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U-Rejestry
Modem poza S-rejestrami posiada

jeszcze specyficzne dla niego 16-bi-
towe U-rejestry, s³uø¹ce do konfigu-
racji elementarnych parametrÛw od-
powiadaj¹cych za poprawn¹ wspÛ³-
pracÍ modemu z†sieci¹ telefoniczn¹.
Jest ich doúÊ duøo i†opis ich zaj¹³-
by ca³y numer EP, dlatego omÛwiÍ
najciekawsze z†nich.
Pierwsze U-rejestry ustawiaj¹ filt-

ry dekodera DTMF do wymagaÒ
w†danym kraju. W†dokumentacji mo-
demu znajduje siÍ spis ustawieÒ dla
wielu krajÛw. Lista ta jest doúÊ d³u-
ga i†- co cieszy - znajduje siÍ na
niej takøe Polska.
W†rejestrach U37...U40 ustawiamy

liczbÍ impulsÛw odpowiadaj¹c¹ cyf-
rze wybieranej w†systemie impulso-
wym. Rejestry U42...U45 ustalaj¹
czas przerwy/zwarcia i†czas po-
miÍdzy wybieranymi cyframi w†sys-
temie impulsowym. Rejestry
U47...U48 ustalaj¹ czas trwania
i†czas przerwy tonÛw DTMF.
Bit 1†w†rejestrze U67 decyduje

o†minimalnym napiÍciu dzwonienia.
WartoúÊ 0†rejestru ustala wartoúÊ na-
piÍcia na 11...22V, a†wartoúÊ 1†na
17...33V. Jeúli modem zmienia stan
linii RI podczas wystÍpowania im-
pulsÛw zak³Ûcaj¹cych na linii, war-
to bit ten ustawiÊ na 1.

Testy praktyczne
Przejdümy teraz do praktycznego

testu modemu. PrzypomnÍ, øe
w†przyk³adach za³oøy³em, øe modem
ustawiony jest standardowo (po w³¹-
czeniu zasilania lub wydaniu ko-
mendy ATZ).

Nawi¹zanie po³¹czenia
Wydaj¹c komendÍ ATDnnnn, gdzie

nnnn to numer ø¹dany, ³¹czy siÍ
z††drugim modemem. Jeúli po³¹cze-
nie dojdzie do skutku, otrzymamy
komunikat CONNECT xxxx, gdzie
xxxx oznacza prÍdkoúÊ transmisji.
Dodatkowo linia DCD zmieni stan
na aktywny. Po po³¹czeniu modem
stanie siÍ ìprzezroczystyî dla prze-
sy³anych znakÛw. Po³¹czenie roz³¹-
czamy komend¹ ATH, ale jak j¹ wy-

daÊ skoro modem jest ìprzezroczys-
tyî i†nie interpretuje komend?
W†tryb rozkazowy wchodzimy, na-
ciskaj¹c trzy razy znak plus, po
czym czekamy na komunikat OK,
ktÛry pojawi siÍ po oko³o 1,5 sekun-
dy. Od tego momentu jesteúmy
w†trybie rozkazowym i†moøemy wy-
daÊ komendÍ ATH. Jeúli chcemy
wrÛciÊ z†powrotem do transmisji,
wydajemy komendÍ ATO. Po niej
dostaniemy komunikat CONNECT.

Odbieranie po³¹czeÒ
Po³¹czenie przychodz¹ce jest sygna-

lizowane komunikatem RING. W†mo-
mencie kiedy modem odbiera dzwo-
nek, linia RI przyjmuje stan aktyw-
ny. Po³¹czenie odbieramy,  wydaj¹c
komendÍ ATA. Gdy dojdzie do po-
³¹czenia, otrzymamy komunikat CON-
NECT. Dodatkowo linia DCD zmieni
stan na aktywny. Na wstÍpie artyku-
³u wspomnia³em o†CLIP-ie. Do jego
obs³ugi s³uø¹ dwie komendy:
AT+VCID i†AT+VCDT. Komend¹
AT+VCID uaktywniamy b¹dü dezak-
tywujemy CLIP. AT+VCID=0 wy³¹cza
CLIP-a, AT+VCID=1 w³¹cza formato-
wany CLIP, natomiast AT+VCID=2
w³¹cza CLIP-a w†standardzie RAW.
W†tym przypadku modem nie inge-
ruje w†przysy³an¹ informacjÍ i†wy-

W†artykule prezentujemy

moøliwoúci DIP-modemÛw,

czyli ìzwyczajnychî

modemÛw†telefonicznych,

tyle øe bardzo ma³ych.

