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ITS – Inteligentne Systemy Transportowe

ITS – ang. Inteligent Transport System to bardzo szerokie pojęcie, nie do końca

precyzyjnie zdefiniowane.

Nazwa ITS została zaakceptowana na pierwszym, światowym kongresie ITS w Paryżu w 1994. ISO

(ang. International Organization for Standardization) proponuje nazwę RTTT (Road Traffic and

Transport Telematics).

Można powiedzieć, że ITS oznacza systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii

(telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania

stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności

systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Inaczej: ITS określają architekturę, której zadaniem jest wspieranie, nadzorowanie, sterowanie

i zarządzanie procesami w transporcie oraz powiązanie tych systemów. Celem takiego powiązania

jest wzrost efektywności transportu, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

a przedmiotem powiązania jest hiperstruktura transportu, którą stanowią pojazdy, użytkownicy oraz

otoczenie wraz z systemami sterowania.

Systemy zarządzania transportem, integrujące wszystkie środki transportu i wszystkie elementy

sieci transportowej na danym obszarze, określane są także jako ATMS (Advanced Traffic

Management Systems).

Co pod nim rozumiemy?
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• zwiększenie przepustowości sieci ulic,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii,

• poprawa jakości środowiska naturalnego – zanieczyszczenie powietrza, hałas,

• poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem

zbiorowym oraz pieszych,

• redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym,

• redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni,

• zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie.

Wybrane korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych:

file:///C:/Documents and Settings/Andrzej/Pulpit/Monitoring i sterowanie-transport/Intelligent Transport Systems explained.flv
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Przykład zawansowanego systemu zarządzania ruchem (ITS) na autostradzie
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Patrolujące autostradę pojazdy holownicze (1)

redukujące czas potrzebny do dotarcia do

miejsca wypadku.

Kolumny autostradowe (2), podłączone do

jednostek interwencyjnych (policja) patrolujących

autostradę i centrum zarządzania ruchem (TMC

- traffic management center) na autostradzie

automatycznie lokalizujące miejsce z którego

zostało wysłane zgłoszenie.

Zaawansowane centrum zarządzania ruchem

na autostradzie (TMC) (3) mające odpowiednio

nadzorować przepływem danych w celu możliwie

najszybszego wysłania służb interwencyjnych na

miejsce kolizji.

Śmigłowiec patrolujący autostradę (4), którego zadaniem jest wykrycie ewentualnego incydentu lub

nieprawidłowości w ruchu na drodze i przesłanie informacji dotyczących zidentyfikowania rodzaju i

miejsca wystąpienia wypadku w celu powiadomienia odpowiednich służb ratunkowych i

technicznych. Działanie to minimalizuje czas potrzebny do przesłanie informacji niezbędnych do

oceny niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Główny system telekomunikacyjny (5) determinowany istniejącą infrastrukturą drogową (np. własne

lub dzierżawione miejskie łącza telekomunikacyjne, VSAT lub inne systemy bezprzewodowe na

obszarach wiejskich).

Przydrożne kontrolery transmisji danych do TMC lub innych służb i agencji (6).
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Kamery monitorujące (7) sytuację na

autostradzie mające za zadanie zlokalizować

rodzaj i obszar wypadku na drodze.

(Przykładowe rozmieszczenie kamer: 1,6 km po

obu stronach autostrady i w odległości 0,8 km od

zjazdów i wjazdów.

Czujniki znajdujące się na wyposażeniu

samochodów (8) wspomagające kierowanie

pojazdem w trudnych warunkach pogodowych.

Tablice zmiennej treści (9) informujące

kierowców o zaistniałych incydentach, trudnych

warunkach na drodze lub możliwych innych

alternatywnych połączeniach drogowych.

Urządzenia umożliwiające określenie intensywności ruchu na drodze wjazdowej (10) (pętle

indukcyjne znajdujące się przed wjazdami na autostradę) umożliwiające kontrolę ruchu

wjazdowego.

Krążące po autostradzie patrole policyjne (11) zadaniem których zadaniem jest wykrycie i obsługa

zaistniałego incydentu lub nieprawidłowości w ruchu na drodze.

Detektory umieszczone nad wyjazdami z autostrady (12) dostarczające informacje potrzebne dla

systemów sterowania umieszczonych poza obrębem autostrady ale w jej bezpośrednim

sąsiedztwie.
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Radiowe informacje drogowe dla kierowców (13).

Komunikacja umożliwiająca transmisję danych w

obie strony pomiędzy kierowcą i centrum

zarządzania ruchem na autostradzie (TMC)

realizowana poprzez pętle indukcyjne,

transpondery wewnątrz pojazdów i

zaawansowany autostradowy system radiowy

informujący kierowców o ewentualnych

utrudnieniach na drodze.

Urządzenia dostarczające informacji o ruchu (14)

(radary laserowe, radary mikrofalowe, czujniki

PIR - Passive Infrared).

Wydzielony pas ruchu dla pojazdów poruszających się z mniejszymi prędkościami (15) (autobusy,

samochody ciężarowe i inne).

Kamera (16) zainstalowania na maszcie podłączona do procesora przetwarzającego obrazy wideo

potrzebne do określenia długości ewentualnie występującego zatoru na drodze.



Inne przykłady systemów ITS

- ITS w miastach (ale także innych drogach pozamiejskich)

- zarządzanie ruchem (w tym sygnalizacja świetlana)

- priorytety dla transportu zbiorowego

- informacja pasażerska

- zarządzanie miejscami parkingowymi

- znaki zmiennej treści

- informacja pogodowa

- Stacje WIM

- Stacje pogodowe

- Zarządzanie i nadzór ruchem w tunelu

Tych kilka przykładów powinno nam uzmysłowić jak różne zadania ma monitoring w systemach

ITS. W szczególności informacje mogą być kierowane do centrum zarządzania, ale także

przekazywane do użytkowników poprzez np. specjalne aplikacje mobilne.

Na początku wykładu omówimy zadania i rozwiązania stosowane w „klasycznych” systemach

monitoringu, czyli takich jak stosuje się w typowych rozwiązaniach przemysłowych. Takie same

funkcje pełni bowiem monitoring w ITS związany z różnego rodzaju centrami zarządzania.



Przykład systemu sterowania procesem (np. sygnalizacją świetlną lub procesem

produkcyjnym)

W tego typu układach bazujących na różnego rodzaju sterownikach (PLC – sterowniki swobodnie

programowalne, dedykowane sterowniki sygnalizacji świetlnej itp.) użytkownik nie ma wygodnego dostępu

do danych związanych z aktualnymi i historycznymi stanami obiektu.

Cecha ta w jeszcze większym stopni dotyczy systemów o strukturze rozproszonej

Przykłady systemów sterowania o strukturze rozproszonej

Obiekt



Aby zapewnić wygodny dostęp do danych w przedstawionych wcześniej przykładach (system

zarządzania ruchem na autostradzie, prosty układ automatyki, system sterowania o strukturze

rozproszonej) stosuje się systemy monitoringu, często powiązane z wizualizacją.

Monitoring to pojęcie bardzo obszerne, w różnych dziedzinach nieco odmiennie definiowane.

Według Słownika Języka Polskiego PWN monitoring to:

1. stała obserwacja i kontrola procesów lub zjawisk,

2. stały nadzór nad jakimś obiektem chronionym.

Przykład prostego (jednostanowiskowego) monitoring

Obiekt

Monitoring i wizualizacja – podstawowe zadanie i cele



Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania

informacji.

Wg słownika PWN wizualizacja to przedstawienie czegoś za pomocą obrazu.

W technicznych rozwiązaniach (w przemyśle, transporcie) monitoring i wizualizacja często tworzą spójne

systemy i wykorzystują różnorodne narzędzia.

Monitoring i wizualizacja – podstawowe zadanie i cele

21.02.2019

wykresy

animowane ekrany

raporty
alarmy z instrukcjami

ich usuwania

zanalizowane 

dane

obraz z kamer

Podstawowe narzędzia wizualizacyjne



Do najważniejszych zadań systemów monitoringu i wizualizacji wykorzystywanych

w układach sterowania, do których można zaliczyć systemy ITS, należy zaliczyć:

• skupienie informacji w określonym miejscu (centrum zarządzania)

Zadanie to jest szczególnie istotne w przypadku układów sterownia realizowanych na rozległym

przestrzennie terenie.

Przykładem takich instalacji może być oczyszczalnia ścieków, ale także zdecydowana większość rozwiązań

związanych z ITS. Wystarczy wymienić tutaj:

• systemy zarządzania ruchem miejskim i pozamiejskim,

• aplikacje identyfikujące i wyszukujące (lokalizujące) pojazdy

• system piorytetowania pojazdów transportu publicznego

• system osłony meteorologicznej drogi

Monitoring i wizualizacja – podstawowe zadanie i cele



Do najważniejszych zadań systemów monitoringu i wizualizacji wykorzystywanych

w układach sterowania, do których można zaliczyć systemy ITS, należy zaliczyć:

• prezentacja danych zgodnie z potrzebami operatora

Prezentacja danych może odbywać się za pomocą różnych narzędzi.

Podstawowe narzędzia wizualizacyjne

Monitoring i wizualizacja – podstawowe zadanie i cele

Dla niektórych rozwiązań ITS charakterystyczne jest także udostępnianie danych poprzez aplikacje mobilne.

wykresy

animowane ekrany

raporty

alarmy z instrukcjami

ich usuwania

zanalizowane 

dane

podgląd kamery



Do najważniejszych zadań systemów monitoringu i wizualizacji wykorzystywanych

w układach sterowania, do których można zaliczyć systemy ITS, należy zaliczyć:

• możliwość oddziaływania na proces tzw. nadrzędne, zdalne sterowanie

Nadrzędne sterowanie

Monitoring i wizualizacja – podstawowe zadanie i cele

zmiany nastaw

korekty pracy systemu

usuwanie awarii

Zazwyczaj zatem system monitoringu wymaga dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy urządzeniami

sterującymi (np. sterownikami) a stanowiskiem wizualizacyjnym.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Każdy, nawet najprostszy, system monitoringu składa się z następujących elementów (warstw

sprzętowych):

1. obwody obiektowe (warstwa na styku z obiektem technologicznym – tj. między innymi:

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze);

2. stacje procesowe (sterowniki);

3. urządzenia i łącza transmisyjne (pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską);

4. stacja operatorska.

Dwie pierwsze warstwy tworzą klasyczny układ sterownia.

Rodzaj zastosowanych czujników, elementów wykonawczych i sterujących zdeterminowany jest poprzez

rodzaj sterowanego obiektu, algorytmu sterowania i innych wymagań szczegółowych

Jest przy tym oczywiste, że pomiędzy obwodami obiektowymi oraz stacjami procesowymi musi by

zapewniona łączność. Jednak z uwagi na zalecane niewielkie odległości między tymi elementami nie stanowi

to zazwyczaj większego problemu, stąd w przeciwieństwie do urządzeń wymienionych w punkcie 3 nie

będziemy ich traktować jako osobnej warstwy sprzętowej



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Z punktu widzenia urządzenia sterującego (regulatora, sterownika PLC, sterownika sygnalizacji świetlnej

itp.) wyróżniamy tu elementy wejściowe i wyjściowe.

Elementami wejściowymi są w szczególności wszelkiego typu czujniki, zarówno dwustanowe jak

i analogowe, zainstalowane na obiekcie.

Przykładami elementów wejściowych mogą być:

- przyciski na panelu operatora;

- czujniki temperatury;

- czujniki poziomu;

- mierniki przepływu;

- wyłączniki krańcowe;

- czujniki wilgotności;

- czujniki ciśnienia;

- wyłączniki i przyciski zainstalowane na obiekcie;

- czujniki do kontroli położenia, odkształceń,

obecności obiektów, ich grubości itp.:

- fotoelektryczne (w tym także światłowodowe);

zbliżeniowe;

ultradźwiękowe;

laserowe;

- czujniki pH;

- czujniki siły;

- czujniki koloru;

- enkodery.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Z punktu widzenia urządzenia sterującego (regulatora, sterownika PLC, sterownika sygnalizacji świetlnej

itp.) wyróżniamy tu elementy wejściowe i wyjściowe.

Elementami wyjściowymi są wszelkiego typu elementy i urządzenia, których stan pracy może być

zmieniany przez urządzenie sterujące.

Poniżej wymieniono tylko niektóre z nich:

- sygnalizatory:

lampki;

dzwonki;

syreny;

- silniki;

- siłowniki;

- zawory;

- pompy;

- wentylatory;

- nagrzewnice;

- falowniki.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Jak mogą wyglądać obwody obiektowe w systemach ITS?

