
Ssb �  304 GSM-GPS ke zi helymeghatarozo e s
SMS alapu  k¨ vet  ̃modul

   Az Ssb-304 modul GPS-GSM alapu helymeghatarozo, k¨ vet˝ es lekerdez˝ modul, mely
SMS alapu adatatvitellel alkalmas a keszí lek mindenkori helyzetenek meghatarozasara, illletve
nehany jarulekos adattal kiegeszıtve annak SMS alapon t¨ rten˝  tovabbıtasara.

1.  A modul m˝ k¨ de se:

A modul egy kismeretõ panel, mely magaban foglalja a GSM modult, a GPS modult, a
vezerl˝  elektronikat, a tapegyseget es az akkumulatort is, illetve a SIM kartya foglalatot.  A modul 
rendelkezik egy jeladas indıtasara
alkalmas nyomogombbal (prakti-
kusan pl. panik nyomogombbal),
valamint egy masik bemenettel is,
mely lehet szinten nyomogomb,
vagy barmilyen mas jelado
eszk¨ z, pl. termosztat, mozgas-
erzekel˝ , stb. A modul altalaban
nyugalmi alllapotban van, de az
ipari GSM modult ugyanakkor
rendszeresen lekerdezi. Ha annak
mõk¨ dese megfelel˝ , akkor a
modul figyel tovabb, ha a GSM
modul valasza nem megfelel˝ ,
akkor azt szoftveresen reseteli, ha
szí kseges, akkor azt ki-, es be
kapcsolja, illetve u jra feljelent-
kezteti a halozatra, ezaltal ismet
í zemkepes   allapotba  hozza  azt.
A modul 11 db kí l¨ nb¨ z˝ SMS parancs segıtsegevel programozhatofel. Ennek megfelel˝ en rajta a
GPS modul is ki-, es bekapcsolhato(energia takarekossagi szempontokbol). Alkalomszerõen, vagy
meghatarozott id˝ nkent SMS í zenetek kí ldethet˝ k 2 db kí l¨ n telefonszamra is. Kijel¨ lhet˝ egy
koordinata negysz¨ g, melyb˝ l kilepve, vagy melybe belepve automatikusan SMS kí ldes indıthato.
A panik nyomogomb, vagy a masik bemenet aktivalasa segıtsegevel pedig szinten indıthatoegy-egy
ezeknek megfelel˜ tartalmu í zenet. A keszí lek memoriaja beallıthatoid˝ k¨ z¨ nkent megjegyzi az
utolso8 aktıv koordinatat, id˝ belyeggel latja el azokat, mely ıgy szereny esemenyregisztraciot,
illetve u tvonalk¨ vetest is lehet˝ ve tesz.

A modul javasolt felhasznalasi terí letei: gyermekfelí gyelet, gyermekk¨ vetes, siel˜k szamara
segelyhıvo, termeszetjarok, kirandulok, parkok latogatoi
es horgaszok szamara, jarmˆk¨ vetes, u szomõvek, hajok

 es motorcsonakok k¨ vetese, stb.
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2.  A ke szí le k felprogramozasa:

1. A keszí lekbe PIN kod nelkí li SIMM/SMS kartyat kell tenni, amelyikr˝ l le kell
t¨ r¨ lni az ¨ sszes eddig ott tarolt SMS-t. Ha ugyanis van a kartyan olvasott, vagy 
olvasatlan, bizonytalan tartalmu  SMS talalhato, akkor az zavarokat okozhat a 
keszí lek mõk¨ desben.

2. Bekapcsolas utan a telefon 5mp-re indul, a GPS modul r¨ gton beindul, es kb. 10 
percig be van kapcsolva. Ezutan kikapcsol es programozott id˝ tartamokig (pl. 0-9perc) ki/be
kapcsol, a felprogramozasnak megfelel˝ en.

3. A ke szí le ket SMS-ben lehet programozni az alabbi utasıtasokkal:

#!T..............a 1. telefonszam (ahova az SMS megy),  beallıtas nemzetk¨ zi formatumban, 
max. 16 szamjegy. Ha nincs szam utana, t¨ rli a memoria tartalmat !

#!Ta T¨ rli az el˝ z˝ leg bevitt 1. telefonszamot!
 

            #!M.............a 2. telefonszam (ahova az SMS megy), beallıtas nemzetk¨ zi formatumban, 
max. 16 szamjegy. Ha nincs szam utana, t¨ rli a memoria tartalmat !

             
#!Ma T¨ rli az el˝ z˝ leg bevitt 2. telefonszamot!  

#!C...............a SMS í zenetk¨ zpont szama, nemzetk¨ zi formatumban, max. 16 szamjegy.

#!G9,9         GPS be/ki kapcsolasi id˝ zıt˝  - max. 9/9 perc amelyik parameter 0, az a 
funkcio ki lesz kapcsolva

                pl. #G!0,1 - GPS mindig kikapcsolva, 
     #G!1,0 - GPS mindig bekapcsolva
     #G!6,3 - GPS 6 percig bekapcsolva, utana 3 percig kikapcsolva

#!E25          ha nem j¨ n u j, vagy ervenyes koordinata, akkor ennyi id˝  utan indul egy  
figyelmeztet˝  SMS

#!S+,O,latmin,latmax,longmin,longmax    
Koordinata-negyzet riasztas adatai, vagyis ha ebbe a negyzetbe belep, illetve
innen kilep, akkor SMS riasztast kí ld.

