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Wysyłanie komunikatów
SMS ze sterowników PLC

Nikogo nie trzeba
przekonywaÊ, a†juø na
pewno nie CzytelnikÛw EP,
øe telefonia komÛrkowa
podbi³a úwiat. Obecnie
system GSM jest tani
i†powszechnie dostÍpny. Nic
dziwnego, øe wkracza
w†kaød¹ dziedzinÍ øycia.
Szuka swojego miejsca
nawet w†tak
odpowiedzialnej (i dlatego
nieco konserwatywnej)
dziedzinie jak¹ jest
automatyka przemys³owa.
W†artykule opisano system
SmartSMS pozwalaj¹cy na
zdaln¹ komunikacjÍ ze
sterownikami PLC
MicroSmart japoÒskiej firmy
IDEC.

Gdy operatorzy telefonii komÛrkowej udostÍpnili us³ugi SMS, nie
by³o jasne, jakie bÍd¹ jej dalsze losy. Okaza³o siÍ jednak, øe us³uga
nie tylko przyjÍ³a siÍ, ale sta³a siÍ
ulubion¹ form¹ komunikowania siÍ.
Zalety komunikacji SMS w†zakresie
porozumiewania siÍ to: szybkoúÊ,
pewnoúÊ, zwiÍz³oúÊ i†relatywnie
niska cena. Czy jednak system SMS
daje siÍ wykorzystaÊ do komunikacji miÍdzy cz³owiekiem a†maszyn¹
i†- id¹c dalej - miÍdzy dwiema (lub
wiÍcej) maszynami?

Sterowanie przez SMS blaski i†cienie
Proces sterowania, szczegÛlnie
w†przemyúle, wymaga bardzo pewnie dzia³aj¹cych procedur. Sterowanie wymaga bowiem wielu potwierdzeÒ, zabezpieczeÒ i†blokad. Zdarza
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siÍ, øe obiekt, ktÛrym sterujemy,
jest oddalony, a†mimo to chcemy
go kontrolowaÊ. Chcemy na niego
wp³ywaÊ i†mieÊ dostÍp do informacji o†jego stanie. Typowym przyk³adem takiego obiektu jest stacja
pomp ulokowana w terenie. Z†za³oøenia jest to obiekt bezobs³ugowy,
ale jest konieczne nadzorowanie go,
w†szczegÛlnoúci po to, aby mÛc
szybko zareagowaÊ w†sytuacjach
awaryjnych. Teletechnika oferuje
wiele sposobÛw ³¹cznoúci z†takim
obiektem, np. dzierøawion¹ lini¹ telefoniczn¹ czy radiolini¹. Zalet¹
tych mediÛw jest moøliwoúÊ zestawienia sta³ego po³¹czenia, co pozwala na ci¹g³¹ wymianÍ danych.
Rozwi¹zania takie s¹ jednak drogie
w†eksploatacji, a†nie zawsze jest
potrzebne ci¹g³e monitorowanie
obiektu. Jeúli wystarcza zawiado-

mienie serwisu o†nieprawid³owoúciach pracy lub jest potrzebna
zmiana pewnych wybranych ustawieÒ w†sterowanym urz¹dzeniu, to
idealnym rozwi¹zaniem wydaje siÍ
zastosowanie do komunikacji wiadomoúci SMS. Moøemy je stosowaÊ
wszÍdzie tam, gdzie jest potrzebne
nadzorowanie urz¹dzenia, ale nie
ma potrzeby sta³ej i†szybkiej komunikacji. Naleøy przecieø pamiÍtaÊ,
øe czas dorÍczenia SMS, nie jest
okreúlony i†zaleøy od wielu czynnikÛw: sposobu úwiadczenia us³ugi
przez operatora, chwilowego stanu
sieci (np. zaniki zasiÍgu) itp. Z†za³oøenia SMS w†technice sterowania
jest narzÍdziem pomocniczym
i†choÊ ma wiele zalet, naleøy zdawaÊ sobie sprawÍ z†jego ograniczeÒ.

