
Scientific Bulletin of Che lm

Section of Technical Sciences

No. 1/2008

BUDYNEK INTELIGENTNY
- MOŻLIWOŚCI STEROWANIA DOMEM W XXI W.

MARIUSZ HOLUK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Streszczenie. Artykuł przybliża technologię związaną z inteligentnymi budynkami.
Szczególną uwagę zwrócono na możliwości ich wykorzystania w budynkach użytecz-
ności publicznej. Przedstawiono istotę działania systemów European Installation Bus
(EIB) i Local Control Network (LCN). Scharakteryzowano najważniejsze komponen-
ty systemów, ich strukturę, cechy i sposoby wykorzystania w obiekcie. Sformułowano
sposoby adresowania i komunikacji modułów logicznych, a także możliwość sterowania
budynkiem za pomocą Internetu.

1. Wstęp

Szybki rozwój technologiczny obserwowany od drugiej połowy XX w. przyczynił się
do znacznego wzrostu liczby urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez człowieka
w codziennym życiu. Różnorodność nowoczesnych urządzeń spowodowała, że instala-
cja elektryczna w budynkach stała się skomplikowana, a także znacznie rozbudowana.
Pojawiły się instalacje odpowiedzialne za kontrolę i sterowanie wieloma urządzeniami
oraz zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, tj. Ethernet i Internet. Współczesnej in-
stalacji elektrycznej, stosowanej m.in. w budynku użyteczności publicznej, biurowym,
rezydencji, czy w małym domku jednorodzinnym, stawia się coraz większe wymaga-
nia. Jej właściwe zaprojektowanie jest bardzo ważne, a wykonanie powinno pozostawać
w takim stanie technicznym, żeby użytkownik mógł korzystać bez ograniczeń ze wszyst-
kich posiadanych przez siebie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu
radiowo-telewizyjnego, teletechnicznego i innego, w sposób niezawodny, komfortowy oraz
bezpieczny.

2. Inteligentny budynek

Pojęcie ”Inteligentny budynek” nazywane również inteligentnym domem, funkcjonuje
od lat 80. XX w. Termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych w czasie, gdy sektor
przemysłowy potrzebował nowoczesnych rozwiązań z systemów kontroli produkcji zauto-
matyzowanej, natomiast postęp technologiczny w dziedzinie techniki mikroprocesorowej
rozwijał się w kierunkach: elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Zapoczątkowało to
powstawanie systemów zarządzania budynkiem, opartych na sterowaniu oświetleniem,
systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC (ang. Heating, Ventilation and
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Air Condition). Własnymi słowami możemy określić ten termin jako wysoko zaawan-
sowany technicznie budynek, który zapewnia użytkownikom komfort i bezpieczeństwo
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji, łącząc w sobie innowacje techno-
logiczne.

Nowoczesne budynki wyposażone są w układy automatyki oraz sieci komunikacyjne,
które umożliwiają kontrolę i pełne sterowanie obiektem. Współczesne instalacje inteli-
gentnych budynków, takie jak EIB czy LCN, bez problemu realizują zadania systemu
BMS (ang. Building Management System), który steruje i monitoruje wszystkie systemy
teletechniczne automatyki budynkowej oraz systemów zabezpieczeń.

Systemy te umożliwiają integrację wielu instalacji znajdujących się w jednym budyn-
ku i dzięki temu mogą one ze sobą współpracować, wymieniać informacje i zapewniać
użytkownikom komfort oraz funkcjonalność. Zyskujemy możliwość centralnego moni-
torowania stanu wszystkich urządzeń z dowolnego miejsca w budynku lub sterowania
zintegrowanymi instalacjami przez Internet lub moduł GSM.