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Stacja WIM (pomiary masy i nacisków w ruchu)



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Drogowa stacja meteorologiczna 



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Sterowanie dostępem do parkingu

1. terminal wjazdowy (bileterka),

2. pętla indukcyjna wykrywająca obecność 

pojazdu,

3. szlaban wjazdowy,

4. pętla indukcyjna zabezpieczająca pod 

szlabanem wjazdowym,

5. terminal wyjazdowy lub kasa parkingowa,

6. pętla indukcyjna (opcjonalna),

7. szlaban wyjazdowy,

8. pętla indukcyjna zabezpieczająca pod 

szlabanem wyjazdowym.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 1. obwody obiektowe 

czujniki, urządzenia pomiarowe, urządzenia wykonawcze

Nadzór i sterowanie tunelem

Wyposażenie techniczno-komunikacyjne tunelu w Lalikach

Ponadto na system nadzoru i sterownia 

tunelem wchodzą:

• monitoring zadymienia i widoczności 

• instalacja przeciwpożarowa,

• wentylacja,

• oświetlenie,

• komunikacja głosowa i system 

nagłośnienia.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 2. stacje procesowe (sterowniki)

Stacje procesowe to wszelkie urządzanie bezpośrednio współpracujące z warstwą obiektową

układu starowania. Realizują one sterowanie lokalne, gromadzą tymczasowo dane, przekazują

informacje do stacji operatorskich.

Stacją procesową mogą być: sterowniki PLC, sterowniki dedykowane do specjalnych zadań

(sterownik sygnalizacji świetlnej, sterowniki oświetlenia), komputery PC z odpowiednim

oprogramowaniem, dedykowane urządzenia mikrokomputerowe.

W systemach ITS wykorzystuje się między innymi:

- sterowniki sygnalizacji świetlnej
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Ad 2. stacje procesowe w systemach ITS 

- sterowniki PLC

Są one stosowane między innymi w systemach nadzoru i sterownia tunelami.

Przykład – tunel w ramach Drogowej Trasy średnicowej w Gliwicach – długość 493, dwie nawy

Za sterowanie tunelem odpowiadają dwie pary redundantnych (co to znaczy?) sterowników PLC. Pierwsza

odpowiedzialna za infrastrukturę znajdującą się wewnątrz tunelu, natomiast druga – za wszystkie elementy

znajdujące się poza jego obszarem. Główne jednostki nie pobierają ani nie wystawiają bezpośrednio

sygnałów (dlaczego?). Do tego celu wykorzystywane są tzw. wyspy wejść-wyjść sterowników, rozlokowane

na całej długości siedmiokilometrowego odcinka trasy. W sumie wewnątrz tunelu znajduje się dwanaście

wysp, natomiast poza tunelem jest ich dwadzieścia sześć. Obsługują one razem ok. 1500 sygnałów binarnych

i czterysta sygnałów analogowych (4-20 mA).



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 2. stacje procesowe w systemach ITS 

Urządzenia nadzorujące pracę stacji meteo

Do ich zadań, oprócz odczytu danych z poszczególnych czujników należeć może:

• ostrzeganie przed oblodzeniem (mokra nawierzchnia spowoduje oblodzenie za 1—2 godziny),

• ostrzeganie o zmrożeniu (temperatura nawierzchni jest poniżej temperatury zamarzania i temperatura

punktu rosy przekracza temperaturę nawierzchni),

• ostrzeganie przy wystąpieniu opadów, przy temperaturze nawierzchni ok. 00C,

• ostrzeganie o silnych podmuchach wiatru,

• prognozowanie warunków meteorologicznych,

• generowanie ostrzeżeń meteorologicznych,

• sterowanie znakami o zmiennej treści oraz tablicami informacyjnymi,

Niekiedy są one uzupełniane o funkcje drogowej stacji pomiarów ruchu drogowego i kamery monitoringu

wizyjnego.



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 2. stacje procesowe w systemach ITS 

Stacja WIM (pomiary masy i nacisków w ruchu)

Przykładowa zainstalowana na poligonie ITS na ATH



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 2. stacje procesowe w systemach ITS 

Komputer klasy PC zarządzający dostępem do parkingu

Do jego zadań należeć mogą między innymi:

• sterowania pracą urządzeń kontrolujących dostęp do parkingu, ustawienia opcji dostępu (dostęp

kontrolowany, stale otwarty, stale zamknięty),

• sterowanie i zarządzanie systemem LPR, tj. systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych

• gromadzenie informacji n/t stanu i działania wszystkich urządzeń systemu, 

• zarządzanie operacjami dokonywane za pomocą biletów „rotacyjnych”, biletów kredytowych oraz kart 

płatniczych

• tworzenie okresowych raporty finansowych (dzienne, miesięczne, roczne, inne) tworzenie raporty dot. 

pracy parkingu: ilość pojazdów, czas parkowania, inne

• wyświetlanie informacji na tablicach informacyjnych

• komunikacja z nadrzędnym systemem zarządzania miejscami parkingowymi



Monitoring – warstwy sprzętowe

Ad 3. Urządzenia i łącza transmisyjne (pomiędzy stacją procesową i stacją 

operatorską)

Rodzaj zastosowanych urządzeń i łączy transmisyjnych zależy od wielu czynników, w tym

przede wszystkim od: odległości pomiędzy sterownikiem i stacją operatorską, terenu (miasto,

tereny niezabudowane itp.), jego ukształtowania, istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,

wymaganej niezawodności, ilości i częstotliwości przesyłanych informacji.

Najczęściej wykorzystuje się:

• łącza kablowe

• łącza światłowodowe

• połączenia z wykorzystaniem telefonii 

stacjonarnej:

– łącza ogólnodostępne

– łącza dzierżawione

• oraz łączność bezprzewodową, w tym

o połączenia z wykorzystaniem telefonii komórkowej 

o WI-FI

o połączenia z wykorzystaniem fal radiowych – radiomodemy

o łącza satelitarne.

Nieco bliżej omówimy zagadnienia komunikacji między stacją procesową i stacją operatorską w dalszej 

części wykładu 



Ad. 4 Stacja operatorska

Stacje operatorskie i wizualizacyjne mogą występować w postaci:

• wyświetlaczy i paneli operatorskich

• tablic synoptycznych; 

• komputerów;

• ścian wizyjnych,

• aplikacji mobilnych

Monitoring – warstwy sprzętowe

Truck Parking Europe



Wybrane cechy systemów (programów) monitoringu

SCADA – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego

główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem,

alarmowanie oraz archiwizację danych.

SCADA zwykle odnosi się do systemu komputerowego, który pełni rolę nadrzędną w stosunku do

sterowników PLC i innych urządzeń. Na ogół to sterowniki PLC połączone są bezpośrednio z urządzeniami

wykonawczymi (zawory, pompy itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, poziomu itp.) i zbierają aktualne

dane z obiektu oraz wykonują automatyczne algorytmy sterowania i regulacji. Za pośrednictwem

sterowników PLC dane trafiają do systemu komputerowego i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na

formę bardziej przyjazną dla użytkownika. Operatorzy systemu zadają generalne parametry procesu lub

prowadzą proces w trybie ręcznym, czy awaryjnym.

Na początku, dla porządku, rozróżnijmy systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data

Acquisition) od systemów DCS (ang. Distributed Control System) czyli rozproszonych

systemów sterownia.

DCS – system odpowiadający za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego posiadający wspólną

bazę danych dla sterowania i wizualizacji (w przeciwieństwie do systemu zbudowanego na bazie SCADA

i PLC). Wspólna baza daje jednoznaczne określenie w systemie DCS. Oznacza to, że jeśli przypiszemy

przetwornikowi ciśnienia nazwę 110_PT-321, będzie to jego unikatowa nazwa widziana zarówno w

wizualizacji, jak i w oprogramowaniu aplikacyjnym, co więcej, niemożliwe będzie nazwanie w ten sposób

innego punktu.

Często jednak pojęcie rozproszony system sterownia używany rozumieniu ogólniejszym jako system

sterownia składający się z wielu urządzeń automatyki, (sterowników, regulatorów, komputerów oraz

serwerów), które wykonują lokalne zadania sterownia i wymieniają między sobą pewne dane.

28.02.2019



Wybrane cechy systemów (programów) monitoringu

Przykładowa architektura systemu SCADA

Układy automatyki w zakładach mleczarskich 



Rozproszony system sterowania

Wybrane cechy systemów (programów) monitoringu



Wybrane cechy systemów (programów) monitoringu

Poszczególne systemy monitoringu różnią się zakresem i sposobem realizacji określonych

funkcji. Podlegają przy tym stałemu rozwojowi, co ma wpływ na zmianę ich własności

użytkowych. Dlatego zaprezentowane poniżej cechy są cechami orientacyjnymi, mogącymi

w różnym stopniu charakteryzować konkretny system czy konkretną aplikację. Nie są one

również uszeregowane według ważności. W niektórych rozwiązaniach pewne cechy są

bowiem niezwykle istotne, podczas gdy w innych mogą być drugorzędne.

• Sterowanie procesami i akwizycja danych w czasie rzeczywistym

Dane procesowe powinny być przesyłane pomiędzy sterownikiem (stacją procesową) a serwerem

monitoringu w możliwie krótkim, zdeterminowanym czasie.

Systemy monitoringu należą do tzw. „systemów czasu rzeczywistego”. Są to systemy zbudowane zwykle

w oparciu o komputer pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. W skład

takiego systemu wchodzi także jego niezbędne otoczenie, takie jak deterministyczne sieci transmisyjne

(np. Fip, Modbus, Genius, CAN i in.), układy wejściowe i wyjściowe.



Wybrane cechy systemów (programów) monitoringu

• Zróżnicowany sposób przetwarzania (odczytywania, uaktualniania) danych.

System monitoringu powinien zapewnić możliwość zróżnicowania sposobu przetwarzania

(odczytywania, uaktualniania) danych. Przetwarzanie to może być cykliczne lub sporadyczne

(asynchroniczne). Cyklicznie są przetwarzane zazwyczaj analogowe i binarne sygnały

pomiarowe, natomiast sporadycznie zmienne wprowadzane przez obsługę np. pomiary

laboratoryjne, stany alarmowe itp. Przetwarzanie cykliczne wykonuje się często z różnymi

deklarowanymi okresami (inne bowiem są wymagania na okres przetwarzania sygnałów

z przetworników pomiarowych przepływu, a inne dla sygnałów pomiarowych temperatury).

W przypadku systemów ITS inny może być czas i sposób przetwarzania informacji

związanych np. z ruchem pojazdów (natężenie ruchu, kolejki), inny z pomiarami ze stacji

meteo, a jeszcze inny z instalacji przeciwpożarowej w tunelu czy parkingu piętrowym.

• Współpraca z systemem sterowania strukturze

rozproszonej

Jednym z podstawowych warunków stawianym

nowoczesnym systemom monitoringu jest możliwość

stworzenia zdecentralizowanej, przestrzennie

rozproszonej struktury systemu nadzorowania

i wizualizacji procesu.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Obszerna, często rozproszona, baza danych 

Baza danych może być zapisywana w centralnym serwerze jak na poniższym schemacie.

Często serwer jest reduntowany. Takie rozwiązanie jest typowe dla systemów DCS.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że w systemie istnieje jednolita baza danych punktów

(zmiennych) procesowych – umożliwia ich identyfikację i oczywiście dostęp każdego

urządzenia do każdej informacji. Dana zmienna procesowa jest definiowana tylko raz.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Obszerna, często rozproszona, baza danych 

W systemie SCADA dane procesowe mogą być gromadzone, archiwizowane na dowolnym

serwerze SCADA. Ilość danych, które mogą być zapamiętane w systemie zależy zatem od

liczby serwerów SCADA, pojemności używanych pamięci masowych i sposobu kompresji

danych. W systemie sieciowym wszystkie dane z dowolnej stacji systemu mogą być

dostępne dla wszystkich innych stacji.

