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Firma Moxa Technologies, zná-
má jako v˘robce vysoce spo-
lehliv˘ch multiportov˘ch ka-
ret a sériov˘ch pfievodníkÛ pro
Ethernet, vyuÏila sv˘ch dlou-
holet˘ch zku‰eností s prÛmy-
slovou komunikací pfii v˘voji
Univerzálních komunikátorÛ
fiady UC-7000. Tyto komuniká-
tory jsou ve své podstatû vestav-
né poãítaãe s roz‰ífienou nabíd-
kou komunikaãních rozhraní.

Univerzální komunikátory
Moxa zaloÏené na bázi vestav-
n˘ch procesorÛ s RISC jádrem
jsou ideálním základem komu-
nikaãních kontrolérÛ. KaÏ-
d˘ z produktÛ je stan-
dardnû vybaven dvû-
ma porty Ether-
net 10/100 Mb/s
a dvûma nebo
osmi sériov˘mi
porty s libovol-
nû nastavitel-
n˘m rozhraním
RS232, RS422
nebo RS485. Ko-
munikátory fiady UC-7400
je moÏné díky dvûma portÛm
USB2.0 a slotu pro karty PCMCIA
a Compact Flash navíc dopl-
nit napfiíklad o adaptéry pro
bezdrátovou komunikaci nebo
Flash disky. Pfiedinstalovan˘
operaãní systém Linux posky-
tuje moÏnost pouÏití aplikaãní-
ho softwaru vytvofieného pro
stolní PC s pouÏitím kompilá-
torÛ GNU bez nutnosti modifi-
kace programového kódu. Pro
pfiístup k datÛm lze pouÏít na-
pfiíklad vestavûn˘ FTP a Web
server. Univerzální komuniká-
tory jsou taky pouÏitelné jako
vestavné fiídicí poãítaãe nebo
datové koncentrátory pro apli-
kace s nároky na vysokou spo-
lehlivost a nízkou spotfiebu.

Univerzální komunikátory
jsou vybaveny vnitfiní pamûtí
Flash pro ukládání programu

a dat, kterou je dále moÏné roz-
‰ífiit díky slotu Compact Flash.
Jsou tak vylouãeny poruchy
zpÛsobované u klasick˘ch po-
ãítaãÛ pevn˘mi disky s krátkou
dobou MTBF. ProtoÏe pouÏité
RISC CPU neprodukují témûfi
Ïádné teplo, jsou univerzální
komunikátory schopny praco-
vat v ‰irokém rozsahu pra-
covních teplot bez aktivní-
ho chlazení, které b˘vá nej-
ãastûj‰í pfiíãinou poruch.

Komunikátory neobsa-
hují Ïádnou vnitfiní kabe-

láÏ, která by
mohla b˘t zdrojem poruch.
V‰echny konektory jsou sou-
ãástí základní desky.

Jednou z mnoha aplikací,
kde Univerzální komunikátory
Moxa nacházejí uplatnûní, jsou
automaty pro prodej jízdenek,
vstupenek, denního tisku, po-
travin a drobného zboÏí denní
potfieby. UÏivatelské rozhraní
tûchto automatÛ tvofií zafiízení
pro pfiíjem a v˘dej bankovek
a mincí, ãteãky karet, termotis-
kárny, displeje, mechanizmus
pro v˘dej zboÏí apod. Tato za-
fiízení nejãastûji pouÏívají ke
komunikaci sériov˘ port.

Jako centrální fiídicí jednot-
ka je pak nejvhodnûj‰í Univer-
zální komunikátor UC-7410
s osmi sériov˘mi porty, kter˘ je

spolehlivûj‰í variantou oproti
pouÏití kanceláfiského nebo ve-
stavného poãítaãe s roz‰ifiující-
mi komunikaãními kartami. DÛ-
leÏité je taky spolehlivé spojení

s provozovatelem
automatu.

Obsluha je pak schopna kdyko-
li zjistit mnoÏství zboÏí a záso-
bu bankovek ãi mincí v automa-
tu a podle toho naplánovat údrÏ-
bu. Ke komunikaci s obsluhou
prodejní automaty nejãastûji vy-
uÏívají Ethernet, GSM nebo dial-
up modemy adaptéry pro bezd-
rátov˘ Ethernet nebo kombinaci
tûchto spojení. Pro pfiipojení ko-
munikaãních adaptérÛ s rozhra-
ním USB, nebo PCMCIA je
vhodn˘ komunikátor UC-7420.

Zjednodu‰enou modifikací
prodejních automatÛ mohou b˘t
napfi. informaãní stojany pro
vyhledávání spojení na nádra-

Ïích s tiskem v˘sledkÛ, vyvolá-
vací systémy v bankách, parko-
vací systémy, stojany pro v˘bûr
vstupného nebo m˘tného, infor-
maãní panely pro zji‰Èování cen
v˘robkÛ v supermarketech atd.

Dal‰ím typem aplikací jsou
komunikaãní brány mezi sítí
Ethernet a sériovou linkou. Pfií-
kladem je záloÏní pfiipojení
vnitfiní sítû do Internetu, kdy ko-
munikátor pfii v˘padku primární
linky automaticky vytvofií záloÏ-
ní pfiipojení pfies linku dial-up
nebo pfies GPRS ãi UMTS mo-
dem. V tomto pfiípadû je volba
komunikátoru závislá na rozhra-
ní modemu. Pokud se jedná
o sériovou linku, je dostaãující
dvouportov˘ model UC-7110.
V pfiípadû adaptéru USB ãi
PCMCIA je potfieba opût volit
model UC-7420. Obdobou této
aplikace jsou brány pro vzdále-
né pfiipojení k fiídicímu systé-
mu, automatické odesílání chy-
bov˘ch a stavov˘ch informací
a vzdálen˘ sbûr dat.

Tfietím pfiíkladem praktické-
ho vyuÏití Univerzálních ko-
munikátorÛ Moxa jsou mobilní
aplikace, ve kter˘ch jsou upfied-
nostÀovány pro své malé roz-
mûry, mechanickou odolnost,
nízkou spotfiebu a bezdrátovou
konektivitu. Tyto aplikace nej-
ãastûji vyuÏívají pfiepravní spo-
leãnosti ke sledování polohy
a technického stavu vozidel,
mnoÏství a teploty nákladu
a komunikaci s fiidiãem. Na zá-
kladû tûchto informací pak mo-
hou optimalizovat trasy vozidel
a informovat zákazníky o termí-
nu dodání v reálném ãase.

Produkty firmy Moxa je
moÏné zakoupit u spoleãnosti
Elcom IPC s.r.o. Více informací
lze získat na www.moxa.cz.
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