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Bezdrátový přenos dat využívající služ
by GPRS je již běžným způsobem mobilní
ho připojení k internetu. Přes internet nebo 
přístupový bod APN privátní datové sítě 
(intranetu) je možné přenášet data v rámci 
sítě GSM zvoleného operátora. Dnes běžně 

dostupné modemy GPRS disponují mnoha 
funkcemi. Například mohou být progra
movatelné, mohou mít v sobě integrovány 
části programového kódu pro převod dat do 
formátu jiného komunikačního protokolu 
atd.

Řídicí jednotky GSM RTU firmy Elcom 
IPC jsou vybaveny tří, popř. čtyřpásmo
vým modemovým modulem pro pásma 850, 
900, 1 800 a 1 900 MHz. Modul třídy Multi
slot Class 12 používá kódové 
schéma CS1 až CS4, což zna
mená, že využívá čtyři časové 
úseky (timesloty) pro vysílá
ní dat a čtyři pro příjem dat, 
ale maximálně pět timeslo
tů současně. Z toho vyplývá, 
že maximální rychlost pře
nosu dat modemu může být 
až 85,6 kb/s jak pro vysílání, 
tak pro příjem. Tyto modemy 
GPRS se řadí mezi nejrych
lejší na trhu. Pro monitoro
vání a řízení se zatím používá 
rychlost 9,6 kb/s, ale mohou 
se vyskytnout úlohy, kde je 
vyžadována vysoká rychlost.

Jednotky GSM RTU mají 
k dispozici minimálně digi
tální a analogové vstupy, releové výstupy 
a měření teploty. Jsou určeny pro jednodu
ché kontinuální monitorování a řízení. Stov
ky těchto přístrojů používá např. ČEZ a. s. 
pro dispečerské řízení sítě. „Vlajkovou lodí“ 
mezi nimi je modulární GSM RTU 7M, kte
rá se nyní zavádí v několika konfiguracích 
pro řízení transformoven, dálkově ovláda
ných úsekových odpínačů a pro monitoro

Využití GPRS v řídicích úlohách
vání větrných elektráren. Výkonné modemy 
GPRS umožňují dálkově měnit veškerá nasta
vení a číst všechny údaje o stavu modemu 
a přenesených datech z jednotek GSM RTU. 
Tuto funkci umožňuje rozhraní UDP API, 
které dovoluje zadávat AT příkazy i v režimu 
přenosu dat.

Další způsob využití datového přenosu 
přes GPRS otevírají komunikační brány NXN 
(obr. 1). S jejich použitím lze realizovat zapo
jení označované jako „virtuální COM“, tedy 
připojení sériové linky vzdáleného zařízení 
(PLC, snímač apod.) přes GPRS na virtuální 
port COM počítače, na kterém je nainstalo
ván speciální ovladač pro obsluhu těchto por
tů COM (obr. 2). S výhodou lze také použít 
dodávané aplikační rozhraní (API) v podo
bě knihovny DLL (Dynamic Link Library) 
pro systém MS Windows. Parametry vlast
ních sériových komunikačních linek a vstu
pů a výstupů lze měnit i po připojení do sítě 
GPRS (funkce OTA – Over The Air). 

V současné době jsou na trhu dostupné 
i tyto další produkty:
– kompaktní jednotky typu GT511 (volitel

né rozhraní RS232/485, tři binární vstupy, 
jeden reléový výstup, hlídací obvod – wat-
chdog, hodiny reálného času),

– kompaktní komunikátor GV511 pro GPS 
a GPRS pro logistické aplikace vybavený 
kartou pro GPS (GPS engine SiRFstar),

– inteligentní brána GT431 pro komunikaci 
GPRS (volitelné rozhraní RS232/485, dvě 
RS232, osm binárních vstupů a výstupů, 

hlídací obvod – watchdog, hodiny reálné
ho času),

– inteligentní komunikátor GV431 pro GPS 
a GPRS vybavený kartou pro GPS (GPS 
engine SiRFstar). 
Více informací zájemci naleznou na adre

se www.elcomgroup.cz/ipc

Ing. Miroslav Kocur, Elcom IPC, s. r. o.

Obr. 1. Komunikační brány NXN

Obr. 2. Schéma zapojení pomocí virtuálního portu COM
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OM 408UNI

0…60/150/300/1200 mV
  0...5/20 mA, 4...20 mA/±2/5/10/40 V

 0...100 Ω/0...1/10/100 kΩ
 Pt 100/Pt 500/Pt 1 000

 Ni 1 000/Ni 10 000
 J/K/T/E/B/S/R/N/L

 lineární potenciometr

Komparátory  (8x relé)  ›  Datový výstup  ›  
Analogový výstup  ›  Záznam naměřených hodnot  ›
Napájení 10…30 V AC/DC

www.orbit.merret.cz
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