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Człowiek zalicza się gatunku stałocieplnych o temperaturze organizmu 36,60C. 

Zmiana temperatury ciała może następować na skutek czynników wewnętrznych( I ) 

lub zewnętrznych( II ): 

I : zaburzenia psychofizyczne, np. choroba, zmęczenie stres. 

II: warunki środowiskowe, m.in.: temperatura otoczenia, wilgotność powietrza. 

 

Dla człowieka optymalna temperatura otoczenia zawiera się w zakresie 21-240C, 

zależy od czynności aktualnie wykonywanej przez daną osobę, np. w czasie 

snu (18-190C). 

 

Organizm uruchamia procesy obronne pozwalające utrzymać stałą temperaturę ciała: 

• pocenie się, 

• skurcze mięśni (termogeneza drżeniowa). 

 

W życiu codziennym bardzo ważne jest, jaka jest temperatura odczuwalna, ponieważ 

wpływa to w znaczny sposób na zachowanie człowieka. 

 

Na temperaturę odczuwalną mają wpływ inne warunki środowiskowe: wilgotność 

powietrza, prędkość wiatru i inne (tabela 1).  

 

 



Wilgotność powietrza (%) – informuje o zawartości pary wodnej w powietrzu. 

Dla człowieka optymalna jej wartość zawiera się w przedziale 40-60%. Dla 

wyższych wartości zaczynają się pojawiać problemy z oddychaniem. 

Jeżeli jednocześnie organizm poddany jest działaniu podwyższonych temperatur 

(25-290C) następuje zdecydowanie szybsze zmęczenie. 



Skład chemiczny wdychanego powietrza ma wpływ na kondycję psychofizyczną 

człowieka. Powietrze powinno być zbliżone jak najbardziej do składu chemicznego  

powietrza atmosferycznego.  

Niewłaściwy skład, np. nadmierne stężenie niektórych związków (CO2), 

(CO - 100200 ppm – ból głowy) może być niebezpieczne dla człowieka. 

Dolegliwości: osłabienie, zaburzenia koncentracji, zawroty, depresje, arytmia serca. 

 

Ważne jest utrzymanie stałej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach użytkowanych 

przez człowieka. Każda osoba potrzebuje w ciągu godziny ok.30 m3 świeżego 

powietrza. Na samopoczucie człowieka ma również wpływ szybkość cyrkulacji 

powietrza. 
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Obok składu chemicznego powietrza, istotny jest także odpowiedni poziom jego 

zjonizowania. Nadmiar jonów dodatnich może powodować bóle głowy, zwiększone 

tętno, alergie i obniżoną odporność. Stwierdzono natomiast pozytywny wpływ jonów 

ujemnych. Stopień jonizacji powietrza w atmosferze waha się w zależności od pory 

roku oraz od lokalizacji, ale stosunek jonów dodatnich do ujemnych utrzymuje się na 

stałym poziomie i wynosi od 1 do 1,2. W skupiskach ludzkich z dużą ilością sprzętu 

elektronicznego i przemysłem występuje zwiększenie wytwarzania jonów dodatnich. 

 

Kolejnym czynnikiem, który znacząco i długotrwale wpływa na człowieka jest 

stopień i jakość oświetlenia obiektów, w których on przebywa. 

Promieniowanie słoneczne pozytywnie wpływa na układy kostne, sercowo-

naczyniowe, immunologiczne. Dodatkowo zapobiega osteoporozie, atakom serca, 

udarom, sklerozie, cukrzycy. 

 

 



Ze względu na możliwość swobodnego wykorzystania systemy w automatyce 

budynkowej dzieli się na dwie grupy: 

• Systemy otwarte, 

• Systemy zamknięte (firmowe). 

 

Ze względu na architekturę danego systemu podział jest następujący: 

• System centralny (Master-Slave) – cała logika systemu jest skupiona w jednym 

urządzeniu zwanym masterem. Do mastera podłączone są inne układy, (Slave), 

z których master korzysta realizując funkcje. System ten nie może istnieć bez 

mastera. 

