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Začít lze okamžitě

Bezdrátová technika dosud byla spíše na 
okraji zájmu provozovatelů kontinuálních vý-
rob, kteří se obávali malé spolehlivosti, ne-
dostatečného zabezpečení a problémů s napá-
jením. Tyto obavy jsou při současném stavu 
techniky jak rádiového spojení, tak i samot-
ných přístrojů, již liché. V podstatě neexis-
tuje důvod, proč s použitím bezdrátové tech-
niky v oblasti řízení kontinuálních technolo-
gických procesů otálet.

Výhodnou pro první pokusy je, že nejde 
o hierarchický model a vynaložené úsilí ani 
náklady přitom nemusí být velké. Lze začít 
odkudkoliv v závodě podle priorit určených 
uživatelem. První vyřešená úloha, i malá, 
poskytne cenné zkušenosti, které při úva-
hách o případném širším zavedení bezdrá-
tové techniky v dalších částech závodu jis-
tě přijdou vhod.

Projektování, instalace i obsluha bezdrá-
tových systémů by měly být co nejsnazší. 

I to přispívá k jejich celkové efektivitě; při 
vzniku konceptů Smart Wireless Solutions 
i Smart Wireless Architecture nebylo toto 
hledisko rozhodně opomenuto. Současně di-
vize Emerson Services and Solutions a Cisco 
Advanced Services spojují své síly a nabízejí 
v oboru bezdrátové techniky velké množství 
různých služeb, od poradenství, přes projek-
tování a záruční i pozáruční servis až po za-
jištění veškeré péče o bezdrátovou síť po celý 
její životní cyklus.

Závěr

Společnost Emerson Process Management 
uvedla přibližně před rokem na trh bezdráto-
vou provozní síť Smart Wireless, kterou roz-
šiřuje dosah svého osvědčeného konceptu 
digitálního závodu PlantWeb do míst, kam 
z ekonomických nebo fyzikálních důvodů 
nelze zavést kabely. V rámci konceptu Smart 
Wireless Solutions nyní do této sítě postup-
ně přidává další provozní přístroje. Současně 

realizuje svůj koncept Smart Wireless Archi-
tecture, v jehož rámci spojuje provozní bez-
drátovou síť Smart Wireless s tovární bezdrá-
tovou sítí širokého použití na bázi otevřených 
komunikačních standardů, kterou dodává ve 
spolupráci s firmou Cisco.

Další informace lze získat na http://www.
EmersonProcess.com/SmartWireless, popř. 
přímo u společnosti Emerson Process Mana-
gement, s. r. o. (kontakt lze nalézt v inzerátu 
na druhé straně obálky).
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Ethernet Powerlink – sériový 
přeborník v desetiboji
Při výběru komunikačního standardu roz-
hodují různé argumenty. Jejich priority jsou 
různé podle požadavků dané úlohy. Někte-
ří uživatelé se rozhodují podle tří nebo čtyř 
hledisek, jiní jich mohou zvažovat sedm 
až osm. Ethernet Powerlink však v oblasti 
ethernetových sběrnic pracujících v reál-
ném čase vede hned v deseti kritériích.

První kritérium: výzkum a vývoj

Uživatelé se nestarají o to, zda jsou ve vý-
voji uplatňovány výsledky nejnovějších vý-
zkumných a vědeckých prací, dokud požado-
vaný výrobek není na trhu. Význam pro ně 
mají jen ty výsledky výzkumné práce, které 
se po zahájení sériové výroby uplatní v praxi. 
Výrobky, které využívají sběrnice s protoko-
lem Ethernet Powerlink, jsou na trh dodává-
ny od roku 2003, což dává uživatelům jistotu, 
že jde o vyzkoušený, po léta používaný stan-
dard. Specifikace protokolu Ethernet Power-
link byla postupně přizpůsobována požadav-
kům reálných úloh a v současné době vyzrála 
do podoby, která splňuje veškeré běžné po-
žadavky průmyslové automatizace a zahrnu-
je dlouholeté zkušenosti z praxe.

Druhé kritérium: nezávislost daná 
otevřeností

Být na někom závislý znamená vzdát se 
možnosti ovládat své záležitosti – a to není 

ideální výchozí bod pro výběr technických 
prostředků, které mají pro podnik strategický 
význam. Dostupnost z jiného zdroje je proto 
při rozhodování často tím kritériem, které je 
určující pro přijetí nebo odmítnutí navrhované-
ho řešení. Vzhledem k otevřenosti specifikace 
protokolu Ethernet Powerlink je zajištěno, že 
uživatelé mají možnost opatřit si téměř všech-
ny komponenty z více zdrojů – včetně novi-
nek, jejichž vývoj je rychlejší než u proprietár-
ních sběrnic. Etherenet Powerlink je softwaro-
vý protokol určený speciálně pro průmyslové 
úlohy, který využívá hardware sběrnice Ether-
net. Jeho komunikační mechanismy jsou stan-
dardizované, ale vlastní implementaci proto-
kolu může každý navrhnout a udržovat podle 
vlastních pravidel. Dodavatelé softwaru nabí-
zejí nástroje ulehčující práci při implementaci 
protokolu do konkrétního zařízení.