Co to jest modem GSM?
MÛzgiem nowoczesnego uk³adu
sterowania (np. dla wspomnianej
pompowni) jest sterownik PLC. Posiada on zazwyczaj porty komunikacyjne umoøliwiaj¹ce wspÛ³pracÍ
z†rÛønymi urz¹dzeniami zewnÍtrznymi. W†szczegÛlnoúci, do sterownika moøna pod³¹czyÊ modem
GSM. MÛwi¹c w†uproszczeniu, jest
to telefon komÛrkowy z†wbudowa-
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n¹ funkcj¹ modemu. Jak kaødy telefon GSM, posiada gniazdo dla
karty SIM, ktÛra umoøliwia zidentyfikowanie telefonu w†sieci, i zazwyczaj takøe zewnÍtrzn¹ antenÍ.
Modem GSM posiada port szeregowy RS232, s³uø¹cy do komunikacji
z†nadrzÍdnym urz¹dzeniem, takim
jak komputer czy w³aúnie sterownik
PLC. Przez ten port moøna wysy³aÊ
rozkazy AT tak, jak w†zwyk³ym
modemie oraz specjalne rozkazy
AT zdefiniowane dla potrzeb telefonii GSM.

Koncepcja systemu SmartSMS
System SmartSMS powsta³ w†firmie CompArt Automation, jako uniwersalna aplikacja pozwalaj¹ca na
komunikacjÍ ze sterownikami PLC
serii MicroSmart firmy IDEC poprzez komunikaty SMS. Sterownik
steruj¹cy obiektem jest pod³¹czony
do modemu GSM TC35 (Siemens).
Sterownik PLC odpowiada za realizacjÍ procesu sterowania i†jednoczeúnie obs³uguje komunikacjÍ
SMS. Komunikacja SMS jest niezaleøn¹ czÍúci¹ programu sterownika
i†moøe byÊ do³¹czona do dowolnego programu niezaleønie od typu
obiektu (pompownia, oczyszczalnia,
sterowanie oúwietleniem, grzaniem
itp.). Program sterownika sk³ada siÍ
z†dwÛch niezaleønych czÍúci: systemu SmartSMS oraz programu uøytkownika. Oba te programy komunikuj¹ siÍ ze sob¹ poprzez rejestry
i†flagi sterownika. Ograniczeniem s¹
oczywiúcie zasoby sterownika, tj.
pamiÍÊ programu i†pamiÍÊ danych.
Do komunikacji sterownika z†modemem GSM wykorzystano protokÛ³
AT dla GSM.
SmartSMS pozwala na wysy³anie komunikatÛw SMS o†dowolnej
sta³ej treúci oraz komunikatÛw
o†treúci zmiennej w†standardowym
formacie SmartMessage zaproponowanym przez autorÛw rozwi¹zania.
Komunikaty sta³e s¹ zapamiÍtane
na karcie SIM. System pozwala teø
na odbieranie SMS-Ûw w†formacie
standardowym SmartMessage. Wysy³ane SMS-y mog¹ trafiaÊ do
zwyk³ych telefonÛw (np. do serwisanta) albo do innego sterownika
wyposaøonego w†modem GSM. Sterownik dysponuje baz¹ numerÛw,
pod ktÛre s¹ wysy³ane komunikaty
oraz baz¹ numerÛw uprawnionych
nadawcÛw. Tylko wiadomoúÊ nadana z†uprawnionego numeru bÍdzie
zaakceptowana (o ile spe³ni kryteria formatu SmartMessage).
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Format SmartMessage
Format SmartMessage zosta³
wprowadzony przez twÛrcÛw systemu SmartSMS jako format kompromisowy umoøliwiaj¹cy zarÛwno
standardow¹ wymianÍ danych przez
SMS ze sterownikiem MicroSmart
firmy IDEC, jak rÛwnieø czyteln¹
ich prezentacjÍ na ekranie telefonu
komÛrkowego. Komunikat SMS
w†formacie SmartMessage zawiera
nag³Ûwek (klucz dostÍpu odbiorcy,
identyfikator nadawcy) oraz dane
numeryczne (parametry). Dla u³atwienia odczytywania wiadomoúci na
zwyk³ym telefonie, dane numeryczne poprzedzane s¹ opisem tekstowym oraz prezentowane w†odpowiednim formacie: heksadecymalnym lub dziesiÍtnym. Poniøej zamieszczono przyk³adow¹ wiadomoúÊ
SMS w†formacie SmartMessage:
!FFFF000A# SC> D431h RC> 3039h
CW= 0000h SW= 0900h P1= 00010
P2= 00123 P3= 12234 P4=-49987 4F
Do komunikatu do³¹czana jest suma kontrolna BCC (automatycznie
sprawdzana przez sterownik), ktÛra
zwiÍksza odpornoúÊ systemu na przek³amania. Poniewaø obliczanie sumy
kontrolnej moøe byÊ czasem k³opotliwe, zw³aszcza przy wysy³aniu SMS-a
z†telefonu komÛrkowego, sprawdzanie
jej moøna dezaktywowaÊ.

