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Projekt Smart Home je v Německu na nej-
lepší cestě stát se hnací silou rozvoje prů-
myslu, obchodu, řemesel a bytové výstav-
by. Zájem občanů a trh již existují.

Podle reprezentativního šetření uskuteč-
něného mezi spotřebiteli vědeckotechnickou 
společností VDE (Verband der Elektrotech-
nik, Elektronik und Informationstechnik) si 
již nyní každý asi pátý občan Německa umí 
ve své domácnosti představit inteligentní 
datovou síť. Podobně optimisticky vyzníva-
jí výsledky průzkumu provedeného on-line 
společností WIK-Consult mezi německými 
uživateli internetu (staršími osmnácti let), 
z nichž téměř polovina má aktuálně velký 
až velmi velký zájem o datovou síť ve své 
domácnosti a je připravena si ji do pěti let 
pořídit (obr. 1). Další více než třetina re-
spondentů má o domácí datovou síť zájem 
a chce si ji pořídit, avšak ve výhledu del-
ším než pět let.

Možnost sledovat a ovládat elektrické pří-
stroje a zařízení v domě či bytě prostřed-
nictvím displeje a PC, popř. na dálku po-
mocí inteligentního mobilu, je velmi atrak-

tivní zejména pro lidi ve věku do 34 let. 
Domácí inteligentní datová síť toho může 
ovšem nabídnout mnohem více, zejména lep-
ší využití energie, větší pohodlí, rozmanitěj-
ší multimediální nabídku a větší bezpečnost, 
ale i nové možnosti v oblasti péče o zdraví 
a zdravotní prevence i podpory samostatně 
bydlících seniorů. Trh s prostředky pro pro-
jekt Smart Home navíc skrývá pozoruhod-
né podnikatelské příležitosti. Obrat na tomto 
trhu, v současnosti celosvětově odhadovaný 
na asi 10 miliard amerických dolarů za rok, 
podle odborníků v nejbližších letech výrazně 

Domácí inteligentní datové sítě podporují 
hospodářský růst

poroste. Tím se otevírají slibné vyhlídky i pro 
německou ekonomiku a trh práce.

Na základě předního postavení Německa 
v technických oborech, jako jsou E-Energy/
/Smart Grids, Smart Metering a vestavné sys-
témy, a jeho vedoucí úlohy v mezinárodní 
normalizační činnosti by se mohly inteligent-
ní domácí datové sítě stát pro německý prů-
mysl významným exportním artiklem. Ved-
le existence otevřených standardů pro volně 
rozšířitelné a kompatibilní komponenty a sys-
témy jsou zde důležitými předpoklady také 
nabídka prostředků pro kvalitní a objektivní 
ověřování a hodnocení komponent i systémů 
a dostatek kvalifikovaných odborníků a řeme-
slníků. Vedle příslušné infrastruktury je důle-
žité, aby přístroje a systémy v domácích dato-
vých sítích byly snadno a intuitivně ovladatel-
né. Kdekoliv budou použity, musí samočinně 
spolupracovat podle principu plug-and-play, 
aby uživatelé vycítili, že jejich investice je 
bezpečná, odolávající módním zvratům. Po-
drobně o tom hovořili odborníci na zákaz-
nickém fóru Vernetzt Wohnen + Leben, které 
na podporu inovací a rychlejší zavádění inte-
ligentních domácích datových sítí uspořádal 
v Lipsku koncem roku 2010 ústav VDE pro 

zkoušení a certifikaci (VDE Prüf- und Zerti-
fizierungsinstitut GmbH) společně s odbor-
ným svazem německých řemeslníků ZVEH 
(Zentralverband der Elektro- und Informati-
onstechnischen Handwerke) a odborným sva-
zem elektroprůmyslu ZVEI.

