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Příště si přečtete
Měření výšky hladiny radarovým hladinoměrem
Měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek v zásobnících 
a silech je obecně hodnoceno jako spolehlivé a všestranně 
použitelné měření výšky hladiny. V současnosti se hodně diskutuje 
o možnostech užití radarových hladinoměrů s vysokou pracovní 
frekvencí. Někteří dodavatelé uvádějí, že mikrovlnný radarový 
hladinoměr s pracovní frekvencí 80 GHz je naprosto univerzálně 
použitelný pro všechny úlohy měření výšky hladiny. Platí to však 
opravdu bez omezení? Budou radarové hladinoměry pracující 
na nižších frekvencích nahrazeny nejnovějšími typy radarových 
hladinoměrů s pracovní frekvencí 80 GHz? Zodpovězení 
uvedených otázek i dobrá orientace v možnostech použití 
radarových hladinoměrů jsou snadné, porozumíme-li základním 
principům měření výšky hladiny mikrovlnným radarovým 
hladinoměrem.

TSN se standardními, komerčně dostupnými 
komponentami
Rozšíření standardu IEEE 802.1Q pro přepojování v ethernetových 
sítích, známé často pod obecně používaným názvem TSN (Time 
Sensitive Networking, časově citlivé síťování), umožňuje vytvářet 
automatizační systémy s homogenní síťovou architekturou od 
snímače po cloud. Ve srovnání s tím tradiční řešení používající 
na provozní úrovni řízení proprietární síťové standardy, jež 
zajišťují „tvrdý“ reálný čas, vždy představují určitou diskontinuitu 
síťové architektury. Sítě TSN tuto diskontinuitu odstraňují, 
protože dokážou zajistit tok informací z provozní úrovně řízení 
do vyšších pater řídicí hierarchie. Navíc uživatelé a výrobci 
zařízení získají výhodu unifikovaného hardwaru, který je flexibilní 
a cenově výhodný. Další výhodou je lepší využití instalovaných 
zařízení a běžné kabeláže množstvím různých aplikací bez rizika 
vzájemného ovlivňování.

Rozložení trhu v oboru průmyslových komunikačních 
sítí v roce 2018 podle HMS
Průmyslový Ethernet v počtu nově instalovaných uzlů 
v průmyslové automatizaci překonal tradiční průmyslové provozní 
sběrnice. To je hlavní zjištění studie firmy HMS Industrial Network, 
každoročně zkoumající trh v oblasti průmyslových komunikačních 
sítí. Celkem 52 % nově instalovaných komunikačních uzlů jsou 
uzly průmyslového Ethernetu (loni: 46 %), zatímco průmyslové 
provozní sběrnice zaujímají 42 % (loni: 48 %). Nejvíce 
instalovanou sítí je nyní EtherNet/IP s 15 %, následovaný sítěmi 
Profinet a Profibus, přičemž obě mají podíl shodně 12 %. Posilují 
také bezdrátové sběrnice s podílem na trhu 6 %.

Integrace průmyslových sítí v řídicím systému Beckhoff
Průmyslová sběrnice EtherCAT, představená firmou Beckhoff 
v roce 2003, přináší několik zásadních funkčních principů. Jednak 
způsob zpracování rámců EtherCAT způsobem „on the fly“, kdy 
jsou provozní data v jednotkách slave zpracovávána tzv. „za 
chodu“, a tím se minimalizuje zpoždění ve zpracování provozních 
dat na úroveň několika desítek nanosekund. To je jeden z hlavních 
důvodů, proč je EtherCAT považován za extrémně rychlou 
sběrnici, kterou liniové zapojení principiálně neomezuje ani 
nezpomaluje. Druhou důležitou vlastností protokolu EtherCAT 
je přesná synchronizace. Ta je realizována mechanismem 
distribuovaných hodin s výslednou přesností menší než 100 ns.