Třetí kritérium: kompatibilita 
s existujícími systémy

Mnozí konstruktéři strojů a výrobních li-
nek dnes používají průmyslovou sběrnici CAN 
a protokol CANopen – za uplynulé roky vloži-
li do vývoje produktů využívajících tuto sběr-
nici velké investice. Protokol Ethernet Power-
link v sobě CANopen integruje (tj. přebírá 
profily zařízení podle normy EN 50325-4),  
a otevírá tak uživatelům komunikačních sys-
témů s protokolem CANopen velmi poho-
dlnou cestu do světa Ethernetu. Například 

konstruktéři pohonů se mohou spolehnout 
na kombinovaný standardní profil CiA DSP 
402/Ethernet Powerlink a velmi rychle za-
čnou u svých zařízení s CAN používat ko-
munikaci po Ethernetu. Je přitom zachová-
na úplná kompatibilita – dokonce ani použi-
tí nejnovějších profilů CANopen nevyžaduje 
instalaci nové verze Powerlink V2, ale lze po-
užívat i starší verzi V1.

Čtvrté kritérium: rychlost jako u běžného 
Ethernetu

Ethernet, známý z „kancelářského“ světa, 
v současné době běžně dosahuje šířky pásma 
1 Gb/s. Této šířky pásma mohou dosáhnout 
i uživatelé protokolu Ethernet Powerlink, je-
diným nutným krokem je záměna hardwa-
ru 100Mb sítě za hardware gigabitové sítě. 
Jak je to možné? Protokol Ethernet Power-
link využívá standardní hardware sběrnice 
Ethernet, a proto může čerpat z rychlého 
pokroku v jeho vývoji. Tisíce světových fi-
rem dodávajících výrobky pro běžné uživa-
tele Ethernetu v domácnostech a kancelářích 
pracují na technickém vývoji svých zaříze-
ní a přísně přitom dbají na zpětnou kom-
patibilitu. Naproti tomu proprietární řešení 
komunikačních sítí založených na Etherne-
tu mnohdy vyžadují speciální elektronické 
součásti (zákaznické obvody ASIC), kte-
ré je nutné pro každý případ zvlášť navrh-
nout a testovat.
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Páté kritérium: přijetí na trhu

Důležitou roli při rozhodování vždy hra-
jí reference, především v situacích, kdy ne-
jde o standardní úlohu, pro niž by již existo-
valo připravené řešení. V těchto případech 
je zvláště nutná důvěra v partnera, a doda-
vatelé, kteří mohou doložit úspěšná řeše-
ní úloh podobného rozsahu a charakteru, 
mají výhodu. Seznam projektů, kde je pou-
žit protokol Ethernet Powerlink, je vpravdě 
výjimečný: na světě nyní pracuje více než 
28 000 typů strojů od více než 400 výrob-
ců s označením POWERLINK inside. Zna-
mená to každodenní provoz 210 000 ko-
munikačních uzlů – to by mohlo stačit pro 
ověření důvěryhodnosti protokolu Ether-
net Powerlink.

Šesté kritérium: funkční bezpečnost 
a spolehlivost

Protokol Ethernet Powerlink Safety 
zajišťuje bezpečný přenos dat mezi uzly 
sítě v bezpečnostní doméně. Je použitelný 
pro stroje a výrobní linky s úrovní funkč-
ní bezpečnosti SIL 3. Definice této úrov-
ně funkční bezpečnosti, obsažená v nor-
mě IEC 61508, stanovuje, že nesmí nastat 
více než 10–9 chyb za hodinu. Jinými slo-
vy: selhání sběrnice může způsobit nebez-
pečnou situaci statisticky pouze jednou za 
115 000 let. 

Komunikační systémy s protokolem Ether-
net Powerlink lze přizpůsobit také požadav-
kům na velkou dostupnost. To je vyžadová-
no např. v elektrárnách, kde jsou opatření 
pro zvýšení dostupnosti součástí projektu 
řídicího systému. Často se využívá redun-
dantní architektura: jsou instalovány dva ří-
dicí systémy, z nichž vždy jeden řídí tech-
nologii a druhý je připraven v pohotovost-
ním režimu, sleduje přitom všechny události 
a veškerou komunikaci, a jestliže zjistí se-
lhání prvního systému, okamžitě převezme 
jeho funkci. Protože jsou nainstalovány také 
dvě samostatné redundantní sběrnice, mo-
hou např. při poruše kabelu všechny uzly 
sběrnice komunikovat prostřednictvím zá-
ložní linky.

