
Co zrobiÊ, gdy zaistnieje
potrzeba dodania kolejnego
modemu, kasy fiskalnej lub
kolejnego terminala do serwe-
ra UNIX-owego? Za poúrednic-
twem RS-a komunikuje siÍ
rÛwnieø wiÍkszoúÊ urz¹dzeÒ
przemys³owych i†komercyj-
nych. S¹ nimi przyk³adowo
czytniki kart magnetycznych,
czytniki kodÛw kreskowych,
aparatura kontrolno-pomiaro-
wa, maszyny technologiczne,
sterowniki programowalne,
elementy systemÛw RPC i†KD,
systemy wspomagania sprze-
daøy (ang. hand-held termi-
nals) oraz telefony komÛrko-
we i†bankomaty. Wszystkie te
urz¹dzenia wymieniaj¹ infor-
macje z†komputerami za po-
úrednictwem jednego z†trzech
inter fe j sÛw szeregowych:
RS232, RS422 lub RS485. Juø
w†tym miejscu moøna stwier-
dziÊ, øe dwa COM-y w kom-
puterze to za ma³o.

Ponad 10 lat temu do po-
dobnego wniosku dosz³a rÛw-
nieø tajwaÒska firma MOXA

T e c h n o l o g i e s .
Przewodnim sloga-
nem MOXY, w†du-
øym stopniu okreú-
laj¹cym rÛwnieø
jej strategiÍ marke-
tingow¹, jest ìNet-
working RS-232
Devices Everywhe-
reî. Sprawdzi³ siÍ
on chyba, ponie-
waø urz¹dzenia
MOXY moøna spo-
tkaÊ rzeczywiúcie
na ca³ym úwiecie.

Oferta MOXY obejmuje
karty wieloportowe w†standar-
dzie ISA/PCI/CompactPCI/
PCMCIA, samodzielne serwe-
ry portÛw, konwertery sygna-
³Ûw RS232->422/485, przed³u-
øacze RS232, zabezpieczenia
przeciwprzepiÍciowe oraz ser-
wery umoøliwiaj¹ce zdalny
dostÍp do sieci LAN. W†ofer-
cie s¹ rÛwnieø urz¹dzenia
umoøliwiaj¹ce wspÛ³dzielenie
jednej linii internetowej i†jed-
nego konta u†dostawcy inter-
netu.

Produkty MOXY, rÛøni¹ce
siÍ funkcjonalnoúci¹ i†cen¹,
zosta³y zgrupowane w†klasy.
S¹ nimi: Smartio, Intellio, In-
dustrio. Kaøda z†nazw jest
zwi¹zana z inn¹ funkcjonal-
noúci¹ produktÛw oraz innym
obszarem zastosowaÒ. Do do-
datkowej klasy zalicza siÍ kon-
wertery i†narzÍdzia programo-
we do obs³ugi komunikacji
szeregowej.

Co odrÛønia karty MOXY
od urz¹dzeÒ innych firm? Na
pewno fakt, øe drivery do³¹-

czane do sprzÍtu umoøliwiaj¹
wspÛ³dzielenie jednego prze-
rwania lub oddzielne przypo-
rz¹dkowanie IRQ poszczegÛl-
nym portom. Ma to szczegÛlne
znaczenie w†przypadku kart
obs³uguj¹cych wiÍcej niø 4†por-
ty szeregowe. Zazwyczaj w†sys-
temie komputerowym trudno
jest znaleüÊ jedno wolne prze-
rwanie, a†co dopiero cztery lub
osiem.

Smartio
Najbardziej popularn¹ kla-

s¹ jest Smartio. Obejmuje czte-
ro- lub oúmioportowe karty
zgodne ze standardem RS232
lub RS422/485. Produkty te
przeznaczone s¹ do ma³ych
systemÛw wymagaj¹cych nie-
zawodnoúci dzia³ania oraz
prostoty instalacji i†obs³ugi.
Zazwyczaj stosowane s¹ w†sys-
temach kas fiskalnych, do pod-
³¹czania czytnikÛw kart, ter-
minali oraz do niewielkich
serwerÛw internetowych. Przy-
k³adow¹ aplikacjÍ pokazuje
rys. 2.

