A U T O M A T Y K A
W†EP2 i†3/02 opisaliúmy radiomodemy firmy Satel,
ktÛre charakteryzuj¹ siÍ moøliwoúci¹ bezprzewodowego
zwiÍkszania zasiÍgu dzia³ania po³¹czeÒ za pomoc¹
RS232. Pomimo dobrych parametrÛw dotychczas
produkowanych radiomodemÛw, firma Satel
nie prÛønuje, dziÍki temu mamy moøliwoúÊ
przedstawienia najnowszych radiomodemÛw
z†podwÛjnym torem odbiorczym.

Radiomodem

Satelline-3AS EPIC
Firma Satel wprowadzi³a ostatnio na rynek kolejne radiomodemy
z†rodziny Satelline - Satelline-3AS
EPIC. Przeznaczone s¹ do transmisji danych w†trybie half-duplex
(przesy³anie danych z†szybkim
prze³¹czaniem kierunku). Najnowszy typ radiomodemu firmy Satel
wyposaøony jest w†nadajnik o†mocy do 10 W†oraz w†dwa odbiorniki
radiowe. Jego nowatorska konstrukcja zapewnia niezwykle wysokie
bezpieczeÒstwo i†pewnoúÊ transmisji danych, przy czym umoøliwia
komunikacjÍ na odleg³oúÊ do 80 kilometrÛw. Podobnie jak radiomodemy 2ASxE oraz 3AS(d), Satelline3AS EPIC jest w†pe³ni przezroczysty dla protoko³u transmisji, dziÍki
czemu moøe byÊ stosowany do ³¹czenia wszelkich urz¹dzeÒ komunikuj¹cych siÍ za poúrednictwem ³¹czy szeregowych. Radiomodem ten
jest w†pe³ni kompatybilny z†modelem 3AS(d), jednak posiada wiele
dodatkowych cech, ktÛre pozwalaj¹
na zastosowanie go w†aplikacjach,

w†ktÛrych nie moøna by³o stosowaÊ
modelu 3AS(d).

Budowa radiomodemu
Satelline-3AS EPIC sk³ada siÍ
z†modemu, nadajnika i†dwÛch odbiornikÛw radiowych, umieszczonych w†aluminiowej obudowie. Na
zewn¹trz obudowy wyprowadzone
jest gniazdo portu szeregowego oraz
dwa z³¹cza antenowe typu TNC. Na
obudowie umieszczony jest zestaw
diod sygnalizuj¹cych o†stanie linii
sygna³owych portu szeregowego.
Urz¹dzenie zasilane jest napiÍciem
sta³ym o†wartoúci od 10 do 30 V.
NapiÍcie zasilaj¹ce doprowadzane
jest (identycznie jak w†poprzednich
modelach) do dwÛch linii gniazda
portu szeregowego.
Podobnie jak w†przypadku radiomodemÛw 2ASxE oraz 3AS(d),
Satelline-3AS EPIC moøe pracowaÊ
w†trzech trybach: trybie przesy³ania
danych (normalny tryb pracy urz¹dzenia), trybie testowym oraz trybie programowania. W†trybie testo-

