
Tom III 

KKA 
- ~00() 



XV Krajowa 
Konferencja Automatyki 

Tom III 

KKA 
~OOći 

ORGANIZATOR 
Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 

WSPÓŁORGANIZATORZY 
Politechnika Warszawska 

Redaktorzy: 
Zdzisław BUBNICKi 

Roman KULIKOWSKI 

Janusz KACPRZYK 

Przemysłowy lliśts,tut.- ,A.utomatyki i Pomiarów 
Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki 

,,., 

J 



ORGANIZATOR 

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Politechnika Warszawska 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki 

KOMITET PROGRAMOWY 

Przewodniczący 

Zastępca Przewodniczącego 

Stanisław BAŃKA 
Mikołaj BUSŁOWICZ 

Ryszard GESSING 
Jakub GUTENBAUM 
Stanisław KACZANOWSKI 
Janusz KACPRZYK 
Józef KORBICZ 
Krzysztof KOZŁOWSKI 
Krzysztof KUŹMIŃSKI 
Krzysztof MALINOWSKI 
Antoni NIEDERLIŃSKI 
Tadeusz PUCHAŁKA 
Stanisław SKOCZOWSKI 
Jerzy ŚWIĄTEK 
Ryszard TADEUSIEWICZ 
Krzysztof TCHOŃ 
Jan WĘGLARZ 

Zdzisław BUBNICKI 
Roman KULIKOWSKI 

CZŁONKOWIE 

Michał BIAŁKO 

Władysław FINDEISEN 
Henryk GÓRECKI 
Jerzy JÓZEFCZYK 
Tadeusz KACZOREK 

• Jerzy KLAMKA 
Zbigniew Kow ALSKI 
Juliusz L. KULIKOWSKI 
Kazimierz MALANOWSKI 
Wojciech MITKOWSKI 
Władysław PEŁCZEWSKI 

Leszek RUTKOWSKI 
Roman SŁOWIŃSKI 
Andrzej ŚWIERNIAK 
Piotr TA TJEWSKI 
Leszek TRYBUS 
Andrzej P. WIERZBICKI 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący 

Zastępcy Przewodniczącego 

Członkowie 

Sekretarze naukowi 

Roman KULIKOWSKI 
Janusz KACPRZYK 
Stanisław KACZANOWSKI 
Tadeusz KACZOREK 
Krzysztof MALINOWSKI 
Roman OSTROWSKI 
Tadeusz PUCHAŁKA 
Dariusz w AGNER 
Jan STUDZIŃSKI 
Jan W. OWSIŃSKI 

ISBN 83-89475-02-2 

Copyright© Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 
All rights reserved 

Druk: ARGRAF, Warszawa 



• 



ZASTOSOWANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ C 
Urządzenia, maszyny, środowisko 





_,,.;,-c::}-,<~>+ 
i KKA i XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 27-30 czerwca 2005 
! ,.,_.., ... , ; 
"••«•1_-:. ...... ~ 

PRZESYŁANIE GŁOSU W SIECI ŁON Z ZASTOSOWANIEM 
W AUTOMATYCE BUDYNKU 

Wojciech SZYDEŁKO 

Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, e-ma i l: ws@prz-rzeszow .pl, kai .prz -rzeszow. pl 

Streszczenie: W niniejszym artykule opisano koncepcje 
budowy układu przesyłającego mowę ludzką za pośrednic
twem sieci przemysłowej LON (ang. Loca) Operating Ne
twork). Przedstawiono gotowe urządzenie, które omówiono od 
strony konstrukcyjnej i programowej . 

Słowa kluczowe: LON, Echelon, sieci automatyki, VoIP, 
kompresja. 