Technika žene, trh táhne – datové sítě 
pro domácnost se rozjíždějí

Z technického hlediska by bylo možné 
začít se zaváděním inteligentních domácích 
datových sítí již nyní naplno. Hlavní tech-
nické problémy byly v posledních několika 
letech úspěšně vyřešeny a inteligentní pří-
stroje a systémy jsou běžně komerčně do-
stupné. Zejména v poslední době podporuje 
zavádění inteligentních domácích datových 
sítí několik inovačních novinek a organizač-
ně právních opatření. Například zákonodár-
ci uzákoněním povinné instalace elektronic-
kých inteligentních elektroměrů (Smart Me-
ter) ve všech novostavbách od 1. 1. 2010 
vytvořili technické předpoklady pro lepší 
využití a úspory elektrické energie a posíli-
li motivaci odběratelů k tzv. inteligentnímu 
hospodaření v této oblasti. Poslední technic-

malý/žádný 
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Obr. 1. Zájem uživatelů internetu v Německu 
o domácí inteligentní datovou síť 
(zdroj: WIK-Consult)
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dLAN
®

200 AVplus

The new HomePlug AV adapter from devolo provides
extra convenience for your private home network
with its integrated electrical socket and mains filter.
The integrated electrical socket enables additional
terminal devices or multiple sockets to be connec-
ted to the adapter just like to a normal wall
socket. No power supply is lost. 
And the integrated filter significantly improves
data transmission in the home network. 
The dLAN® 200 AVplus transmits bandwidth-
intensive data easily and securely over the existing

electrical wiring – without installation effort. 
In addition, the "Quality of Service" function 
prioritises the bandwidth requirement of the data
traffic, which has a speed of 200 Mbps, thus 
ensuring maximum voice and video reproduction.
TV and video images are received and displayed
with absolute smoothness. QoS also guarantees
the clear, instant reproduction of voice data, even
when other applications are running on the 
network at the same time. QoS makes your 
network a joy to use!

Perfect network performance

Attain maximum data security via the electrical
wiring thanks to the 128-bit AES (Advanced
Encryption Standard) encryption. The encryption
is simply activated by the push of a button. No
additional software is required. Locking down
your network couldn't be easier! 

Security

Product highlights 
•dLAN® 200 AVplus quickly and easily establishes a network

connection over the household electrical wiring
•Simple plug-and-play connection between the routers,

computers and other network-compatible devices
•The integrated electrical socket enables additional terminal

devices or multiple sockets to be connected to the adapter
just like to a normal wall socket – no power supply is lost

•The integrated mains filter improves data transmission in
the home network

•The "Quality of Service" function and transfer rates of up to
200 Mbps are enough for bandwidth-hungry applications

•Automatic data prioritisation ensures interference-free
reproduction of voice and video data

•Easy data encryption at the touch of a button
•The patented power saving mode automatically uses up to

60% less power 
•Compatible with all devolo dLAN® 200 AV adapters
•Long data range of 200 m between the adapters and 

reliable network speed for setting up a home network
•LED Quality Indicator for displaying bandwidth status

Simple installation and operation
•No new cables, no drilling, no mess – all you need to do 

is plug it in and you are ready to go
•Free network connection on the PC, notebook, modem or

other network equipment 

Security features
•dLAN® 200 AVplus guarantees maximum data security via

the electrical wiring thanks to the powerful 128-bit AES
encryption 

Complete scope of delivery
•dLAN® 200 AVplus
•Ethernet cable 
•Hard copy of installation guide 
•CD ROM with manual on PDF, configuration software for

Windows® XP32bit/Vista32bit/64bit, Mac OS® X and Linux®

•3 years manufacturer's warranty

Patented power saving-mode 

This is due to its patented power saving mode
modus, which reduces energy consumption auto-
matically by 60% when the computers on the

dLAN® network or other connected equipment
are switched off for a period of time. And power
savings means cost savings! 

Obr. 2. Od datových sítí pro domácnoast se očekávají široké možnosti propojení zábavní elek-
troniky s informační a komunikační technikou, snadné ovládání a také dlouhodobá bezpečnost 
investice (dLAN® – direct Local Area Network; zdroj: www.devolo.de)
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ké pokroky v odvětví spotřební elektroniky, 
informační techniky a domácích elektrospo-
třebičů umožňují podle aktuálního výpočtu 
VDE u vybraných výrobků oproti dřívějšku 
ušetřit až 40 % energie. Zejména použití mi-
kroelektroniky ve vestavných systémech sli-
buje, že v budoucnu budou nové přístroje ješ-
tě mnohem úspornější. Spotřebitelé mimoto 
očekávají inteligentní a komfortní propojení 
zábavní elektroniky s informační a komu-
nikační technikou (obr. 2). Neméně důleži-
té také je, že při rychlém stárnutí populace 
v Německu má stále větší význam technika 
podporující samostatný, plnohodnotný život 
seniorů ve stáří mezi vlastními čtyřmi stěna-
mi. Program Ambient Assisted Living, podpo-
rovaný spolkovým ministerstvem pro vzdě-
lání a výzkum BMBF (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) i vědeckotech-
nickou společností VDE, zde obrací pozor-
nost na speciální a z hlediska demografické-
ho vývoje v Německu mimořádně důleži-
té využití inteligentní automatizace budov 
a domácností.

