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1. Beg iz mraènih èasov RTTY

Packet radio vsakodnevno upo-
rablja dobr�en del aktivnih slovens-
kih radioamaterjev. Ker je od zad-
njega seminarja ZRS o packet-radiu
minilo �e skoraj desetletje, se mi zdi
potrebno, da v tem èlanku ponovim
osnove protokola AX.25 (postopka
vzpostavljanja zveze pri packet ra-
diu), saj je med bralci CQ ZRS in
uporabniki packeta marsikdo, ki teh
osnov ne pozna.

Razen tega se je v desetih letih
nabralo marsikaj novega. Marsikatero
ne delujoèo teorijo, slabo napisano
programsko opremo in ne kako-
vostno strojno opremo smo povsem
zavrgli. Ker je veèina razpolo�ljive
literature bodisi zastarela in po-
manjkljiva, na primer (1), (2) in (3),
ali pa je sploh ni, se mi zdi nujen
èlanek o osnovah delovanja packet-
radia.

Opis packet radia moram nujno
zaèeti s kratko zgodovino. Amaterski

packet radio se je pojavil pred skoraj
dvajsetimi leti. Takrat so se pojavili
prvi amaterjem dostopni mikroraèu-
nalniki. Ena od prvih amaterskih
uporab raèunalnikov je bilo nado-
mestilo za nepredvidljivo ropotajoèo
elektromehansko po�ast z imenom
teleprinter.

Raèunalniki so seveda omogoèali
�e kaj veè kot le novo obliko strojne
telegrafije. Raèunalnik naj bi pred-
vsem nadomestil operaterja pri naj-
bolj zamudnih in duhamornih opra-
vilih na radijski postaji, kot je preklop
sprejem-oddaja, preverjanje kvalitete
sprejema in potrjevanje pravilno
sprejetih sporoèil oziroma zahteva
ponavljanja manjkajoèih delov spo-
roèila. Raèunalnik je pri enostavnem
RTTY skoraj neizkori�èen, od njega
bi radioamaterji �eleli bistveno veè.

Ker je razliènih mo�nosti skoraj
ne�teto, se je najprej nujno dogovoriti
o pravilih igre, z drugimi besedami o
protokolu komuniciranja med radio-
amaterskimi raèunalniki. Pred dvemi

desetletji so se pojavili �tevilni
predlogi.

AMTOR je na primer le prirejeni
profesionalni protokol TOR (Teletype
Over Radio), ki omogoèa le RTTY
zvrst zveze z omejeno mo�nostjo na-
dzora napak (7-bitni znaki z raz-
merjem enic in nièel 3:4). Ker je TOR
nastal v dobi, ko so teleprinterski
in�enirji prisegali na mehanske releje
in z nezaupljivostjo gledali na vaku-
umske elektronke, je v dobi raèu-
nalnikov zaslu�eno pristal med staro
�aro v muzeju.

Sami raèunalniki sicer razpolagajo
z RS-232 asinhronim vmesnikom, ki
je najpreprostej�a razlièica raèunal-
ni�kega RTTY, vendar se stvar v
amaterskih zvezah ni obnesla. Tudi
vmesniki za kasetofon (pri Mavrici,
C64 ipd) so se obnesli le na kratke
razdalje in med raèunalniki iste vrste.

Zgledujoè se po profesionalnih sa-
telitih so pri AMSAT-u razvili uèin-
kovit protokol 400bps Manches-
ter/PSK za telemetrijo in telekoman-
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do satelita AMSAT-P3A (predhodnik
AO-10). �al je AMSAT-P3A meseca
maja 1980 konèal v atlantskem
oceanu zaradi okvare prve stopnje
nosilne rakete Ariane. Uèinkoviti
400bps protokol je pri tem utonil v
pozabo in se danes uporablja edino
za upravljanje amaterskih satelitov.

Konec sedemdesetih let so ka-
nadski radioamaterji iz mesta Van-
couver pod vodstvom VE7APU po-
skusili z uporabo profesionalnega
protokola HDLC ali X.25. V zaèetku
osemdesetih let so jim sledili amaterji
iz mesta Tucson (ZDA), ki so en sam
bajt naslovnega polja HDLC proto-
kola zamenjali z radioamaterskimi
klicnimi znaki in nastali protokol
poimenovali AX.25. Za razliko od
kanadskih kolegov se je njihovo
zdru�enje TAPR (Tucson Area Packet
Radio) izkazalo tudi bolj poslovno:
kaj kmalu so pripravili prodajo kit-
sestavljank za napravo z imenom
TNC-1.

Èeprav ni TNC-1 nikoli doèakal
brezhibne programske opreme, se je
napravica izkazala za uspe�nico in
kmalu so jim sledili drugi proizvajalci
radioamaterske opreme. Ker sam pro-
tokol ni bil �e povsem toèno de-
finiran in se naprave razliènih
proizvajalcev niso vedno "razumele"
med sabo, se je ameri�ka zveza radio-
amaterjev ARRL odloèila za izdajo
opisa izbolj�anega protokola AX.25
V2 v obliki knjige (1) leta 1984.
Slovenski prevod tega opisa smo do-
bili �e �tiri leta kasneje, se pravi 1988
v (3).

Razvoj se je seveda nadaljeval v
�tevilnih smereh, ki jih v tem èlanku
niti omeniti ne morem. �al je veèina
dose�kov slabo dokumentiranih. De-
lovanje nekaterih sodobnih sistemov,

kot sta CLOVER oziroma PACTOR-2,
je tako komplicirano, da brez uni-
verzitetnega znanja matematike sploh
ne gre.

Tudi osnovni protokol AX.25 je �e
vedno poln napak in nedefiniranih
stanj, tako da je pravi èude�, da nam
danes sploh deluje amatersko packet
radio omre�je �irom sveta. Na sreèo
je delovanje protokola AX.25 ra-
zmeroma enostavno in razumljivo po-
vpreènemu radioamaterju s srednje-
�olsko izobrazbo. Namen tega èlanka
je zato opis delovanja protokola
AX.25, vkljuèno z njegovimi dobrimi
in slabimi stranmi.

2. Radijski sistem zvez s paketnim
prenosom

Osnovna zamisel radijskega si-
stema zvez s paketnim prenosom je
prikazana na sliki 1. Vsi udele�enci v
prometu uporabljajo simpleksne ra-
dijske postaje na enem samem radio-
frekvenènem kanalu. Udele�enci so
stalno na sprejemu in oddajajo le
takrat, ko imajo novo sporoèilo za
oddajo.

Dostop do radijskega kanala je na-
kljuèen. Vsak udele�enec preprosto
poskusi oddati svoje sporoèilo in
prièakuje potrditev sprejema od na-
slovnika. V tak�nem sistem se kaj
lahko zgodi, da dva ali veè ude-
le�encev nevede oddaja hkrati in v
tem primeru so vsa oddana sporoèila
izgubljena. V sluèaju neuspe�ne od-
daje udele�enci sporoèilo èez èas
ponovijo, vse do sprejema potrditve.

Da bi omejili medsebojne motnje,
vsak udele�enec pred svojo oddajo
prislu�kuje vsemu prometu na ka-
nalu. Udele�enec preklopi svojo

radijsko postajo na oddajo samo v
sluèaju, ko najde prost kanal (Carrier-
Sense Multiple Access ali CSMA). Ta
postopek seveda ne izloèi vseh
motenj, saj lahko èaka s s sporoèili za
oddajo veè udele�encev hkrati.

