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 Abstrakt 

 

Abstrakt 

V této práci je popsán systém ovládání osvětlení pomocí digitálních signálů. Přesněji se zde 

popisuje protokol DALI, který nám slouţí jako standart v tomto řízení. Jsou zde popsány 

moţnosti zapojení řídících jednotek a také princip komunikaci mezi zátěţí a řídící jednotkou. 

Dále je zde popsán koncepce řízení pomocí kompaktních řídících systémů. Kde je pouţit 

převodník  RS232/DALI. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  DALI, řízení osvětlení, kompaktní řídící systémy, převodník DALI na 

RS232 

  



 Abstract 

 

Abstract 

This thesis describes the system of lighting control via digital signals. In particular DALI 

protocol, this is used as a standard in this control. There is description of possibilities of 

connecting control units and a principal of communication between a load and the control unit. 

Also this thesis contains the conception of control via compact control systems, where is used a 

converter RS232/DALI. 

 

KEY WORDS:   DALI, control lighting, compact control system, converter DALI/RS232 
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1 ÚVOD 
Automatizace a řízení je pro člověka velké ulehčení jeho práce. Veškeré usnadnění práce 

dokáţe velice urychlit a zefektivnit dosavadní práci. Potřeby kontroly nad rozlehlými projekty je 

ulehčena pomoci automatických řídicích systémů. Tyto systémy mohou ovládat a řídit topení, 

klimatizaci a také osvětlení. Námi vytvořený systém řízení nám zaručuje moţnost centrálního 

ovládání, ale také nám dokáţe ušetřit velké mnoţství spotřebované energie pro danou činnost. 

Většinou je celý projekt řízen velkým domovním systémem. Tento systém můţe mít vlastní 

protokol pro komunikaci. V tomto případě musí akční členy podporovat tento protokol. Pokud 

tento protokol není otevřený (volný), tak výroba akčních členů je pouze na vlastníkovy daného 

protokolu nebo výrobci za daný protokol musí platit. Pak tu je také druhá moţnost, kdy mezi 

protokolem domovního systému a protokolem třeba pro osvětlení pouţijeme bránu, která bude 

příkazy překládat do jednotlivých protokolů. V osvětlovací technice je tímto protokolem DALI. 

DALI je otevřený protokol, který nám zaručuje, ţe pokud zařízení podporuje DALI protokol. 

Bude nám určitě komunikovat s naším systémem. Tento protokol je definován v normě 

IEC 62386. Můţeme jej vyuţívat pro různě rozsáhlé aplikace od velkých administrativních budov 

aţ po pouhé ovládání osvětlení v malé konferenční místnosti. Velké systémy bývají řízené 

domovním systémem, který má mnoho řídicích jednotek a sdruţuje i několik řídících protokolů. 

Pro malé aplikace stačí i malá řídicí jednotka. Jako malá řídící jednotka nám můţe poslouţit i 

PLC automat. PLC automat nám můţe také zprostředkovat i vizualizaci řízené aplikace. Pro tento 

automat však musí být moţno vytvořit program, který dokáţe vysílat, i přijímat DALI příkazy. 

Dále tyto příkazy zpracovat a podle nich řídit osvětlení. 
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2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 
V dnešní době se pro řízení osvětlení pouţívá několik zavedených standardů analogový 1-

10V nebo digitální DALI,DSI. Pro tyto protokoly jsou vyráběny různé řídící jednotky, kterými je 

moţno daný systém ovládat. Řídící jednotky mohou být tvořeny dotykovým displejem, který nám 

zobrazuje moţnosti ovládání. Nebo máme panel s tlačítky a pomocí těchto tlačítek můţeme 

systém ovládat. Dále je moţnost k systému připojit PC s programem, který nám daný systém 

dokáţe ovládat nebo různou kombinací těchto moţností. 
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3 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce bylo shromáţdit veškeré technické informace o protokolu DALI. Přeloţit je a 

sepsat do srozumitelné formy. Dále popsat výhody plynoucí z praktické realizace a zhodnotit jaké 

provedení jsou nyní na trhu k dispozici. Vytvořit koncepci pro ovládání svítidel pomocí 

kompaktního řídícího systému AMiNi2D. Pro tento systém vytvořit programovou část, která by 

byla schopná ovládat připojená svítidla. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Co je DALI? 

DALI [Digital Adressable Lighting Interface = digitálně adresovatelné světelné rozhraní]. 

Jako jedna z moţností plynulého ovládání osvětlení je standart 1-10V. Bohuţel tento standart 

není moc flexibilní a jako analogový se nehodí do digitálních domovních systémů. Proto byl 

vytvořen otevřený protokol DALI, ten nám zaručuje přímé ovládání osvětlení. Tento systém se 

uplatní jak ve velkých projektech (osvětlení metra v Praze), ale také jako řízení osvětlení 

v inteligentních rodinných domech. Tento protokol má mnohé výhody oproti 1-10V. 

 

4.2 Výhody protokolu DALI  

 

Tento systém má velkou řadu výhod. 

 Jednoduchá instalace vedení (ţádná nutnost dodrţování polarity). 

 Kontrola jednotlivých zařízení nebo skupin. 

 Současná kontrola nad všemi zařízeními ve zkušebním provozu pomocí všeobecného 

adresování. 

 Stavové hlášení (porucha svítidla, …), moţnost volby zpráv (všechno, skupina, jednotka). 

 Jednoduché tvoření skupin pomocí rozţínáním svítidel. 

 Automatické tlumení všech jednotek při vybrání scény. 

 Menší cena a více funkcí ve srovnání s 1-10V systému. 

