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SIM zasilanymi napiÍciem 3 i†5†V. Naj-
powaøniejsze rÛønice pomiÍdzy rodzin¹
GM4x i†GR4x tkwi¹ bowiem w†nieco
bardziej zaawansowanych funkcjach.

GR4x - wiÍcej niø
radiomodem: krok 1
Modu³y GR4x oferuj¹ uøytkownikom

znacznie wiÍksze moøliwoúci niø wiÍk-
szoúÊ typowych urz¹dzeÒ tego typu. S¹
to bowiem prawdziwe platformy dla ap-
likacji uøytkownika, ktÛry ma do dyspo-
zycji czÍúÊ czasu mikroprocesora wbudo-
wanego w†modu³, znaczny fragment pa-
miÍci programu (44 kB) oraz danych
(25†kB), a†takøe wiele modu³Ûw peryfe-
ryjnych. Program realizuj¹cy zadania ap-
likacji jest pisany w†jÍzyku skryptowym
podobnym do C†z†moøliwoúci¹ wykorzys-
tania warunkÛw if-then-else oraz pÍtli
while oraz for. Z†poziomu aplikacji
skryptowej dostÍpne s¹ wszystkie mo-
du³y†peryferyjne (m.in. uniwersalne linie
I/O, przetworniki A/C i†C/A) telefonu
obs³ugiwane za pomoc¹ poleceÒ AT+.
Dodatkowe peryferia mog¹ byÊ obs³ugi-
wane za pomoc¹ interfejsÛw I2C, M-bus
i†RS232, a†takøe za pomoc¹ uniwersal-
nych linii I/O. ZawartoúÊ nieulotnej pa-
miÍci programu, w†ktÛrej s¹ umieszcza-
ne skrypty, moøe byÊ zdalnie (oczy-
wiúcie bezprzewodowo) wymieniana za
pomoc¹ standardowych mechanizmÛw
udostÍpnianych przez modu³.
Producent modu³Ûw oferuje uøytkow-

nikom system narzÍdziowy M2mpower
IDE, za pomoc¹ ktÛrego moøna tworzyÊ
i†uruchamiaÊ aplikacje skryptowe.

GR4x - wiÍcej niø
radiomodem: krok 2
Modu³y GR4x wyposaøono w†progra-

mowy stos TCP/IP, ktÛry zintegrowano
z†oprogramowaniem systemowym. DziÍki
temu, dostÍp do aplikacji internetowych
jest znacznie ³atwiejszy niø ma to miej-
sce w†rozwi¹zaniach standardowych.
Wbudowany stos obs³uguje bezpoúrednio:
otwieranie i†zamykanie po³¹czeÒ IP, na-

dawanie i†odbiÛr pakietÛw TCP i†UDP,
a†takøe konwersjÍ adresÛw URL do po-
staci numeru IP. Podstawowym za-
daniem wbudowanego w†modu³y stosu
TCP/IP jest obs³uga po³¹czeÒ via GPRS.

GR4x - wiÍcej niø
radiomodem: krok 3
DziÍki rozbudowanemu interfejsowi I/

O, modu³y GR4x moøna ³atwo obudowaÊ
w†peryferia zamieniaj¹ce go w†prawdzi-
wy telefon GSM: zewnÍtrzn¹ klawiaturÍ,
wyúwietlacz LCD, sygnalizatory LED itp.
Producent przygotowa³ zestaw aplikacji
skryptowych, ktÛre s¹ przyk³adami ilu-
struj¹cymi moøliwoúci zarÛwno modu³Ûw
jak i†jÍzyka. Wybrane aplikacje (opisy +
skrypty) publikujemy na CD-EP4/2004B.

Podsumowanie
Prezentowane modu³y GSM doskonale

ilustruj¹ ogromne moøliwoúci wspÛ³czesnej
telekomunikacji: relatywnie niewielkim
kosztem moøna zapewniÊ ³¹cznoúÊ (analo-
gow¹ i†cyfrow¹) pomiÍdzy dowolnie roz-
mieszczonymi geograficznie punktami na
kuli ziemskiej, co jeszcze kilka lat temu
nie by³o praktycznie moøliwe. SzczegÛlnie
interesuj¹ce moøliwoúci oferuj¹ mo-
du³y†GR4x: zastosowanie ich w†wielu przy-
padkach zapewnia moøliwoúÊ rezygnacji
z†koniecznoúci stosowania dodatkowych
urz¹dzeÒ. Doskona³ym przyk³adem moøe
byÊ system alarmowy z†bezprzewodowym
powiadamianiem o†w³amaniu: ca³a†centrala
alarmowa ma szanse ÑzmieúciÊ siÍî w†mo-
dule GR4x. Podobnie moøna wykonaÊ nie-
wielkie systemy telemetryczne.
Andrzej Gawryluk, EP

