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Popularność usług GSM 
jest już na tyle duża, że 
powoli zaczyna być czymś 
normalnym również w sze-
roko pojętej automatyce. 
Niskie koszty abonenckie 
zwiększają ilość zastosowań 
tej technologii bezprzewo-
dowej na obiektach prze-
mysłowych. Nie ukrywaj-
my, do niedawna głównym 
powodem odstraszającym 
klientów od tego typu roz-
wiązań nie była cena za-
kupu sprzętu, lecz wizja 
przyszłych kosztów utrzy-
mania.

Artykuł ma na celu 
przedstawienie w jak naj-
prostszy sposób możliwości 
użycia terminali GSM w au-
tomatyce. Przykłady konfi-
guracji sprzętowej oprę na 
sterownikach OPLC Unitro-
nics i modemach GS64Ter-
minal i GT64Terminal mo-
nachijskiej firmy CEP AG, 

GSM i sterowniki PLC
Standard GSM jest już tak powszechny i znany w naszym życiu, że mało 

kto może obyć się dzisiaj bez telefonu komórkowego. Jeszcze kilka lat temu 
posiadanie przysłowiowej komórki było swego rodzaju luksusem, ze względu 

na comiesięczne wysokie rachunki. Dzisiaj dostęp do telefonii komórkowej 
mają praktycznie wszyscy – doszło do tego, że zmuszeni jesteśmy ograniczać 
ten dostęp. Niesforne dzieci bawiące się na lekcjach telefonami są tu chyba 

najlepszym przykładem.

z którymi mam do czynie-
nia na co dzień.

Telemetria – słowo 
klucz

Terminale GSM są uży-
wane w automatyce przede 
wszystkim do dokonywa-
nia pomiarów i monitoringu 
obiektów na dużych odległo-
ściach. Jedynym wymogiem 
umożliwiającym poprawne 
działanie modemów jest za-
sięg sieci wybranego opera-
tora. Z wiadomych wzglę-
dów komunikacja GSM nie 
powinna być wykorzystywa-
na do sterowania ważnymi 
procesami, nie mniej jednak 
komunikacja jest dwustronna 
– możemy więc odczytywać 
dane, jak i wysyłać pewne 
komendy/dane do nadzoro-
wanego obiektu. Możliwości 
realizacji wymiany informa-
cji między dwoma punkta-
mi jest kilka:

może odbywać się także 
między wieloma punkta-
mi. Tego typu rozwiąza-
nie jest często stosowane 
w domowych centralkach 
alarmowych.

• Dial–Up – wdzwanianie, 
inicjowane przez jeden 
z modemów (analogicz-
ne do połączeń mode-
mów linii telefonicznych 
PTSN).  Rozwiązanie 
najdroższe, ponieważ 
opłata naliczana jest na 
podstawie ceny impul-
su normalnej rozmowy 
telefonicznej. Obsługa 
tego typu połączeń jest 
bardzo uciążliwa pod 
względem konfigura-
cji jak i programowania 
(problemy kompatybilno-
ści wszystkich terminali, 

• SMS – wymiana da-
nych w postaci wiado-
mości tekstowych (Short 
Message Service), proste 
i praktyczne rozwiązanie 
do informowania o spo-
radycznych zdarzeniach 
(alarm, status). Krótkie 
wiadomości mogą posłu-
żyć również do wysyła-
nia komend załączania 
i zadawania parametrów. 
Wymiana informacj i 

Tab. 1. Dostępne modele sterowników OPLC Unitronics
Parametr OPLC Jazz OPLC M91 OPLC Vision

Pamięć 24 k 36 k 1000 k/2000 
k*

Panel 2x16 znaków 2x16 znaków

Graficzny 
w zależności od 
modelu/V570–

kolor

I/O

Wbudowane 
– brak 

możliwości 
rozbudowy

Wbudowane 
z możliwością 

rozbudowy

W postaci 
modułów 

łączonych i roz-
szerzających 

Porty komuni-
kacyjne RS232/RS485* RS232/RS485 RS232/RS485/

ETH**/CAN

Protokoły ko-
munikacyjne Modbus RTU Modbus RTU

Modbus 
RTU/Modbus 

TCP/CANopen/
UniCan 

GSM/SMS/
GPRS Tak/Tak/Nie Tak/Tak/Nie Tak/Tak/Tak

* dot. V570
**opcjonalnie
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obsługa dzwonienia i od-
bierania połączeń).

