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Produkty firmy Telit w technologii 
„Internet of Things”, czyli komunikacja 
przedmiotów codziennego użytku

Przewidywanie już teraz wpływu technologii „Internet of Things” na 
nasze życie nie jest prostym zadaniem. Czy ktoś we wczesnych latach 

90. mógł przewidzieć jak zmieni się świat pod wpływem Internetu? 
Dlatego bezpiecznie jest założyć, że w  przyszłości aplikacje związane 

z  tzw. „Inteligentnym Miastem” będą jednymi z  najważniejszych 
zastosowań technologii Internet of Things. Podążając za swoją 

długoterminową strategią i  wizją przyszłości, firma Telit przygotowuje 
się do nowych wyzwań wprowadzając do swojej oferty produkty, które 

pozwolą jej partnerom osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Fotografia 1. Moduł komunikacyjny ZE51 do pracy w sieciach 
ZigBee

Fotografia 2. Moduł komunikacyjny LE50 do pracy w sieciach radiowych o topologii 
gwiazdy

Nowe 
technologie 
komunikacji 
M2M

Oprócz bardzo 
dobrze znanej komu-
nikacji M2M wyko-
rzystującej sieć te-
lefonii komórkowej, 
w  realizacji której 
produkty Telit zajmu-
ją znaczącą pozycję 
w  świecie, techniki 
komunikacji na bli-
ską odległość (SRD – 
Short Range Devices) 
znacznie lepiej dopasowane do aplikacji 
LAN/HAN, są niezbędne przy wdrażaniu 
technologii IoT. Wśród prekursorów tech-
nologii SRD różne odmiany komunikacji 
zgodnej ze specyfikacją IEE802.15.4 (np. 
ZigBee, 6LowPAN i inne) oraz bezprzewo-
dowy M-Bus wraz z popularnym standar-
dem WiFi stają się coraz lepiej przystoso-
wane do zapewnienia łączności dla rynku 
konsumenckiego poprzez tablety i  specja-
listyczne aplikacje.

Rozpoczynając projekt wykorzystu-
jący technologię IoT, często pojawia się 
pytanie o  to czy komponenty przezna-
czone do komunikacji na bliską odległość 
zaprojektować samodzielnie, czy kupić 
gotowe? Biorąc pod uwagę wymagany po-
ziom inwestycji na opracowanie łączności 
bezprzewodowej dla danej aplikacji, opła-
ca się stosować moduły komunikacyjne 
w urządzeniach, w których przewidywany 
czas użytkowania wynosi 3 do 4 lat. Umoż-
liwia to po pierwsze podwyższenie stopy 
zwrotu z  inwestycji, po drugie obniżenie 
kosztów wdrożenia i  użytkowania, a  po 
trzecie przeniesienie odpowiedzialności 

za komunikację bezprzewodową na produ-
centa modułu komunikacyjnego.

Firma Telit wychodząc naprzeciw ta-
kim potrzebom opracowała i  produkuje 
moduły komunikacyjne w technologii pin-
2pin. Polega ona na możliwości zastępowa-
nia jednego modułu innym, również takim 
transmitującym dane z  wykorzystaniem 

innego standardu transmisji. Kompatybil-
ność wyprowadzeń i  taka sama obudowa 
modułu pozwalają na znaczną redukcję 
kosztów, gdy zajdzie konieczność zmiany 
standardu transmisji. Jako przykład można 
podać inteligentny gazomierz wyposażony 
w moduł firmy Telit typu ME50-868 i ko-
munikujący się z  użyciem protokołu Wi-
reless MBus. Ten miernik można bardzo 
łatwo przystosować do transmisji danych 
w standardzie ZigBee (moduł ZE51 – foto-
grafia 1), ZigBee Pro (moduł ZE61), pracy 
w  sieci o  topologii gwiazdy (LE50 – foto-
grafia 2) lub kraty (NE50 – fotografia 3) 
z  użyciem pasm 433 MHz, 868 MHz lub 
915 MHz.

