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Typickým příkladem použití virtuální-
ho zprovoznění v Process Simulate je ro-
botická linka, kde se řídicí PLC stará o to, 
aby nenastala kolize jednotlivých robotů, 
ovládá dopravníky, zásobníky a upínací 
přípravky, zajišťuje bezpečnostní funkce 
apod. Process Simulate má přímé rozhraní 

pro komunikaci s programy PLCSIM a SI-
MIT, což jsou nástroje umožňující emula-
ci PLC. Dále je k dispozici podpora komu-
nikace OPC a také nativní podpora proto-
kolu SIMBA PNIO pro zařízení Profinet. 
Díky možnosti ověřit nejen funkci jednotli-
vých robotů, nýbrž i linky jako celku včet-

ně reálného programu pro PLC se výraz-
ně zkracuje doba potřebná na vývoj linky 
a současně se minimalizuje doba potřebná 
k oživení (zprovoznění) reálného zařízení 
u zákazníka.

(AXIOM TECH s. r. o.)

Na katedře telekomunikační techniky Fa-
kulty elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze pracuje tým od-
borníků, který se zabývá oblastí modelová-
ní a měření komunikačních sítí a též aktivně 
sleduje probíhající přípravu národního plá-
nu rozvoje přístupových sítí nové generace 
(NGA – Next Generation Access). Jejím cí-
lem je podpořit diskusi o tomto aktuálním té-
matu a přispět k vytvoření jednotné termino-
logie a metodiky testování těchto sítí.

K tématu přístupových sítí nové genera-
ce (NGA) je v současné době vedeno mnoho 
diskusí na různých úrovních. Akcelerátorem 
těchto debat je příprava národního plánu roz-
voje a dotačního programu pro výstavbu zmí-
něných sítí. Experti z Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze se touto problematikou dlouho-
době zabývají a chtějí přispět k zavedení uce-
leného systému přenosových parametrů a mě-

FEL ČVUT v Praze podporuje standardizaci 
telekomunikačních sítí nové generace

řítek kvality služeb, protože stále chybějí jed-
noznačné a obecně uznávané definice, nejsou 
dostatečné zkušenosti s testováním a technic-
ké standardy jsou teprve tvořeny.

V rámci debaty s odbornou veřejností 
uspořádala katedra telekomunikační techniky 
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve 
spolupráci se společností Profiber a unií ICT 
ve druhé polovině dubna technický workshop, 
na kterém byly vysvětleny definice a standar-
dy měření v sítích nové generace a připravo-
vaná metodika Českého telekomunikačního 
úřadu pro kontrolu kvality uvedených sítí. Bě-
hem debaty byly také předvedeny ukázky mě-
ření v sítích NGA, představeny názory pro-
vozovatelů sítí a zazněl rovněž postoj Mini-
sterstva průmyslu a obchodu k požadavkům 
na parametry sítí NGA a jejich klasifikaci.

Docent Jiří Vodrážka z katedry teleko-
munikační techniky Fakulty elektrotech-

nické ČVUT v Praze shrnuje své pocity ze 
semináře takto: „Jsem velice rád, že na naší 
fakultě proběhla diskuse k parametrům sítí 
NGA. Klíčovým úkolem je pokročit ve sjed-
nocení terminologie, což byl jeden z hlav-
ních účelů semináře. Není to jednoduché, 
protože každé technické řešení je spojeno 
s vlastními v praxi zažitými pojmy. Další 
důležitou otázkou je definice přenosových 
rychlostí a způsobu jejich ověření. Zde bych 
rád ocenil aktivity Českého telekomunikač-
ního úřadu, a zejména návrh metodiky za-
ložený na definici agregační funkce, zohled-
ňující statistiku provozu v síti realizující pří-
stup k internetu.“

Více informací k aktivitám katedry teleko-
munikační techniky Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze je k dispozici na internetové 
stránce: comtel.fel.cvut.cz.

(ed)

  Sdružení Sercos 
International zveřejnilo 
specifikace pro OPC UA 

Společnost Sercos International, která 
sdružuje dodavatele techniky pro sběrnici 
Sercos® a stará se o její rozvoj a standardi-
zaci, oznámila zveřejnění specifikací pro-
tokolu OPC Unified Architecture (UA) pro 
zařízení Sercos. Je v nich mimo jiné uvede-
no mapování informačního modelu Sercos 
pomocí OPC UA tak, aby funkce zařízení 
Sercos a jejich data bylo možné přenášet 
právě prostřednictvím OPC UA. Tato ini-
ciativa se zaměřuje na zjednodušení komu-
nikace, zejména s ohledem na sémantickou 
interoperabilitu, mezi periferními zařízení-
mi a nadřazenými systémy IT, které splňují 
požadavky Industry 4.0. 

Specifikace OPC UA Companion Speci-
fication pro Sercos vznikly na základě zá-

věrů z jednání expertů, která probíhala na 
popud společnosti Sercos International už 
od září 2014. V listopadu téhož roku byl již 
dostupný první draft těchto specifikací. Do-
kument byl i nadále aktualizován a upravo-
ván pracovními skupinami z oborů výrob-
ců zařízení, poskytovatelů technických slu-
žeb a výzkumných institutů. Konečná verze 
byla publikovaná začátkem listopadu 2015 
jako verze 1.0. 

„Pro současné automatizační systémy 
Sercos platí, že jsou složeny ze zařízení od 
mnoha výrobců, která musí být integrována 
do systému a spravována. To má za násle-
dek vyšší celkové náklady během celého ži-
votního cyklu produktu. Dále také plánování 
a řízení životního cyklu vyžaduje informa-
ce o probíhajících technologických proce-
sech a výrobním zařízení, které pomohou co 
nejefektivněji využít výrobní zdroje. Ten-
to problém se snaží vyřešit právě propojení 
standardizovaného protokolu OPC UA s in-

formačním modelem Sercos. Tak dochází 
k výhodnému zkombinování dobře defino-
vaného profilu zařízení Sercos se standar-
dem o výměně informací od OPC UA. Toto 
spojení do jednotného informačního systé-
mu je možné využít mnoha způsoby, od pa-
rametrizace zařízení a konfigurace sítí až po 
energy management a preventivní údržbu,“ 
uvádí Peter Lutz, ředitel společnosti Sercos 
International.

Mapovací pravidla navržená společností 
Sercos mohou být využita pro různé přístu-
py k implementaci. Jedna možnost je im-
plementovat funkce serveru OPC UA do 
řídicí jednotky komunikující protokolem 
Sercos (master, např. CNC nebo PLC). 
Druhým přístupem je, že se tyto funkce 
implementují do zařízení Sercos typu sla-
ve. V takovém případně může komunikace 
podle protokolu OPC UA běžet na zaříze-
ních Sercos paralelně, a to dokonce v re-
álném čase. (jč)
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