Moţnost adresování 

 64 samostatných jednotek  

 16 skupin  

 16 scén 
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5 ZAŘAZENÍ DALI V BMS 
Světelný řídicí systém vytvořený na protokolu DALI se jako samostatný systém správy 

budov ( BMS= Building Management Systems ) moc nehodí. Je to hlavně kvůli jeho 

jednoduchosti, se kterou by bylo sloţité ovládání obrovských celků. Proto se systém na bázi 

DALI pouţívá jako podsystém pro regulaci osvětlení v BMS. Jeho integrace do systému muţe 

být několika způsoby. Způsob zapojení do systému záleţí hlavně na tom, jaký chceme mít 

přehled nad osvětlením v budově. Také jaké funkce chceme v řízené části vyuţívat. Jsou celkem 

tři typy zapojení: 

a) Samostatný systém 

b) Soběstačný podsystém 

c) Podsystém v řídicí správě budov 

5.1 Samostatný systém 

To je nejjednodušší moţnost. Ve většině případů se skládá ze zjednodušené řídicí jednotky, 

která nevyuţívá plných moţností  protokolu DALI. Celá část je jako samostatný řídicí systém, 

který ovládá určenou místnost. Není však spojený se stavební správou. Všechny funkce jsou 

uskutečněny lokálně. Senzory a řídicí prvky jsou přímo zapojeny k řídicí jednotce. Takto 

zapojený systém se nejvíce vyuţívá pro konferenční místnosti, ve kterých potřebujeme několik 

rozdílných scén například prezentace nebo jednání.   

 

 

Obr. 5-1:DALI jako samostatný systém[1] 

5.2 Soběstačný podsystém 

Toto zapojení jako samostatný podsystém uvnitř stavební správy. Oproti zapojení jedna je 

řídicí jednotka připojena ke stavební správě (Obr. 5-2). Spolu si vyměňují ty nejdůleţitější 

informace o provozu osvětlení v daném místě (závada, centrální vypnutí atd.). Senzory a 

kontrolní panely mohou být zapojeny jak obvyklým způsobem k ovládací jednotce, tak například 

i bezdrátově. Ovládání osvětlení můţe být pomocí stavební správy, pokud bude stavební správa 

podporovat tuto moţnost. Můţe být však provozován i bez stavební správy.   
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Obr. 5-2:DALI jako soběstačný podsystém[1] 

5.3 Podsystém uvnitř stavební správy 

V tomto zapojení slouţí řídicí jednotka jako překladač (brána) pro stavební správu. Všechny 

součásti nainstalované v místnosti nebo části budovy pouţívají stejný přenos dat jako stavební 

správa. Brána (řídicí jednotka) přeloţí od stavební správy úkoly pro osvětlení nebo naopak 

informace od svítidel pro stavební správu. Jako typická aplikace je například EIB, ta uţívá 

vhodné kontrolní jednotky, senzory, vypínače atd. V tomto zapojení není osvětlovací systém 

samostatně řiditelný, všechny příkazy musí pocházet od stavební správy. 

 

Obr. 5-3:DALI podsystém uvnitř stavební správy[1] 

  



Topologie zapojení 

 

 

21 

6 TOPOLOGIE ZAPOJENÍ 
V protokolu DALI máme kontrolu nad kaţdým svítidlem ve světelné soustavě zvlášť nebo 

nad skupinou svítidel. To vše bez potřeby paralelního vedení kabelů. Také plánování vypínačů, 

přepínačů a senzorů muţe být při předběţném plánování vynecháno a navrţeno později podle 

konečných představ. Také návrh celé topologie není plně závazný. DALI nám dovoluje 

kombinovat jak výhody sériové sítě (Obr. 6-1), tím je na mysli lehké kladení kabelů, tak 

hvězdicové sítě (Obr. 6-2), která můţe přinést úsporu materiálu nebo také kombinaci těchto 

zapojení (Obr. 6-3). V ţádném typu zapojení není zapotřebí zakončovací odpor, protoţe vedení je 

vţdy zakončeno nějakou DALI jednotkou (senzor, svítidlo atd.). 

 

Obr. 6-1:Sériová topologie[1] 

 

 

 

Obr. 6-2:Hvězdicová topologie[1] 

 

 

Obr. 6-3:Kombinované zapojení[1] 

Vlastní instalace můţe byt provedena dvěma způsoby. Můţeme prvně propojit jednotlivé 

jednotky silovými vodiči se síťovým napětím a pak teprve vést dvouvodičovou sběrnici. Tato 

moţnost je celkem krkolomná. Můţeme však vyuţít pětiţilový kabel a sběrnici a silovou část 
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vést zároveň. Tím se nám ulehčí celý proces vedení kabeláţe, ušetříme čas (čas=peníze) a také 

oproti obyčejné elektroinstalaci délku vodičů. Vodiče zde nemusíme vést mezi vypínači, kdyţ 

chceme ovládat svítidla z více míst. 

 

Obr. 6-4: Pětižilový kabel[4] 
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7 VLASTNÍ KOMUNIKACE 
Tato kapitola by měla osvětlit formát komunikace pomocí protokolu DALI. Typy příkazu, 

definici napěťových úrovní a tvar odesílaných příkazů.  

7.1 Typy příkazu 

DALI má k ovládání  tři druhy příkazů, aby bylo schopno poskytnout maximální 

ovladatelnost zařízení. Všechny příkazy se skládají ze 2bajtové zprávy, která je vyslána na síť, 

zde je přijímána všemi zařízeními připojených na síť (zátěţ, senzory, jiné výstupní zařízení). 

První bajt v tomto příkazu obsahuje adresu a druhý bajt je vlastní příkaz, který se bude provádět. 

Přesněji v Konstrukce řídicích signálů 

7.1.1 DALI Broudcast (velitelský) příkaz 

Všechny připojené zátěţe reagují na příkaz poslaný v tomto reţimu. Všechny zátěţe 

připojené k síti odpovídají zároveň a stejným způsobem. Není zapotřebí ţádný pověřující signál, 

aby zátěţ reagovala na tento příkaz. 

7.1.2 DALI skupinový příkaz 

Zátěţ můţe patřit do jedné nebo několik skupin (0-16). Tato informace musí být zapsána 

v paměti zátěţe. Abychom jsme tedy mohli přiřadit skupinu, musí být zátěţ adresovatelná. Na 

odeslaný příkaz odpovídají všechny zátěţe patřící do této skupiny. Odpovídají zároveň a stejným 

způsobem. 

7.1.3 DALI individuální příkaz 

Zátěţi muţe být přiřazena unikátní (individuální) adresa (0-63). Ţádné dvě zátěţe připojené 

na síť nemohou mít stejnou adresu. Aby zátěţ odpovídala na příkaz, tak ten musí být adresován 

této zátěţi nebo by tato zátěţ musela patřit ke skupině, které byl příkaz adresován.  