Pri nakljuènem dostopu je izko-
ristek zmogljivosti kanala razmeroma
majhen, kot to prikazuje slika 2.
Izkoristek zmogljivosti je �e posebno
neugoden v sluèaju skrite postaje, ki
nima radijske vidljivosti do drugih
postaj. Skrita postaja onemogoèa
urejen CSMA dostop do kanala, zato
zaène zmogljivost kanal celo upadati,
ko postane ponudba prometa pre-
velika.

Problem dostopa do radijskega ka-
nala v osnovnem dokumentu pro-
tokola AX.25 v (1) (oziroma v pre-
vodu v (3)) sploh ni omenjen. Veèina
radioamaterske strojne in programs-
ke opreme podpira postopek P-
PERSISTANCE/SLOTTIME, ki je
prikazan na sliki 3. Prikazani po-
stopek je neposredno privzet iz
�iènih raèunalni�kih omre�ij, zato na
radijskih napravah ni najbolj uèin-
kovit.

Delovanje postopka P-PERSISTAN-
CE/SLOTTIME je naslednje. Ko ude-
le�enec �eli na oddajo z novimi
podatki, najprej preveri zasedenost
kanala. Ustrezni signal imenujemo
DCD (Digital Carrier Detect), lahko bi
mu rekli tudi digitalni skvelè. V slu-
èaju zasedenega kanala udele�enec
jasno èaka, da se kanal sprosti.

Ko udele�enec najde prost kanal
(neaktiven DCD), poi�èe nakljuèno
�tevilo "m" med 0 in 1 in ga primerja
z verjetnostjo preklopa na oddajo "p"
ali P-PERSISTANCE. Èe je �tevilo
"m" preveliko, udele�enec ponovno
èaka. Najprej poèaka èas "to" ali
SLOTTTIME, potem pa spet preverja
DCD in ponovno èaka na prost kanal.
Smisel opisanega postopka je v tem,
da se zmanj�a verjetnost, da bi dva
udele�enca hkrati pre�la na oddajo.

Postopek P-PERSISTANCE/SLOT-
TIME jasno dodaja neko povpreèno
èakanje, ki je neposredno odvisno od
velikosti SLOTTIME. SLOTTIME je
lahko zelo kratek v �iènih omre�jih,
kjer je preklop na oddajo trenuten in
delovanje DCDja ni odvisno od sin-
hronizacije sprejemnika (na primer
Ethernet). V radijskih omre�jih je
preklop na oddajo poèasen (vnihanje
oscilatorjev v oddajniku). Poèasno je
tudi delovanje DCD vezja v vseh
sluèajih: skvelè radijske postaje pri
enostavnem Baycom modemu ali vni-
hanje DPLL zanke v bolj kompli-
ciranih modemih.
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V radijskem sistemu mora biti
SLOTTIME vedno veèji od vsote
mrtvega èasa oddajnika in mrtvega
èasa DCDja sprejemnika. SLOTTIME
mora biti vedno veèji ali enak pa-
rametru TXDELAY, da ostale postaje
zanesljivo detektirajo DCD in os-
tanejo na sprejemu ob naslednjem
izteku svojega SLOTTIME. �al ima
veèina radioamaterjev ta parameter
povsem napaèno nastavljen in ne-
kateri (sicer v dobri veri) tak�ne
napaène nastavitve celo razgla�ajo
naprej (4).

Kljub napaèno nastavljenim pa-
rametrom veèine udele�encev to �e
ni katastrofa, saj je sam postopek P-
PERSISTANCE/SLOTTIME povsem
neuèinkovit v sluèaju skrite postaje.

V na�em slovenskem omre�ju je to
tudi najbolj pogost primer, saj ima
veèina uporabnikov le radijsko vid-
ljivost do vozli�èa na hribu in drugih
uporabnikov sploh ne more nepo-
sredno poklicati.

Da bi se izognili te�avam skritih
postaj, so nem�ki radioamaterji raz-
vili programsko opremo, ki podpira
postopek DAMA (Demand-Assigned
Multiple Access). Postopek DAMA
potrebuje za vsak radijski kanal eno
upravno postajo (to je obièajno vo-
zli�èe na hribu). Vsi ostali udele�enci
so podrejeni upravni postaji in smejo
na oddajo samo takrat, ko jim to
dovoli upravna postaja. Upravna po-
staja zato ciklièno klièe vse ude-
le�ence, tudi èe nima radijskega pro-

meta zanje.
DAMA ima veè slabih strani. Cik-

lièno klicanje vseh ostalih udele-
�encev po vrsti povzroèa velik in
nepotreben QRM. Neposredne zveze
med podrejenimi udele�enci brez po-
sredovanja vozli�èa so skoraj nemo-
goèe. Precej programske opreme ne
podpira postopka DAMA. Konèno,
pri nas nihèe ne �eli imeti policaja na
vrhu hriba, ki bi vsem drugim samo
ukazoval. Na osojni strani Alp je
mnenje izgleda drugaèno.

Problem skrite postaje lahko re�imo
tudi drugaèe, s primernej�im krmil-
jenjem drugih èasovnih konstant, kar
sploh ne moti zdru�ljivosti z obi-
èajnimi AX.25 postajami. �al veèina
programske opreme podpira le opi-
sani AX.25 in popolnoma zanemarja
problem skrite postaje.

Nobeden od opisanih postopkov
sicer ne re�uje nekaterih pogostih
pojavov, na primer QRM oddaljene
postaje, ki blokira DCD. Veèina
programske opreme v tem sluèaju ne
gre na oddajo in èaka v neskonènost.
Zveza jasno pade. Te�avo bi re�ila
dodatna "ku�apazi" èasovna kon-
stanta, da gre udele�enec èez dolo-
èen, dovolj dolg èas, v vsakem slu-
èaju na oddajo.

3. AX.25 paketi in okvirji

En preklop udele�enca na oddajo
in potem nazaj na sprejem ime-
nujemo en AX.25 paket. Vsak AX.25
paket nujno vsebuje sinhronizacijsko
glavo in enega ali veè okvirjev s
podatki, kot je to prikazano na sliki 4.
Pri tem so lahko razlièni okvirji v
istem paketu namenjeni razliènim na-
slovnikom v razliènih AX.25 zvezah.

AX.25 paket vsebuje celo vrsto
razliènih mrtvih èasov in vmesnih
polj zaradi omejitev strojne in pro-
gramske opreme. Od vseh zakasnitev
pobere najveè èasa vklop oddajnika
in sinhronizacijska glava, kar skupno
nastavljamo s parametrom z neu-
streznim imenom TXDELAY. Neu-
streznim zato, ker TXDELAY ne
vsebuje le mrtvega èasa oddajnika,
paè pa tudi mrtvi èas skvelèa ali DCD
vezja na drugem koncu zveze.

Prav mrtvi èas sprejemnika za-
hteva, da parametra TXDELAY ne
moremo nastavljati kar po svoje, pa
èe imamo �e tako hitro radijsko
postajo. Parameter TXDELAY mora
biti usklajen z vsemi ostalimi ude-
le�enci na istem radijskem kanalu, da
CSMA dostop do kanala sploh lahko
deluje. Prekratek TXDELAY povzroèa
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obilico medsebojnih motenj, ki bis-
tveno upoèasnijo koristni pretok
podatkov na radijskem kanalu.

Uèinkovitost prenosa podatkov na
radijskem kanalu zavisi od tega, ko-
liko smo se udele�enci sposobni med
sabo dogovoriti za uporabo smiselnih
parametrov. Najveèjo uèinkovitost ja-
sno dose�emo takrat, ko vsi udele-
�enci na istem kanalu uporabljajo isti
TXDELAY, ki mora biti prilagojen
NAJPOÈASNEJ�I postaji. SLOTTI-

ME nastavimo potem kar enak
TXDELAY.

