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komunikační systémy

Další informace a materiály poskytnou 
pracovníci společnosti v rámci firemní bez-
platné podpory, společně s návrhem řešení 
dané řídicí úlohy.

Jan David, Turck, s. r. o.

Řešení firmy Turck pro snadný a nenákladný 
přenos dat 

Společnost Turck, dodavatel komponent 
a systémů průmyslové automatizace, nabí-
zí pro monitorování procesů, přenos provoz-
ních informací a další účely systémy vzdále-
ných vstupů a výstupů, tzv. Remote I/O. Jde 

o modulární sběrnicové systémy BL20/67 se 
stupněm krytí IP20/67, které je možné zapo-
jit do sítí Profibus-DP (obr. 1).

Díky sběrnicovým systémům BL20/67 
lze přenášet data s minimálními náklady. 
Tyto přístroje, které jsou nenáročné na zasta-
věný prostor, lze instalovat do nových pro-
vozů nebo je začlenit do již existujících za-
řízení. Dodávají se v krytí IP20 pro montáž 
do rozváděčů nebo IP67 pro instalaci pří-
mo do provozu bez potřeby další ochrany. 
Náklady ušetří i zdarma poskytovaný soft-

ware I/O Assistant, který je určen 
pro snadné navrhování, konfiguraci 
a projektování systému (obr. 2, 3), 
parametrizaci jeho modulů, uvede-
ní stanic do provozu a pohodlné na-
stavení systému. S jeho využitím je 
možné zkontrolovat zapojení i bez 
instalace PLC. 

Sběrnicové systém firmy Turck 
poskytují tyto výhody:
– jednoduchá kabeláž – pouhá in-

stalace kabelu Profibus,
– jednoduchá montáž systému – na 

lištu DIN,
– rychlé uvedení do provozu – po-

mocí softwaru I/O Assistant,
– jednoduché rozšíření – jedna sta-

nice může obsahovat až 74 modu-
lů I/O, aniž by bylo nutné použít 
základní nosnou desku,

– široká nabídka modulů I/O – di-
gitální i analogové signály, měře-
ní teplot, komunikační rozhraní, 
čítače, spouštěče motorů, modu-
ly RFID,

– cenově výhodné moduly Econo-
my – až šestnáct digitálních kaná-
lů v pouzdru šířky 12,5 mm (rych-
lá montáž upevněním push-in bez 
použití nástrojů),

– další protokoly – připojení také ke sběr-
nicím DeviceNet, CANopen, Ethernet/IP, 
Ethernet Modbus TCP a Profinet,

– diagnostika – informace o funkci stanice.

Obr. 3. S využitím softwaru I/O Assistant lze nalézt 
vhodnou konfiguraci sběrnicových modulů

Obr. 1. Sběrnicové moduly firmy Turck lze 
snadno zapojit do sítě Profibus

Obr. 2. Software I/O Assistant pro navrhování, projek-
tování a parametrizaci modulů BL20/67

Standard Wireless HART schválen
Skupina HART Communication Foun-

dation (HCF) ohlásila v dubnu tohoto roku 
dokončení prací na návrhu specifikace bez-
drátového protokolu Wireless HART a roze-
slala jej členským společnostem k vyjádření 
připomínek. Po několika měsících intenzivní 
práce byly jednotlivé připomínky projedná-
ny a zapracovány a 7. září 2007 byla výbo-
rem HCF schválena konečná verze standar-
du. Očekává se, že výroba prvních produktů 
s komunikací Wireless HART začne počát-
kem příštího roku.

Wireless HART (jako ochranná známka 
zapsáno v podobě WirelessHART™) − bez-
drátová verze protokolu HART − aspiruje na 
to, být prvním otevřeným mezioperačním 
bezdrátovým komunikačním protokolem cíle-
ně navrženým pro robustní a bezpečný rádio-
vý přenos dat v průmyslových provozech. Ře-
ditel HCF Ed Ladd uvedl, že HCF byla mo-

tivována k vývoji protokolu Wireless HART 
zejména neexistencí dostatečně deterministic-
kého protokolu, který by splňoval požadavky 
řídicích úloh v průmyslové praxi. HCF proto 
v březnu 2005 oficiálně začala svoji činnost 
s cílem navázat na výhody poskytované pů-
vodním protokolem HART a zachovat zpět-
nou kompatibilitu s ním.

Protokol HART

Protokol HART (Highway Addressable Re-
mote Transducer), vyvinutý zhruba v polovi-
ně osmdesátých let dvacátého století firmou 
Fisher Rosemount, je rozšířeným standardem 
využívaným zejména pro komunikaci s inte-
ligentními snímači. Jeho popularita je dána 
mj. i skutečností, že pro oboustranný číslico-
vý přenos dat, který nese škálu dodatečných 
informací ze snímačů, využitelných např. pro 

vybavení výstražných hlášení, a který pomáhá 
při kalibraci či konfiguraci snímačů, využívá 
stejné vedení jako analogová proudová smyč-
ka 4 až 20 mA bez narušení analogové komu-
nikace; to značně snižuje náklady na instalaci. 
Nicméně ne vždy je tento digitální signál vy-
užíván: při použití pouze klasických analogo-
vých I/O karet jej totiž nelze přečíst.