• GPRS – pakietowa wy-
miana informacji wyko-
rzystująca protokół TCP/
IP – nowoczesna i prak-
tyczna (w przypadku 
tego połączenia płacimy 
za przesłaną ilość da-
nych), a przede wszyst-
kim dająca większe pole 
do popisu integratorom. 
Konfiguracja wymia-
ny danych przez GPRS 
ogranicza się jedynie do 
oprogramowania warstwy 
aplikacyjnej (dla przypo-
mnienia TCP – należy 
do warstwy transporto-
wej, zgodnie z OSI) całe-
go systemu – integracja 
z programami, np. klasy 
SCADA jest nieporówny-
walnie prostsza niż przy 
połączeniach wdzwania-
nych.
Rozwiązania oparte na 

modemach nigdy nie nale-
żały do najszybszych, teo-
retycznie przy transmisji 
GPRS można osiągnąć mak-
symalną prędkość 115 kb/s 
– praktyka pokazuje, że jest 
to wartość nieosiągalna. Na 
szczęście systemy teleme-
tryczne zazwyczaj nie wy-

magają dużych przepusto-
wości łączy.

Krótko o sprzęcie
Sterowniki OPLC Uni-

tronics występują w trzech 
seriach – wszystkie przy-
gotowane do współpracy 
z modemami GSM. Do-
stępne modele zestawiono 
w tab. 1.

Szeroka gama sterowni-
ków OPLC ułatwia dobór 
odpowiedniego sprzętu do 
stawianych wymagań. O ile 
serię Jazz można trakto-
wać jako prosty inteligentny 
układ przekaźnikowy (pro-
ducent określa to jako smart 
relay), tak w przypadku ste-
rowników Vision mamy do 
czynienia z zaawansowanym 
sterownikiem PLC. Obecnym 
hitem jest OPLC Vision 570, 
który został wyposażony 
w kolorowy 5,7” panel ope-
ratorski. Silniejsza jednostka 
procesorowa, powiększona 
pamięć i odziedziczona po 
poprzednikach funkcjonal-
ność spowodowały, że V570 
stał się mocnym konkuren-
tem na rynku sterowników 
programowalnych.

Powyższa tabelka ilustru-
je najważniejsze z punktu 

gramista może skorzystać 
z bardzo czytelnej Pomocy 
i licznych przykładów. Przy-
kład rozwiązania programo-
wego zostanie oparty na 
serii Vision.

W najprostszej konfigu-
racji sterownik OPLC Vi-
sion może komunikować 
się z modemem komenda-
mi AT.

VisiLogic ma specjal-
ny moduł Modem Services 
umożliwiający przygotowa-
nie wybranego modemu 
do pracy po stronie OPLC 
bądź PC – programista nie 
musi znać się na zawiłych 
komendach AT, aby sko-
munikować się z termina-
lem. Po udanej inicjaliza-
cji terminala programiście 
pozostaje jedynie napisanie 
odpowiedniego programu, 
tzn. przygotowanie por-
tu szeregowego do pracy 
z terminalem, a następnie 
wybranie odpowiedniego 
bloku funkcyjnego, ade-
kwatnego do potrzeb:

• FB’s –> GPRS – do 
łączenia się serwerami 
przy użyciu protokołu 
TCP/IP
– Config: inicjuje usłu-

gę na wybranym por-
cie szeregowym 

– Run: uruchamia usługę
– Register To Network: 

funkcja umożliwiają-
ca rejestrację na ser-
werze APN firmy do-
starczającej GPRS

– Start Call: połączenie 
ze wskazanym serwe-
rem (na wskazany IP 
i port)