V radioamaterski literaturi pogosto
preèitamo ravno obratno trditev: za
vsako ceno nastaviti èim kraj�i
TXDELAY! Nekateri so �li celo tako
daleè, da so svoja Flexnet vozli�èa
sprogramirali tako, da ru�ijo zveze
uporabnikom z dolgim TXDELAY.

In koliko naj bo TXDELAY (ozi-
roma SLOTTIME)? S hitro postajo in
pravim DCDjem stvari delujejo na

1200bps brezhibno celo s 100ms. Z
Baycom modemom in staro radijsko
postajo, ki ima poèasen PLL in �e
poèasnej�i skvelè, moramo TXDELAY
vèasih poveèati tudi preko 500ms.
Veèina na�ih vozli�è ima na 1200bps
nastavljen TXDELAY na 400ms, kar
naj bi zado�èalo za veèino uporab-
nikov, tudi tistih z Baycom modemi.

Na vi�jih hitrostih je TXDELAY
lahko ustrezno manj�i, èe so radijske
postaje temu prirejene. Za na�e
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WBFM radijske postaje obièajno
zado�èa TXDELAY okoli 20ms in to
skoraj ne glede na hitrost 19k2, 38k4
ali 76k8. Megabitne PSK radijske
postaje zahtevajo minimalni
TXDELAY okoli 2ms, zaradi varnosti
pa trenutno uporabljamo veèjo
vrednost 5ms.

AX.25 paket sicer vsebuje mrtve
èase oziroma polnilna polja tudi med
posameznimi okvirji in na koncu
samega paketa (TXTAIL). Sam opis
protokola sicer zahteva le eno samo
zastavico (flag) med dvema okvir-
jema, kar pa pri vi�jih hitrostih
prenosa ne zado�èa za programsko
opremo, ki mora obdelati sprejeti
okvir �e pred prihodom naslednjega.
�e bolj neroden je rep oddaje
(TXTAIL). Ta mrtvi èas je potreben
zato, ker programska oprema obi-
èajno ne ve, kdaj je strojna oprema
zakljuèila s koristno oddajo in
izpraznila vse vmesne pomnilnike.

Celotna koristna vsebina vsakega
AX.25 okvirja je vedno za�èitena s
CRCjem (Cyclic Redundancy Check),
ki se odda na koncu vsakega okvirja.
CRC uporabljamo kot detektor napak
pri prenosu. Sprejemnik vedno
preverja CRC vseh sprejetih okvirjev
in vedno zavr�e vse napaèno sprejete
okvirje. V protokolu AX.25 upo-
rabljamo zaenkrat 16-bitni CRC, pro-
fesionalni protokoli (Ethernet) pa so
�e pre�li na 32-bitni CRC, kar omo-
goèa veèjo zanesljivost ugotavljanja
napak pri prenosu.

CRC se izraèuna kot ostanek pri
veri�nem deljenju polinomov z binar-
nimi koeficienti. Pri tem predstavljajo
deljenec kar koristni podatki okvirja,

delitelj pa je skrbno izbran polinom,
da zazna èimveè vzorcev napak. Na-
pako torej spregledamo le v sluèaju,
ko je deljiva s polinomom delilcem.

Polinom delitelj je zato standar-
diziran. V protokolu AX.25 uporab-
ljamo CCITT (SDLC) polinom, kot je
to prikazano na sliki 5. Polinomsko
deljenje uporabljamo zato, ker lahko
sicer komplicirano matematièno ope-
racijo izvedemo s preprostimi pomi-
kalnimi registri in EXOR vrati.
Polinom delitelj 16. reda zahteva 16-
bitni pomikalni register. Navidez
komplicirana matematika se torej
pretvori v enostavno elektrièno vezje.

Pred zaèetkom oddaje oziroma
sprejema postavimo pomikalni re-
gister v stanje samih enic. Nato od-
dane oziroma sprejete podatke pre-
prosto vstavljamo v pomikalni re-
gister. Za ustrezne matematiène
operacije poskrbi povratna vezava z
EXOR vrati, ki opravljajo nalogo bi-
narnega se�tevanja.

Na koncu oddaje koristne vsebine
okvirja preklopimo vhod pomikal-
nega registra na logièno nièlo, izhod
pa vodimo preko inverterja v
oddajnik za nadaljnih 16 taktov. Na
sprejemni strani obdelamo CRC
povsem enako kot koristno vsebino
okvirja. V primeru brezhibnega spre-
jema se invertirani CRC natanèno
od�teje od izraèunane vsebine v
pomikalnem registru in na koncu
dobimo v pomikalnem registru fiksni
vzorec $F0B8.

CRC se sicer da izraèunati pro-
gramsko, vendar to nalogo v veèini
sluèajev opravlja HDLC (X.25) za-
poredni vmesnik, ki vsebuje ustrezne

pomikalne registre za izraèun in
preverjanje CRCja. CRC zato ne �èiti
sporoèila pred napakami, ki se po-
javijo med zaporednim vmesnikom in
raèunalnikom (izgubljene prekinitve)
oziroma med TNCjem in raèu-
nalnikom na RS-232 prenosni poti.
Veèino napak v protokolu AX.25
lahko zato pripi�emo slabi strojni in
programski opremi, ki izgublja preki-
nitve in zame�a znake v sporoèilu.
Sam protokol AX.25 in predvsem
CCITT polinom sta pri tem povsem
nedol�na!

4. Vsebina AX.25 okvirjev

Sestava koristne vsebine okvirja
(brez CRCja) je prikazana na spodnji
vrstici na sliki 4. Vsak AX.25 okvir
vsebuje naslovno polje in kontrolni
bajt, ki opi�e, za kak�en okvir gre.
Nekateri okvirji (predvsem I in UI)
vsebujejo tudi podatkovno polje. Vsi
AX.25 okvirji vsebujejo vedno celo
�tevilo bajtov (ki jih (1) imenuje
"okteti") za razliko od profesionalnih
protokolov, kjer okvirji vsebujejo
poljubno �tevilo bitov, kar obièajno
ni deljivo z 8. Vrstni red oddaje bajta
je najprej najni�ji bit (LSB) vse do
najvi�jega bita (MSB) skladno z ve-
èino zaporednih raèunalni�kih vmes-
nikov.

Prvi bajt podatkovnega polja je na-
menjen opisu podatkov. V obièajnih
AX.25 zvezah je ta bajt vedno
postavljen na $F0. V (1) je prvi bajt
zelo neustrezno imenovan PID ali
Protocol IDentifier. Povsem jasno ni-
ma ta bajt nobene zveze s proto-
kolom AX.25, paè pa le opisuje po-
datke, ki lahko pripadajo kak�nemu
vi�jemu protokolu, ki je vgrajen v
AX.25 podatkovne okvirje (na primer
TCPIP). PID torej spada med nebo-
digatreba navlako, ki se je moramo
dr�ati zaradi kompatibilnosti z ob-
stojeèo programsko opremo.

PID bajtu sledijo pravi podatkovni
bajti. Podatkovni bajt bi moral biti
vsaj eden, v opisanem protokolu
AX.25 pa naj bi jih bilo najveè 256.
Ustrezni parameter se v (1) imenuje
"N1" ali "maximum number of octets
in an I field", v vsakodnevnem ra-
dioamaterskem �argonu pa se je usta-
lilo zelo neustrezno ime PACLEN.
Povsem jasno tu ne gre za dol�ino
paketa, paè pa za dol�ino okvirja in
�e to le podatkovnega dela okvirja.
Ustreznej�i izraz bi zato bil
"FRAMLEN".

