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Zadanie jakie sobie postawili konstrukto-
rzy firmy Advantech nie naleøy do banal-
nych, wykonali je jednak bezb³Ídnie. W†nie-
wielkiej obudowie, wykonanej z†niebieskie-
go, wysokoudarowego tworzywa sztucznego,
zintegrowano kompletny tor radiowy oraz za-
awansowany system mikroprocesorowy, ktÛre
w†niezwykle zgrabny sposÛb zastÍpuj¹ siecio-
we konwertery RS232/485, zapewniaj¹c po-
nadto moøliwoúÊ bezprzewodowego przesy³a-
nia danych. Transfer danych jest dwukierun-
kowy i†jest moøliwy w†trybie punkt-punkt
lub w†trybie rozproszonej sieci z†nadzorc¹
Master i†wÍz³ami Slave. Kaødy modem Slave
ma przypisany numer tak, øe przesy³ane dane
s¹ adresowane do konkretnego odbiornika.
Obudowa modemu jest wyposaøona

w†uchwyt przystosowany do montaøu na szy-
nie DIN, dziÍki czemu do³¹czenie urz¹dze-
nia do typowego systemu sterowania nie
sprawia najmniejszych problemÛw. Podob-
nie jak w†przypadku innych urz¹dzeÒ Ad-
vantecha, jakoúÊ i†estetyka wykonania obu-
dowy nie budzi najmniejszych zastrzeøeÒ.
W†sk³ad standardowego wyposaøenia mode-
mu wchodzi takøe dodatkowy, metalowy
uchwyt do montowania go np. na úcianie.
ADAM-4550 jest wyposaøony w†interfejsy:

RS232 (DB-9), RS485 (z³¹cze úrubowe) oraz
jednobitowe wejúcie wymuszaj¹ce prze³¹cze-
nie urz¹dzenia w†tryb konfiguracji. W†gÛr-
nej, bocznej czÍúci obudowy umieszczono
z³¹cze anteny mikrofalowej, ktÛra jest stan-
dardowym wyposaøeniem modemu. RolÍ ele-
mentÛw sygnalizacyjnych spe³niaj¹ dwie mi-
niaturowe diody LED. Jedna z†nich sygna-
lizuje do³¹czenie zasilania, druga nawi¹za-
nie ³¹cznoúci z†innymi modemami lub prze-
³¹czenie w†tryb konfiguracji. Pomimo pros-
toty ìpanelu operatoraî spe³nia on dosko-
nale swoj¹ funkcjÍ i†jest bardzo czytelny.
KonfiguracjÍ sterownikÛw, tzn. ustalenie

szybkoúci transmisji, adresu sterownika i†try-
bu jego pracy, umoøliwia prosty program
terminalowy, ktÛry jest standardowym wypo-
saøeniem kaødego ADAMa-4550 (rys. 1). Kon-
figuracji moøna dokonaÊ w†sposÛb pÛ³auto-
matyczny - poprzez wybÛr opcji lub rÍcznie

wykorzystuj¹c polecenia konfiguracyjne mo-
demu. Lista dostÍpnych poleceÒ jest niezbyt
bogata, lecz umoøliwia dostÍp do wszystkich
nastaw urz¹dzenia. Po ustaleniu konfiguracji
jest ona zapamiÍtywana w†nieulotnej pamiÍci
modemu, stanowi¹c wzorzec po kaødorazo-
wym w³¹czeniu zasilania.
Poniewaø w†rzeczywistych systemach ste-

rowania doúÊ czÍsto wystÍpuje koniecznoúÊ
przesy³ania danych na odleg³oúci wiÍksze niø
150 metrÛw, Advantech opracowa³ opcjonal-
ne anteny o†znacznie wiÍkszej niø standar-
dowa skutecznoúci (11, 18 i†24dB). Wed³ug
danych producenta zastosowanie w†mode-
mach Master i†Slave anten o†zysku 24dB
umoøliwia ³¹cznoúÊ na odleg³oúÊ aø 10km!
Przeprowadzone przez autora proste testy

urz¹dzenia wykaza³y ³atwoúÊ jego wykorzys-
tania, takøe do nieco mniej ambitnych zadaÒ.
Para modemÛw ADAM-4550 doskonale ze so-
b¹ wspÛ³pracowa³a, przesy³aj¹c dane pomiÍ-
dzy dwoma komputerami PC na odleg³oúÊ
blisko 100 metrÛw pomiÍdzy osiedlowymi
blokami. Jedynym problemem w†takiej apli-
kacji jest koniecznoúÊ zastosowania adaptera
RS485/RS232 lub specjalnej karty interfejso-
wej RS485.
Piotr Zbysiński, AVT

Urz¹dzenie udostÍpni³a redakcji firma El-
mark.

Modemy ADAM-4550 maj¹ przyznane
úwiadectwo homologacji Ministra £¹cznoúci.

Modemy radiowe Advantecha, czyli
kabel nie będzie Ci już potrzebny
Notatka o†modemach radiowych

ADAM-4550 firmy Advantech,
opublikowana we wrzeúniowym
numerze EP w rubryce ìInfo

Krajî, wywo³a³a ogromne
zainteresowanie tymi

urz¹dzeniami. Jest to zjawisko
doúÊ oczywiste - modemy radiowe

s¹ urz¹dzeniami niezwykle
przydatnymi i†- co rÛwnie waøne

- integruj¹ w†sobie
najnowoczeúniejsze, wspÛ³czesne
technologie elektroniczne. Nie

mogliúmy tego przeoczyÊ!
Wychodz¹c naprzeciw pytaniom

CzytelnikÛw, nieco bliøej
prezentujemy te urz¹dzenia.

Podstawowe parametry i możliwości
modemu ADAM−4550:
✓ spełnia rolę bezprzewodowego

konwertera RS232/485;
✓ konfigurowany przez złącze szeregowe, nastawy są

zapisywane w pamięci nieulotnej;
✓ możliwość pracy w trybie sieciowym z adresowa−

niem lub punkt − punkt;
✓ zasięg z anteną bierną: ok. 150 metrów;
✓ szybkość transmisji danych: typowe od

300..115200bd;
✓ częstotliwość nośna: 2,442GHz;
✓ modulacja: DSSS;
✓ zajmowane pasmo częstotliwości: 22MHz;
✓ moc wyjściowa wbudowanego nadajnika: 100mW;
✓ zasilanie: 10..30V/4W. Rys. 1.


