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Moduły komunikacyjne
„embedded”

Zastanówmy się, co nam daje ta-
kie rozwiązanie. Po pierwsze łatwo 
taki moduł wymienić na inny, ofe-
rujący inne możliwości komunikacyj-
ne. Po drugie, mamy pewność, że 
gdy pojawi się nowy moduł przysto-
sowany do pracy w innym standar-
dzie, będziemy mogli go zastosować 
bez potrzeby ponownego projektowa-
nia płytki. W ten sposób nasz pro-
dukt szybko się nie zestarzeje. 

Gdy szerzej spojrzeć na sprawę, 
to widzimy jeszcze jedną korzyść, 
a mianowicie możliwość stworze-
nia produktu uniwersalnego, mo-
gącego pracować w różnych loka-
lizacjach, gdzie dostępne są różne 
media komunikacyjne. Tam, gdzie 
na przykład nie ma dostępu do łą-

Często, gdy istnieje potrzeba wyposażenia urządzeń elektronicznych 
w funkcje komunikacyjne, projektanci sięgają po dostępne na rynku 

gotowe moduły. Dzięki nim w prosty sposób można zaimplementować 
w urządzeniu potrzebną technologię komunikacyjną, oszczędzając 

czas i wysiłek związany z projektowaniem od podstaw modułu. 
W artykule przedstawiamy rozwiązania komunikacyjne OEM firmy 

Multitech. Mają one tą podstawową zaletę, która wyróżnia je 
w tłumie innych rozwiązań: wszystkie są ze sobą zgodne od strony 

elektrycznej i są zaprojektowane do współpracy z uniwersalnym 
gniazdem Multitecha (universal socket). 

Rys. 1. Moduły prezentowane w artykule są wymienne 
dzięki zastosowaniu złącz Multitecha universal socket

cza ethernetowego, można zastoso-
wać moduł GPRS/EDGE lub modem 
ISDN (rys. 1).

SocketEthernet IP
Gdy potrzebujemy wyposażyć 

aplikację w interfejs ethernetowy, 
z pomocą przychodzi moduł o na-
zwie SocketEthernet IP (fot. 2). 
Układ jest zbudowany na proceso-
rze z rodziny ARM9. Posiada sys-
tem operacyjny oparty na Linuxie, 
zaimplementowany kompletny stos 
TCP/IP zapewniając kompletne roz-
wiązanie typu serial–to–ethernet. 
Modem konfigurujemy albo poprzez 
UART wykorzystując interfejs ko-
mend, albo z poziomu przeglądarki 
internetowej od strony interfejsu 

Ethernet .  Pos ia -
da pełną funkcjo-
nalność serial–to–
–ethernet umożli-
wiając mostkowa-
nie, tunelowanie, 
emulację modemu. 
Moduł SocketEth-
ernet IP obsługuje 
protokoły: DHCP 
Client, Telnet Ser-
ver, Telnet Client, 
UDP Server, UDP 
Client ,  Terminal 
Server, TFTP Serv-
er, Remote Trans-
parent Bridging, 
Point–to–Point Pro-
tocol (PPP), HTTP 
S e r v e r ,  S M T P 
C l i e n t ,  P O P 3 
Client, FTP Client, 

SNTP Client, SNMP Agent, Raw 
UDP/TCP Socket.

Możliwe są aktualizacje firm-
ware’u z wykorzystaniem interfejsu 
Ethernet (10/100BaseT) lub UART 
(do 230 kb/s). Modem jest zasilany 
napięciem o wartości 3,3 VDC lub 
5 VDC, a typowy pobór prądu to 
260 mA.

SocketModem i SocketModem 
IP

Te dwa modemy (fot. 3 i 4) po-
zwalają na wykorzystanie do trans-
misji danych standardowej linii 
telefonicznej PSTN. Dostępne są 
modemy pracujące w standardach 
V.92/56K, V.34/33.6K, V.32bis/14.4K 
i V.22bis/2400 b/s. Oprócz transmi-
sji danych pozwalają one również 
na wysyłanie faksów. Jeżeli aplika-
cja nie wymaga funkcji wysyłania 
faksów mamy do dyspozycji tańsze 
wersje modułów bez tej funkcji. 