Omejitev "N1" na najveè 256 je
razumljiva, èe upo�tevamo kolièino
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pomnilnika, s katero so razpolagali
radioamaterski mikroraèunalniki
pred dvemi desetletji. Danes pred-
stavlja omejitev "N1" na 256 najveèjo
oviro pri gradnji hitrej�ih omre�ij, saj
mrtvih èasov, ki se se�tevajo v TX-
DELAY, ne moremo poljubno manj-
�ati.

Vsebina naslovnega polja je pri-
kazana na sliki 6. Naslovno polje
vsebuje najmanj dva in najveè deset
radioamaterskih klicnih znakov. Dol-
�ina naslovnega polja je oznaèena na
zelo potraten naèin z najni�jim bi-
tom, ki je postavljen na "1" v zadnjem
bajtu naslovnega polja, v vseh ostalih
bajtih naslovnega polja pa mora biti
postavljen na "0".

Vsak klicni znak je zapisan v sed-
mih bajtih. Prvih �est bajtov vsebuje
obièajen radioamaterski klicni znak
dol�ine do �est èrk ali �tevilk. Èrke in
�tevilke so zapisane v ASCII kodi v
gornjih sedem bitov, ker se najni�ji
bit uporablja za oznaèevanje konca
naslovnega polja. Pri klicnih znakih z
manj kot 6 èrkami/�tevilkami se
neuporabljeni bajti zapolnijo z ASCII
znakom za presledek.

Zadnji, sedmi bajt klicnega znaka
vsebuje veè razliènih informacij. �tir-
je biti so namenjeni SSIDju (Secon-
dary Station IDentification). SSID je
v bistvu dodatek k klicnemu znaku,
da se isti klicni znak lahko pojavi na
veè razliènih radijskih postajah is-
toèasno z razliènimi SSIDji brez
medsebojnih motenj. �tirje biti sicer
omogoèajo 16 razliènih SSIDjev od -0
do -15. SSID -15 je bil v zaèetku
mi�ljen kot "univerzalni" SSID, na
katerega se klicana postaja vedno
odzove ne glede na svoj trenutni
SSID. Pozneje so to opustili, kljub
temu pa stara programska oprema
pogosto povzroèa te�ave s SSID -15.

SSID je bil v zaèetku namenjen
mo�nosti postavljanja lastnega repe-
titorja, BBSja ipd. Danes se SSID v
glavnem uporablja pri posredovanju
radijske zveze preko vozli�è. Vsa zna-
na vozli�èa (TheNet, KaNode, Flex-
net, SuperVozelj, Itanet) uporabljajo
SSID v ta namen, zato moramo za
pravilno uporabo vozli�è vedno prej
preèitati navodila, na kak�en naèin
doloèeno vozli�èe uporablja oziroma
spreminja na� SSID. Konèno lahko s
smotrno uporabo SSIDjev vzpos-
tavimo veè vzporednih radijskih
zvez, kar se pred dvemi desetletji v
zaèetku packet radia nihèe niti po-
misliti ni drznil.

Sedmi bajt vsebuje dva neizko-
ri�èena bita, ki naj bi bila (1) vedno
postavljena na logièno enico. Res-

niènost je drugaèna in programerji
pogosto pozabijo na ta dva bita, ki
imata potem nakljuèno vrednost. Tu-
di v obratni smeri delovanje pro-
grama na sprejemu ni zagotovljeno,
èe sta ta dva bita nakljuèno po-
stavljena. Iskanje tak�ne napake je
te�avno, ker veèina programske op-
reme sploh ne prika�e vsebine teh
dveh bitov v monitorskem naèinu.
Konèno, nekatere izvedbe DAMA
protokola uporabljajo ta dva bita, da
doloèijo upravno (master) in
podrejene (slave) postaje.

Naslovno polje vedno vsebuje na
prvem mestu klicni znak naslovnika,
ki mu sledi klicni znak po�iljatelja.
Nadalje naslovno polje lahko (ne
nujno) vsebuje do osem klicnih
znakov digijev, to je postaj, ki jih
uporabimo kot enostavne repetitorje
okvirjev. Kljub temu, da je prenos
preko digijev neuèinkovit, ker se
sprejem okvirjev ne potrjuje na
vsakem odseku poti posebej, so digiji
�e vedno dobrodo�el dodatek pro-
tokolu AX.25. Digi naèin delovanja
predvsem pozna prav vsa pro-
gramska oprema.

Najvi�ji bit sedmega bajta naslova
se pri tem uporablja kot digi bit.
Okvir zaène svojo pot z vsemi digi
biti na "0", posamezni digiji pa svoje
bite postavljajo na "1". Na ta naèin
prepreèimo, da bi isti okvir veèkrat
potoval skozi iste digije.

Kljub temu, da klicni znaki digijev
predstavljajo del naslovnega polja, jih
razlièna programska oprema razlièno
uporablja. Nekateri programi sma-
trajo klicne znake digijev za del na-

slova, drugi pa samo kot pripomoèek
pri vzpostavljanju zveze. Pri prvi sku-
pini programov lahko vzpostavimo
dve loèeni radijski zvezi z enakima
klicnima znakoma po�iljatelja in
naslovnika (z enakima SSIDjema)
preko razliènih digijev, druga sku-
pina programov pa to obravnava kot
eno samo radijsko zvezo, ki pre-
skakuje iz ene verige digijev na
drugo.

Najvi�ji bit sedmega bajta naslov-
nika in po�iljatelja se uporablja v
povsem drugaène namene. Ta dva
bita (eden pri naslovniku in drugi pri
po�iljatelju) doloèata vrsto AX.25
protokola. Èe sta oba bita postavljena
na "0" ali oba na "1", to doloèa izvirno
razlièico V1 protokola AX.25. Èe pa
sta bita razlièna, je s tem mi�ljen
protokol AX.25 V2. V protokolu V2 ta
dva bita tudi doloèata smer okvirja:
ukaz ali odgovor C/R (Com-
mand/Response).

Izumitelji razlièice V2 so s to po-
tezo naredili obilico te�av vsem pis-
cem programske opreme, saj infor-
macija o smeri okvirja sodi v kon-
trolni bajt in nikakor ne med naslove.
Navsezadnje, informacijo C/R bitov
potrebujejo le trije okvirji v razlièici
V2: RR, RNR in REJ. Smer vseh
ostalih okvirjev je enoveljavno do-
loèena s kontrolnim bajtom, zato C/R
bitov ne potrebujejo.

5. Vrste AX.25 okvirjev

Vrsta AX.25 okvirja je doloèena z
vsebino kontrolnega bajta, kot je to
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prikazano na sliki 7. AX.25 zvezo
vzpostavljamo, podiramo in rese-
tiramo z neo�tevilèenimi (unnum-
bered) okvirji. Zahtevo za vzpostav-
ljanje zveze sporoèimo z okvirjem
SABM (Set Asynchronous Balanced
Mode), ki hkrati resetira vse �tevce v
obeh udele�encih radijske zveze.
Odgovor na SABM okvir je lahko UA
(Unnumbered Acknowledge) v slu-
èaju uspe�ne vzpostavitve ali pa DM
(Disconnected Mode), ko je druga
postaja zasedena (BUSY) in z nami
ne �eli vzpostaviti zveze.

Vzpostavljeno zvezo lahko podre
katerikoli od obeh udele�encev z ok-
virjem DISC (DISConnect). Odgovor
na DISC je spet UA okvir oziroma
DM, èe je druga postaja medtem
zvezo �e podrla. Neo�tevilèena po-
trditev UA je povsem enaka za SABM
kot za DISC okvir, kar je lahko izvor
te�av pri hitrem zaporednem vzpos-
tavljanju in podiranju zvez.