Wysy³anie SMS ze sterownika
System SmartSMS pozwala na
wysy³anie do numerÛw umieszczonych w†ksi¹øce telefonicznej przechowywanej w†sterowniku 14 rÛønych komunikatÛw o†sta³ej treúci,
zapamiÍtanych w†procesie formatowania karty SIM. Ponadto moøe byÊ
wysy³any komunikat dynamiczny
w†formacie SmartMessage. PoszczegÛlne dane tworz¹ce komunikat
SmartMessage (parametry) s¹ pobierane z†rejestrÛw sterownika w†chwili nadawania SMS. Uøytkownik sam
okreúla, w†jakich sytuacjach wysy³ane s¹ wiadomoúci. Moøe jednoczeúnie zaø¹daÊ wys³ania kilku rÛønych
wiadomoúci do rÛønych numerÛw.

Odbieranie SMS, automat
steruj¹cy
Sterownik przyjmuje tylko wiadomoúci w†formacie SmartMessage.
Wiadomoúci odbierane musz¹ byÊ
wys³ane z†uprawnionego numeru
i†posiadaÊ ìzgodnyî klucz dostÍpu.
Chodzi oczywiúcie o†wyeliminowanie ryzyka dostÍpu do sterownika
osÛb niepowo³anych. Wszystkie
wiadomoúci o†nieprawid³owym for-

macie lub wys³ane od niepowo³anych osÛb s¹ ignorowane.
Po otrzymaniu prawid³owo zredagowanej wiadomoúci system SmartSMS zg³asza to programowi uøytkowemu, podaj¹c m. in. nadawcÍ wiadomoúci i†udostÍpniaj¹c odebrane
dane w†wyznaczonych do tego rejestrach. Po obs³uøeniu wiadomoúci,
program uøytkowy zg³asza zakoÒczenie obs³ugi wiadomoúci pozwalaj¹c
na przyjÍcie nastÍpnej. Jeúli jednoczeúnie nadejdzie wiele wiadomoúci
i†program uøytkownika nie by³by
w†stanie ich odczytywaÊ, zostan¹
one wstrzymane u†operatora sieci do
czasu obs³uøenia juø odebranych
wiadomoúci. Nie istnieje wiÍc ryzyko zgubienia takich wiadomoúci.
Jedn¹ z†opcji przewidzian¹ przy
odbieraniu wiadomoúci jest automat
steruj¹cy. Jeúli jest on aktywny,
odebrany SMS automatycznie wysteruje 16 wyznaczonych bitÛw sterownika, stanowi¹cych Control
Word (CW), na podstawie s³Ûw steruj¹cych Set command (SC) i†Reset
command (RC) zawartych w†treúci
komunikatu SmartMessage. Automatycznie zostanie teø przekazane 16
bitÛw statusowych nadawcy (Status
Word, SW). Automat steruj¹cy moøna wiÍc wyobraziÊ sobie jako panel zdalnego sterowania zawieraj¹cy 16 lampek sygnalizuj¹cych stan
obiektu i†16 prze³¹cznikÛw umoøliwiaj¹cych oddzia³ywanie na obiekt.
Sterowanie moøe byÊ ³atwo potwierdzone wys³aniem do nadawcy
komunikatu steruj¹cego SMS w†formacie SmartMessage, ktÛry bÍdzie
przedstawia³ stan w³asnego rejestru
steruj¹cego i†rejestru stanu.

Wysy³anie SMS na skrzynkÍ
e-mail
System SmartSMS przewiduje
moøliwoúÊ wzbogacenia wysy³anych
wiadomoúci o†nag³Ûwek niezbÍdny
do przyjÍcia wiadomoúci przez
bramkÍ typu SMStoMail. Us³uga ta
úwiadczona jest przez operatorÛw
sieci i†pozwala na przes³anie treúci
komunikatu SMS na adres e-mail.
Korzystanie z†tej opcji pozwala na
³atwe archiwizowanie informacji
o†zdarzeniach.