Oprócz funkcji modemu linii 
analogowej SocketModem IP ma 
wbudowany stos TCP/IP, obsługu-
jący protokoły: DNS, Dial–in PPP, 
FTP, HTTP, ICMP, IP, IPCP, LCP, 
POP3, PPP, SMTP, SNMP, SNTP, 
TCP, Telnet i TFTP. Pozwala to na 
obsługę tych protokołów z poziomu 
komend AT.

Powyższe modemy posiadają pa-
mięć Flash i pozwalają na zdalne 
aktualizacje firmware’u. Modemy 
posiadają wszystkie niezbędne cer-
tyfikaty i są homologowane w po-
nad 50 krajach, w tym oczywiście 
i w Polsce.

Fot. 2. Wygląd modułu SocketEther-
net IP

Fot. 3. Moduł SocketModem IP
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Fot. 4. Moduł SocketModem

Fot. 5. Wygląd modułu SocketModem ISDN

Fot. 6. Wygląd modułu SocketWireless Bluetooth

SocketModem ISDN
Dzięki temu modemowi (fot. 5) 

możemy dodawać do naszej aplika-
cji funkcjonalność związaną z komu-
nikacją poprzez linię ISDN. Jest to 
kompletny modem ISDN pracujący 
w trybie 2B+D BRI (Basic Rate In-
terface). Przy wykorzystaniu dwóch 
kanałów typu B, uzyskujemy pręd-
kość transmisji do 128 kb/s. Kanał 
D jest kanałem kontrolnym i pracu-
je on z prędkością 16 kb/s. Modem 

obsługuje następujące protokoły: 
PPP, ML–PPP, MP+, V.120, X.75, 
HDLC, CHAP MD5, PAP. Posiada 
również funkcję prezentacji nume-
ru połączenia przychodzącego. Od 
strony hardwareowej z jednej stro-
ny mamy interfejs UART, a z dru-
giej czteroprzewodowy interfejs S/
T. Moduły dostępne są w wersjach 
z napięciem zasilania 3,3 VDC oraz 
5 VDC. Pamięć Flash pozwala na 
aktualizację firmware’u modemu 
w przypadku pojawienia się jego 
zmodyfikowanych wersji.

SocketWireless Blu-
etooth

Tam, gdzie istnieje 
potrzeba przesyłanie da-
nych na niezbyt duże 
odległości mamy do dys-
pozycji SocketWireless 
Bluetooth (fot. 6). Mo-
dem ten pracuje w stan-
dardzie Bluetooth v1.2 
klasy 1 i pozwala komu-

nikować się na odległość do 100 
m. Cała konfiguracja, jak i zarzą-
dzanie transmisją odbywa się przy 
użyciu komend AT, wysyłanych na 
port UART. Prędkość portu może-
my programować przy użyciu ko-
mend AT w zakresie od 1200 b/s 
do 921,6 kb/s. Linie DTR i DSR 
portu UART mogą zostać skonfi-
gurowane jako cyfrowe wejścia/
wyjścia (GPIO) i obsługiwane z po-
ziomu komend AT. Mamy moż-

l iwość zestawiania 
przeźroczystego łącza 
szeregowego. Opcja 
AutoConnect  umoż-
liwia automatyczne 
nawiązanie połączenia 
z  drugim modułem 
bez potrzeby każdo-
razowej ingerencji ze 
strony hosta. Wystar-
czy tylko raz skon-
figurować połączenie 
między dwoma modu-
łami, a połączenie jest 

automatycznie nawiązywane po re-
secie bądź zaniku zasilania. 

SoketWireless Bluetooth jest 
zgodny z normą bezpieczeństwa 
Bluetooth i zapewnia 56–bitowe 
szyfrowanie transmisji oraz uwie-
rzytelnianie połączenia za pomocą 
10–znakowego PIN–u.

Modem posiada konektor ante-
nowy typu MMCX i jest dostępny 
w dwóch wersjach zasilania 5 VDC 
oraz 3,3 VDC. Posiada on wszyst-
kie niezbędne certyfikaty radiowe,
więc nie ma potrzeby ponownego 

certyfikowania go-
towego produktu.