Podatke, za katere ne zahtevamo
potrditve sprejema (beacon) odda-
jamo v UI (Unnumbered Informa-
tion) okvirjih. Nekateri protokoli (na
primer TCPIP) sicer uporabljajo UI
okvirje le kot zunanje ohi�je, da lah-
ko izkori�èajo standardno AX.25
omre�je. V notranjosti podatkovnega
polja UI okvirja seveda prena�ajo
povsem svoj protokol z drugaènimi
naslovi, kontrolnimi polji in podatki.

Posebnost je FRMR okvir, ki ozna-
èuje napako v protokolu. Kontrol-
nemu bajtu FRMR okvirja sledi
kratko podatkovno polje, ki naj bi
opisovalo napako. Odgovor na FRMR
mora biti v vsakem sluèaju SABM,
torej ponovno vzpostavljanje zveze in
resetiranje �tevcev. FRMR okvir se v
praksi skoraj nikoli ne pojavi in ne-
kateri programi ga sploh nikoli ne
oddajo. FRMR okvirja zato ne smemo
zame�ati z REJ okvirjem, ki se obi-
èajno pojavlja v vseh AX.25 zvezah.

Ko je AX.25 zveza vzpostavljena,
lahko zaènemo s prenosom koristne
informacije v I (Information-transfer)
okvirjih. Kontrolni bajt I okvirja vse-
buje sprejemni in oddajni �tevec.
Oddajni �tevec nosi zaporedno �te-
vilko I okvirja, sprejemni �tevec pa
potrjuje sprejem v obratni smeri.
Vsak �tevec ima le tri bite, zato lahko
�teje od 0 do 7, okvirju �tevilka 7 pa
sledi spet okvir z zaporedno �tevilko 0.

Èe v obratni smeri ni prometa,
lahko sprejem potrdimo tudi z
nadzornimi (supervisory) okvirji RR
(Receive Ready), RNR (Receive Not
Ready) ali REJ (REJect). RR okvir
potrjuje sprejem in nosi �tevilko na-
slednjega prièakovanega info okvirja.

RNR in REJ okvirja sta bolj nevarna,
saj sporoèata, da gre nekaj narobe.

RNR odgovor sicer potrjuje pra-
vilen sprejem, vendar je sprejemnik
okvir zavrgel, ker je trenutno pre-
zaseden in ga ne more uporabiti
oziroma posredovati naprej. REJ
odgovor pomeni, da okvirji niso bili
sprejeti v vrstnem redu, ki ga do-
loèajo zaporedne �tevilke in jih je
zato sprejemnik zavrgel. Oba, RNR in
REJ, seveda nosita zaporedno �te-
vilko naslednjega prièakovanega I
okvirja enako kot RR.

En sam AX.25 paket lahko vsebuje
veè zaporednih I okvirjev za istega
naslovnika. Najveèje dopustno �tevilo
nepotrjenih I okvirjev (maximum
number of I frames outstanding) "k"
ali MAXFRAME je omejeno na se-

dem oziroma eden manj od zmo-
gljivosti 3-bitnih �tevcev. MAX-
FRAME pogosto nastavimo tudi
manj, ko so pogoji zveze slabi.

Pri sprejemu zaporedja (paketa) ok-
virjev ni potrebno potrjevati sprejema
vsakega I okvirja posebej. Zado�èa
potrdilo sprejema zadnjega okvirja.
Po uspe�nem sprejemu I okvirja se
zato splaèa poèakati z odgovorom za
"T2" (response delay timer) ali
RESPTIME, èe bi medtem prispel �e
kak�en okvir. Konstanta "T2" mora
biti zato dalj�a od najdalj�ega pri-
èakovanega okvirja. Smiseln RESP-
TIME je dve sekundi pri 1200bps in
sorazmerno manj na vi�jih hitrostih.

Èe po�iljatelj SABM, DISC ali I
okvirja ne dobi nobenega odgovora,
bo èez èas "T1" (acknowledgement
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timer) ali FRACK poskusil znova.
�tevilo zaporednih neuspe�nih po-
skusov je omejeno z "N2" (maximum
number of retries) ali RETRY. Do-
kument (1) predpisuje fiksen, nespre-
menljiv èas "T1", kar pa se v praksi ni
obneslo. Vsa sodobna programska op-
rema prilagaja FRACK pogojem zve-
ze. Prve ponovitve naj bojo hitre, po
velikem �tevilu zaporednih ponav-
ljanj pa je smiselno èas "T1" poveèati.

V marsikaterem programu je FRA-
CK nastavljen premajhen, ker mar-
sikdo upa, da bo tako pohitril zvezo.
Èe je FRACK kraj�i od najdalj�ega
mo�nega paketa, bo tak�na postaja
proizvajala ogromno motenj sebi in
drugim postajam, saj bo zaèela po-
navljati sporoèilo, �e preden ga je v
celoti oddala. Na primer, paket iz
sedmih I okvirjev lahko traja 15 se-
kund pri hitrosti 1200bps, v mar-
sikaterem programu pa najdemo
FRACK nastavljen na samo 3 ali 4
sekunde.

�tevec "N2" ali RETRY obièajno
nastavimo èimveè in raj�i roèno
prekinemo zvezo, ko vidimo, da na�a
�katla neuspe�no ponavlja. Èe ima
na�a programska oprema vgrajen pri-
lagodljiv FRACK, je smiselno �tevilo
za RETRY nekje med 20 in 30. �al
imajo stari programi fiksen FRACK,
RETRY pa je v samem programu
omejen na 15, tako da se z njimi celo
na 1200bps zveza dokaj hitro poru�i.

Opisani okvirji in postopki v gro-
bem ustrezajo izvornemu AX.25
protokolu V1. Novi protokol AX.25
V2, uveden leta 1984 z dokumentom
(1), prina�a celo vrsto dodatkov, ki se
v glavnem niso obnesli in pred-
stavljajo danes resno oviro razvoju
hitrej�ega packeta. Na kratkih valovih
�e danes radioamaterji uporabljamo
izvorno inaèico V1, ker je v sluèaju
motenj in nizkih hitrosti prenosa
veliko bolj uèinkovita od V2, èe si
seveda ne moremo privo�èiti
CLOVER ali PACTOR-2 modema. Na
UKV smo se po drugi strani nekako
sprijaznili z neuèinkovitostjo V2 in
poskusili nadomestiti izgubljeno s hit-
rej�imi modemi in radijskimi po-
stajami.

Novosti AX.25 V2 so RR-ukaz
(RNR, REJ) ter poll/final bit. V pro-
tokolu AX.25 V2 imamo torej dva
povsem razlièna RR okvirja: RR-ukaz
in RR-odgovor, ki ju loèimo med sabo
s pomoèjo C/R bitov v naslovnem
polju. RR-odgovor se uporablja po-
vsem enako kot v V1, RR-ukaz pa
ponavljamo namesto I okvirjev, ko
na�a postaja ne sprejme potrditve. Na
RR-ukaz odgovori druga postaja z

RR-odgovor povsem enako kot na I
okvir.

Osnovna predpostavka protokola
V2 je v tem, da se pogosto izgubi RR-
odgovor in ne I okvirji. V tem sluèaju
je bolj smiselno povpra�ati drugo
stran za stanje s kratkim RR-ukaz
okvirjem, kot pa ponavljati oddajo I
okvirjev. Na �iènih zvezah je tak�na
predpostavka povsem pravilna. Na
radijskih zvezah se je predpostavka
izkazala povsem napaèna zaradi
velikih zakasnitev pri preklopu na
oddajo in sinhronizaciji sprejemnika
na drugem koncu zveze.

