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1 1. Wprowadzenie

®Konwerter Tahoe  284 pozwala po³¹czyæ dwie sieci LAN poprzez 
trakt cyfrowy E1 zakoñczony symetrycznymi interfejsami G.703.

Konwertery dzia³aj¹ jako przezroczyste bridge, tzn. dwie sieci LAN 
po³¹czone za pomoc¹ tych konwerterów tworz¹ jedn¹ ca³oœæ w warstwie 
sprzêtowej. Urz¹dzenia w³¹czone do obydwu sieci LAN bêd¹ siê 
zachowywa³y tak, jakby by³y pod³¹czone do tego samego prze³¹cznika 
Ethernet.

Konwerter automatycznie uczy siê, jakie adresy Ethernetowe s¹ 
s³yszane po jednej, a jakie po drugiej stronie ³¹cza. Dziêki temu nie 
przesy³a niepotrzebnie przez ³¹cze lokalnego ruchu - rozpoznaje pakiety 
przeznaczone dla zdalnej sieci i tylko je przekazuje na interfejs G.703.

Interfejs G.703 mo¿e pracowaæ w trybie nieramkowanym i 
ramkowanym (G.704). W przypadku trybu ramkowanego konwerter do 
transmisji danych wykorzystuje tylko wybrane szczeliny czasowe.

Konwerter mo¿e byæ zarz¹dzany przy u¿yciu wbudowanego, 
czytelnego wyœwietlacza LCD i klawiaturki albo przez konsolê szeregow¹ 
i dostêpne przez ni¹ wygodne menu.
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2.3. G.703

Interfejs G.703 jest wyprowadzony w postaci 8-pinowego z³¹cza 
RJ-45. Poniewa¿ standard G.703 nie definiuje jednoznacznie 
wyprowadzeñ takiego interfejsu, dlatego u niektórych producentów 

®mog¹ one byæ inne. Zastosowany w modemach Tahoe  schemat 
wyprowadzeñ jest stosowany w wiêkszoœci urz¹dzeñ dostêpnych na 
rynku, niemniej jednak nale¿y dok³adnie sprawdziæ po³¹czenia pomiêdzy 
modemem a urz¹dzeniem, do którego zostanie pod³¹czony.

Pin Tx+ powinien byæ pod³¹czony do pina Rx+ w routerze, pin Tx- 
do Rx-, Rx+ do Tx+, a Rx- do Tx-.
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2. Interfejsy

Na tylnej œciance modemu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce z³¹cza:

2.1. Ethernet

Interfejs Ethernet s³u¿y do pod³¹czenia konwertera do sieci LAN. 
Mo¿e pracowaæ w trybie 10 lub 100 Mb/s oraz half lub full-duplex. Wybór 
trybu pracy jest dokonywany automatycznie.

Konwerter powinien byæ pod³¹czony zwyk³ym patch-cordem do 
prze³¹cznika, a skrosowanym - do komputera lub routera.

2.2. Konsola szeregowa

Konsola szeregowa RS-232 s³u¿y do zarz¹dzania konwerterem. 
Jest wyprowadzona w postaci z³¹cza DB9/M pracuj¹cego jako DTE. 
Oznacza to, ¿e w celu pod³¹czenia konwertera do PC nale¿y u¿yæ kabla 
null-modem.

Poni¿sza tabela zawiera opis wyprowadzeñ typowego portu RS-
232. Do prawid³owej pracy konsoli wystarcz¹ 3 po³¹czenia zaznaczone 
wyt³uszczonym drukiem.

