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Interfejs DALI normalizuje doku-
ment IEC (EN) 60929 E4. Tematyk¹
DALI zajmuje siê równie¿ grupa
robocza powo³ana przez najwiêksze
firmy oœwietleniowe, wœród których
s¹ m.in. Lutron, Osram, Philips Ligh-
ting i Tridonic. Grupa ma oficjaln¹
stronê w Internecie pod adresem:
www.dali-ag.org.

Systemy wykorzystuj¹ce magistra-
lê DALI s¹ bardzo skutecznym roz-
wi¹zaniem do zautomatyzowanego
sterowania oœwietleniem pomiesz-
czeñ i diagnostyki Ÿróde³ œwiat³a. Z
tych wzglêdów interfejs ten nadaje siê
szczególnie do systemów sterowania
w inteligentnych budynkach, gdzie
wymagany jest zdalny nadzór nad
systemem oœwietlenia i szybkie
dostarczanie informacji dla obs³ugi
serwisowej.

O powszechnej akceptacji stan-
dardu DALI zadecydowa³y jego dwie
podstawowe zalety: ³atwoœæ obs³ugi i
bardzo szeroki zakres realizowanych
funkcji. Zalety te wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych w³aœciwoœci tego interfej-
su:
– architektury Master-Slave (rys. 1),
– prostoty okablowania – wszystkie

elementy systemu s¹ po³¹czone ze
sob¹ zwyczajnym przewodem piê-
cio¿y³owym, a nie specjalnym
kablem,

– mo¿liwoœci instalowania ró¿nego
typu czujników/sensorów (czujni-
ki œwiat³a, pasywne czujniki pod-
czerwieni itp.),

– mo¿liwoœci pod³¹czenia do 64
urz¹dzeñ do jednej linii steruj¹cej o
d³ugoœci do 300 metrów (dla ogra-
niczenia spadku napiêcia do 2 V),

– odpornoœci linii steruj¹cej na
odwrotn¹ polaryzacjê,

– mo¿liwoœci przydzielenia ka¿dego,
posiadaj¹cego indywidualny adres,
urz¹dzenia do dowolnej grupy i
schematu oœwietleniowego, przy
czym maksymalna iloœæ grup i
schematów mo¿e osi¹gn¹æ 16,

– ³atwoœci definiowania schematów
oœwietleniowych,

– mo¿liwoœci synchronizacji stanów
przejœciowych dla tych schematów,

– logarytmicznej charakterystyki
œciemniania odpowiadaj¹cej w³a-
œciwoœciom ludzkiego oka,

– za³¹czania, selektywnego wy³¹-
czania i œciemniania za poœrednic-

twem linii steruj¹cej bez u¿ycia
dodatkowych kosztownych prze-
kaŸników,

– niezale¿noœci fazy napiêcia sieci
dla uk³adu zasilania od linii steru-
j¹cej,

– ³atwoœci rekonfiguracji systemu -
dzia³anie systemu mo¿e byæ szyb-

ko zmienione bez jakichkolwiek
zmian w sprzêcie,

– ³atwoœci modyfikacji systemu - w
razie potrzeby rozbudowy syste-
mu nowe elementy mog¹ byæ
do³¹czone w dowolnym miejscu
do kabla DALI,

– obecnoœci kana³u zwrotnego –
przep³yw informacji w kablu
po³¹czeniowym jest dwukierun-
kowy. Oprócz rozkazów wysy³a-
nych przez mikrokontrolery
kabel mo¿e tak¿e przenosiæ infor-
macje statusowe o warunkach
pracy lampy takich jak poziom
oœwietlenia, status wêz³a, uszko-
dzenia itp.,

– mo¿liwoœæ zintegrowania z syste-
mami automatyzacji budynku i
automatyki przemys³owej.
Producenci oferuj¹ szeroki wybór

bramek DALI umo¿liwiaj¹cych po³¹-
czenie z systemami automatyzacji
budynków wykorzystuj¹cymi EIB,
LON i Ethernet, jak równie¿ z wy¿ej

Rys. 1. 
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klasyfikowanymi systemami sterowa-
nia oœwietleniem. Powoduje to, ¿e
systemy wykorzystuj¹ce interfejs
DALI mo¿na ³atwo zintegrowaæ z ju¿
istniej¹cymi systemami w inteligent-
nych budynkach.