Modemy takie s¹

przeznaczone do

wbudowania w†urz¹dzenia,

m.in. w†centrale telefoniczne,

systemy alarmowe czy

sterowniki przemys³owe

obs³ugiwane zdalnie.

Modem zapewnia ochronÍ

sterowanych urz¹dzeÒ przed

nieuprawnionym dostÍpem,

a†to za spraw¹

wbudowanego dekodera CLIP.

DziÍki niemu sterowane

urz¹dzenie moøe odrzucaÊ

po³¹czenia z†nieznanymi

numerami.

S-Rejestry
Modem posiada oczywiúcie S-re-

jestry, ktÛre s³uø¹ do konfiguracji
modemu.
Rejestr 0 odpowiada za to, po ilu

dzwonkach modem automatycznie
odbierze po³¹czenie. Jeúli wpiszemy
0, modem nie odbierze po³¹czenia.
Ustawienia tego rejestru mog¹ byÊ
myl¹ce, poniewaø po³¹czenie moøe
odebraÊ program terminala komen-
d¹ ATA po ustawionej w†nim licz-
bie dzwonkÛw. Naleøy uwaøaÊ
z†ustawieniem rÛønym od zera, po-
niewaø modem nie wysy³a wtedy
komunikatu RING, tylko CONNECT
lub NO CONNECT. Standardowe
ustawienie 0.
Rejestr1 jest to licznik odebranych

dzwonkÛw.
Rejestr2 zawiera kod znaku esca-

pe, standardowo 43 (znak ì+î).
Rejestr3 zawiera kod znaku CR,

standardowo 13.
Rejestr4 zawiera kod znaku LF,

standardowo 10.
Rejestr5 zawiera kod znaku back-

space, standardowo 8.
Rejestr6 zawiera czas oczekiwania

na sygna³ zg³oszenia centrali w†se-
kundach, standardowo 3.
Rejestr7 zawiera czas na nawi¹za-

nie po³¹czenia. Jeúli w†zadanym cza-
sie modem nie nawi¹øe po³¹czenia,
roz³¹czy siÍ. Standardowe ustawie-
nie 60.
Rejestr8 zawiera czas trwania pau-

zy (znak ì,î lub ì<î) w†sekundach,
standardowo 2.
Rejestr9 zawiera(std=6) 1/10 s.
Rejestr10 zawiera dan¹ okreúlaj¹c¹

opÛünienie od zmiany stanu linii
DCD na nieaktywny do roz³¹czenia
(zwolnienia linii telefonicznej) w†1/
10 s, standardowo 6†(0,6 s).
Rejestr12 zawiera czas od wys³ania

kodu ESC (standardowo ì+++î) do
otrzymania komunikatu OK w†1/50
s, standardowo 50.

DIP ModemDIP Modem
Możliwości i obsługa
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Dodatkowe informacje

úwietla j¹ bezpoúrednio na ekranie.
Swoj¹ drog¹, przy CLIP-ie RAW moø-
na czasem wyczytaÊ ciekawe infor-
macje o†centrali. Polecam jednak for-
matowany CLIP. W†takim przypadku
jeúli modem odbierze dzwonek, na
ekranie terminala zobaczymy:
RING
CIDM
DATE = 0614
TIME = 1014
NMBR = 0123456789
Znaczenie poszczegÛlnych pÛl jest

chyba jasne, nadmieniÍ tylko, øe:
CIDM to informacja, øe rozpoznano
CLIP, DATE wyúwietla datÍ w†for-
macie MM/DD, TIME wyúwietla czas
w†formacie gg/mm.
Rozkazem AT+VCDT wybieramy

rodzaj CLIP-a.
AT+VCDT=0 wybiera CLIP FSK

dekodowany po dzwonku. Taki CLIP
obowi¹zuje oficjalnie od 03.2003
w†TPSA. Jeúli jednak mamy ³¹cze
ISDN, to moøemy w†terminalu wy-
braÊ standard DTMF.
AT+VCDT=1 wybiera CLIP FSK,

