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Sieťová technológia a protokoly pre automatizáciu budov



Dnes sú moderné siete štandardom v každej budove a neoddeliteľnou súčasťou IT 
infraštruktúry.

Rozlišujú sa:

- Káblové siete

- Bezdrôtové siete

Moderné siete sa používajú na komunikáciu medzi úrovňou riadenia a automatizácie v BA.
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Príklad typickej komunikačnej siete

Smerovač

Prepínač

Modem

Prístupový bod WLAN

Poskytovateľ internetových služieb ISP
Source: based on: Kurose, Ross: Computernetzwerke, Pearson

Home Network

sieť spoločností
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Moderná sieťová technológia sa vyznačuje digitálnou komunikáciou:

- Digitalizácia všetkých foriem komunikácie napr. text, hlas, obrázok, video, ...

- Implementácia prostredníctvom hardvérových a softvérových systémov.

- Digitálna komunikácia na mikroelektronike a počítačovej báze.

- Počítačové siete sú založené na komunikácii medzi počítačmi.

- Komunikačné siete (dátové siete) umožňujú výmenu informácií (údajov) medzi vzdialenými 
používateľmi alebo aplikáciami
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Unicast

- Jeden vysielač vysiela do jedného prijímača.

- Partneri komunikujú prostredníctvom prepojenia point-to-point.

- Typické pre telefón, klasické internetové aplikácie (napríklad e-mail)
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Vysielanie 

- Jeden vysielač vysiela všetkým účastníkom siete.

- Komunikačný partner oslovuje veľké množstvo "potenciálne všetkých" (zvyčajne 
neznámych) prijímačov.

- Typické pre rozhlas, televíziu, WLAN.
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Rozosielanie

- Jeden vysielač vysiela do skupiny prijímačov súčasne

→ Point-to-multipoint

- typické pre streamovanie videa
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Simplex – jednosmerná komunikácia

- Smerová prevádzka.

Prenos je možný len v jednom smere.

- napr. senzory, pagery, smerové rádio.
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Half-duplex- polo-obojsmerná komunikácia

- Striedavá prevádzka. 

- Prenos možný v oboch smeroch, ale vždy len striedavo,

- napr. pôvodné lokálne siete.
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Full-duplex- plne obojsmerná komunikácia

- Proti operácia

- Akýkoľvek možný prenos v oboch smeroch

- napr. telefón, moderné lokálne siete
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Architektúra Peer-to-peer

- Všetci účastníci (počítače) majú rovnaké práva. 

- Relatívne rýchle a nákladovo efektívne.

- Rýchlo mätúce, keď je prítomných niekoľko účastníkov.

- Nie je k dispozícii žiadna hierarchia.
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Architektúra klient-server

- Opisuje princíp komunikácie medzi účastníkmi siete. 

- Klient vždy nadviaže spojenie so serverom. 

- Klient žiada server. 

- Server vyhodnotí požiadavku a doručí odpoveď (odpoveď alebo odpoveď)
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Topológia hviezdy a stromu

- Centrálne riadenie procesov. 

- Switch (predtým tiež Hub) preberá distribučnú funkciu dátových paketov.

- Žiadna nadbytočnosť.

- Jednoduché rozšírenie, vysoká spoľahlivosť.

Topológia stromov je rozšírená topológia hviezdy.
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Rôzne typy sietí v dôsledku technológií a obmedzení (napr. dosah a rozsah): 

- PAN - Personal Area Network: personalizovaná sieť, napr. Bluetooth. 

- LAN - Lokálna sieť: lokálna sieť, napr. Ethernet.

- MAN - Sieť metropolitných oblastí: regionálna site.

- WAN - Širokopásmová sieť: verejná sieť, napr. ISDN.

- GAN - Globálna oblastná sieť: globálna sieť, ako napríklad internet.

- Medzi sieťami prebieha výmena.

- Účastník LAN je tiež účastníkom MAN alebo WAN.

- Žiadne 100% vymedzenie sietí.
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• IEEE 802 je číslo pre projektovú skupinu Ústavu elektrotechnických a elektronických inžinierov 
(IEEE).

