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– převodník akustického signálu 708, urče-
ný ke sledování stavu odvaděčů kondenzá-
tu a pojišťovacích ventilů,

– převodníky pro snímání polohy 4310 a 
4320 – převodník 4310 umožňuje snímá-
ní koncových poloh a převodník 4320 je 
určen pro analogové snímání polohy ven-
tilu či klapky,

– HART Adapter 775, který komunikuje 
s přístrojem s kabelovým výstupem pro-
tokolem HART a přenáší takto získané 
informace do sítě WirelessHART (pomo-
cí tohoto adaptéru je možné též konfiguro-
vat přístroje obdobně jako modemem nebo 
ručním konfigurátorem).

Nové sítě vyžadují nový přístup k návrhu 
řídicích systémů

Sítě WirelessHART jsou v oblasti měři-
cí a regulační techniky stále ještě relativně 
nové. Dnes se již používají nejen pro moni-

torování a diagnostiku, ale mohou být za-
pojeny i ve zpětné vazbě regulační smyčky. 
Tak jako zavedení kabelových sběrnic zna-
menalo změnu v návrhu řídicích systémů, 
i použití bezdrátové sítě mění nejen topo-
logii systému, ale i postup jeho návrhu. Již 
od samého začátku je nutné brát v úvahu po-
třebnou periodu vzorkování pro každé mě-
ření i každý výstup. 

Řídicí systémy skenují vstupy řádově ve 
stovkách milisekund. Ovšem např. běžný sní-
mač teploty s jímkou dokáže zareagovat na 
skokovou změnu teploty s časovou konstan-
tou více než 10 s. Za tuto dobu systém sejme 
100 hodnot, které následně zpracovává. Pro 
takový teploměr plně postačí perioda vzor-
kování 4 s. 

Další otázkou však je, zda je nutné kaž-
dé 4 s měřit teplotu v nádrži o objemu něko-
lik tisíc litrů, když při maximálním příkonu 
ohřevu se může teplota média změnit o 1 °C 
za déle než hodinu. To musí brát projektant 

v úvahu, když stanovuje periodu vzorkování, 
na níž podstatně závisí perioda výměny bate-
rií u bezdrátových snímačů teploty i zatížení 
komunikační sítě.

Bezdrátové sítě spoří investiční náklady: 
není nutné instalovat kabeláž, kabelové lávky 
a propojovací krabice – projektování a uvá-
dění komunikačního systému do provozu je 
výrazně jednodušší.

Závěrem

Je zřejmé, jaký převrat v osobní komuni-
kaci přinesly sítě GSM. Je možné předpoklá-
dat, že sítě WirelessHART budou obdobnou 
převratnou změnou pro automatizaci.

Další informace o nabídce firmy Emer-
son Process Management získají zájemci na  
info.cz@emersonprocess.cz, www.emerson-
process.cz nebo tel. +420 271 035 600.

Marek Kafka, 
Emerson Process Management, s. r. o.

Již deset let jsou sdružení CAN in Auto-
mation (CiA) a Ethernet Powerlink Standar-
dization Group (EPSG) partnery. Díky tomu 
se protokol CANopen stal velmi populární 
volbou v mnoha průmyslových oborech, ať 
už jsou na nižších úrovních komunikační-
ho modelu sběrnice založené na CAN, nebo 
na Ethernetu. 

CAN (Controller Area Network) je sério-
vá sběrnice původně vyvinutá pro automobi-
ly. Je standardizovaná jako ISO 11898. Před-
pokládá se, že tento rok se prodá 800 milio-
nů zařízení s rozhraním CAN. CANopen je 
protokol vyšší úrovně, který se může používat 
na sběrnicích CAN nebo Ethernet Powerlink, 
ale i na jiných sběrnicích. Obsahuje aplikační 
vrstvu a komunikační profil, stejně jako profi-
ly pro aplikace, zařízení a rozhraní. Meziná-
rodně standardizované rozhraní (EN 50325-4) 
kombinuje flexibilní konfiguraci s nesrovna-
telným stupněm interoperability, která je dána 
profily standardizovanými sdružením CiA. 
Komunikační sítě s protokolem CANopen se 
používají v mnoha oblastech, např. pro říze-
ní strojů, zdravotnických přístrojů a zařízení, 
součástí speciálních vozidel, drážních vozidel 
nebo lodí, v automatizaci budov nebo pro ří-
zení malých elektráren, stejně jako nespočet-
ných vestavných řídicích zařízení.

CiA se stará o standardizaci a schvalová-
ní linkové vrstvy CAN a protokolů CAN-
open. V současné době má sdružení 580 členů. 
Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA, vidí 
velkou perspektivu ve vylepšeném protokolu 
CAN známém jako CAN FD. Ten umožňu-
je dosahovat rychlosti přenosu dat až 8 Mb/s. 
„Stejně tak ale pečujeme o posilování našeho 

CiA a EPSG – deset let úspěšného partnerství

partnerství s EPSG, které otevírá protokolu 
CANopen bránu do světa průmyslového Ether-
netu,“ říká Zeltwanger. Integrace CAN open 
do sběrnice Ethernet Powerlink je přínosem 
zvláště v úlohách s většími požadavky na šíř-
ku přenosového pásma. Uživateli dává mož-
nost jednoduše použít veškerý software, který 

pro dané zařízení již vyvinul. Výkonný ředitel 
EPSG Stefan Schönegger říká: „Uživatelům 
přináší partnerství CiA a EPSG mnoho výhod, 
které vyplývají z toho, že kombinujeme stabili-
tu a spolehlivost protokolu CAN open s výkon-
ností sběrnice Ethernet Powerlink.“ 

(Bk)

Obr. 1. Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA (vlevo) a Stefan Schönegger, výkonný ředitel 
EPSG (vpravo)