Wymagania sprzÍtowe
System SmartSMS nie ma zbyt
duøych wymagaÒ, jeúli chodzi o†sterownik, na ktÛrym pracuje. Moøe byÊ
zainstalowany juø na sterowniku
IDEC MicroSmart FC4A-C16R2. Sterownik ten posiada 9†wejúÊ i†7†wyjúÊ,
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nadaje siÍ wiÍc do sterowania nieduøym obiektem. W†miarÍ potrzeb
moøna oczywiúcie stosowaÊ wiÍksze
sterowniki rodziny MicroSmart.

Przyk³adowe zastosowania
Typowym zastosowaniem systemu SmartSMS jest zdalny nadzÛr
nad stacjami pomp. Podczas normalnej pracy sterowniki pomp przesy³aj¹ okresowo raporty zawieraj¹ce
informacje o†poziomie w†zbiornikach, ciúnieniu, iloúci przepompowanego medium itd. W†stanach
awaryjnych sterownik natychmiast
wysy³a komunikat na telefony obs³ugi technicznej, umoøliwiaj¹c szybkie
usuniÍcie usterki. Jeúli przepompownie pracuj¹ w†linii, a†wiÍc woda
pompowana przez jedn¹ zasila nastÍpn¹ itd., moøliwa jest koordynacja pracy pompowni. Pompownia,
w†ktÛrej nast¹pi³a awaria, moøe wys³aÊ do pompowni zasilaj¹cej j¹ rozkaz wy³¹czenia pomp.
Zdalne sterownie GSM moøe
znaleüÊ zastosowanie nie tylko
w†powaønych systemach przemys³owych. Innym przyk³adem zastoso-
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wania systemu SmartSMS jest zdalne sterowanie instalacjami w†domku jednorodzinnym. Moøna za pomoc¹ SMS zgasiÊ niepotrzebnie zapalone úwiat³o lub zasymulowaÊ
obecnoúÊ gospodarzy w†domu. Moøna teø przed wyjazdem na weekend
w³¹czyÊ zdalnie ogrzewanie w†domku letniskowym.

Podsumowanie
Duø¹ zalet¹ opisywanego systemu jest to, øe jest w†100% oparty
na sprzÍcie fabrycznym. Wykorzystuje gotowy sterownik PLC oraz modem GSM. DziÍki temu jest to rozwi¹zanie pewne, ktÛre moøna zastosowaÊ w†obiektach przemys³owych,
w†úrodowisku silnie zak³Ûconym.
Zastosowane urz¹dzenia s¹ przystosowane do pracy bezobs³ugowej,
w†odrÛønieniu od innych rozwi¹zaÒ,
np. wykorzystuj¹cych do komunikacji zwyk³e telefony komÛrkowe.
Zastosowanie techniki SMS
w†nadzorowaniu obiektu, zamiast na
przyk³ad ³¹cza radiowego, pozwala
znacznie zmniejszyÊ koszt eksploatacji systemu, ktÛry jest rÛwny mie-

siÍcznemu abonamentowi plus koszty wys³anych wiadomoúci. W†przypadku radiomodemu naleøy liczyÊ
siÍ z†wysokimi kosztami przydzielonego pasma. ChoÊ koszt modemu
GSM jest jeszcze stosunkowo wysoki (ok. 950 z³ + VAT), naleøy mieÊ
nadziejÍ, øe sprzÍt GSM bÍdzie tania³. Naleøy podkreúliÊ, øe koszt tego modemu jest niøszy niø koszt radiomodemu. Nie moøna teø zapominaÊ, øe telefonia komÛrkowa zapewnia duøo wiÍksz¹ mobilnoúÊ i zasiÍg
niø ³¹cze radiowe.
Z†ca³¹ pewnoúci¹ technika SMS
ma szansÍ znaleüÊ powszechne zastosowanie rÛwnieø w†automatyce.
Rozwi¹zania oparte o GSM, takie
jak prezentowane w†niniejszym artykule, oferowane przez firmy zajmuj¹ce siÍ sterownikami PLC, otwieraj¹ popularnym ìesemesomî
drogÍ do kariery w†przemyúle.
Krzysztof Zajdel
CompArt Automation
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje s¹ dostêpne w firmie CompArt
Automation, tel. 22/610-85-49, http://compart.zajdel.pl.
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