1. WSTĘP 

Rozwój sieci mikroprocesorowych spowodował coraz 
powszechniejsze zastosowanie rozproszonych układów 
automatyzacji budynków, które w szczególności przy
czyniają się do wzrostu poczucia komfortu i bezpie
czeństwa. Dążąc do uproszczenia konstrukcji oraz uła
twienia rozbudowy i rekonfiguracji tradycyjnego domo
fonu, w niniejszej pracy zaproponowano układ wzoro
wany na sieci komputerowej, wykorzystujący zasady 
przesyłania dźwięku tam stosowane. Rozwiązanie opie
ra się na sieci polowej LON (Loca! Operating Network) 
rozpowszechnionej w automatyzacji budynków. Za
adaptowano ją do transmisji dźwięku z ukierunkowa
niem na przesyłanie mowy. Wybór sieci pozwolił na 
integrację w jednym systemie wszystkich potrzeb zwią
zanych z automatyzacją budynku. Ponieważ sieć LON 
nie jest przeznaczona do transmisji dużych ilości da
nych, a raczej do przesyłania krótkich komunikatów, 
wykorzystano kompresję mowy. Artykuł omawia 
szczegóły rozwiązania, które zostało sprawdzone 
w praktyce. 

2. ZAŁOŻENIA 

W proponowanym rozwiązaniu węzeł sieci LON zawie
ra, oprócz procesora Neuron, dodatkowy procesor, pra
cujący jako kodek kompresujący i dekompresujący wraz 
z przetwornikiem AC i CA. Zastosowano procesor 
AT90S8535 firmy ATMEL, który jest 8-bitowym mi
krokontrolerem CMOS opartym o architekturę A VR 
RISC [l) . Dzięki wykonywaniu większości instrukcji 
w pojedynczym cyklu zegara, jego wydajność dochodzi 
do 1 MIPS na każdy MHz zegara taktującego, pozwala
jąc na jednoczesną optymalizację szybkości wykony-
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wanego programu. Procesor, w naszym przypadku 
taktowany zegarem 8MHz, posiada wbudowaną pamięć 
RAM i FLASH, programowaną przez interfejs szere
gowy. Do kompresji zastosowano algorytm Intel/DVI 
ADPCM, który jest uproszczoną wersją kodeka stan
dardu G.721 i charakteryzuje się mniejszą złożonością 
obliczeń . Przetwarzany dźwięk jest próbkowany 
z częstotliwością 8kHz i rozdzielczością 8 bitów, prze
noszone pasmo zawiera się w granicach od 300 do 
4000Hz. 

3. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA 

Układ charakteryzuje się prostotą budowy i niewielką 
liczbą elementów dyskretnych. Wybór mikrokontrolera 
scalonego z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, 
przetwornikiem PWM i pamięcią zaowocował obniże
niem kosztów konstrukcji. 

Przedwzmacniacz 
mikrofo""n~o~w_,__-

np\__ 

LED r:----~----
Kontrolki:Węzeł: : 

: sieci : : 

I 
I 

L :sieć: 
o ŁON: 

I I 
N I I 

I 
I 
I _____ ..., ___ , 

Rys. 1. Schemat blokowy węzła domofonu. 

W układzie występują cztery podstawowe bloki (rys. 1): 
przedwzmacniacza mikrofonowego z filtrem RC, mi
krokontrolera, dolnoprzepustowego filtru, wzmacniacza 
mocy z regulacją siły głosu. Do jednego portu mikro
kontrolera podłączone są trzy diody LED informujące 
o aktualnym stanie pracy węzła . Kolejny port pracuje 
jako dwukierunkowa magistrala danych, przez którą 

wysyła i odbiera dane z sieci LON. Trzeci port obsługu
je klawisz nadawania, linię zegarową transmisji danych 
oraz zawiera wyjście modulatora PWM, który generuje 
sygnał mowy. 
W celu zapewnienia nieprzerwanej transmisji danych, 
a co za tym idzie ciągłej i zrozumiałej mowy, niezbędne 
staje się pakietowanie przesyłanych informacji . Zasto-



sowano technikę podwójnego buforowania, które polega 
na naprzemiennym zapełnianiu jednego bufora informa
cjami do wysłania, podczas gdy drugi bufor w tym 
samym czasie jest opróżniany. Prędkość opróżniania 
bufora została ustawiona jako dwukrotnie wyższa od 
prędkości zapełniania, przez co wysyłany strumień 

informacji ma cr.:irakter impulsowy (rys. 2). 