7.1.4 Příkaz scény 

V kaţdém svítidle můţe být uloţena scéna (digitální úroveň osvětlení). Máme moţnost uloţit 

aţ 16 scén (0-15). V kaţdé scéně můţe být uloţena jedna s 255 úrovní osvětlení. Příkaz scény 

můţe být pouţit ve všech moţných typech příkazu (broadcast, skupinový příkaz a individuální 

příkaz). Podle toho bude scénu vytvářet ta skupina svítidel, která bude zaadresována. 

7.2 Provoz systému 

Kontrolní zařízení mohou být nastavena k tomu, aby: 

a) přímo kontrolovala stanovené zátěţe 2bajtovými příkazy. 

b) komunikovali mezi ostatními kontrolními zařízeními pomocí 3bajtovích příkazů. 

c) nebo oba dva předchozí typy 

Proto zde máme 2 reţimy provozu. 

Základní reţim: 

V tomto reţimu má kontrolních zařízení minimální funkčnost, ale poskytuje maximální 

kompatibilitu se všemi výrobky od různých výrobců. To znamená, ţe nemá moţnost vyuţívat 
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speciálních příkazu daného výrobce. Zaručuje nám však, ţe máme systém, který pracuje 

v základním reţimu a všechny zátěţe připojené k tomuto systému boudou reagovat správným 

způsobem. 

Pověřující reţim: 

Pověřující proces zabezpečuje rozšíření činnosti systému. Během tohoto procesu bude 

systém vykonávat následující úkony: 

a) osloví zátěţ, 

b) osloví kontrolní zařízení, 

c) nastaví řídicí parametry pro systém. 

7.3 Konstrukce řídicích signálŧ 

Standardizace řídicích signálu vede k tomu, aby mohla být vyuţívaná zařízení od různých 

výrobců. Veškerá specifikace těchto řídicích signálu pro elektronické předřadníky je obsaţena 

v normě IEC 60929. 

7.3.1 Polarita řídicích zařízení 

Řídící zařízení jsou dvojího typu. Jedny neposkytují napájení síti, u těchto zařízení nezáleţí 

na polaritě připojení. Dále jsou zařízení, která poskytují napájení. Ty mají vyznačenou polaritu. 

Zařízení, která by měla být polarizována, jsou převáţně zdroje napětí, které udrţují potřebnou 

úroveň napětí na sběrnici. 

 

7.3.2 Komunikace k zátěţi 

Rychlost přenosu signálu je dána frekvencí 1200Hz ±10% pro obě zprávy, jak pro forward 

frame, tak i pro backward frame. 
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Obrázek 7-1: Konstrukce signálu[2] 

Forward Frame se skládá z 19 bitů a to tímto způsobem: 

a) 1 start bit 

b) 1 adresový bajt: 1 bit individuální adresa nebo skupina, 6 adresových bitů,  

1 výběrový bit. 

c) 1 datový bajt, 8datových bitů 

d) 2 ukončovací bity 

Backward Frame se skládá z 11 bitů: 

a) 1 star bit 

b) 1 datavý bajt 

c) 2 stop bity 
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7.3.3 Komunikace k ovládacím prvkŧm 

Má stejnou přenosovou rychlost jako komunikace k zátěţi. Akorát je trochu jiná bitová 

skladba, Forward frame je obsáhlejší.  

Forward Frame se skládá z 27 bitů takto: 

a) 1start bit 

b) 1 adresový bajt: 1bit individuální adresa nebo skupina, 6 adresových bitů,  

1 výběrový bit. 

c) 2 datové bajty, 16 datových bitů 

d) 2 ukončovací bity 

Backward Frame se skládá z 11 bitů: 

a) 1 star bit 

b) 1 datový bajt 

c) 2 stop bity 

7.4 Napěťové vlastnosti signálu 

Velikost napětí je pro spodní hranici  -6,5V aţ +6,5V typická hodnota je 0V a pro horní 

hranici je to 9,5V aţ 22,5V, typická hodnota je 16V. Obecně v klidovém stavu (bez komunikace) 

je velikost napětí větší. Na sběrnici by neměl vzniknout větší pokles napětí neţ 2 V. Maximální 

délka kabelu sběrnice by neměla přesahovat 300 m. Její vlastnosti však zaleţí na zvoleném 

průměru kabelu. Orientační vzdálenosti jsou dané tabulkou. 

 

 

Délka sběrnice Prŧřez kabelu 

do 100 m 0,5 mm
2 

100 – 150 m 0,75 mm
2
 

nad 150 m 1,5 mm
2
 

Tabulka 1: Délky sběrnice 
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Obr. 7-1: Velikosti napěťových úrovní[1] 

 

 

Také celkový odběr ze zdroje na sběrnici by neměl přesahovat 250 mA. Jednotlivé zařízení by 

neměli odebírat více neţ 2 mA.  
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Pro náběţné a sestupné hrany signálu by mělo platit 10𝜇𝑠 ≤ 𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 ≤ 100𝜇𝑠 a 10𝜇𝑠 ≤ 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 ≤

100𝜇𝑠. V těchto mezích by se měl signál pohybovat ve všech místech vedení.  

 

Obr. 7-2: Vlastnosti napětí náběžná a sestupná hrana[2] 

7.5 Pracovní postup řídicích zařízení 

Teď bychom si měli povědět něco o tom, jak je určena vysílací priorita a jaká je ochrana 

proti kolizi, kdyţ máme na jedné síti více kontrolních zařízení. Jak jsem popsal výše, tak zátěţ a 

řídicí jednotka spolu komunikují v módu master-slave, kdy řídící jednotka je „master“ a zátěţ je 

„slave“. Kontrolní zařízení pouţívají 27bitovou přední zprávu a 11bitovou zpětnou zprávu. 

Jejichţ tvar jsem popsal výše. Veškeré zprávy, které nemají správný tvar, by měli být ignorované.  

 

7.6 Úrovně priorit 

Aby bylo co nejvíce docíleno minimální šance na kolizi, je v protokolu DALI definováno pět 

různých priorit, kde 0 je nejvyšší priorita a 4 nejniţší  (0-4). Tyto priority jsou definovány jako 

různé časy mezi rámy zpráv, více na Obr. 7-3. Kaţdé prioritě jsou přiřazeny specifické příkazy. 