Zarządzanie sieciami SRD
Łatwo zorientować się, że w  różnych 

aplikacjach IoT transmisja danych będzie 
odbywała się z  wykorzystaniem różnych 
protokołów komunikacyjnych, a nawet od-
miennych standardów transmisji. Wdra-
żanie, eksploatacja i  użytkowanie sieci 
SRD o  wielu milionach takich węzłów 
jest problemem bardzo złożonym, który 
zwykle jest niedoceniany. Cena wdrożenia 



89ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2011

Produkty firmy Telit w technologii „Internet of Things”, czyli komunikacja przedmiotów codziennego użytku

REKLAMA

Fotografia 3. Moduł komunikacyjny NE50 do pracy w sieciach radiowych o topologii 
kraty

takiego systemu może być porównywalna 
do wymaganej, pełnej inwestycji w sprzęt 
komunikacyjny. Dodatkowo, koszty utrzy-
mania i  użytkowania mogą być znacząco 
wysokie. Takie rozważania i  złożoność 
opracowywanego systemu muszą dopro-
wadzić do konieczności udzielenia sobie 
odpowiedzi na pytanie: czy nie lepiej jest 
użyć istniejącej infrastruktury sieci telefo-
nii komórkowej zamiast opracowywania, 
wdrażania i utrzymania komplementarnej 
sieci SRD? Aby udzielić sobie odpowie-
dzi wystarczy krótka analiza kosztów. Dla 
jej potrzeb posłużono się ofertą modułów 
komunikacyjnych GSM firmy Telit oraz 
ofertą operatorów telefonii komórkowej. 
Jednoznacznie wykazała ona, że nawet ko-
rzystając z najtańszych modułów z zasila-
niem bateryjnym i najtańszego abonamen-
tu, opracowanie urządzeń przeznaczonych 
do komunikowania się w  sieciach LAN/
HAN małego zasięgu jest rozwiązaniem 
najtańszym. Jednak aby to stało się moż-
liwe, wymagane są opracowanie nowego 
oprogramowania narzędziowego, zmini-
malizowanie ryzyka w wielkiej skali i sku-
teczne wdrożenie sieci SRD na pełny cykl 
funkcjonowania projektu (zwykle 15 do 20 
lat). W tym celu Telit zaprojektował narzę-
dzie przeznaczone do zarządzania siecia-
mi SRD, znacznie podnosząc atrakcyjność 
swojej oferty.

Przewaga firmy Telit
Konkurencyjna przewaga firmy Telit 

bazuje na strategii skupionej na tym, aby 
dokonać redukcji kosztu użytkowania apli-
kacji M2M dzięki zmniejszeniu wymaga-
nych inwestycji i  skróceniu czasów opra-
cowania i  wdrożenia aplikacji. Rozwiąza-
nia oferowane przez firmę Telit są unikal-
ne na rynku aplikacji bezprzewodowych. 
Obszerne port folio produktów zawiera:

Autorskie rozwiązania do komunika-
cji M2M, od technologii wykorzystującej 
telefonię komórkową, do technik komu-
nikacji bliskiego zasięgu w  sieciach SRD; 
w obrębie danej grupy produktów moduły 
są kompatybilne ze sobą pod względem 
wyprowadzeń, co umożliwia łatwą zmianę 
standardu transmisji.

W  pełni konfigurowalne, o  wysokiej 
skali integracji, koncentratory i bramki do 
komunikacji krótkiego zasięgu i w sieciach 
telefonii komórkowej.

Unikatowe narzędzia do tworzenia, 
zarządzania i utrzymania sieci SRD, rozle-
głych sieci komórkowych i innych opraco-
wanych dla potrzeb aplikacji M2M.

Paweł Zinówko 

Opracowano na podstawie materiałów 
firmy Telit