• Medzinárodná organizácia odborníkov a odborníkov v elektrotechnike a strojárstve.

• IEEE 802 dominuje štandardizácii a ďalšiemu rozvoju lokálnych sietí.

• Viac ako 423 000 členov vo viac ako 160 krajinách (v roku 2016).

• Založenie projektu (802) v sedemdesiatych rokoch.
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Výňatok z pracovných skupín v projekte 802*:

- 802.1 Rozhrania na vysokej úrovni (internetworking).

- 802.2 Ovládanie logického spojenia.

- 802.3 CSMA/CD (Ethernet).

- 802.11 Bezdrôtová sieť LAN.

- 802.14 Širokopásmová káblová televízia.

- 802.15 Bezdrôtová osobná sieť (napr. Bluetooth).

- * nie je úplný!
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- Sieťová technológia prepínania paketov (CSMA/CD a kolízie).

- Rodina sieťových technológií v LAN a WAN.

- Pôvodne koaxiálny kábel, dnes medený (krútený pár) a optický kábel.

- Rozšírenia (okrem iného):

208.3u Rýchly Ethernet

802.3z Gigabit Ethernet

Napájanie 802.3af cez Ethernet

Sieťová technológia
Štandardizácia - IEEE 802.3 "Ethernet"



• Štandard IEEE pre komunikáciu v rádiových sieťach.

• Prístupový bod ako "prepínač„.

• Názov siete – "Service Set Identifier", SSID.

• Režim infraštruktúry (prístupový bod) alebo režim AdHoc (peer-to-peer bez prístupového bodu).

• Bezdrôtový distribučný systém (WDS) a možnosť opakovania.

•
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Štandardizácia - IEEE 802.11 "WLAN"

https://www.cisco.com/c/de_de/products/wireless/access-points/index.html
https://eu.dlink.com/de/de/products/dwl-6610ape-
wireless-ac1200-dualband-unified-access-point



Šifrovanie:
- WEP

Káblové ekvivalentné súkromie, už nie je bezpečné!
- WPA/WPA2

Chránený prístup Wi-Fi
Najpoužívanejšie, ale prvýkrát prasknuté v roku 2008
Stále považované za bezpečné s dostatočne dlhým a zložitým kľúčom

- WPA3
najnovší štandard od roku 2018
zatiaľ nie je široko používaný
Prvé bezpečnostné diery už boli objavené
Ďalšie informácie: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security
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Rýchlosť prenosu dát:

* Štandard pri príprave
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Štandard Frekvenčné
pásmo

Rýchlosť
prenosu dát

IEEE 802.11b 2,4 GHz max. 11 Mbit/s

IEEE 802.11g 2,4 GHz max. 54 Mbit/s

IEEE 802.11n 2,4 alebo 5,0 GHz max. 600 Mbit/s

IEEE 802.11ac 5,0 GHz max. 6.936 Mbit/s

IEEE 802.11ad* 60,0 GHz max. 6.757 Mbit/s



• Protokoly určujú tok komunikácie medzi systémami.

• Definuje štruktúru komunikácie, spôsob výmeny informácií a spôsob ukončenia komunikácie.

• Protokol preberá veľmi špecifické čiastkové úlohy mnoho protokolov.

• Protokol je zvyčajne priradený ku konkrétnej vrstve.

• Každá vrstva rieši určitý podproblém komunikácie.

• V sieťovej technológii: vrstvový model ISO/OSI-7.

Sieťová technológia
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• Referenčný model pre komunikáciu nezávislú 
od výrobcu

• ISO: Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu

• OSI: Prepojenie otvoreného systému

• Každá vrstva je pridelená konkrétnej úlohe

Sieťová technológia
Protocols - ISO/OSI-7 layer model

https://mycodecamp.blogspot.com/2019/10/7-layer-of-osi-model.html



TCP/IP: 

- Rad protokolov pre spínanie a prenos dátových paketov v LAN/WLAN.

- Potrebujú sa navzájom.

Ale: V skutočnosti dva rôzne protokoly:

- Protokol riadenia prenosu (TCP). 

