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Moduły GSM firmy Motorola
Motorola jest jednym z†liderÛw rynku
telefonii komÛrkowej, szczegÛlnie
dbaj¹cym o†szybk¹ komunikacjÍ cyfrow¹
w†systemie GPRS. OprÛcz standardowych
telefonÛw, Motorola produkuje takøe niezwykle
interesuj¹ce uniwersalne modu³y GSM/DCS,
z†ktÛrych jeden - jak na razie najbardziej
uniwersalny - opisujemy w†artykule.

Modu³ g18 jest kompletnym telefonem komÛrkowym, ktÛry wygl¹dem go, co prawda, nie przypomina (fot. 1), ale nie o†efektowny wygl¹d chodzi³o jego konstruktorom. Modu³ g18 jest bowiem
przeznaczony do stosowania jako
transceiver GSM/DCS/PCS w†dowolnych urz¹dzeniach wymagaj¹cych zdalnego, dwukierunkowego
interfejsu bezprzewodowego. Z†tego powodu g18 nie zosta³ wyposaøony w†klawiaturÍ, wyúwietlacz,
mikrofon, g³oúnik i†obudowÍ. ElePodstawowe parametry modułu g18:
✦ wymiary:
DV DIN: 40x80x7,5mm,
DV Slim: 44,3x88,5x10,4mm,
DVG (z GPS): 44,5x88,4x17,6mm,
✦ ciężar:
DV DIN: 22g,
DV Slim: 35,5g,
DVG (z GPS): 49g,
✦ zakres temperatur pracy: −30...+60oC,
✦ zakresy: GSM 900MHz, DCS 1800MHz, PCS
1900MHz,
✦ napięcie zasilania: 3...6V,
✦ średni pobór prądu podczas nadawania: 300mA,
✦ moc wyjściowa nadajnika:
5,5...33dBm (GSM),
0...30dBm (DCS i PCS).
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menty te do jego pracy nie s¹ niezbÍdne, a†wydatnie wp³ywaj¹ na
koszt modu³u. KomunikacjÍ modu³u z†otoczeniem zapewnia 9-stykowy interfejs RS232 (napiÍciowo
niezgodny ze standardem, poniewaø maksymalne napiÍcie wyjúciowe wynosi 2,5V), za pomoc¹ ktÛrego moøna sterowaÊ telefonem,
a†takøe modemem: CSD (Circuit Switched Data) lub
GPRS (General Packet Radio
Service). Zastosowany w†module interfejs wymaga obs³ugi sygna³Ûw steruj¹cych CTS/
RTS przez wspÛ³pracuj¹ce urz¹dzenie. Standardowy zakres przep³ywnoúci danych przez ten interfejs mieúci siÍ w†przedziale
9,6...19,2kbd (szybkoúÊ transmisji
jest wykrywana automatycznie),
ale moøna j¹ zwiÍkszyÊ komendami AT do 57,6kbd.
Na to samo z³¹cze wyprowadzono sygna³ interfejsu umoøliwiaj¹cego do³¹czenie zewnÍtrznego (opcjonalnego) czytnika kart SIM oraz
zestawu audio (hand-set), ktÛry
umoøliwia wykorzystanie wszystkich funkcji standardowego tele-

