
DLRC 5.50 PC sza mıtogepekbe illeszthet˜  
ISA buszos telefonvonali vev˝ka rtya 

A vev˝ka rtya elvi mu k¨ de se.

Az a ltalunk 1994-ben kifejlesztett, es azota t¨ bbsz¨ r is tova bbfejlesztett DLRC 5.50 tıpusu
digita lis telefonvonali vonali vev˜ ka rtya egy biztonsa gtechnikai eszk¨ z, mely IBM PC
kompatibilis sza mıtogepekbe helyezve alkalmas a kő l¨ nfele megfigyelni kıva nt, vagy vedett
objektumokban letelepıtett kő l¨ nfele riasztok¨ zpontok kapcsolt telefonvonalon t¨ rten˝, a
szabva nyokban r¨ gzıtett Sescoa, DCI, Vertex e s Radionics forma tumu ada sa nak vetelere, illetve
kiegeszıtve, az utobbi id˝kben megjelent egyeb (vagy szabva nyon kıvő li) pulzusos alapu
kommunika ciok dekodola sa ra, a tmeneti ta rola sa ra, valamint tova bbıta sa ra a sza mıtogep fele. A
vonali vev˜ ka rtya hoz cegő nk a ltal kifejlesztett kő l¨ nfele adatfeldolgozoszoftverek a vett adatok
vegleges leta rola sa t, feldolgoza sa t, a rendszer folyamatos ellen˝rzeset es a vev˝ka rtya val
kommunika lni kepes, kő ls˜  riasztok¨ zpontok esetleges hiba inak kisz”reset vegzik el. 

A DLRC 5.50 telefonvonali vev˝ka rtya a ma sodik ra csengetes hata sa ra felveszi a vonalat, s
kiad ra egy r¨ vid, 900 ms hosszusa gu 2300Hz-es jelet (un. handshake-et). Ha erre nem erkezik
va lasz, akkor a vev˜ ka rtya a ta ll az 1400Hz-es ő zemmodra. Helyes ada s eseten  a vev˝ka rtya az ada s

helyes vetelet r¨ vid, 900 ms
hosszusa gu, szinten 2300Hz-
es, 1400Hz-es jellel nyugta z-
za. Az ado az ada s befe-
jezese, valamint a vev˝
nyugta za sa uta n vonalat bont.
Ha a vev˝ka rtya nem ad
nyugta zojelet, akkor egy fe-
lepő lt kapcsolaton belő l az
adonyolcszor proba lja leadni
az informa ciot. Ha nyol-
cadszor sem kap nyugta zoje-
let a vev˝ka rtya tol, akkor az
adovonalat bont. A vev˝ka r-
tya pedig reszben akkor  kap-

csolodik lea vonalrol, ha a kikő ld¨ tt 2300Hz-es, vagy 1400Hz-es „handshake„ (nyugta za s) uta n 5
mp-ig nem erkezik ada s, illetve abban az estben is, ha van ugyan ada s, de az adoa ltal leadott jelcso-
magban 3 egyma st k¨ vet˝ alkalommal hiba s checksum-ot, (ellen˜ rz˜ sza mot), vagy az adatpa rok-
ban elterest, kő l¨ nb¨ z˜ seget, vagy egya ltala n hiba s ada st eszlel. A vev˝ka rtya az a ltala utolja ra kia-
dott „handshake„ (nyugta za s) uta n 5 ma sodperccel akkor is lekapcsolodik a vonalrol ha nem va-
lamifele szabva nyos ada st tala l ott, hanem egyeb zajt, zavart, vagy pl. beszedet.
 A ka rtya bemenet oldali reszen egy kisebb egyseg telefonvonali DC fesző ltseg figyelest is
vegez. A telefonvonallal galvanikus ¨ sszek¨ ttetesben lev˜ , de a vev˜ ka rtya bels˜ a ramk¨ reit˜ l ma r
optocsatolokkal galvanikusan leva lasztott reszben kb. 32 mp-en keresztő l maximum 1uA-es t¨ lt
˜ a rammal egy kondenza tor kerő l felt¨ ltesre a vonali fesző ltseg szintjere, majd ezen kapacita s tar-
talma igen r¨ vid id˝ alatt kiső t˝dik egy optocsatolobemenetere. Az optocsatolokimenetet a mik-
rokontroller figyeli, es ebb˝l k¨ vetkeztet a vonali fesző ltseg megletere. Er˝sen lecs¨ kkent (kb. 5V
alatti) vonali fesző ltseg eseten, vagy annak hia nya ban a mikrokontroller egy ennek megfelel˝ jelzest
genera l, es tova bbıt a vev˝ka rtya ma sodik egysege fele. 
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A vev˝ka rtya telefonvonal oldali bemenete - meg a vonalra kapcsolatlan a llapotban is -
ketszintˆ villa m-, es tulfesző ltseg elleni vedelemmel van ella tva. Igy a primer oldali vedelmek
megszolala si szintje 230V, illetve 280V-os. Az 1:1-es a tteteli ara nyu transzforma tor szekunder
oldala n egy nagya ramu, igen gyors m”k¨ des” 5V-os supressor dioda vedi a bels˜ egysegeket a ka r-
tya felkapcsolt a llapota ban a tulfesző ltseg ellen.

