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THE CLASSIFICATION OF THE TECHNOLOGIES
FOR IT&C NETWORKS USED BY HBES
HBES- Home Building Electronic Systems used Local Area Network to
exchange data between their devices. The increasing number of companies
which produce HBES devices has imposed to design a multitude of LAN
technologies. These articles try to classify them.
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1. Consideraţii generale
În conformitate cu definiţia 3.10 din EN 50090-2-3:2005,
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les batimants
(HBES) Partie 2-3: Vue d’ensamble du système. Exigences générales
de sécurité fonctionelle pour les produits destinés à être intégrés dans
les systèmes HBES, a fost adoptat imediat de organismul naţional român
de standardizare ASRO drept
SR EN 50090-2-3:2005, Sisteme
electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES) Partea 2-3:
Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe funcţionale generale de
securitate pentru produse destinate a fi integrate în HBES.
Prin HBES se înţelege un sistem electronic cu o magistrală de
date multiaplicaţie în care funcţiile sunt descentralizate, distribuite şi
legate printr-un proces de comunicaţie comun.
Funcţiile de bază ale unui HBES sunt următoarele:
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- comutare;
- reglare în buclă deschisă;
- reglare în buclă închisă;
- monitorizare;
- supraveghere.
Reţelele de date se clasifică, în funcţie de distanţele acoperite,
astfel:
- LAN (Local Area Network) - interconectare ordinatoare,
controlere şi actuatoare pe o zonă redusă de câţiva km;
- MAN (Metropolitan Area Network) - interconectare LAN-uri,
ordinatoare, controlere şi actuatoare pe o rază de sub 50 km;
- WAN (Wide Area Network) - interconectare MAN-uri, LAN-uri
şi ordinatoare aflate oriunde pe Terra.
Creşterea numărului de producători de dispozitive HBES a impus
gruparea mai multor companii care utilizează aceeaşi tehnologie, apărând
astfel asociaţii de susţinere şi promovare a unor tehnologii. Cele mai
utilizate tehnologii sunt:
2. Tehnologii de interconectare şi transmisiuni prin cabluri
2.1 Tehnologia HPNA (Home Phoneline Networking Alliance)
Este promovată de HPN Alliance, o asociaţie non-profit de
companii industriale care dezvoltă şi standardizează tehnologia home
networking.
Cele mai simple reţele sunt utilizate pentru interconectarea a două
sau mai multe computere şi un singur port de Internet printr-un cablu sau
printr-un provider DSL (Digital Subscribe Line).
Pentru mărirea funcţionalităţii se introduce un server pe cablurile
coaxiale existente sau pe linia telefonică.
Printre membrii de bază a HPNA sunt: AT&T, Motorola, Copper
Gate, Scientific Atlanta, Conexant, Sunrise Telecom, Tut Systems.
De asemenea, HPNA furnizează metode de verificare şi certifică
produsele membrilor ca fiind în conformitate cu specificaţiile HPNA.
Tehnologia HomePNA 1.0 a fost dezvoltată de Tut Systems;
HomePNA 2.0 a fost dezvoltată de Epigram, HomePNA 3.0 a fost
dezvoltată de Broadcom şi Coppergate Communications, HomePNA 3.1 a
fost dezvoltată de Coppergate Communications şi a fost adoptată de
ITU prin Recomandarea G.9951 (2007/01/07);
Această specificaţie este prima care incumbă noile aplicaţii
domotice pentru divertisment (de exemplu, IPTV) şi necesită asigurarea
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unor caracteristici superioare, cum ar fi QoS (Quality of Service). Este
utilizată de majoritatea furnizorilor de servicii triple play (video, voce,
date) şi utilizează frecvenţe superioare celor folosite de ISDN, DSL şi
inferioare celor folosite de difuziunea prin satelit a televiziunii (DBSTVDirect Broadcast Satellite TV).
2.2 Tehnologia X10 (industry standard)