W typowym, otwartym systemie SCADA dane procesowe są definiowane na poziomie

stacji procesowej oraz powtórnie na poziomie aplikacji wizualizacyjnej.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Pełna obsługa wizualizacyjna stanu procesu (intuicyjny interfejs graficzny)

Jednym z najważniejszych zadań systemów SCADA jest wizualizacja procesu przy użyciu

ekranów synoptycznych (animowanych). Dlatego też powinny zapewniać:

– wysoki poziom grafiki – najczęściej jest to grafika wektorowa (obiektowa) lub rastrowa

(punktowa) czyli wykorzystująca tzw. bitmapy;

– duże możliwości animacyjne: zmiana koloru, migotanie, przesunięcia, skalowanie, obrót,

napełnianie profili zamkniętych, pojawianie się i znikanie obiektów, wyświetlanie

wartości liczbowych;

– możliwość importu bitmap;

– szeroką paletę dostępnych kolorów – nawet do 16,7 mln kolorów dla bitmap i grafiki

wektorowej;

– wygodne narzędzia do rysowania obrazów i ich animacji – intuicyjną pracę zapewnia

między innymi wykorzystanie narzędzi znanych z innych programów pracujących pod

systemem Windows np.: „cut and paste” oraz „drag and drop”;

– możliwie obszerną bibliotekę gotowych obiektów takich jak: przełączniki, zbiorniki,

zawory itp. – często jest ich kilkaset;

– możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych obiektów – możliwość uzupełniania

biblioteki;

– możliwość tworzenia różnych typów obrazów, przy czym jedne z nich mogą być

otwierane z poziomu innych;

– łatwość „nawigacji” w systemie;

– możliwość wykorzystania technik multimedialnych – obrazu z kamery przemysłowej,

przygotowanej wcześniej sekwencji filmowej, informacji przekazywanej głosem.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Pełna obsługa wizualizacyjna stanu procesu (intuicyjny interfejs graficzny)
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Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Pełna obsługa wizualizacyjna stanu procesu (intuicyjny interfejs graficzny)

Wykorzystanie obrazu z kamery przemysłowej CCTV (ang. closed circuit television) jest

bardzo charakterystyczne dla zastosowań ITS, szczególnie związanych z zarządzaniem

ruchem.

Często są to całe podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania

ruchem, monitoringu pojazdów komunikacji publicznej czy warunków drogowych.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Sygnalizacja pojawiających się stanów alarmowych

Generowane mogą być przy tym różne ich rodzaje: systemowe o wykrytych uszkodzeniach

sprzętowych, błędach programowych, błędach transmisji oraz alarmy i ostrzeżenia

technologiczne informujące o przekroczeniach dopuszczalnych granic, dopuszczalnych

szybkości zmian zmiennych procesowych lub nieprawidłowych stanach zmiennych

binarnych.

Alarmy technologiczne mogą być związane ze zbyt wysokim lub niskimi wartościami sygnału (alarmy HI,

HIHI, LO, LOLO) lub z ich zbyt szybką zmianą w czasie

Zazwyczaj każda wielkość ma kilka poziomów wartości dopuszczalnej – przekroczenie każdego z nich

generuje alarm o danym priorytecie.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Sygnalizacja pojawiających się stanów alarmowych

W przypadku alarmowania związanego z punktami

analogowymi zwykle wprowadzana jest mała strefa

nieczułości (rys. po prawej) w okolicy wartości

dopuszczalnej po to aby dana wielkość nie

generowała dużej ilości alarmów w przypadku

oscylacji na granicy dopuszczalnej.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Sygnalizacja pojawiających się stanów alarmowych

W systemach monitoringu istnieje możliwość zdefiniowania stref alarmowania – alarmy z wybranych

miejsc (linii technologicznych, węzłów produkcyjnych, elementów ITS) mogą być wyświetlane tylko na

wybranych stanowiskach operatorskich.

07.03.2019



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Sygnalizacja pojawiających się stanów alarmowych

Alarmy sygnalizowane są standardowo na obrazach synoptycznych oraz, w układzie chronologicznym, na

obrazie alarmów.

W obrazie łatwo rozpoznać alarmy aktualne, niepotwierdzone lub potwierdzone przez operatora, a także ich

piorytet



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Zabezpieczenie dostępu

Systemy monitoringu mają rozbudowane możliwości zabezpieczenia określonych funkcji

i obiektów przed dostępem niepowołanych osób. Powinny zapewniać możliwość przydzielenia

poszczególnym użytkownikom różnych uprawnień do: administracji systemem, sterowania

procesem, modyfikacji parametrów, dostępu do danych. Każdy z użytkowników powinien na

początku pracy zalogować się do systemy. Oczywiste jest, że inne uprawnienia muszą mieć:

projektant systemu, inżynier, operator, dyrektor.

• Archiwizacja informacji o stanach alarmowych, działaniach operatora i innych zdarzeniach

w systemie

Systemy monitoringu posiadają możliwość archiwizacji nie tylko danych procesowych, ale również

zgłaszanych alarmów, innych ważnych zdarzeń w systemie a także, co jest niezwykle istotne, działań

operatora. Pozwala to w szczególności na analizę przyczyn zaistnienia sytuacji krytycznych w na obiekcie

lub w systemie.

• Zaawansowane raportowanie

Podstawowe wymaganie dotyczy łatwości definiowania raportów. Każdy proces ma swoją specyfikę i

wymaga opracowania dla niego odpowiednich raportów. Łatwość ich opracowywania i uruchamiania ma

zasadnicze znaczenie. Powinna istnieć możliwość inicjacji raportów w następujących trybach: na żądanie,

cyklicznie, po wystąpieniu określonego zdarzenia.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Tworzenie wykresów bieżących i historycznych (trendów)

Zgromadzone w bazie dane mogą być prezentowane w formie wykresów tworzonych na

bieżąco, pokazujących aktualny przebieg danych lub wykresów historycznych, pokazujących

przebieg danych w przeszłości. System monitoringu umożliwia przy tym zwykle:

 przedstawienie na wykresie, w dowolnej stacji operatorskiej, przebiegu dowolnej zmiennej;

 skalowanie na bieżąco osi czasu w celu obserwacji przebiegów w żądanym okresie np.: godziny,

zmiany – tj. 8 godzin, doby itd.;

 skalowanie osi wartości zmiennych oraz mechanizm skalowania automatycznego;

 przedstawianie wartości w jednostkach fizycznych i procentach zakresu pomiarowego;

 wyświetlanie wartości statystycznych (średnich, maksymalnych, minimalnych) we wskazanym

zakresie;

 wyświetlanie wartości zmiennych we wskazanych chwilach;

 przewijanie wykresu;

 prezentacje wykresów typu x=f(y).



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Otwartość systemu

– współpraca ze sterownikami i innymi urządzeniami automatyki produkowanymi przez

różnych producentów;

– możliwość indywidualnego pisania driverów (programów komunikacyjnych) dla

nietypowych, rzadziej stosowanych urządzeń automatyki;

– współpraca z arkuszami kalkulacyjnymi (np. Excell) i bazami danych (np. Access,

dBase, Oracle, Sybase, SQL);

– możliwość wymiany danych z innymi systemami (między innymi przez standardowe

mechanizmy – DDE, OLE2);

– wykorzystywanie standardowego oprogramowania sieciowego;

– zastosowanie standardowych sieci lokalnych (Ethernet);

– współpraca ze standardowymi sieciami polowymi (Profibus, CAN) i innymi

rozpowszechnionymi rozwiązaniami (Modbus itp.).

• Stała integralność bazy danych czasu rzeczywistego

Jest ona uzyskiwana dzięki wykorzystaniu odpowiednich przerwań innych zadań wykonywanych

w środowisku Windows. Windows jest bowiem wielozadaniowym systemem operacyjnym

z wywłaszczeniem co jest warunkiem niezawodnej akwizycji i rejestracji danych pomiarowych. Dodatkowo

błąd w oprogramowaniu jednego zadania powoduje przerwanie przez system operacyjny tylko tego zadania,

podczas gdy inne pracują normalnie.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Dostęp do zasobów poprzez Internet

Daje to możliwość dostępu do systemu z dowolnego miejsca poprzez zastosowanie

komputerów stacjonarnych, notebooków oraz smartfonów.



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Redundancja – projektowalny stopień niezawodności

Dla podwyższenia niezawodności systemów automatyki wprowadza się sprzętowe

i programowe rozwiązania redundancyjne. Polegają one na podwojeniu, a nawet potrojeniu

elementów systemu, oraz na zapewnieniu komunikacji pomiędzy tymi elementami.

Również w systemach monitoringu przewidują takie rozwiązania, a więc redundancje stacji

operatorskich, nadzorczych, serverów oraz redundancji połączeń sieciowych pomiędzy

stacjami systemu oraz stacjami operatorskimi i sterownikami programowalnymi.

Najczęściej są to układy Hot Standby Redundancy („gorąca rezerwa”).

Prosty przykład redundancji stacji operatorskiej systemu SCADA



Wybrane cechy rozwiązań (programów) monitoringu

• Skalowalność

Skalowalność czyli możliwość rozbudowy (a nie budowy od nowa) systemu wraz

z rozwojem obiektu.

Rozbudowa może dotyczyć rozbudowy systemu o nowe stacje operatorskie, nowe serwery,

nowe urządzenia w warstwie obiegowej, ale także nowe funkcjonalności, w tym np. nowe

ekrany synoptyczne.

file:///C:/Users/user/Documents/Dydaktyka/Monitoring w systemach ITS/Filmy/LAquis 3.1 - Supervisório SCADA - Software para aquisição de.mp4
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Monitoring – gdzie jest stosowany poza transportem?

Przykładowe gałęzie przemysłu i gospodarki, w których powszechnie stosowane są systemy

monitoringu:

• uzdatnianie i dystrybucja wody

• oczyszczanie

Widok przepompowni ścieków P1 w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu



Przykładowe gałęzie przemysłu i gospodarki, w których powszechnie stosowane są systemy

monitoringu:

• wytwarzanie i zaopatrzenie w ciepło;

• zaopatrzenie w energię elektryczną;

• kierowanie ruchem;

• kontrola budynków;

Wizualizacja w krakowskim Hotelu "Pod Różą”

Ekrany synoptyczne pozwalają na przeglądanie temperatur w całym hotelu, na poszczególnych piętrach i w każdym pokoju

osobno. Funkcjonalność systemu daje każdemu klientowi hotelu możliwość zadania temperatury, jaką pragnie mieć w swoim

pokoju. Stanowisko komputerowe znajduje się w recepcji i stąd panie recepcjonistki mogą zadawać temperaturę w każdym

pomieszczeniu według kilku reguł.

Monitoring – gdzie jest stosowany poza transportem?



Przykładowe gałęzie przemysłu i gospodarki, w których powszechnie stosowane są systemy

monitoringu:

• górnictwo;

• przemysł wytwórczy;

• przemysł elektrotechniczny;

• przemysł chemiczny;

• przemysł włókienniczy;

Zgrzeblarka - ekran główny II 

Projekt systemu kontrolno - pomiarowego dla pracy zespołu zgrzeblarkowego CU691.13/2500 wraz z układaczem 5W870

wykonany przez Zakładu Systemów Sterowania "OPTIMUS - SEKO" dla Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych

''BEFAMA". System ma za zadanie monitorowanie pracy elementów zespołu zgrzeblarkowego, w tym zadawanie

parametrów technologicznych niezbędnych dla poprawnej pracy, alarmowanie o zaistniałych sytuacjach awaryjnych,

dostarczanie danych historycznych informujących o pracy napędów zespołu.

Monitoring – gdzie jest stosowany poza transportem?



Przykładowe gałęzie przemysłu i gospodarki, w których powszechnie stosowane są systemy

monitoringu:

• przemysł samochodowy;

• przemysł papierniczy; 

• przemysł spożywczy;

Główny ekran systemu wizualizacji w browarze "Heweliusz"

Monitoring – gdzie jest stosowany poza transportem?



Przykładowe gałęzie przemysłu i gospodarki, w których powszechnie stosowane są systemy

monitoringu:

• kształcenie i szkolnictwo;

• systemy bezpieczeństwa (głównie obiektów rozległych);

• lecznictwo.

Wizualizacja sieci gazów medycznych w Instytucie Pediatrii CM UJ

Monitoring – gdzie jest stosowany poza transportem?