Konwerter nie u¿ywa kontroli przep³ywu. Przepustowoœæ portu 
powinna byæ ustawiona na 9600 bitów/s, brak parzystoœci, jeden bit 
stopu.
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2

2.2

2.3

Pin Nazwa

1 DCD

2

3

4

5

6

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

Opis

sygnalizacja gotowoœci do transmisji

dane odbierane przez modem z PC

dane wysy³ane z modemu do PC

sygnalizacja w³¹czenia PC

masa

sygnalizacja w³¹czenia modemu

7 RTS komunikowany przez PC zamiar wys³ania danych

8 CTS wysy³ane przez modem zezwolenie na wysy³anie danych

9 RI informacja o nadchodz¹cym po³¹czeniu

2.1

Ethernet
konsola

szeregowa
G.703

wy³¹cznik
zasilaniazasilanie

O

I

Pin Sygna³

1 Rx+

2

3

4

5

6

Rx-
-

Tx+

Tx-
-

7

8

-

-
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3. Konfiguracja i zarz¹dzanie

Konwerter mo¿e byæ konfigurowany na dwa sposoby - przy u¿yciu 
wbudowanej klawiaturki i wyœwietlacza LCD lub poprzez konsolê 
szeregow¹.

Konfiguracja przez LCD jest o tyle ³atwa, ¿e nie wymaga 
pod³¹czania konwertera do innego urz¹dzenia. Natomiast konfiguracja 
przez konsolê pozwala zarz¹dzaæ konwerterem zdalnie (jeœli port konsoli 
jest pod³¹czony np. do portserwera), a ponadto wyœwietla jednoczeœnie 
na ekranie wszystkie dane konfiguracyjne i pomiarowe.

3.1. Konfiguracja  przy  u¿yciu  klawiaturki  i 
wyœwietlacza LCD

Czteroklawiszowa klawiaturka oraz wyœwietlacz LCD s¹ widoczne 
na przedniej œciance konwertera. Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu 
pojawi siê informacja:

Oprócz typu urz¹dzenia (Tahoe 284) jest wyœwietlana aktualna 
przepustowoœæ ³¹cza G.703 (2048 kb/s w trybie nieramkowanym, 64-
1984 kb/s w trybie ramkowanym), aktualna temperatura wewn¹trz 
konwertera oraz stan ³¹cza G.703.

Stan ³¹cza jest sygnalizowany literami pojawiaj¹cymi siê w 
prawym górnym rogu wyœwietlacza. W przypadku ³¹cz nieramkowanych 
pojawiaj¹ siê tam litery “UC”. Informuj¹ one, ¿e ³¹cze pracuje w trybie 
nieramkowanym (”U” - unframed) i zosta³a wykryta noœna (”C” - carrier). 
Zazwyczaj oznacza to, ¿e kana³ G.703 pracuje poprawnie.

W przypadku pracy w trybie ramkowanym mog¹ siê w tym 
miejscu pojawiæ litery “SC”. “C”, podobnie jak w poprzednim przypadku, 
informuje o wykryciu noœnej, natomiast “S” - o wykryciu strumienia E1 i 
zsynchronizowaniu siê z nim. Jeœli pojawia siê tylko litera “C” mo¿e to 
oznaczaæ, ¿e podany sygna³ G.703 nie jest sygna³em E1 (np. jest to 
strumieñ nieramkowany).

Po prawej stronie wyœwietlacza znajduje siê klawiaturka z 
klawiszami: "w górê", "w dó³", "Escape" i "Enter". Wciskaj¹c przyciski w 
górê/w dó³ mo¿na przejœæ przez kolejne pozycje menu:

5

¡ ustawianie przepustowoœci
¡ wybór szczelin czasowych u¿ywanych do transmisji
¡ w³¹czenie lub wy³¹czenie transmisji sumy kontrolnej CRC4
¡ ustawianie kodowania linii G.703
¡ ustawianie czu³oœci portu G.703
¡ wybór trybu pracy portu Ethernet (autonegocjacja lub rêczne 

ustawianie parametrów)
¡ ustawianie czasu, po jakim wpisy s¹ usuwane z tablicy adresów
¡ w³¹czenie lub wy³¹czenie kontroli przep³ywnoœci 802.3x
¡ w³¹czenie lub wy³¹czenie pêtli testowych
¡ wybór jêzyka komunikatów
¡ zapis ustawieñ do pamiêci EEPROM
¡ reset konwertera

W ka¿dej chwili mo¿na wcisn¹æ 'Escape' aby wróciæ do 
pierwotnego ekranu. Wciœniêcie 'Enter' powoduje wybranie danej opcji 
menu.

