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Nejprve si zodpovûzme otázku,
proã vlastnû tato zafiízení vzni-
kají a poté si povíme kde toho
ãi onoho vyuÏít. Odpovûì je
jednoduchá: Firma Moxa ve‰la
do povûdomí sv˘ch zákazníkÛ
v˘robou prÛmyslov˘ch komuni-
kaãních prvkÛ, které vyuÏíva-
jí transparentní pfienos dat,
a nyní nabízí uÏiva-
telÛm moÏnost, aby
tento pfienos nemu-
sel b˘t zcela transpa-
rentní, aby mohli s da-
ty pracovat, zabezpe-
ãovat je, pfiizpÛsobo-
vat je jin˘m protokolÛm
(komunikaãní brána), po-
pfiípadû je i pfiekládat do ji-
n˘ch formátÛ a, v nejlep‰ím pfií-
padû, pomocí nich regulovat
a fiídit jiná zafiízení (UC-Univer-
sal Communicator). 

Je více parametrÛ, podle
kter˘ch lze tato zafiízení tfiídit.
Podle vyuÏití, podle umístûní
uvnitfi ãi vnû jin˘ch zafiízení
(vestavná, externí), podle po-
ãtu portÛ (aÏ 3 ethernetové, aÏ
8 RS-232/422/485).

Spoleãn˘m znakem v‰ech
tûchto zafiízení Moxa je pfiechod
Serial to Ethernet a zpût, v‰ech-
na jsou programovatelná v rÛz-
n˘ch verzích jazyka C a jsou vy-
bavena rÛzn˘mi knihovnami,
coÏ je dáno i tím, Ïe disponují
rÛznû velk˘mi úloÏn˘mi pro-
story, rÛzn˘mi CPU atd. 

Jako první se pro moÏné
aplikace nabízí série vestav-
n˘ch zafiízení z fiady NE-4xxx,
která se vyrábûjí v programova-
teln˘ch verzích (P v oznaãení).
Jedná se sv˘m zpÛsobem o in-
teligentní mini pfievodník,
a proto na nûm mnoho

prostoru pro 

aplikace
nenajdeme,
ale pro im-
plemetna-
ci jednodu-

chého zabezpeãe-
ní ãi bûÏného komunikaã-

ního protokolu je tento pro-
dukt dostaãující. Verze TTL to-
hoto zafiízení obsahuje také
knihovnu NECI (.DLL) pro tvor-
bu vlastní utility pro správu.
Pfii v˘bûru vhodného zafiízení
je tfieba dopfiedu vûdût, zda bu-
de komunikovat po RS232 ãi
RS422/485 anebo chceme-li
vyuÏít model TTL.

Dal‰í v fiadû je programova-
telná komunikaãní brána. Nese
oznaãení Nport 4511 a je na trhu
jiÏ del‰í dobu. Jedná se o jedno-
portové zafiízení s jedním univer-
zálním portem RS232/422/485.
Toto zafiízení je jiÏ dostateãnû
vybaveno pro konverzi protoko-
lÛ, jako napfi. Modbus, Profibus,

DF1 apod., popfiípadû pro pou-
Ïití v systémech kde je poÏado-
váno hlub‰í zabezpeãení pro
konverzi autorizovan˘ch pro-
tokolÛ (armáda, energetika atd.)

Novinkou v této oblasti jsou
zafiízení dvouportová, a sice

nové programovatel-
né brány z fiady Nport

52xx-P a nov˘ univerzální
komunikátor s oznaãením

UC-7110-LX. Tato zafiízení jsou
dvouportovou obdobou brány
z pfiedchozího odstavce a dvou-
portovou obdobou 8portového
komunikátoru UC-7420-LX. Prv-
nû jmenované zafiízení umoÏ-
Àuje prakticky totéÏ co jeho jed-
noportov˘ bratr, je moÏno s ním
optimalizovat IP komunikaci
a konvertovat protokoly, je vy-
baveno 16bitov˘m procesorem,
embedded OS na bázi Unix a ta-
ké standardními BSD Sockety
pro TCP/IP programování s pod-
porou multi-TCP session. Nyní
jsou k dispozici dva modely:
– Nport 5210-P s jedním ether-

netov˘m portem a dvûma
porty RS232 s kontrolou
v‰ech modemov˘ch signálÛ
(TxD, RxD, RTS, CTS, DTR,
DSR, DCD a GND);

– Nport 5230-P, kter˘ dispo-
nuje jedním ethernetov˘m
portem a jedním RS232
(s podporou signálÛ TxD,
RxD, RTS, CTS a GND) a jed-
ním portem RS422/485.

Univerzální komunikátor
UC-7110 je dosud poslední no-
vinkou firmy Moxa na trhu pro-
gramovateln˘ch zafiízení a jed-
ná se o skuteãn˘ skvost. V ‰asi
o velikosti ne o moc vût‰í neÏ
krabiãka cigaret nalezneme dva
ethernetové porty a dva univer-
zální sériové porty RS-232/
422/485 (rozhraní na sériov˘ch
portech je softwarovû volitel-
né), vestavûn˘ operaãní systém
uCLinux (V2.4.22). Komuniká-
tor UC-7110 je vybaven 32bito-
v˘m RISC mikroprocesorem
ARM9, disponuje 16 MB RAM
(z toho asi 12 MB je uÏivatel-
sky programovateln˘ prostor),
8 MB flash EPROM (asi 4 MB
pro uÏivatele), podporuje Pth-
read pro prostfiedí multi-thre-
ad, má vestavûné RTC, bzuãák
a uÏivatel má k dispozici kompi-
látor cílového kódu GNU GCC.
UmoÏÀuje lokálnû zpracovávat
data, pfiípadnû regulovat a fiídit
men‰í a pamûÈovû nenároãná za-
fiízení. 

Poslední v fiadû programo-
vateln˘ch zafiízení je jiÏ nûkoli-
krát zmiÀovan˘ univerzální
komunikátor UC-7420-LX. Toto
8portové zafiízení v‰ak nelze
jednodu‰e popsat dvûma fiádky
ale informace o nûm naleznete
v minul˘ch ãíslech ST.
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