- Internetový protokol (IP).

Protokol TCP

- Transportná vrstva modelu ISO/OSI.

Sieťová technológia
Protokol TCP a protokol IP
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• Protokol orientovaný na pripojenie pre mapovanie aplikácií a riadenie toku údajov.

• Akcie v prípade straty paketov.

• Ako odosielateľ: Prijme dátový tok z aplikácie, rozdelí ho do niekoľkých paketov, 
poskytne im hlavičku a odovzdá ho do protokolu IP.

• Ako príjemca: prijíma údaje, znova ich zmontuje a prenáša do aplikácie.
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Pasívne sieťové komponenty:

- Sieťový kábel.

- Rozvodná skrinka a patch panel.

Aktívne sieťové komponenty:

- Karta sieťového rozhrania (NIC). 
- Rozbočovač/prepínač.

- Prístupový bod.

- Smerovač.

Sieťová technológia
Hardvér



Kábel s krútenou dvojlinkou
• Medené káble so skríženými, skrútenými alebo splietanými pármi drôtov

• Izolácia a tienenie proti rušeniu

• Rôzne kategórie

• Dĺžka kábla ~100m max.
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By Original: Uwe Schwöbel (de:Datei:UTP-Kabel.png)English translation: Deelkar (File:UTP-cable.png)
Vector conversion: Svgalbertian. - de:Datei:UTP-Kabel.png, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8825122



Káble s krútenou dvojlinkou - Kategórie
EIA/TIA 568 (Spojené štáty)

ISO/IEC 11801 (medzinárodná)

EN 50173 (Európa)
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Hardvér - sieťový kábel



Optický kábel
- Plastové, kremenné alebo sklené vlákna.
- Prenos signálu svetelnými impulzmi.
- Kábel z optických vlákien veľmi citlivý.
- Dodržujte polomer inštalácie!
- 1000BASE-SX: vlnová dĺžka 850 nm.
- 1000BASE-LX: vlnová dĺžka 1350 nm
- Multimode vlákna (lacné)

OM1 - OM4
- Singlemode vlákna (drahé)

OS1 a OS2

Sieťová technológia
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From Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg: Cable masterderivative work: Srleffler (talk) –
Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7029424

Štruktúra optického kábla



Rozlišovanie medzi inštalačnými káblami a patch káblami

Inštalačný kábel:

- Pre pevnú inštaláciu v budove.

- Meď: Pripojenie k patch panelu alebo sieťovej zásuvke.

- LWL: Pripojenie k distribučnému panelu FCT (zásobník fiber connector).

Prepojovací kábel:

- Pre priame pripojenie sieťových zariadení.

- Predmontované s konektormi.
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Štruktúrovaná kabeláž podľa EN 50173 
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• Pripojovacie body pre sieťové káble.

• Pripojovacia zásuvka na koncovom zariadení (napr. v kancelárii).

• Opravné pole v distribučnom zozname (napr. serverovňa).

• Kábel, zásuvka a patch panel by mali byť rovnakej kategórie.

• Kategória celkového systému = najmenšia kategória jedného systému.
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Rozhranie medzi počítačom a sieťou

Celosvetová jedinečná adresa (MAC adresa)

Rôzne prevedenia:

- Integrované v základnej doske

- Inštalačná karta

- USB modul

Sieťová technológia
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Od spoločnosti Echoray, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1972301



- Pripojenie viacerých hostiteľov v siet.
- Distribútor v Ethernetovej sieti pre dátové pakety

Rozbočovač rozdielov a prepínač:
Rozbočovač:

- Údaje sa odosielajú všetkým pripojeným účastníkom → Vysielanie.
- Žiadne filtrovanie paketov.
- Už nie je najmodernejší!

Prepínač:
- Údaje sa cielene odosielajú do príslušných prístavov

→ Unicast, Multicast a Vysielanie
- "Fáza učenia" pri spustení  → Pozná všetkých pripojených účastníkov.
- Spojenia z bodu do bodu.
- Možné oveľa vyššie šírky pásma ako pri rozbočovačoch.

