Komunikační infrastruktura inteligentní budovy
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Systém inteligentní budovy umožňuje monitorovat a kontrolovat mnoho soustav, jako je
vytápění, klimatizace, zabezpečení, přístupový systém, vizuální dohled, spotřeba energií,
osvětlení, distribuce multimédií a další. Nejstarší instalace využívaly pro každý z těchto
systémů centralizované nezávislé regulátory
a prostředky sběru dat. S postupujícím vývojem došlo k decentralizaci těchto regulátorů
na základě specializovaných sběrnic. Nyní
nastává hierarchizace a integrace dat všech
těchto systémů do integrovaného systému řízení technických zařízení budovy.
Nezbytnou podmínkou této integrace je
fungující komunikační infrastruktura. K jejím základním vlastnostem musí patřit spolehlivost, vysoká průchodnost a flexibilita.
Proto se jako integrující komunikační prostředek využívá průmyslový Ethernet, který
plní uvedené požadavky. Příklad datové sítě
v inteligentní budově je uveden na obr. 1.
Její struktura je v podstatě totožná, ať již jde
o budovu výrobního závodu, hotelu nebo jinou moderní víceúčelovou stavbu. Úkolem
takto navržené komunikační infrastruktury je co nejrychleji a nejspolehlivěji propojit mnoho různých zařízení a heterogenních
systémů. Pro vybudování takové sítě jsou zapotřebí tyto prvky:
– řízené ethernetové přepínače (switch) pro
vytvoření redundantní bázové kruhové
sítě,
– standardní ethernetové přepínače (switch)
a převodníky médií pro připojení zařízení
s rozhraním Ethernet,
– komunikační brány (gateway) pro propojení průmyslových a specializovaných sběrnic,
– směrovače (router) a radiomodemy pro vytvoření místních bezdrátových sítí,
– směrovače (router), modemy a extendéry
pro spojení se vzdálenými datovými sítěmi.
Společnost FCC průmyslové systémy působí v oblasti průmyslové komunikace více
než deset let. Během této doby vybudovala
ucelenou nabídku kompatibilních komunikačních prvků a zařízení pro všechny úrovně
průmyslové komunikace – od rozhraní senzo-
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Obr. 1. Datová síť inteligentní budovy

rů, přes průmyslové sběrnice k rychlým datovým sítím. V následujícím přehledu je uveden
příklad řešení komunikační infrastruktury vy
užívající výrobky jejích dodavatelů.

Gigabitové řízené přepínače pro
redundantní kruhové sítě
Řízené přepínače Advantech EKI-7659
umožňují vybudovat gigabitovou optickou
redundantní kruhovou síť, která je základem
komunikačního systému budovy. Krátká doba
obnovení komunikace po případné poruše
nebo přerušení optického kabelu (pod 10 ms)

zaručí, že žádný ze systémů budovy nezůstane bez kontroly. Dálková diagnostika umožní
efektivní údržbu.

Gigabitové a standardní neřízené
přepínače
Přenos dat po metalických či optických
linkách mimo redundantní síť mohou rovněž zajišťovat neřízené víceportové přepínače Advantech řady EKI. Na výběr je mnoho
typů pro standardní i gigabitové sítě. Přepínače jsou opatřeny různým počtem metalických a optických rozhraní.
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Program Cepot zve na
obhajoby 6. cyklu

Do roku 2012 vyroste Středočeský vědecko-technický park, v současnosti největší společný projekt tří pražských technických univerzit: Českého vysokého učení

Cepot končí další cyklus
V rámci Centra podpory talentů (Cepot) při katedře řídicí techniky, ČVUT v Praze,
Fakultě elektrotechnické proběhnou 12. června 2008 obhajoby u příležitosti
ukončení 6. cyklu studentských projektů. Obhajoby začínají v 9 hodin a
proběhnou na katedře řídicí techniky na Karlově náměstí v Praze. Více informací o
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Program Cepot je účastníky i manažery technických firem hodnocen jako velice úspěšný a především
prospěšný program, jehož se dosud zúčastnilo více než 50 studentů, kteří za dobu 2 let existence Cepotu byli
odměněni celkovou částkou přesahující 3 miliony Kč. Úspěšnost programu Cepot byla podtržena také
udělením ocenění „Zlatá Schola Nova 2008“ na specializovaném veletrhu vzdělávání Schola Nova 2008.

