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Modu³ GSM (oznaczony symbolem
M20 - fot. 1) opracowany przez Sie-
mensa jest kompletnym ìsilnikiemî
telefonu komÛrkowego pracuj¹cego
w†standardzie GSM900. KomunikacjÍ
modu³u z†otoczeniem umoøliwia in-
terfejs szeregowy zgodny z†RS232
oraz - alternatywnie - kompletny ze-
staw autonomicznych interfejsÛw
sprzÍtowych obs³uguj¹cych 16-styko-
w¹ klawiaturÍ, wyúwietlacz ciek³ok-
rystaliczny oraz czytnik kart SIM
(rys. 1).
Modu³y M20 zapewniaj¹ dostÍp do

wszystkich standardowych us³ug ofe-
rowanych przez operatorÛw sieci ko-
mÛrkowych, tzn. przesy³anie sygna³Ûw
fonicznych w trybach: standard i†roz-
szerzonym, faksÛw (G3), danych
z†szybkoúci¹ do 14,4kbd oraz wiado-
moúci tekstowych SMS. Moøliwy jest
takøe dostÍp do us³ug podnosz¹cych
komfort korzystania z†telefonu, tzn.
identyfikacji numeru wywo³uj¹cego,
rÛønorodne tryby przekazywania
i†wstrzymywania rozmÛw, ograniczenia

Wszystkie sygna³y steruj¹ce oraz za-
ciski zasilania wyprowadzono na 80-
stykowe miniaturowe z³¹cze ulokowa-
ne w†spodniej czÍúci obudowy modu-
³u. OprÛcz tego z³¹cza, na zewn¹trz
wyprowadzono tylko mikrofalowe z³¹-
cze antenowe.
W†przypadku niektÛrych aplikacji

stosowanie modu³u M20 w†wersji po-
kazanej na fot. 1†jest nieco k³opotli-
we, poniewaø wymaga on stabilizowa-
nego napiÍcia zasilaj¹cego i†zewnÍt-
rznego konwertera napiÍciowego do
interfejsu RS232. W†zwi¹zku z†tym
Siemens opracowa³ modu³ M20Termi-
nal, w†ktÛrym zintegrowano wszystkie
elementy wymagane do pracy w†apli-
kacjach wykorzystuj¹cych sterowanie

uprawnieÒ dla rÛønych numerÛw
okreúlonych przez uøytkownika.
Konfiguracja i†programowanie wszys-

tkich nastaw telefonu s¹ moøliwe za
pomoc¹ standardowego interfejsu MMI,
w†sk³ad ktÛrego wchodz¹: s³uchawka,
klawiatura i†wyúwietlacz, lub za pomo-
c¹ interfejsu szeregowego RS232 (nie-
zbÍdny jest zewnÍtrzny konwerter na-
piÍciowy). Do sterowania prac¹ modu-
³u poprzez interfejs szeregowy opraco-
wano nieco rozszerzony w†stosunku do
standardu Hayesa zestaw komend AT,
co pozwala wykorzystaÊ modu³ M20
w†roli inteligentnego modemu pracuj¹-
cego w†komÛrkowej sieci telefonicznej.
To w³aúnie tego typu aplikacje s¹ ìøy-
wio³emî prezentowanego urz¹dzenia.

Rys. 1.

Siemens opracowa³ niezwykle interesuj¹cy
modu³, ktÛry realizuje wszystkie funkcje
telefonu komÛrkowego GSM, chociaø
nie jest do niego podobny...

Przykładowe aplikacje modułu M20:
✓ telemetria − zdalny odczyt liczników lub

wskaźników, monitoring stanów (poziomów
alarmowych), wymiana informacji pomiędzy
węzłami sieci kanalizacyjnych,

✓ telematyka − zdalna lokalizacja aktualnego położenia
samochodów (wymaga współpracy z systemem
GPS), sterowanie samochodowym transportem
towarów, dynamiczne przesyłanie informacji
o korkach.

Fot. 1.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 12/200056

prac¹ modu³u GSM poprzez z³¹cze
szeregowe. W†estetycznej obudowie
z†tworzywa sztucznego umieszczono
(oprÛcz modu³u M20) konwerter napiÍ-
ciowy, interfejs karty SIM, stabilizator
napiÍcia zasilaj¹cego, na zewn¹trz wy-
prowadzono tylko kabel antenowy
i†z³¹cze DB9.
Modu³ M20Terminal wykorzystano

w†zestawie demonstracyjnym, ktÛry
opiszemy w†dalszej czÍúci artyku³u.

M20 w†praktyce
£atwo sobie wyobraziÊ tak spekta-

kularne aplikacje modu³u M20, jak
system zdalnego powiadamiania o†w³a-
maniu do domu lub mieszkania czy
teø bezprzewodowe przesy³anie infor-
macji pomiÍdzy odbiornikami GPS
pracuj¹cymi w†rÛønicowej konfiguracji
pomiarowej. RÛwnie interesuj¹cym
przyk³adem aplikacyjnym dla modu³u
M20 (w wersji Terminal) jest bezprze-
wodowe przesy³anie danych pomiÍdzy
sterownikami PLC, zaproponowane
przez inøynierÛw firmy Siemens. W†ta-
kich testach stosowano zestaw demon-
stracyjny (fot. 2), w†sk³ad ktÛrego
wchodz¹:
- sterownik S7-200,
- modu³ GSM M20Terminal,
- zasilacz impulsowy.
W†programie zarz¹dzaj¹cym prac¹

sterownika znalaz³ siÍ modu³ komuni-
kacyjny, zapewniaj¹cy wysy³anie ra-
portÛw o†stanie i†wartoúci wybranych
przez uøytkownika parametrÛw, ktÛre

Podstawowe parametry modułu M20:
✦ ciężar: 38 g,
✦ wymiary: 86,8x41,4x11,2mm,
✦ zakres temperatur pracy: −20..+55oC,
✦ napięcie zasilania: 6VDC,
✦ pobór prądu (średnia arytmetyczna): 250mA

(w impulsie do 2A),
✦ moc nadajnika: 2W,
✦ czułość odbiornika: −108dB.

Podstawowe możliwości modułu M20:
■ transmisja sygnałów fonicznych,
■ transmisja danych faksowych (C1G3),
■ transmisja danych cyfrowych z szybkością do

14,4kbd,
■ możliwość wysyłania wiadomości SMS (MT, MO,

PDU),
■ wbudowany terminal AT+,
■ obsługa wszystkich usług związanych

z zaawansowaną obsługą połączeń.

Fot. 2.

s¹ przesy³ane w†postaci komunikatÛw
tekstowych SMS na ustalony podczas
programowania numer telefonu. Jest to
bardzo prosty przyk³ad aplikacji mo-
du³u terminalowego, wyraünie sygnali-
zuj¹cy d¹øenia producenta do integra-
cji nowoczesnych technologii komuni-
kacyjnych w†profesjonalnym sprzÍcie
stosowanym w†przemyúle.
Micha³ Bereza, Siemens

Informacje na temat modu³Ûw M20
dostÍpne s¹ w†Internecie pod adresa-
mi:
- pytania i†odpowiedzi: http://www.-
siemens.at/ce_hotline/en/technik/
index.htm,

- informacje techniczne o†module:
http://www.siemens.de/ic/products/
cd/english/index/products/cellular/fe-
atures/m20.html,

- dane katalogowe http://www.siemens.-
at/ce_hotline/en/technik/index.htm,

oraz na p³ycie CD-EP12/2000B w†ka-
talogu \M20.