PopularnoúÊ aplikacji modu³Ûw GSM
bÍdzie ros³a, nie ma bowiem obecnie
taÒszego, ³atwiejszego w†stosowaniu
i†bardziej elastycznego rozwi¹zania dla
nowoczesnych aplikacji telemetrycznych
i†zdalnego nadzoru/sterowania. Jednym
z†liderÛw na rynku producentÛw urz¹-
dzeÒ dla GSM jest firma Sony-Ericsson,
w†ofercie ktÛrej znajduj¹ siÍ miÍdzy in-
nymi cztery typy modu³Ûw†GSM, ktÛre
przedstawimy w†artykule.

GR vs GM
Modu³y z†serii GM4x rÛøni¹ siÍ od

modu³Ûw GR4x zaawansowanymi moø-
liwoúciami funkcjonalnymi i†nieco in-
nym rozmieszczeniem sygna³Ûw na z³¹-
czu, s¹ natomiast niemaløe identyczne
zewnÍtrznie (fot. 1). Wymiary zewnÍt-
rzne modu³Ûw Gx4x s¹ nastÍpuj¹ce:
50x33x6,8 mm, a†ciÍøar nie przekracza
18,5 g. Wszystkie modu³y spe³niaj¹ wy-
magania standardu GSM 2+ oraz zale-
ceÒ ETSI i†ITU-T i†maj¹ wbudowane in-
terpretery poleceÒ AT+.
Tory radiowe modu³Ûw Gx47 s¹ przy-

stosowane do pracy w†sieciach 900 MHz
(GSM) i†1,8 GHz (DCS) oraz E-GSM 900,
w†ktÛrych dopuszczalne zakresy czÍstot-
liwoúci radiowych s¹ wÍøsze niø ma to
miejsce w†przypadku standardowego GSM
900. Modu³y Gx48 s¹ z†kolei przystoso-
wane do pracy w†sieciach GSM 850 oraz
GSM 1900, w†Polsce niestosowanych.
Prezentowane modu³y s¹ przystosowa-

ne do wspÛ³pracy z†odbiornikami GPS
obs³uguj¹cymi protokÛ³ transmisyjny
NMEA. DziÍki specjalnym poleceniom,
mog¹ one samodzielnie odczytaÊ z†od-
biornika GPS wybrane parametry i†prze-
s³aÊ je do uøytkownika.
Za pomoc¹ prezentowanych modu³Ûw

moøna nawi¹zywaÊ po³¹czenia foniczne,
przesy³aÊ SMS-y (PDU i†tekstowo),
a†takøe dane za pomoc¹ GPRS. Podczas
transmisji GPRS dostÍpny jest tryb pra-
cy 4+1, dziÍki czemu odbiÛr danych
moøe byÊ 4-krotnie szybszy (odbywa siÍ
na czterech kana³ach) niø za pomoc¹
standardowej us³ugi GPRS.
Parametry elektryczne, w†tym napiÍ-

cie zasilania i†pobÛr pr¹du, prezentowa-
nych modu³Ûw s¹ bardzo do siebie zbli-
øone. Modu³y wspÛ³pracuj¹ z†kartami

Moduły GSM
Wykorzystywanie modu³Ûw GSM w†popularnych

aplikacjach gwa³townie jest coraz czÍstsze, co jest

spowodowane ich atrakcyjnymi cenami i†coraz

powszechniej dostÍpn¹ wiedz¹ na temat sposobÛw ich

programowania i†obs³ugi.

W†artykule przedstawiamy modu³y renomowanej firmy

Sony-Ericsson, ktÛre dziÍki niewielkim wymiarom

i†atrakcyjnej cenie maj¹ szansÍ zdominowaÊ znaczn¹

czÍúÊ krajowego rynku.

Fot. 1

Dystrybutorem modu³ów GSM firmy Sony-
Ericsson jest: Eurodis sp. z o.o., www.eurodis.-
com, (71) 783-12-60...68, fax: (71) 783-12-69.

Dodatkowe informacje