Tudi poll/final bit je v protokolu
AX.25 V2 slabo definiran. Postavljeni
poll bit v ukazu zahteva takoj�en
odgovor s postavljenim final bitom.
Pri tem imajo okvirji SABM, DISC in
RR-ukaz vedno poll bit postavljen na
"1". I in UI okvirji imajo poll bit
ponavadi izkljuèen na "0". Odgovori
morajo seveda vsebovati enak final
bit skladno z okvirjem, na katerega
odgovarjajo. Poll in final biti so v
monitorskem izpisu veèine pro-
gramov oznaèeni z znaki plus in
minus takoj za vrsto okvirja.

Neuèinkovitost AX.25 V2 hitro opa-
zimo v monitorskem izpisu programa.
Tam vidimo na� klicni znak in
mno�ico RR-poll (RR+) ukazov in RR-
final (RR-) odgovorov, le pretoka ko-
ristnih podatkov ni od nikjer. Zveza
visi in se sploh ne podre, ker RETRY
�tevec ne �teje ponavljanj I okvirjev,
paè pa ponavljanja RR-poll okvirjev.

V sluèaju RNR odgovora predvi-
deva protokol AX.25 V2 dve mo�ni
re�itvi. Po�iljatelj lahko èez èas "T3"
(inactive link timer) ali LINKTIME
preveri z RR-poll stanje prejemnika.
Po drugi strani lahko prejemnik
obvesti po�iljatelja s svojim RR-poll,
da se mu je pomnilnik sprostil. Èe
prejemnik ne zna (AX.25 V1 ne
pozna RR-poll), ne more (vozli�èe ne
pozna cele radijske poti po omre�ju)
ali pozabi (pomanjkljivo napisana
programska oprema) obvestiti po�ilja-
telja in ima po�iljatelj nastavljen "T3"
na 30 minut, kot je to lahkomiselno
predlagano v (4), se bo med èakan-
jem po�iljatelju brada devetkrat ovila
okoli mize.

"T3" ali LINKTIME je v veèini
programov nastavljen na tri minute
(180s), kar je povsem smiselna vred-
nost za 1200bps. Pri delu na vi�jih
hitrostih je treba seveda "T3" so-
razmerno zmanj�ati. �al se v veèini
programov LINKTIME nastavlja s ko-
rakom ene minute, kar je �e spre-
jemljivo za 9600bps, toda povsem
neuporabno na vi�jih hitrostih. LINK-

TIME ali "T3" naj bi bil pribli�no
desetkratna vrednost FRACK.

V sedanjem slovenskem packet-
radio omre�ju se kaj lahko zgodi, da
je na enem koncu zveze 1200bps
Baycom modem in na drugem me-
gabitna postaja. V tak�nih sluèajih
velikih preskokov hitrosti se kaj lah-
ko zgodijo dogodki, ki jih pisci
programske opreme niso predvideli.
En tak�en dogodek je sprejem zapo-
redja REJ okvirjev, ki sam po sebi
sicer ne predstavlja kr�itve protokola,
vendar nekateri (predvsem nem�ki)
programi pri tem preprosto po-
bezljajo.

Glavna pomanjklivost vseh inaèic
AX.25 sicer ni nikjer opisana: kako s
primernej�im protokolom re�iti pro-
blem skrite postaje? Re�itev je v
upoèasnitvi oddaje: po uspe�ni oddaji
I okvirjev naj po�iljatelj poèaka na-
kljuèen èas, preden poskusi z oddajo
novih I okvirjev. Edino na ta naèin
ima �ibkej�a skrita postaja mo�nost,
da sploh pride do vozli�èa. Smotrna
upoèasnitev oddaje lahko tudi pre-
preèi prepogoste RNR okvirje in s
tem nepotrebno zasedanje pom-
nilnika na vozli�èih.

�al upoèasnitve oddaje ne podpira
prav noben uporabni�ki program za
packet radio. Na vseh vozli�èih
SuperVozelj pa smo tak�no namerno
upoèasnitev vgradili prav na vseh
kanalih. S tem smo si sicer nakopali
jezo nekaterih 1200bps uporabnikov,
èe� da so vozli�èa zdaj �e poèasnej�a.
Po drugi strani pa opisani ukrep
omogoèa, da 5 do 10 uporabnikov na
enem samem vstopnem kanalu vo-
zli�èa istoèasno "molze" BBS in se jim
pri tem zveze ne ru�ijo, kar si na
osojni strani Alp brez DAMA niti
zamisliti ne morejo.

6. Oddaja in sprejem AX.25
okvirjev

Oddajo in sprejem AX.25 sem
delno opisal �e v prej�jih odstavkih:
vsebino okvirja, izraèun in pre-
verajnje CRCja ter sestavo paketov.
Celoten postopek oddaje in sprejema
okvirjev vsebuje �e vrsto drugih
postopkov, ki so prikazani na sliki 8
vkljuèno z radijskim oddajnikom in
sprejemnikom.

Na oddajni strani moramo najprej
sestaviti vsebino okvirja: naslovno
polje, kontrolni bajt in podatke. Ko je
okvir dokonèno sestavljen, lahko
izraèunamo CRC. Celoten okvir s
CRCjem moramo zdaj zapakirati v
HDLC obliko.

22 RTV KLUB Murska Sobota

Bli�è in beda protokola AX.25 PHARE 2000



HDLC protokol uporablja okvirje
kot osnovno enoto informacije. Ok-
virji so med sabo loèeni z za-
stavicami, ki jih predstavlja vzorec
01111110, se pravi �est zaporednih
enic, ki so spredaj in zadaj za-
kljuèene z nièlo. Povsem jasno mora-
mo zagotoviti, da se tak�en vzorec ne
pojavi nikjer sredi okvirja ali CRCja,
sicer sprejemnik ne bi mogel doloèiti
mej okvirja.

Da prepreèimo �est ali veè za-
porednih enic v okvirju, v celoten
okvir s CRCjem vred najprej vrivamo
nièle. Nièlo vrinemo po petih za-
porednih enicah v izvornem sporo-
èilu ne glede na to, ali je naslednji
znak v sporoèilu enica ali nièla. Vrin-
jene nièle zagotovijo, da se vzorec
zastavice ne more pojaviti znotraj
okvirja ali CRCja.

Okvir s CRCjem in vrinjenimi
nièlami zakljuèimo spredaj in zadaj z
vzorcem zastavice. Zastavice obi-
èajno uporabimo tudi za sinhroni-
zacijsko glavo (TXDELAY) in za
zapolnitev mrtvih èasov med okvirji
in na koncu oddaje (TXTAIL). Za vse
te "polnilne" zastavice poskrbi �e sam
hardverski zaporedni HDLC vmesnik.

Celotni signal, se pravi vse okvirje s
CRCji, vrinjenimi nièlami in zasta-
vicami vred nato diferencialno ko-
diramo. Ker oznake NRZ (Non
Return to Zero) in NRZI (Non Return
to Zero Invert) radioamaterjem niso
najbolj domaèe, jih bom poskusil tule
na kratko razlo�iti: v NRZ signalu
predstavlja logièno enico visoki nivo
in logièno nièlo nizki nivo, v NRZI
signalu pa kodiramo logièno nièlo kot
preskok nivoja in logièno enico kot
nespremenjen, visok ali nizek nivo.

Postopek diferencialnega kodiranja
in dekodiranja je prikazan na sliki 9.
Tako koder kot dekoder potrebujeta
le po en D-flip-flop in po ena EXOR
vrata. Èe je prenos brez napak, je

vsebina obeh D-flip-flop-ov ista in
dvakratna EXOR operacija z vsebino
D-flip-flop-ov da na koncu nazaj
izvorni signal.

Diferencialno kodiranje je nujno
potrebno, da na sprejemni strani
zanesljivo regeneriramo bitni takt.
Zaradi vrivanja nièel AX.25 oddaja
nikoli ne vsebuje veè kot �est zapo-
rednih enic (zastavica), paè pa lahko
vsebuje dolga zaporedja nièel. V NRZ
pomenijo dolga zaporedja nièel kon-
stanten logièni nivo brez preskokov,
ki so potrebni za sinhronizacijo spre-
jemnika. V NRZI pa se nièle pre-
slikajo v preskoke nivojev, zapo-
rednih enic pa je najveè �est, kar
pomeni najveè sedem taktov razmaka
med dvema preskokoma logiènega
nivoja.

Starej�i modemi in TNCji za packet
radio sicer vsebujejo mostièke, s ka-
terimi lahko preklapljamo NRZ/NR-
ZI. Mostièke moramo seveda vedno
pustiti v polo�aju NRZI. Na osojni
strani Alp nekateri o tem noèejo
razmi�ljati in uporabljajo kar NRZ
oddajo brez diferencialnega ko-
diranja. Skozi tak�no omre�je se
ASCII tekst sicer prebije, binarni
podatki z dolgimi zaporedji nièel pa
ne pridejo nikoli skozi. Od tod po-
treba po èudnem "7+" protokolu, ki
ne uporablja ASCII kontrolnih zna-
kov, ker vsebujejo veliko nièel...

Diferencialnemu kodiranju lahko
sledi skrambliranje podatkov, ki pa ni
vedno nujno potrebno. V na�em om-
re�ju ga ne uporabljamo pri hitrostih
pod 100kbps. Skrambliranja tudi ne
smemo zame�ati s kriptoza�èito, èe-
prav je konèni rezultat podoben:
nakljuèno preme�ane enice in nièle v
sporoèilu. Algoritem skrambliranja je
vedno objavljen in njegova edina
naloga je izbolj�anje lastnosti mo-
demov in radijskih postaj, ne pa
prepreèevanje prislu�kovanja.

Enostaven algoritem skrambliranja,
ki se uporablja v K9NG in G3RUH
modemih ter v na�ih PSK zvezah je
prikazan na sliki 10. Skrambliranje je
pravzaprav podobno diferencialnemu
kodiranju, le da D-flip-flop nado-
me�èa sedemnajst-stopenjski pomi-
kalni register. Primerna povratna
vezava z EXOR vrati poskrbi zato, da
so izhodni podatki res dobro preme-
�ani. Dobro preme�ane enice in nièle
zagotavljajo majhno enosmerno kom-
ponento signala, odsotnost ponav-
ljajoèih se vzorcev in veliko pre-
hodov logiènega nivoja, kar vse po-
enostavlja gradnjo in pospe�uje
sinhronizacijo sprejemnika.

Diferencialno kodirani (in skram-
blirani) signal vodimo na modulator
in potem na oddajnik. Analogni iz-
hod sprejemnika pretvori demodu-
lator v zaporedni niz bitov, ki mu
moramo najprej doloèiti takt. Bitni
takt potrebuje deskrambler, diferen-
cialni dekoder in vse nadaljnje
operacije do zaporedno/vzporedne
pretvorbe.

Po diferencialnem dekodiranju mo-
ramo v zaporednem nizu bitov naj-
prej poiskati zastavice, ki omejujejo
okvirje. Iz vsebine okvirjev nato od-
stranimo vrinjene nièle in preverimo
CRC. Samo pravilno sprejeti okvirji z
veljavnim CRCjem grejo v nadaljno
obdelavo, kjer najprej preverimo na-
slov. Na koncu iz pravilno na-
slovljenih okvirjev izlu�èimo kon-
trolno polje in uporabimo sprejete
podatke.

7. Modemi in radijske postaje

Radioamaterji smo pravzaprav
najveè novega prièakovali ravno na
podroèju razvoja novih modemov in
radijskih postaj. Izumitelji packeta na
drugi strani velike lu�e so �e od
vsega zaèetka trdili, da so preprosti
AFSK modemi za 1200bps le zaèasna
re�itev. Izgleda so imeli prav, saj
italijanski pregovor pravi: "Zaèasna
re�itev traja najveè èasa!"

Razvijalci packet radia so pozabili,
da so postavili za izbiro modulacije
�tiri povsem nezdru�ljive zahteve, ki
so prikazane na sliki 11. Nobena
vrsta modulacije ne more zadostiti
niti dvem od navedenih zahtev
hkrati: (1) moènostna uèinkovitost,
(2) spektralna uèinkovitost, (3) hitrost
preklopa RX/TX in nazaj ter (4)
enostavnost modemov in radijskih
postaj.

Moènostno uèinkovita modulacija
pomeni, da z omejeno moèjo od-
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dajnika dose�emo najveèji domet
radijske zveze. Moènostno uèinkovite
modulacije zahtevajo koherentne
detektorje, na primer razliène oblike
PSK modulacije. Koherentni detektor
je komplicirano vezje (ne ustreza za-
htevi 4), ki rabi dosti èasa za sin-
hronizacijo (ne ustreza zahtevi 3).
Visok izkoristek oddajnika pomeni
"kosmat" spekter, kar je v nasprotju z
zahtevo 2. PSK (Phase Shift Keying)
modulacijo zato uporabljamo na sa-
telitih in v mikrovalovnih podroèjih,
kjer je pasovne �irine dovolj, a so
moèi oddajnikov zelo omejene.

Spektralno uèinkovita modulacija
pomeni uporabo najmanj�e mo�ne
pasovne �irine. Spet potrebujemo
kompliciran modem (ne ustreza za-
htevi 4), ki prena�a celoten niz-
kofrekvenèni pas od enosmerne
naprej, kar zahteva dolge preklopne
èase (ne ustreza zahtevi 3). Mo-
dulacija je obèutljiva na motnje in
popaèenja, kar zahteva moènej�i
oddajnik (ne ustreza zahtevi 1), kot to
dobro poznajo uporabniki G3RUH
9600bps FSK modemov za packet.

Vse do danes ni �e nihèe uporabil
modulacije, ki bi omogoèala resnièno
hiter preklop sprejem/oddaja in
hkrati hitro sinhronizacijo spre-
jemnika na drugem koncu zveze.
Problem packet radio omre�ja je v
tem, da je to omre�je z nakljuènim
dostopom: iz sprejema prej�njega pa-
keta ne moremo sklepati na sin-
hronizacijo naslednjega. Vsi profe-
sionali TDMA sistemi so sinhroni (od
TOR na kratkih valovih do GSM
telefonov), ki dose�ejo sinhronizacijo
�ele po sprejetju veè zaporednih pa-
ketov.

Radioamaterji navsezadnje �e naj-
raje uporabljamo enostavne modeme,
ki jih prikljuèimo na enostavne ra-
dijske postaje, kot na primer Bell-202
AFSK modem ali Manchester mo-
dem. Tak�ne modulacije niso niti
moènostno uèinkovite (ne ustrezajo
1) niti spektralno uèinkovite (ne
ustrezajo 2), pa tudi èas preklopa
sprejem/oddaja in nazaj ni ravno
kratek (ne ustrezajo 3).

Najbolj obièajne vrste modulacij za
amaterski packet radio so prikazane
na sliki 12. Radioamaterji pogosto
uporabljamo kombinacijo veè vrst
modulacij. FSK izhod iz modema na
primer peljemo na mikrofonski vhod
FM oddajnika in dobimo dvojno mo-
dulacijo, ki jo imenujemo AFSK/FM,
kjer pomeni kratica AFSK Audio
Frequency Shift Keying. Tudi Man-
chester kodiranje pogosto upo-
rabljamo skupaj s FM oddajniki

(Manchester/FM v slovenskem pac-
ket radio omre�ju) oziroma s PSK
oddajniki (Manchester/PSK teleme-
trija profesionalnih satelitov, pa tudi
AO-10 in AO-13).