Obor inteligentních domácích datových 
sítí tak nabízí mnoho příležitostí spotřebite-
lům, výrobcům, elektrořemeslníkům, develo-
perům nemovitostí a poskytovatelům služeb, 
ale i možností z hlediska celkových úspor 
energie a rozvoje špičkové techniky zejména 
v oboru mikroelektroniky a energetiky. „A to, 
co dobře funguje v Německu, se může stát ex-
portním produktem se značkou ‚Made in Ger-
many‘ na světovém trhu,“ říká Klaus Mittel-
bach, vedoucí obchodního útvaru svazu ZVEI.

Překážkový běh na cestě k tržní zralosti

K úspěšnému přijetí programu Smart 
Home je ovšem třeba překonat ještě něko-
lik překážek. V uvedeném průzkumu VDE 
mezi spotřebiteli např. asi polovina respon-
dentů starších 55 let vyjádřila obavy, že ztratí 
kontrolu nad novými technickými prostředky 
a 37 % respondentů má strach z nedostatečné 
ochrany osobních údajů. Přes rostoucí zájem 
veřejnosti je třeba v těchto bodech zintenziv-
nit a prohloubit informační kampaň a rozptý-
lit obavy části občanů.

Další problémy na cestě k přijetí progra-
mu Smart Home existují v oboru normaliza-
ce. Základním předpokladem k zajištění inte-
operability a bezpečné činnosti různorodých 
komponent a přístrojů jsou kvalitní normy 
a standardy i nové koncepce zkoušení a velká 
přísnost při prokazování shody přístrojů a sys-
témů s předpisy. Tuto oblast aktivně podpo-
ruje ústav VDE pro zkoušení a certifikaci po-
skytováním odborných služeb v oboru zkou-
šení a certifikace, přičemž se zaměřuje hlavně 
na „chytrou“ techniku. Jako státem uznaná 
zkušebna pro novou generaci inteligentních 
elektroměrů a schvalovací místo podle zákona 
o výrobcích spojených se sledováním spotřeby 
energie EBPG (Energiebetriebene-Produkte-
-Gesetz) stanovuje ústav VDE technické po-
žadavky na zkušební zařízení a metodiku cer-
tifikačních zkoušek v daném oboru.

V běžném životě budou zapotřebí také 
pracovníci, kteří spotřebitelům odborně po-
radí při výběru inteligentních domácích dato-

vých sítí, inteligentních elektroměrů, spotřeb-
ní elektroniky a ohledně nabídky z progra-
mů Smart Home či Ambient Assisted Living, 
a příslušné přístroje a systémy kvalifikovaně 
nainstalují. Aby mohli posoudit, který ze sys-
témů dostupných na trhu je pro jednotlivého 
uživatele nejvýhodnější, musí mít tito pracov-
níci vysokou odbornou kvalifikaci. Kvalitní 
školení a další odborné vzdělávání pro řeme-
slníky, dělníky, mistry a podniky je proto také 
důležitým předpokladem úspěchu při uvádění 
domácích datových sítí na trh.

Tajemství úspěchu: týmová hra místo 
sólového přístupu

Domácí datové sítě fungují dobře jenom 
tehdy, když spolu efektivně spolupracu-
jí všechny komponenty systému. A týmová 
spolupráce – to znamená otevřené standardy, 
kooperace a partnerství – bude také rozhodo-
vat o tom, jaký úspěch budou domácí inteli-
gentní datové sítě mít u spotřebitelů. Zástupci 
odborných svazů VDE, ZVEH a ZVEI, které 
spojuje know-how v oblasti standardů kvality, 
normalizace a hodnocení produktů umožňu-
jících kvalitně a levně propojit budovy a do-
mácností datovými sítěmi, jsou přesvědčeni, 
že budoucí komfort bydlení spočívá v inte-
ligentních datových sítích a „chytrých“ do-
mech a domácnostech.
[Heimvernetzung auf dem Weg zum Wirtschaftsmo-
tor. Pressemitteilung VDE, listopad 2010.]