W dzisiejszych czasach instalacja składa się z takich części jak: instalacja oświetlenio-
wa, instalacja sterowana ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, instalacja sterowania
roletami i żaluzjami itp. W standardowej instalacji każda z nich steruje własnymi funk-
cjami, nie komunikując się z innymi, co w konsekwencji powoduje duże nakłady kosztów
na jej wykonanie i eksploatację. Nowoczesna instalacja elektryczna musi integrować
wszystkie instalacje i systemy, pozwalać na ich rozbudowę w przyszłości dla nowszych
rozwiązań [1].

Obecnie na rynku europejskim istnieje wiele systemów inteligentnych instalacji elek-
trycznych, takimi przykładami mogą być: system EIB określany mianem Europejskiej
Magistrali Instalacyjnej, Lon Works opracowany przez firmę Echelon Corp, SI oferowany
przez firmę Doepke-Norden, czy system LCN firmy Issendorff.

3. European Installation Bus

Pierwszym systemem, który warto przedstawić jest system inteligentny, dominujący
na rynku europejskim Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (ang. European Instal-
lation Bus), nazywany także instalacyjną techniką systemową budynku.

System instabus EIB można zdefiniować jako inteligentny i zdecentralizowany sys-
tem instalacji elektrycznej, służący do załączania, sterowania, regulacji i nadzoru pracy
urządzeń technicznych znajdujących się w obszarze budynku.

Do magistrali EIB można także podłączyć urządzenia gospodarstwa domowego
(tzw. System HES - ang. Home Electronic System), takie jak: lodówka, kuchnia, zmywar-
ka, pralka itp. Magistrala instalacyjna może być także połączona za pomocą urządzeń
sprzęgających (ang. gateway) z innymi systemami [2].

Podstawową zaletą systemu jest zdecentralizowanie - brak jednostki centralnej, która
zapewnia swobodną rozbudowę systemu i większą odporność na uszkodzenia [3].

Wszystkie urządzenia systemu instabus EIB dzielą się na trzy grupy: urządzenia pod-
stawowe, systemowe i użytkowe.

Do grupy urządzeń podstawowych należą: zasilacze napięciowe (ZN), cewki sprzęga-
jące (CS), łączniki szyn danych (ŁS) oraz przewody magistralne i magistralne szyny
danych. Zadaniem zasilacza napięciowego jest dostarczenie właściwego napięcia do ma-
gistrali. Rolą cewki jest separacja przesyłanych magistralą telegramów od napięcia zasi-
lającego. Łącznik szyny danych jest elementem łączącym przewód magistralny z szyną
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danych lub szyny danych za pośrednictwem przewodu magistralnego. Szyna danych, na-
klejana na standardowej szynie instalacyjnej 35 mm, służy do łączenia montowanych na
niej urządzeń [3].

Urządzeniami systemowymi są natomiast: sprzęgła (SL), sprzęgła obszarowe (SO),
wzmacniacze liniowe (WL) oraz bramki (urządzenia sprzęgające) do innych systemów
(rysunek 1). Do grupy urządzeń użytkowych należą sensory, czyli urządzenia zadają-
ce polecenia i aktory urządzenia wykonawcze. Jako sensory, poza zwykłymi łącznikami
klawiszowymi, mogą pracować zegary oraz różnego rodzaju czujniki: podczerwieni, na-
tężenia oświetlenia, temperatury, wilgotności, siły, wiatru i inne [2].

Rysunek 1. Struktura systemu instabus EIB [4]

Każdy element magistralny posiada własny układ, który odpowiada za wymianę infor-
macji pomiędzy nim, a magistralą (systemem). Wymiana informacji między sensorami
i aktorami odbywa się za pomocą specjalnych pakietów informacyjnych, zwanych tak-
że telegramami. Medium transmisyjnym są dwie żyły przewodu magistralnego, które
służą do zasilania elementów magistralnych. Napięcie zasilające magistrali instalacyjnej
wynosi 24 V prądu stałego (DC, ang. direct current) i jest uzyskiwane z zasilacza napię-
ciowego. Standardowym przewodem magistralnym jest przewód skręcany ekranowany
(STP), tzw. skrętka dwuparowa ekranowana we wspólnej osłonie izolacyjnej.
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Topologia instabus EIB posiada strukturę drzewiastą, która jest rozwinięciem struk-
tury typu magistrala. W sieci tej wiadomość jest transportowana od nadawcy do węzła
sieciowego i dalej do wszystkich użytkowników systemu magistralnego. Z kolei w sieci
o topologii magistralnej wszyscy użytkownicy są połączeni za pomocą wspólnego łącza
i w danej chwili można przesłać siecią tylko jedną wiadomość.