• System Multi-Master -  logika jest rozproszona po całej sieci. W przypadku braku 

komunikacji pomiędzy masterami każdy master nadal funkcjonuje, ale 

samodzielnie bez możliwości wysyłania rozkazów do pozostałej części systemu. 

Przykładem takiego systemu jest system alarmowy. Systemy LON i LCN, 

w których odpowiednie fragmenty aplikacji zapisane są na modułach są  

systemami Multi-Master. 



Architektura obiektowa systemu BMS jest pojęciem szeroko odnoszącym się do ogółu 

systemów zarządzania zainstalowanych w obiekcie. 

 

Składa się ona z: 

 

• Systemu rdzenia BMS (Głównego Systemu Zarządzającego). 

• Systemów otoczenia (lokalnie zarządzających, pomocniczych, zależnych 

i niezależnych). 

 

Systemy rdzeniowe obsługują główne funkcje obiektu, pełnią rolę dominującą 

w obiekcie. Pozostałe systemy (otoczenie rdzenia) są połączone do systemu rdzenia 

za pomocą bramek, we/wy i sterowników. Indywidualnie w każdym obiekcie ustala się 

systemy należące do rdzenia i otoczenia. 



Architektura obiektowa systemu 

BMS odnosi się do systemów 

zarządzania zainstalowanych 

w obiekcie. 

 

Podstawowe elementy tej 

architektury to: 

• System rdzenia BMS (GSZ – 

Główny System Zarządzający) oraz 

systemy otoczenia ( tzn. lokalnie 

zarządzające, pomocnicze, zależne 

i niezależne). 



Wiele systemów specjalizuje się w określonych zakresach sterowania i naginanie 

ich do sterowania dodatkowymi obszarami lub zakresami, do których nie są 

przeznaczone lub specjalizowane nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stosuje się 

wtedy systemy wielordzeniowe, które sprzyjają maksymalnej funkcjonalności 

obiektu. 



Często mamy do czynienie z układem wielordzeniowym funkcjonalnym, gdzie 

każdy z systemów rdzeniowych odpowiada za odręne funkcje w obiekcie, np. 

system rdzeniowy zarządzający lokalnie klimatem pomieszczeń.  





Z punktu widzenia automatyki budynkowej 

rozróżnia się dwa rodzaje uzgodnień 

międzybranżowych: 

• uzgodnienia dokonywane w obrębie systemu 

rdzenia (dopasowanie odbiorników do 

sterowników pod względem sprzętowym 

i funkcjonalnym, 

• uzgodnienia dokonywane na styku: system 

rdzeniowy – system otoczenia (dobór 

i zaprogramowanie tzw. „sprzęgła”, układu 

sprzęgającego dwa odrębne systemy). 

































Po zakończeniu uzgodnień branżowych, przed etapem realizacji lub na jego 

początku przygotowuje się tabelę zasobów, osób i firm odpowiedzialnych za 

kolejne etapy realizacji inwestycji w poszczególnych branżach. Pozwala to 

w przejrzysty sposób poukładać relacje z poszczególnymi dostawcami 

podzakresów i jest przydatne przy dużej liczbie uzgodnień branżowych. 



Systemy zasilania awaryjnego 



System zasilania awaryjnego: 

• off-line – odbiornik zasilany z sieci. 

• line-interactive – odbiornik zasilany prze przetwornicę AC-DC, w tym czasie 

ładowana jest bateria kondensatorów. 

• on-line – odbiornik zasilany jest poprzez falownik z baterii akumulatorów, które 

w czasie pracy ładowane są przez prostownik z sieci zasilającej. 

 

UPS wpływa również na jakość napięcia zasilającego odbiornik. 

On-line chroni odbiornik od: zaniku napięcia, obniżenia napięcia, chwilowych 

wahań amplitudy, przepięć łączeniowych, impulsów zakłóceniowych, przepięć 

atmosferycznych, wahań częstotliwości, odkształceń harmonicznych oraz 

szumów. Zapobiega przedostawaniu się w obu kierunkach na drodze sieć-

odbiornik. 


