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Domowa sieć informatyczna
Wprowadzenie
RÛønego rodzaju systemy
automatycznego sterowania s¹
coraz powszechniej stosowane
w†codziennym øyciu. Wiele
dotychczasowych rozwi¹zaÒ nie
zyska³o popularnoúci ze wzglÍdu
na trudny montaø i†wymagane
wysokie kwalifikacje osoby
obs³uguj¹cej. Wprowadzony przez
amerykanÛw system sterowania X10 likwiduje wszystkie
dotychczasowe niedogodnoúci.
W†tej czÍúci artyku³u
znajdziecie krÛtkie wprowadzenie,
a†za miesi¹c przedstawimy
dok³adny opis dostÍpnych
w†kraju urz¹dzeÒ dostosowanych
do pracy w†systemie.

Podstawy X-10
Podstawowym atutem X-10 jest wykorzystanie ogÛlnodostÍpnego medium
przesy³owego, jakim jest... sieÊ energetyczna. Kaøde urz¹dzenie pracuj¹ce
w†tym systemie jest wyposaøone w†galwanicznie separowany interfejs sieciowy,
ktÛry pozwala na dwukierunkowy transfer danych zapisanych w†sposÛb cyfrowy. RolÍ styku fizycznego spe³nia zwyk³a wtyczka
sieciowa, poprzez ktÛr¹ dostarczane jest do urz¹dzenia takøe
zasilanie.
Ze wzglÍdu na specyfikÍ wykorzystywanego medium dane
cyfrowe kodowane s¹ jako sygna³y analogowe. JedynkÍ oznacza pojawienie siÍ w†przewodzie zasilaj¹cym sygna³u
120kHz i†czasie trwania 1ms.
Jako zero traktowany jest brak
tego sygna³u. Transmisja bitÛw
jest synchronizowana przejúciem przez zero napiÍcia
w†sieci zasilaj¹cej co powoduje, øe maksymalna przep³ywnoúÊ danych w†systemie X-10 wynosi 50bd.
Tak wiÍc podstawowy problem - okablowania - w†X-10 rozwi¹zano w†sposÛb
najprostszy z†moøliwych i†co bardzo waøne praktycznie bez nak³adu dodatkowych
si³ i†úrodkÛw.

Moøliwoúci X-10...
...s¹ praktycznie nieograniczone. W†ramach systemu bardzo wielu producentÛw oferuje nieprzebran¹ liczbÍ urz¹dzeÒ, poúrÛd ktÛrych dostÍpne s¹ zarÛwno interfejsy RS232/X-10, regulatory

i†w³¹czniki oúwietlenia, ogrodowe pompki do podlewania trawnikÛw oraz przydomowych oczek wodnych, napÍdy rolet
okiennych, karmniki dla rybek, psÛw
i†kotÛw, a†takøe kompletne stacje pogodowe. To oczywiúcie tylko wycinek oferty, zdominowanej przede wszystkim
przez AmerykanÛw. Tak znaczn¹ rÛønorodnoúÊ moøna by³o uzyskaÊ tylko dziÍki upowszechnieniu tajnikÛw standardu,
podobnie jak to sta³o siÍ niegdyú z†komputerami PC.
Kaødemu z†urz¹dzeÒ pracuj¹cych
w†systemie X-10 moøna nadaÊ indywidualny adres, dziÍki czemu bez trudu moøna indywidualnie sterowaÊ kilkunastoma
w³¹cznikami úwiat³a, øaluzjami itp. Sterowanie moøe byÊ rÍczne, moøna do tego
celu wykorzystaÊ komputerowy interfejs
realizuj¹cy sterowanie w†czasie rzeczywistym, moøna takøe zastosowaÊ programowane sterowniki, ktÛre autonomicznie
zarz¹dzaj¹ sieci¹.

X-10 w†Polsce
Po tym - mam nadziejÍ smakowitym wstÍpie, za miesi¹c przedstawimy Wam
ofertÍ urz¹dzeÒ dostÍpnych w†naszym kraju. Nie jest ona aø tak bogata jak w†USA,
ale bez trudu moøna skonfigurowaÊ niemal dowolny system sterowania.
Piotr Zbysiński, AVT
WiÍcej informacji o†systemie X-10
moøna znaleüÊ w†Internecie: www.x10.com, www.x10pro.com, www.intellihome.com, www.x10.org, www.smarthome.com.
Artyku³ przygotowano w†oparciu
o†materia³y firm:
- Eliway, tel. (0-12) 425-12-23;
- Marguz, tel. (0-22) 636-62-30.
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