– End Call: zerwanie 
połączenia

– UnRegiter From Ne-
twork: wyrejestrowa-
nie z serwera APN

Obecna wersja systemu 
operacyjnego nie pozwala 
sterownikom na nasłuch 
przy połączeniu GPRS (nie 
ma możliwości wymiany 
danych w GPRS między 
sterownikami), dlatego też 
to sterownik inicjuje po-
łączenie z serwerem. Fir-
ma Unitronics dostarcza 
darmowe oprogramowanie 

Tab. 2. Specyfikacja modemów GSM firmy CEP
Parametr GS64Terminal GT64Terminal

Pasma 
GSM Quad Band (850/900 i 1800/1900)

SIM 1,8/3 V 

GPRS Klasa 10 i wyższe (predefiniowana klasa 12 uzależniona 
od sieci GSM)

SMS Tryb tekstowy i PDU
Internet 
Protocol Stos TCP/IP/IPv4/PPP/UDP/klient FTP

USB Wersja 2.0* 4 wejścia cyfrowe
Pamięć – 2x128 kb

Dodatkowo
Port RS232/3 

diody sygnaliza-
cyjne

Terminal programowalny/RS232/
diody sygnalizacyjne/dodatkowe wej-
ście i wyjście cyfrowe w gnieździe 

zasilającym
* opcja w fazie testów

Rys. 1. Najprostsza konfiguracja sterownik–modem GSM 
(sterowanie pracą modemu za pomocą poleceń AT)

widzenia telemetrii, parame-
try sterowników Unitronics.

Terminale GSM/GPRS fir-
my CEP AG nie są jeszcze 
bardzo popularne w Polsce 
– wynika to z tego, iż do 
2006 roku firma CEP była 
autoryzowanym dystrybu-
torem produktów Sony – 
Ericsson. Wycofanie z pro-
dukcji modemów GM29 
i GT47 poprzedziło zapre-
zentowanie ich następców 
oznaczonych już marką CEP. 
Modemy CEP GS64Terminal 
i GT64Terminal zostały zmo-
dernizowane i udoskonalone 
w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia z ich po-
przednikami. 

Tak, więc w przypad-
ku GS64Terminal mamy do 
czynienia z dosłownym ter-
minalem – slavem (stero-
wanym komendami AT), je-
żeli chodzi o GT64Terminal 
– samodzielną, programo-
walną jednostką komunika-
cyjną. Oczywiście ten mo-
dem może w 100% zastąpić 
funkcjonalnie GS64Terminal 
– w tab. 2 krótka specyfika-
cja modemów.

GT64Terminal jest wy-
posażony w mikrokontroler 
ARM9 programowany w ję-
zyku C (w dobrze znanym 
środowisku M2M) – użyt-
kownik może wgrać do ter-
minala dwa skrypty z tym, 
że tylko jeden z nich może 
być wykonywany.

OPLC Unitronics 
w połączeniu 
z terminalami CEP

Już na początku tego 
punktu należy podkreślić, 
iż programowanie sterowni-
ków Unitronics jest bardzo 
intuicyjne. Szczególnie śro-
dowisko programistyczne Vi-
siLogic (do pracy z serią Vi-
sion) nie powinno stwarzać 
żadnych problemów oso-
bom, które miały styczność 
z językiem drabinkowym. 

Konfiguracja OPLC do 
pracy z terminalami GSM 
sprowadza się do zapro-
gramowania kilku drabi-
nek bez większego wysiłku 
– w razie problemów, pro-
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dystrybuujące dane z OPLC 
dla innych aplikacji, np. 
SCADA. Mam tu na my-
śli przede wszystkim OPC 
Server, który ma zaimple-
mentowany nasłuch na 
porcie ethernetowym, co 
w praktyce umożliwia pa-
kietową wymianę danych 
ze  s t e rownikami  p rzy 
użyciu modemów. Poni-
żej przedstawione zostały 
pozostałe bloki funkcyjne 
obsługujące komunikację:

• FB’s –> SMS – odbie-
ranie/wysyłanie wiado-
mości SMS
– Config: konfiguracja 

usługi na wybranym 
porcie RS232, książka 
telefoniczna, lista sza-
blonów wiadomości 
przychodzących i wy-
chodzących. Sterow-
nik pozwala również 
na przesyłanie zmien-
nych wartości w wia-
domościach (np. na-
stawa pieca w gospo-
darstwie domowym) 

