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16 znakÛw kodowanych czÍstotliwoúcio-
wo, a†jako medium transmisyjne jest
uøywane kablowe po³¹czenie telefonicz-
ne,

- za pomoc¹ komunikatÛw SMS (Short
Message Service) - transmitowane wiado-
moúci mog¹ zawieraÊ dowoln¹ informa-
cjÍ (problemem jest brak gwarancji prze-
s³ania ich w†czasie rzeczywistym),

- za pomoc¹ us³ugi GPRS (General Packet
Radio Service) w†systemie GSM  - za-
pewnia moøliwoúÊ szybkiego przesy³ania
duøych pakietÛw danych,

- za pomoc¹ us³ugi WAP-IP w†systemie
GSM (Wireless Application Protocol) -
dwukierunkowa wymiana informacji
w†oparciu o†protokÛ³ TCP/IP.
Bardzo istotnym parametrem, ktÛry trze-

ba braÊ pod uwagÍ podczas budowania
systemÛw M2M, jest jakoúÊ oferowanych
us³ug telekomunikacyjnych. Jest to szcze-
gÛlnie istotne z†punktu widzenia specyficz-
nych wymagaÒ aplikacji, jak np. alarmy
czy systemy zabezpieczeÒ lub systemy wy-
magaj¹ce obs³ugi w†czasie rzeczywistym.

Jak szybko i†gdzie wdraøaÊ
technologiÍ M2M?
Systemy M2M s¹ stosowane zarÛwno

w†aplikacjach mobilnych, jak i†stacjonar-
nych (uogÛlniony przyk³ad moøliwej apli-
kacji pokazano na rys. 2). Typowymi ich
przyk³adami s¹:
- urz¹dzenia i†systemy uøy-
tecznoúci prywatnej
i†publicznej (tamy wodne,
systemy kontroli poziomu
paliw w†rafinerii b¹dü
poziomu wÛd w†rzekach),

- restauracje i†punkty szyb-
kiej obs³ugi (lodÛwki, za-
mraøarki, ch³odnie, pojaz-
dy samochodowe),

- urz¹dzenia przemys³u
lekkiego i†ciÍøkiego (kon-

trola stanÛw magazynowych, zarz¹dzanie
energi¹, zarz¹dzanie liniami produkcyj-
nymi, kontrola jakoúci i†bezpieczeÒstwa),

- systemy zabezpieczeÒ (kontrola dostÍpu,
sterowanie budynkiem, ³¹cznoúÊ z†agen-
cj¹ ochrony i†policj¹, systemy przeciw-
poøarowe),

- zarz¹dzanie flot¹ pojazdÛw (³¹cznoúÊ
z†centrum dyspozytorskim, wspÛ³praca
z†systemem GPS, kontrola stanu samo-
chodÛw).
Jedn¹ z†przyk³adowych, bardzo prostych,

aplikacji ilustruj¹cych stosowanie techno-
logii M2M firmy Sony Ericsson, jest sys-
tem sterowania prac¹ drzwi garaøowych,
centralnego ogrzewania lub alarmu domo-
wego. KonfiguracjÍ systemu obs³ugi urz¹-
dzeÒ znajduj¹cych siÍ w†domu wzbogaco-
nego o†modem M2M firmy Sony Ericsson

o†nazwie GT47
(GSM z†GPRS)

Rozwi¹zania przemys³owe wykorzystuj¹ce technologiÍ GSM i†GPRS M2M (machine to

machine, man to machine, mobile to machine)  pozwalaj¹ budowaÊ urz¹dzenia

o†moøliwoúciach tak futurystycznych, øe†trudnych do przewidzenia jeszcze kilka lat temu.

Moøna zaryzykowaÊ stwierdzenie, øe jesteúmy úwiadkami kolejnej minirewolucji technicznej.