X10 este o tehnologie standardizată internaţională pentru
intercomunicarea dispozitivelor electronice ale unui HES utilizând liniile de
alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici pentru
semnalizare şi control, unde rafale de impulsuri de radiofrecvenţă
reprezintă informaţia digitală.
X10 a fost iniţiat în 1975 de compania scoţiană Pico Electronics
of Glenrothes, cu scopul de a permite utilizarea de telecomenzi la
aparatele casnice. Deşi a fost depăşit de o serie de tehnologii cu
lărgime de bandă mai mare, cum sunt: KNX, INSTEON, BACnet şi
LonWorks, X10 rămâne cea mai răspândită tehnologie, cu milioane de
dispozitive instalate şi cu puţin costisitoare capacitate de a inova
dispozitive HES.
Instalaţia de alimentare cu energie electrică din locuinţă este
utilizată de tehnologia X10 pentru a transmite date digitale. Datele digitale
sunt codate pe un semnal purtător de 120 kHz care este transmis ca
rafale în momentul trecerii prin zero a curentului electric alternativ cu 50
Hz, respectiv 60 Hz pentru America de Nord şi Japonia. Un bit este
transmis la fiecare trecere prin zero.
Pachetele de date care utilizează protocolul X10 constă din:
- un house code de 4 biţi (selectat drept o literă de la A până
la P);
- unul sau mai multe unit code de 4 biţi (fiecare fiind un
număr de la 1 până la 16);
- un command code de 4 biţi.
Printre dezavantajele utilizării lui X10 putem enumera:
a - Atenuarea excesivă a semnalelor între două din cele trei
conductoare ale sistemului de alimentare 3x240 V (respectiv 3x120 V
pentru America de Nord şi Japonia). În general, acest aspect se poate
înlătura prin montarea unui condensator de semnal între cei doi conductori;
b - Semnalele X10 sunt atenuate de dispozitivele RCD, ceea
ce înseamnă că semnalele X10 care trec printr-un RCD nu sunt suficient
de puternice pentru a realiza o comunicaţie corectă;
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c - Televizoarele sau dispozitivele wireless pot produce perturbaţii
semnalelor X10. Filtrele de zgomot construite special în acest scop înlătură
acest neajuns, dar celelalte filtre ale aplicaţiilor moderne opresc şi
semnalele X10 odată cu semnalele de zgomot;
d - Unele controlere X10 pot să funcţioneze prost sau chiar să nu
funcţioneze cu dispozitive de putere mică (de regulă sub 50W);
E - Protocolul X10 este lent deoarece are nevoie de circa 0,75 s
pentru a transmite o adresă de dispozitiv şi o comandă.
2.3 Alte tehnologii folosite în prezent sunt: HomePlug (cabluri
electrice), FireWire (conductori perechi torsadaţi neecranaţi), EHS (cabluri
electrice şi conductori perechi torsadaţi) şi Batibus (conductori perechi
torsadaţi)
3. Tehnologii de interconectare şi transmisiuni
prin unde electromagnetice
3.1 Tehnologia IrDA (Infrared Data Association)
IrDa defineşte specificaţiile fizice ale protocoalelor pentru
comunicaţii pe distanţă scurtă cu lumină infraroşie.
Radiaţia electromagnetică infraroşie este acea radiaţie a
spectrului electromagnetic cu lungimea de undă ≥ 750 nm (în fizică sunt
definite trei benzi: Near-infrared (cu lungimea de undă de la 750 nm până
la 2500 nm (frecvenţa: 400 THz - 120 THz), Mid-infrared (cu lungimea de
undă de la 2500 nm până la 10 μm (frecvenţa: 120 THz - 30 THz) şi Farinfrared (cu lungimea de undă de la 10 μm până la 1 mm (frecvenţa: 30
THz - 300 GHz)).
În principal, tehnologia IrDA utilizează modulaţia ASK (Amplitudeshift keying) care este o formă de modulaţie a amplitudinii unui semnal
analogic cu un semnal modulator reprezentat de un flux de biţi.
Frecvenţa purtătoare: în general se utilizează o frecvenţă
purtătoare fixă în gama de la 33 kHz până la 40 kHz. Unele protocoale,
cum ar fi cele ale companiei ITT, nu utilizează frecvenţă purtătoare.
Rata de biţi transmisă este în gama de la 800 până la 4000 bit/s.