Příkazy jsou přiděleny podle toho, jak moc jsou důleţité pro práci systému.  
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Obr. 7-3: Čas priorit[2] 

 

 

a) Priorita 0: dočasná priorita pro zprávy, které musí být opakovány 

b) Priorita 1: příkazy zahájeny uţivatelem (ruční ovládání svítidel vypínačem) 

c) Priorita 2: obecná nastavení systému 

d) Priorita 3: automatická změna osvětlení (podle senzoru) 

e) Priorita 4: otázky (vlastnosti osvětlení) 

7.6.1 Rozdělení priorit 

Priorita 0 

Některé příkazy musí byt opakovány během určitého časového intervalu, aby byly 

povaţovány za pravé.  Proto musíme zaručit, ţe na sběrnici nezačne vysílat jiná řídicí jednotka, 

která by přerušila odesílání těchto zpráv. Přiřazování adresy je speciální příklad, příkazy 

INITIALISE a TERMINATE jsou zaslány vţdy s prioritou 0. Ostatní adresové příkazy mohou 

byt zaslané s různou prioritou. Pouţívá se však priorita 0 kvůli rychlosti. 

Priorita 1 

Priorita 1 je přidělena pro příkazy zahájené uţivatelem. Jsou to ty příkazy, které mají 

vizuální efekt (ruční ovládání osvětlení pomocí vypínače na zdi). Také sem patří taková zařízení, 

která mají takřka okamţitý vliv na osvětlení a potřebuji okamţitě vysílat (např. pohybový 

senzor). 

Priorita 2 

Jak bylo uţ výše uvedeno, tak do této priority spadají převáţně konfigurační příkazy. 

Takovéto příkazy nejsou náročné na rychlost zpracování, ale kdyţ uţ budou jednou zahájeny, 

musí být správně dokončeny.  Proto je prvnímu příkazu přiřazena priorita 2, ale ostatní 

konfigurační příkazy jsou odeslány s prioritou 0. Zaručuje se tím tak, ţe konfigurační proces 

nebude přerušen. 

Priorita 3  

Tato priorita je rezervována pro příkazy, které nejsou zahájeny uţivatelem, tedy jsou 

zahájeny automaticky a mají vizuální vliv na osvětlení. Nevadí, kdyţ budou odeslány s menším 

zpoţděním. Takovéto příkazy nejsou odesílány příliš často. Jako příklad muţe být změna 

osvětlení při nočním provozu. 
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Priorita 4 

Je to nejniţší priorita, které jsou přiřazeny dotazovací příkazy. Ty mají nejvíce času na 

provedení. Nehrozí u nich ţádný vizuální efekt (např. otázka na světelnou úroveň zařízení). 

7.6.2 Definice měření priorit 

Jak uţ bylo řečeno, číslo priority je definováno rozdílným časem mezi dvěma po sobě 

jdoucími rámy příkazu. Počítá se od posledního datového bitu. Jak můţete vidět na obrázku,  

v prvním případě se odpočítává od středu finálního bitu. Nastává to, kdyţ je poslední bit logická 

jednička. Druhá situace je v případě, kdyţ by poslední datový bit byl logická nula. 

To je způsobeno kódováním, kterým jsou data kódována (Manchester kód). 

 

Obr. 7-4: Možnosti měření priorit[2] 

Priority jsou definovány přičtením 1 ms ± 480 µs k základnímu času nulté priority 12 ms. 

Minimální čas nulté priority byl vypočten takto: 

12ms=480µs+416,7µs)+833,3µs*(2*110%+9,17ms 

=priority tolerance+bitu)21+bity stop (2*110%+ timesettling DALI
 

Nultá priorita je tedy dána časem 12 ms. Ostatní priority je nyní uţ lehké dopočítat. 

 

a) Priorita 0: 12,00 ms ± 480 µs 

b) Priorita 1: 13,00 ms ± 480 µs 

c) Priorita 2: 14,00 ms ± 480 µs 

d) Priorita 3: 15,00 ms ± 480 µs 

e) Priorita 4: 16,00 ms ± 480 µs 

Aby řídicí jednotka mohla začít vysílat na sběrnici, musí začít skenovat sběrnici jiţ v čase 

11,52 ms (12,00 ms – 480 µs) od posledního rámu, který byl vysílán na sběrnici. Pak musí čekat, 

neţ nastane čas priority, ve které chce vysílat (např. 14 ms pro prioritu 2). Kdyby chtěla nějaká 

řídicí jednotka vysílat s vyšší prioritou, muţe klidně začít. Na sběrnici není ţádný signál a ve 

vysílání jí nic nebrání. 
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7.7 Komunikace mezi kontrolními zařízeními 

V této kapitole si povíme, jak probíhá komunikace mezi kontrolními zařízeními (řídicí 

jednotka, senzory, brány). Celá kontrolní zpráva je tvořena třemi bajty a to následovně: 

a) Bajt 1:  Adresa (které zařízení bude naslouchat) 

b) Bajt 2: Příkaz (co bude provádět) 

c) Bajt 3: Data (hodnota příkazu) 

7.7.1 Adresní bajt 

První bajt je určen k adresování přijímače. Určuje, kdo daný příkaz bude poslouchat nebo 

kdo na něj bude odpovídat. Jak bylo výše uvedeno, není celý adresní bajt určen k zapsání adresy. 

Jsou zde dva nastavovací bity a šest adresních bitů. To nám dává moţnost určit si 5 různých 

adresních typů a to následovně: 

a) Individuální adresa (poslané jednomu zařízení) 

b) Adresa odesílatele (odesláno od individuálního zařízení) 

c) Typová adresa (poslané určitému typu zařízení) 

d) Skupinová adresa (posláno skupině zařízení) 

e) Broadcast adresa (posláno všem zařízením) 

Kontrolní zařízení mohou být adresovány aţ po instalaci na sběrnici. Však všechna kontrolní 

zařízení jsou povaţována za vstupní místa do systému. Tak jejích adresace můţe být vytvořena 

jiným způsobem, neţ je náhodné přidělení (pevná adresa z výroby, pomocí přepínačů atd.). 

V takovémto případě by zařízení nereagovala na pozdější přeadresování. Musí se tedy pak 

zaručit, ţe jejich adresa nebude přiřazena jiným zařízením na sběrnici. 