4-portowa karta C104p ob-
s³uguje pojedynczy punkt ka-
sowy zainstalowany w†jednej
z†sieci hipermarketÛw w†Wiel-
kiej Brytanii. Zamiast typowej
kasy fiskalnej zastosowano ka-
sÍ zbudowan¹ na bazie PC-ta.
Karty MOXY C104p zosta³y
uøyte do pod³¹czenia i†stero-
wania wyúwietlaczem, czytni-
kiem kart kredytowych, wag¹
i†modemem. DziÍki temu sta³o
siÍ moøliwe zaprojektowanie
systemu monitoruj¹cego sto-
pieÒ aktywnoúci pojedynczego
punktu kasowego oraz anali-
zuj¹cego zachowania rynkowe
konsumentÛw i†jednoczeúnie
umoøliwiaj¹cego efektywne za-
rz¹dzanie magazynem, aby
zwiÍkszyÊ sprzedaø.

Inne ciekawe aplikacje,
w†ktÛrych wykorzystano karty
MOXY z†serii Smartio, to
wdroøony przez Austrian Ban-
king Automation System In-
tegrator sieÊ bankomatÛw, au-
tomatÛw do wymiany walut
i†automatÛw sprzedaj¹cych.

Miliony portów MOXY
Prawie każdy z nas stanął przed problemem
podłączenia do PC−ta urządzenia (np. myszy

szeregowej lub modemu) za pośrednictwem RS−a.
Celowo wymieniłem tutaj tylko dwa urządzenia,

a to dlatego, że standardowe płyty główne są
zazwyczaj wyposażane w taką liczbę COM−ów.

Rys. 1.
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Intellio
W†przypadku, gdy zaleøy

nam na odci¹øeniu PC-ta od
procedur obs³ugi komunika-
cji, warto zastanowiÊ siÍ nad
zastosowaniem kart wielo-
portowych z†rodziny Intellio.
Przyk³adow¹ aplikacj¹ jest
system SCADA (ang. Super-
visory Control and Data Ac-
quisition). System SCADA
jest zaawansowanym oprog-
ramowaniem s³uø¹cym do
moni torowania i †nadzoru

przebiegu procesÛw techno-
logicznych. Zapotrzebowanie
na moc obliczeniow¹ jest tu
bardzo duøe, a†opÛünienia
w†monitorowaniu i†archiwi-
zacji danych - niedopusz-
czalne.

Z†testÛw przeprowadzo-
nych przez inøynierÛw MOXY
wynika, øe obs³uga komunika-
cji szeregowej, przy zastoso-
waniu nieinteligentnej karty
oúmiu portÛw szeregowych
(np. C168H) poch³ania od 80
do 90 % czasu procesora. Dla
porÛwnania: wykorzystanie do
tego celu karty inteligentnej
C218TURBO obci¹øa procesor
komputera maksymalnie
w†5%. Karty z†rodziny Intellio
posiadaj¹ wbudowany 512KB
bufor I/O oraz RISC-owy pro-
cesor obs³uguj¹cy wszystkie
ø¹dania komunikacji proceso-
ra PC-ta.

System SCADA nie jest je-
dyn¹ aplikacj¹ dla kart z†ro-
dziny Intellio. Kart inteligen-
tnych z†powodzeniem uøyto
do sterowania bramkami bile-
towymi w†koreaÒskim metrze,
do obs³ugi systemu wyúwietla-
czy informacyjnych we w³os-
kich poci¹gach Pendolino oraz
w†instalacjach automatyki bu-
dynkÛw.

Niekiedy moøe zaistnieÊ
potrzeba do³¹czenia do kom-
putera urz¹dzeÒ komunikuj¹-
cych siÍ po RS-ie, znajduj¹-
cych siÍ na innym piÍtrze lub
nawet w†s¹siednim budynku.
Co wiÍcej, urz¹dzeÒ tych moøe
byÊ ponad 30. Ze wzglÍdu na
liczbÍ portÛw karta nieinteli-
gentna komunikacji nie obs³u-
øy. Ca³a moc PC zostanie skon-
sumowana przez procedury
komunikacyjne. Oczywiúcie
moøliwe jest w³oøenie do kom-

putera kilku kart inteligent-
nych. Jednak najbardziej ele-
ganckim rozwi¹zaniem jest in-
teligentny modu³ portÛw z†se-
rii C320. Sk³ada siÍ on z†karty
steruj¹cej rezyduj¹cej w†PC
oraz oúmio- lub szesnastopor-
towego koncentratora. ZwiÍk-
szenie liczby portÛw odbywa
siÍ tu poprzez dodawanie mo-
du³Ûw rozszerzeÒ.