Bufor aktualnie zapełniany skompresowanymi 
informacjami ,,,,,..-----

Bi B2 
-'-=''-------'-• 

Wysyłany pakiet - strumień przesyłanych danych 

Bufor, z którego danych syntetyzowany jest aktualnie 
dźwięk 

elay oś czasu t 

Rys. 2. Fragment algorytmu buforowanych danych. 

Buforowanie danych prowadzi do powstania minimal
nego przesunięcia oznaczonego na rysunku jako tdelay· 
Nadmierne zwiększanie długości bufora może dopro
wadzić do powstania znacznych opóźnień zniekształca
jących przesyłaną mowę. 

3.1. Kompresja 

Dźwięk w postaci nieskompresowanej PCM (ang. Pulse 
Coded Modulation) daje szeroki strumień danych [2]. 
Pomimo ograniczenia rozdzielczości próbek do ośmiu 
bitów i częstotliwości próbkowania do 8 kHz należało
by transportować przez sieć LON, strumień danych o 
szerokości 64 kbps (8 bitów * 8000 próbek/s). Wiązało
by się to z dużym obciążeniem sieci, której typowa 
przepustowość to 72kbps lub w specjalnych przypad
kach 1,25Mbps. Dzięki zastosowaniu kompresji In
tel/DVI ADPCM (stopień kompresji 4) osiągnięto 

zmniejszenie strumienia danych do 16kbps. 

Algorytm kompresji składa się z sześciu podstawowych 
kroków. 
a) Oblicz różnicę pomiędzy nową i poprzednią próbką 

sygnału 

b) ,,Podziel i obetnij" - w tym kroku dokonuje się 

adaptacja parametrów predyktora na podstawie 
różnicy próbek aktualnej i poprzedniej wartości sy
gnału oraz rozmiaru poprzedniego kroku kwantyza
cji. 

c) Oblicz bieżącą wartość predykcji - oblicza moduł 
wartości pr~dyktora, który stanowi element trans
mitowanego ciągu informacji 

d) Ogranicz aktualną wartość predyktora do 16-tu 
bitów 

e) Wyznacz wartość zakodowanej próbki, uaktualnij 
rozmiar kroku kwantyzacji 

f) Dopisz wartość wyjściową do bufora 

Jeżeli zostanie naciśnięty klawisz nadawania, program 
procesora przechodzi w tryb pracy kompresora. Równo-

cześnie z częstotliwością próbkowania sygnału prowa
dzona jest kompresja danych. Gdy pierwszy bufor zo
stanie zapełniony skompresowanym pakietem danych, 
rozpocznie się pseudo-równoległe jego · opróżnianie 
wraz z zapełnianiem bufora drugiego. Bufory cyklicznie 
zamieniają się ze sobą w momencie zapełnienia jednego 
z nich. Puszczenie klawisza nadawania prowadzi do 
wysłania z bufora ostatniego pakietu danych i powrót do 
stanu czuwania. 

3.2. Dekompresja 

Dane, które znajdują się w buforze należy teraz w okre
ślonych odstępach czasu dekompresować i przesyłać do 
układu syntezy dźwięku. Algorytm dekompresji In
tel/DVI ADPCM wykonywany jest w następujących 
krokach: 
a) Pobierz kolejną wartość z bufora 
b) Oblicz parametry predyktora 
c) Rozdziel informacje o znaku i module predykcji 
d) Wylicz różnicę i wartość predykcji 
e) Ogranicz uzyskaną wartość do zadanych ekstre-

mów 
f) Uaktualnij wartość kroku predykcji 
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g) Wyznacz wartość wyjściową 

Synchronizacja dekodera podczas odbioru pakietów 
odbywa się przez porównanie poziomu zapełnienia 

bufora, do którego trafiają dane po odebraniu z sieci, 
z ilością danych, które zostały w buforze ak.tualnie pod
dawanym dekompresji. Rys. 3 przedstawia wykres 
zmian wartości liczników obu buforów. 