Mikrokontroler ST7DALI
Produkowany przez STMicroelec-

tronics wyspecjalizowany mikrokon-
troler ST7DALI powsta³ na bazie stan-
dardowych mikrokontrolerów
ST7LITE2. Jest to pierwszy mikrokon-
trontroler 8-bitowy wyposa¿ony w
pamiêæ Flash zdolny do obs³ugi pro-
toko³u komunikacyjnego DALI za
pomoc¹ wbudowanego modu³u pery-
feryjnego, zwanego DCM (Dali Com-
munication Module).

Ogólne w³aœciwoœci tego mikro-
kontrolera s¹ takie, jak dla innych
ST7LITE2, czyli: 8 kB pamiêci progra-
mu, pamiêæ danych EEPROM o
pojemnoœci 256 B, wewnêtrzny oscy-
lator RC 1 MHz (1%), 10-bitowy prze-
twornik A/C, dwa timery z WDG, 12-
bitowy timer typu Auto-reload i inter-
fejs komunikacyjny SPI.

DCM to modu³ komunikacji szere-
gowej zaprojektowany dla cyfrowych
balastów (stateczników) elektronicz-
nych, stosowanych w uk³adach zasi-
lania lamp fluorescencyjnych. Jego
g³ówne cechy to:
– 8-bitowy rejestr adresowy dla

transmisji wprzód wykorzystywa-
ny przy adresowaniu do 64 bala-
stów,

– szerokoœæ pasma 1,2 kHz ±10%
dla transmisji wprzód i wstecz,

– 8-bitowe rejestry danych dla
transmisji dwukierunkowej,

– przerwanie maskowalne.
W protokole DALI stosuje siê dwu-

fazowe kodowanie przesy³anych zna-
ków (Manchester). Dane s¹ przesy³ane
szeregowo, asynchronicznie. Wszyst-
kie bity ramki s¹ zakodowane bifazo-
wo, za wyj¹tkiem dwóch bitów stopu,
a okres bitu dwufazowego jest równy
833,33 µs ±10%.

Przy transmisji danych wprzód
ramka sk³ada siê z 19 bitów: bitu star-
towego (logicznej 1), bajtu adresowe-
go, bajtu danych i 2 bitów stopu
(idle), jak pokazano na rys. 2.

Ramka transmisji zwrotnej sk³ada
siê z 11 bitów: bitu startowego
(logicznej 1), bajtu danych i 2 bitów
stopu. W obu przypadkach bity stopu
nie zawieraj¹ zmiany fazy.

Czas stabilizacji (settling time)
pomiêdzy kolejnymi ramkami z trans-
misj¹ wprzód wynosi co najmniej
9,17 ms, podczas gdy pomiêdzy

ramk¹ tego rodzaju a ramk¹ zwrotn¹
zawiera siê w przedziale od 2,92 ms
do 9,17 ms. Jeœli ramka zwrotna nie
zosta³a zapocz¹tkowana po up³ywie
9,17 ms, interpretuje siê to jako brak
odpowiedzi.

W przypadku naruszenia zasad
kodowania ramka jest ignorowana. 

Sposoby implementacji ST7DALI
Mikrokontroler ST7DALI mo¿e

wspó³pracowaæ z uk³adem sterowa-
nia (sterownikiem) balastu lampy w
jednej z dwóch topologii.

Pierwsza z nich charakteryzuje siê
tym, ¿e mikrokontroler uczestniczy
tylko w komunikacji (rys. 3). Druga
ró¿ni siê od pierwszej tym, ¿e
ST7DALI otrzymuje dodatkowo infor-
macjê o stanie lampy, obs³uguje wiêc
nie tylko komunikacjê, ale i uczestni-
czy w sterowaniu (rys. 4).

