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System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka� dy z nich
zainstalowany w odległo� ci wi� kszej ni�  wynosi jego zasi� g (2km w otwartym terenie).

Ka� dy modem jest skonfigurowany tak, � e samodzielnie odczytuje (z zało� onym
interwałem czasowym) podł	 czony do niego czujnik (dowolne urz
 dzenie z transmisj�
MODBUS) i zapami� tuje odczytane dane.

Przykładow  konfiguracj�
stacji odczytuj� cej dane (jednego
punktu pomiarowego) temperatury
i wilgotno� ci zamieszczono na
zdj� ciu obok. Wykorzystano
radiomodem MO1 i czujnik
CZU2HT oba urz� dzenia
produkcji firmy Elbit.

Dla tego konkretnego
projektu ustawiono:
- kanał 7 – 433.710023MHz;
- cz� stotliwo� �  danych 4.8kBaud
- unikatowy identyfikator sieci
123;

Okno ustawie�  konfigu-
racyjnych darmowego programu
zamieszczonego na stronie interne-
towej firmy ELBIT (MBUS.EXE)
wygl� da nast� puj� co:

Jak wida�  wył� czony jest mechanizm retransmisji (ustawiona transmisja typu
brodcast), wł� czona jest natomiast akwizycja danych z interwałem 15s, z odczytem danych
z czujnika o adresie modbusowym równym 6 z rejestru o numerze 62 (w tym przypadku jest
to warto� �  wilgotno� ci wzgl dnej).

Adres radiomodemu ustawiono na warto! "  3 – jest to jednocze# nie warto$ %  adresu
w sieci Modbus.
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Podczas programowania
ustawie&  sie'  w programie
MBS.EXE wygl( da nast) puj* co:

W opisywanym projekcie wykonano sie+  dziesi, ciu takich punktów odczytowych.
Maksymalna pami- .  radiomodemu wynosi 30kB, co przy np. 12-bitowej warto/ ci

temperatury lub wilgotno0 ci daje pojemno1 2  około 15000 warto3 ci. Przy ustawionym
interwale czasowym 1 minuta, daje to pojemno4 5  10.5 dnia ci6 głej rejestracji. Jest to
jednocze7 nie okres czasu, po którm nale8 y odczyta9  zarejestrowane dane i wyzerowa:
modemy. Odbywa si;  to oczywi< cie drog=  radiow> .

Opracowany w naszej firmie mobilny system do odczytu danych z sieci
radiomodemów składa si?  z komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem do akwizycji
tych danych, odbiornika GPS i radiomodemu bazowego – podł@ czonego bezpoA rednio do
komputera.
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Odczyt danych z sieci radiomodemów polega na włB czeniu oprogramowania na
komputerze przenoC nym i zbliD eniu siE  do kaF dego z punków pomiarowych na odpowiedniG
odległoH I  (w praktyce w terenie zabudowanym na odległoJ K  ok. 300m.).

Program odczytowy (rys. poniL ej) po włM czeniu automatycznie, co 1s, wylicza
pozycjN  samochodu ze stacjO  bazowP  oraz oblicza odległoQ ci do zdefiniowanych punktów
pomiarowych. JeR li którakolwiek odległoS T  jest mniejsza, niU  załoV ona w parametrach
programu, nastW puje próba połX czenia z radiomodemem punktu pomiarowego i odczyt
przechowywanych w nim danych.

Cały proces jest na bieY Z co wy[ wietlany na ekranie. Na mapce zaznaczana jest
pozycja samochodu oraz punkty pomiarowe, a tak\ e stan ich odczytu.

Wszystkie dane pomiarowe (nie tylko te odczytane) mo] na przegl̂da_  w postaci
wykresów w zakładce „Dane”. Program generuje te`  alarmy przekroczenia zadanych
wartoa ci.
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W zakładce „transmisja” w kab dej
chwili moc na dokonad  podgle du danych
przychodzf cych z GPS, transmitowanych
i odbieranych przez połg czenie Modbus
mih dzy komputerem, a radiomodemem
bazowym oraz danych przychodzi cych
z modemów odległych.

Jednakj e przy normalnej pracy te
informacje nie sk  potrzebne.
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Oprogramowanie jest całko-
wicie przyjazne dla ul ytkownika.
Mom e on bez problemu sam zwin kszao
i definiowap  ilo q r  punktów odczy-
towych i konfiguracjs  sieci radio-
modemów.

W ogólnych ustawieniach
programu definiuje sit  ilo u v  punktów
odczytowych, odległow x  przy której
nasty pi próba odczytu danych
z punktu pomiarowego, adres modbu-
sowy radiomodemu podłz czonego do
komputera oraz definicje poszcze-
gólnych punktów.

Dla ka{ dego punktu pomiarowego
nale| y zdefiniowa} :
- nazw~  punktu
- poło� enie geograficzne;
- typ czujnika i adres radiomodemu;
- ewentualnie progi, wykorzystywane do
generowania alarmów.