W systemie instabus EIB możliwość transmisji informacji jest realizowana za po-
mocą metody testowania nośnika i wspólnego dostępu do sieci z unikaniem kolizji -
CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Podstawo-
wą częścią systemu jest linia, której długość nie może przekraczać 1000 m, a największa
odległość elementów magistralnych od zasilacza - 350 m. Do jednej linii można przy-
łączyć 64 elementy magistralne. W jeden obszar można połączyć ze sobą maksymalnie
15 linii, wyposażając linie w sprzęgła liniowe. Do każdego obszaru, dodając sprzęgło
obszarowe, można połączyć ze sobą maksymalnie 15 obszarów w jedną linię obszarową,
co pozwala na pracę w systemie ponad 10 000 elementów. W przypadku konieczności
podłączenia do linii więcej niż 64 elementy magistralne, jako 64 element należy wsta-
wić wzmacniacz liniowy, który pozwala podłączyć do tej linii następne 64 elementy. Za
pomocą trzech wzmacniaczy można połączyć maksymalnie do 255 elementów. Pomimo
takiej liczby elementów system zachowuje logiczną całość i przejrzystość. Sprzęgła linio-
we i obszarowe odgrywają dużą funkcje w systemie, pełniąc rolę filtrów i wzmacniaczy
zapobiegają rozprzestrzenianiu się informacji po całym systemie.

Komunikacja odbywa się zazwyczaj lokalnie, czyli w obrębie jednej linii. Wymiana
informacji między elementami magistralnymi odbywa się według ściśle określonych reguł,
za pomocą odpowiednio skonstruowanych telegramów (rysunek 2).

Rysunek 2. Budowa telegramu EIB

Sensory przekształcają wielkości fizyczne w telegramy o określonej strukturze i nadają
je, w celu rozesłania telegramów po całej linii. Aktory, do których przesyłane są telegra-
my, odbierają je i potwierdzają prawidłowe przyjęcie telegramu do nadawcy, a następnie
wykonują zadane im rozkazy. Telegram jest przesyłany jedynie do tych użytkowników,
do których jest zaadresowany.

Każdy telegram składa się z trzech podstawowych części: nagłówka, rdzenia oraz czę-
ści kontrolnej. W nagłówku znajduje się m.in. adres nadawcy, adres docelowy oraz pole
informujące o długości informacji użytecznej (rdzenia). W celu zapewnienia prawidłowo-
ści procesu transmisji informacji (transmisji szeregowej asynchronicznej), telegram jest
dzielony na tzw. pakiety po 8 bitów i wyposażony w odpowiednie mechanizmy kontrolne.
Priorytet przesyłanego telegramu określany jest w części sterującej nagłówka.

W systemie instabus EIB rozróżniamy dwa typy adresowania elementów: fizyczne
i grupowe. Adres fizyczny określa miejsce konkretnego elementu w strukturze systemu,
zaś adres grupowy (logiczny) przyporządkowuje dany element do funkcji, jakie powinien
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spełniać i zaszeregowuje go do grupy urządzeń, z którymi powinien współpracować.
W celu zachowania przejrzystości struktury adres fizyczny jest zapisywany w formie
uproszczonej: O.L.E., gdzie: O - numer obszaru, L - numer linii w obszarze, E - numer
elementu w linii. Adres grupowy jest adresem dodatkowym, który ma na celu określenie
grup urządzeń współpracujących ze sobą funkcjonalnie. Pod adres ten jest wysyłany
telegram z poleceniem wykonania go przez kilka urządzeń, np. wyłączenia oświetlenia
na całej kondygnacji budynku. Adres grupowy zapisuje się w podobny sposób, jak adres
fizyczny. Podaje się go według następującej notacji: G/S/P, gdzie: G - oznacza grupę
główną, S - grupę pośrednią, P - podgrupę. Długość adresów: fizycznego i grupowego
wynoszą 16 bitów [2,3,4].

