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Společnost Turck, výrobce a dodavatel 
systémů a komponent pro průmyslovou au-
tomatizaci, nabízí velmi širokou paletu au-
tomatizačních prostředků vhodných pro ří-

dicí úlohy v automatizaci procesní výroby. 
„Trumfem“ mezi těmito systémy je excom®. 
Je to systém vzdálených vstupů a výstupů 
(I/O) v jiskrově bezpečném provedení (Ex-i) 
a s výstupem na jiskrově bezpečnou varian-
tu sběrnice Profibus-DP. Systém byl původ-
ně vyvinut pro přímou instalaci v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu v zónách 1/21. 
Základní deska MT18 umožňuje připojit 
až šestnáct karet I/O pro celkem 128 digi-
tálních nebo 64 analogových signálů. Při-
pojeny mohou být všechny typy signálů, 
včetně analogových signálů s protokolem 
HART. Unikátní je možnost využít redun-
danci napájení a komunikace. Společnost 
Turck na loňském mezinárodním veletr-
hu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem 
představila rozšíření systému o varianty pro 
zóny 2/22 a pro základní prostředí, přičemž 
všechny varianty lze mezi sebou kombino-
vat (obr. 1). 

Systém vzdálených vstupů a výstupů excom 
pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Systém je možné instalovat v zónách 1/21 
a 2/22, popř. v základním prostředí. Signály 
mohou být přivedeny ze zón 0 až 2. K systé-
mu nainstalovanému v základním prostředí 

lze připojovat i běžné signály, které nejsou 
určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Zachována zůstává také možnost využívat re-
dundanci napájení a komunikace, FDT/DTM, 

HART over Profibus a další vlastnosti známé 
z původního systému.

Pro instalaci v zóně 1 jsou k dispozici cer-
tifikované rozváděče v zajištěném provedení 

(Ex e) s již namontovanou základní deskou. 
Do zóny 2 jsou určeny nové základní des-
ky MT16-3G a MT24-3G pro šestnáct nebo 
24 karet I/O. Nové jsou také napájecí moduly 

Obr. 2. Konfigurace systému excom 
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PSM24-3G, které mají, díky mírnějším poža-
davkům zóny 2, tvar a velikost běžných karet 
systému excom. Základní deska pro šestnáct 
karet I/O je díky novým napájecím modulům 
výrazně kratší než základní deska MT18 pro 
instalaci do zóny 1. Komunikační moduly lze 
použít buď původní, jiskrově bezpečné (ve spo-
jení s bariérami Profibus-DP Exi SC12Ex nebo 
OC11Ex), nebo nové, které umožňují přímé 
připojení na Profibus-DP (bez použití bariéry). 

Pro instalaci do základního prostředí jsou 
určeny základní desky MT16-N a MT24-N 
pro šestnáct nebo 24 I/O. Pro tyto desky jsou 
určeny napájecí moduly PSM-N a komuni-
kační moduly GDP-NI. Sortiment karet I/O 
byl doplněn o karty pro běžné signály, např. 
tranzistorové vstupy PNP 24 V DC, reléové 
výstupy apod.

Redundance systému umožňuje bezpečný 
provoz v přísných podmínkách procesní vý-

roby nebo i v energetice. Komunikaci mezi 
PLC a jednotkou systému excom zajišťuje 
Profibus-DP s možností komunikace HART.

Provozní teplota je –20 až +60 °C. Kom-
ponenty je možné měnit za provozu.

Konfigurace systému je na obr. 2. Cel-
kem lze k systému připojit až 192 binárních  
a 96 analogových signálů. 

(TURCK)

Mnoho uživatelů již prochází web pomo-
cí notebooků s modemy připojenými do por-
tu USB, určenými pro vysokorychlostní bez-
drátové připojení „třiapůlté generace“ 3,5G 
HSPA (High-Speed Packet Access), které na-
hrazují modemy pracující s pevnými linkami. 
Avšak mobilní širokopásmové služby nabíze-
né „čtvrtou generací“ (4G) bezdrátových ko-
munikačních sítí mohou již brzy nabídnout 
rychlejší stahování než kabelové širokopás-
mové připojení. Důležité je i to, že se mohou 
rozšířit i do oblastí, kde zatím tradiční kabe-
lové širokopásmové sítě chybějí. To mohou 
být i průmyslové areály na okrajích měst, vo-
dárenské čerpací stanice, kompresorové stani-
ce plynovodů, větrné elektrárny apod.

Dvě hlavní normy

V oboru 4G se objevily dvě hlavní normy, 
podle jedněch konkurenční, podle jiných vzá-
jemně se doplňující: LTE (Long-Term Evolu-
tion) a WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access). 

