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Streszczenie: Rozwój systemów automatyki budynkowej po-
woduje integracje kolejnych instalacji. Dąży się do tego aby 
wszystkie instalacje były w pełni zautomatyzowane. To z kolei 
daje możliwość do wymiany informacji między instalacjami. 
Instalacje zgodnie z zaprogramowanym algorytmem działania 
sygnalizują swój stan jak również sterują elementami wyko-
nawczymi. Integracja daje możliwość centralnego sterowania 
wybranymi funkcjami, jak również zdalny nadzór np. przez 
strony www.

W pracy opisane budowę inteligentnej instalacji KNX/EIB. 
Opisano wybrane moduły jak również przedstawiono metodykę 
programowania tej instalacji. Jako przykład stosowania elemen-
tów automatyki budynku zaproponowano sterowanie urządze-
niami elektrycznymi w przydomowym ogrodzie
Słowa kluczowe: automatyka, inteligentne instalacje, ogród.

WSTĘP

W ostatnich latach obserwowany jest duży przełom 
w budownictwie. Powstało szereg rozwiązań których 
celem jest podniesienie funkcjonalności danego obiek-
tu. Wśród tych rozwiązań jest dynamicznie rozwijająca 
się gałąź automatyki budynkowej. Idea automatyki bu-
dynkowej powstała w latach 70 –tych ubiegłego stulecia 
w USA [Horyński 2011 a]. Jedną z najtrafniejszych de-
finicji inteligentnego budynku jest wprowadzone przez  
P. Robathan określenie: „Inteligentny budynek dostarcza 
produktywne oraz kosztowo-efektywne otoczenie w celu 
optymalizacji czterech podstawowych elementów – struk-
tury, systemów, usług oraz zarządzania i ich wzajemnych 
zależności” [Horyński 2011 b]. Obecnie w instalacjach znaj-
dujących się w budynku występuje wiele elementów elek-
tronicznych. Są to różnego rodzaju elementy wykonawcze 
jak zawory, silniki jak również elementy sterujące takie jak 
czujniki. Zastosowanie takich układów pozwala w łatwy 
sposób integrować różnego rodzaju instalacje. Jedne instala-
cje mogą oddziaływać na kolejne. Powoduje to zwiększenie 

funkcjonalności budynku. Aby instalacje funkcjonowały we-
dług określonych algorytmów niezbędne są urządzenia ste-
rujące, które przetwarzają informacje otrzymane z instalacji  
i wykonują określone czynności. 

Na przestrzeni kilkunastu lat powstało wiele rodzajów 
instalacji różnych producentów. Jednym z popularnych stan-
dardów jest standard KNX/EIB. Korzenie tego systemu 
sięgają lat 90-tych kiedy to grupa firm zrzeszonych w or-
ganizacji EIBA zaczęła promocję nowej technologii tzw. 
magistrali instalacyjnej. W 1999 r powołano stowarzyszenie 
Konnex którego zadaniem było połączenie cech trzech sy-
stemów (EIB, Batibus i EHS). Powstał standard KNX/EIB 
dzięki czemu moduły różnych producentów mogły ze sobą 
współpracować [Horyński 2008].

BUDOWA SYSTEMU KNX/EIB

System KNX/EIB jest systemem zdecentralizowanym, 
oznacza to że nie ma jednej jednostki sterującej. Każde urzą-
dzenie wyposażone jest w mikrokomputer mający własną 
aplikację i łączność z magistralą poprzez port magistralny. 
To rozwiązanie znacząco zwiększa niezawodność systemu, 
uszkodzenie jednego elementu nie wpływa na pracę pozo-
stałych. Elementy instalacji połączone są ze sobą za pomocą 
magistrali. Magistrala wykonana jest najczęściej w postaci 
przewodu dwuparowego (EIB TP). Każdy aparat czy tez 
moduł wyposażony jest w następujące elementy: jednostkę 
procesorową CPU, pamięci: ROM, RAM, EEPROM, in-
terfejsów: użytkownika i komunikacji z siecią. Urządzenia 
wysyłają między sobą telegramy w sposób asynchroniczny 
(rysunek 1). 

W celu uniknięcia sytuacji jednoczesnego nadawania 
informacji przez dwa i więcej urządzeń zastosowano sy-
stem unikania kolizji typu CSMA/CA (ang.: Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Avoidance). W tego typie 
systemie unikania kolizji występuje hierarchia urządzeń. 
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W przypadku gdy zaczynają nadawać dwa urządzenia 
pierwszeństwo ma to o wyższym priorytecie. Natomiast 
w przypadku gdy urządzenia mają ten sam priorytet pierw-
sze rozpoczyna nadawane to o wyższym adresie fizycznym 
[Majcher, Horyński 2010]. W systemie KNX/EIB magi-
strala pełni podwójną rolę, służy do przesyłania informacji 
jak również zasila moduły [Drop, Jastrzębski 2002, KNX 
2009, Mikulik 2008].

Urządzenia przyłączone do magistrali możemy podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza z nich to sensory – urządzenia wy-
syłające sygnały (np. czujniki, przyciski, wejścia binarne). 
Druga to aktory, które wykonują określone czynności (np. 
wyjścia binarne, elektrozawory) [Majcher Horyński, 2010].