7.7.1.1 Individuální adresa 

Není povoleno více, neţ 64 zařízení na DALI sběrnici (vycházíme z 2
6
=64). Individuální 

adresa můţe nabývat hodnot od 0 do 63. Můţe se zdát, ţe adresový prostor pro adresaci zátěţí a 

adresaci kontrolních zařízení se kryje. To však není pravda, pro komunikace se zátěţí se pouţívá 

dvojbajtový příkaz a pro kontrolní zařízení  tříbajtový příkaz. Jako individuální adresa se tedy 

povaţuje ta, která má vrchní dva adresní bity rovny nule. Spodních šest bitů určuje individuální 

adresu a to na hodnotě 0-63(0x00-0x3f  hexadecimálně). 

7.7.1.2 Adresa odesilatele 

Některá zařízení potřebují odesílat data v pravidelných intervalech (např. senzory osvětlení). 

Aby bylo moţné rozpoznat, od kterého senzoru přichází zpráva na sběrnici. Tak adresní bit se 

nyní nepouţívá k rozpoznání adresáta, ale pouţívá se pro určení odesílatele. Všechna zařízení na 

sběrnici přijmou takto definovaný příkaz, ale jen ta zařízení, která jsou nastavena na příjem těchto 

zpráv, budou onu zprávu provádět. Tohle adresování je definováno tehdy, kdyţ nejvyšší bit 

adresy je nula, druhý je jednička a šest adresních bitů. Rozsah je 64-127(0x40-0x7f 

hexadecimálně). 
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7.7.1.3 Typová adresa  

Tento druh adresování nám dovoluje komunikovat najednou se všemi zařízeními stejného 

typu. Tohle adresování je definováno tehdy, kdyţ nejvyšší bit adresy je jedna, druhý je nula a šest 

adresních bitů. Rozsah je 128-191(0x80-0xbf  hexadecimálně). 

7.7.1.4 Skupinová adresa 

Skupinové adresovaní je velkým plusem pro protokol DALI. Bohuţel bylo poskytnuto pouze 

16 skupin, to je pro běţné aplikace nedostatečné. V případech, kdy máme na starosti více sběrnic 

a chceme mít třeba jeden senzor ve více skupinách (např. všechny senzory, senzory na chodbě). 

Tak právě pro kontrolní zařízení byl protokol rozšířen a máme 32 skupin. Tohle adresování je 

definováno tehdy, kdyţ dva nejvyšší bity adresy jsou jedna, třetí je nula a pět adresních bitů. 

Rozsah je 192-223 (0xc0-0xdf  hexadecimálně). 

7.7.1.5 Rezervované adresy 

Zbylý adresní prostor je zatím neurčený. Bude se moci vyuţít pro budoucí růst systému. Je to 

prostor v rozsahu 224-254 (0xe0-0xfe hexadecimálně). Jak můţeme vidět, není tu obsazena 

adresa 255. 

7.7.1.6 Broadcast adresa 

Tento pátý typ adresování slouţí k tomu, aby vysílaný signál přijali všechny kontrolní 

zařízení na sběrnici. Tomuto adresnímu typu patří hodnota 255 nebo 0xff hexadecimálně. 

7.7.2 Příkazový bajt 

Druhý bajt z 3bajtové zprávy obsahuje příkaz ke kontrolnímu zařízení. Tento bajt říká, co má 

adresované zařízení provádět. Jak uţ z adresování vyplívá, můţeme příkazem ovládat různé typy 

zařízení. Z toho vyplívá, ţe by nám mohlo našich 255 příkazů (tolik má jeden bajt moţností) 

velmi brzy dojít. Pro větší efektivitu bude řídící bajt rozdělen podle jeho příkazového určení: 

a) Běţné řídicí příkazy: 0 – 127 

b) Specifické typové příkazy: 128 – 191 

c) Příkazy od výrobce: 192 – 255 

Dále také musíme pochopit, ţe některé příkazy musí obsahovat pro své správné provedení také 

data (např. nastavení stmívání). Je tu však spousta jiných příkazů, které mohou být provedena bez 

dat. V prvním případě bude druhý bajt obsahovat příkaz a třetí bajt bude obsahovat potřebná data. 

V druhém případě bude druhý bajt označovat niţší část příkazu a ve třetím bajtu můţeme nalézt 

další část příkazu. To nám dává dalších 255 příkazů k dobru. 
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8 PRAKTICKÁ REALIZACE 
Jako největší výhodou v praxi se udává energická úspora při řízeném osvětlení. Úspora 

energie jde zároveň s úsporami finančními. Takto řešené osvětlení nám také dává moţnost 

přímou kontrolu nad jednotlivými svítidly. Tím můţeme zjistit poruchu a rychle ji také opravit. 

To můţe být velmi důleţité v některých aplikacích, kde můţe mít nesvítící svítidlo velice špatné 

následky, jako příklad osvětlení v tunelech. Některé firmy nabízejí různé zapojení pomocí 

akčních členů, které ovládají protokol DALI. Tvoří to do různě rozsáhlých zapojení.  

Například firma OSRAM nabízí například tyto  DALI Basic (Obr. 8-1),DALI Advanced 

(Obr. 8-2) a vlastní systém bez řídicí jednotky Touch DIM® .  

 

Obr. 8-1: Schéma zapojení DALI Basic[4] 

 

 

Obr. 8-2: Schéma zapojení DALI Advanced[4] 
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Také firma ABB má vlastní koncept.  Jejich řídící jednotka se připojuje na ABB i-bus® 

 EIB / KNX a zde slouţí jako brána pro komunikaci s celým systémem, který funguje na této 

sběrnici (Obr. 8-3). 

 

Obr. 8-3: Blokové schéma ABB zapojení DALI DG/S 8.1[5] 
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9 VYUŢITÍ KOMPAKTNÍCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMŦ 
Výše uvedené firmy nejsou jedinými výrobci, kteří vyrábějí a tvoří tyto předřadníky a řídící 

jednotky. Na trhu jich je celá řada (Schrack, Philips, ERCO …). Jak uţ jsem zmiňoval výše, 

DALI je otevřený protokol. Proto jej můţe vyuţívat kaţdá firma, která by měla v této oblasti 

zájem vytvářet nová zařízení. Jako řídící jednotky by se dala pouţít jiţ pouţívaná jednotka, která 

zatím třeba řídí topení a klimatizaci. Tak její výpočetní výkon ještě pouţít k ovládání osvětlení. 

Jako řídící jednotku by šlo tedy naprogramovat libovolné PLC nebo řídící systém. Pro 

realizaci musí však u tohoto systému existovat moţnost, aby dokázal vysílat a přijímat signály se 

stejnými parametry, které potřebuje protokol DALI. V takovémto případě dokáţe komunikovat se 

všemi předřadníky a řídicími prvky od všech výrobců.  

