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komunikační systémy

že nabídka firmy Beckhoff pokrývá veškeré 
komunikační možnosti spadající do této ob-
lasti. Zajímavá je však možnost využití ter-
minálu EtherCAT pro sériovou komunikaci 
také jako virtuální COM port, kde se PC po-
užije nejen pro účely řízení, ale i pro konfi-
guraci. Na IPC se nainstaluje konfigurační 
program k danému zařízení, které s řídicím 
systémem Beckhoff komunikuje pomocí sé-
riové komunikace.

 

Řízení technického vybavení budov

Samostatnou skupinou komunikací jsou 
sběrnice určené pro automatizaci a řízení bu-
dov, jejichž funkce se opírá o ucelené progra-
mové knihovny. Na ethernetové síti se v auto-
matizaci budov používá protokol BACNet/IP, 
ale k dispozici je i bezdrátová komunikace 
EnOcean, která umožňuje flexibilnější ovlá-
dání světel, žaluzií atd. Pro automatizaci bu-
dov Beckhoff nabízí běžně používané sběr-
nice DALI, KNX, M-Bus, MP-Bus a dal-
ší. Jednou z největších referencí společnosti 
Beckhoff v oblasti budov je čtvrtá nejvyšší 
budova v Německu nazvaná Tower 185. Veš-
kerá zařízení v této budově jsou řízena sto-
sedmdesáti Embedded PC a osmdesáti vý-
konnými IPC typu C6925.

Závěr

Přestože je EtherCAT pro firmu Beckhoff 
stěžejní sběrnicí, zůstávají řídicí systémy 
Beckhoff otevřené i ostatním průmyslovým 
sběrnicím. Nabídka komunikačních možností 

Obr. 8. Schéma použití ovladače Virtual Serial COM Driver

v některých případech vyžaduje čtečka čár. kódů externí zdroj napájení
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je široká a při hlubším pohledu na detaily je 
vidět několik unikátních technických řešení. 
Vedle možnosti integrovat do řídicích systé-
mů Beckhoff další průmyslové sběrnice oce-

ňují uživatelé i možnost použít téměř jakéko-
liv další průmyslové komponenty.

David Smělík, Beckhoff Automation
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y   Sdružení VDE|DKE hostilo 
mezinárodní odborníky na 
smart city 

Vývoj megapolí postupuje rychle kupředu 
a slibuje firmám dodávajícím technologie pro 
infrastrukturu vysoké zisky. Rozvoj ale brzdí 
nedostatek mezinárodních standardů. Z ini-
ciativy VDE|DKE se ve dnech 30. ledna až 
2. února konalo v Dortmundu setkání odbor-
níků činných v této oblasti. Ať jde o znečiš-
tění ovzduší, demografické změny, požadav-
ky na bezpečný prostor k žití, nebo zajiště-
ní energie, z ukázkových příkladů z Evropy, 
USA, Číny, Japonska a Indie je zřejmé, že to 
jsou velmi složitá témata a požadavky se liší 
region od regionu. Na rozdíl od Saúdské Ará-
bie, kde se plánuje výstavba megapole Neom 
za 500 miliard dolarů, v Evropě nová chytrá 
města nevznikají na zelené louce. Řeší se zde 
tedy otázka, jak modernizovat a dále rozví-
jet již vybudovanou veřejnou infrastrukturu. 

Experti mezinárodní standardizační komi-
se IEC berou zřetel zvláště na interoperabili-
tu, a to pokud jde o energetické sítě, dopravu, 
zdravotnictví nebo chytré domácnosti. Velkou 
roli hraje zabezpečení dat. Proto je třeba začít 

od návrhu standardizované referenční archi-
tektury, v níž lze snadno popsat požadavky na 
interoperabilitu mezi systémy a na zabezpeče-
ní komunikace. Na nutnosti vytvářet jednot-
né mezinárodní standardy se shodli zástupci 
všech zúčastněných zemí, a tudíž už nyní plá-
nují další společné schůzky. Ještě tento rok se 
uskuteční v USA, v Jižní Koreji a Indii. 

Německá VDE se tvorby nových meziná-
rodních standardů pro chytrá města aktivně 
účastní. Více informací zájemci najdou na 
www.dke.de/de/themen/smart-cities.
[Tisková zpráva VDE – Verband der Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik e. V., 
únor 2018.]

(Bk)

  Inspirace pro výuku 
profesionálů – Foxee

Na veletrhu Amper se již tradičně ko-
nalo Fórum automatizace (letos ve dnech 
20. až 23. března), které organizuje redak-
ce časopisu Automa. V sekci věnované výu-
ce a odborným školám (v pátek 23. března) 
předvedli studenti soukromé Střední školy a 
vyšší odborné školy aplikované kybernetiky 

(www.kyberna.cz) z Hradce Králové model 
výtahu. Je určen jako názorná pomůcka pro 
výuku. K jeho řízení použili kompaktní řídi-
cí systém, pracovně nazvaný kostka Foxee. 
Je to novinka, vytvořená ve firmě SmartBIT 
ve spolupráci se společností Teco (více in-
formací je na https://youtu.be/4Vzp8DtdA-
FE a na https://photos.app.goo.gl/tFn4R-
JvSoBBmGKQ43). Kostka Foxee poskytu-
je vše potřebné k řízení učebních pomůcek, 
hraček, modelů pro soutěže studentů a pro 
řešení studentských prací a projektů (WiFi, 
dva analogové a čtyři binární vstupy, devět 
binárních výstupů, LED, DC motorky se 
snímačem polohy a krokové motory; další 
I/O lze připojit po sběrnici). Na rozdíl od 
obdobných produktů obsahuje zabudované 
profesionální PLC Tecomat Foxtrot ve ver-
zi OEM: CP 1972. Programuje se ve vývo-
jovém systému Mosaic ve zvoleném jazy-
ku podle mezinárodní normy IEC 61131-3 
(oblíbené jsou grafické jazyky LD, CFC 
nebo textový jazyk ST). Studenti tak zís-
kávají unikátní možnost pracovat s profesi-
onálními nástroji, které se používají v prů-
myslové praxi. Při výuce a hře si osvojují 
znalosti a dovednosti profesionálů.  (šm)