Parame terek:  +/-  funkcio be/kikapcsolasa (+ jel a bekapcsolt)
               O/I  riasztas ki/belepeskor (O jel a kilepeskor)
               latmin,latmax  6 jegyõek, a szelesseg-minimum es a szelesseg maximuma.
               longmin,longmax 7 jegyõ szamok a hosszu sag minimuma es maximuma

#!R+           pozicio SMS kí ldesi keres - akcio mint a gombnyomasnal!

#!H+           Az utolso 8 ervenyes koordinata lekeresenek parancsa.
Az SMS parancs hatasara 9 db SMS fog erkezni !!!

 Az SMS kí ldesek k¨ z¨ tti id˝ tartam ne legyen r¨ videbb 10-15mp-nel, kb. ennyi az atfutasi, es
SMS ertelmezesi id˝ . Valamint SMS k¨ ldes alatt a GPS sem mí k¨ dik, a GSM adas elnyomo
hatasa miatt, tehat adatot kb. 1 perces id˝ k¨ z¨ knel ritkabban nincs ertelme kerni.
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3.  LED kijelze sek

LED lassan villog  - keszí lek inicializalja ¨ nmagat - vagyis a kommunikaciora meg nem kesz.
LED gyorsan villog - elem gyenge (3.35V) ill. (vagy) SIMM kartya hiba
LED kialszik       - elem teljesen lemerí lt (3.2V) a keszí lek teljesen kikapcsolt, ebb˝ l az alla-

  potabol csak a keszí lek kikapcsolasa, majd a t¨ ltes utani visszakapcsolasa 
  utan lehet kilepni.

LED ritkan villan - a keszí lek normalisan mõk¨ dik
LED vilagit        - a GPS azonnali bekapcsolasa, illetve az SMS kí ldes folyamatban.

4. Statusinformacio az SMS-ben

SMS: ?SWP_01/01_XXXXst_N46.30.19,9_E020.04.02,9_E4

ahol: XXXX - az adat ’kora’ percben (hany perccel ezel˝ tt volt ervenyes koordinata)
EEXX - ha regi az adat, az els˝ ket szam helyett EE betõk vannak. (pl. most kapcsoltak be

a keszí leket. Az elmentett koordinatak megmaradnak, de nem lehet tudni, hogy
  mennyi ideig volt a keszí lek kikapcsolva.)

HL     -  help
       Em     - emergency

Rq      - request
       Bt       - battery low
       Ex      - koordinata-negyzet In/Out

Ge      - GPS error (nincs x id˝  ota ervenyes koordinata) 
       Hs      - history, a nyolc utolso ervenyes koordinata
       Sk      - sensor bement (siel˝  elesett, megfagyott, stb.)

5. Egye b

A nyomogomb r¨ vid, legalabb haromszori megnyomasara az Em statusz kerí l elkí ldesre, a
nyomogomb hosszu megnyomasara (minimum 2sec) HL statusz megy el. A gombnyomasokra, illet˝ leg a
koordinata lekeresekre a lehet˝ legfrissebb koordinata j¨ n. Ha ebben az 1 perces ciklusban van friss adat
akkor az adat ’kora’=0000 (tehat kevesebb, mint 1 perces), ha esetleg nincs friss adat akkor az utolso
ervenyes es elmentett koordinata erkezik, a kiszamıtott ’korral’. (id˝ belyeg). A friss adatok percenkent kerí l-
nek elmentesre, es mindig csak az ervenyes, es aktualis adat kerí l elmentesre, rossz adat nem tarolodik. Igy
optimalis esetben az utolso8 perc adatai kerí lnek elmentesre. A koordinata negyzetbe/negyzetb˝ l valoki-
belepes ellen˝ rzese mindem egyes perc vegen megt¨ rtenik, ıgy legrosszabb esetben is legkes˝ bb 1 perc
mu lva indul err˝ l SMS riport Ú ha van persze GPS vetel, vagyis ervenyes koordinata. (Metroval pl. ki lehet
sz¨ kni a negyzetb˝ l). Az el˝ re definialt negyzetb˝ l valo ki/be lepest min. 4 percenkent ismetli meg a
keszí lek, elkerí lend˝  a hataron esetlegesen fellep˝  sorozatos kint vagyok - bent vagyok SMS aradatot Ha pl.
kilepesre van programozva: a kilepeskor kí ld riasztat egyszer. U jboli riasztas csak a negyzetbe valobelepas
es u jra kilepes eseten van.

 
Specifikaciok:
 

Tapfeszí ltseg: 3.6V akkumulator 1000 mAh T¨ lt˜feszí ltseg: 5-9 V
Nyugalmi aramfelvetel: 20 mA alatt Max. t¨ ltesi id˜: 6 ora
Max. aramfelvetel: 340 mA Max. keszenleti id˜: 18 ora
� zemid˜: 6-11 ora  - hasznalattol fí gg˜en
GSM telefontıpus: Telit GM862
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