 

Obr. 9-1: Blokové schéma s AMiNi2D 
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10 PRAKTICKÁ ČÁST 

10.1 Vybraný kompaktní řídicí systém. 

Pro praktickou ukázku ovládání osvětlení jsem si vybral kompaktní řídicí systém od české 

firmy Amit. Tato firma byla zaloţena v roce 1992. V roce 2002 přichází na trh s kompaktními 

řídicími systémy AMiNi. Tyto systémy jsou pouţívány pro řízení inteligentních domů, malé 

automatizace a také měření a archivace dat. Já jsem si vybral pro svůj účel model AMiNi2D. Jako 

uţivatelské rozhraní je zde čtyřřádkový alfanumerický LCD displej, na jeden řádek displeje 

můţeme napsat dvacet znaků. Dále pro uţivatelská nastavení je zde osm tlačítek, čtyři směrová, 

enter, ESC a plus, mínus.  Přesně tento tip se uţ nevyrábí a byl nahrazen novým typem 

AMiNi2DS. Rozdíl mezi nimi je v displeji, ten v novém provedení je grafický s rozlišením 

122x32 bodů. 

 

 

 

 

 

Obr. 10-1: AMiNi2D[8] 
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10.2 Technické vlastnosti AMiNi2D 

Tento kompaktní řídicí systém je vybaven 8 digitálními a 8 analogovými vstupy. Dále 8 

digitálními a 4 analogovými výstupy. Dále pro další komunikaci je zde sériová komunikace, která 

je ve dvou typech RS 232 a také RS 485. Dále ethernet s komunikační rychlostí 10 Mbps, 

připojení je utvořeno pomocí konektoru RJ45, přesnější specifikace je v Tabulka 2. 

 

 

Číslicové vstupy 

Univerzální střídavý / stejnosměrný 

8 × 24 V ss/st 

Logická 0 min .30 V, max 5 V 

Logická 1 min 16 V, max 30 V 

Galvanické oddělení vstupů Ano, 300 V 

Číslicové výstupy 8 × 24 V/0,3 A ss 

Galvanické oddělení výstupů Ano, 300 V 

Ochrana výstupů Ochrana spínače elektronická 

Analogové vstupy 
6 × Ni1000 

2 × 0..10 V/0..5 V/0..20 mA/Ni1000 

Ochrana analogových vstupů Diody + odpor 10 kΩ 

Analogové výstupy 4 × 0..10 V (max. 20 mA) 

Sériový komunikační kanál 
RS232 (RJ45), dle EIA-561 

RS485 s GO (Konektory PA256 VE) 

Připojení Ethernet 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3 

Krytí IP20 

Připojení signálů šroubovací konektory PA256 VE (5,08 mm) 

Napájení 24 V ss ±20 % 

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V 

Pracovní teplota 0 ‚ 50 °C 

Maximální vlhkost okolí 95 % nekondenzující 

Hmotnost 500 g 

Rozměry (š × v × h) 160 × 95 × 74 mm 

Zálohování RAM 5 let 

Programování 
PSP3 (NOS)/SCADET (NORTOS) 

jazyk C (AC166) 

Tabulka 2: Technické údaje kompaktního řídicího systému AMiNi2D[7] 
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11 ROZHRANÍ MEZI AMINI2D A DALI 
AMiNi2D má vcelku velké mnoţství rozhraní, ale nenašel jsem ţádné, které by se mohlo 

vyuţít pro komunikaci po sběrnici DALI.  Proto jsem hledal nějaké jiné řešení. Jako 

nejefektivnější mi přišlo, ţe ke komunikaci budu pouţívat sériovou linku RS 232. K tomuto 

řešení je potřeba převodník mezi RS 232 a DALI. Na trhu jsem našel několik firem, které tyto 

převodníky vyrábějí. Jedná se o firmy TRIDONIC.ATCO, Helvar a RESI.  Při výběru jsem 

hledal převodník, který by nebyl přímo určen pro propojení počítače a sběrnice DALI. Ale měl 

by definovaný telegram, který dokáţe správně zpracovat a řídit součásti na sběrnici DALI. To 

jsem nalezl u převodníku od společností Helvar a RESI. Díky dostupnosti byl nakonec vybrán 

převodník od společnosti Helvar přesněji typ AV-interface (503AV) k vidění Obr. 11-1: AV-

interface (503AV) 

 

 

Obr. 11-1: AV-interface (503AV)[6] 
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11.1 Vlastnosti převodníku AV RS232 Interface  

Převodník je vyroben tak, aby se dal nasadit na DIN-lištu. Pro připojení sériové linky a 

sběrnice DALI je převodník osazen svorkovnicemi. Zapojení svorkovnic je vidět na obrázku 

9-2A. Celý přístroj odpovídá třídě krytí IP30. Pro správnou funkci převodníku musí splňovat 

pracovní prostředí následující hodnoty: 

 Provozní teplota: 0-40°C 

 Vzdušná vlhkost: 90% max, nekondenzující 

Rozměry převodníku jsou vidět na obrázku 9-2B. 

 

Obr. 11-2:Vlastnosti AV RS232 Interface a)zapojení svorkovnice b)rozměry[9] 
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11.2 Vlastnosti komunikace 

Abychom mohly převodník ovládat různými řídicími systémy, musí být definovány 

vlastnosti sériové linky. Převodník AV RS232 Interface je má definovány takto: 

 

Přenosová rychlost:  19200Bd 

Počet bitu:  8 

Parita:   ţádná 

Počet stop bitu:  1 

 

Kaţdý příkaz je definován několika byty. Synchronizace odesílání mezi řídícím systémem a 

převodníkem je prováděna automaticky. Pokud je odeslán nějaký poškozený nebo neúplný 

rámec. Tak převodník čeká přibliţně dobu, která odpovídá 3 bytům na jeho dokončení. Pokud 

tato doba uplyne a přijde další byt, tak je povaţován jako další rámec. Kontrola správného 

přijmutí a vyřízení příkazu je zde udělána následovně: na kaţdou přijatou zprávu generuje 

převodník odpověď o provedení příkazu. Pokud by byl nějaký příkaz odeslán v době, kdy 

převodník připravuje odpověď, bude tento příkaz ztracen. Kaţdý byt v rámci má svůj význam a 

ten je následující: 