Wireless HART

Specifikace nového standardu pro bezdrá-
tovou komunikaci je důležitým krokem v ob-
lasti průmyslové automatizace zejména proto, 
že základna uživatelů využívajících původní 
HART je enormně rozsáhlá. Celosvětově je 
v současnosti v provozu více než dvacet mi-
lionů zařízení komunikujících protokolem 
HART, přičemž je odhadováno, že běžně je 
využívána pouze desetina diagnostických 
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Válka bezdrátových sběrnic skončila dříve, než začala

Jak se konstatuje v článku, standard Wireless HART byl 7. září 2007 schválen jako sou-
část specifikací HART 7. Proces schvalování byl až do závěrečného hlasování nečekaně dra-
matický. Ještě krátce před rozhodujícím okamžikem, 5. září, se na členy výboru HCF ob-
rátil ředitel společnosti Honeywell Process Solutions Jack Bolick s výzvou, aby Wireless 
HART nepodpořili. Zdůvodňoval to tím, že se počítá se schválením normy ISA SP100, kte-
ré v sobě může Wireless HART zahrnovat.  Podle společnosti Honeywell by schválení dvou 
rozdílných standardů nebylo účelné a zbrzdilo by rozvoj bezdrátové komunikační techniky 
v průmyslové automatizaci.

Výkonný ředitel sdružení HCF Ron Helson vzápětí, 6. září, odpověděl dopisem členům 
HCF, kde se podivil náhlé změně stanoviska společnosti Honeywell, která od počátku aktiv-
ně spolupracovala na vývoji Wireless HART, a vyzval členy výboru, aby respektovali přání 
většiny členů HCF, nenechali se názorem společnosti Honeywell ovlivnit a standard schvá-
lili. K tomu skutečně o den později došlo.

Zdálo se, že tím začne nové kolo války sběrnic, tentokrát bezdrátových. Naštěstí se uká-
zalo, že existuje dostatečná vůle ke spolupráci. 24. září byla uzavřena dohoda mezi HCF 
a ISA, jejímž předmětem je začlenění Wireless HART do připravovaného standardu SP100 
jako ISA SP100.11a. Obě strany se dohodly, že si budou poskytovat veškeré dokumenty po-
třebné k tomu, aby standardy Wireless HART a SP100 byly v úplném souladu. Aby byl mír 
úplný a naprostý, 27. září byla uzavřena další dohoda, tentokrát mezi HCF, Fieldbus Foun-
dation a PNO (Profibus Nutzerorganization), o kooperaci v oblasti uvádění bezdrátových 
komunikací do průmyslové praxe. (Bk)

možností nabízených těmito zařízeními. Na-
víc pouze 10 až 15 % senzorů je využíváno 
ke kontinuálnímu sledování měřené veliči-
ny. Otázkou sice zůstává, zda pouhá mož-
nost snadného bezdrátového připojení prvku 
bude motivovat koncové uživatele k širšímu 
využití schopností dosavadních systémů a ke 
zpracování dodatečných informací poskyto-
vaných zařízeními HART, nicméně bezdráto-
vá komunikace s sebou nese kromě flexibility 
i množství dalších výhod a v dnešní době se 
stává běžnou průmyslovou praxí. Nenáročné 
doplnění již existujících systémů o bezdrá-
tové prvky bez nutnosti složitých změn v in-
stalovaných řídicích soustavách komunikují-
cích protokolem HART tak bezesporu rozší-
ří možnosti těchto systémů.

Člen poradenské skupiny ARC Advisory 
Group Will Chin předpokládá, že podíl inteli-
gentních členů zapojených do řídicích procesů 
se do roku 2011 zdvojnásobí, přičemž těžištěm 
oblasti jejich použití bude monitorování výrob-
ních procesů. Lze očekávat, že více než 40 % 
monitorovacích zařízení bude bezdrátových.
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y  Strategie digitální výroby 
v bMW

Když automobilka BMW před několika 
lety hledala cestu, jak se stát ziskovou fir-
mou, rozhodla se pro strategii DMF (digi-
tal manufacturing). Ta pomohla zkrátit dobu 
nutnou pro uvedení výrobku na trh na po-
lovinu, ale zejména přispěla k výraznému 
zvýšení flexibility celé společnosti. Úko-
lem bylo ukončit závislost značky na urči-
té továrně, která tehdy byla běžná, a umož-
nit montáž odlišných značek, typů a modelů 
v různých systémech podle různých poža-

davků. Cílem bylo maximální využití kapa-
city ve všech továrnách.