Centrum zarządzania tunelem - Laliki

Funkcje i zadania

• monitorowanie, kontrola i reagowanie na warunki ruchu w tunelu i dojazdach do tunelu w oparciu o

system wideo detekcji, radarowe mierniki prędkości zabudowane nad każdym pasem na obydwu końcach

tunelu, jak również w oparciu o pętle indukcyjne wbudowane w jednie przed zaporami drogowymi na

dojazdach do tunelu,

Monitoring – przykłady związane z transportem



Centrum zarządzania tunelem - Laliki

Funkcje i zadania

• wykrywanie i reagowanie między innymi na zatrzymane pojazdy lub pojazdy poruszające się w

przeciwnym kierunku w tunelu, na pożar lub zadymienie ewentualnie mgłę poza tunelem poprzez analizę

obrazu, wykrywanie pojazdów poruszających się zbyt wolno w stosunku do pozostałych uczestników

ruchu i każdym z przypadków zarządzanie odpowiednimi alarmami w sposób maksymalizujący

bezpieczeostwo publiczne i pracowników,

Monitoring – przykłady związane z transportem



Centrum zarządzania tunelem - Laliki

Funkcje i zadania

• pomiar parametrów charakteryzujących ruch (natężenie, prędkość, gęstość, zajętość pasów ruchu) na

poszczególnych pasach ruchu w tunelu,

• określenie liczby pojazdów pozostających w tunelu w przypadku jego zamknięcia i przekazanie tej

informacji do centrum kryzysowego lub jednostek wskazanych przez Zarządzającego Ruchem,

• powiadomienie o sytuacji kryzysowej takich jednostek jak: Pogotowie Ratunkowe, Policją Staż Pożarna,

Zarządzającego drogą, Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu, itp.,

• zdalne monitorowanie i kontrolę ruchu przez obsługę serwisową lub służby ratownictwa przebywające w

Centralnym CZT,

• zdalne monitorowanie i kontrolę ruchu przez operatorów znajdujących się w Centralnym CZT,

• powiadamianie o stanie ruchu i wywołanych alarmach Zarządcę Ruchu oraz w wypadkach koniecznych

służby ratunkowe (straż, pogotowie, policję,

• przekazywanie podglądu obrazu z kamer wchodzącym w system video detekcji do wskazanych służb np.

ratunkowych (Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego), Policji, GDDKiA

• system zaprojektowany tak aby było możliwe włączenie CZT do sytemu sterowania ruchem w ciągu drogi

ekspresowej nr 69.

Monitoring – przykłady związane z transportem



Centrum zarządzania tunelem - Laliki

Funkcje i zadania

• kontrola i reagowania na wszelkie sytuacje odbiegające od normy

Monitoring – przykłady związane z transportem



ITS Olsztyn

Monitoring – przykłady związane z transportem



ITS Olsztyn

System został uruchomiony w 2015 r., równocześnie z wprowadzeniem ruchu tramwajowego

w Olsztynie.

Monitoring – przykłady związane z transportem



ITS Olsztyn

W systemu skład wchodzą:

• centrum zarządzania ruchem,

• podsystem sterowania ruchem ulicznym (sygnalizacją świetlną), wraz z priorytetem dla

pojazdów transportu publicznego,

• podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania

ruchem,

• podsystem monitorowania ruchu pojazdów,

• podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle oraz prędkości chwilowej pojazdów

• podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i

tramwajowych,

• podsystem informacji pasażerskiej w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w

pojazdach,

• bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami

pokładowymi w tramwajach i autobusach,

• podsystem informacji meteo,

• podsystem kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.

Monitoring – przykłady związane z transportem



To co jest w systemach ITS odmienne od przemysłowych systemów monitoringu to częste

udostępnianie danym poza Centrum Zarządzania innym podmiotom oraz ogółowi

społeczeństwa poprzez strony internetowe oraz aplikacje mobilne na smartfony

Monitoring – przykłady związane z transportem

https://its.bielsko.pl

https://rozklady.bielsko.pl/#

https://rozklady.bielsko.pl/
https://rozklady.bielsko.pl/


W przypadku prostych układów sterowania, np. pojedynczych maszyn czy obiektów

o niewielkiej liczbie sygnałów wejściowych i wyjściowych, dobrym rozwiązaniem problemu

komunikacji człowieka z urządzeniem są panele HMI (Human Machine Interface) nazywane

również panelami operatorskimi.

Urządzenia HMI występują też w bardziej złożonych układach zapewniając komunikację

z urządzeniami sterującymi już na poziomie stacji procesowych.

Urządzenia HMI



Urządzenia HMI

Interfejs człowiek maszyna - HMI (ang. Human Machine Interface) lub MMI 

(ang. Man Machine Interface) – przykłady różnych rozwiązań



Urządzenia HMI

Kryteria podziałów paneli

Podstawowym kryterium podziału paneli HMI jest najczęściej rodzaj zastosowanej matrycy:

może to być wyświetlacz tekstowy, graficzny, monochromatyczny lub kolorowy.

Istotną rolę odgrywa także wielość wyświetlacza. Spotkać można panele

o wielkości od 3 do 22 lub więcej cali.

Użytkownik komunikuje się z panelem za pomocą klawiszy funkcyjnych umieszczonych obok matrycy.

Mogą to być pojedyncze przyciski, proste klawiatury numeryczne lub nawet alfanumeryczne. Alternatywą

dla przycisków jest panel dotykowy - rozwiązanie coraz częściej stosowane przez producentów, nawet

prostych paneli HMI. Zasada działania jest podobna jak np. w nowoczesnych telefonach komórkowych, z tą

różnicą, że ekrany stosowane w panelach HMI są bardziej odporne na uszkodzenia

a ich trwałość jest bardzo duża.

panel z klawiaturą membranową



Urządzenia HMI

panel z ekranem dotykowym

Interesującym rozwiązaniem jest panel mobilny

14.03.2019
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Komputer jako stacja operatorska

W większych systemach monitoringu można wyróżnić stanowiska typowo operatorskie, inżynierskie a także 

czasami menadżerskie. Wszystkie one pod względem hardware’u to silne komputery osobiste PC.



Komputer jako stacja operatorska

Funkcje operatorskie, czyli związane z monitoringiem i nadzorem nad procesem, realizowane są na

stacjach operatorskich (zwanych niekiedy konsolą operatorska lub z angielskiego OPCon). Jak wspomniano

wcześniej jest to zazwyczaj silny komputer, często wyposażony w dwa monitory.

Funkcje inżynierskie – realizowane na kolejnym silnym komputerze (zwykle dobrze zabezpieczanym –

hasło, karta, klucz) związane z nadzorowanie samego systemu monitoringu.



Komputer jako stacja operatorska

Poniżej podano niektóre parametry jakie były

wymagane w stosunku do sprzętu

komputerowego przez GDDKiA w przetargu

związanym z wykonaniem Centrum Krajowego

Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

w Lublinie

• Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych

uzyskujący w teście PassMarkCPU Benchmarks min. 12 000 pkt. - wynik zaproponowanego procesora

musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.

• Zainstalowana pamięć operacyjna RAM: minimum 32 GB DDR4 2400 MHz z możliwością

rozbudowy do 48 GB.

• Karta graficzna uzyskująca w teście Videocard Benchmarks min. 8 000 pkt. - wynik zaproponowanej

karty graficznej musi znajdować się na stronie: http://www.videocardbenchmark.net.

• Płyta główna - Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module.

• Dyski twarde – systemowy 512GB 2.5” SSD SATA klasy 20, dodatkowy 2TB 3.5” SATA (7.200 Rpm).

• Typ ekranu monitora: IPS (In-Plane Switching) o przekątnej min. 22”

• Rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz.

• Wąskie ramki



Tablice synoptyczne

Współcześnie tablice synoptyczne produkowane są głównie na potrzeby energetyczne, elektrowni,

elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, przemysłu wydobywczego, chemicznego, wodociągów,

monitoringu obiektów przemysłowych itp.



Tablice synoptyczne

Zwykle pozwalają one na zabudowę wskaźników analogowych. Podstawowym elementem świetlnym

tablicy jest moduł diodowy (jedno- lub wielo-diodowy). Stosuje się również inne elementy zabudowane na

powierzchni tablicy, takie jak: przyciski, przełączniki, sterowniki, wyświetlacze cyfrowe, mierniki

analogowe i cyfrowe, kasetki sygnalizacyjne, zegary analogowe i cyfrowe, monitory, wideo ekrany itp..



Ściany wizyjne

Stosowane są w celu wielkoformatowej wizualizacji wideo, a także komputerowej.

Nowoczesne ściany wizyjne używane są między innymi centrach komputerowych, w centrach

monitoringu, kontroli bezpieczeństwa, procesów technologicznych, oraz w wielu innych

dziedzinach profesjonalnej informacji oraz komunikacji. Tworzone są z zespołu połączonych

ze sobą nowoczesnych monitorów LCD. Łącznie ich przekątna, w zależności od ilości

ekranów może osiągać kilkanaście metrów. Połączone są „bezszwowo” i tworzą jeden

logiczny obraz. Można łączyć je w dowolnych, regularnych i nieregularnych formach.



Ściany wizyjne

Ściany wizyjne stosowane są tam gdzie pojedynczy monitor wielkoformatowy jest za mały lub

jego zastosowanie jest nieopłacalne ekonomiczny, gdyż np. ściana wizyjna złożona z czterech

(2x2) monitorów bezszwowych o przekątnej 46" każdy (przekątna ściany to wtedy 92") może

być tańsza aniżeli jeden duży monitor o porównywalnej przekątnej 90".



Ściany wizyjne

O jakości ściany wizyjnej decyduje miedzy innymi wielkość szwu

Przykład ściany wizyjnej złożonej z czterech 

monitorów bezszwowych NEC X554unv-2 w układzie 

2x2. Efektywność zawdzięcza dużej przekątnej 

monitorów (55") przy małej grubość szwu (dwóch 

przystających ramek) wynoszącej 3,5 mm.

Ściana wizyjna o ramkach o grubości 0,9 

mm (model NEC UN551VS oraz modelu 

NEC UN551S) jest dedykowana do pracy 

ciągłej 24/7.



Ściany wizyjne

Inne zastosowania ścian wizyjnych



Ściany wizyjne

Poniżej podano niektóre parametry jakie były wymagane w stosunku do ścian wizyjnych przez

GDDKiA w przetargu związanym z wykonaniem Centrum Krajowego Systemu Zarządzania

Ruchem Drogowym w Lublinie

• Ściana wizyjna I - minimum 6 modułów w układzie 3x2 (3 kolumny po 2 moduły w kolumnie) z

bezszwową konstrukcją łączenia segmentów (odstęp między brzegami ekranów poszczególnych

modułów ściany wizyjnej nie może przekraczać 2 mm),

• Ściana wizyjna II – minimum 4 w układzie 2x2 (2 kolumny po 2 moduły w kolumnie) z bezszwową

konstrukcją łączenia segmentów (odstęp między brzegami ekranów poszczególnych modułów ściany

wizyjnej nie może przekraczać 2 mm),

• ściany wizyjna mają móc wyświetlić szereg odrębnych elementów z każdego modułu

scentralizowanego oraz z dowolnej przeglądarki internetowej. Możliwość ta również obejmie

wyświetlanie wszelkich dostępnych strumieni wizyjnych (w pełnej rozdzielczości urządzeń

terenowych) z modułu danych wizyjnych (wraz z ich sterowaniem m.in. obrotem, zoomem i

pochyleniem) oraz wykrywania zdarzeń drogowych

• głębokość modułu nie może być większa niż 800 mm,

• ściana wizyjna złożona modułów musi posiadać automatyczny system kalibracji jasności i kolorystyki

oparty o wbudowane w moduły spektrometry. System kalibracji musi działać w trybie ciągłym,

• dla potrzeb redundancji każdy moduł musi posiadać dwa wejścia DVI Dual Link lub Display Port i

dwa wyjścia DVI Dual Link lub Display Port z przesyłaniem sygnału z wejść na wyjścia,

• celu redundancji musi istnieć możliwość takiej konfiguracji każdego modułu, aby drugie wejście DVI

lub Display Port było automatycznie aktywne w przypadku utraty sygnału na pierwszym wejściu. Po

powrocie sygnału na pierwszym wejściu automatycznie to wejście ponownie staje się aktywne,



Ściany wizyjne

Poniżej podano niektóre parametry jakie były wymagane w stosunku do ścian wizyjnych przez

GDDKiA w przetargu związanym z wykonaniem Centrum Krajowego Systemu Zarządzania

Ruchem Drogowym w Lublinie

• każdy moduł musi posiadać funkcję skalowania i podziału obrazu,

• każdy moduł musi wyświetlać co najmniej 24 ramki,

• moduły powinny mieć możliwość zarządzania ich pracą poprzez wewnętrzną sieć LAN;

• średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) układu oświetlającego LED nie może być mniejszy niż 500

000 godzin,

• czas życia dla diod LED układu oświetlającego nie mniejszy niż 60 000 godzin przy pełnej jasności;

• moduły powinny charakteryzować się cichą pracą, w tym celu zaleca się aby moduł miał system

aktywnego chłodzenia cieczą,

• dla modułów powinna zostać zastosowana antykurzowa obudowa (wyposażona w filtry powietrza).
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Wymiana danych w systemach monitoringu

Niebagatelne znacznie dla jakości działania systemu monitoringu ma zapewnienie

odpowiedniej wymiany danych. Chodzi tu zarówno o wymianę danych pomiędzy stacjami

procesowymi i operatorskimi, ale także o wymianę danych ma poziomie poszczególnych

warstw sprzętowych. Często bowiem sterowniki (warstwa procesowa) współpracują ze sobą

w ramach sieci. Podobnie w sieć połączone są stacje operatorskie. Coraz częściej sieć tworzą

też czujniki.