Maksymalna odleg³oúÊ po-
miÍdzy kart¹ steruj¹c¹ a†kon-
centratorem portÛw wynosi
100m. Pojedyncza karta steru-
j¹ca potrafi obs³uøyÊ do 32
portÛw RS232 lub RS422.
W†PC moøe siÍ znajdowaÊ do
4†kart steruj¹cych. DziÍki ta-
kiemu rozwi¹zaniu, pojedyn-
czy PC moøe obs³ugiwaÊ do
128 urz¹dzeÒ szeregowych.
Modu³ C320 umoøliwia zbu-
dowanie w†pe³ni skalowalne-
go systemu obs³ugi komunika-
cji szeregowej.

Aplikacj¹, w†ktÛrej zasto-
sowano skalowalne modu³y
C320 to system kontroli do-
stÍpu obs³ugiwany przez jed-
n¹ z†firm ochroniarskich na
Tajwanie. Firma wykorzystuje
interfejsy RS232 do pod³¹cze-
nia modemÛw. Kaødy modem
do³¹czony jest do linii dzier-
øawionej, ktÛrej koniec zna-

jduje siÍ w†monitoro-
wanym budynku .
DziÍki temu wszelkie
informacje z†czujni-
kÛw obecnoúci, za-
mkÛw elektronicz-
nych, centralek anty-
w³amaniowych i†ka-
mer przemys³owych
mog¹ byÊ natych-
miast przes³ane do
centralnego kompute-
ra znajduj¹cego siÍ w†firmie
ochroniarskiej.

CzÍsto w†przypadku in-
westycji rozwojowych jedy-
nym uzasadnionym ekono-
micznie rozwi¹zaniem jest
w³aúnie skalowalny modu³
C320. Jako przyk³ad weümy
dostarczanie us³ug interneto-
wych.

Pocz¹tkowo firma posiada
tylko kilku klientÛw, a†zatem
uruchamia tylko parÍ linii mo-
demowych. Wraz z†up³ywem
czasu firma zdobywa nowych
klientÛw. Wtedy wystarczy do-
daÊ do C320 kolejny modu³
rozszerzeÒ.

Na pocz¹tku tego roku
w†ofercie handlowej MOXY
pojawi³ siÍ serwer portÛw
RS232 do sieci LAN. NPort
Server, tak brzmi jego na-
zwa, jest mostkiem po-
miÍdzy sieci¹ Ether-
net a†portami sze-
regowymi RS232.

NPort Ser-
ver umoøli-
wia pod³¹-
c z e n i e

do PC, i†zdalne kontrolowa-
nie za poúrednictwem sieci
LAN, do 255 portÛw szerego-
wych. Zatem urz¹dzenia takie
jak modemy, terminale, kasy
fiskalne, sterowniki PLC, wa-
gi, skanery, czytniki kodÛw
kreskowych mog¹ byÊ w³¹czo-
ne bezpoúrednio do sieci TCP/
IP (Ethernet lub Internet). Co
wiÍcej, dostÍp do kaødego
urz¹dzenia pod³¹czonego do
serwera portÛw moøe byÊ
wspÛ³dzielony przez kilka
komputerÛw.

NPort Server pracuje pod
kontrol¹ Windows NT i†jest
ìwidzianyî przez system
operacyjny jako fizyczne por-
ty COM. NPort Server nie po-
trzebuje wolnych przerwaÒ
i†adresÛw I/O. Nie powoduje
zatem konfliktÛw sprzÍto-
wych. DostÍpny jest w†wer-
sji oúmio- lub szesnastopor-
towej.

Industrio
Klasa Industrio to g³Ûwnie

dwu- i†czteroportowe karty in-
terfejsÛw RS422 i†RS485. Prze-
znaczone s¹ do pracy w†trud-
nych warunkach przemys³o-
wych. WiÍkszoúÊ urz¹dzeÒ
przemys³owych uøywa
i n t e r f e j s Û w
RS422 lub
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RS485 do komunikacji z†syste-
mami podrzÍdnymi lub nad-
rzÍdnymi. Niew¹tpliw¹ ich za-
let¹ jest moøliwoúÊ przes³ania
sygna³u na duøe odleg³oúci.
D³ugoúÊ l ini i danych
w†przypadku typowej
skrÍtki moøe wynosiÊ
1200m. Jest to od-
leg³oúÊ imponu-
j¹ca w†porÛw-
n a n i u
z†gwaran-
t o w a n ¹
w†standardzie
komputerowym
RS232 - 15m. Co
wiÍcej, do przes³ania
danych wystarcz¹ tylko
dwa przewody (RS485).
Cech¹ charakterystyczn¹ stan-
dardu RS485 jest to, øe do po-
jedynczej linii danych moøna
rÛwnolegle pod³¹czyÊ do 32
nadajnikÛw i†odbiornikÛw. Ma
to szczegÛlne znaczenie
w†przypadku instalacji prze-
mys³owych.