Ing. Karel Kabeš
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y   Dvě akvizice firmy 
National Instruments

Společnost National Instruments kon-
cem května oznámila akvizici firmy Phase 
Martix, která se specializuje na vývoj a vý-
robu přístrojů na testování radiofrekvenčních 
a mikrovlnných signálů. Společnost Natio-
nal Instruments již deset let dodává modulár-
ní přístroje PXI a značně investuje do vývo-
je platformy PXI RF, aby svým zákazníkům 
pomohla vybudovat rychlejší a efektivnější 
systémy určené k testování radiofrekvenč-
ních a vysokofrekvenčních zařízení. Akvizi-
ce firmy Phase Matrix se významně odrazí ve 
zlepšených funkcích produktů NI pro testo-
vání radiofrekvenčních a mikrovlnných sig-
nálů. Frekvenční rozsah přístrojů firmy Na-
tional Instruments se rozšíří nad 26,5 GHz.

National Instruments oznámila také pod-
pis smlouvy o převzetí společnosti AWR, kte-
rá je předním dodavatelem softwaru pro au-
tomatické navrhování elektronických kompo-
nent pro radiofrekvenční a vysokofrekvenční 
přenos. Komponenty jsou určeny pro komu-
nikační a testovací zařízení používaná v od-
větvích polovodičů, letectví a obrany. Po dle 
smlouvy bude AWR působit pod vedením 

současných manažerů a pod svým názvem 
jako pobočka plně vlastněná společností Na-
tional Instruments. 

Touto akvizicí se zlepší integrace navrho-
vání zkoušek a vlastního testování radiofrek-
venčních a bezdrátových systémů. Tuto inte-
graci vyžadují rychlé vývojové cykly a ros-
toucí složitosti uvedených přístrojů. Návrháři 
radiofrekvenčních systémů budou schopni 
ověřovat své simulace skutečnými výsledky 
z měření. Zkrátí se doba potřebná ke zkou-
šení a zlepší se znovupoužitelnost zkoušek. 
Těsnou integrací návrhových nástrojů firmy 
AWR se softwarem a hardwarem NI se vý-
znamně zlepší produktivita zkoušení díky 
propojení mezi návrhem, ověřováním a vý-
konnými testovacími funkcemi.              (ev)

  Zdokonalená specifikace
Foundation Fieldbus H1 verze 2.0

Organizace Fieldbus Foundation vyda-
la specifikaci zkušebních postupů fyzické 
vrstvy sběrnice Foundation™ Fieldbus H1 
(31,25  kb/s) ve verzi 2.0, zahrnující zejména:
– rozšíření současné specifikace o postup 

ověřování izolovaných vazebních členů, 
a tudíž i o možnost je registrovat,

– zdokonalení zkoušky shody sběrnice se 
specifikací, především přidáním zkoušky 
citlivosti na časovou nejistotu přijímané-
ho signálu a ověření interoperability mezi 
zařízením a vazebním členem,

– aktualizaci metodiky zkoušení fyzické 
vrstvy H1, zejména vypuštění zastara-
lých profilů, uvedení metodiky v soulad 
s nejnovějšími specifikacemi vydanými 
IEC a přidání profilů vazebních členů,

– různé doplňky specifikace sběrnicového 
kabelu.
Specifikace ve verzi 2.0 klade důraz na 

zajištění interoperability zařízení, a tím vět-
ší odolnosti řídicího systému se sběrnicí H1. 
Přínos pro uživatele lze spatřovat ve snazší 
instalaci a minimu problémů při uvádění ří-
dicí sítě do provozu.

Přecházet na specifikaci ve verzi 2.0 
není nutné ihned. Vývojářům zařízení pro 
sběrnici H1 je nicméně doporučováno začít 
ji používat co nejdříve. Povinnou se stane 
v okamžiku vydání příští velké aktualizace 
nástroje Interoperability Test Kit (ITK). Do 
té doby lze pracovat s dosavadní specifikací 
verze 1.5 (blíže viz Technical Specification 
Page na www.fieldbus.org).
[ARC wire, 19. května 2011.]                         (sk)