z†tym øe oczekuje na CLIP zawsze.
AT+VCDT=2 wybiera standard UK.
AT+VCDT=3 wybiera standard Ja-

pan.
AT+VCDT=4 wybiera CLIP w†stan-

dardzie DTMF. W†tym standardzie
nie mamy jednak informacji o†dacie
i†godzinie. Informacja ta jest czasem
przydatna, bo moøe synchronizowaÊ
wewnÍtrzny zegar RTC. Reasumuj¹c,
aby odbieraÊ CLIP FSK, naleøy wy-
daÊ komendy:
AT+VCID=1
AT+VCDT=0
Jeúli CLIP jest dostÍpny w†DTMF,

wydajemy komendy:
AT+VCID=1
AT+VCDT=4
Niestety modem nie ma komendy

zapamiÍtuj¹cej konfiguracjÍ w†NV-
RAM (AT+&W) i†po kaødym zerowa-
niu naleøy modem ponownie konfi-
gurowaÊ. Dla urz¹dzeÒ, w†ktÛre
wbudowano modem, nie stanowi to
øadnej niedogodnoúci. Procedury
z†ROM mog¹ wpisaÊ do modemu
wymagan¹ konfiguracjÍ po zerowa-
niu. Do programowego zerowania
modemu s³uøy komenda ATZ. Po jej
wykonaniu modem znajdzie siÍ
w†takim stanie jak po sprzÍtowym
zerowaniu.

Wykrywanie pod³¹czonego
rÛwnolegle telefonu
Wydaj¹c komendÍ AT:U69,0004

w³¹czamy monitorowanie napiÍcia na
linii telefonicznej. NapiÍcie to moøe-
my odczytaÊ komend¹ AT:R79. Pod-

czas testÛw przy wolnej linii telefo-
nicznej odczyta³em wartoúÊ 0018. Jeú-
li s³uchawka przy³¹czonego rÛwnoleg-
le telefonu by³a pod³¹czona, odczyta-
³em wartoúÊ 0004. Jeúli linia by³a od-
³¹czona (uszkodzona), odczytywa³em
wartoúÊ 0000. Jeden bit odpowiada
napiÍciu 2,75†V. Jak ³atwo siÍ zorien-
towaÊ, na testowanej linii przy od³o-
øonej s³uchawce panowa³o napiÍcie
77 V, przy podniesionej 11 V. Funk-
cja monitorowania napiÍcia moøe byÊ
wykorzystana takøe†do wykrycia faktu
uszkodzenia linii telefonicznej.

Upgrade oprogramowania
systemowego
Do upgrade'u oprogramowania s³u-

øy komenda AT:Paaaa,xxxx,yyyy,...
gdzie aaaa - adres w†pamiÍci RAM,
xxxx yyyy dane zapisywane pod ko-
lejne adresy. Jak wiÍc widaÊ, od
producenta úci¹gamy najnowsz¹ wer-
sjÍ programu w†postaci pliku teksto-
wego, wysy³amy do modemu, po
czym wykonujemy komendÍ ATZ.
Jeúli sumy kontrolne bÍd¹ siÍ zga-
dza³y, modem wykona program z†pa-
miÍci RAM, jeúli nie - z†ROM.
Niestety modem nie ma komendy

zapamiÍtuj¹cej konfiguracjÍ w†NV-
RAM (AT+&W) i†po wy³¹czeniu za-
silania konieczne jest ponowne ³ado-
wanie nowszej wersji programu. Dla
urz¹dzeÒ, w†ktÛre wbudowano mo-
dem, nie stanowi to øadnej niedo-
godnoúci. Procedury z†ROM mog¹
wpisaÊ nowsz¹ wersje programu do
modemu przy inicjalizacji.

