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Coú dla fanÛw komputerÛw
WúrÛd uøytkownikÛw systemu X-10

znajdzie siÍ z†pewnoúci¹ bardzo wielu
fanÛw i†uøytkownikÛw komputerÛw PC,
ktÛrzy bÍd¹ chcieli wykorzystaÊ je do
programowania urz¹dzeÒ i†zdalnego ste-
rowania ich prac¹. Z†myúl¹ o†tej grupie
osÛb opracowano interfejs CM-11 (fot. 3),
ktÛry spe³nia dwa zadania:
- konwertuje informacje przesy³ane in-
terfejsem RS232 na format X-10 i†od-
wrotnie,

- dziÍki wbudowanemu mikrokontrole-
rowi moøe spe³niaÊ rolÍ programowa-
nego sterownika, ktÛry bÍdzie samo-
dzielnie realizowa³ wczeúniej zadane

harmonogramy sterowaÒ.
Sterowanie prac¹ systemu z†po-

ziomu PC umoøliwia oprogramo-
wanie ActiveHome, ktÛre doskona-
le pracuje zarÛwno z†Windows
3.1x, jak i†Windows 95/98. DziÍki
zastosowaniu przejrzystego inter-

f e j s u
graficzne-

go (za pomoc¹
myszki operuje siÍ

prze³¹cznikami i†inny-
mi elementami regulacyj-

nymi) z†obs³uøeniem programu
poradz¹ sobie takøe ma³o doúwiad-

czeni uøytkownicy komputera.
PojemnoúÊ pamiÍci programu sterow-

nika wystarcza do zapisania 25 samo-
dzielnych zdarzeÒ lub 39 makropoleceÒ,
ktÛre mog¹ jednoczeúnie sterowaÊ wczeú-

niej zdefiniowanymi
grupami urz¹dzeÒ.

Jeøeli boimy siÍ z³odziei...
...to warto wyposaøyÊ dom w†komplet-

ny system alarmowy, ktÛrego poszczegÛl-
ne urz¹dzenia wymieniaj¹ informacje
miÍdzy sob¹ poprzez sieÊ energetyczn¹.
Jest to rozwi¹zanie proste w†stosowaniu
(m.in. unikamy niszczenia úcian!), a†przy
tym stosunkowo tanie.
Najbardziej ìrozrywkowymî elemen-

tem systemu alarmowego jest elektronicz-
ny ìpiesî (modu³ oznaczony DK-10), ktÛ-
ry oprÛcz odtwarzania typowych dla tego
zwierzÍcia düwiÍkÛw potrafi wspÛ³pra-
cowaÊ z†zewnÍtrzn¹ czujk¹ ruchu PIR
(MS-10 lub DM-10), a†takøe sterowaÊ ze-
wnÍtrznym oúwietleniem wokÛ³ domu.
Transmisja sygna³u z†czujnika PIR do
ìpsaî odbywa siÍ na drodze radiowej.
Innym rodzajem sygnalizatora akus-

tycznego jest syrena alarmowa Power-
horn PH-10. Jest to typowy generator
sygna³u alarmowego o†natÍøeniu 95dB,
w³¹czany poleceniem przesy³anym po-
przez liniÍ energetyczn¹.
TwÛrcy systemu X-10 przewidzieli tak-

øe moøliwoúÊ stosowania w†systemie spe-
cjalnych czujnikÛw otwarcia drzwi lub
okien. Na polskim rynku dostÍpny jest
modu³ DS-10, ktÛry spe³nia rolÍ radiowej
centrali wspÛ³pracuj¹cej z†wieloma czuj-
nikami zainstalowanymi w†domu. Czujni-
ki s¹ zasilane bateryjnie. Maksymalna od-
leg³oúÊ pomiÍdzy central¹ i†czujnikiem
wynosi 30 metrÛw. Zalet¹ zestawu DS-10
jest automatyczne kontrolowanie obecnoú-
ci czujnikÛw, co w†znacznym stopniu za-
pobiega moøliwoúci uszkodzenia systemu.
Uzupe³nieniem omawianych modu³Ûw

s¹ zdalne, wielokana³owe sterowniki ra-
diowe SH-624 (do powieszenia na úcianÍ)
oraz KR-10x (brelok), ktÛre umoøliwiaj¹
bezprzewodowe w³¹czanie i†wy³¹czanie
systemu alarmowego (osobno z†syren¹
alarmow¹ lub bez niej), a†takøe sterowa-
nie standardowymi elementami systemu.
ZasiÍg radiowej transmisji danych wyno-
si odpowiednio 30 i†25 metrÛw.