3.1.1. Ustawienie przepustowoœci

Po wciœniêciu Entera mo¿na przy pomocy klawiszy w dó³/w górê 
ustawiæ przepustowoœæ portu G.703. Mo¿na j¹ wybraæ z zakresu 64-
2048 kb/s ze skokiem 64 kb/s. Po ustawieniu przepustowoœci nale¿y 
wcisn¹æ Enter - wówczas parametry ³¹cza G.703 zostan¹ uaktualnione.

Ustawienie przepustowoœci 2048 kb/s powoduje w³¹czenie 
trybu nieramkowanego. Mniejsze wartoœci oznaczaj¹ pracê w trybie 
ramkowanym - wówczas do transmisji jest wykorzystywana tylko czêœæ 
szczelin czasowych. Szczelina zerowa (DS0) jest wtedy 
wykorzystywana do synchronizacji strumienia, a kolejne s¹ wype³niane 
w miarê zwiêkszania przepustowoœci. Tak wiêc dla przepustowoœci 64 
kb/s s¹ zajête szczeliny zerowa (synchronizacja) i pierwsza, a np. przy 
przepustowoœci 512 kb/s - zerowa oraz od pierwszej do ósmej.

UWAGA! Na obydwu konwerterach musi byæ ustawiona ta 
sama przepustowoœæ.

3.1

Tahoe 284     UC

2048 kb/s   25’C
Przepustowosc:

2048 kb/s

3

3.1.1
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3.1.2. Wybór szczelin czasowych

Jeœli transmisja ma siê odbywaæ po innych szczelinach 
czasowych, ni¿ te wybierane przy u¿yciu funkcji ustawiania 
przepustowoœci, wówczas mo¿na je ustawiæ rêcznie. Po wciœniêciu 
Entera pojawi¹ siê dwie linie symboli. Oznaczaj¹ one:

 S - szczelina wykorzystywana do synchronizacji w 
trybie ramkowanym

g -szczelina wykorzystywana do transmisji

 § -wolna szczelina

3.1.3. Suma kontrolna CRC4

Ta opcja pozwala w³¹czyæ lub wy³¹czyæ obliczanie i sprawdzanie 
sumy kontrolnej CRC4. Suma CRC4 jest przesy³ana w szczelinie 0 trybu 
ramkowanego.

3.1.4. Kodowanie linii G.703

Port G.703 mo¿e pracowaæ z dwoma rodzajami kodowania - 
HDB3 (u¿ywanym standardowo w wiêkszoœci przypadków) oraz AMI.

3.1.5. Zasiêg (czu³oœæ) portu G.703

Port G.703 mo¿e mieæ zmienian¹ czu³oœæ - a co za tym idzie 
odleg³oœæ, z jakiej mo¿e odbieraæ dane. S¹ dostêpne dwa zasiêgi - 50 i 
2000 metrów.
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3.1.6. Ustawienia portu Ethernet

Standardowo port Ethernet automatycznie wykrywa parametry 
pracy - przepustowoœæ i tryb full lub half-duplex. Niemniej jednak 
wybieraj¹c tê opcjê mo¿na tryb pracy ustawiæ rêcznie.

3.1.7. Czas pamiêtania adresów MAC

Konwerter automatycznie uczy siê, po której stronie ³¹cza 
pojawiaj¹ siê poszczególne adresy ethernetowe. Po okreœlonym czasie 
wpisy s¹ usuwane z tablicy adresów - ten czas mo¿e wynosiæ 30 lub 300 
sekund.

