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Průmyslový Ethernet v počtu nově instalo-
vaných uzlů v průmyslové automatizaci překo-
nal tradiční průmyslové provozní sběrnice. To 
je hlavní zjištění studie firmy HMS Industri-
al Network, každoročně zkoumající trh v ob-
lasti průmyslových komunikačních sítí. Cel-
kem 52 % nově instalovaných komunikačních 
uzlů jsou uzly průmyslového Ethernetu (loni: 
46 %), zatímco průmyslové provozní sběrnice 
zaujímají 42 % (loni: 48 %). Nejvíce instalo-
vanou sítí je nyní EtherNet/IP s 15 %, násle-
dovaný sítěmi Profinet a Profibus, přičemž obě 
mají podíl shodně 12 %. Posilují také bezdrá-
tové sběrnice s podílem na trhu 6 %.

Společnost HMS Industrial Networks kaž-
doročně analyzuje trh průmyslových komu-
nikačních sítí, přičemž se soustředí na nově 
instalované komunikační uzly v průmyslové 
automatizaci po celém světě. Jako nezávis-
lý dodavatel produktů a služeb pro průmy-
slovou komunikaci a internet věcí má HMS 
velmi dobrý přehled o trhu v oblasti průmy-
slových komunikačních sítí. Ve své analý-
ze uvádí trendy v oblasti komunikace v prů-
myslu, které je možné očekávat v roce 2018, 
a současně se ohlíží na vývoj rozložení trhu 
v uplynulých pěti letech.

 

Průmyslový Ethernet – růst 
podněcovaný IIoT

Průmyslový Ethernet již několik let ros-
te rychleji než tradiční průmyslové provozní 
sběrnice a v současné době je překonal nejen 
v dynamice růstu, ale i v celkovém objemu. 
S nárůstem 22 % nyní průmyslový Ethernet 
zaujímá 52 % světového trhu, zatímco loni to 
bylo 46 %. Nejrozšířenější, s podílem 15 %, 
je EtherNet/IP. V závěsu za ním jsou na glo-
bálním trhu sítě Profinet, EtherCAT, Modbus 
TCP a Ethernet Powerlink.

„Přesun k průmyslovému Ethernetu pozo-
rujeme již dlouhou dobu, ale pokud jde o po-
čet nově instalovaných uzlů, až dosud prů-
myslové sběrnice nepřekonal,“ říká Anders 
Hansson, ředitel marketingu společnosti 
HMS. „Přechod k průmyslovému Ethernetu 
je podněcován potřebou velkého přenosové-
ho výkonu, požadavkem integrace mezi in-
stalacemi v průmyslových závodech a systé-
my IT/IoT, stejně jako obecným prosazová-
ním průmyslového internetu věcí.“

Průmyslové sběrnice stále bodují, ale 
očekává se pokles

Trh průmyslových provozních sběrnic, po-
silovaný celkovým růstem průmyslové vý-

Rozložení trhu v oboru průmyslových 
komunikačních sítí v roce 2018 podle HMS

roby a hlediskem kybernetické bezpečnos-
ti v průmyslu, stále mírně roste. Ovšem bez 
ohledu na to, že v uplynulých čtyřech letech 
rostl o 6 %, očekává se, že v příštích letech 

začne podíl průmyslových sběrnic postup-
ně klesat. Dominantní průmyslovou sběrni-
cí je stále Profibus s 12% podílem na celko-
vém světovém trhu, následovaný sběrnicemi 
Modbus RTU a CC-Link, jež mají po 6 %.

Celkový obraz mění také bezdrátové sítě

Trh s bezdrátovými sítěmi také roste, a to 
o 32 %, a zaujímá na celkovém trhu prů-
myslových komunikačních sítí podíl 6 %. 
Mezi bezdrátovými sítěmi je nejpopulárněj-

ší WLAN, následovaná sítí Bluetooth. „Bez-
drátové sítě jsou stále častěji používány kon-
struktéry strojů a integrátory systémů k rea-
lizaci inovativní automatizační architektury. 
Uživatelé tak mohou omezit kabeláž a vytvá-
řet nová řešení pro konektivitu a řízení, včet-
ně konceptu přines si vlastní zařízení (BYOD 
– Bring Your Own Device), realizovaného 
prostřednictvím tabletů a chytrých telefonů,“ 
říká Anders Hansson.

 

Geografické odlišnosti

V Evropě a na Blízkém východě mají nej-
větší podíl na trhu sítě Profinet a EtherNet/IP, 
avšak stále je široce používán také Profibus. 
Dalšími populárními sítěmi jsou EtherCAT, 
Modbus TCP a Ethernet Powerlink.

Na trhu v USA dominují sítě CIP se zře-
telným posunem směrem k EtherNet/IP. 
V Asii není žádná skutečně dominantní ko-
munikační síť, ale velmi rozšířené jsou Pro-
finet, EtherNet/IP, Profibus, EtherCAT, Mod-
bus a CC-Link, přičemž nárůst zaznamenává 
zvláště ethernetová verze CC-Link IE Field.

Ohlédnutí za pěti lety růstu v oboru 
průmyslových sítí

Specialitou letošní stu-
die je ohlédnutí firmy HMS 
za uplynulými pěti lety růs-
tu v oboru průmyslových 
komunikačních sítí. HMS 
shrnuje, že v průběhu roku 
2017 průmyslový Ethernet 
z pohledu podílu na trhu 
konečně překonal průmys-
lové sběrnice. „V uplynu-
lých pěti letech zaznamena-
la oblast průmyslových ko-
munikačních sítí trvalý růst 
a je zajímavé vidět, jak prů-
myslový Ethernet nyní pře-
konal průmyslové sběrnice 
a v současné době zaujímá 

52 % na trhu s tím, že na vedoucím místě je 
EtherNet/IP,“ říká Anders Hansson.