o 

Wartość wskaźnika 

Wartość wskaźnika bufora --------, 

80 

I 
I 
I 

bufora 

cykle zegara 

Rys. 3. Wzajemna korelacja wskaźników buforów za
pełnianego i opróżnianego 

Wskaźnik bufora opróżnianego rośnie dwukrotnie wol
niej w stosunku do wskaźnika bufora zapełnianego. 
Rozbieżności czasowe obu buforów określa się porów
nując wartości funkcji obu prostych. Obliczony błąd 
czasu stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich 
działań. Jeżeli błąd przekroczy założone granice, nastę
puje automatyczna korekcja prędkości układu czasowo
licznikowego odpowiedzialnego za prędkość dekompre
sji sygnału. W przypadku większych przestojów deko
der na chwilę wstrzymuje swoją pracę, co objawia się 
,,zamrożeniem" poziomu sygnału na wyjściu układu. 

Wybór algorytmu kompresji i dekompresji podyktowa
ny był chęcią uzyskania skutecznej 
redukcji przesyłanego strumienia danych przy zacho
waniu dobrej jakości mowy - jakość telefoniczna -
prostymi operacjami przy przetwarzaniu oraz możliwo

ścią łatwej implementacji algorytmu w języku C. 



3.3. Przesyłanie danych do węzła LON 

Skompresowany strumień danych jest wysyłany w pa
kietach po 40 ośmiobitowych slow. Transfer poje
dynczego słowa rozpoczyna się ustawieniem słowa na 
wyjściu portu mikroprocesora AT, następnie przez czas 
t.iei (15us) interkom odczekuje na ustabilizowanie się 

stanu na wyjśctach i wystawia logiczne „O'' (przez 
t.,1~15us) na linii zegarowej . Jest to informacja dla 
węzła sieci LON, że powinien odebrać informację 

z portu równoległego . Wartość interwału czasu łc1k jak 
i 4lel wynosi około 15us. Całkowity czas wystawienia 
pojedynczego bajtu danych na porcie wyjściowym td 
wynosi około 125us (1/8000). Kompletny pakiet 
40 bajtów jest wysyłany w czasie 5ms (0,125 ms x40). 
Schemat odbioru danych odbywa się w podobnym fo
macie. 
Do przesyłania danych w sieci wykorzystywane 
są standardowe mechanizmy sieci LON. Bezpośrednio 
wykorzystywana jest zmienna sieciowa typu int. 
Aby była możliwa komunikacja, konieczna jest konfi
guracja sieci i powiązanie ze sobą zmiennych siecio
wych odpowiedzialnych za przesyłanie danych. 

4. PODSUMOWANIE 

Współczesne domofony wymagają stosowania wielu 
przewodów dla zapewnienia prawidłowej komunikacji. 
Sterowanie zamkami i dzwonkami wymaga użycia 

dodatkowych. Rozbudowa takiego systemu jest bardzo 
trudna i kosztowna. 

Zastosowanie domofonu cyfrowego pozwala na ograni
czenie ilości przewodów, gdyż do przesyłania rozmów 
i sterowania używane są te same przewody. Rozbudowa 
i zmiana konfiguracji nie stanowi żadnego problemu. 
Dodatkową zaletą stosowania cyfrowej transmisji mowy 
jest możliwość przesyłania na duże odległości bez 
zwracania uwagi na długość przewodów, co w tradycyj
nych układach jest dużym problemem. Można stosować 
tanie przewody zamiast specjalnych akustycznych, które 
są drogie. W cyfrowych rozwiązaniach ograniczenia na 
odległość też istnieją, ale nie wpływa to na jakość ko
munikacji (jest albo jej nie ma). 
Transmisja cyfrowa może być również zastosowana do 
nagłaśniania dużych pomieszczeń, gdzie dane z central
nego punktu są przesyłane na zasadzie rozgłaszania do 
wszystkich w sieci. 
Przedstawione rozwiązanie dowodzi, że przy telefo
nicznej jakości dźwięku i kompresji strumienia danych 
jest możliwe wykorzystanie sieci przemysłowej do 
przesyłania dźwięku, mimo, że nie było to jej przezna
czeniem. Subiektywna ocena przesyłanego dźwięku jest 
dobra. Mowa jest zrozumiała i bez zakłóceń. 
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