3.1.8. Kontrola przep³ywnoœci 802.3x

Kontrola przep³ywnoœci s³u¿y zapobieganiu przeci¹¿eniom sieci 
sk³adaj¹cej siê z segmentów o ró¿nej przepustowoœci. W przypadku 
przeci¹¿enia poszczególne urz¹dzenia w sieci Ethernet informuj¹ siê o 
nim nawzajem i redukuj¹ natê¿enie wysy³anych danych, przez co mniej 
pakietów jest gubionych, a ³¹czna wydajnoœæ sieci wzrasta.

3.1.9. Pêtle testowe

Pêtle testowe u³atwiaj¹ diagnostykê sieci. Mo¿na w³¹czyæ dwa 
rodzaje pêtli:

¡ w stronê Ethernetu - wówczas pakiety odebrane z sieci LAN bêd¹ 
ponownie do niej wysy³ane

¡ w stronê portu G.703 - wówczas dane odebrane z portu G.703 
bêd¹ ponownie na niego wys³ane

3.1.9

3.1.5

3.1.7

3.1.6

Szczeliny

czasowe

CRC4:

wlaczone

Kod linii G.703:
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3.1.2. Wybór szczelin czasowych

Jeœli transmisja ma siê odbywaæ po innych szczelinach 
czasowych, ni¿ te wybierane przy u¿yciu funkcji ustawiania 
przepustowoœci, wówczas mo¿na je ustawiæ rêcznie. Po wciœniêciu 
Entera pojawi¹ siê dwie linie symboli. Oznaczaj¹ one:

 S - szczelina wykorzystywana do synchronizacji w 
trybie ramkowanym

g -szczelina wykorzystywana do transmisji

 § -wolna szczelina

3.1.3. Suma kontrolna CRC4

Ta opcja pozwala w³¹czyæ lub wy³¹czyæ obliczanie i sprawdzanie 
sumy kontrolnej CRC4. Suma CRC4 jest przesy³ana w szczelinie 0 trybu 
ramkowanego.

3.1.4. Kodowanie linii G.703

Port G.703 mo¿e pracowaæ z dwoma rodzajami kodowania - 
HDB3 (u¿ywanym standardowo w wiêkszoœci przypadków) oraz AMI.

3.1.5. Zasiêg (czu³oœæ) portu G.703

Port G.703 mo¿e mieæ zmienian¹ czu³oœæ - a co za tym idzie 
odleg³oœæ, z jakiej mo¿e odbieraæ dane. S¹ dostêpne dwa zasiêgi - 50 i 
2000 metrów.

7

3.1.6. Ustawienia portu Ethernet

Standardowo port Ethernet automatycznie wykrywa parametry 
pracy - przepustowoœæ i tryb full lub half-duplex. Niemniej jednak 
wybieraj¹c tê opcjê mo¿na tryb pracy ustawiæ rêcznie.

3.1.7. Czas pamiêtania adresów MAC

Konwerter automatycznie uczy siê, po której stronie ³¹cza 
pojawiaj¹ siê poszczególne adresy ethernetowe. Po okreœlonym czasie 
wpisy s¹ usuwane z tablicy adresów - ten czas mo¿e wynosiæ 30 lub 300 
sekund.

3.1.8. Kontrola przep³ywnoœci 802.3x

Kontrola przep³ywnoœci s³u¿y zapobieganiu przeci¹¿eniom sieci 
sk³adaj¹cej siê z segmentów o ró¿nej przepustowoœci. W przypadku 
przeci¹¿enia poszczególne urz¹dzenia w sieci Ethernet informuj¹ siê o 
nim nawzajem i redukuj¹ natê¿enie wysy³anych danych, przez co mniej 
pakietów jest gubionych, a ³¹czna wydajnoœæ sieci wzrasta.

