
Resumo 

 

A implantação de um sistema de automação numa casa ou num edifício, permite 

aumentar o conforto, segurança e obter uma melhor gestão de gastos de energia. Por 

exemplo, uma luz só liga se for necessário e não ocorre o problema de esquecimento 

de luzes ligadas. Hoje em dia, os sistemas utilizados para automatizar um edifício têm 

uma hierarquia distribuída, ao contrário dos sistemas de controlo industriais cuja lógica 

de controlo se encontra centralizada nos autómatos programáveis. Um sistema de 

automação de um edifício assenta numa rede de comunicação de dados sobre a qual 

também é possível realizar tarefas de gestão da mesma rede. 

Para interligar todos os dispositivos de uma casa é necessário utilizar uma rede com 

alguma complexidade. Um dos protocolos de rede mais utilizados em sistemas de 

automação de casas ou edifícios é o European Installation Bus (EIB/KNX). Utiliza o 

meio físico proprietário Twisted Pair (TP), mas este protocolo permite a utilização do 

mesmo sob RS-232, USB, Rádio – Frequência (RF) e Ethernet. Com o aumento do uso 

do protocolo de rede TCP/IP sob Ethernet em edifícios, é grande a vantagem de utilizar 

o backbone da rede TCP/IP para ligar a rede KNX/EIB e assim aproveitar a cablagem já 

existente. Com esta solução, poder controlar uma casa remotamente utilizando a 

Internet, deixa de ser uma utopia. 

O objectivo deste trabalho é tornar o projecto Domoitech realizado em KNX/EIB, 

compatível com redes KNX/EIB sob TCP/IP Ethernet. Serão estudadas possíveis 

arquitecturas e será criado um servidor que efectua a interface entre uma rede TCP/IP 

Ethernet e a rede KNX/EIB implementada no Domoitech. A norma KNX/EIB, inclui uma 

parte que especifica como este servidor deve ser criado. Essa parte tem o nome de 

KNXnet/IP e é um protocolo que permite o envio de tramas KNX/EIB sob o TCP/IP. 

O servidor KNXnet/IP a ser criado, tem a vantagem de ser multi-plataforma e a 

aplicação do mesmo em sistemas embebidos de baixo custo, torna a solução muito 

económica. Serão efectuados testes e validação do servidor KNXnet/IP depois da 

implementação do mesmo. 

 

 



Abstract 

 

The deployment of a system of automation in a house or a building can increase the 

comfort, safety and better management of spending power. For example, a light turn on 

only if necessary and is not the problem of forgetfulness of lights on. Today, the systems 

used to automate a building have a hierarchy distributed, as opposed to industrial 

control systems whose logic of control is centralized in a programmable logic controller 

(PLC). A system automation of a building based on a data communication network, on 

which it is also possible to perform management tasks on the same network. 

To connect all devices of a house is necessary to use a network with some complexity. 

One of the Network Protocols used in most systems automation of houses or buildings, 

is the European Installation Bus (KNX/EIB). Uses the media owner Twisted Pair (TP), 

but the network protocol allows the use of even under RS-232, USB, Ethernet and RF. 

With the increase in the use of the protocol TCP/IP on Ethernet in buildings, it is a great 

advantage of using the backbone of the TCP/IP network to connect the network 

KNX/EIB and thus takes up the existing wiring. With this solution, able to manage a 

home remotely using the Internet, ceases to be a dream. 

The objective of this work is to make the project Domoitech held in KNX/EIB, compatible 

with networks KNX/EIB under TCP/IP Ethernet. Will be studied possible architectures 

and will be set up a server that performs the interface between a TCP/IP Ethernet 

network and KNX/EIB implemented in Domoitech. The standard KNX/EIB includes a 

section that specifies how this server must be created. This piece is named KNXnet/IP 

and is a protocol that allows the transmission of frames KNX/EIB under the TCP/IP. 

The server KNXnet/IP to be created, has the advantage of being multiplatform and the 

application of it in embedded systems at low cost, makes the solution very economic. 

After the implementation of the server KNXnet / IP, tests and validation will be carried 

out. 