Sterowanie prac¹ lampy fluore-
scencyjnej przez mikrokontroler
odbywa siê poprzez zmianê czêstotli-
woœci i wspó³czynnika wype³nienia
przebiegu doprowadzanego do uk³a-
du steruj¹cego pó³mostkiem (H-B dri-
ver). Kontrolowane s¹ w ten sposób
takie parametry jak:
– czêstotliwoœæ przebiegu podczas

wstêpnego wygrzewania katod i
czas jego trwania,

– czêstotliwoœæ przebiegu podczas
zap³onu i czas jego trwania,

– czêstotliwoœæ pracy lampy,
– czêstotliwoœæ pracy w stanie

œciemnienia, okreœlona przez dane
wejœciowe.
Mikrokontroler ST7DALI odbiera

tak¿e sygna³y o b³êdach i samoczyn-
nie odpowiednio na nie reaguje:
– w przypadku stwierdzenia prze-

kroczenia bezpiecznej wartoœci

Rys. 2. 

Rys. 3. 

Rys. 4. 
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napiêcia – wy³¹cza pó³mostek,
– w przypadku stwierdzenia braku

obci¹¿enia (lampy) – wy³¹cza pó³-
mostek i wznawia sekwencjê star-
tow¹ po ponownym w³o¿eniu
lampy.
Mikrokontroler zapewnia równie¿

dwukierunkow¹ komunikacjê do i od
balastu, w tym:

– doprowadzenie sygna³u œciemnia-
nia z analogowego systemu
1...10 V,

– selektywne œciemnianie lub wy³¹-
czanie oœwietlenia na sygna³ ze
sterownika,

– przekazanie informacji o stanie
balastu do nadrzêdnego sterow-
nika.

Zestaw ewaluacyjny ST7DALI
STMicroelectronics jako pierw-

szy producent pó³przewodników
zaoferowa³ nie tylko podzespo³y nie-
zbêdne do realizacji elektronicznego
balastu dla lamp fluorescencyjnych,
takie jak wysokonapiêciowy sterow-
nik (o oznaczeniu L6384) i kontroler
(o nazwie L6574), ale tak¿e mikro-
kontroler z wbudowanym dekode-
rem protoko³u DALI.

Aby umo¿liwiæ zapoznanie siê i
ocenê oferowanego rozwi¹zania,
firma przygotowa³a zestaw ewalu-
acyjny ST7DALI-EVAL (fot. 5).
Zestaw sk³ada siê z p³yty Master,
pod³¹czanej do komputera PC przez
RS232 i p³ytek Slave oraz oczywiœcie
pakietu oprogramowania. Oprogra-
mowanie umo¿liwia wygodn¹ obs³u-
gê zestawu, wysy³anie rozkazów w
standardzie DALI i kontrolê stanu
elementów systemu za poœrednic-
twem okna g³ównego (rys. 6) i piêciu
okien roboczych:

1. Okna sieci balastów (Ballast
Grid Window) – umo¿liwiaj¹ce
wyszukiwanie balastów.

2. Okno suwaków poziomów
oœwietlenia (Light Level Slider Win-
dow) – zawieraj¹ce przyciski i suwa-
ki do regulacji parametrów oœwietle-
nia.

3. Okno wyboru (Selection Win-
dow) – do wyboru grup.

4. Okno scen (Scene Window) –
do wyboru schematów oœwietlenio-
wych.

5. Okno DALI logger (Dali Logger
Window) – wyœwietla pe³ny zestaw
rozkazów DALI.

Zestaw mo¿e tak¿e s³u¿yæ rozpo-
czynaj¹cym w³asny projekt bramki
DALI jako rozwi¹zanie wzorcowe.
KK

Rys. 6. Fot. 5. 