A vev˝ka rtya ma sik resze, a ma sodik mikrokontroller segıtsegevel az els˝t˝l vett adatokat
ta rolja egy 64 esemeny (ada s) ta rola sa ra alkalmas RAM (FIFO jellegˆ) memoria ban, valamint a
kapcsolattarta st es az adattova bbıta st vegzi a PC, illetve az azon futoszoftver fele a sza mıtogep 8
bites ISA busza n keresztő l. 

A sza mıtogepen futoszoftver a ka rtya val gyakorlatilag a llandokapcsolatban van. A vev
˜ ka rtya kb. 32 ma sodpercenkent ellen˜ rzi a vonali fesző ltseget, illetve annak megletet. Igy egy, - a
vonal mindenkori a llapota nak megfelel˜ - jelzest genera l, melyet azonnal tova bbıt a ma sodik
processzor fele. Ez leta rolja az informa ciot, majd tova bbıtja a sza mıtogep fele. Ennek megfelel˝en a
sza mıtogep teha t 32 ma sodpercenken kap egy un. „eletjelet„ melynek a puszta meglete is ma r utal a
ka rtya - ¨ nmaga ban helyes - mˆk¨ desere. Ezeket az un. „eletjeleket„ - melyek a telefonvonal a lla-
pota n kıvő l persze ma s, egyeb informa ciokat is tartalmaznak - a sza mıtogepen futoszoftver a l-
landoan figyeli, ellen˝rzi. Az „eletjelek„ esetleges elmarada sa, vagy a bennő k lev˝ informa ciok - a
va rttol � elter˝ volta eseten a sza mıtogep azonnali, folyamatos, es igen intenzıv riaszta st ad mindad-
dig, mıg a kezelest vegz˝ (a llandofelő gyeletet ella to) diszpecser a jelzest nem nyugta zza, majd an-
nak megfelel˝en intezkedik.

A vev˝ka rtya a ta llıta si lehet˜ sege (1 db jumper-rel), valamint a sza mıtogepen futoszoft-
verek lehet˜ ve teszik, hogy egyid˝ben egy PC-ben egyszerre ket vev˝ka rtya legyen ő zemeltethet˝
ket, egyma stol fő ggetlen telefonvonalra kapcsolodva.

A vev˜ ka rtya elejen meg egy jumper tala lhato, melynek r¨ vidreza rt a llapota ban a vev˝ka r-
tya t bels˝ telefonvonali (bels˝ telefonk¨ zponttal) kommunika ciora, vagy a megfelel˝ interface-szel
ISDN vonali kommunika ciora alkalmazzuk.

 A vev˝ka rtya kommunika cios forma i

A vev˜ ka rtya kiza rolag az un. 4-2-es veteli alapforma tumot ismeri, mely azt jelenti, hogy
negy karakteren (1 es 15 k¨ z¨ tti sza mjegyeken) erkezik az adoazonosıtokodja, es ket karakteren
pedig az esemeny kodja. A helyes a tvitel, illetve az a tvitel helyessegenek ellen˜ rzesere ket modszer
is adodik a fentebb leırtak alapja n:

1. a dupla n leadott adat azonossa ga nak ellen˝rzese (checksum nelkő li forma tum)
2. a checksum-os (ellen˝rz˝ sza mos) forma tum

Az ada s sebessege pedig lehet 10 bit/s, 14 bit/s, 20 bit/s vagy 40 bit/s sebesseg”. Ezek
kombina cioja bol kialakul 6 olyan szabva nyos kommunika cios forma, melyek vetelere a vev˝ka rtya
alkalmas. Az egyes adok (riasztok¨ zpontok) elter˝ kommunika cios forma kra is fel lehetnek (es a
gyakorlatban fel is vannak) programozva. Igy az elter˝ forma k felismerese a vev˝ka rtya feladata. Az
ada s megkezdesekor az els˜ bitek beerkezesekor ma r felismeresre kerő l az ada s sebessege, majd a
beerkezett karakterek sza ma alapja n egyeb jellegzetessegekre is feny derő l, melyb˝l a mikro-
kontroller programja felismeri a forma tumot. 

A vev˝ka rtya es a PC busz k¨ z¨ tti protokol nyılt, ıgy a ka rtya va sa rloi pl. saja t szoftver ıra sa
eseten a kommunika cios protokolt kereső kre megkapja k.    
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