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Kwietniowa rewolucja w Motoroli, w wyniku której produkcją 
„motorolowych” podzespołów zajęła się nowa firma - Freescale 
Semiconductor - spowodowała, że Motorola może skupić całą 
swoją uwagę na produkcji telefonów komórkowych
i popularnych wśród elektroników OEM-owych modułów GPS
i GSM. W artykule przedstawiamy urządzenia wchodzące
w skład aktualnej oferty firmy.

Szybkie i małe
W odbiornikach FS Oncore zastosowano 
specjalizowane układy MG4000 lub MG4100, 
które są w stanie ustalić pozycję w czasie 
poniżej 36 sekund od chwili włączenia, co 
pozwoliło producentowi nazwać je mianem 
InstantGPS. 

Fot. 1. Wygląd odbiornika M12+ 
Oncore zamontowanego na płytce 
bazowej

Jak wynika z listów otrzymywa-
nych przez redakcję od Czytelników, 
podzielają oni nasze rozczarowanie 
spowodowane podziałem Motoroli - 
niegdyś jednego z liderów na rynku 
mikrokontrolerów. Być może, dzięki 
temu, Motorola stanie się liderem 
na rynku OEM-owych modułów 
GPS i GSM, do czego predysponują 
tę firmę liczne doświadczenia zdo-
byte podczas wdrażania wielu sys-
temów łączności bezprzewodowej, 
w tym słynnego (także jako porażka 
marketingowa, przy tym bez wątpie-
nia sukcesu technicznego) systemu 
łączności satelitarnej Iridium. Jedno-
cześnie firma Freescale będzie mogła 
zająć się skuteczniejszym, niż miało 
to miejsce w przypadku firmy ma-
cierzystej, wprowadzaniem na rynek 
elementów półprzewodnikowych.

Moduły GPS
W ofercie Motoroli królują dwa 

typy odbiorników GPS: M12+ On-
core oraz miniaturowy FS Oncore. 
Odbiornik M12+ Oncore (fot. 1) jest 
unowocześnioną wersją znanych na 

naszym rynku od lat odbiorników z 
rodziny Oncore (wykorzystywanych 
m.in. w projektach EP, np. AVT-
-888). Wymiary zewnętrzne odbiorni-
ka wynoszą 40x60x10 mm, a maksy-
malny pobór mocy wynosi 185 mW 
przy napięciu zasilania 3 V. Tor od-
biorczy prezentowanych odbiorników 
może obsługiwać jednocześnie do 12 
kanałów satelitarnych, jest przystoso-
wany także do pracy w konfiguracji 
zwiększającego dokładność pomia-
ru różnicowego DGPS (Differential 
GPS). Deklarowany przez producen-
ta czas zimnego startu odbiornika 
nie przekracza 60 sekund, natomiast 
startu gorącego - 15 sekund. Tra-
dycyjnie odbiorniki firmy Motorola 
oprócz własnego, binarnego formatu 
komunikacyjnego, obsługują także 
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protokół NMEA-0183. W pierwszym 
przypadku transmisja danych pomię-
dzy odbiornikiem i współpracującym 
urządzeniem odbywa się z prędko-
ścią 9600 bd, w drugim - 4800 bd. 
Odbiornik wyposażono w dwa porty 
szeregowe (poziomy napięć zgodne 
z TTL), z których drugi służy do 
wprowadzania poprawek uzyskanych 
w konfiguracji różnicowej. Z odbior-
nikami M12+ Oncore współpracują 
aktywne anteny mikrofalowe, któ-
rych dołączenie jest monitorowane 
przez sterownik odbiornika.

Na bazie prezentowanego odbior-
nika, Motorola oferuje także specja-
lizowane moduły służące do budo-
wania precyzyjnych wzorców czasu 
- M12+ Timing Oncore.

Odbiorniki FS Oncore mają wy-
miary zewnętrzne 12 x 16,6 mm przy 
grubości dochodzącej do 4 mm. Obu-
dowa prezentowanych odbiorników 
umożliwia ich montaż powierzchnio-
wy bezpośrednio na płytce drukowa-
nej, przypomina bowiem obudowy z 
płaskimi wyprowadzeniami od spodu 
- QFN (w nomenklaturze Motoroli 
taki typ obudowy nosi nazwę LGA24 
- fot. 2). Odbiorniki są w stanie ob-
służyć jednocześnie do 12 kanałów 
satelitarnych, przy czym wypadko-
wa czułość torów odbiorczych do-
chodzi do poziomu -137 dBm (przy 
maksymalnej czułości układów w.cz. 

-153 dBm). Producent w 
odbiornikach FS Oncore 
zastosował dwa kanały ko-
munikacyjne - standardowy, 
asynchroniczny port szere-
gowy (poziomy TTL) oraz 
interfejs synchroniczny SPI. 
Niezależnie od wybranego 
interfejsu komunikacyjnego, 
wymianę danych pomiędzy 
odbiornikiem i otoczeniem 
umożliwia jeden z obsługi-
wanych protokołów: Hayes 
AT (z prędkością 19,2 kbd), 
Motorola Binary, Encaspu-
lated 3GPP Messages oraz 
NMEA-0183. Ponadto za 
pomocą interfejsów szerego-
wych jest możliwa wymia-
na firmware’u odbiornika.