„Naše studie ovšem potvrzuje, že trh v ob-
lasti komunikačních sítí zůstává fragmento-
vaný – ze strany uživatelů je stále poptávka 
po připojení k široké škále sítí, v závislosti 
na dané úloze. Při pohledu zpět je zřejmé, že 
průmyslová zařízení disponují pod rostoucím 
vlivem průmyslového internetu věcí a prů-
myslu 4.0 stále širšími možnostmi připojení. 
Z našeho pohledu jsme dobře připraveni tyto 
trendy sledovat.“

Obr. 1. Průmyslové provozní sběrnice vs. 
průmyslový Ethernet a bezdrátové sítě – od-
had pro rok 2018 (čísla v závorce platí pro 
rok 2017)
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Obr. 2. Přehled o trhu s průmyslovými provozními sběrnicemi, 
průmyslovým Ethernetem a bezdrátovými sítěmi za uplynulých 
pět let
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Rámec studie

Studie zahrnuje odhady HMS pro rok 
2018 založené na počtu nově instalovaných 
uzlů v roce 2017 v oboru průmyslové auto-

matizace. Uzel je definován jako stroj nebo 
zařízení připojené k průmyslové komunikač-
ní síti. Předložené číselné údaje představu-
jí konsolidovaný pohled společnosti HMS, 
který vychází z přehledů poskytnutých ko-

legy z průmyslu, vlastních statistik prodeje 
a celkového kvalifikovaného přehledu o trhu.

(HMS Industrial Networks.
Překlad: Mepax)

Nová verze vychází z úspěšné verze 
FDT 2.0, publikované ovšem již v dubnu 
2012, a přináší vylepšení zejména s ohledem 
na kybernetickou bezpečnost, rychlost, snad-
né použití a ochranu investic. Na tiskové kon-
ferenci, kterou sdružení FDT Group uspořá-
dalo na veletrhu Hannover Messe, o tom ho-
vořil její generální ředitel Glenn Schulz. „Jak 
vstupujeme do éry IIoT, do popředí kaž dé 
nové revize specifikace FDT se dostává ky-
bernetická bezpečnost. FDT je základním 
kamenem architektury automatizačních sys-
témů a slouží jako klíčový nástroj integrace 
sítí a výrobních zařízení. FDT 2.1 posiluje na-
bídku bezpečnostních funkcí, umožňuje vali-
daci podpisů pro instalované ovladače DTM, 
Device Type Managers, a pomáhá chránit ří-
dicí systémy před malwarem. Jak se systémy 
stávají stále více propojenými, přísnější au-
tentizace zlepšuje zabezpečení sítí i bezpeč-
nost pracovníků.“ 

Co přináší specifikace FDT 2.1

K dalším vylepšením, která obsahuje ver-
ze FDT 2.1, patří: 
– rychlejší obnovení statických a provozních 

hodnot proměnných z I/O zařízení,
– rozšířená podpora pro datové soubory, 

zlepšení organizace práce s velkými ob-
jemy strukturovaných dat a možnost číst 
více provozních dat z technicky pokroči-
lých zařízení,

– prostředí, které umožňuje řídit, jak se DTM 
připojují k zařízení, s významnými přínosy 
pro komunikaci, zvláště pro monitorování 
výkonu serverů OPC UA,

– možnost skenovat topologii s automatic-
kým přiřazením k verzi 2.0 a 2.1 (pro kon-
cové uživatele to znamená, že automatické 
přiřazení přístrojů je možné i ve smíšené 
topologii s DTM verzí 1.2, 2.0 a 2.1).
FDT Group zaručuje zpětnou kompati-

bilitu: aplikace s rámci FDT 2.1 FRAME™ 
je možné bez omezení integrovat se všemi 

generacemi DTM. Zaručena je i dopředná 
kompatibilita mezi verzemi 2.0 a 2.1: aplika-
ce FDT 2.0 FRAMES mohou být integrová-
ny nejen s již existujícími verzemi DTM, ale 
i s verzí 2.1. To je zvláště důležité u rozsáhlých 
instalací s mnoha komunikujícími přístroji. 

Současně s verzí FDT 2.1 byl zveřej-
něn i dodatek specifikace HART podporují-
cí FDT 2.1 pro DTM. To významně urychlí 
nástup nové verze FDT na trh, protože je tak 
podporována široká nabídka zařízení použí-
vajících HART. Dodatky k dalším protoko-
lům se plánují v průběhu roku. 

Od úplného začátku je standard FDT ur-
čen pro otevřenou integraci dvoustranné ko-
munikace a přístup k diagnostickým a ana-
lytickým údajům o připojených zařízeních. 
FDT 2.1 je prostředkem pro přiblížení FDT 
k iniciativám IIoT a konceptům „chytré vý-
roby“ tím, že pomáhá vytvářet jednotný sys-
tém infrastruktury se standardizovaným pro-
pojením různých automatizačních prostředků.

Další informace o specifikaci zájemci na-
jdou na https://fdtgroup.org.
[Tisková zpráva FDT Group, 24. 4. 2018.]

(Bk)

Sdružení FDT Group na veletrhu Hannover Messe oznámilo uvedení nové specifikace 
FDT 2.1, která obsahuje technická vylepšení směřující k tomu, aby se standard FDT pře-
měnil na úplnou a standardizovanou architekturu pro průmyslový internet věcí (IIoT), 
jež umožňuje komunikaci od senzoru do cloudu v celém průmyslovém podniku.

Komplexní nabídka produktů a řešení pro automatizaci od jednoho výrobce
Energetický management • Průmyslové řízení • Automatizace do extrémních podmínek

Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných aplikací 
je zárukou celého řešení.
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