Rys. 1. Porównywanie sygnałów odbieranych przez dwie anteny
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wym moøliwe jest sprawdzenie
transmisji radiowej poprzez przesy³anie prÛbnych blokÛw danych, co
daje uøytkownikowi moøliwoúÊ zbadania jakoúci po³¹czenia i†oszacowania warunkÛw propagacji fal radiowych. Tryb programowania wykorzystywany jest do konfigurowania radiomodemu, ktÛre wykonuje
siÍ identycznie jak w†przypadku
wspomnianych wczeúniej modeli,
tzn. za pomoc¹ komputera PC
z†uøyciem standardowego programu
terminalowego (np. windowsowy
HyperTerminal).
Satelline-3AS EPIC pracuje na
czÍstotliwoúciach z†przedzia³u od
400 do 470 MHz. Moøliwe jest zastosowanie odstÍpu s¹siedniokana³owego 12,5 kHz lub 25 kHz.
W†pierwszym przypadku maksymalna szybkoúÊ transmisji wynosi 9600
b/s, a†do dyspozycji jest 160 programowo zmienianych kana³Ûw.
Przy zachowaniu odstÍpu s¹siedniokana³owego 25 kHz maksymalna
prÍdkoúÊ transmisji wynosi 19200
b/s, a†dostÍpnych jest 80 kana³Ûw.
Najnowszy radiomodem firmy
Satel jest zgodny - takøe pod innymi wzglÍdami - ze swoim poprzednikiem, tj. radiomodemem 3AS(d).
Podobnie jak 3AS(d), jest wyposaøony w†port szeregowy, ktÛry moøe
pracowaÊ w†jednym z†trzech standardÛw: RS-232, RS-485 lub RS422. Podobne ma rÛwnieø pozosta³e cechy radiomodemu 3AS(d), takie jak zastosowany mechanizm korekcji b³ÍdÛw, mechanizm sprawdzania sumy kontrolnej czy moøli-
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Rys. 2. Porównanie zasięgu
transmisji radiomodemów 3AS(d)
i 3AS EPIC
woúÊ programowej zmiany mocy
nadajnika oraz czu³oúci odbiornika.
3AS EPIC moøe teø pracowaÊ
w†charakterze repeatera w†dwojaki
sposÛb:
- Pierwszy z†nich to wy³¹cznie odbieranie i†natychmiastowe przesy³anie dalej pakietÛw danych (o
maksymalnej d³ugoúci pojedynczego bloku 1†kB).
- Drugi, gdy 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 teø retransmitowane
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dalej. Istnieje moøliwoúÊ stosowania wiÍcej niø jednego repeatera,
dziÍki czemu odleg³oúÊ, na jak¹
przesy³ane s¹ informacje, moøna
wydatnie zwiÍkszyÊ. Ponadto moøliwe jest budowanie rozleg³ych
sieci o†architekturze master-slave.
Wspomniane na pocz¹tku dwa
odbiorniki radiowe oraz dwa z³¹cza
antenowe to elementy odrÛøniaj¹ce
radiomodem Satelline-3AS EPIC od
podstawowego modelu 3AS(d). Najnowszy z†produktÛw firmy Satel zosta³ wyposaøono w†nie nie bez powodu. Dwa odbiorniki mog¹ rÛwnoczeúnie odbieraÊ przychodz¹ce sygna³y, a†specjalny mechanizm porÛwnawczy powoduje wybÛr silniejszego sygna³u w†danym momencie (rys.
1). DziÍki temu istnieje pewnoúÊ, øe
w†trudnych warunkach pracy transmitowane dane nie zostan¹ utracone. Przyk³adem ilustruj¹cym tak¹
sytuacj¹ niech bÍdzie dobrze znane
kaødemu uøytkownikowi samochodÛw zjawisko czasowej utraty sygna³u z†radioodbiornika samochodowego, np. podczas postoju na úwiat³ach (tzw. zjawisko fadingu). DziÍki
rozwi¹zaniu zastosowanemu w†radiomodemie 3AS EPIC moøemy
unikn¹Ê takich sytuacji. Odleg³oúÊ
pomiÍdzy antenami na kaødym
z†odbiornikÛw powinna wynosiÊ 3/
4 d³ugoúci fali, czyli w†przypadku
pasma 400 MHz oko³o 75 cm.
Drug¹ rÛønic¹ pomiÍdzy radiomodemem Satelline-3AS EPIC
a†modelem 3AS(d) jest moc nadajnika. Satelline-3AS EPIC ma maksymaln¹ moc 10 W. Pozwala to na
komunikacjÍ w†terenie p³askim na
odleg³oúÊ, w†zaleønoúci od zastosowanych anten, nawet do 80 km!
Moc nadajnika moøna programowo
ustaliÊ tak, øe moøe wynosiÊ: 1†W,
2†W, 5†W†lub 10 W.

DostÍpne s¹ cztery modele radiomodemÛw Satelline-3AS EPIC:
- Wersja podstawowa, opisana powyøej.
- Radiomodem wyposaøony dodatkowo w†podúwietlany wyúwietlacz ciek³okrystaliczny oraz czteroprzyciskow¹ miniklawiaturÍ.
DziÍki temu moøliwa jest zmiana
wszystkich ustawieÒ urz¹dzenia
bez pod³¹czania komputera i†wykorzystywania programu terminalowego (analogicznie jak w†przypadku radiomodemÛw 3ASd).
- Radiomodem bez wyúwietlacza
LCD i†miniklawiatury, za to wyposaøony w†dodatkowy radiator.
Zastosowanie dodatkowego elementu ch³odz¹cego jest wymagane w†przypadku uøywania maksymalnej mocy nadajnika (10 W) do
transmisji ci¹g³ej przez d³uøej niø
1†minutÍ.
- Model wyposaøony zarÛwno
w†wyúwietlacz ciek³okrystaliczny
z†miniklawiatur¹, jak i†w†dodatkowy element ch³odz¹cy.
Najnowsze radiomodemy firmy
Satel posiadaj¹ wszystkie zalety
swoich poprzednikÛw. Charakteryzuj¹ je: niezaleønoúÊ od stosowanego
protoko³u komunikacyjnego (przezroczystoúÊ), bardzo duøa niezawodnoúÊ, ³atwoúÊ montaøu i†obs³ugi oraz
wiele funkcji dodatkowych. Nowe
moøliwoúci, o†ktÛre zosta³y wzbogacone radiomodemy Satelline-3AS
EPIC sprawiaj¹, øe urz¹dzenia te s¹
zdecydowanie najnowoczeúniejszymi
radiomodemami na polskim rynku,
bezkonkurencyjnymi w†swojej klasie.
Tomasz Micha³ek, ASTOR Kraków
Dodatkowe informacje
Artyku³ opracowano na bazie materia³ów udostêpnionych przez firmê Astor, tel. (12) 428-63-00,
www.astor.com.pl.
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