Ve spolupráci BMW a UGS Tecnomatix 
byl vytvořen a implementován software, s je-
hož pomocí byl zdokonalen proces vývoje 
produktů. Poté se strategie uplatnila i v pro-
cesu plánování výroby. Začala se používat po-
čítačová simulace a optimalizace procesů, vý-
robních linek a jednotlivých sestav, dále také 
analýza výsledků z pohledu nákladů a reali-
zovatelnosti. Byly zavedeny standardizova-
né metody plánování a komplexní modulární 
koncept ověřených a standardizovaných pro-
cesů a výrobních postupů, které jsou ucho-
vávány v objektově orientované databázi. 

Díky tomu je možné průběžně porovnávat 
nově vyvíjené produkty při zpracovávání 
jejich konstrukčních návrhů a kontrolovat, 
zda vyhovují uloženým výrobním postu-
pům. Stromové struktury podporují rozdě-
lení práce podle typu a modelu automobi-
lu, pracovních postupů a procesů, zdrojů 
nebo výrobního vybavení. Zavedení strate-
gie DMF vedlo k odhalení kritických míst 
a k optimalizaci nákladů. Například pohyby 
robotů jsou automaticky přenášeny do PLC 
s využitím programování off-line. Metodou 
drag and drop mohou uživatelé tvořit vazby 
mezi informacemi o produktu, zdroji a pra-
covními postupy. (ed)

Blíže o novém standardu

Specifikace Wireless HART byla navr-
žena s cílem doplnit, nikoliv nahradit pů-
vodní standard pro pevné spoje a umožnit 
komplexnější zapojení inteligentních sen-
zorů do systémů správy a řízení výrobních 
procesů. Podporuje kompletní škálu měři-
cích a řídicích prvků spolupracujících s pů-
vodním protokolem HART a disponuje vše-
mi vlastnostmi tohoto standardu, ke kterým 
navíc přidává možnosti bezdrátových spoje-
ní. Používá stejnou uživatelskou vrstvu jako 
její předchůdce, což by mělo značně usnad-
nit přechod na nový standard jak výrobcům, 
tak i současným uživatelům. Zapomenuto 
nebylo ani na rozhraní umožňující přístup 
k ostatním zařízením a protokol spolupra-
cuje se standardem EDDL (Electronic De-
vice Description Language, IEC 61804-3), 
na jehož vývoji se HCF podílí spolu s dal-
šími třemi organizacemi podobného zamě-
ření v rámci skupiny ECT (EDDL Coope-
ration Team).

Nový bezdrátový protokol vyhovuje nor-
mě IEEE 802.15.4, upravující energeticky 
úspornou komunikaci v pásmu 2,4 GHz. 
Předpokládaná životnost baterií zařízení by 
měla být tři až deset let. Zajištěna je zpětná 
kompatibilita s veškerým současným vybave-
ním pracujícím na bázi HART. Lze tedy vy-
užít stejné nástroje pro konfiguraci a údržbu 
zařízení i diagnostické nástroje a procedu-
ry. Struktura komunikační sítě není omeze-
na pouze na spojení mezi dvěma body, k dis-
pozici jsou složitější architektury typu hvěz-
da nebo mesh a jejich kombinace doplněné 
schopností samoorganizování a samozotave-
ní. Komunikace využívá klasické schéma ad-
resování MAC (Media Access Control).

Jedním z cílů návrhu bylo umožnit snazší 
průchod informací v reálném čase a posky-
tovat 99% spolehlivost přenosu dat. K přeno-
su dat je využit rádiový přenos obdobný jako 
u protokolu ZigBee, navíc rozšířený o meto-
dy frekvenčních přeskoků (FHSS − Frequen-
cy Hopping Spread Spectrum). K zajištění ko-
munikace byly zvoleny techniky blokového 
kódování AES128, anti-jamming, doplňová-
ní zpráv kódem pro ověření integrity (MIC − 
Message Integrity Codes) a další funkce za-
bezpečující přenos dat po všech stránkách. 

Závěrem

Bezdrátové komunikace přinášejí do sou-
časných řídicích systémů množství výhod a je-
jich využití se stává běžnou záležitostí. Dlouho 
očekávaná specifikace bezdrátového protoko-
lu Wireless HART navržená skupinou HCF ve 
shodě se současnými trendy v oblasti bezdrá-
tové průmyslové komunikace bezesporu napo-
může dalšímu rozšíření těchto prvků, a to ze-
jména díky zpětné kompatibilitě s celosvětově 
široce používaným standardem HART.

Skupina HCF se zaměřuje na poskytování 
celosvětové podpory systémům využívajícím 
protokol HART; jejími členy jsou hlavní vý-
robci v oblasti bezdrátové komunikační tech-
niky. Více informací o činnosti skupiny lze 
získat např. na http://www.hartcomm.org

Ing. Petr Buryan