– Scan: blok do obsłu-
gi nachodzących wia-
domości

– Send: wysyłanie wy-
branych SMS–ów

• C O M  – >  C o m Po r t 
–  obs ługa  połączeń 
wdzwanianych wycho-
dzących i przychodzą-
cych
– Dial – dzwonienie na 

wybrany numer
– Hang Up – zerwanie 

połączenia
– Init – funkcja inicja-

lizująca port szere-
gowy do pracy przy 
zadanych  parame-
trach – niezbędna 
do poprawnej pracy 
wszystkich wymienio-
nych powyżej usług. 

We  wszys tk ich  wy-
mienionych przypadkach 
wystarczające jest zastoso-
wanie modemu GS64Ter-
minal. 

Samodzielny 
GT64Terminal

Terminal GT64Termi-
nal to zupełnie inne po-
dejście do poruszanego 

Rys. 2. Przykładowa aplikacja modemu GT64Terminal 
w systemie automatyki

tematu. Modem jest pro-
gramowalny, co powoduje, 
że mamy już do czynienia 
z niezależną jednostką ko-
munikacyjną – nie musi-
my już korzystać z uciąż-
liwych komend AT i wysy-
łać ich z innego urządze-
nia. Środowisko programi-
styczne M2M, które służy 
do tworzenia skryptów dla 
terminali, zawiera zbiór 
bibliotek z funkcjami do 
obsługi wszystkich usług 
związanych z GSM (SMS, 
GPRS…) a także bibliotek 
do obsługi portu szerego-
wego i dodatkowych sygna-
łów cyfrowych. Przy odpo-
wiednio stworzonym skryp-
cie spojrzenie na system 
telemetryczny diametralnie 
się zmienia – proszę po-
równać rys. 1 z rys. 2.

Programowalny termi-
nal GT64Terminal może 
stać się jednostką w pełni 
odpowiedzialną za obsługę 
wymiany danych z syste-
mem nadzorującym w tech-
nologii GSM (np. SCADA), 
z drugiej strony współpra-
cować już nie z jednym 
ale z kilkoma urządzeniami 
pomiarowymi (OPLC, roz-
proszone I/O) przez port 
szeregowy.

Z punktu widzenia kon-
trolera OPLC Vision jak 
i samego modemu GT64Ter-
minal, programista nie ma 
praktycznie żadnych ogra-
niczeń w programowaniu 
portu szeregowego, tzn. 
może zaimplementować 
własny protokół znakowy 
do wymiany danych mię-
dzy urządzeniami.

Co dalej?
Systemy telemetrycz-

ne oparte na technolo-
gii GSM i GPRS używa-
ne są przede wszystkim 
tam, gdzie niedostępne 
jest medium przewodowe, 
a odległości wykluczają 
zastosowanie modemów 
radiowych. Wynikałoby 
z tego, że GSM stosuje 
się w ostateczności… Jest 
w tym dużo prawdy jed-
nak operatorzy sieci stale 

Dodatkowe informacje
Elmark Automatyka Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 76, 05–075 Warszawa

tel. 022 773 79 37, fax 022 773 79 36, www.elmark.com.pl
e–mail: elmark@elmark.com.pl

zmniejszają ceny swoich 
usług, powstają również 
firmy specjalizujące się 
w telemetrii (dedykowane 
oprogramowanie i serwery 
APN). To sprzyja rozwojo-
wi systemów opartych na 
komunikacji bezprzewo-
dowej. Nadzór z wykorzy-
staniem GSM stosuje się 
często w spedycji i w sys-
temach wendingowych 

(dystrybutory żywności 
i napojów).

Oglądając reklamy ope-
ratorów GSM promujące 
„nieograniczony dostęp 
do Internetu” zastana-
wiam się, ile czasu jesz-
cze upłynie, by UMTS 
zawitał na dobre w auto-
matyce.
Krzysztof Szulc
Elmark Automatyka