3.1.9. Pêtle testowe

Pêtle testowe u³atwiaj¹ diagnostykê sieci. Mo¿na w³¹czyæ dwa 
rodzaje pêtli:

¡ w stronê Ethernetu - wówczas pakiety odebrane z sieci LAN bêd¹ 
ponownie do niej wysy³ane

¡ w stronê portu G.703 - wówczas dane odebrane z portu G.703 
bêd¹ ponownie na niego wys³ane
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3.1.10. Wybór jêzyka komunikatów

Po wciœniêciu Entera mo¿na wybraæ jêzyk komunikatów 
pojawiaj¹cych siê na wyœwietlaczu oraz wysy³anych przy po³¹czeniu  
przez konsolê. Fabrycznie jest ustawiony jêzyk polski.

3.1.11. Zapis do pamiêci EEPROM

Wszelkie zmiany ustawieñ znikn¹ po resecie konwertera, jeœli 
nie zapiszemy ich na sta³e do pamiêci. Po wybraniu tej opcji nale¿y 
wcisn¹æ Enter, aby zapisaæ ustawienia.

3.1.12. Reset konwertera

Po wciœniêciu Entera ca³y konwerter jest resetowany. Jeœli 
ustawienia nie by³y zapisane do pamiêci EEPROM, zostan¹ stracone.

3.2. Konfiguracja przez konsolê szeregow¹

Po pod³¹czeniu konwertera do PC, uruchomieniu aplikacji 
emuluj¹cej terminal VT-100 i w³¹czeniu konwertera pojawi siê g³ówne 
menu. Poni¿ej s¹ opisane jego elementy:

Po menu mo¿na siê poruszaæ wciskaj¹c strza³ki w górê i w dó³. Aby 
wybraæ opcjê nale¿y wcisn¹æ Enter lub strza³kê w prawo. Aby zatwierdziæ 
zmieniony parametr nale¿y wcisn¹æ Enter. Aby wyjœæ z edycji parametru 
bez zapisywania zmian nale¿y wcisn¹æ strza³kê w lewo.

Wiêkszoœæ opcji menu jest identyczna, jak opcje dostêpne przez 
LCD opisane w punkcie 3.1. Zosta³a jedynie dodana pozycja “Odœwie¿ 
ekran”. Jeœli terminal zosta³ pod³¹czony do pracuj¹cego ju¿ konwertera, 
to zawartoœæ ekranu mo¿e byæ niepe³na. Wybranie tej opcji lub wciœniêcie 
Ctrl+L powoduje odœwie¿enie ekranu.

3.2

3.1.11

Zapisz do

pamieci EEPROM 

Reset konwertera

(wcisnij Enter)

Jezyk:

polski

3.1.10

3.1.12

wersja oprogramowania
i data jego kompilacji

czas, jaki min¹³ od
uruchomienia modemu

menu g³ówne stan portu G.703 stan portu Ethernet
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4. Dane techniczne

¡ procesor:
ARM

¡ pamiêæ:
SDRAM 8 MB

¡ interfejs G.703:
ramkowany zgodnie z G.704 lub nieramkowany
symetryczny, 120 om
kodowanie: AMI, HDB3
sygnalizacja: FAS, CCS, CRC4
czu³oœæ odbiornika: -12 dB / -43 dB
zasiêg: 50m / 2000 m

¡ protokó³ na ³¹czu WAN:
HDLC

¡ konsola szeregowa:
RS-232, z³¹cze DB9/M

¡ wymiary:
200 mm (szer.) x 45 mm (wys.) x 130 mm (d³.) 

¡ zasilanie:
15V, 400mA
do³¹czony zasilacz 230V/50Hz

¡ warunki klimatyczne:
przechowywanie: temperatura -20°C do  65°C

wilgotnoœæ 5 do 95%

praca: temperatura 0°C  do 40°C
wilgotnoœæ 0 do 85%

®©2004 Tahoe . Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie znaki towarowe innych firm s³u¿¹ 

jedynie wyjaœnieniu w³aœciwoœci produktu. 
®Firma Tahoe  nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne wystêpuj¹ce w 

niniejszym dokumencie braki lub nieœcis³oœci
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