SocketModem 
GPRS 
i SocketModem 
EDGE…

… t o  g o t o w e 
rozwiązania wyko-
rzystujące jako me-
dium transmisyjne 
sieć GSM (fot. 7). 
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SoketModem GPRS pracuje w GPRS 
klasy 10, zapewniając przepustowość 
do 85,6 kb/s, natomiast SocketModem 
EDGE działa w technologii E–GPRS 
(EDGE) klasy 10 (do 240 kb/s). Tam, 
gdzie nie jest dostępna transmi-
sja EDGE może on pracować jako 
modem GPRS w klasie 12. Oprócz 
tego oba modemy posiadają wszyst-
kie podstawowe funkcje GSM, takie 
jak: SMS, transmisja CSD (14,4 kb/s), 
GSM FAX klasy 1 i 2. Do integracji 
modemów z projektem mamy interfejs 
UART z programowalną prędkością do 
115,2 kb/s dla SocketModem GPRS 
oraz 460 kb/s dla SocketModem 
EDGE. Wygodny w użyciu zestaw ko-
mend AT pozwala łatwo konfiguro-
wać, jak i sterować komunikacją mo-
demów. Wbudowana funkcjonalność 
stosu TCP/IP, dostępna z poziomu roz-
szerzonego zestawu komend AT, daje 

możliwość obsługi protokołów TCP, 
UDP, DNS, FTP, SMTP, POP3.

Od strony sprzętowej prezentowa-
ne moduły mają wbudowany sterow-
nik, tor radiowy, podstawkę dla kar-
ty SIM oraz konektor antenowy typu 
MMCX.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów modułów
Parametr SocketModem GPRS SocketModem EDGE
Typ transmisji
SMS
14,4 b/s CSD
Maksymalny transfer
Maksymalna prędkość UART
Class 1 i Class 2 Group 3 FAX
Class 1 Group 3 FAX
Komendy AT
Złącze antenowe MMCX 
Napięcie zasilania
Wymiary
Temperatura pracy
Certyfikaty

GPRS klasy 10
+
+

85,6 kb/s
115,2 kb/s

+

+
+

5 VDC
8,0 x 3,5 x 1,2 cm

–30° to +70° C
FCC, PTCRB, R&TTE

EDGE klasy10, GPRS klasy12
+
+

240 kb/s
460 kb/s

+
+
+

5 VDC
6,48 x 3,5 x 0,87 cm

–30° do+65° C
FCC, PTCRB, R&TTE 

Zestawienie podstawowych parame-
trów modułów znajduje się w tab. 1.

Kompletne rozwiązania 
modemowe

Dla tych, których interesują go-
towe rozwiązania Multitech oferuje 
kompleksowe rozwiązania routerów 
SOHO, wykorzystujące technologię 
GPRS/EDGE. Dostępne są one w róż-
nych wersjach w zależności od wypo-
sażenia w interfejsy zewnętrzne. Mamy 
do dyspozycji modemy z interfejsem 
RS232, Ethernet, USB, Bluetooth. Wy-
posażono je w zaawansowany interfejs 
konfiguracyjny dostępny poprzez prze-
glądarkę internetową. Posiadają zaim-
plementowany kompletny stos TCP/IP, 
serwer DHCP, mechanizmy filtrowa-
nia pakietów, funkcje routingu oraz 
mechanizmy translacji adresów NAT. 

Fot. 7. Rodzina zewnętrznych mulitmodemów GPRS i EDGE
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Dodatkowe informacje
ACTE, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 49, tel. 022 33 60 200, fax 022 33 60 201

www.acte.pl, e-mail: acte@acte.pl

Solidna aluminiowa obudowa spra-
wia, że modemy mogą być stosowa-
ne w trudnych warunkach eksploata-
cyjnych.

Podsumowując opisane tu modemy 
należy dodać, że producent daje na 
nie dwa lata gwarancji, istnieją dla 
nich również zestawy ewaluacyjne. 
Stosując gotowe moduły nie musimy 
się martwić o uzyskanie certyfikatów,
ponieważ jeżeli moduł jest certyfiko-

wany to gotowy produkt, który go 
wykorzystuje nie musi być już certy-
fikowany pod tym samym kątem.
KK

Więcej informacji na temat opisy-
wanych tu produktów można znaleźć 

na stronach producenta www.multi-
tech.com lub w firmie ACTE Sp. z o.o
(www.acte.pl), która jest dystrybutorem 
opisywanych w tym artykule produk-
tów, jak również zapewnia wsparcie 
techniczne oraz bezpłatne wypożycze-
nia zestawów testowych.