4. Local Control Network

System LCN (ang. Local Control Network) to inteligentna sieć, która umożliwia in-
tegrację wielu instalacji znajdujących się w jednym budynku. Możliwość współpracy ze
standardowymi przyciskami do osprzętu elektroinstalacyjnego oraz z wielofunkcyjnymi
przyciskami EIB zapewnia nam pełną funkcjonalność systemu. LCN umożliwia również
sterowanie za pomocą panela dotykowego, telefonu stacjonarnego i komórkowego, PDA
i Internetu.

W rozwiązaniach technicznych w systemie LCN wykorzystano programowalne moduły
logiczne, które mają wejścia czujników i wyjścia elementów przełączających. Podłącze-
nie tych modułów wykonuje się za pomocą czterożyłowego standardowego przewodu
instalacyjnego NYM/YDY 1,5 lub 2,5 mm2 składającego się z żyły zasilającej L, żyły
neutralnej N, żyły ochronnej PE i żyły transmisji danych D (rysunek 3).

Rysunek 3. Wymiana informacji pomiędzy modułami za pośrednictwem
żyły transmisji danych [13]

Moduły LCN pracują niezależnie i nie potrzebują osobnego zasilania, ponieważ mają
własne wbudowane zasilacze i zasilane są przez żyły: fazowe i neutralne, natomiast ko-
munikacja między modułami LCN odbywa się za pośrednictwem żyły transmisji danych.

Do komunikacji z modułami sieci LCN niezbędne jest adresowanie, które odbywa się
na podstawie nadania numeru identyfikacyjnego ID każdemu modułowi osobno lub dla
grupy modułów. Do adresowania modułów na dolnym poziomie sieci mamy do dys-
pozycji 250 adresów (5-254). Zdarza się jednak, że instalacja elektryczna jest na tyle
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rozbudowana, że przekracza liczbę 250 modułów. Wtedy musimy wykorzystać wyższy
poziom sieci i podzielić instalację na segmenty wykorzystując sprzęgi do segmentów
(rysunek 4). W ten sposób możemy utworzyć do 120 segmentów (5-124), co pozwala
zrealizować instalacje liczące nawet 30 tys. modułów. Łączy się je ze sobą każdorazowo
za pomocą jednego sprzęgu do segmentów.

Rysunek 4

Sposób wczytywania modułów i przypisania im numeru identyfikacyjnego ID jest wy-
konywane przez oprogramowanie LCN-PRO. W skrócie można napisać, że komputer
przydziela adresy bezpośrednio podczas programowania modułów. W tym przypadku
od strony obliczeniowej chodzi o adresy logiczne, które są przyporządkowane do adre-
sów zapisanych w modułach logicznych LCN.

Komunikacja w systemie LCN opiera się na transmisji szeregowej RS 485 asynchro-
nicznej. W przesłaniu każdego bajta towarzyszą 2 bity specjalne - bit startu i bit stopu,
które przesyłają informacje między kolejnymi bajtami (1 bajt = 8 bitów). Stan wysoki
(1) określa się jako różnicę potencjałów większą od 24 V pomiędzy przewodem neu-
tralnym, a dodatkową żyłą danych. W przeciwnym razie mamy stan niski (0). W ten
sposób przesyłane są pojedyncze bity. Informacje są przesyłane za pomocą żyły transmi-
sji danych w postaci pakietów złożonych z bajtów. Pakiet danych zawiera w sobie: adres
źródłowy ID, pole informacyjne, pole z sumą kontrolną, adres docelowy, adres segmentu
i 24-bitowe pole danych (rysunek 4).

