, lecz klawisze ekrano-
we ìInfoî powoduj¹ wyúwietlanie ob-
jaúnieÒ doúÊ obszernie t³umacz¹cych
rolÍ parametru, obok ktÛrego siÍ znaj-
duj¹. W†przypadku, gdy wybrana przez
uøytkownika konfiguracja moøe powo-
dowaÊ b³Ídn¹ pracÍ uk³adu, pojawia
siÍ stosowne ostrzeøenie. Po ustaleniu
w†lewej ramce parametrÛw toru trans-
misyjnego, w†prawej zostaj¹ wyúwietlo-
ne wartoúci obliczonych elementÛw dla
ustalonych warunkÛw pracy. Wartoúci
te wynikaj¹ z†obliczeÒ i†nie uwzglÍd-
niaj¹ wp³ywu czynnikÛw zewnÍtrznych,
jak na przyk³ad pojemnoúci pasoøytni-
czych pomiÍdzy poszczegÛlnymi ele-
mentami. Nawiasem mÛwi¹c, obwÛd
drukowany urz¹dzeÒ wykorzystuj¹cych
transceivery powinien byÊ opracowany
bardzo starannie. Mamy tu do czynie-
nia, b¹dü co b¹dü, z†wysokimi czÍstot-
liwoúciami. Zalecane jest stosowanie
p³ytek dwuwarstwowych, na ktÛrych
jedn¹ warstwÍ przeznaczono do prowa-
dzenia masy, drug¹ zaú do po³¹czeÒ
sygna³owych. Po nabraniu wprawy
z†doborem parametrÛw transmisji moø-
na zabraÊ siÍ do drugiego etapu do-
úwiadczeÒ polegaj¹cego na programowa-
niu uk³adÛw poprzez zmianÍ zawartoú-
ci jego rejestrÛw wewnÍtrznych (rys.
4). Wymaga to jednak dok³adnego za-
poznania siÍ z†danymi technicznymi,
gdyø nieodpowiednie wpisy do tych
rejestrÛw mog¹ spowodowaÊ b³Ídne
dzia³anie uk³adÛw lub wrÍcz uniemoø-
liwiÊ ich pracÍ. W†zestawie uruchomie-
niowym za³¹czono wydruki odpowied-
nich not katalogowych, ktÛre moøna
rÛwnieø znaleüÊ w†wersji PDF na stro-
nie internetowej Chipcona.

Przysz³oúÊ
Urz¹dzenia SRD (Short Range Devi-

ces), do ktÛrych naleø¹ m.in. prezento-
wane transceivery, bÍd¹ najprawdopo-
dobniej znajdowa³y coraz szersze zasto-
sowanie w†najbliøszym czasie. Telemet-
ryczne systemy pomiarowe, skompute-
ryzowane magazyny wysokiego sk³ado-
wania, systemy alarmowe, czy nawet
zabawki, to tylko kilka przyk³adÛw. Do
ich stosowania zachÍciÊ moøe ³atwoúÊ
samodzielnego zbudowania nadajnika
i†odbiornika oraz dostÍpne pasma, nie
wymagaj¹cego specjalnych zezwoleÒ
i†licencji. Bez wiÍkszych problemÛw
moøna wykonaÊ anteny, a†ich wielkoúÊ
oraz moøliwoúÊ bateryjnego zasilania,
zachÍca do budowy urz¹dzeÒ przenoú-
nych. Aktualnie s¹ juø w†ofercie Chip-
cona transceivery nowszej wersji, ozna-
czone symbolem CC1050. Gor¹co zachÍ-
cam do eksperymentÛw.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje o uk³adach firmy
Chipcon s¹ dostêpne w Internecie pod adresem
www.chipcon.com oraz na p³ycie CD-EP5/2002B.

Dodatkowe informacje
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