W przypadku systemów transmisji danych należy rozróżnić:

• medium transmisyjne

• architekturę połączenia

• protokół wymiany danych



Wymiana danych w systemach monitoringu

W zależności od wykorzystanego medium oraz od specyfiki urządzeń komunikujących się

rozróżnia się trzy rodzaje transmisji:

• simpleks (transmisja jednokierunkowa),

• półdupleks (transmisja dwukierunkowa, nierównoczesna),

• dupleks (transmisja równoczesna w obu kierunkach).

Inny podział to:

Transmisja wąskopasmowa (baseband)

Polega na przesyłaniu przez pojedynczy kanał fizycznego tylko jednego ciągu sygnałów. Tego rodzaju

komunikacja wykorzystywana jest w przypadkach transmisji analogowej (telefonia analogowa) lub w

okablowaniu sieci lokalnych jak Ethernet czy Token Ring, w których na jednym przewodzie przesyła się

tylko jeden ciąg sygnałów.

Transmisja szerokopasmowa (broadband)

Polega na podziale pojedynczego kanału fizycznego na szereg kanałów logicznych. Zwielokrotnienie liczby

kanałów transmisyjnych uzyskuje się na drodze podziału czasu transmisji lub metodą podziału zakresu

częstotliwości transmisji na podzakresy.

Metoda podziału czasu polega na przydziale odcinków czasu transmisji kolejnym nadajnikom i odbiornikom

(kanałom). Przy założeniu, że nie ulega zmianie częstotliwość transmisji bitów danych w kanale fizycznym,

zwielokrotnienie liczby kanałów logicznych w łączu zmniejsza szybkość transmisji w kanale logicznym

proporcjonalnie do liczby obsługiwanych kanałów logicznych.

Metoda z podziałem częstotliwości polega na przydziale do każdego kanału logicznego różnych

częstotliwości modulacyjnych, od minimalnej wartości technicznie zalecanej, do częstości górnej, określonej

dopuszczalnym pasmem częstotliwości kabla i łącza transmisyjnego.



Urządzenia i łącza transmisyjne

Jak wspomnieliśmy wcześniej do przesyłania danych (w tym do przesyłania danych stacją

procesową a stacją operatorską (centrum zarządzania)) można wykorzystać między innymi

następujące media:

• łącza kablowe:

• skrętka

• kabel koncentryczny

• światłowody

• połączenia z wykorzystaniem telefonii stacjonarnej (w zasadzie są to połączenia kablowe):

– łącza ogólnodostępne

– łącza dzierżawione

• łącza bezprzewodowe, w tym:

o połączenia z wykorzystaniem telefonii komórkowej 

o WI-FI

o połączenia z wykorzystaniem fal radiowych – radiomodemy

o łącza satelitarne.

Z każdym medium związane są charakterystyczne jego parametry takie jak: pasmo częstotliwości

transmitowanych sygnałów, dopuszczalne długości przewodów transmisyjnych, zalecenia dla sposobu

transmisji danych itp.



Urządzenia i łącza transmisyjne

W największym skrócie można powiedzieć, że:

Sieci kablowe to, w których do transmisji (wymiany) danych pomiędzy elementami został

wykorzystany kabel. Może to być tzw. skrętka, kabel koncentryczny albo światłowód. Zalety

tego rodzaju połączenia to m.in. niskie koszty instalacji, odporność na uszkodzenia

mechaniczne oraz zakłócenia. Głównymi wadami są między innymi trudności

w zlokalizowaniu uszkodzeń kabla czy unieruchomienie całego odcinka sieci w razie awarii.

W przypadku przesyłania danych na większe odległości dodatkowo dochodzi kłopotliwa

inwestycja. Z oczywistych względów sieci te nie nadają się do łączenia elementów

mobilnych.

Sieci bezprzewodowe cechują się brakiem połączeń kablowych. Transmisja danych odbywa się za pomocą

fal radiowych lub podczerwieni. Zaletami takiej sieci są: brak kabli łączących elementy sieci, możliwości

przemieszczenia elementów – istnieje zatem możliwość obsługi urządzeń mobilnych. Główną wadą sieci

bezprzewodowych jest ograniczony zasięg oraz możliwość wystąpienia zakłóceń. Trzeba pamiętać, że

niezabezpieczone dane przesyłane siecią bezprzewodową mogą zostać dość łatwo przechwycone

i odczytane przez niepożądane osoby.



Transmisja kablowa



Transmisja kablowa – skrętka

Para skręcana nieekranowana (skrętka UTP - unshielded twisted pair)) zwykłych drutów

miedzianych jest dziś podstawowym medium transmisyjnym stosowanym w do przesyłania

danych, w szczególności w telekomunikacji.

Pary skręcane są produkowana w formie kabli wieloparowych.

Pomiędzy parami przewodów występują zakłócenia określane jako „przenik zbliżny".

W liniach transmisyjnych występuje również zakłócenie zwane echem, wywołane złym

dopasowaniem zakończeń linii. Są one przyczyną zniekształceń poziomu odbieranych

sygnałów.

Z uwagi na silne sprzężenia elektromagnetyczne występujące pomiędzy parami drutów tego

samego kabla oraz bardzo duży wpływ zakłóceń otoczenia, pary skręcane nieekranowane nie

nadają się do transmisji sygnałów analogowych.



Transmisja kablowa – skrętka

W celu zabezpieczenia skrętki przed działaniem niepożądanych czynników mogących mieć

wpływ na transmisje danych, np. fal elektromagnetycznych, wyposaża się ją w specjalne

ekranowanie (ekrany ochronne).

UTP – skrętka nieekranowana

FTP – skrętka ekranowana folią

STP – skrętka ekranowana siatką



Transmisja kablowa – skrętka

U/UTP – skrętka nieekranowana F/UTP – skrętka foliowana U/FTP – skrętka z każdą parą 

w osobnym ekranie z folii

F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym 

ekranie z folii, dodatkowo całość w ekranie z folii

S/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną, 

dodatkowo całość w ekranie z siatki



Transmisja kablowa – skrętka
Inny podział skrętek to podział na kategorie. Poniżej zestawienie charakterystyki

podstawowych kategorii skrętki:

Kategoria Częstotliwość do Prędkość / Standard / Odległość

5e 100MHz
100Mbit - 100Base-TX oraz 1Gbit – 1000Base-T na odległość do 100m (włączając 

patchcordy przyłączeniowe urządzeń). Kompatybilny wstecznie z cat3.

6 250MHz

1Gbit - 1000BASE-T i 1000BASE-TX, 10Gbit – 10GBASE-T. W przypadku 1Gbit do 

100m. W przypadku 10Gbit – 37-55m. Kompatybilny wstecznie z wcześniejszymi 

kategoriami.

6A 500MHz

1Gbit - 1000BASE-T i 1000BASE-TX, 10Gbit – 10GBASE-T. W przypadku 1Gbit do 

100m. 10Gbit do 100m (wysokie rygory jakościowe instalacji). Kompatybilny 

wstecznie z wcześniejszymi kategoriami.

7 –

poprawnie 

class F

600MHz jw. 

7A –

poprawnie 

class FA

1000MHz
jw. + 40Gbit do 50 metrów oraz 100Gbit do 15 metrów. Nadaje się również do 

wykorzystania w instalacjach CATV.

8 (8.1 i 8.2) -

w trakcie 

opracowywa

nia

1.6-2GHz 25 i 40 Gbit do 30m (kanał), wstecznie kompatybilna z 6a i starszymi



Transmisja kablowa – skrętka

Zalety:

• najtańsze medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych

urządzeń),

• wysoka prędkość transmisji,

• łatwe diagnozowanie uszkodzeń,

• łatwa instalacja,

• odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden

element sieci),

• jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci.

Wady:

• niższa długość odcinka kabla niż w innych mediach stosowanych np. w Ethernecie,

• mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej),

• niska odporność na uszkodzenia mechaniczne - konieczne jest instalowanie specjalnych listew

naściennych itp.



Transmisja kablowa – kabel koncentryczny

Kabel koncentryczny (współosiowy) w dużym stopniu eliminuje zjawisko przesłuchów

i odbić.

Składa się z dwóch przewodów umieszczonych jeden wewnątrz drugiego, co zapewnia

większą odporność na zakłócenia. Jeden z nich jest to drut lub linka miedziana znajdujący się

w środku kabla a drugi jest to oplot.

Wyróżniamy dwa typy kabla koncentrycznego: kabel koncentryczny cienki oraz kabel

koncentryczny gruby.

Wyróżniamy dwa typy kabla koncentrycznego: kabel koncentryczny cienki oraz kabel koncentryczny gruby.



Transmisja kablowa – kabel koncentryczny

Zwykle kabel koncentryczny zakończony jest złączem zwanym BNC. Czasami spotkamy też

na zakończeniu kabla koncentrycznego, tak zwany terminator BNC, którego zadaniem jest

eliminowanie odbicia sygnału.

Zalety:

• ze względu na posiadaną ekranizację, jest mało wrażliwy na zakłócenia i szumy,

• jest tańszy niż ekranowana skrętka,

• posiada twardą osłonę, dzięki czemu jest bardziej odporny na uszkodzenia fizyczne.

• nadaje się do sieci z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowym).

Wady:

• ograniczenie szybkości do 10Mbit,

• niewygodny sposób instalacji (duże łącza, terminatory, łączki T, duża grubość i niewielka elastyczność

kabla),

• słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowych elementów sieci),

• niska odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia dużą część sieci),

• trudności przy lokalizowaniu usterki.



Transmisja kablowa – światłowód

Światłowody na chwile obecną są najlepszym kablowym medium transmisji danych.

Skutecznie wypierają klasyczne kable elektryczne praktycznie we wszystkich dziedzinach

przesyłu danych, zaczynając od sieci telekomunikacyjnych a kończąc na CCTV.

Światłowody charakteryzują się bardzo niską tłumiennością, co umożliwia prowadzenie kabli na duże

odległości bez konieczności stosowania systemów regeneracji sygnału. Jednocześnie mogą transmitować

znacznie więcej danych w tym samym czasie niż kable miedziane. W światłowodach nośnikiem informacji

jest światło, co oznacza, że są one całkowicie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Mogą być zatem

stosowane w dowolnych konfiguracjach, bez obawy, że będą indukować między sobą niepożądane sygnały

szumów.

Transmisja światłowodowa polega na prowadzeniu przez włókno szklane promieni optycznych

generowanych przez źródła światła. Jako nadajniki są obecnie używane diody LED lub diody laserowe LD.

Odbiornikami są fotodiody.



Transmisja kablowa – światłowód

Budowa światłowodu:

• rdzeń – o wyższym współczynniku załamania światła,

• płaszcz – o niższym współczynniku załamania światła,

• powłoka lakierowana chroniąca płaszcz,

• powłoka wzmacniająca chroniąca rdzeń podczas instalacji,

• płaszcz zewnętrzny.



Transmisja kablowa – światłowód

Rodzaje światłowodów

Jednomodowe - światłowód, w którym możliwa jest transmisja tylko jednej wiązki światła.

Promień świetlny biegnie wzdłuż włókna równolegle do osi rdzenia. Dzięki temu wiązka

świetlna niosąca informacje nie ulega szybkiemu rozmyciu (dyspersji), co zwiększa

odległość, na jaką można przesłać dane bez potrzeby ich regeneracji.

Wielomodowe - jego konstrukcja umożliwia jednoczesne nadawanie kilku sygnałów

świetlnych. W włóknie wielomodowym transmitowanych jest wiele modów (wiązek światła)

o różnej długości fali. Przyczynia się do powstawania wewnątrz światłowodu dyspersji

modowej, czyli rozmycia sygnału, które przekłada się na znaczne ograniczenie zasięgu

transmisji bądź jej szybkości. Rozmycie sygnału spowodowane jest różną drogą między

nadajnikiem i odbiornikiem, jaka musi zostać pokonana przez każdy z modów. Wynika to

z różnych kątów odbicia wiązki światła od granicy rdzenia.

Transmisja światła w światłowodzie 

1 – wielomodowym, 

2 – jednomodowym.



Transmisja kablowa – światłowód

Rodzaje światłowodów

Światłowód jednomodowy i wielomodowy różnią się średnicą rdzenia. Średnica rdzenia

włókna jednomodowego wynosi zwykle od 8 – 10 mikrometrów (standardowo 9 µm),

natomiast dla włókna wielomodowego rdzeń ma standardową średnicę 62,5 bądź 50

mikrometrów. Najczęściej spotykana znormalizowana średnica płaszcza wynosi 125

mikrometrów.