W†ofercie urz¹dzeÒ X-10 dostÍpny
jest takøe programowany interfejs

SM-10, ktÛry zaprojektowano
jako poúrednicz¹cy pomiÍ-

dzy istniej¹cym juø
w†domu systemem
alarmowym (z do-
wo lnym wy -
júciem przekaüni-
kowym) a†sieci¹ X-
10. DziÍki temu mo-

OprÛcz elementÛw o†doúÊ
oczywistych zastosowaniach,

w†sk³ad systemu X-10 wchodzi
szereg nieco bardziej

zaawansowanych urz¹dzeÒ, ktÛre
podnosz¹ elastycznoúÊ systemu,
zwiÍkszaj¹c jednoczeúnie liczbÍ

jego moøliwych aplikacji.
W†ostatniej czÍúci artyku³u

przedstawiamy dostÍpne obecnie
na krajowym rynku zaawansowane

elementy systemu domowej
automatyki X-10.

Domowa sieć informatyczna
Sprzęt − moduły podstawowe

Fot. 3.

Fot. 4.
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du³owi moøna dowolnie zaaranøowaÊ re-
akcjÍ systemu (wewnÍtrznego i†zewnÍt-
rznego oúwietlenia domu, øaluzji, krat,
itp.) po wykryciu w³amania.
Tak wiÍc - dla kaødego coú dobrego!

Sterowanie radiowe
Poniewaø w†ramach systemu X-10 sto-

sowanych jest wiele modu³Ûw z†radiow¹
transmisj¹ danych, niezbÍdne s¹ interfej-
sy radiowo-przewodowe, ktÛre przekaø¹
informacjÍ pomiÍdzy torem radiowym
a†sieci¹ energetyczn¹ (ktÛrej przewody -
jak pamiÍtamy - stanowi¹ medium trans-
misyjne).
Przyk³adem takiego modu³u jest inter-

fejs TM-12 (fot. 4), ktÛry oprÛcz funkcji
ìbramkiî radiowej moøe spe³niaÊ takøe
rolÍ zdalnie sterowanego w³¹cznika do-
wolnego urz¹dzenia sieciowego.

Sterowanie podczerwieni¹
W†tak rozbudowanym systemie stero-

wania nie mog³o oczywiúcie zabrakn¹Ê
popularnych ìpilotÛwî pracuj¹cych z†pod-
czerwieni¹. DostÍpne s¹ rÛøne rodzaje na-
dajnikÛw podczerwieni z†moøliwoúci¹
uczenia siÍ kodÛw innych urz¹dzeÒ tego
typu, a†takøe wyposaøonych w†biblioteki
poleceÒ stosowanych przez rÛønych pro-
ducentÛw. Jednym z†bardziej rozbudowa-
nych ìpilotÛwî jest modu³ widoczny na
fot. 5, za pomoc¹ ktÛrego moøna sterowaÊ

aø oúmioma rÛønymi urz¹dzeniami. RolÍ
interfejsu pomiÍdzy podczerwieni¹ a†sie-
ci¹ energetyczn¹ spe³nia bardzo efektow-
na optycznie ìpiramidaî Powermid.

I†trochÍ bajerÛw...
RozwÛj systemu X-10 zachÍca produ-

centÛw do oferowania coraz to bardziej
wymyúlnych urz¹dzeÒ kompatybilnych
z†nim. Obecnie w†Polsce dostÍpne s¹ dwa
zestawy urz¹dzeÒ, ktÛre moøna zakwa-
lifikowaÊ do grupy aplikacyjnie nieco
"wydumanych", co jednak nie oznacza,
øe nie s¹ one przydatne!
Pierwszy z†nich to system bezprzewo-

dowego przesy³ania obrazu z†komputera
PC (VGA) na ekran dowolnego odbiorni-
ka TV. W†sk³ad zestawu wchodzi kon-
werter VGA, bezprzewodowa mysz PC,
para: radiowy nadajnik i†odbiornik
2,4GHz, pilot do sterowania komputera
i†odbiornika TV.
Drugi zestaw s³uøy do bezprzewodowe-

go przesy³ania sygna³Ûw A/V, sterowany
oczywiúcie pilotem X-10. Ten zestaw pra-
cuje takøe w†pasmie 2,4GHz.
Piotr Zbysiński, AVT

WiÍcej informacji o†systemie X-10
moøna znaleüÊ w†Internecie: www.x-
10.com, www.x10pro.com, www.intelliho-
me.com, www.x10.org, www.smartho-
me.com.

Artyku³ przygotowano w†oparciu
o†materia³y firm:
- Eliway, tel. (0-12) 425-12-23;
- Marguz, tel. (0-22) 636-62-30.

Fot. 5.