£¹czenie modemÛw
Jak kaødy wie, modemy moøna

po³¹czyÊ za poúrednictwem centrali
telefonicznej. WyprÛbowa³em jednak
inn¹ moøliwoúÊ, modemy po³¹czy-
³em ze sob¹ kablem bez poúrednic-
twa jakichkolwiek urz¹dzeÒ. Ze
wzglÍdu na to, øe modem prÛbuj¹cy
nawi¹zaÊ ³¹cznoúÊ nie otrzyma tonu
400 Hz, trzeba wy³¹czyÊ jego detek-
cje komend¹ ATX0. Wybieramy nu-
mer komend¹ ATD. Na drugim mo-
demie musimy wykonaÊ komendÍ
ATA. Po chwili modemy ìdogadaj¹
siÍî, o†czym zostaniemy poinformo-
wani komunikatem CONNECT. Poja-
wia siÍ pewien problem, gdy po³¹-
czenie zostanie zerwane. Wtedy to
jeden z†modemÛw musi wykonaÊ
komendÍ ATA, drugi ATD. Ze
wzglÍdu na to, øe modem wydaj¹cy
komendÍ ATA nie wie czy i†kiedy
drugi z†modemÛw prÛbuje siÍ z†nim
po³¹czyÊ, musi on ci¹gle wysy³aÊ
rozkaz ATA, po czym czekaÊ na
CONNECT lub NO CARRIER. Jeúli

otrzyma CONNECT, to przechodzi
do transmisji, jeúli NO CARRIER, to
ponownie wysy³a ATA. Jeúli trans-
misja zostanie zerwana (najlepiej ba-
daÊ stan linii DCD), to ponownie
wysy³amy ATA. Drugi modem powi-
nien wysy³aÊ ATD i†tak jak pierw-
szy z†modemÛw czekaÊ na komuni-
kat CONNECT lub NO CARRIER.
Podobnie jak pierwszy modem, gdy
otrzyma NO CARRIER lub straci
noún¹ (nieaktywna linia DCD), prÛ-
buje ponownie nawi¹zaÊ po³¹czenie
wykonuj¹c†rozkaz ATD.
Po wys³aniu ATA (dla modemu

odbieraj¹cego) lub ATD (dla nadaj¹-
cego) modem przez 60 sekund prÛ-
buje nawi¹zaÊ po³¹czenie (chyba øe
zmienimy to w†S-rejestrach), dziÍki
temu prÍdzej czy pÛüniej modemy
ìdogadaj¹ siÍî.
Takie po³¹czenie modemÛw moøe

byÊ przydatne tam gdzie trzeba trans-
mitowaÊ dane na duøe odleg³oúci ze
úredni¹ prÍdkoúci¹, a†do dyspozycji
mamy jedn¹ parÍ przewodÛw. Inne
zastosowanie to transmisja danych na
duøe odleg³oúci za poúrednictwem ³¹-
czy dzierøawionych. Takimi ³¹czami
ze wzglÍdu na wystÍpuj¹ce po dro-
dze przejúcia z†torÛw analogowych
na cyfrowe, úwiat³owÛd†i†odwrotnie
moøna transmitowaÊ tylko sygna³y te-
lefoniczne z†pasma 300...3400 Hz
przez co odpada transmisja w†stan-
dardzie RS485.

S³owo na zakoÒczenie
Na tym koÒczÍ opis DIP-modemu.

Podczas kilkudniowych testÛw modem
sprawowa³ siÍ bardzo dobrze. Warto
wspomnieÊ, øe produkowane s¹ mode-
my o†rÛønych moøliwoúciach (wbudo-
wany FAX, sekretarka) i†prÍdkoúciach
transmisji (od 2400 bd do 57600 bd).
DziÍki temu moøna wybraÊ modem,
ktÛry przy minimalnej cenie spe³ni na-
sze oczekiwania. Wbudowanie dekode-
ra CLIP jest rewelacyjnym pomys³em.
DziÍki temu sterowane urz¹dzenie jest
odporne na prÛby ìw³amania siÍî. Mi-
nimalne wymiary i†ma³y pobÛr pr¹du
predysponuj¹ modem do ma³ych urz¹-
dzeÒ czy kart. Zasilanie 3,3 V†jest jak
najbardziej na czasie, ale producent
wzi¹³ pod uwagÍ, øe wiele urz¹dzeÒ
nadal jest zasilanych napiÍciem
5†V†i†wyposaøy³ modem w†wejúcia ak-
ceptuj¹ce poziomy TTL.
S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl


