
Koncepcia Interbusu
pre automatizáciu budov

Základným kameòom distribuovaného ria-
denia je priemyselné PC (Remote Field
Controller). Zariadenie disponuje tromi
rozhraniami:
� ethernetovým rozhraním pre komuniká-

ciu s riadiacou úrovòou a inými zariade-
niami RFC,

� interbusové rozhranie pre komunikáciu
na úrovni snímaèov a akèných èlenov,

� sériové rozhranie na pripojenie progra-
movacieho PC.

Programovanie mô�e by� realizované aj
cez ethernet. Pomocou prvkov Interbusu
sú v�etky technológie v budove (klasické
vykurovanie, vetranie a klimatizácia, riade-
nie osvetlenia, �alúzií a i.) riadené na úrov-
ní snímaèov. To znamená v�eobecnú integ-
ráciu v�etkých zariadení v budove.

Pou�itím �truktúrovanej kabelá�e sa na
úèely automatizácie vytvorí podobná sie�,
aká sa pou�íva na komunikaèné a infor-
maèné úèely v kancelárskych priestoroch.
Navy�e pou�itím tejto kabelá�e sa stráca
nutnos� pou�ívania rozvádzaèov technolo-
gických zariadení na ka�dom poschodí.

Dôle�itým faktorom pri projektovaní sú
oèakávané prevádzkové náklady. Úspory
vïaka optimálnemu riadeniu prevádzky
budovy sú nemalé. Ïal�ie úspory vyplýva-
jú z modularity systému Interbus a pou�itia
jednoduchého normalizovaného progra-
movacieho jazyka pod¾a IEC 61131-3.
Firma Phoenix Contact vyvinula na úèely
automatizácie budov aj väzobný èlen na
prepojenie Interbusu s prvkami programu
EIB firiem Berker, Gira a Jung.

Remote Field Controller

Ak potrebujete distribuovanú, modulárnu
automatizáciu èi u� v priemysle alebo 
v budove, RFC s podporou inteligentného
softvérového riadenia IEC-61131 a sie�o-
vým rozhraním je ideálnym rie�ením. RFC

je kompaktné priemyselné PC, ktoré po-
skytuje riadenie priamo v teréne so sie�o-
vým prepojením a montá�ou na DIN li�tu
(obr. 1).

Integrované ethernetové rozhranie (cez
krútenú dvojlinku) poskytuje �tandardné
sie�ové spojenie. �PC na DIN li�te�, ktoré
je dosiahnute¾né cez ethernet a protokol
TCP/IP aj na ve¾kú vzdialenos�. Programo-
vanie, prevádzkovanie a vizualizácia cez
sie� umo�òuje kreatívne a ekonomické rie-
�enie automatizaèných úloh.

Pou�itím servera INTERBUS OPC (OLE
for Process Control) je zaruèená �tandard-
ná väzba na rôzne vizualizaèné softvérové
balíky, taktie� cez ethernet.

RFC spåòajú medzinárodnú normu
PC/104, prièom umo�òujú univerzálnu
konfiguráciu a programovanie pod¾a odpo-
rúèania IEC 61131 vyu�ívajúc softvér PC
WORX. PC WORX sa mô�e prevádzkova�
lokálne, cez sériový interfejs alebo cez sie�
(ethernet).

Výkonný procesor je programovate¾ný vo
v�etkých piatich IEC-61131 jazykoch a za-
bezpeèuje rýchle vykonanie riadiacich
úloh.

Integrované komunikaèné funkcie RFC na
doskách ETH-IB poskytujú priamu a efek-

tívnu výmenu dát pou�itím ethernetu.
Protokol TCP/IP zas garantuje univerzál-
nu komunikáciu RFC. Tento �tandardizo-
vaný transportný protokol je celosvetovo
známy pre v�etky poèítaèové architektúry
a operaèné systémy.

S podporou servera INTERBUS OPC sú
dáta prístupné v �tandardizovanom tvare
na sieti ethernet. Pomocou komunikaè-
ných modulov TCP/IP Send and Receive
pod¾a normy IEC-61131-5 sa mô�u infor-
mácie (napríklad nevyhnutné väzobné pre-
menné) vymieòa� medzi dvomi RFC cez et-
hernet. Takýmto spôsobom je mo�né
navrhova� distribuované, modulárne auto-
matizaèné rie�enia. Synchronizácia èasu je
rovnako mo�ná cez sie� ethernet.

Factory Manager
pre priemyselný ethernet

Softvérový nástroj Factory Manager
(Phoenix Contact) je urèený pre pou�ívate-
¾ov ethernetu. Pomô�e im nastavi� IP adre-
su, konfigurova� pripojené zariadenia pri
uvádzaní siete do prevádzky, vy�iada� si
od nich informácie o stave a diagnostické
informácie pre servisný zásah. Je teda cen-
ným pomocníkom v ka�dej fáze �ivotného
cyklu automatizaèného projektu. Doká�e
spracova� takmer v�etky relevantné infor-
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Interbus
v automatizácii budov
Zbernica Interbus sa stala v priemyselnej automatizácii skutoèným �tandardom. Svedèí o tom i poèet

aplikácií: doteraz bolo in�talovaných 3,7 milióna komunikaèných uzlov (pod¾a �tatistiky firmy Phoenix

Contact). Taktie� v automatizácii prevádzky budov sa projektanti a investori presviedèajú o výhodách

systému Interbus a navrhujú pou�i� ho v nových reprezentaèných budovách. Interbus sa osvedèuje

v klimatizácii, riadení vykurovania a osvetlenia, v pohonoch mechanizmov (rolety, �alúzie), monitorovacích

a zabezpeèovacích zariadeniach a inde, kde sa spracúva ve¾ké mno�stvo dát, je nutná ve¾ká rýchlos�

prenosu a krátke reakèné doby. Výrobca pova�uje za dôle�ité pokrýva� nielen oblas� procesnej automatizácie,

ale aj oblas� automatizácie budov. Na záver èlánku uvedieme jeden príklad aplikácie z nemeckej praxe.

Obr.1 Priemyselné PC 
� Remote Field Controller

Obr.2 Softvér Factory Manager
je nástroj pre pou�ívate¾ov
priemyselného ethernetu
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mácie o komponentoch siete v rámci celej
aplikácie. Operátori a pracovníci údr�by ho
ocenia ako vhodný nástroj na ovládanie
a monitorovanie sie�ovej prevádzky.
Zaruèuje kontinuálne monitorovanie siete.
Správy a udalosti sú archivované v príslu�-
ných súboroch a mô�u by� pou�ité na ne-
skor�iu diagnostiku. Aktuálna verzia sof-
tvéru 1.0 obsahuje certifikát �Microsoft
Certified for Windows 2000�. Znamená to,
�e softvér Factory Manager splnil kvalita-
tívne po�iadavky definované v certifikáte
Microsoftu z h¾adiska bezpeènosti, ovláda-
nia a spo¾ahlivosti.

INTERBUS OPC server

Komponenty pre Interbus ponúka v súèas-
nej dobe viac ne� 1500 výrobcov. Decen-
trálne I/O moduly sa dajú ¾ubovo¾ne
umiestni� a jednoducho spája� s vyu�itím
u� existujúcich sietí, v danom prípade po-
mocou ethernetu.

INTERBUS OPC server je softvér, ktorý sa
pou�íva na výmenu dát medzi distribuova-
nou sie�ou INTERBUS a vizualizaènými
systémami. Pou�itím OPC je k dispozícii
normalizovaný dátový interfejs pre auto-
matizaènú technológiu, tak�e návrhárovi
sa dáva mo�nos� vo¾ného výberu nadrade-
ného riadiaceho systému.

Na základe windowsovo orientovanej tech-
nológie sa mô�e riadiaci hardvér a softvér
kombinova� pod¾a �elania a bez potreby
mno�stva �peciálnych driverov. OPC ser-
ver sa ponúka ako zariadenie alebo riadiaci
systém a dodáva procesné dáta na prístup
èítania a zápisu pre aplikácie PC v prostre-
dí kancelárie aj technológie (systémy
SCADA/MES).

Pomocou interfejsu OPC mô�e napríklad
aplikácia napísaná v makrách Excelu èíta�
dáta z PLC a zobrazova� ich graficky.
INTERBUS OPC server pre Windows NT
zasa sprístupòuje obraz celého zbernicové-
ho systému.

Pou�ívate¾ mô�e parametrizova� a konfigu-
rova� OPC server z konkrétneho projektu.
Pre lep�í mana�ment viacerých projektov
mô�e by� individuálny projekt aktivovaný
alebo deaktivovaný konfiguráciou OPC.
Týmto sa zjednodu�uje testovanie a fáza
nábehu systému. Na vývoj vlastnej klient-
skej aplikácie OPC vo Visual Basicu,
Delphi, C alebo C++ je na trhu mno�stvo
nástrojov od rôznych výrobcov. Toto umo�-
òuje pou�ívate¾ovi rapídne redukova�
mno�stvo práce, ktorá je potrebná pri vý-
voji aplikácií OPC. OPC server s limitova-
nými parametrami je vo¾ne prístupný v DE-
MO verzii.

Aplikácia v kanceláriách
vládnych budov v Berlíne

Systém riadenia prevádzky budovy City
Carré II zahàòa v�etky potrebné obslu�né

a zabezpeèovacie funkcie. V uzloch podria-
denej automatizaènej úrovne sa nachádza-
jú funkèné moduly na báze PC, tzv. dia¾ko-
vé regulátory Interbus RFC. Signály
snímaèov sa spracúvajú modulmi Interbus,
ktoré v sebe integrujú prvky ovládania kú-
renia, vetrania, osvetlenia, vý�ahov a ïal-
�ích zariadení. Dátový server v pri rozvá-
dzaèi �truktúrovanej kabelá�e prijíma
v�etky údaje a posiela ich do centrály. Tu je
umiestnené centrálne PC, ktoré funguje
ako hlavná riadiaca jednotka, zobrazuje
prevádzkový stav a umo�òuje pristupova�
k jednotkám RFC a meni� ich nastavenie.

Pomocou Interbusu sa ovláda takmer 600
miestností. Celá sústava riadenia je zosta-
vená z 2500 dátových bodov s mo�nos�ou
realizova� ïal�ích 1000 bodov v prípade po-
treby, prièom do tohto poètu nie sú zahr-
nuté príslu�né regulaèné obvody jednotli-
vých miestností. Preto�e sa na meranie,
riadenie a reguláciu pou�íva u� existujúci
�truktúrovaný káblový rozvod, nie je po-
trebné in�talova� vlastnú sie� pre jednotky
OPC. Zbernicu Interbus je mo�né spoji�
aj so sie�ou ethernet.
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Obr.3 Letecký poh¾ad na nové sídlo
spolkovej vlády v Berlíne