Zdecydowaną zaletą światłowodów jednomodowych jest możliwość transmisji sygnałów bez

regeneracji nawet do 120 kilometrów. W przypadku światłowodów wielomodowych,

maksymalny zasięg transmisji wynosi 2 kilometry. Oczywiście odległość transmisji

uwarunkowana jest od zastosowanego urządzenia optycznego i jego możliwości.
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Telefonia stacjonarna

Jeśli chodzi o dostęp do mediów kablowych możliwe są głównie trzy rozwiązania:

• własna infrastruktura,

• łącza dzierżawione,

• łącza komutowane.

Łącze dzierżawione – łącze telekomunikacyjne (miedziane lub światłowód) wydzierżawione od innego

operatora lub osoby indywidualnej po to, aby móc przesłać po nim swój sygnał. Łącze dzierżawione

transmisji danych ma stałą przepustowość.

Łącze telekomunikacyjne komutowane – połączenie użytkownika korzystającego z zasobów sieci zestawione

na określony czas, z wykorzystaniem publicznej sieci telefonicznej. Przykładem może być dostęp do

Internetu za pomącą modemu telefonicznego.



Topologie sieci przewodowych

Topologia sieci (ang. network topology) - sposób fizycznego połączenia węzłów w sieci.

Podstawowe rodzaje topologii sieci to:

• magistrala, szyna (bus),

• pierścień,

• gwiazda.

Istnieją też inne rozwiązania np. podwójny pierścień

czy topologie mieszane.



Topologie sieci przewodowych

Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. bus topology) - wszystkie elementy sieci

podłączone do jednej magistrali. Dla tej topologii istniej wiele różnych protokołów transmisji

Zalety topologii magistrali:

• Tania budowa

• Brak koncentratorów/przełączników

• Jeden kabel

• Możliwość dołączania nowych urządzeń bez przerywania komunikacji (sterownia)

• Awaria węzła nie powoduje paraliżu sieci

Wady topologii magistrali:

• Awaria kabla powoduje paraliż sieci

• Ograniczona możliwość rozbudowy

• Niska przepustowość

• Obsługuje tylko jeden kanał transmisyjny



Topologie sieci

Topologia pierścienia (ang. Token Ring) każdy komputer jest połączony z innymi dwoma, co

daje nam obieg zamknięty, który potocznie nazywamy pierścieniem. Każdy komputer

zamknięty w pierścieniu pełni role wzmacniacza sygnału.

Zalety topologii pierścienia:

• Małe zużycie kabla

• Niskie koszty budowy

Wady topologii pierścienia:

• Niska przepustowość

• Trudna do rozbudowy

• Ciężka lokalizacja uszkodzeń

• Uszkodzenie jednej stacji powoduje paraliż sieci

W sieciach tego typu transmisja odbywa się najczęściej na zasadzie przekazywania żetonu (tokena).

Ponieważ więc można obliczyć maksymalny czas oczekiwania każdego urządzenia na dostęp do sieci jest to

sieć deterministyczna.



Topologie sieci przewodowych

Topologia gwiazdy składa się z punktu centralnego koncentratora (hub) lub przełącznika

(switch), do którego są podłączone wszystkie inne węzły sieci. Gwiazdy są

najpopularniejszymi topologiami stosowanymi w sieciach LAN.

Zalety topologii gwiazdy:

• Łatwa lokalizacja uszkodzenia

• Bardzo łatwa rozbudowa sieci

• Uszkodzenie węzła nie sparaliżuje sieci

• Wysoka przepustowość

• Proste zarządzanie siecią

Wady topologii gwiazdy:

• Większa ilość kabli

• Ograniczenie odległości stacji roboczej od koncentratora

• Uszkodzenie koncentratora powoduje całkowity paraliż sieci



Transmisja bezprzewodowa

Alternatywa dla sieci kablowych gdy:

• Brak fizycznej możliwości zastosowania okablowania

• Względy ekonomiczne

Zalety:

• Łatwy dostęp do kanału transmisji i zasobów sieci

• Pokrycie stosunkowo dużego obszaru

• Możliwość komunikacji użytkowników mobilnych

• Łatwość rozbudowy, skalowalność

• Różnorodność konfiguracji i topologii

• Niski koszt tworzenia sieci

Wady:

• Stosunkowo duże rozpraszanie energii

• Wysoki poziom zakłóceń zewnętrznych

• Niższe przepustowości (w porównaniu z sieciami przewodowymi)

• Ograniczenia dotyczące częstotliwości

• Zagrożenia bezpieczeństwa (podsłuchy, zagłuszanie)

Bezprzewodowe sieciowe łącza transmisyjne mogą używać:

• Standardowej transmisji radiowej (broadcast)

• Mikrofalowej transmisji radiowej

• Satelitarnej transmisji radiowej

• Komórkowej transmisji radiowej



Transmisja bezprzewodowa

Ze względu na zasięg komunikację bezprzewodową możemy podzielić na transmisję:

• o małym zasięgu (do kilkunastu metrów) – IrDA, Bluetooth,

• o średnim zasięgu (do kilkudziesięciu/kilkuset metrów) – Wi-Fi, ZigBee

• o dużym zasięgu (od kilku do setek/tysięcy kilometrów) – GSM, radiomodemy,

transmisja satelitarna.



Transmisja bezprzewodowa

Przykładowe technologie transmisji bezprzewodowej z orientacyjnym zasięgiem.

Wiele bezprzewodowych urządzeń przemysłowych pracuje w paśmie ISM.

ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical – "przemysłowe, naukowe, medyczne") to pasmo radiowe

przeznaczone dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. ISM z definicji jest pasmem

nielicencjonowanym. Obecnie z części tych zakresów (2,4 GHZ oraz 5 GHz) korzystają systemy

bezprzewodowej transmisji danych, np. WiFi oraz Bluetooth.



Transmisja bezprzewodowa o małym zasięgu

W systemach teleinformatycznych, w tym w ITS, pewne znaczenie ogrywa komunikacja

bezprzewodowa o małym zasięgu. Nie jest ona wykorzystywana oczywiście na poziomie

komunikacji pomiędzy stacją procesową i operatorską, lecz głównie na poziomie obwodów

obiektowych.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest komunikacja Bluetooth, ale można spotkać

rozwiązania bazujące np. na komunikacji IrDA. Warto wspomnieć też o coraz bardziej

powszechnym w przemyślę rozwiązaniu – komunikacji Zig-Bee.

Komunikacja Bluetooth jest przeznaczone do bezpośredniej obsługi urządzeń wykonawczych. Transmisja

odbywa się w całym zakresie pasma 2,4 GHz. Bluetooth nadaje się do małych sieci ze stosunkowo niewielką

liczbą urządzeń i prędkościami przesyłu danych rzędu 1 Mb/s (Bluetooth 5 – 2 Mb/s). Zaletą transmisji

Bluetooth jest duża niezawodność. Ze względu na rodzaje zastosowań istnieje wiele profli sieci Bluetooth. W

zależności od zastosowanej anteny, urządzenie z interfejsem Bluetooth można oddalić od komputera na

odległość od 10 do 100 m.

IrDA to system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania

podczerwonego. Jego elementy przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych.

Standard ten charakteryzuje się:

• prostą i tanią implementacją,

• małym poborem mocy,

• połączeniami bezpośrednimi typu punkt-punkt,

• wolnym i niepewnym transferem danych.

Technologia IrDA wykorzystuje skupioną wiązkę światła w paśmie podczerwonym. Warunkiem

zastosowania IrDA jest posiadanie co najmniej dwóch urządzeń, pomiędzy którymi nie ma przeszkód, które

utrudniały by ich wzajemną widoczność



Transmisja bezprzewodowa o małym zasięgu

Zig-Bee jest podstawą tworzenia sieci, które nie wymagają dużych prędkości transmisji danych,

a priorytetem jest jak najmniejszy pobór energii i koszt wdrożenia. Dlatego ZigBee jest kojarzony głównie

z sieciami czujnikowymi1 (sensorowymi), które dane pomiarowe transmitują w określonych odstępach czasu,

na odległości do kilkudziesięciu metrów (max 100 m). Standard przewiduje trzy prędkości transmisji:

250kb/s w paśmie 2,4GHz, 40kb/s przy częstotliwości 915MHz oraz 20kb/s przy 868MHz. Oprócz sieci

sensorowych, typowymi zastosowaniami Zig-Bee są sieci personalne (WPAN), automatyka domowa,

systemy alarmowe, systemy monitoringu.

1 o sieciach sensorowych będziemy jeszcze mówić w dalszej części wykładu



Transmisja bezprzewodowa o małym zasięgu

Przykład wykorzystania komunikacji o małym zasięgu
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Łączność Wi-Fi

Urządzenia Wi-Fi służą do bezprzewodowej komunikacji Ethernet1 w paśmie 2,4 GHz oraz

5 GHz. Jak już wiemy obydwa pasma nie wymagają pozwoleń oraz są niezależne od

operatorów. Brak opłat eksploatacyjnych sprawia, że sygnał może być przesyłany bez

konieczności ograniczania ilości przesyłanych danych. Istnieje możliwość transmisji sygnału

z wysoką prędkością - nawet do 300 Mbps. Typowy zasięg komunikacji może dochodzić do

kilu kilometrów (z wykorzystaniem repeaterów). Elastyczność, łatwość wdrożenia oraz

reorganizacji sprawiają, że urządzenia Wi-Fi te doskonale sprawdzają się do budowy

zarówno małych, jak i większych lokalnych sieci bezprzewodowych (ang. wireless local area

network WLAN).

W systemach ITS nie zaleca się budowy radiolinii wykorzystujących pasmo WiFi 2.4 GHz (standard

802.11.b, g lub n). To pasmo powszechnie wykorzystują wszelkiego rodzaju urządzenia komputerowe. Jest

narażone na łatwe zakłócanie. Z tego punktu widzenia bardziej interesujące jest pasmo 5,4 GHz. Jest to

pasmo mniej narażone na zakłócanie przez innych.

1 Ethernet jest zbiorem standardów wykorzystywanych do tworzenia przede wszystkim sieci lokalnych

(LAN). Takich standardów jest sporo i określają chociażby typy przewodów, które mogą być używane

w sieci, definiują pojęcia ramki i pakietu i wprowadzają adresy MAC.



Łączność Wi-Fi

O ile w warunkach przemysłowych szybkość transmisji osiągalna w sieciach Wi-Fi jest

wystarczająca, o tyle warto zwrócić uwagę na inne problematyczne kwestie. Zgodnie ze

specyfikacją zasięg tej sieci wynosić może nawet 250 metrów (dla 802.11n), typowo jest to

jednak mniej – od kilkudziesięciu do 100 metrów. W pewnych zastosowaniach

przemysłowych – np. w sieciach w obrębie dużej hali, magazynu lub rozległej fabryki może

być to niewystarczające, co pociąga za sobą konieczność stosowania dodatkowych urządzeń

sieciowych.

Drugą kwestią są zakłócenia transmisji, które jako poważny problem widzi wielu użytkowników. Informacje

w sieci Wi-Fi przesyłanie są w paśmie udostępnionym do publicznego, nielicencjonowanego użytku. Jest to

niewątpliwą zaletą, ponieważ dzięki temu nie są konieczne żadne dodatkowe opłaty, z drugiej strony w

warunkach gdy na jednym terenie pracować ma wiele urządzeń korzystających z tego samego zakresu

częstotliwości, wystąpić mogą problemy.



Łączność Wi-Fi

Oprócz możliwości przypadkowych zakłóceń w transmisji bezprzewodowej, pod uwagę należy też brać

celowe działanie na szkodę oraz chęć nieuprawnionego dostępu do transmitowanych informacji.

W przypadku np. przesyłu danych pomiarowych kluczowych dla procesu sterowania w zakładzie

przemysłowym taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje. Dlatego jedną z największych obaw, jakie

od początku towarzyszą wdrażaniu technologii sieci bezprzewodowych, są właśnie kwestie zachowania

bezpieczeństwa transmisji.

W związku z tym od dawna podejmowano próby wprowadzenia pewnych zabezpieczeń – tj. kodowania.

Pierwszym z nich był WEP (stosunkowo mało skuteczny), potem WPA (Wi-Fi Protected Access). Obecnie

popularny jest standard WPA2 korzystający z algorytmu szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard),

który jest, zdaniem wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa, nie do złamania w typowych warunkach. Umożliwia

on między innymi klientowi niezauważalnie, bez utraty połączenia przełączanie pomiędzy punktami dostępu.

Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń mobilnych takich jak laptopy, palmtopy, itp., które nie

muszą kończyć kontaktu z dotychczasowym punktem dostępowym, aby nawiązywać połączenie z innym,

nowym punktem. Jest to duża zaleta w systemach ITS.



Łączność Wi-Fi (przemysłowy Ethernet bezprzewodowy)

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – bezprzewodowa wierność

• Umożliwia budowę sieci Ad-Hoc, LAN

• Pierwsza wersja standardu IEEE 802.11 – 1997 rok

• Działa w pasmach:

– 2,4 GHz (2400 do 2485MHz)

– 5 GHz (4915 do 5825 MHz)

• Zakres częstotliwości nie podlega koncesjonowaniu

• Ograniczenia mocy promieniowania

– 2,4 GHz – 100 mW

– 5 GHz – 1W



Transmisja bezprzewodowa

Porównanie wybranych technologii bezprzewodowych o małym zasięgu



Urządzenia GSM

Modemy i routery GSM to uniwersalne urządzenia do bezprzewodowej komunikacji

przemysłowej na duże odległości. Pozwalają na wymianę informacji w czasie rzeczywistym

w systemach rozproszonych i aplikacjach mobilnych.

Uproszczony schemat działania systemu lokalizacji pojazdów w oparciu o transmisję danych GPRS



Urządzenia GSM

Jednym z większych problemów realizacji sieci łączności w systemach ITS jest zapewnienie

komunikacji z elementami przydrożnymi, rozproszonymi w terenie, gdzie nie planuje się

budowy dedykowanych systemów łączności. Najbardziej oczywistym i najtańszym

rozwiązaniem jest wykorzystanie usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych lub

satelitarnych. Wybór usługi dla każdej lokalizacji powinien być poprzedzony szczegółową

analizą potrzeb, możliwości technicznych oraz innych uwarunkowań.

Dostępne są następujące rozwiązania:

• połączenia komutowane wykorzystujące transmisję danych za pomocą modemów w kanałach

rozmownych sieci komórkowej – to rozwiązanie jest już w zasadzie historyczne,

• przesyłanie danych przez modemy wykorzystujące technikę SMS-ów,

• przesyłanie danych wykorzystujące transmisję pakietową GPRS.

Transmisja danych za pomocą modemu w trybie SMS

W tym przypadku do przesyłania informacji wykorzystywany jest kanał sygnalizacyjny. Wadami tego typu

transmisji jest, w przypadku dużej liczby zalogowanych do sieci urządzeń, spadek dostępnej przepływności.

Również w przypadku dużej liczby połączeń głosowych ograniczane jest, dostępne dla transmisji danych,

pasmo.

Transmisja pakietowa GPRS

Transmisja pakietowa realizowana jest na zasadzie współdzielenia. To znaczy wszyscy zalogowani do danej

stacji bazowej są równouprawnieni do korzystania z kanału transmisji pakietowej. Tak więc dostępna

przepływność zmienia się w zasadzie poza kontrolą użytkownika i zależy przede wszystkich od liczby

współużytkowników. Transmisja pakietowa jest transmisją dwukierunkową, o innej przepływności w górę

sieci i innej do abonenta końcowego.



Urządzenia GSM

GSM w systemach ITS

Typową reakcją uczestników ruchu w przypadkach wystąpienia awarii, zablokowania ruchu

na drodze itp. jest korzystanie z telefonów komórkowych. Szczególnie obecnie, kiedy wiele

systemów wspomagania kierowcy korzysta z połączeń „on line”. Powoduje to zmniejszanie

możliwości transmisyjnych sieci w sytuacjach krytycznych. Może to uniemożliwiać

przesyłanie danych do znaków zmiennej treści, przesyłanie danych alarmowych do centrów

zarządzania.

POSUMOWUJĄC

Plusem komunikacji przy użyciu sieci komórkowych jest duży zasięg oraz większy stopień zabezpieczenia

poufności. Do wad natomiast można zaliczyć opłaty należne operatorowi sieci i wciąż relatywnie nieduże

prędkości transmisji oraz ewentualne problemy w przypadkach przeciążenia sieci. Tego typu rozwiązania są

jednak od lat z powodzeniem stosowane w systemach zdalnego odczytu i kontroli, gdzie konieczne jest

przesyłanie niewielkich ilości informacji na duże odległości

Podobna prawidłowość dotyczy wykorzystywania kanałów SMS-owych. Jeśli kanał sygnalizacyjny nie jest

przeciążony to modemy przesyłają informacje dosyć szybko. Jeśli kanał sygnalizacyjny jest zajęty (np. przez

transmisję innych SMS-ów) to po kilku próbach przekazania SMSa jest on zapamiętywany na serwerze

wiadomości i przekazywany po pewnym czasie. Tego typu technika jest zalecana do przekazywania danych

niezbyt wrażliwych.



Łączność radiomodemowa

Radiomodemy zastępują kable przesyłające dane (w zależności od ukształtowania terenu i

mocy wyjściowej) na odległość do kilkudziesięciu kilometrów. Istnieje możliwość

zwiększenia zasięgu transmisji poprzez zastosowanie retransmiterów sygnału (funkcję

retransmitera może pełnić dowolny radiomodem). Powszechnymi zastosowaniami

radiomodemów są: telemetria jak również zdalne sterownie i monitoring. Zwykle są

instalowane wszędzie tam, gdzie połączenie kablowe jest trudne do zrealizowania lub jest

zbyt drogie w realizacji. Dużą ich zaletę jest elastyczność i łatwość instalacji.

Zapewniają one prędkość transmisji rzędu kilkuset kb/s i są uważane za rozwiązanie konkurencyjne dla sieci

komórkowych. Sprawdzają się szczególnie w przypadku obiektów wodno-kanalizacyjnych i różnych

rozłożonych obszarowo zakładów – np. sterowanie armatkami śnieżnymi.



Łączność radiomodemowa

Pasmo licencjonowane 400 - 470 MHz

Zakres częstotliwości 400 - 470 MHz, czyli tzw. pasmo UHF pozwala tworzyć niezależne systemy

komunikacji wykorzystujące „własny" kanał częstotliwości, co jest szczególnie istotne w bardziej

odpowiedzialnych systemach. Użytkownik takiej sieci bezprzewodowej całkowicie uniezależnia się od

zewnętrznych operatorów oraz od opłat związanych z przesyłem danych. Dzięki temu transmisja informacji

może odbywać się "online".

Pasmo wolne 868 - 870 MHz

Zakres częstotliwości 868 - 870 MHz pozwala na pracę urządzeń bezprzewodowych

bez formalności i dodatkowych kosztów. Pasmo to jest podzielone na zakresy zależne

od mocy wyjściowej i cyklu pracy nadajnika. Dla aplikacji przemysłowych najbardziej

interesujący jest wycinek pasma od 869,400 MHZ do 869, 650 MHz pozwalający na

przesył danych z maksymalną mocą do 500 mW.

Do realizacji łączy bezprzewodowych dla podsystemów ITS wymagających podwyższonej niezawodności

powinny być stosowane łącza wyłącznie w paśmie licencjonowanym. Można dopuszczać niewielkie

odstępstwa w terenie o bardzo małym nasyceniu zabudową – np. leśnym. Tam można wykorzystywać

również w ograniczonym zakresie pasma nie licencjonowane – ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne

zastosowanie w tym paśmie urządzeń przez innych użytkowników.



Łączność satelitarna

Zacznijmy od przykładu

System WIM PRO wzbogacony o łączność satelitarną

Uzyskanie odpowiednio wysokiej jakości transmisji

danych ze stacji preselekcyjnych może być znacznym

wyzwaniem. Ze względu zróżnicowane lokalizacje stacji

mogą wystąpić problemy z zasięgiem komercyjnych

sieci WiFi lub GSM. W takich wypadkach doskonale

sprawdza się transmisja satelitarna. Niewielkich

rozmiarów antena satelitarna zapewnia dużą skuteczność

nadawania i odbierania pakietów o przepustowości

nawet do 30 Mbps w dowolnym miejscu w Europie.

Zalety łączności satelitarnej w stacjach WIM PRO:

• proste rozwiązanie budowane na bazie

zaawansowanej technologii,

• wysoka niezawodność i dostępność w każdym

miejscu z taką samą jakością,

• łatwość zarządzania – w prosty sposób można

kontrolować całą rozproszoną sieć,

• elastyczność i skalowalność – system możliwy

do dostosowania względem różnych wymagań

odnośnie parametrów transmisji danych.



Łączność satelitarna

System łączności satelitarnej składa się z 3 elementów:

1. modułów naziemnych,

2. modułu kosmicznego,

3. kanału radiowego.

Ad 2. Ze względu na położenie satelitów wyróżniamy między innymi:

a) LEO (Low Earth Orbit) zawieszone na niskich orbitach nad ziemią: 600-2500 km

b) MEO (Medium Earth Orbit) zawieszone na orbitach nad ziemią: 8-12 tys. km

c) GEO (Geostationary Orbit) – zawieszone na orbicie geostacjonarnej – 35,8 tys. km nad ziemią

Ad 1. W skład modułu naziemnego wchodzą

terminale abonenckie, stacje bazowe, stacje

kontrolne, naziemna sieć szkieletowa. Terminale

abonenckie wyposażone są w anteny, za pomocą

których mogą wysyłać i odbierać sygnały z satelity.

Inną częścią składową terminala abonenckiego jest

specjalne urządzenie konwertujące odbierany

sygnał wysokiej częstotliwości na sygnał mowy czy

ramki określonego protokołu.

Nazwa systemu
Wysokość orbity 

[km]

Wymagana 

liczba satelitów

Opóźnienie 

sygnału [ms]

Przykład 

systemu

LEO 500-2000
kilkadziesiąt (ok. 

40)
50

Teledesic, 

Globalstar

MEO 8000-12000 10-15 150 Orblink

GEO 35 786 3-4 300 Inmarsat, VSAT



Łączność satelitarna

System łączności satelitarnej składa się z 3 elementów:

1. modułów naziemnych,

2. modułu kosmicznego,

3. kanału radiowego.

Ad 2.

Zasięg 3 satelitów geostacjonarnych

Ad 3. Rozróżniamy kanał radiowy tzw. "uplink" służący do transmisji Ziemia-satelita oraz w przeciwnym

kierunku satelita-Ziemia tzw. "downlink". W ramach każdego pasma określono konkretne zakresy

częstotliwości, które przeznaczone są dla transmisji przez satelity.



Łączność satelitarna

Istnieją dwa podstawowe typy architektury systemów

satelitarnych:

a) satelity są tylko siecią dostępową

taka architektura jest bardzo popularna i chętnie

stosowana z dwóch powodów:

• konstrukcja satelitów jest uproszczona,

pozbawione są one elementów wzmacniających;

prosta konstrukcja oznacza większą

niezawodność.

• transmisja sygnału przez satelitę jest

przeźroczysta; Satelita nie zna typów

przesyłanych wiadomości, nie ingeruje w nie;

oznacza to, że można przesyłać wiadomości

dowolnego typu, nie ma konieczności zgodności

protokołów transmisyjnych.



Łączność satelitarna

Istnieją dwa podstawowe typy architektury systemów

satelitarnych:

a) satelity są tylko siecią dostępową

b) satelity stanowią zarówno sieć dostępową jak

i szkieletową1

Architektura tego typu wynika z dążenia do

maksymalnego uproszczenia i zmniejszenia

rozmiarów terminali abonenckich; wymagane

wielkości anten i moce transmitowanych sygnałów

będą mniejsze; jest to sprawa kluczowa przy

projektowaniu sieci osobistych (w tym mobilnych).

Architektura ta stała się możliwa dopiero niedawno,

wraz z postępem techniki; konieczne jest bowiem

wyniesienie na orbitę znacznie bardziej

skomplikowany satelitów.

1 Sieć szkieletowa to sieci, która łączy ruch z mniejszych sieci i transportuje dane pomiędzy tymi sieciami.

Zazwyczaj sieć szkieletowa posiada dużą przepustowość i szybką prędkość transmisji aby móc przesyłać

dużą ilość danych pomiędzy sieciami. Często posiada urządzenia wzmacniające sygnał.
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Łączność satelitarna – przykładowe systemy

EutelTRACS

System satelitarny obsługiwany z centrum Paryża dla międzynarodowego ruchu ciężarówek

od 1992 roku . W szczególności umożliwia monitoring pojazdu w czasie rzeczywistym,

łączność z kierowcą, zapewnia informacje o jego czasie pracy z analizą zgodną z przepisami,

informacje o zużytym paliwie, o aktualnym poziomie paliwa i tankowaniach, informacje

o przejechanej drodze z analizą prędkości, postojów przy włączonym silniku, a nawet

obrotów jednostki napędowej. System ma także funkcję monitorowania naczep wraz z

podawaniem informacji o otwieraniu drzwi, a w przypadku chłodni użytkownik dowie się o

aktualnej temperaturze, jaka panuje w naczepie.