Sieťová technológia
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Prepínače vrstvy 2 a vrstvy 3: (pozri model vrstvy OSI)

Prepínač vrstvy 2: 

- Lacné a beží bez konfigurácie.

Prepínač vrstvy 3: (oveľa drahší ako prepínače úrovne 2)

- Kombinácia smerovača a prepínača.

- Ďalej vyvinuté vysokovýkonné prepínače, ktoré boli rozšírené o funkciu smerovania IP.

- Možné siete VLAN.

- Ďalšie funkcie, ako je zabezpečenie a monitorovanie

Sieťová technológia
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https://www.ui.com/unifi-switching



https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/
900-series-integrated-services-routers-isr/index.html

- Pracuje na vrstve 3 v modeli OSI

- Prepojí niekoľko sietí a prepošle dátové pakety medzi sieťami pomocou: 

1. určuje dostupné trasy

2. Výber najvhodnejšej trasy s prihliadnutím na rôzne kritériá

3.Vytvorí fyzické spojenie s inými sieťami

4.Dátové pakety prispôsobené technológii prenosu

- Môže vykonávať ďalšie úlohy brány firewall
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https://www.hpe.com/de/de/product-catalog/
networking/networking-routers.hits-12.html



Rozlišovanie medzi inštalačnými káblami a patch káblami

Inštalačný kábel:
- Pre pevnú inštaláciu v budove.
- Meď: Pripojenie k patch panelu alebo sieťovej zásuvke. 
- LWL: Pripojenie k distribučnému panelu FCT (zásobník fiber connector).

Prepojovací kábel:
- Pre priame pripojenie sieťových zariadení.
- Predmontované s konektormi.
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Hardvér - sieťový kábel



• ModBus RTU ! RS485
• ModBus ASCII ! RS485
• ModBus TCP / UDP ! Ethernet
•
• Modbus TCP/UDP je tiež neoddeliteľnou súčasťou komunikácie medzi úrovňou riadenia a 

automatizácie.
• V priemysle je teraz de facto štandardný a často "najnižší spoločný menovateľ.
• Veľmi jednoduchý protokol, ľahko implementovateľný v mikrokontroléri.

Sieťové protokoly v BA
ModBus – Priemyselná komunikačná zbernica



• Klasický štandard OPC (OPC DA) založený na komponentoch Microsoft Windows D-COM

• Pôvodne určené na pripojenie riadiacich systémov špecifických pre výrobcu k riadiacim systémom

• Výrobcovia dodávajú OPC server, riadiaci systém (SCADA) dodáva OPC klientovi

Sieťové protokoly v BA
OPC - Komunikácia na otvorenej platforme (OLE pre riadenie procesov)



Sieťové protokoly v BA
OPC - Komunikácia na otvorenej platforme (OLE pre riadenie procesov)



• Klasické OPC-DA vyžaduje počítač so systémom Windows.
• OPC server a SYSTÉM SCADA by mali byť prevádzkované na tom istom počítači.

• OPC - UA: Zjednotená architektúra "OPC 2.0.
• Najnovší komunikačný protokol M2M, chrbtová kosť priemyslu 4.0.
• Výrazne sa líši od predchádzajúcej špecifikácie OPC.
• Prijatie prvej špecifikácie na jeseň 2006.
• Už nie je založený na technológii spoločnosti Microsoft, teraz Open Source.

Sieťové protokoly v BA
OPC - Komunikácia na otvorenej platforme (OLE pre riadenie procesov)



Existujúca technológia z priemyslu sa čoraz viac využíva na systémy riadenia siete 

Profibus:
- Vyvinuté spoločnosťou Siemens.
- Pre komunikáciu medzi PLC systémami a komponentmi automatizačnej techniky.
- 2-vodičová zbernica.

Profinet:
- Ďalší vývoj PROFIBUS na báze Ethernetu. 
- Vysoká prenosová rýchlosť, diagnostické funkcie a ďalšie informácie o zariadení.
- Vyžaduje špeciálne ethernetové čipy.