fonu GSM. Do pakietu us³ug dostÍpnych w†g18 naleøy takøe moøliwoúÊ wysy³ania i†odbierania wiadomoúci SMS. Jednak podstawow¹
zalet¹ modu³u g18 (oprÛcz uniwersalnoúci wynikaj¹cej z†zastosowania
trzypasmowego transceivera, dziÍki
czemu bez øadnych przerÛbek
moøna go stosowaÊ praktycznie na
ca³ym úwiecie) jest moøliwoúÊ
szybkiego transferu danych w†szybkim trybie GPRS, ktÛry uzupe³nia
standardow¹ dla wiÍkszoúci typowych telefonÛw us³ugÍ modemow¹
CSD, dla ktÛrej maksymalna prÍdkoúÊ transmisji danych wynosi
9,6kbd.
Sterowanie modu³em g18 umoøliwiaj¹ polecenia AT rozszerzone
zgodnie z†zaleceniami GSM07.07
oraz GSM07.05 (dla transmisji
CSD) i†GSM07.60 (dla GPRS). DziÍki temu wspÛ³praca modu³u g18
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z†otoczeniem jest praktycznie identyczna, jak klasycznego modemu
telefonicznego.
Modu³y g18 wystÍpuj¹ w†trzech
wariantach rÛøni¹cych siÍ obudow¹
i†moøliwoúciami:
- DV DIN, ktÛry pokazano na fot. 1,
jest w³aúciwie pozbawiony obudowy. Wszystkie sygna³y (za wyj¹tkiem antenowego) s¹ wyprowadzone na 28- lub 36-stykowe z³¹cze
ZIF (Zero Insertion Force).
- DV DIN, bÍd¹cy obudowanym
modu³em g18. Wszystkie sygna³y,
oprÛcz antenowego, wyprowadzono na 36-stykowe z³¹cze ZIF.
- DVG, w†ktÛrym zintegrowano
modu³ g18 z†odbiornikiem GPS.
W†tej wersji, na 36-stykowe z³¹cze wyprowadzono takøe standardowe sygna³y GPS: TxD, RxD,
1PPS, RTCM, a†takøe zasilanie
aktywnej anteny GPS.

Podsumowanie
Na koniec naleøy wspomnieÊ, øe
oprÛcz przedstawionego w†artykule
modu³u g18, Motorola oferuje takøe
nieco mniej uniwersalne modu³y GSM:
- d10 w†obudowie zgodnej ze standardem PCMCIA III (bez z³¹cza),
przystosowany do pracy w†paúmie 900MHz,
- d15, ktÛry moøe pracowaÊ we
wszystkich trzech pasmach GSM
(900MHz/1,8 i†1,9GHz).
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GPRS w skrócie
SkrÛt ten pochodzi od angielskiej nazwy General Packet Radio Service
i†w†swobodnym t³umaczeniu oznacza transmisjÍ pakietow¹ w†sieci telefonii komÛrkowej GSM. Transmisja pakietowa umoøliwia przes³anie danych wielu uøytkownikÛw w†postaci pakietÛw poprzez wspÛ³dzielone kana³y - analogicznie jak w†sieciach komputerowych, gdy wiele komputerÛw jednoczeúnie wykorzystuje zasoby sieci. DziÍki GPRS øadnemu uøytkownikowi nie rezerwuje siÍ kana³u na czas trwania po³¹czenia, lecz
umoøliwia siÍ transmisjÍ dok³adnie w†chwili wysy³ania i†odbierania danych.

DostÍp do sieci GPRS teoretycznie zapewnia prÍdkoúÊ transmisji
w†przedziale 9,05...171,2kbd. Rzeczywiste prÍdkoúci uzaleønione s¹ od
typu telefonu (liczba obs³ugiwanych kana³Ûw) oraz od warunkÛw propagacyjnych panuj¹cych w†danej lokalizacji. Obecne telefony umoøliwiaj¹
transmisjÍ GPRS wykorzystuj¹c 1...3 kana³Ûw, co daje maksymalne prÍdkoúci transmisji odpowiednio 13,4...57,6kbd.

Jak widaÊ z†tego krÛtkiego przegl¹du, w†ofercie Motoroli znajduje
siÍ wiele uniwersalnych modu³Ûw
GSM o†moøliwoúciach pokrywaj¹cych praktycznie wszystkie typowe
potrzeby uøytkownikÛw. Niebagateln¹ zalet¹ tych modu³Ûw jest ³atwoúÊ ich konfigurowania i†obs³ugi,
dziÍki czemu moøna je stosowaÊ
takøe w†systemach automatyki, telemetrii, a†nawet w†systemach alarmowych ze zdalnym powiadamianiem.
Andrzej Gawryluk, AVT

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje nt. prezentowanych modu³ów mo¿na znaleŸæ w Internecie pod adresem:
http://www.motorola.com/ies/telematics/
htmls/datamodules/products.html.
Dodatkowe informacje o systemie GPRS mo¿na
znaleŸæ w Internecie pod adresami:
http://www.ericsson.com/technology/GPRS.shtml,
http://www.mobilewhitepapers.com/
download_ours.asp,
a tak¿e na p³ycie CD-EP3/2002B.
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