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·iroká dostupnost sluÏeb GSM,
tj. kvalitní pokrytí území, níz-
ké ceny a vysoká spolehlivost,
umoÏnila úspû‰né vyuÏití této
bezdrátové komunikaãní tech-
nologie také v oblasti prÛmyslu
ãi zabezpeãovacích systémÛ.
UvaÏovat o GSM je moÏné v‰u-
de tam, kde se dfiíve poãítalo
s klasick˘m rádiov˘m spojením.
MoÏnosti pfieklenutí vût‰ích
vzdáleností, snadnost a rychlost
nasazení jsou v‰ak na kvalita-
tivnû vy‰‰í úrovni. V˘znamnû
k tomu pfiispûlo zejména zave-
dení technologie GPRS, která,
na rozdíl od spojení typu CSD
nebo vyuÏití zpráv SMS, umoÏ-
Àuje trvalé pfiipojení vzdálen˘ch
zafiízení pfii zachování pfiíznivé
ceny za realizovan˘ spoj.

Základním prostfiedkem pro
realizaci spojení GSM nejen
v prÛmyslov˘ch, ale i ostatních
aplikacích, kde spojení pfies kla-
sick˘ mobilní telefon není vyho-
vující, jsou modemy GSM. Tyto
mohou b˘t buì samostatn˘m za-
fiízením („volnû loÏená“ krabiã-
ka, pro montáÏ na panel ãi na li‰-
tu DIN) nebo zástavn˘m modu-
lem, kter˘ se stane souãástí zafií-
zení, kam je modul integrován.

Firma ELCOM-IPC nabízí prÛ-
myslová fie‰ení GSM ve dvou
základních oblastech, z nichÏ
první je fiada autonomních jed-
notek GSM-RTU pro montáÏ na
li‰tu DIN, druhou oblastí pak

jsou integrované sestavy jedno-
deskov˘ch PC vybavené mode-
mem GSM.

Jednotky GSM-RTU jsou po-
staveny na bázi v˘konného jed-
noãipového mikrokontroléru,
jsou vybaveny digitálními vstu-
py (4 aÏ 32), reléov˘mi v˘stupy
(4 aÏ 12), analogov˘mi vstu-
py (0 aÏ 8) a komunikaãní-
mi linkami (1 aÏ 2×RS 232/485).
Po provedení parametrizace,
kdy jsou nastaveny poÏadova-
né vlastnosti v‰ech kanálÛ IO,
jednotka pracuje samostatnû, vy-
hodnocuje zmûny signálÛ a aÏ
po dosaÏení zadan˘ch mezí pfie-
ná‰í tyto zmûny do nadfiízeného
systému pomocí GPRS. Zmûno-
vá komunikace zaruãuje vyso-

kou efektivitu pfienosu a z toho
vypl˘vající minimální náklady
na datové pfienosy. Pomocí pe-
riodick˘ch zpráv se pak kontro-
luje dostupnost spojení a funk-
ãnost nadfiízeného i podfiízené-
ho systému. Komunikaãní lin-
ky umoÏÀují pfiipojení roz‰ifiu-

jících IO modulÛ nebo dal‰ích
zafiízení, která je moÏno fiídit ãi
diagnostikovat pfies asynchron-

ní komunikaãní
rozhraní.

Jednotka
sama mÛÏe fiídit
tuto komunikaci a nad-
fiízenému systému pouze ozna-
movat anomálie, druhou moÏ-
ností je ustavení transparentní-
ho sériového kanálu z nadfiíze-
ného systému aÏ do zafiízení
pfiipojeného na linku jednotky
GSM-RTU.

Komunikace s jednotkami
GSM-RTU je doposud imple-
mentována pro nûkolik systémÛ
SCADA, dohlíÏecí systém Glo-
balWatch 2 a pfiipravuje se obec-
n˘ ovladaã pro snadnou inte-
graci do uÏivatelsk˘ch aplikací.

Druhou fiadou jsou komplet-
ní sestavy pro realizaci fiídi-
cích, monitorovacích a komu-
nikaãních jednotek na bázi jed-
nodeskov˘ch PC vybaven˘ch
modemem GSM. Základem tûch-
to sestav jsou jednodeskové po-

ãítaãe fiady Wafer spoleãnosti IEI,
které jsou osazeny do kompakt-
ního ‰asi se zdrojem, urãeného
pro montáÏ na panel ãi DIN li‰-
tu. PC je doplnûno o modem
GSM ve formátu PC/104 s moÏ-

ností transparentního pfienosu
sériové komunikace a vzdá-
lené diagnostiky pfies GPRS.

Celek doplÀují obvody zá-
lohovaného napájení a gal-

vanicky oddûlen˘ch di-
gitálních vstupÛ a reléo-

v˘ch v˘stupÛ, na pfiání
lze jednotku roz‰ífiit o dal‰í

vstupy a v˘stupy (analogové
i digitální) i komunikaãní linky.

SW vybavení jednotek sestá-
vá z operaãního systému a sa-
motné aplikace, která vykoná-
vá zam˘‰lenou funkci zafiíze-
ní. Primárnû jsou nabízeny o-
peraãní systémy Windows XP,
Embedded, Linux a FreeDOS,
alternativnû téÏ Windows CE.
Platforma jednodeskov˘ch PC
umoÏÀuje efektivní v˘voj apli-
kací, poskytuje vysok˘ v˘kon
a kompatibilitu s mnoha jiÏ e-
xistujícími programy, coÏ v dÛ-
sledku znamená sníÏení nákla-
dÛ na v˘voj a rychlé uvedení
produktu na trh.

Pro dal‰í informace kontak-
tujte aplikaãní oddûlení spo-
leãnosti ELCOM-IPC s.r.o. 

GSM řešení pro průmyslové aplikace
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