Na początku pakietu zawsze przesyłany jest adres źródłowy, przypisany numer dla
każdego modułu w zakresie (5-254), który służy również określeniu pierwszeństwa
w nadawaniu. Dzięki temu nie zakłóca się transmisji rozpoczętej przez moduł o wyższym
priorytecie, tzn. o niższym numerze ID. Pole informacyjne zawiera informacje dotyczące
długości pola danych oraz sterowania przetwarzaniem pakietu, zawierającego w sobie
wiadomości na temat:

- czy pakiet adresowany jest do modułu we własnym segmencie, czy w obcym,
- czy polecenie jest skierowanie do pojedynczego modułu, czy do grupy modułów,
- czy polecenie musi być potwierdzone przez odbiorcę.

Na podstawie ustalonej procedury (CRC - Cyclic Redundancy Check) wyliczana jest
suma kontrolna za pomocą innych pól pakietu. Moduł odbierający służy do sprawdzenia,
czy transmisja pakietu była prawidłowa i czy nie nastąpiło zakłócenie w trakcie transmi-
sji. Sprawdzenie to polega na obliczeniach i porównaniach otrzymanej sumy kontrolnej
z sumą obliczoną. W segmencie docelowym możemy odszukać numer ID segmentu z za-
kresu 5-124, do którego ma zostać dostarczony komunikat, natomiast w segmencie ID -
numer identyfikacyjny dla modułu lub grupy wysyłany przez adresata komunikatu.
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Pole danych zawiera polecenie o długości 8 bitów, dwa parametry również o długości
8 bitów każdy, które są przekazywane do odbiorcy. Parametry te można wykorzystać do
sterowania poziomu natężenia światła, regulacji temperatury, itp. Dla przykładu: pole-
cenie wydaje rozkaz sterowaniem wyjściem 1 (włącz A1), zadanie parametru pierwszego
to sterowanie natężeniem światła (natężenie 75%), natomiast parametru drugiego - czas
akcji nastawiona na 2 sekundy. Poszczególne funkcje są zapisane w pakiecie danych,
a nie w elementach przełączających, co przekłada się na elastyczną strukturę i bardzo
dużą wszechstronność zastosowań.

Komunikacja pomiędzy modułami odbywa się na podstawie magistrali Multi-Master.
W systemie LCN nie ma modułu nadrzędnego, który mógłby nadawać pierwszy podczas
nadawania dwóch modułów jednocześnie. Ten problem w systemie LCN nie występu-
je, ponieważ został rozwiązany za pomocą metody zapobiegania kolizji (ang. Collision
Avoidance). Po przesłaniu komunikatu następuje pauza, która trwa od 1,5 do 2,1 ms.
Istnieją jednak moduły, które mają skrócony czas oczekiwania do 1,5 ms i dzięki temu
zapewniają sobie pierwszeństwo nadawania.

Dzięki takiej budowie pakietu danych transmituje się średnio 100 pakietów na sekundę
(w segmencie sieci od 1000 do 10000), co odpowiada prędkości transmisji na poziomie
9600 b/s (w segmencie: 300 kb/s - 2,5 Mb/s). Pakiety danych mogą mieć różną długość
i mogą być w przyszłości rozszerzane.

Wszystkie pakiety są transmitowane za pośrednictwem żyły transmisji danych, na-
tomiast żyła neutralna jest używana jako żyła powrotna. W stanie spoczynku żyła
transmisji danych ma poziom napięcia -10 V, natomiast transmisja sygnału odbywa
się asynchronicznie w paśmie podstawowym o poziomach napięcia +/-30 V. Moduły są
chronione przed wyższymi napięciami do 2 kV na przyłączu transmisyjnym. Do kodo-
wania sygnałów używa się systemu bipolarnego. Rodzaj kodowania i stosowany system
transmisji danych czynią sieć LCN o elastycznej strukturze niezwykle odporną na za-
kłócenia.

