Професионална гимназия „Велизар Пеев” гр. Своге
Компютърна техника и технологии
Тема 3. Модеми, същност, предназначение, параметри и възможности.
Видове модеми според вида синхронизация, типа на модулация,
конструктивното изпълнение. Стандарти ITU / CCITT и интерфейса
RS232C и UART.
В урока „Мрежови устройства” се запознахте с предназначението и работата на
комуникационните устройства: мостове (bridges), превключватели (switches) и
маршрутизатори (routers).
Целта на настоящия урок е да се запознаете с още едно комуникационно устройство –
модема, с неговата същност, възможности, видове и стандарти, по които работи.
1. Същност и предназначение
Модемът (МОдулатор/ДЕМодулатор) е специализирано комуникационно устройство,
което служи за предаване на цифрови данни през аналогови (най-често телефонни) мрежи.
Модемите се използват главно за отдалечен достъп на единични потребители или групи
потребители до локални или глобални компютърни мрежи. Например, в локалните мрежи
отдалеченият достъп се контролира от специален RAS-сървър (Remote Access Server), който
осигурява едновременно включване на множество отдалечени потребители към локалната
мрежа.
Когато даден потребител поиска да осъществи отдалечен достъп до своята LANмрежа чрез Internet, той трябва да използва протокола РРР (Pomt-to-Point Protocol), който
позволява капсулация на блоковете информация на множество мрежови, протоколи (IP, IPX,
NetBEUI и др.), давайки им възможност да бъдат пренесени като през тунел по Internet (или
всяка друга TCP/IP-мрежа) .
По принцип, модемите могат да се използват и за пряка комуникация между две
устройства (например, компютри), които не са част от никакви компютърни мрежи.
С навлизане на цифровите мрежи модемите се заменят с цифрови контролери
(адаптери).
Модемите работят в два режима:
· команден - при който модемът получава и изпълнява команди от крайното DTEустройство1 - компютъра
· предаване - при който модемът преобразува информацията и я предава по
линията.
Преминаването от команден режим в режим на предаване става чрез добавяне на
специална команда. Проблемно е обратното превключване, като най-често използваният
метод е чрез защитен период (кратък интервал от 1 секунда) и предаване на три знака „+” в
качеството на команда (патент на фирма Hayes Microcomputer Products).

1

Data terminal equipment (DTE) е интерфейс, който превръща потребителската информация в сигнали или
сигналите в потребителска информация.
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2. Устройство на модемите
Модемите се състоят от следните пет главни елемента: DTE интерфейс;
микроконтролер; модулатор/демодулатор; потребителски интерфейс; линиен интерфейс.
· DTE-интерфейс - Това са средствата за свързване на модема с крайното DTE-устройство
(компютър, терминал, хост, мост, маршрутизатор). Ако модемът е външен, то той заема
един от серийните (СОМ) портове на компютъра. Сред най-известните стандарти за DTEDCE интерфейси са: RS-232C/V.24, RS-422/V.36, RS-485, RS-530, Х.21, V..35, G.703 и др.
· Микроконтролерът анализира входящия поток от битове, компресира го, извършва
шумоустойчиво кодиране на данните с цел откриване и/или коригиране на грешки,
възникнали при предаването им. При приемане на данни микроконтролерът изпълнява
същите функции в обратен ред.
· Модулатор/демодулатор - преобразува постояннотоковите импулси, идващи от
контролера, в аналогови сигнали, съвместими с телефонната мрежа.
· Потребителски интерфейс - средства за взаимодействие на потребителя с модема:
говорител, светлинен или течнокристален дисплей, индикаторни светодиоди и др. Всички
те предлагат различни степени за настройка и диагностика на модема, параметрите на
комуникационната, за отдалечено конфигуриране на модема и др.
· Линиен интерфейс - средствата за свързване на модема с комуникационната линия.
Линийният интерфейс усилва сигнала до ниво, съответстващо на телефонните сигнали,
предпазва модема от високи напрежения в линията и др.
3. Интерфейс RS-232C и UART
Ще разгледаме най-разпространения интерфейс за свързване на модем със сериен
порт на персонален компютър, а именно - стандарта RS-232C/V.24. При него всички битове
сьс стойност „единица” се изпращат по линията, свързваща компютъра с модема, като
отрицателни импулси, а битовете със стойност „нула” се предават като липса на импулс.
Разстоянието по свързващия кабел между компютъра и модема е ограничено до 15 м. Освен
това, максималната скорост на предаване през серийните портове на персоналните
компютри е ограничена на 38400 b/s.
Данните се разделят на отделни блокове (думи) с дължина от 5 до 8 бита (най-често 7
или 8). След това, към всяка дума отпред се добавя един импулс с двойна ширина, наречен
стартов бит за означаване началото на думата. След всяка дума се добавят един или два стопбита за означаване на нейния край. Освен това, към всяка дума се добавя по един контролен
бит (parity bit) за проверка и откриване на грешки, възникнали в думата при предаването й.
При свързване на модем към сериен порт на компютър е необходимо да се извърши
конфигуриране на характеристиките на порта и модема. За целта чрез съответното
програмно средство на операционната система на компютъра, се установяват стойности за:
скоростта на предаване, брой на информационните и стоп-бнтовете, вид на използваната
проверка, наличие (хардуерно или софтуерно) или отсъствие на протокол за управление на
потока данни (flow control), номер на използвания СОМ порт и др.
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – универсален асинхронен
приемник/предавател) е устройство, което преобразува данните от паралелна в серийна
(последователна) форма и обратно. Обикновено се използва във връзка със стандартите RS232, RS-422 или RS-485 и комуникации през серийния порт.
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Вътрешните модеми, които се поставят в слот на дънната платка, трябва да включват
UART функция.
4. Видове модеми
4.1.

Според вида на използваните линии

·

модеми за комутируеми линии (dial-up модеми). При тях комуникационен
канал между двата модема се изгражда чрез набиране на съответен номер само
при необходимост от предаване на данни. Следователно на телекомуникационната
компания, осигуряваща канала, се плаща само при установена връзка с другия
модем. Използва се двупроводна линия. Препоръчват се при по-малък трафик.
· модеми за арендувани линии. Непрекъснато включени към предварително
прокарана линия (т.е. изграден канал) между тях, за която се плаща месечен наем
на телекомуникационната компания, от която е наета. Тези модеми използват 2проводна, 4-проводна (dual duplex) или 6- проводна линия. При използване на 4проводна линия много често каналите за предаване и приемане са физически
отделени един от друг, т.е едната двойки (чифт) проводници се използва за
предаване, а другата - за приемане. Ако връзката на едната двойка се прекъсне, то
комуникацията може да продължи (в двете посоки) с използване само на другата
двойка. Освен това може да се използва и резервна комутируема линия в случай на
авария или прекалено спадане на скоростта на предаване по наетата линия. В този
случай модемът автоматични превключва от наетата към комутируемата линия, а
при възстановяване на нормалните условия на работа - превключва автоматично
обратно. При използване на наети линии се постига по-високо качество на
връзката и по-високи скорости на предаване, тъй като линиите, които се наемат са
с по-добри качество (за целта те се подбират чрез предварително измерване на
параметрите им).
Важен подклас на модемите за арендувани линии са xDSL модемите.
Те могат да бъдат следните видове:
· HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line). могат да пренасят цифрови данни с
висока скорост (до 2 Mb/s и повече) в режим на пълен дуплекс на разстояния
до няколко километра, използвайки обикновени телефонни линии (2 или 3
усукани двойки медни проводници с диаметър 0,5 mm).
· ADSL (Asymmetrical DSL) - асиметрични модеми, осигуряващи скорост до 8
Mb/s в едната посока (обикновено при download от мрежата към потребителя)
и до 1 Mb/s в другата посока (при upioad от потребителя към мрежата);
· RADSL (Rate-Adaptive DSL) - с настройване на скоростта;
· SDSL (Symmetrical DSL) - симетрични DSL модеми,
· VDSL (Very high bit-rate DSL) - високоскоростни DSL модеми (осигуряват
скорости до 70 Mb/s, но на малки разстояния).
4.2.В зависимост от режима на работа
·

модеми с асинхронен режим на работа - данните се разделят предварително на
отделни блокове с определена дължина. Всеки блок има начално и крайно поле за
означаване на границите му. Блоковете се предават един след друг, като за всеки
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·

от тях. приемащият модем извършва проверка за грешки и при констатиране на
такива изпраща към предаващия модем заявка за повторно предаване на
съответния блок;
модеми със синхронен режиен на работа. При синхронния режим модемите в
двата края на канала са синхронизирани по време, като работят на една и съща
честота и се поддържат непрекъснато в правилна фазова зависимост. Специални
знаци се използват за . начало на синхронизацията и за периодична проверка на
валидността й. По принцип, тези комуникации са по-бързи от асинхронните,
защото при тях липсват началните и крайните полета на блоковете, които
съдържат различна служебна информация. Затова в синхронен режим работят
високоскоростните стандарти и протоколи за предаване чрез модеми, а също и
модемите за арендувани линии.

4.3.В зависимост от режима на предаване и приемане
В зависимост от режима на предаване и приемане модемите се делят на
пълнодуплексни, полудуплексни и симплексни модеми.
· пълнодуплексни (Full-Duplex) модеми - могат във всеки момент да предават и
приемат информация едновременно. Към гази група спадат повечето съвременни
модеми. Разновидност на пълнодуплексните модеми са асиметричните модеми
(например, ADSL модемите), които работят в т.нар. статистически дуплекс. При
тях честотната лента на канала също се разделя на две, но не еднакви части. Поголямата честотна лента (високоскоростен канал) се предоставя на посоката, която
е по-натоварена, а по-тясната лента (нискоскоростен канал) -на обратната посока.
· полудуплексни (Half-Duplex) модеми - не могат едновременно да предават и
приемат, т.е. в даден момент те извършват или само предаване, или само
приемане. Те функционират като алтернативно сменят двата режима на работа предаване и приемане.
· симплексни (Simplex) модеми - конфигурирани или само за предаване, или само
за приемане. Например, такива модеми могат да се използват за предаване от
разстояние на данни (събрани от датчици) за някакъв технологичен процес (ядрена
реакция или термохимичен процес), опасен за пребиваването на хора.
4.4.В зависимост от разположението на модемите
·

·

външни модеми - отделно устройство, включено към един от серийните портове
на компютъра. Те струват по принцип по-скъпо от вътрешните модеми, но от
друга страна, могат да се изключват (рестартират) независимо от компютъра, ако
се наложи прекъсване на връзката или пренастройване на параметрите й. Освен
това могат лесно да бъдат преместени при необходимост от една компютърна
система на друга.
вътрешни модеми – реализират се като разширителни карти или PC card.
Удобството им е, че не заемат място върху бюрото, липсват кабели и конектори,
не изискват контакт за захранване и не заемат сериен порт.
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4.5.По начина на свързване на модемите
·
·

модеми с модулно свързване, които се включват чрез конектор (RJ-11) директно
към телефонната линия,
модеми с акустичен съединител (адаптер), който представлява две гумени
чашки, в които се поставя слушалката на телефон.