Przyk³adem aplikacji moøe
byÊ system sterowania i†moni-
torowania uk³adÛw napÍdo-
wych, wykorzystuj¹cych prze-
mienniki czÍstotliwoúci firmy
ANSALDO. Do pe³nego stero-
wania falownikiem potrzeb-
nych jest ok. 20 po³¹czeÒ kab-
lowych. Integracja przemienni-
ka czÍstotliwoúci z†systemem
automatyki staje siÍ droga
i†skomplikowana. W†przypad-
ku, gdy falownik oddalony jest
od sterowni o†100m trzeba
uøyÊ ok. 2†km przewodÛw. Je-
øeli w†instalacji znajduje siÍ
10 takich urz¹dzeÒ, d³ugoúÊ
potrzebnych przewodÛw ulega

10-krotnemu zwiÍkszeniu.
Okablowanie ta-

kich urz¹-

dzeÒ jest operacj¹ kosztown¹
nie tylko ze wzglÍdu na cenÍ
przewodÛw, ale rÛwnieø ze
wzglÍdu na czas potrzebny na
ich po³oøenie i†uruchomie-
nie napÍdu.

Konwertery
W†sk³ad tej
r o d z i n y
w c h o d z ¹
g ³Ûwnie
konwer-

tery sygna-
³Ûw RS232 na

RS485, zabezpie-
czen ia przec iw-

przepiÍc iowe oraz
przed ³uøacze l in i i

RS232. W†ofercie MOXY
dostÍpne s¹ konwertery bez
lub z†optoizolacj¹. Konwerte-
rÛw sygna³u nie da siÍ prosto
sklasyfikowaÊ pod wzglÍdem
obszaru zastosowaÒ. Spotyka-
ne s¹ niemal w†kaødej ga³Ízi
przemys³u.

Interesuj¹cym przyk³adem
zastosowania jest rozwi¹zanie
przyjÍte przez jedn¹ z†firm zaj-
muj¹cych siÍ automatyk¹ bu-
dynkÛw. W†budowanym syste-
mie Rejestracji Czasu Pracy
(system RPC) i†Kontroli DostÍ-
pu (system KD) zasz³a potrze-
ba pod³¹czenia urz¹dzeÒ ko-
munikuj¹cych siÍ w†standar-
dzie RS232 do systemu kom-
puterowego, przy czym odleg-
³oúÊ pomiÍdzy urz¹dzeniami
a†PC-tem przekracza³a 15m
(maksymalna d³ugoúÊ przewo-
dÛw linii RS232). Czytniki kart
magnetycznych i†kluczy elek-
tronicznych znajdowa³y siÍ bo-
wiem w†rÛønych pomieszcze-
niach i†na rÛønych piÍtrach.

Jedn¹ z†moøliwoúci by³o
zastosowanie 4-portowych kart
RS232 oraz przed³uøaczy linii
RS232 z†ser i i IC150 lub
HM150. Jednakøe ze wzglÍdÛw
ekonomicznych zdecydowano

siÍ na 4-portowe karty in-
terfejsu RS485 z†serii In-
dustrio oraz konwerte-
ry sygna³Ûw RS232-
>RS485.
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ZakoÒcze-
nie

W†powy-
øszym artykule
opisaliúmy tylko
kilka rozwi¹zaÒ
wykorzystuj¹cych
karty wieloportowe
MOXY. Kaødego ro-
ku wzrasta liczba kart
MOXY stosowanych
w†przemyúle i†informaty-
ce. Obszar zastosowaÒ
urz¹dzeÒ MOXY obejmuje ta-
kie dziedziny jak: automatyka
przemys³owa, przemys³ elekt-
roniczny, telekomunikacja,
systemy kasowe, urz¹dzenia
bankowe, magazyny, us³ugi in-
ternetowe, systemy rejestracji
czasu pracy i†kontroli dostÍ-
pu, systemy ochrony mienia,
systemy terminalowe.

Od momentu og³oszenia
w†1988 roku pierwszej inteli-
gentnej karty wieloportowej do
PC, MOXA sprzeda³a na ca³ym
úwiecie ponad 2†miliony por-
tÛw szeregowych. 11 lat pro-
fesjonalnej dzia³alnoúci ugrun-

towa³o pozy-
cjÍ MOXY na rynku
úwiatowym jako czo³owe-
go dostawcy kart i†modu³Ûw
wieloportowych RS232/422/
485 do PC.
Wojciech Kuœ,
ELMARK Automatyka
e-mail: wk@elmark.com.pl
tel. (0-22) 828-29-11
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