Organizace ITU (International Telecom-
munications Union) původně definovala 
sítě 4G neboli IMT-Advanced jako sítě na-
bízející přenos dat nebo stahování rychlos-
tí 100 Mb/s na mobilních zařízeních, kte-
rá se rychle pohybují (řekněme v autě nebo 
ve vlaku), a rychlostí až 1 Gb/s na zaříze-
ních nehybných nebo v pomalém pohybu. 
Taková přenosová rychlost je ale očekávána 
až od budoucích verzí norem WiMAX a LTE 
(označovaných jako WirelessMAN-Advanced 
a LTE-Advanced), současné sítě jí nedosahu-
jí. Na konci roku 2010 se však ITU rozhod-
la pro méně jednoznačnou definici a označi-
la WiMAX i LTE (a také HSPA+) jako sítě 

4G – příští generace bezdrátových 
komunikačních sítí

4G, protože má jít o významné zlepšení opro-
ti sítím 3G – a možná také proto, že mnozí 
operátoři (zejména v USA) již předtím širo-
ce uváděli na trh služby WiMAX a LTE pod 
marketingovým označením 4G.

Sítě WiMAX i LTE jsou založeny na pro-
tokolu IP (Internet Protocol) a využívají me-
todu OFDMA (Orthogonal Frequency-Divi-
sion Multiple Access). OFDMA je víceuživa-

telská verze OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing), což je značně rozší-
řená metoda kódování digitálních dat pomo-
cí několika nosných kmitočtů – např. mnoho 
zemí v Evropě a Asii (pozn. red.: včetně ČR) 
využívá OFDM k pozemnímu digitálnímu te-
leviznímu a rádiovému vysílání.

Specifikace WiMAX umožňuje přeno-
sy dat rychlostmi přibližně 75 Mb/s, ale šíř-
ka pásma je dělena mezi několik uživatelů, 
a proto jsou rychlosti dosahované v praxi 
znatelně nižší. Specifikace LTE podporu-
je špičkovou rychlost stahování 300 Mb/s 
a odesílání 75 Mb/s. V reálných sítích 4G, 
např. v USA, je dosahováno skutečných pře-
nosových rychlostí v desítkách megabitů 
za sekundu – což se v podstatě shoduje s běž-
nými kabelovými širokopásmovými připo-
jeními. Zdá se ale, že LTE je v obou smě-
rech přenosu v praxi rychlejší než WiMAX 
(tab. 1).

Komunikační sítě LTE

V současné době se k mobilní komunika-
ci 3G počítá množství různých nekompatibil-
ních standardů, např. W-CDMA, CDMA2000 
nebo TD-SCDMA, a LTE se proto u mobil-
ních sítí má stát první skutečně celosvěto-
vou normou. LTE také podporuje handover 
(přechod mezi základnovými stanicemi LTE) 
a roaming (přechod na jiné mobilní sítě 3G), 
což přináší širší pokrytí díky využití sítí růz-
ných operátorů. Mobilní zařízení, přestože 
musí mít speciální kartu SIM určenou pro 
LTE, mohou přepnout zpět na síť 2,5G nebo 

3G, jakmile se dostanou z dosahu sítě LTE. 
Přirozenou cestou dalšího rozvoje směrem 
ke 4G pro současné provozovatele sítí GSM/ 
/EDGE a UMTS/HSPA je určitě LTE (pozn. 
red.: V ČR jsou sítě LTE provozovány někte-
rými operátory v pilotním provozu).

Komunikační sítě WiMAX

WiMAX nabízí výkon přibližně srovnatel-
ný se sítěmi WiFi, ale s pokrytím mobilních 
sítí. WiMAX je standard určený zejména pro 
bezdrátové sítě MAN (Metropolitan Area Ne-
tworks) v zastavěných oblastech, včetně např. 
průmyslových areálů, a dokáže poskytnout po-
krytí širokopásmovými službami až do 50  km 
u nepohyblivých stanic a 5 až 15 km u stanic 
v pohybu. Díky relativně nízkým nákladům 
na realizaci sítě WiMAX v porovnání s LTE 
jde o ekonomicky životaschopnou možnost re-
alizace širokopásmového přístupu k internetu 

Tab. 1. Reálné přenosové rychlosti u sítí LTE, WiMAX a 3G (zdroj: Sprint, USA; údaje o LTE 
jsou předpokládané hodnoty získané během pilotního provozu)

Síť LTE WiMAX 3G
Upload 2 až 3 Mb/s do 1,5 Mb/s 350 až 500 kb/s
Download 6 až 8 Mb/s 3 až 6 Mb/s 600 kb/s až 1,4 Mb/s
Špičková hodnota 25 Mb/s více než 10 Mb/s 3,1 Mb/s

Právě si zvykáme na to, co nám a našim mobilním telefonům dokáže nabídnout tře-
tí generace bezdrátových sítí (3G), a jak se zdá, čtvrtá generace (4G) je již na ces-
tě – nebo je již realitou, podle toho, ve které části světa žijete a pracujete a jak hlu-
boko máte do kapsy. 