Doskona³oúÊ techniczna produkowanych
wspÛ³czeúnie maszyn i†urz¹dzeÒ jest bez
w¹tpienia bardzo duøa, ale mimo to coraz
rzadziej mog¹ siÍ one ca³kowicie obejúÊ
bez nadzoru cz³owieka. Z†ekonomicznego
punktu widzenia zatrudnianie ludzi do
sta³ego nadzoru, stosunkowo niezawodnych
maszyn, nie ma wiÍkszego sensu. Podobny
k³opot maj¹ uøytkownicy systemÛw tele-
metrycznych - niegdyú konieczne by³o†za-
trudnienie osÛb zajmuj¹cych siÍ zbiera-
niem wynikÛw pomiarÛw w†kaødym punk-
cie akwizycyjnym, co by³o czasoch³onne,
w†wielu przypadkach powodowa³o fa³szo-
wanie uzyskiwanych wynikÛw (z powodu
niejednoczesnoúci gromadzenia danych),
wymusza³o takøe zatrudnianie wielu odpo-
wiednio wyszkolonych osÛb.

Moøna inaczej
RozwÛj systemÛw telekomunikacyjnych

prowokowa³ konstruktorÛw do podejmowa-
nia prÛb zautomatyzowania i†odmiejsco-
wienia nadzoru maszyn i†punktÛw telemet-
rycznych. Obserwowany ostatnio szybki
rozwÛj†technologii bezprzewodowych sieci
telekomunikacyjnych spowodowa³ (rys. 1),
øe ich moøliwoúci s¹ obecnie powszechnie
wykorzystywane w†systemach M2M.

Jak dzia³a M2M?
Urz¹dzenia M2M dzia³aj¹ z†wykorzysta-

niem ogÛlnoúwiatowych, bezprzewodowych
standardÛw telekomunikacyjnych jak na
przyk³ad GSM/GPRS, CDMA i†TDMA.
Obecnie urz¹dzenia dzia³aj¹ce w†systemach
M2M wymieniaj¹ dane na cztery sposoby:
- za pomoc¹ kodÛw DTMF, co umoøliwia
wysy³anie wiadomoúci z†wykorzystaniem

Technologia M2M
Dlaczego bezprzewodowo?
Dlaczego teraz?

Rys. 1 Rys. 2
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pokazano na rys. 3. DziÍki takiemu roz-
wi¹zaniu, mieszkaniec za pomoc¹ telefonu
komÛrkowego moøe na przyk³ad w³¹czyÊ
ogrzewanie, wy³¹czyÊ alarm w†mieszkaniu
lub otworzyÊ drzwi garaøowe.

Artyk³u powsta³ przy wspó³udziale i dziêki mate-
ria³om udostêpnionym przez firmê Microdis
Electronics - dystrybutora produktów Sony
Ericsson na terenie Europy Wschodniej i Centralnej.

Dodatkowe informacje

Z†oferty Sony Ericssona
Modemy GM29 (fot. 5) i†GT47 s¹ urz¹-

dzeniami typu Plug&Play, dziÍki czemu s¹
bardzo ³atwe do zaimplementowania przez
koÒcowego uøytkownika. Wyposaøono je
w†standardowe interfejsy wymiany danych
(RS232) oraz popularne z³¹cze antenowe
FME. Prezentowane urz¹dzenia dzia³aj¹
w†8. klasie GPRS, posiadaj¹ zaimplemen-
towany stos TCP/IP, maj¹ takøe zintegro-
wany kontroler, ktÛry wraz z†bogat¹ gam¹
wejúÊ/wyjúÊ analogowych oraz cyfrowych
umoøliwiaj¹ sterowanie modemu, jak
i†urz¹dzeÒ zewnÍtrznych. Modu³y te umoø-
liwiaj¹ budowanie aplikacji rozszerzonych
w†oparciu o†jÍzyk programowania, zdefi-
niowany specjalnie z†myúl¹ dla M2M,
oparty na C++.
Jak pokazuje ten prosty przyk³ad, po-

tencja³ technologii M2M jest przeogrom-

Rys. 3 Fot. 5

Fot. 4

ny. Wiele wskazuje na to, øe w†tym
kierunku bÍd¹ sz³y inwestycje operato-
rÛw sieci komÛrkowych. Prognozy poka-
zuj¹, iø w†2005 roku liczba zaaplikowa-
nych urz¹dzeÒ M2M bÍdzie wynosiÊ
ponad 16 milionÛw (na terenie Europy).
PÛki co na terenie Polski operatorzy te-
lefonii komÛrkowej ostroønie podchodz¹
do M2M, choÊ zdaj¹ siÍ dostrzegaÊ ol-
brzymi potencja³, jaki niesie ze sob¹ ta
technologia.
AW, Microdis  Electronics