5. Международни стандарти за модеми
Основните международни стандарти за модеми са: MNP-стандартите на фирмата
Microcom, стандартите на Международния телекомуникационен съюз (ITU) и американските
стандарти Bell. Ще разгледаме първите две групи.
5.1.MNP-стандарти за модеми
Това са стандарти, създадени от фирмата Microcom (MNP - Microcom Networking
Protocol), които са реализирани хардуерно. MNP-стандартите определят главно технологии
за компресия и откриване и/или корекция на грешки при предаването, а не за скорости.
MNP-стандартите от клас 1 до клас 4 . се занимават с корекция на грешки и са за свободно
ползване (т.е. реализирани са и от други фирми). Класовете от 5 до 10 (без 8, който не
съществува) са лицензирани от Microcom и работят върху редица параметри на модемите.
MNP-стандартите използват метода на „плъзгащия се прозорец” за предаване на
няколко кадъра един след друг, на които приемащият модем издава групова квитанция. Ако с
CRC-кода се установи, че някой кадър съдържа грешки, то обратно се изпраща заявка за
повторно предаване на сгрешения кадър, като заедно с него повторно се изпращат и всички
останали кадри, предадени след него в прозореца.
5.2.ITU-стандарти за модеми
Това са международни стандарти за модеми, предложени от Международния
комуникационен съюз (ITU) за предаване на данни по телефонни мрежи. Най-важните от тях
са: V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.32, V.32bis, V.42, V.42bis, V.90, V.110, V.120, V.150 и др.
6. Факс-модеми
Почти всеки високоскоростен модем днес има вградени възможности за изпращане и
приемане на факсимилни съобщения, т.е. поддържа някой от факс-протоколите V.17, V.27,
V.29, V.34.
Факсът е предаване на точно копие (факсимиле) на документ на разстояние по
електронен път. Може да се каже, че факсът е телекопир, т.е. получаване на разстояние на
ксероксно копие на документ. Може да се използва или отделна факс-машина, състояща се
от факс-модем, скенер, принтер и телефонен апарат, или персонален компютър с
разширителна платка-факсмодем. При класическите черно-бели факс-машини страницата се
сканира с фотодетектор (вътре в машината), като по този начин изображението се разделя на
черно-бели точки (пиксели) с определена разделителна способност, например, 720x360 dpi
(dots per inch), т.е. 720 точки на инч хоризонтално и 360 точки - вертикално. Резултатът е
непрекъснат поток от нули и единици, съответстващи на белите и черните образци. След
това този поток се преобразува в серия от модулирани сигнали за предаване по телефонната
линия. В другия край на линията се извършват обратните преобразувания и принтерът
отпечатва копието посредством лазерна, термична или струйна техника.

Владислав Вълков Модеми

5 от 6

Професионална гимназия „Велизар Пеев” гр. Своге
Компютърна техника и технологии
Компютърно базираната факс-система може да обезсмисли хартията, тъй като факссофтуерът преобразува електронните образци в стандартен факс-формат. Компютърна факссистема може да се свързва със стандартна факс-машина и да обменя информация с нея. Чрез
добавяне на принтер и скенер компютърът може да се превърне в еквивалент на стандартна
факс-машина. Компютърната факс-система, обаче, изпреварва отделната факс-машина с
възможностите си за управление. Факс-софтуерът може да предава факсимилни съобщения
до толкова получатели, колкото могат да се съберат на твърдия диск и да изчаква за
предаване нощните часове, когато телефонните тарифи са по-ниски. Освен това съществуват
програми, конвертиращи от факс-формат в e-mail формат, и обратно. С тяхна помощ е
възможно, например, дадено съобщение, получено по факса, да бъде препратено по
електронната поща към потребител, който няма факс-номер.
В локалните компютърни мрежи се използват факс-сървъри, които премахват
необходимостта от собствен факс-модем и телефонна линия за всеки компютър.
Изпращането и получаването на факсимилни съобщения навън, към и в самата мрежа се
осъществява чрез този сървър.

Литература
1. Ганчев И. Компютърни мрежи и комуникации, Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”,
1999.

Владислав Вълков Модеми

6 от 6