Sieć LCN na poziomie segmentów i do łączenia ze sobą segmentów wykorzystuje
magistralę sieciową. Segmenty tworzymy stosując skrętkę dwuparową CAT5 pomiędzy
modułami LCN-SK. Sprzęg do segmentów LCN-SK może sprzęgać ze sobą bardzo du-
że magistrale i umożliwia uzyskanie dużej mocy. Moduły z jednej strony podłączone
są do magistrali segmentu, natomiast z drugiej podłączone są do dwuparowej skrętki.
Odległość segmentów połączonych dwuparową skrętką CAT5 poprzez moduły LCN-SK
wynosi, w zależności od ustawionej prędkości przesyłu, od 200 m do 4 km. Transmisja
na górnym poziomie sieci oparta jest na standardzie ArcNet, znanym z sieci kompu-
terowych. Moduły przekazują pakiety na wyższy poziom sieci, gdy numer segmentu
docelowego jest różny od aktualnego. Natomiast przekazują do niższej warstwy sieci
tylko te pakiety, które są adresowane do danego segmentu [5].

5. Sterowanie budynkami przez Internet

Za pomocą urządzenia SIGNUM Home Controller firmy oferujące instalacje automa-
tyki budynkowej mogą rozszerzyć jeszcze bardziej funkcjonalność i możliwości systemów.
SIGNUM Home Controller to specjalizowany komputer przeznaczony do monitorowania
i sterowania urządzeniami automatyki w sieciach EIB, LonWorks, LCN oraz Ether-
net w domach, rezydencjach lub dowolnych urządzeń opartych na transmisji szeregowej
RS-232/422/485 (np. centrale alarmowe lub pożarowe). Wyposażony jest w procesor
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Intel Celeron 2GHz, oprogramowanie iBMS z firewallalem, technologię przeznaczoną
do budowania profesjonalnych systemów BMS (Building Management System) o cha-
rakterze integracyjnym i działającą od początku w środowisku internetowym. iBMS
(ang. Intelligent Building Management System) to nowoczesny system informatyczny,
przeznaczony do obsługi komunikacji sieciowej urządzeń automatyki oraz rozproszonych
stacji roboczych w Internecie, gwarantujący wysoką wydajność przetwarzania danych
oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Architektura iBMS (rysunek 5) jest zgodna logicznie z topologią gwiazdy i może
obsługiwać jednocześnie wiele różnych magistrali sieciowych podłączonych do jednego
urządzenia. Równolegle do portów RS-232 lub RS-485 mogą być podłączone: centrale
alarmowe, centrale pożarowe, zasilacze awaryjne, kontrolery wentylacji i klimatyzacji
lub dowolne urządzenia posiadające możliwość komunikacji szeregowej. Dostarcza ona
skalowalną oraz stabilną platformę komunikacyjną, osadzoną w systemie operacyjnym
klasy UNIX. Oferuje własny język programowania komunikacji iBASIC (składniowo
zgodny z VisualBasic), typy danych, protokoły komunikacyjne, standardy tworzenia
sterowników sieci i urządzeń, protokół do łączenia wielu systemów w sieć typu ”Peer-
to-Peer” i wiele innych.