Sieťové protokoly v BA
PROFIBUS - PROFINET



• BACnet je skratka pre Building Automation and Control Network (automatizačná a riadiaca sieť 
budov) 

• BACnet je dátový protokol pre výmenu dát a prepojenie rôznych systémov a produktov v 
automatizácii budov (BA) 

• Domáca automatizácia je v BACnet výslovne vylúčená, to zahŕňa hnedý tovar, bielu techniku, 
bezpečnostnú technológiu a lekárske služby 

Sieťové protokoly v BA
Bacnet



• BACnet je vyvinutý spoločnosťou ASHRAE (Americká spoločnosť pre 
vykurovanie, chladenie a klimatizačné inžinierstvo) v Amerike od 
roku 1987.

• BACnet sa používa v automatizácii budov na prenos dát a ako spojenie 
medzi rôznymi systémami a produktmi.

• BACnet podporuje širokú škálu sieťových štandardov a sieťových 
topológií vrátane protokolu IP.

• V januári 2003 bol BACnet začlenený do normy ISO 16484-5

• Poslanie: Interoperabilita medzi výrobkami od rôznych výrobcov 
prostredníctvom používania protokolu nezávislého od výrobcu v 
aplikáciách automatizácie budov.

•

Sieťové protokoly v BA
BACnet



• BACnet je akceptovaný na celom svete
• BIG EU zastupuje záujmy v Európe
• Medzitým 1232 výrobcov na celom svete (máj 2020)
• Zoznam dodávateľov: 

http://www.bacnet.org/VendorID/BACnet%20Vendor%20IDs.htm
• nie sú potrebné žiadne licenčné poplatky, nie sú potrebné žiadne 

špeciálne hardvérové komponenty
• Distribúcia najmä v sektore vykurovania/vetrania/klimatizácie
• Objektový model robí BACnet komplexným
• Interoperabilita je zabezpečená prostredníctvom certifikovaných skúšok
• Prenos dát pomocou SIETE BACnet je mimoriadne efektívny a znižuje 

zaťaženie siete (pozri prieskum Modbus)

Sieťové protokoly v BA
BACnet



Účelom tejto normy je definícia:

- Dátových komunikačných služieb a protokolov pre počítačové systémy používané na 
monitorovanie a riadenie vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia 
(HVAC&R) a iných stavebných služieb. 

- Abstraktné, objektovo orientované znázornenie informácií vymieňaných medzi takýmito 
zariadeniami, čím sa uľahčí aplikácia a používanie technológie digitálneho 
riadenia v budovách. 

Sieťové protokoly v BA
BACnet



• Výrobcovia výrobkov BACnet môžu dokázať, že 
ich zariadenia spĺňajú normu BACnet ISO 16484-
5 vykonaním skúšok zhody v uznávanom a 
akreditovanom testovacom centre. Testy sa 
vykonávajú jednotne podľa plánu skúšok BTL a 
testovacej normy BACnet ISO 16484-6.

• PICS (Protocol Implementation Conformance 
Statement): Tento dokument popisuje vlastnosti 
zariadenia BACnet (napr. prenosové médium, 
profil, podporované typy objektov, BIBB, množiny 
znakov, ...). 

Sieťové protokoly v BA
BACnet



AMEV: Pracovná skupina pre strojárstvo a elektrotechniku 
štátnych a miestnych orgánov

AMEV odporúča používať BACnet vo všetkých verejných 
budovách

AMEV Testat je k dispozícii v dvoch verziách

Profil A: jednoduché funkcie

Profil B: rozšírené funkcie

Certifikát AMEV potvrdzuje určitý funkčný rozsah zariadenia 
BACnet

Certifikovaný je iba hardvér (s verziou softvéru/firmvéru)!

Žiadna certifikácia poskytovateľov služieb/systémových 
integrátorov

Sieťové protokoly v BA
BACnet



Sieťové protokoly v BA
BACnet - Plugfest



• BACnet IP alebo BACnet MS/TP

• Smerovače BACnet dokážu pripojiť oba typy komunikácie

• Dodatočné adresovanie vedľa IP adresy pomocou BACnet-ID na zariadenie

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Prenos dát

Ovládací prvok PLC mit BACnet BACnet-Router



Natívne: Zariadenie, ktoré je možné implementovať priamo v prostredí BACnet bez použitia brány.