Odesílaný rámec: 

 1. byt:  určuje z kolika bytů bude sestaven telegram  

 2. byt: určuje vlastnosti následujících bytu v DALI protokolu 

 3. byt: adresa zařízení 

 4. byt: příkaz nebo hodnota 

Rámec odpovědi: 

 1. byt:  určuje z kolika bytů bude následovat  

 2. byt: určuje moţnosti, podle kterých budou následující byty vyhodnoceny 

 3. byt: odpověď podle DALI protokolu 

 4. byt: obsah nebyl určen 

Tohle je význam jednotlivých bytů. Hodnoty, jakých jednotlivé byty mohou nabývat, jsou 

definovány přílohou pro tento převodník. Základní příkazy jsou vypsány v Tabulka 3. 
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Příkaz Telegram Odpověď 

Nastavení Interface AV modu: 

musí být odeslán pro zapnutí 

03,82,02,00 03,82,xx,yy dekadiské hodnoty xx,yy 

udávají revizi rozhraní 

Úroveň „dd“ 03,51,a0,dd : a0= DALI adresa 

a dd= úroveň od 00 do FE 

03, 64, a0, dd 

Vypnout 03,51,a1,00 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,00 

Zvednout intenzitu 03,51,a1,01 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,01 

Sníţit intenzitu 03,51,a1,02 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,02 

O krok zvýšit 03,51,a1,03 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,03 

O krok sníţit 03,51,a1,04 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,04 

Zavolat maximální hodnotu 03,51,a1,05 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,05 

Zavolat minimální hodnotu 03,51,a1,06 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,06 

Plynule zhasnout 03,51,a1,07 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,07 

Plynule roţnout 03,51,a1,08 kde a1=DALI 

adresa 

03,64,a0,08 

Nastavení scény 03, 51, a1, 1s  kde  a1 = DALI 

adresa a 

1s = DALI scéna (1-16) 

03, 64, a1, 1s 

Dotaz na svítidlo 03, 55, sc, 90 kde sc = DALI 

adresa 

03, 66, sb, sb kde  sb = stavový 

informační byt, jednotlivé bity 

znamenají: 

bit 0 stav; ‘0’=OK 

bit 1 poškození svítidla; ‘0’=OK 

bit 2 napájení; ‘0’=OFF 

bit 3 limit error; ‘0’= 

bit 4 fade; ‘0’=fade ready, ‘1’=fade 

running 

bit 5 Reset state; ‘0’=NO 

bit 6 chybějící adresa; ‘0’=NO 

bit 7 výpadek napájení;’0’=NO 

02, 6B, 90 ţádná svítidlo na této adrese 

Dotaz na aktuální intenzitu 03, 55, sc, A0  kde sc=DALI 

adresa 

03, 66, xx, xx kde  xx = uroveň 

02, 6B, A0 ţádná svítidlo na této adrese 

Tabulka 3: Příkazy pro převodník AV 503[10] 



Programová část 

 

 

42 

12 PROGRAMOVÁ ČÁST  

12.1 Vývojové prostředí 

Pro psaní programu jsem si vybral vývojové prostředí DetStudio. Je také vytvořeno firmou 

AMIT s.r.o. Není však jediné, ve kterém se dají produkty firmy AMIT programovat. Další 

moţností je starší prostředí PSP3. Prostředí PSP3 vzniklo v roce 1998 a funguje v DOS-okně. 

V dnešní době se přechází na DetStudio, které je téměř zpětně kompatibilní. Ale PSP3 se nadále 

vyuţívá tehdy, kdyţ je pouţit systém, který není podporován DetStudiem. Programy vytvořené 

v PSP3 jdou převést pro DetStudio. Jediné, co je nutné předělat, jsou obrazovky. Ty se znovu 

navrhují v DetStudiu. Obě vývojová prostředí lze zdarma stáhnout z webových stránek [8]. 

 

Obr. 12-1: Vývojové prostředí PSP3 

12.2 Vlastní program 

Program je rozdělen do několika procesů. Jako hlavní proces je Proc00. Stará se o tvoření 

vysílaných rámců pro převodník a také o dekódování přijatých rámců od převodníku. Dále tu je 

proces ProcINIT, tento proces je nejdůleţitější pro komunikaci. Nastavují se zde parametry 

komunikace sériové linky a návěští podprogramu pro různá přerušení. Pak tu je proces 

ProcIDLE, který se stará o displej a jeho obnovování. Dále je zde vytvořeno několik 

podprogramů. Nejdůleţitější je Lib0, který se stará o zápis a příjem rámců do vysílacího a 

přijímacího bufferu. Také nastavuje rozhodovací bity, podle kterých se v Proc00 nakládá 

s přijímanými rámci. Dále podprogramy Lib1 a Lib2 se starají o přerušení.  

Procesy: Proc00  - hlavní proces 

ProcINIT - proces starající se o vlastnosti komunikace 

ProcIDLE -ovládání displeje 

Podprogramy: Lib0 -zápis do bufferu 

Lib1 -přerušení od příjmu 

Lib2 -přerušení od timeoutu 
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Ukázka zdrojových kódů jednotlivých částí programu.  

12.2.1 Procesy 

Proc00: 

Tento proces je hlavní a stará se o vytváření příkazu a jejich ukládání do rámců. Nejprve se 

rozhodne pomocí switche a proměnné VybPri jaký příkaz se bude provádět. Proměnou VybPri 

nastavujeme pomocí displeje, kde podle zvolené volby se proměnná nastaví. VybPri nulujeme 

tehdy, pokud byla přijata odpověď nebo vypršel timeout. Dále je výběr stavu provádění příkazu 

pomocí proměnné NN_Stav. Můţe nabývat dvou hodnot, jedna pro vysílání příkazu a druhá pro 

zpracování přijatých dat. V části vysílaní se nejprve do proměnné OFF načte hodnota příkazu pro 

vypnutí svítidla. Jako adresa se zde pouţívá broadcast, příkaz provádí všechna svítidla. Dále 

pomocí příkazu StrFormat je proměnná OFF rozdělena na jednotlivé byty a vloţena do vysílacího 

bufferu. Potom nastavíme hodnoty L0_Stav a L0_Udalost, aby přerušení Lib0 začalo vysílat.  

