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řídicí technika

mem DCS, PLC nebo SCADA prostřednic-
tvím standardního připojení OPC UA.

Digitální dvojče

Inteligentní nástroj pro optimalizaci pro-
vozu ČOV ABB Ability Smart Solution for 
Wastewater byl vyvinut ve spolupráci s dán-
skou společností DHI Group, specializující 
se na oblast vodárenství. Dynamické mode-
ly DHI pro fyzikální, biologické a chemické 
procesy v ČOV a simulaci kanalizací a vod-
ních toků poskytují možnost v reálném čase 
analyzovat predikce, vytvářet scénáře „what-
-if“, počítat KPI, optimalizovat procesy, prů-

běžně kalibrovat modely a nepřetržitě sledo-
vat provoz celé ČOV.

Nástroj ABB Ability™ Smart Solution 
for Wastewater využívá poznatky získané 
při vývoji a provozu systému Optimax od 
ABB, který je určen pro optimalizaci ma-
nagementu energie v průmyslových pro-
vozech a komerčních komplexech. Proto 
mj. umožňuje využívat vlastní kogenerač-
ní zdroje energie v kombinaci s akumulá-
torovými úložišti elektřiny BEES (Battery 
Energy Storage System), kam lze elektřinu 
ukládat v době jejího přebytku a odtud ji 
využívat, když je třeba, nebo ji dodávat do 
rozvodné sítě.

Závěrem

Marco Achilea, manažer globálního seg-
mentu pro vodu a infrastrukturu společnosti 
ABB Energy Industries, uvedl: „Tento nový 
nástroj využívá naše dlouholeté zkušenosti 
v oblasti pokročilého řízení procesů, optima-
lizace výkonu a technologie digitálních dvoj-
čat. Vzhledem k rychle rostoucí poptávce po 
vyčištěné odpadní vodě na celém světě je na-
ším cílem pokračovat ve vývoji udržitelných 
řešení, která snižují spotřebu energie a zároveň 
zlepšují kvalitu vody a provozní efektivitu čis-
tíren odpadních vod.“

(ABB s. r. o.)

Letos 5. května uplyne přesně třicet let od 
založení CiA (CAN in Automation), meziná-
rodní skupiny uživatelů a výrobců kompo-
nent pro sběrnici CAN. Počátkem letošní-
ho roku předložilo toto neziskové sdružení 
již třetí generaci protokolu CAN k procesu 
mezinárodní standardizace ISO.

Historie a poslání skupiny CiA

Sdružení CiA, které bylo založeno šesti 
společnostmi a dvěma jednotlivci, vytvořilo za 
třicet let více než 20 000 stran dokumentů ob-
sahujících specifikace, doporučení a aplikační 
poznámky pro komunitu využívající sběrnici 
CAN. CiA má nyní přibližně sedm set členů. 
V posledním roce byl dokončen vývoj prvních 
dokumentů CAN XL. CAN XL je třetí gene-
race specifikace nižších vrstev sběrnice CAN. 
Protokol CAN XL nabízí délky datových polí 
od 1 do 2 048 B. Transceiver CAN SIC XL 
podporuje volitelně kódování PWM (Pulse 
Width Modulation) a může přenášet data rych-
lostí 10 Mb/s a více. „Hardware CAN XL je 
schopen provozovat starší protokoly vyšších 
vrstev CAN a také TCP a UDP,“ sdělil Holger 
Zelt wanger, iniciátor vzniku sdružení, který od 
počátku působí ve funkci výkonného ředitele. 
Kompletní informace o svých službách a ak-
tivitách uvádí CiA na svých webových strán-
kách https://www.can-cia.org/.

Sběrnice CAN se v automatizaci používá již třicet let
Široké uplatnění CAN

CiA je dobře známá díky vývoji speci-
fikace komunikačních protokolů CANopen 
(dokument CiA 301) a CANopen FD (doku-
ment CiA 1301) a souvisejících profilů zaří-
zení, aplikací a rozhraní. Široce používaný 
je zejména profil CiA 402 pro pohony a ří-
zení pohybu.

CANopen je komunikační protokol a spe-
cifikace profilu zařízení s otevřenou aplikač-
ní vrstvou přijatý v mnoha průmyslových 
odvětvích, nejen v průmyslové automatiza-
ci. Používá se např. v lékařských přístrojích, 
námořní elektronice, výtazích, komerčních 
těžkých nákladních vozidlech, laborator-
ním vybavení, satelitech, kolejových vozi-
dlech a mnoha dalších vestavěných řídicích 
systémech.

Aktuálně vydávané specifikace

Další dokumenty, konkrétně CiA 610-1, 
týkající se vrstvy datového spojení, a CiA 
610-3, zaměřený na fyzickou vrstvu, byly 
předány k integraci do příštího vydání no-
rem ISO 11898-1 (Road vehicles – Contro-
ller area network (CAN) – Part 1: Data link 
layer and physical signalling) a ISO 11898-2 
(Part 2: High-speed medium access unit). 
CiA také předložila mezinárodní standardi-

zační organizaci ISO specifikaci CiA 604-1 
CAN FD Light. Specifikuje přijímací uzel 
CAN FD řízený ovládacím uzlem CAN FD, 
který vyhovuje ISO 11898-1:2016. Specifi-
kace CAN FD Light je zamýšlena pro sní-
mače a akčních členy, u kterých hraje znač-
nou roli jejich cena, jako jsou např. chytrá 
svítidla s LED.

Levné vysílače zlepšující signál

Kromě toho bude součástí příštího vy-
dání ISO 11898-2 specifikace vysílače 
CiA 601-4 CAN SIC. Dokument popi-
suje vysílače se schopností zlepšit signál 
(SIC – Signal Improvement Capacibility) 
pomocí potlačení rezonance síťových vo-
dičů. To umožňuje provoz CAN FD nebo 
CAN XL též na neoptimalizovaných sí-
tích s hvězdicovou nebo hybridní topolo-
gií. „Škálovatelnost týkající se tří generací 
protokolu CAN a volitelných typů fyzic-
ké vrstvy CAN splňuje požadavky mnoha 
průmyslových odvětví,“ uvedl Zeltwan-
ger. „Robustnost a spolehlivost komuni-
kace jsou dalšími výhodami síťových řeše-
ní CAN. A cena za rozhraní CAN je také 
velmi rozumná.“

 Jiří Hloska

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