Rysunek 5. Architektura pojedynczego systemu iBMS [6]

SIGNUM HC współpracuje z sieciami obiektowymi (m.in. EIB, LON, LCN) w sposób
bezpośredni, umożliwiając pełny dostęp w celu monitoringu i rejestracji zdarzeń, ste-
rowania urządzeniami automatyki budynkowej i systemami bezpieczeństwa. Urządzenie
również udostępnia podgląd obrazów wideo z jednej z 16 możliwych kamer (25 obra-
zów/s), sterowanie urządzeniami przez komunikaty SMS, obsługę aranżacji świetlnych
oraz syntezator mowy (rysunek 5). W czasie rzeczywistym monitoruje zdarzenia wysyła-
ne przez centrale (alarmowe, pożarowe, inne), obsługuje funkcje ogrzewania, oświetlenia,
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klimatyzacji oraz wentylacji. Rejestruje wszystkie zdarzenia występujące w systemie,
które polegają na zapisie informacji w bazie danych. Zapis ten pomaga w zarządzaniu
systemu i służy jako źródło danych w sporządzaniu raportów w okresowych lub zbior-
czych.

SIGNUM Home Controller wyposażony jest w atrakcyjny interfejs wizualizacji, który
może być uruchomiony i jednocześnie sterowany na komputerze PC, na panelach doty-
kowych, na komputerach typu PDA (rysunek 6) lub w telefonach komórkowych. Bez-
pośrednia komunikacja urządzenia z magistralą pozwala udostępnić pełną wizualizację
posiadanych zasobów w sieci lokalnej oraz w Internecie. Wizualizacja i sterowanie możli-
wa jest przy użyciu przeglądarki internetowej w trybie rzeczywistym ”On-Line” na wielu
stanowiskach oraz jest możliwe prezentowanie stanów urządzeń pomiarowych, obwodów
oświetleniowych, a także informacji pochodzących z dowolnych urządzeń w czytelny spo-
sób. Port Ethernet 10/100 Base-T umożliwia zarządzanie jednostką w sieci lokalnej oraz
przez Internet za pomocą przeglądarki internetowej wyposażonej w wtyczki Flash oraz
Java.

Rysunek 6. Widok programu wizualizacyjnego firmy DBX przy stero-
waniu automatyką w niewielkim domku [7]

Program służący do wizualizacji jest w pełni multimedialny, wspiera obsługę plików
dźwiękowych *.mp3, które można odtwarzać w momencie wystąpienia dowolnego zda-
rzenia, również możliwe jest podłączenie syntezatora mowy (opcja) do obsługi powiada-
miania lub informowania głosowego.

Oprogramowanie iBMS jest zaprojektowane z zachowaniem najwyższych wymagań
w kwestii bezpieczeństwa komunikacji oraz ochrony przed niepowołanym dostępem.
Wszystkie ikony wizualizacyjne oraz składowe oprogramowania administracyjnego pod-
legają ścisłej kontroli uprawnień dla wszystkich użytkowników. System wykorzystuje
zaawansowane metody kryptografii (SSL, DES3, Kerberos, MD5 oraz inne) do realiza-
cji połączeń z panelami operatorskimi oraz sprawdzone metody wczesnego ostrzegania
przed próbami ataków.



70 MARIUSZ HOLUK

Urządzenie SIGNUM jest wyposażone w kompilator języka do programowania ra-
portów, oparty o składnię bazującą na języku XML. Za jego pomocą można tworzyć
własne raporty tabelaryczne i graficzne w formacie HTML lub PDF. Do wykonania
interfejsu wizualizacji zastosowano popularną technologię Flash w celu łatwej jej do-
stępności w każdej popularnej przeglądarce internetowej lub nowym urządzeniu PDA.
Interfejs wizualizacji został wyposażony w okno podglądu budynku, lokalizacji zdarzeń
oświetleniowych i alarmowych.

Oprogramowanie SIGNUM HC jest zaprojektowane modułowo. Takie rozwiązanie
umożliwia ładowanie rozszerzeń oprogramowania, które mogą czerpać dane z zasobów
oraz korzystać z parametrów komunikacyjnych systemu w czasie rzeczywistym. Ta wła-
ściwość pozwala zrealizować w jednym urządzeniu wiele funkcji, które mogłyby być
dostępne jedynie przez połączenie wielu kosztownych urządzeń różnych producentów.