Switch VybPri           

 Case 1 

 REM "________________OFF_____________________" 

   Switch NN_Stav 

  Case 1 

  REM "________________Odeslání_____________________"  

   Let OFF=0x0351FF00 

   StrFormat VyslBuf, 0, VysDel, "", 3, -1, -1, -1, OFF, NONE.0 

   Let L0_Stav=1 

   Let L0_Udalost=L0U_Send 

  EndCase 

   

  Case 4 

  REM "________________Příjmání odpovědi______________________" 

  StrParse PrijBuf, 0, PriDel, "", 3, -1, "", Odpo, NONE.0, 0.000  

  Let @spr_od=Odpo==0x0364FF00 

  If @spr_od  

   Let NN_Stav=1 

   Let L0_Stav=1 

   Let VybPri=0 

  Else 

   Let Error=Error+1 

   Let NN_Stav=1 

   Let L0_Stav=1 

   Let VybPri=0 

  EndIf 

  EndCase 

    EndSwitch 

 EndCase 

  

 Case 2 

Call Lib0 

 

 

ProcINIT: 
 

:100 ComInit 0x0001, 0, 19200, 8, 0, 1, :111, :NONE, :NONE, :NONE, InBuf, 

OutBuf 

:102 Tmo :112, 100, 1000 

:111 SubInst Lib1 

:112 SubInst Lib2 
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12.2.2 Podprogramy 

Podprogram Lib0 je hlavní podprogram. V tomto podprogramu se nám vysílaná data zapisují 

do vysílacího bufferu nebo se z přijímacího bufferu načítají do proměnné PrijBuf. Nejprve se 

podle proměnné L0_Stav rozhodne, zda se budou vysílat nebo přijímat data.  

Nedříve ve vysílání zjistíme pomocí funkce If, jestli můţeme vysílat. Pokud je tato podmínka 

splněna, tak modul ComWrite zapíše data do vysílacího bufferu a odsuď jsou odeslána. Modulem 

TmoStart spustíme časovač, tímto časovačem hlídáme dobu mezi odesláním a odpovědí od 

převodníku. Dále nastavíme řídící byty tak, aby byl zajištěn příjem. 

Příjem se provádí ve dvou stavech. Pokud byla přijata zpráva, převedeme ji z přijímacího 

bufferu do proměnné PrijBuf a nastavíme NN_Stav do příjmu. Nebo muţe dojít k vypršení času 

na odpověď. V této situaci se zastaví timeout a proměnnou Error_TMO zvýšíme o jedničku. 

Lib0: 
Switch L0_Stav 

REM "__________vysílání podle nastavení_____________" 

  Case 1 

   If L0_Udalost.1 

 ComWrite :100, VyslBuf, 0, VysDel, NONE, NONE         

 TmoStart :102, 1000       

 Let NN_Stav=0         

 Let L0_Stav=0x0002       

     EndIf 

  EndCase 

REM "__________příjem_____________" 

   Case 2 

 If L0_Udalost.2 

 ComRead :100, PrijBuf, 0, NONE, NONE   

 Let NN_Stav=4       

 EndIf 

  

 If L0_Udalost.3      

 TmoStop :102 

 Let Error_TMO=Error_TMO+1 

 Let L0_Stav=0 

 Let NN_Stav=0 

 EndIf 

  

  EndCase 

EndSwitch 

 

Lib1: 
Let L0_Udalost=L0U_Prijem 

Call Lib0 

 

Lib2: 
Let L0_Udalost=L0U_TMO 

Call Lib0  
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13 ZÁVĚR 
Moţnost ovládání osvětlení pomocí centrálního systému nám otevírá nové moţnosti v oblasti 

řízení osvětlovacích soustav. Jednou z nich a také v dnešní době hodně ţádanou je úspora 

elektrické energie, kterou lze docílit nastavením určitých scén a reţimů (např. denní a noční 

reţim osvětlení). Dále můţeme osvětlovací soustavu např. v kancelářských prostorech rozšířit o 

senzor osvětlení, pomocí kterého bude systém regulovat ţádanou hladinu osvětlení. Nesporným 

kladem inteligentní osvětlovací soustavy je bezesporu úspora silové kabeláţe a také rychlost 

pokládky vedení. Příjemným doplňkem je moţnost ovládání soustavy pomocí bezdrátového 

ovladače. 

Všechny tyto výhody jsou však vykoupeny prvotní investicí do vlastního systému, 

předřadníku a řídící jednotky. Vhodným řešením by bylo vyuţití jiţ zakoupené a funkční řídící 

jednotky za předpokladu, ţe tyto systémy budou schopny komunikovat na protokolu DALI. Tato 

komunikace není příliš sloţitá a řídí se jednoduchými pravidly. Kaţdý odeslaný rámec má start a 

dva stop bity pro zjištění odesílání. Samotná zpráva je pevně strukturovaná a kaţdý bit má svůj 

význam, díky tomu by se dal vytvořit komunikační protokol, který by byl systém schopen zprávy 

správně rozpoznat a správně je vykonat. Jako řídící jednotku jsem si vybral kompaktní řídící 

systém AMiNi 2D od firmy Amit. Bohuţel tento systém nemá digitální výstup, který by svými 

parametry odpovídal potřebným parametrům protokolu DALI. Tak jsem kontaktoval support 

firmy Amit. Potvrdili mi, ţe pro komunikaci musím pouţít převodník.  

Jako výstupní periferii jsem vybral rozhraní RS232, ke kterému je připojen převodník RS232 

na DALI. Převodník jsem vybral od firmy Helvar AV RS232 Interface. Převodník má definovány 

příkazy, které je schopný převést do DALI formátu. V DetStudiu jsem vytvořil program pro 

kompaktní řídící systém AMiNi2D, který je schopen komunikovat s tímto převodníkem. Ve 

vytváření programu mi pomohly ukázkové programy z programového prostředí PSP3. Tento 

program je schopen ovládat intenzitu osvětlení, zapínat a vypínat svítidla. Bohuţel není v něm 

obsaţeno prvotní přiřazení adres. Nemohl jsem vytvořit praktickou ukázku propojení AMiNi2D a 

převodníku a následné ovládání svítidel, jelikoţ cena převodníku je nemalá finanční poloţka a 

pořízení pro školní účely je zatím ve fázi jednání. 
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