Profil: Definuje špeciálnu triedu zariadení, čo znamená, ktoré BIBB sú všeobecne podporované 
(B-BC = BACnet Building Controller). 

BIBB (BACnet Interoperability Building Block): Definuje určité funkcie

- napr.: "Zariadenie spracováva správy o alarmoch a iných udalostiach" a či táto funkcia 
funguje ako klient alebo server 

PICS (Protocol Implementation Conformance Statement): Dokument, ktorý popisuje vlastnosti 
zariadenia BACnet (napr. prenosové médium, profil, podporované typy objektov, BIBB, množiny 
znakov, ...). 

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Podmienky



Vlastnosti typu objektu "analógový vstup" 

(štandard BACnet)

Typický príklad :

Súčasná hodnota

Jednotky..................................... Voltov

Rezolúcia......................... 0.1

Vysoký limit ........................ 10

Nízky limit............................ 2

... 

(až 30 vlastností pre každý objekt)

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Objekty a vlastnosti



Sieťové protokoly v BA
BACnet - Prehľad objektov (ANSI/ASHRAE 135-2008)



BACnet má definované služby pre komunikáciu medzi zariadeniami, pomocou ktorých je možné 
pristupovať k objektom. Jednoduchým prípadom by bol dotaz snímača teploty cez zodpovedajúci 
analógový vstupný objekt zariadenia BACnet

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Služby

[Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner: Automatizácia budov: 
Komunikačné systémy s EIB/KNX, LON a BACnet. Mníchov: vydavateľstvo Carl Hanser 
GmbH & Co. Vydanie: 3 (9. mája 2016); Obrázok 5.58 Príklad dotazu zariadenia BACnet].



Každý profil zariadenia predstavuje definovanú podmnožinu BIBB, ktorú môže výrobca rozšíriť 
o ďalšie služby.

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Profily zariadení



• Vďaka svojej zložitosti je BACnet pre plánovačov ťažko zvládnuteľný. V záujme zjednodušenia boli 
služby zoskupené do piatich oblastí interoperability (IOB)

• Päť IOB opisuje služby BACnet, ktoré sú dôležité pre prevádzku systémov BACnet:

- DS (zdieľanie údajov).

- AE (alarm a správa udalostí).
- SCHED (plánovanie).
- T (trendy).
- DM (správa zariadení a sietí).

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Oblasť interoperability (IOB)



BIBBS sú súborom služieb BACnet v oblasti interoperability (IOB). K týmto službám je priradená 
funkcia (klient/server).

Ďalšie informácie : http://www.bacnetwiki.com/wiki/index.php?title=BIBB

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Stavebné bloky interoperability (BIBB)

Services inside 
the IOB

IOB of the 
BBIB



Na výmenu údajov musí jedno zariadenie fungovať ako klient a druhé ako server. 

To znamená, že na podanie tejto požiadavky klient implementoval BIBB DS-RP-A. 

Server musí mať implementovaný BIBB DS-RP-B, aby bola vôbec možná odpoveď.

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Stavebné bloky interoperability (BIBB)
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Teplota: 21,5°C



- BACnet inžinierstvo je zložitejšie ako klasické inžinierstvo.

- BACnet sa neustále zdokonaľuje a vyvíja.

135-2016 (BACnet-2012, verš 1, rev. 19)

135-2012 (BACnet-2012, verš 1, rev. 14)

135-2010 (BACnet-2010, verš 1, rev. 12)

135-2008 (BACnet-2008, verš 1, rev. 7)

135-2004 (BACnet-2004, verš 1, rev. 4)

135-2001 (BACnet-2001, verš 1, rev. 2)

- Okrem klasických obchodov s HVAC sa čoraz viac integrujú aj iné obchody 
→ Počet typov nehnuteľností rastie.

- Rozpočty vo výberovom konaní sú rozdelené nesprávne.

Sieťové protokoly v BA
BACnet - Problémové oblasti



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať 
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