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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 




