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Produkty firmy Moxa jiÏ byly
na tûchto stránkách ãtenáfiÛm
ST nejednou pfiedstavovány.

Firma Moxa ve‰la do povû-
domí sv˘ch zákazníkÛ v˘robou
multiportov˘ch karet a komu-
nikaãních pfievodníkÛ pro
napojení sériov˘ch zafiíze-
ní na Ethernet, vãetnû ve-
stavn˘ch modulÛ o velikos-
ti ne vût‰í neÏ kreditní kar-
ta. V loÀském roce firma
vstoupila na trh s prÛmyslo-
v˘mi pfiepínaãi a konvertory
médií, aby jiÏ nebylo tfieba
vyplÀovat mezeru v kom-
plexnosti fie‰ení komunika-
ce po Ethernetu jin˘mi v˘-
robky. 

Letos firma roz‰ífiila svÛj
sortiment o dal‰í fiadu etherne-
tov˘ch pfiepínaãÛ. Tato zafiíze-
ní se li‰í od sv˘ch pfiedchÛdcÛ
v odolnosti vÛãi teplotním vli-
vÛm. Jedná se o takzvané tep-
lotní modely, které odolávají
v plném provozu teplotám od
–40 °C do +75 °C. Dále vzniká
nová fiada pfiepínaãÛ se schop-
ností komunikovat po optic-
kém kabelu v single módu aÏ
na vzdálenost 40 a 80 km.
V‰echny tyto modely snadno
rozeznáme od ostatních podle
písmene T (popfiípadû 40 ãi 80)
na posledním místû v jejich
kódu (napfi. EDS-508-SS-SC-T).  

V tomto ãlánku bychom
v‰ak rádi vyzdvihli druhou ge-
neraci multiportov˘ch karet

z fiady Moxa UPCI V2. Aby-
chom snáze pochopili vlast-
nosti nov˘ch UPCI V2, podívej-
me se nejprve na první genera-
ci tûchto karet. Karty s oznaãe-
ním Universal PCI, jak jiÏ na-

povídá název, vznikly hlavnû
proto, aby nebylo tfieba se pfii
jejich koupi zam˘‰let nad tím,
zda pouÏíváme 32 ãi 64 PCI
slot, ãi jestli bude tato karta na-
pájena 3,3 nebo 5 V. Také bylo
pamatováno na vyuÏití tûchto
karet v serverov˘ch ‰asi s niÏ‰í
zástavbou. Pro jejich bezpeã-
nost vÛãi okolním vlivÛm byly
vybaveny pfiepûÈovou ochra-
nou (15 kV ESD). U první ge-
nerace najdeme také nûkteré
karty s izolovan˘mi porty (2
kV). JiÏ první generace karet
byla vybavena 16bajtovou vy-
rovnávací pamûtí FIFO, jejíÏ
kapacita byla posléze zv˘‰ena
na 64 bajtÛ. Karta byla taktéÏ
dodávána s fiadiãi pro v‰echny
bûÏné verze Windows (2003/XP/ 

2000 /NT/ME /98/95) a taktéÏ
fiadiãe pro Linux nemohly chy-
bût. Pro které ze tfií dostupn˘ch
rozhraní RS232/422/485 bude
karta pouÏita, je tfieba vûdût pfied
jejím pofiízením, s v˘jimkou

dvou karet, u nichÏ je moÏ-
no 2 ze 4 portÛ pouÏít pro
rozhraní RS232 a zbylé dva
pro RS422 ãi RS485. (napfi.
CP-134U). V‰echny tyto karty
operují s maximální pfieno-
sovou rychlostí 230,4 kb/s.

Nyní, kdyÏ máme pfied-
stavu o vlastnostech karty
UPCI, mÛÏeme pfiistoupit
pfiímo k nové generaci tûch-
to opravdu v‰estrannû pou-
Ïiteln˘ch karet. Nové karty

se na první pohled od první ge-
nerace niãím neli‰í, ale nene-
chme se zmást. Oznaãení V2 na
konci jejich specifikace není
zdaleka jedinou zmûnou, se kte-
rou se u nich setkáme. Druhá
generace je postavena na zbru-
su novém ãipu Moxa UART
(MU860) pro pfienos sériov˘ch
dat, vyvinutém firmou Moxa, na
kterém se zúroãily zku‰enosti
v oblasti sériov˘ch komunika-
cí nastfiádané za posledních 
17 let v˘zkumu a v˘voje. âip je
oznaãován jako Turbo Serial
Engine™.

âip MU860 umoÏÀuje kar-
tám Universal PCI V2 nejen
disponovat  128 bajty vyrovná-
vací pamûti FIFO, ale také je 
obohacuje o mód Burst Data –

speciální nástroj, díky kterému
je pro pfiístup ke stejnému
mnoÏství dat pfies I/O zapotfie-
bí pouze polovina dfiívûj‰ího ãa-
su. Tento nástroj v˘znamnû sni-
Ïuje zatûÏování CPU a zároveÀ
umoÏÀuje kartám Universal PCI
V2 komunikovat v obou smû-
rech rychlostí aÏ 921,6 kb/s na
kaÏdém portu, coÏ pfiedstavu-
je propustnost pfies 700 kb/s,
a tedy doposud nejvût‰í v˘tûÏ-
nost, jakou lze pfii sériové ko-
munikaci po RS232 dosáh-
nout. âip MU860 má také ve-
stavûnu hardwarovou a soft-
warovou ochranu flow control
circuit, která pfiedchází ztrá-
tám dat pfii v‰ech typech sério-
vé komunikace. 

Ke v‰em kartám je k dispo-
zici velk˘ v˘bûr konektorÛ (de-
vítipinov˘ DB9, pûtadvacetipi-
nov˘ DB25, RJ45) a mnoho
druhÛ kabelÛ a boxÛ pro snaz-
‰í integraci karet do konkrétní-
ho prostfiedí. Zdarma je dodá-
ván CD se softwarem vãetnû
PComm Lite Utility z produkce
firmy Moxa. Zmínûná utilita
slouÏí k usnadnûní diagnostiky
a monitorování stavÛ na insta-
lovan˘ch kartách Moxa. Navíc
je na CD obsáhlá knihovna
PComm, která obsahuje kni-
hovny základních I/O funkcí
a funkcí pro pfienos souborÛ. 
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