8. Kako naprej s packet radiom?

Razvoj packet radia se zadnje èase
nekam ustavlja. To pa sploh ne po-
meni, da je s tem konec razvoja
radioamaterskih digitalnih komuni-
kacij. Dokument (1), ki je pred dob-
rim desetletjem pomenil pospe�ek
razvoja packet radia, saj je poenotil
postopek (protokol) AX.25, je izgleda
danes glavna ovira nadaljnjemu ra-
zvoju packeta.

Protokol AX.25, ki je opisan v do-
kumentu (1), ima nekaj napak, ki so
povsem razumljive, èe pomislimo na
èas, ko je nastajal. Prva napaka je v
tem, da so velikosti in dol�ine na-
slovov, okvirjev in paketov pre-
majhne in prirejene raèunalnikom
izpred dveh desetletij. To napako bi
zlahka presegli z novimi mejami, èe
je seveda sploh smiselno postavljati
kak�ne meje, na primer za dol�ino
okvirja.

Druga, �e dosti huj�a napaka pa je
v tem, da je sedanji protokol AX.25
preprosto privzet iz �iènih raèu-
nalni�kih omre�ij. Na �icah gre mar-
sikaj drugaèe: skritih postaj ni, pre-
klopi sprejem/oddaja so trenutni in
oddajo lahko drugi sprejemniki za-
znajo takoj brez dolgotrajne sinhro-
nizacije podatkovnega takta. Ama-
terski protokol za packet radio bi
torej morali prilagoditi resniènim

radijskim postajam.
Hiter preklop sprejem/oddaja in

nazaj namreè sploh ni nujen pogoj za
hiter prenos velikih kolièin podatkov.
To zahtevo smo povsem nepre-
mi�ljeno privzeli iz �iènih omre�ij in
se je na radijskih valovih izkazala
povsem zgre�ena. Sedanje enostavne
modeme za packet radio bi bilo pa-
metno zamenjati z moènostno ali
spektralno uèinkovitimi modemi, ni-
kakor pa postavljati nesmiselne zah-
teve za modem zaradi slabo naèrto-
vanega protokola, ki ni prirejen
radijskemu kanalu.

Neuèinkovitost AX.25 V2 smo ra-
dioamaterji hitro spoznali. Neskonèni
ping-pong RR-poll in RR-final brez
prenosa podatkov pomeni samo nov
izvor QRM na na�ih prezasedenih
frekvenènih podroèjih. Na kratkih va-
lovih zato �e vedno �ivi stara inaèica
AX.25 V1, ki ne pozna RR-poll. Tudi
SuperVozlji se med sabo vedno po-
govarjajo v AX.25 V1, sicer mega-
bitnih postaj sploh ne bi mogli
izkoristiti.

Na megabitnih hitrostih je raèun
naslednji: TXDELAY in SLOTTIME
je nastavljen na 5ms. Pri verjetnosti
P-PERSISTANCE 25% to pomeni
povpreèno èakanje 15ms do zaèetka
oddaje in potem �e 5ms sinhro-
nizacijske glave. En sam RR-poll/RR-
final ping-pong pomeni skoraj 50ms.
V tem èasu bi pri hitrosti 1.2Mbps
lahko oddali veè kot 20 I okvirjev
najveèje dovoljene dol�ine. Z dru-
gimi besedami ena sama ponovitev
okvirja na 1.2Mbps potrebuje zaradi
RR-poll/RR-final ping-ponga precej
veè èasa kot oddaja istega okvirja s
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staro WBFM postajo s hitrostjo
38.4kbps.

�al na mednarodni ravni vse do
danes �e ni pri�lo do kakr�negakoli
dogovora. Za AX.25 so bili pred-
lagani le "kozmetièni" popravki, na
primer kako vgraditi mo�nost klicnih
znakov, ki imajo veè kot 6 èrk ali
�tevilk. "�ièni" teoretiki, ki so
skomplicirali AX.25 V2 z RR-poll/RR-
final ping-ponganjem, so celo pre-
dlagali zamenjavo DCD vezja z no-
vim ping-ponganjem. Na sreèo jih ni
nihèe veè poslu�al in so te blodne
zamisli ostale le na papirju.

Èe se na mednarodni ravni niè ne
premakne, lahko vsaj sami posku-
simo s preprostimi ukrepi poveèati
uèinkovitost protokola. Vsaj dva
ukrepa ne bi smela zahtevati veèjih
predelav programske opreme: pov-
ratek k uèinkovitej�emu protokolu
AX.25 V1 in uporaba dalj�ih okvirjev
(veèji "N1"). �al povsod naletimo na
te�ave: ameri�ki programi za TNCje
�e nekako prebavijo V1, nem�ki pro-
grami (ki so pri nas zelo raz�irjeni) pa
se z V1 radi zataknejo ali celo se-
sujejo. �e huje je z dalj�imi okvirji:
veliko programov za packet se
enostavno zatakne ali sesuje, ko sli�i
dalj�i okvir, pa èeprav ta okvir sploh

ni bil naslovljen na to postajo.
Uèinkovitost packet radio omre�ja
torej predvsem zavisi od na�e spo-
sobnosti dogovarjanja na vseh rav-
neh. Vzdr�evalci se morajo med sabo
dogovoriti, kako med sabo povezati
vozli�èa in BBSje, sicer packet radio
sploh ne dela. Uporabniki bi se mo-
rali dogovoriti z vzdr�evalcem svo-
jega lokalnega vozli�èa (in ne z
nekom na drugem koncu Slovenije),
kako urediti dostop do vozli�èa. Pri
tem je verjetno vzdr�evalec tista
oseba, ki najbolje pozna vozli�èe,
dobre in slabe lastnosti njegovih ra-
dijskih postaj, usmeritve anten, po-
znane izvore radijskih motenj in
prièakovano pokrivanje posameznih
kanalov vozli�èa.

Sodobni programi za packet radio
vsebujejo celo morje razliènih para-
metrov in v tem morju je pametno
poiskati tiste, ki se nana�ajo na na-
stavitev TNCja (ali drugaènega
vmesnika) in radijske postaje. Teh
parametrov potem ne nastavljamo po
enem kopitu, paè pa v skladu z
zmogljivostjo svoje postaje, postaj
drugih uporabnikov in predvsem v
skladu s tistim, kar zahteva radijska
postaja v vozli�èu na vrhu bli�njega
kuclja.

Osnovne èasovne parametre packet
radio postaje nastavimo v dogovoru z
vzdr�evalcem vhoda v omre�je, ki ga
sami najveè uporabljamo: TXDELAY,
TXTAIL, SLOTTIME, RESPTIME,
RETRY. Nekatere parametre je pa-
metno prilagoditi temu, kar trenutno
poènemo na packetu: P-PERSI-
STANCE, PACLEN, FRACK, MAX-
FRAME, LINKTIME. Veèina teh
zadnjih se nana�a samo na na�o
oddajo in so skoraj nepomembni, èe
na packetu le roèno tipkamo drugim
postajam ali "molzemo" BBS.

Za zakljuèek poudarjam, da naj-
bolj�i protokol �e ni bil izumljen in
verjetno nikoli ne bo izumljen. To pa
�e ne pomeni, da se pri packet radiu
stvari ne da prav niè veè izbolj�ati.
Vsaka sprememba protokola je se-
veda muèna zadeva: zahteva veliko
dela, za zahvalo pa na inovatorja
takoj zgrmi plaz obto�b, da zdaj niè
veè ne dela...
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