Za pomocą tak skonfigurowanej przeglądarki można korzystać z wizualizacji, instalo-
wać sterowniki i moduły, tworzyć raporty, a także pisać kod źródłowy w języku i-BASIC,
który można wykorzystać, np. do tworzenia scen świetlnych lub dowolnych funkcji lo-
gicznych [6].

6. Telefon komórkowy jako pilot w nowoczesnym domu

Telefon komórkowy już dawno temu przestał pełnić rolę jedynie aparatu telefoniczne-
go, służącego do wykonywania połączeń telefonicznego. Producenci tworzą coraz częściej
telefony multimedialne, za pomocą których możemy robić zdjęcia, kręcić krótkie filmy,
słuchać ulubionej muzyki, wysyłać maile, oglądać strony internetowe itp. Telefon komu-
nikuje się z systemem automatyki za pomocą odpowiednio skonfigurowanego serwera
internetowego, który może wymieniać z użytkownikiem informacje, wykorzystując wi-
zualizację graficzną lub jedynie wiadomości tekstowe.

Interfejs wizualizacji graficznej umożliwia pełny monitoring i sterowanie automatyką
w inteligentnym domu. Wszelkie zdarzenia zachodzące w domu są natychmiast przesy-
łane do telefonu użytkownika i przedstawiane na ekranie telefonu. Możliwości kreowania
indywidualnych interfejsów ograniczone są praktycznie jedynie wyobraźnią autora. Ze
względu na specyfikę telefonu komórkowego (mała rozdzielczość ekranu w porównaniu
z komputerami biurkowymi, np. 176 x 208 czy 208 x 320), interfejs wizualizacyjny po-
winien być specjalnie do tego medium dostosowany.

Drugim ze sposobów sterowania inteligentnym domem jest wykorzystanie SMS. Mo-
duł ten opiera się możliwościach jakie dają wiadomości tekstowe wysyłane i odbierane
przez każdy współczesny telefon komórkowy. Funkcjonalność SMS-ów jest niezwykle pro-
sta, w przypadku wizualizacji SMS z jednej strony obsługuje sterowanie urządzeniami,
a z drugiej - odczytuje stan urządzeń. Użytkownik może skonfigurować serwer łączący
sieć z Internetem, definiując polecenia wysyłane SMS-em oraz akcje, które po wysłaniu
tych poleceń zostaną wykonane.

Moduł SMS umożliwia także wysyłanie zapytań, które mogą dotyczyć stanu pracy
jakiegoś urządzenia. W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zostaje wysłane powiado-
mienie. W przypadku włączenia się alarmu w domu telefon potrafi wysłać automatycznie
sms’a do właściciela lub pod dowolny zaprogramowany wcześniej numer, np. do pracy,
do wszystkich użytkowników lub odpowiednich służb.

Jest to rozwiązanie bardzo pomocne, ponieważ użytkownik może zarządzać domem
zarówno podczas dłuższego urlopu, jak i krótkiej nieobecności w domu [7].
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7. Podsumowanie

Przedstawione systemy (EIB i LCN) umożliwiają integrację wielu instalacji znaj-
dujących się w jednym budynku, wymieniać informacje między modułami, zapewniać
użytkownikom komfort oraz funkcjonalność. Zyskujemy także możliwość centralnego mo-
nitorowania stanu wszystkich urządzeń z dowolnego miejsca w budynku lub sterowania
zintegrowanymi instalacjami przez Internet lub moduł GSM.
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INTELLIGENT BUILDING
- POSSIBILITIES OF BUILDING CONTROL IN XXI CENTURY

MARIUSZ HOLUK

Abstract. The article approaches the technology of intelligent buildings. The particular attention
was paid to the possibilities of applying them in public buildings. The essence of the European Instal-
lation Bus (EIB) and Local Control Network (LCN) functioning was presented. The most important
components of the system, its structure, characteristics and a modus operandi (way of action) were
characterized. There were were formulated ways of address, the communication of logical modules and
also a possibility of building control with the use of the Internet.