Generální partneři

technického v Praze (ČVUT), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Vysoké školy chemicko-technologické Praha (VŠCHT). Počátkem února letošního
roku jejich rektoři, prof. Václav Havlíček za
ČVUT, prof. Jan Hron za ČZU a doc. Josef
Koubek za VŠCHT, podepsali slavnostně
v Akademické restauraci Masarykovy koleje
ČVUT v Praze Memorandum o porozumění, kterým jasně deklarují společný zájem
vybudovat Středočeský vědecko-technický
park. Cílem projektu je vytvořit vědecko-výzkumné a vývojové centrum s kvalitní
infrastrukturou, které bude schopné stát se
nedílnou součástí evropského výzkumného prostoru. Plánovaný park bude vybudován v Kladně nebo jeho okolí ve spolupráci
s orgány Středočeského kraje. Předpokládá
se, že projekt bude financován v rozsahu až
deseti miliard korun ze strukturálních fondů EU. Vědecko-výzkumný a pedagogický
potenciál českých univerzit i možnosti jeho
uplatnění v praxi jsou nesporně vyšší, než
je tomu dosud. Protože v tomto není situace v ČR ojedinělá, je výstavba vědeckotechnických parků a podpora investic do
technického rozvoje jednou z oblastí, kte(tes)
ré EU významně podporuje.

krátké zprávy
Technická zařízení budovy, jako jsou vytápěcí a klimatizační soustavy, řízení osvětlení nebo přístupový systém, dnes většinou
využívají vlastní sběrnici. Tyto sběrnice mo-

Odborní partneři

Převodníky průmyslových sběrnic

V rámci činnosti Centra podpory talentů (Cepot) při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se
12. června 2008 při příležitosti ukončení
šestého cyklu studentských projektů uskuteční další kolo ohajob studentských prací.
Obhajoby budou probíhat od devíti hodin
v prostorách katedry řídicí techniky v budově ČVUT na Karlově náměstí v Praze
2. Podrobnější informace o řešených projektech, obhajobách, programu Cepot jako
celku i o možnosti zúčastnit se obhajob
jako host lze získat na webových stránkách
http://www.cepot.cz
Obhajoby studentských projektů se konají na konci každého tříměsíčního cyklu programu Cepot. Studenti při nich před
hodnotitelskou komisí, složenou ze zástupců generálních i odborných partnerů programu Cepot, prezentují výsledky své práce za
uplynulý cyklus. Současně přitom mají příležitost zužitkovat znalosti, kterých v rámci
absolvování programu Cepot nabyli v kurzech prezentačních dovedností, marketin-

Lokální bezdrátová síť WiFi je v moderní budově naprostou nezbytností. Využívá se
nejen k případnému bezdrátovému připojení
k internetu, ale především ke spojení s mobilními zařízeními, např. přístroji pro čtení čárových kódů. V bezdrátových sítích se uplatní komunikační brána WiFi typu Advantech
EKI-1351.

Jestliže nelze vzdálený segment sítě připojit optickým kabelem a je příliš daleko pro
připojení metalickou ethernetovou linkou,
je možné jej zapojit s využitím směrovačů
ADSL Westermo DR-250. Rychlost přenosu dat do 5 Mb/s na vzdálenost do 5 km dovoluje připojit taková zařízení, jako je vzdálenější čistička odpadních vod, klubovna na
golfovém hřišti apod. Extendér SHDSL typu
Westermo DBW-220 je zase vhodný pro připojení IP kamer na parkovišti a v okolí budovy. Pro záložní připojení do sítě Internet, které může být potřebné pro vzdálenou správu
a údržbu systémů, lze použít směrovač GPRS
Westermo MR-250.
Další informace o prvcích pro komunikační sítě poskytne každá kancelář společnosti
FCC průmyslové systémy.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
FCC průmyslové systémy
Přepínače s funkcí PoE (Power Over
Ethernet) umožňují napájet připojená zařízení po ethernetové lince. Napájecí výkon je omezen, přesto stačí např. k napájení malého webového terminálu, třeba panelových počítačů řady Advantech TPC-30T.
Tyto počítače mohou fungovat jako ovládací terminály pro komunikaci uživatelů se
systémem řízení technických zařízení budovy. Jsou vhodné např. do hotelových pokojů. Jsou-li tyto počítače připojeny k přepínači PoE, není třeba pro ně instalovat napájecí zdroj.

Komunikační brána WiFi

Směrovače, modemy a extendéry
hou být k ethernetové síti připojeny pomocí
převodníků průmyslových sběrnic (gateway)
HMS AnyBus. Zmíněné převodníky dovolují posílat do dispečinku data o stavu zařízení
a dále umožňují vzájemnou komunikaci segmentů průmyslových sběrnic prostřednictvím
Ethernetu. Převodníky průmyslových sběrnic se uplatní i uvnitř technických zařízení,
kde je často třeba připojit čidlo nebo akční
člen jiného výrobce s odlišným komunikačním rozhraním.

Neřízené přepínače PoE

Generální partneři

téma

