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Komunikaãní fie‰ení zaloÏené
na technologii GPRS dnes na-
bízí kaÏd˘ v˘znamnûj‰í v˘rob-
ce systémÛ pro fiízení a sbûr
dat. Vût‰ina z tûchto fie‰ení je
v‰ak úzce spojena s konkrét-
ním aplikaãním softwarem ãi
je urãena pro pfiipojení pouze
na vybrané typy koncov˘ch za-
fiízení. Pro ty uÏivatele, ktefií
jiÏ mají zavedené hardwarové
a softwarové prostfiedky, ne-
chtûjí je v˘raznûji modifikovat,
ale zároveÀ poÏadují roz‰ífiení
komunikaãních schop-
ností, nejsou tyto prv-
ky ãasto aplikovatelné.
V tûchto pfiípadech je
nutné buì vyvinout
dal‰í specifick˘ komu-
nikaãní modul a soft-
ware, coÏ je nákladné
a ãasovû nároãné, nebo
nalézt vhodné otevfie-
né fie‰ení, které zcela
bez zásahu do existují-
cích systémÛ otevfie
nové moÏnosti.

Asynchronní sério-
vé komunikaãní servery
NPort spoleãnosti Mo-
xa jiÏ pfied del‰í dobou
pfiinesly jednoduché
a levné fie‰ení komunikace po
ethernetu, které bylo vzápûtí
doplnûno moduly vybaven˘mi
bezdrátov˘m pfienosem  WiFi.
Ti, ktefií v uplynul˘ch letech
poznali snadnost aplikace mo-
dulÛ NPort, jistû pfiivítají dal‰í
z fiady podobn˘ch fie‰ení, kte-
r˘m jsou komunikaãní brány
GPRS spoleãnosti NXN (obr.1).

Z hlediska pouÏití se jedná
o velmi podobnou koncepci,
kdy na jedné stranû je umístû-
na komunikaãní brána GDT
(GPRS Data Terminal) vybave-
ná jedním ãi nûkolika asyn-
chronními komunikaãními lin-

kami, na stranû druhé je pak
PC, které má tyto komunikaãní
linky namapované jako stan-
dardní COM rozhraní. O sa-
motn˘ pfienos se pak stará mo-
dem GSM vestavûn˘ v komuni-
kaãní bránû, ve spojení se soft-
warov˘m serverem GGS (GPRS
Gateway Server) a ovladaãem
virtuálních komunikaãních li-
nek COM.

Uvedené fie‰ení tedy umoÏ-
Àuje ustavit spojení mezi libo-
voln˘m zafiízením vybaven˘m

komunikaãní linkou (RS232
nebo RS485/422) a existujícím
komunikaãním softwarem pro
PC, kter˘ pfiedpokládá sério-
vou komunikaci pfies rozhraní
COM. Virtuální komunikaãní
trasa se chová obdobnû jako
„spojení kabelem“. S ohledem
na rychlost odezvy spojení
GPRS je samozfiejmû nutno po-
ãítat s viditelnû pomalej‰í ko-
munikací, pfiiãemÏ reálné cho-
vání do jisté míry závisí na
pouÏitém komunikaãním pro-
tokolu – v nûkter˘ch pfiípadech
je napfiíklad nutné prodlouÏit
nastavení ãasov˘ch prodlev (ti-

me out). I pfies uvedená úskalí
v‰ak je tento zpÛsob komuni-
kace pouÏiteln˘ pro vût‰inu
aplikací, pfiiãemÏ lze samozfiej-
mû doporuãit otestování v kon-
krétní aplikaci pfied plánova-
n˘m ostr˘m nasazením.

V pfiípadech, kdy není nut-
né pfiizpÛsobovat se existující-
mu softwaru nebo není Ïádou-
cí instalace desítek virtuálních
COM v aplikaci pracující
s mnoha koncov˘mi zafiízení-
mi, lze pouÏít dodávané apli-

kaãní rozhraní (API) v podobû
dynamicky linkované knihov-
ny (DLL) pro systém MS
Windows.

Aby byla informace kom-
pletní, je potfieba se zmínit ta-
ké o pfienosu GPRS. Komuni-
kaãní brána musí b˘t samozfiej-
mû osazena kartou SIM mobil-
ního operátora, která má akti-
vované pfienosy GPRS. Pro ko-
munikaci lze vyuÏít jak inter-
netové, tak i speciální pfiístu-
pové body (napfi. telemetry) ne-
bo privátní APN. Karta SIM 
nemusí disponovat pevnou 
IP-adresou, jedin˘m pevn˘m

bodem musí b˘t IP-adresa ko-
munikaãního PC. Tento komu-
nikaãní poãítaã mÛÏe b˘t do sí-
tû pfiipojen jak pevn˘m pfiipo-
jením, tak také pfies klasick˘
modem GSM (vhodné jen pro
men‰í aplikace).

Nûkteré modely GDT jsou
kromû komunikaãních linek
vybaveny téÏ digitálními vstu-
py/v˘stupy, jejichÏ aktivací je
napfi. moÏno odeslat pfiedna-
stavenou SMS. Typy urãené
pro mobilní aplikace (oznaãení

GV) pak v sobû integrují téÏ
pfiijímaã GPS pro urãování po-
lohy. V souãasnosti jsou v na-
bídce verze GT-310 (montáÏ 
na DIN) a GV-310 vybavené
jednou komunikaãní linkou, 
a GT-331 (DIN) a GV-331 vyba-
vené tfiemi komunikaãními a os-
mi digitálními linkami (obr.2)

Více informací o uvede-
n˘ch modulech mÛÏete nalézt 
na internetov˘ch stránkách
www.elcomgroup.cz/ipc v sek-
ci „PrÛmyslová komunikace“.
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Obr. 1  Komunikační brány firmy NXN

       

Obr. 2  Praktické použití modulů NPort na GPRS