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Technika telekomunikacji satelitarnej wykorzystującej terminale abonenckie wyposażone w anteny o bardzo

małej średnicy. Systemy VSAT korzystają z transponderów satelitów geostacjonarnych (GEO). Wykorzystanie

stacji VSAT umożliwia realizację różnorodnych usług telekomunikacyjnych w przypadkach, gdy dostępna

infrastruktura naziemna nie jest w stanie zapewnić możliwości korzystania z łączy o odpowiednich

parametrach technicznych.

Podstawową zaletą techniki VSAT jest elastyczność pozwalająca zarówno na organizowanie sieci o dowolnej

strukturze, jak i zestawianie połączeń typu punkt-punkt do miejsc o słabo rozbudowanej infrastrukturze

telekomunikacyjnej. Warto podkreślić, że system VSAT może być wykorzystywany jako sieć łączności

podstawowej, lub też w charakterze systemu awaryjnego, uruchamianego w przypadku niedostępności łączy

zasadniczych.



Łączność satelitarna

Zalety łączności satelitarnej:

a) dostępność – możliwość transmisji z dowolnego miejsca (objętego zasięgiem satelity)

b) prostsza i szybsza instalacja terminala abonenckiego niż kładzenie kabli

c) szerokopasmowa transmisja z dużymi przepustowościami

Wady łączności satelitarnej:

a) możliwe spore koszty instalacja terminala abonenckiego

b) wpływ warunków atmosferycznych na jakość transmisji (deszczu, wiatru)

c) konieczność bezpośredniej widoczności anteny i satelity – nawet obecność drzew i innej roślinności

wpływa niekorzystnie na sygnał

d) opóźnienie sygnału może wynosić od 500 do 900 milisekund (orbit LEO i MEO opóźnienia transmisyjne

wynoszą ok. 0,03 sekundy, dla orbit GEO – 0,24 sekundy (w jedną stronę), do tego należy jednak

doliczyć opóźnienia związane z konwersją i przetwarzaniem danych) - opóźnienia w transmisji

telefonicznej to średnio 150 – 200 milisekund

e) różny kąt padania sygnału zależny do szerokości geograficznej, w szczególności przy satelitach

geostacjonarnych – brak pokrycia obszarów okołobiegunowych



Transmisja bezprzewodowa – topologie sieci

Sieci bezprzewodowe zwykle pracują w jednej z nasypujących topologii:

• Sieci AD-Hoc

• Sieci infrastrukturalne

• Sieci kratowe

• Sieci sensorowe



Transmisja bezprzewodowe umożliwia tworzenie sieci Ad-Hoc

Cechy

• Sieć o zdecentralizowanej strukturze

• Urządzenia mogą pełnić rolę klienta oraz punktu dostępu

• Obejmuje urządzenia w zasięgu sygnału

• Tymczasowa, nietrwała struktura organizacyjna

Transmisja bezprzewodowa – topologie sieci



Transmisja bezprzewodowa

Sieci infrastrukturalne

• Sieci wielokomórkowe, podzielone na strefy BBS (Basic Service Set)

• W ramach jednej strefy BBS komunikacja za pomocą punktów dostępów AP (AccessPoint)

• Punkty dostępu połączone przewodowo

• Możliwość przemieszczania klientów między BBSami



Transmisja bezprzewodowa

Sieci kratowe

• Węzły tworzą siatkę (mesh) łącząc się za pomocą połączeń radiowych

• Niektóre węzły podłączone do sieci przewodowej

• Wysoka niezawodność

– Odporność na awarie

– Możliwość zestawienia innej trasy w oparciu o inne węzły

• Konieczność elastycznego zarządzania częstotliwościami

Na runku dostępne są np. zestawy WI-Fi mesh, które zapewniają skuteczne pokrycie dużej powierzchni (ok.

400 m. kw.) siecią Wi-Fi w budynkach, domach, biurach.



Transmisja bezprzewodowa

Sieci sensorowe

• WSN (wireless sensor network)

• Zestaw sensorów umieszczonych na pewnym obszarze

• Sensory realizują zadanie (np. monitoring)

– Ruchu obiektów

– Zanieczyszczenia

– Pogody

• Problem zasilania/komunikacji



Transmisja bezprzewodowa
Bezprzewodowa sieć sensorowa 



Transmisja bezprzewodowa

Bezprzewodowa sieć sensorowa - sieć złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym

obszarze w celu realizacji wspólnego zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł

wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności,

obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia

powietrza) w różnych miejscach.

Obecnie bezprzewodowe sieci sensorowe stosuje się głównie w:

• monitorowaniu parametrów środowiskowych

• systemach zarządzania ruchem

• śledzeniu zwyczajów różnych gatunków zwierząt

• aplikacjach sejsmograficznych

• aplikacjach kontroli dostępu i nadzoru

• inteligentnych budynkach

• monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów i ofiar wypadków

• kontroli procesów przemysłowych

Typowy węzeł bezprzewodowej sieci czujnikowej zbudowany jest z nadajnika-odbiornika radiowego,

modułu pamięci, mikroprocesora oraz baterii lub innego źródła energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota

od kilkunastu centów do kilkuset dolarów, w zależności od jego parametrów.



Transmisja bezprzewodowa

Najważniejsze parametry, którymi sieci czujnikowe odróżniają się od innych sieci to:

• małe fizyczne rozmiary węzłów

• optymalizacja komunikacji bezprzewodowej, między innymi poprzez implementację

wydajnych algorytmów oraz metod trasowania, w celu oszczędzania energii

• ograniczenie mocy obliczeniowej i pamięci w celu dalszej minimalizacji zużycia energii

• zdolność do samoorganizacji

• odporność na uszkodzenia węzłów

• silne zabezpieczenie komunikacji (najczęściej bezprzewodowej) przed błędami transmisji

• istotny nacisk na szybkość przesyłu informacji (szczególnie w sieciach czujnikowych

mających ostrzegać przed zagrożeniami)

• minimalizacja lub całkowity brak udziału człowieka w utrzymaniu sprawności sieci

• jednorazowość: po zużyciu baterii lub uszkodzeniu węzły sieci czujnikowych często nie

są naprawiane, lecz zastępowane nowymi



Zasady doboru kanałów łączności do potrzeb podsystemów ITS

Zalecania GDDKiA

Generalnie preferowaną i docelową siecią dla systemów ITS powinna być sieć TCP/IP ((ang.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bazująca na światłowodach lub

w ograniczonym zakresie na innych dostępnych technologiach.

Proponując konkretne rozwiązanie należy dążyć do wyważonego rozwiązania zapewniającego równowagę

pomiędzy oczekiwaną niezawodnością a kosztami rozwiązania.

Dobór zastosowanej technologii powinien wynikać również z potrzeb wynikających

z konkretnego podsystemu ITS, zadań, które ma wykonywać oraz możliwości realizacyjnych i technicznych.

O ile w przypadku budowy autostrad płatnych wymaga się aby w procesie ich dostosowywania wykonać sieć

światłowodową, to w przypadku tworzenia punktów wyniesionych podsystemów ITS przy innych

kategoriach dróg może się to okazać niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. W takich przypadkach

najlepiej wykorzystać możliwości realizacji tych kanałów za pomocą sieci i usług oferowanych przez

operatorów telekomunikacyjnych. Ponieważ najczęściej będziemy mieli do czynienia z terenami o niskim

nasyceniu infrastrukturą telekomunikacyjną, trzeba będzie korzystać z sieci komórkowych.

Światłowody należy doprowadzić do szaf na skrzyżowaniach lub miejsc zainstalowania innych elementów

podsystemów ITS, gdzie powinny być umieszczone Ethernetowe switche przemysłowe, służące do agregacji

ruchu generowanego przez różne urządzenia należące do różnych podsystemów, zainstalowanych w pobliżu.



Protokoły komunikacyjne

Wymiana danych pomiędzy węzłami sieci możliwa jest dzięki języków komunikacji

komputerów pełnią protokoły komunikacyjne (sieciowe).

W ciągu wielu lat, opracowano wiele różnych protokołów, przeznaczonych do różnych zadań.

Wszystkie protokoły są traktowane przez sprzęt jednakowo. Karty sieciowe, modemy 3G, 4G

i LTE wszystkie te dane traktują jak strumień bajtów i wysyłają tam, dokąd zostały

zaadresowane. Problem rozpoznania protokołu komunikacyjnego spada na oprogramowanie.

Dane (informacje) przesyłane są w sieci w postaci tzw. ramek (pakietów). Ogólnie ramka zawiera:

• Adres przeznaczenia

• Typ wiadomości

• Wiadomość

• Adres nadawcy

• Sumę kontrolną
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Poniżej przedstawiono kilka przykładów protokołów komunikacyjnych, które można obecnie

spotkać w szeroko rozumianych systemach automatyki.

Modbus

Jeden z pierwszych, wywodzący się z lat 70-tych otwarty protokół komunikacji dla automatyki. Zdobył dużą

popularność dzięki swojej niezawodności i prostocie. Pomimo swojego wieku, do dzisiaj jest powszechnie

wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Opracowany do komunikacji ze sterownikami PLC

w modelu master-slave. Na przestrzeni lat powstały kolejne wersje protokołu Modbus, najpopularniejsze z

nich to to:

Modbus RTU – szeregowy binarny protokół typu master/slave

Modbus ASCII – różniący się od Modbus RTU sposobem kodowania

Modbus TCP/IP – najnowszy w grupie, przesyłanie danych odbywa się w modelu TCP/IP



Protokoły komunikacyjne

Profibus

Rozwiązanie firmy Siemens - otwarty dla producentów i użytkowników protokół, pozwala

łączyć systemy sterowania z czujnikami i wymieniać informację z oprogramowaniem do

wizualizacji. Technologia Profibus jest zorientowana na potrzeby przemysłu procesowego, a w

szczególności tych przedsiębiorstw, które posiadają wysokie wymagania w zakresie kontroli

bezpieczeństwa produkcji.
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CAN (Controller Area Network) – szeregowa magistrala komunikacyjna powstała w latach 80.

XX w. w firmie Robert Bosch GmbH z myślą o zastosowaniach w przemyśle samochodowym

(ABS, sterowanie silnika). Obecnie znajduje zastosowanie również w przemysłowych

magistralach polowych (najpopularniejsze standardy: CANopen, DeviceNet, SDS).

Magistrala CAN wykorzystuje dwuprzewodową skrętkę i pracuje z maksymalną prędkością

transmisji 1 Mb/s na dystansie do 40 m. Wraz ze zwiększaniem dystansu spada maksymalna

prędkość transmisji (np. 250 kbit/s na 250 m).

W magistrali CAN nie ma wyodrębnionej jednostki nadrzędnej dlatego należy do grupy

magistral typu multi-master. Komunikacja ma charakter rozgłoszeniowy ponieważ komunikaty

nadawane na magistralę odbierane są przez wszystkie urządzenia
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Inne protokoły to:

Profinet

Oparty na standardzie przemysłowego Ethernetu, umożliwia zdefiniowanie maksymalnego

opóźnienia w dostarczeniu konkretnych pakietów danych. Możliwość nadania priorytetu

przesyłanym informacjom, ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania aplikacji

czasu rzeczywistego (w tym oprogramowaniu SCADA).

Foundation Fieldbus

Działa na zasadzie komputerowej sieci lokalnej, wykorzystywany jest do dwukierunkowej

wymiany informacji między urządzeniami pomiarowymi a rozproszonymi systemami

sterowania. Został opracowany z myślą o przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją

procesową (rafinerie, zakłady chemiczne i papiernicze).

M-Bus ( Meter-Bus)

Protokół przeznaczony do przesyłania danych z mierników poboru energii elektrycznej,

przepływu wody, ciśnieniomierzy i innych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w

automatyce przemysłowej.

Ethernet/IP

Norma opracowana przez firmę Rockwell Automation, umożliwia nadanie priorytetu dla

transferu danych krytycznych czasowo. Dużymi zaletami standardu Ethernet/IP są łatwa i

szybka konfiguracja, szybkość transmisji danych i możliwość budowy rozległych sieci, dzięki

czemu cieszy się on coraz większą popularnością w zastosowaniach automatyki przemysłowej.