Dezavantajul acestei tehnologii constă în distanţa minimă de 2 m la care
se poate utiliza şi faptul că are nevoie de cale liberă de vizibilitate.
În afara telecomenzilor pentru aparatele audio-video, tehnologia
IrDA este utilizată de computerele celulare (palmtop), telefoanele mobile
şi laptop-uri.
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3.2 Tehnologia WLAN (Wireless Local Area Network)
O reţea WLAN este o reţea fără fir, locală, extinsă pe arii
limitate, în funcţie de echipamentele folosite şi de puterea acestora,
prin care se poate face transfer de date şi internet folosind undele
radio.
Eliminarea tuturor tipurilor de cablări duce la o elasticitate mai
mare a reţelei, care poate fi configurată de profesionişti, într-un mod
optim, pentru a satisface fiecare utilizator final al reţelei WLAN
respective.
Trebuie ştiut ca echipamentele Wi-Fi nu au randament de la
sine, fără a fi combinate cu profesionalismul echipelor de instalare și
configurare. Acesta este motivul pentru care mulţi dintre cei care
instalează astfel de reţele sunt decepţionaţi de randamentul scăzut al
reţelelor lor terestre sau radio actuale, cu toate că au instalat
echipamente de ultimă generaţie şi cu costuri semnificative.
Noile standarde care au urmat specificaţiilor IEEE 802.11, cum
ar fi IEEE 802.16 (WiMAX), fac parte din reţelele actuale şi oferă multe
îmbunătăţiri, de la arii mari de acoperire până la viteze mari de transfer.
În general, reţelele WLAN au pierderi datorită concepţiei greşite a
reţelei, echipamentelor nepotrivite, distantelor prea mari sau a
fenomenelor naturale (ploaie, ninsoare, ceata etc.).
Legile în vigoare limitează standardele şi puterile
echipamentelor şi totodată, spectrele de frecvenţă aplicabile, motiv
pentru care conceperea reţelei (cu respectarea parametrilor legali
impuşi) şi totodată câştigul maxim al acesteia, devin o provocare pentru
specialişti.
Diferenţele între o reţea terestră şi o reţea wireless radio sunt
multiple şi reprezintă beneficii în favoarea reţelelor wireless:
a) Spre deosebire de alte sisteme radio, Wi-Fi foloseşte un
spectru de frecvențe radio care nu are nevoie de licenţă, deci nu
necesită aprobare pentru utilizare;
b) Se permite dezvoltarea variată a unei reţele locale WLAN fără
utilizarea cablurilor, reducând costurile necesare dezvoltării
reţelei şi evitând diferite obstacole în implementarea reţelei
(locuri inaccesibile, care nu pot ficablate);
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c) Multe reţele Wi-Fi suportă roaming, permiţând unui client să
se mute dintr-un punct de acces în altul în aceeaşi clădire, sau
zonă geografică;
d) Wi-Fi este un standard global, clienţii Wi-Fi putând lucra în
diferite ţări de pe glob.
e) Posibilităţi variate de conectare a utilizatorului final, prin
intermediul plăcilor Wi-Fi PCMCIA, PCI, USB sau a variatelor
sisteme Wi-Fi 802.11b sau 802.11g integrate în majoritatea
notebook-urilor moderne;
f) Posibilităţi alternative sau combinate de antene Wi-Fi
unidirecţionale sau bidirecţionale, sectoriale, direcţionale,
omnidirecţionale, punct-la-punct, punct-la-multi punct, sisteme
de bridge (interconectarea a două reţele wireless), puncte de acces
de diferite puteri, cu diferite câştiguri etc.
3.3 Tehnologia Bluetooth
Bluetooth-ul este un set de specificaţii bazate pe undele radio,
pentru o reţea wireless personală (PAN – Personal Area Network).
Bluetooth creează o cale prin care se poate face schimb de informaţii
între aparate precum telefoane mobile, laptop-uri, calculatoare
personale, imprimante, camere digitale şi console video printr-o
frecvenţă radio sigură şi de rază mică.
Aparatele Bluetooth comunică între ele atunci când acestea se
află în aceeaşi rază de acţiune. Tabelul următor precizează diferenţele
între clasele de aparate Bluetooth:
Clasa