Aby skonfigurować urządzenia w instalacji KNX/EIB 
wykorzystuje się oprogramowanie ETS. Procedura konfigu-
racji modułów odbywa się według następujących kroków:

– dodanie do projektu zainstalowanych urządzeń
– stworzeni grupy adresowej
– parametryzacja poszczególnych urządzeń
– dodanie do grupy adresowej poszczególnych funkcji 

urządzeń
– wgranie aplikacji do poszczególnych aparatów

Przykładowe okno aplikacji programu ETS 4 Przedsta-
wiono na rysunku 2

KONCEPCJA STEROWANIA

Inteligentne instalacje powstały z myślą o automatyzacji 
i integracji poszczególnych instalacji w budynku. Obecnie 
poszczególne instalacje wyposażane są w coraz to większą 
liczbę elementów elektrycznych co sprzyja ich pełnej auto-

Rys. 1. Struktura telegramu w standardzie KNX [Horyński 2011 b]
Fig. 1. Telegram structure KNX [Horyński 2011 b]

Rys. 2. Okno aplikacji ETS 4
Fig. 2. The application window ETS 4
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matyzacji. Ponadto zintegrowanie różnych typów instalacji 
pozwala na ich wzajemne odziaływanie zwiększając tym 
samym ich funkcjonalność. Dzięki zastosowaniu automaty-
ki budynkowej zwiększa się energooszczędność obiektów, 
podnosi się również komfort życia użytkowników. 

Instalacje inteligentne oprócz swojego podstawowego 
działania – integracji instalacji w budynku mogą znaleźć 
zastosowanie w sterowaniu urządzeniami w przydomowym 
ogrodzie zwiększając tym samym zakres swojego działania. 

Jednym z przykładów sterowania urządzeniami może 
być sterowanie zraszaczami [Horyński 2012]. Za pomocą 
tradycyjnych sterowników można ustawić tryby pracy w za-
leżności od pory dnia. Wykorzystując inteligentna instalacje 
można tymi zraszaczami sterować w zależności od pory 
dnia jak również warunków atmosferycznych. W tym celu 
można wykorzystać centralę pogodową WZ/S 1.1 czujnik 
pogodowy WE/S.A 1.1 oraz wyjście binarne AT/S 4.6.2 
[Materiały firmowe ABB] jak na rysunku 3.

Rys. 3. Fragment instalacji EIB sterującej pracą zraszaczy
Fig. 3. EIB instalation the controll of sprinklers

Zastosowanie czujnika opadów pozwala optymalnie ste-
rować zraszaczami dzięki czemu rośliny są odpowiednio 
nawodnione oraz ograniczone zostaje zużycie wody. 

Kolejnym przykładem może być zastosowanie auto-
matyki budynkowej do oświetlenia dekoracyjnego ogrodu 
(rysunek 4).

W zaproponowanym układzie instalacja otrzymuje syg-
nały z czujnika oświetlenia LF/U 1.1 połączonym z mo-
dułem LR/S 2.2.1, czujnika ruchu Busch-Watchdog oraz 
wejścia binarnego US/U 4.2. Sygnały podawane na wej-
ście binarne mogą pochodzić z kontaktrona umieszczonego 
w furtce wejściowej czy też bramie wjazdowej. Wchodząc 
na posesję wysyłany jest sygnał do instalacji za pomocą 
wejścia binarnego [Horyński 2010]. Możemy skonfiguro-
wać instalację w taki sposób aby zapalone zostały lampy 
podświetlające podjazd. Takie rozwiązanie oprócz walo-
rów estetycznych podnosi bezpieczeństwo mieszkańców. 
Dodatkowo mogą zostać włączone lampy podświetlające 
wybrane fragmenty ogrodu czy też poszczególne kompozy-
cje roślinne. Dzięki temu istnieje możliwość eksponowania 
tych części ogrodu, które w danej porze roku są najbardziej 

reprezentacyjne. Zastosowanie inteligentnych instalacji do 
sterowania urządzeniami elektrycznymi w ogrodzie pozwala 
na ich swobodną konfigurację. Dodatkowo mamy możli-
wość zdalnej zmiany poszczególnych funkcji za pomocą 
paneli dotykowych czy też programów wizualizacyjnych 
[Horynski, Majcher 2010]

PODSUMOWANIE

Inteligentne instalacje są coraz częściej spotykane w bu-
downictwie. Integrują różnego rodzaju instalacje sprawując 
nad nimi funkcje kontrolne. Taka integracja daje możli-
wość automatyzacji wielu funkcji. Zaproponowane w pracy 
przykładowa konfiguracja obrazuje możliwości stosowania 
elementów automatyki budynku w sterowaniu urządzeniami 
elektrycznymi w ogrodzie. Sterowanie tymi urządzeniami 
może powodować oszczędności w zużyciu energii czy też 
bieżącej wody [Horyński i in. 2013]. Ponadto możliwość 
konfiguracji pozwala tworzyć dowolne kompozycje świetlne 
w ogrodzie. Integracji automatyki ogrodowej z budynkową 
może w znaczącym stopniu wpłynąć na komfort i bezpie-
czeństwo użytkowników domów.
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Rys. 4. Fragment instalacji EIB zastosowanej do podświetlania 
dekoracyjnego ogrodu
Fig. 4. EIB installation used to illuminate garden
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CONCEPT OF ELECTRICAL CONTROL EQUIPMENT 
IN THE HOME GARDEN USING INTELLIGENT 

SYSTEM

Summary. Intelligent systems integrate different installations 
in the building. The aim is to ensure all systems are fully auto-
mated. This gives possibility to exchange information between 
the systems. Systems work as with the programmed algorithm 
operation. The integration enables central control of selected 
functions The paper described the construction of intelligent 
KNX / EIB. Describes some of the modules and the metho-
dology of programming the system. As an example, the use 
of intelligent installation to control electrical devices in the 
home garden.
Key words: automation, intelligent systems, garden.