Niewie lk ie  wymiary 
odbiornika uniemożliwi-
ły zamontowanie na płyt-
ce stabilizatorów napięcia, 
co powoduje, że odbiornik 
trzeba zasilić dwoma na-
pięciami: 2 i 3 V. Dzięki 
wyposażeniu odbiornika w 
systemy oszczędzania ener-
gii (poszczególne elementy 
odbiornika są uaktywniane 
tylko na czas niezbędny do ustale-
nia pozycji), maksymalna pobierana 
moc nie przekracza 70 mW, a w no-
tach katalogowych producent podaje 
informacje o ilości energii potrzebnej 

do wykonania konkretnych zadań (w 
Julach!).

Odbiorniki FS Oncore są dostarcza-
ne w dwóch wersjach: „komercyjnej”, 
przystosowanej do pracy w zakresie 

Warto wiedzieć
Zastosowany w odbiornikach Oncore tor 
odbiorczy ma czułość -153 dBm. Takie 
natężenie sygnału odpowiada żarówce 
o  mocy  100  W zapa lone j  w  Tok io  i 
obserwowanej z Los Angeles (przez Ocean 
Spokojny).

Fot. 2. Widok dolnej części „obudo-
wy” odbiornika M12+ Oncore

Fot. 3. Wygląd modułu g20

Rys. 4. Schemat blokowy modułu g20

Moda na ARM-y
W odbiornikach FS Oncore zastosowano 
układ sterujący wykorzystujący mikroprocesor 
ARM7.  Jes t  to  o  t y l e  szoku jące ,  że 
Motorola do niedawna miała w swojej 
ofercie wiele szybkich mikroprocesorów.
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Fot. 5. Wygląd zestawu uruchomieniowego dla modułów g20

temperatur -20...+75oC oraz „przemy-
słowej”, przystosowanej do pracy w 
zakresie temperatur -40...+85oC (w 
nieco większej obudowie, elementy 
odbiornika są ekranowane).

Moduły GSM
W ofercie Motoroli są obecnie do-

stępne dwa OEM-owe moduły GSM 
oznaczone symbolami g18 i g20. Mo-
duły g18 występują w trzech wersjach, 
różniących się między sobą sposobem 
obudowania, wymiarami i ciężarem. 
Z powodów praktycznych, do aplika-
cji OEM najlepiej nadaje się moduł 
oznaczony symbolem g18DV Horizon-
tal, który jest pozbawiony obudowy i 
wyposażono go w złącze typu DIL28 
z rastrem 1,27 mm. Wymiary modułu 
wynoszą 44,29x88,45x10,4 mm.

Moduły g18 są przystosowa-
ne do pracy w pasmach 900/1800 i 
1900 MHz. Są one wyposażone we 
własne czytniki kart SIM, ale mogą 
także współpracować z czytnikami 
lokalnymi (3 lub 5 V) oraz zdalnymi 
(DSC, dla napięć 3 i 5 V). Modu-
ły można wykorzystać do przesyłania 
SMS-ów, prowadzenia łączności głoso-
wych, przesyłania danych (także GPRS 
- do 57,6 kbd), przy czym obydwa try-
by przesyłania danych (CSD i GPRS) 
są obsługiwane przez polecenia AT.

Znacznie  mnie jsze  wymiary 
(48,2x24,4x6,0 mm) i ciężar (12 g) 
charakteryzują moduły g20 (fot. 3), 
którego schemat blokowy pokazano 
na rys. 4. Także możliwości funk-
cjonalne tych modułów są większe 
(za wyjątkiem liczby obsługiwa-
nych zakresów - jest ich dwa) niż 
wcześniej opisanych modułów g18 
- obsługiwana jest większa liczba 
trybów transmisji SMS, w trybie 
transmisji danych CSD maksymalna 

prędkość przesyłu wynosi 14,4 kbd 
(zamiast 9,6 kbd), a w trybie GPRS 
można przesyłać dane z prędkością 
do 85,6  kbd. Do złącza modułu 
doprowadzono sygnały interfejsów 
PCM, SPI (może służyć do debu-
gowania pracy procesora modułu), 
USB, wyświetlacza LCD, interfejs 
klawiatury z koderem DTMF oraz 
interfejs kart SIM (zasilanych na-
pięciem 1,8 lub 3 V). Dzięki tak 
bogatemu wyposażeniu, moduł g20 
może pracować jako standardowy 
telefon, co zademonstrowano w 
zestawie startowym opracowanym 
przez Motorolę (fot. 5). Zalecane na-
pięcie zasilania modułu g20 wynosi 
3,0...4,2 VDC, pobór prądu w trybie 
czuwania nie przekracza 2,5 mA, 
a dopuszczalny zakres temperatur 
pracy wynosi -20... +60°C.

Moduły g20 wyposażono w stos 
TCP/IP (dla danych przesyłanych 
przez RS232 lub USB), sieciowy ad-
res IP uzyskuje się za pomocą jednej 
komendy AT (AT+MIPCALL). Do dys-
pozycji użytkownika pozostaje 12 uni-
wersalnych, cyfrowych linii I/O oraz 
dwie linie analogowe, z których jedna 
może służyć do pomiaru temperatury. 
Zastosowanie przez producenta, w nie-
których wersjach prezentowanych mo-
dułów, API dla aplikacji napisanych w 
Javie umożliwia łatwe wykorzystanie 
peryferiów modułu we własnych apli-
kacjach, co w niektórych przypadkach 
może spowodować, że całe urządzenie 
będzie się składać z... modułu g20.
Tomasz Jastrun
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem urządzeń prezentowanych w 
artykule jest firma Macropol, tel. (22) 822-
43-37 lub 822-58-82, m2m@macropol.com.
pl, www.macropol.com.pl.