Clasa 1
Clasa 2
Clasa 3

Putere maximă
permisă

Putere maximă
permisă

[ mW]
100
2,5
1

[dBm]
20
4
0

Raza
aproximativă
de acţionare
[m]
100
10
1

Specificaţia de Bluetooth a fost formulată pentru prima dată de
Sven Mattisson şi Jaap Haartsen, de la divizia mobilă Ericsson. La 20
mai 1998 a fost fondată asociaţia Bluetooth Special Interest Group
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(SIG) care azi are rolul de a licita diferitelor companii interesate
tehnologia Bluetooth şi de a urmări evoluţia acesteia.
Tehnologia Bluetooth a trecut prin mai multe variante:
- Bluetooth 1.0 și 1.0B. Aceste versiuni au avut multe probleme
care au făcut producătorii să întâmpine mari dificultăţi în a face
produsele lor funcţionale.
- Bluetooth 1.1. Multe din erorile găsite la versiunea 1.0B au
fost reparate. A fost introdus un suport pentru canalele necriptate şi a fost
adăugat un indicator al puterii semnalului de transmisie.
- Bluetooth 1.2. A fost mărită viteza de transmisiune la 721
kbps.
- Bluetooth 2.0. Principala îmbunătăţire este introducerea a
Enhanced Data Rate care permite o viteză de 3,2 mbps, cu un consum
de energie redusă şi la o rată a erorii de bit mai mică.
3.4 Tehnologia Zig-Bee
Zig-Bee (denumire inspirată după metoda de comunicare a
albinelor prin deplasarea în zigzag) este o suită de protocoale de
comunicaţie de înalt nivel, bazate pe standardul de WPAN 802.15.4 din
2006 al IEEE, care utilizează semnale radio digitale de mică putere.
Tehnologia Zig-Bee a fost creată ca o alternativă mai ieftină şi
mai sigură faţă de celelalte tehnologii pentru WPAN (de exemplu,
Bluetooth) şi are drept ţintă aplicaţiile care folosesc numai RF, necesită
mică putere, o utilizare îndelungată a acumulatorului şi o deplină
securitate.
Frecvenţa de lucru este diferită în funcţie de zona geografică.
Astfel, în Europa este 868 MHz, în SUA este 915 MHz, iar în Australia
este 2,4 GHz.
Companiile interesate în promovarea acestei tehnologii au
creat Zig-Bee Alliance care au creat şi menţin în actualitate
specificaţiile Zig-Bee.
Prima versiune, specificaţia Zig-Bee Alliance 1.0 a fost creată
în decembrie 2004, iar versiunea actuală 2.0 în octombrie 2007.
Sunt trei tipuri de dispozitive Zig-Bee:
-Zig-Bee coordinator(ZC)
-Zig-Bee Router(ZR)
-Zig-Bee End Device(ZED)
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3.5 Alte tehnologii folosite în prezent sunt:
- Z-Wave este un protocol de comunicare wireless interoperabil
dezvoltat de compania daneză Zensys. Pentru promovarea lui a fost
creată Z-Wave Alliance;
- ONE-NET este o tehnologie wireless pentru aplicaţii de mică
putere optimizate pentru aplicaţii în medii rezidenţiale şi de birouri;
- EnOcean este o tehnologie wireless creată de Siemens AG
în 2001 care se bazează pe exploatarea eficientă a schimbărilor lente
în energia mediului ambient prin utilizarea procesului de harvesting
(process prin care energia este captată şi stocată; termen folosit de
regulă la dispozitive autonome mici). Pentru promovare a fost creată
EnOcean Alliance în 2008.
4. Tehnologii de interconectare şi transmisiuni prin cabluri
şi/sau unde electromagnetice
Ca urmare a evoluţiei în domeniu au apărut tehnologiile moderne
care utilizează ambele medii de transmisiune. Acestea sunt:
1 - Tehnologia Konnex promovată de KNX Association
2 - Tehnologia Lonwork creată şi promovată de Echelon Corporation
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