Sedmé kritérium: libovolná topologie sítě

Hvězdicová, liniová i kruhová topolo-
gie – Ethernet Powerlink podporuje všechny 
možnosti. Stroje, výrobní linky i zařízení pro 
zpracovatelský průmysl lze integrovat do sítě 
bez jakýchkoliv omezení a s různými stup-
ni redundance. Zatímco u kancelářských sítí 
se nejčastěji používá hvězdicová topologie, 
v průmyslu bývá běžná liniová topologie. Je-li  
třeba zajistit její redundanci, je spolehlivým ře-
šením záložní kabel, ale náklady na jeho poří-
zení a instalaci jsou poměrně velké. Ve strojní 
výrobě se proto často upotřebí levnější řešení 
s kruhovou topologií. Zde je redundance zajiš-
těna tím, že při přerušení kabelu jsou data po-
sílána druhým směrem. To znamená, že jednot-
livé uzly musí mít dvě rozhraní, ale jinak není 
třeba pro zajištění redundance používat žádná 
speciální zařízení – navíc je tu vlastně jen da-
tový kabel, kterým se komunikační sběrnice 
uzavře do kruhu. Je ovšem třeba myslet na pro-
blémy, které mohou vzniknout zpožděním dat, 
než řídicí jednotka rozpozná, že kruh je přeru-
šen. Existují různé metody, jak po poruše co 
nejrychleji obnovit běžnou komunikaci.

Komunikační systémy využívající Ether-
net Powerlink mohou mít i složité kombino-
vané topologie – uživatel má při návrhu to-
pologie sítě úplnou volnost.

Osmé kritérium: přímá komunikace mezi 
uzly

Tou nejrychlejší a nejsnadnější cestou pro 
přenos dat je vždy přímá komunikace mezi 
dvěma inteligentními účastnickými uzly. Po-
užije-li se podobenství z kanceláře, je to situa-
ce, kdy se dva lidé přímo domluví. Jinou mož-
ností je, že vedoucí rozesílá své zprávy v ko-
piích všem svým podřízeným, kteří si z nich 
musí vybrat ty, jež jsou pro ně důležité. To 
zbytečně zatěžuje podřízené, protože se musí 
starat o filtrování příchozích dat, i komunikač-
ní prostředky (ať jde o papírové dokumenty, 
nebo elektronickou poštu). Třetí možností je 
oběžník: zpráva, která postupně obíhá jednot-
livé podřízené. To méně zatěžuje komunikač-
ní prostředky, ale doba od odeslání informace 
k jejímu přijetí se prodlužuje.

V systémech s protokolem Ethernet Power-
link se „oběžníky“ posílat nemusí. Účastníci si 
mohou posílat data přímo (cross traffic), ko-
munikovat spolu nezávisle na řídicí jednotce 
a používat k tomu nejefektivnější přímou tra-
su. Ale využívání společné komunikační archi-
tektury by mohlo vést k nedeterministickým 
kolizím zpráv. Protokol Ethernet Powerlink 
zajišťuje, podobně jako CANopen, aby dato-
vá komunikace na sběrnici dodržovala přesně 
stanovenou dobu cyklu, kterou lze při návrhu 
komunikačního systému snadno vypočítat.

Deváté kritérium: nízké náklady na 
hardware

Jaké výhody má softwarové řešení ko-
munikačního protokolu Ethernet Powerlink? 
Jedna z nich je nasnadě: na rozdíl od mnoha 
proprietárních sběrnic, jež vyžadují speciál-
ní hardware se zákaznickými obvody ASIC, 
protokol Ethernet Powerlink pracuje na více-
méně libovolném hardwaru. Tím se šetří ná-
klady, protože hardware lze kdykoliv použí-
vat i s jinými protokoly. Komunikační sys-
témy s protokolem Ethernet Powerlink jsou 
navíc úsporné i proto, že pro jejich údržbu lze 
využívat standardní diagnostické nástroje po-
užívané pro kancelářské sítě.

Desáté kritérium: zapojování za provozu

Možnost zapojení zařízení do existující sítě 
je dobře známa z domácího i kancelářského 
prostředí – stačí zapojit do notebooku síťový 
kabel a komunikace se sdílenými zařízeními 
je na světě. Také odpojení konektoru zpravidla 
neohrozí stabilitu celé sítě. U průmyslových 
komunikačních systémů to ale nestačí. Ether-
net Powerlink proto zajišťuje dynamickou kon-
figuraci sítě, tzn. že jednotlivé uzly lze snadno 
vyměňovat, odpojovat i přidávat do sítě, aniž 
by bylo nutné zastavovat provoz zařízení. To 
zjednodušuje diagnostiku, ladění i zotavování 
z chyb a také umožňuje výměnu samostatných 
agregátů pracujícího stroje. 

[Ahead In Ten Fields: Serial Champion Powerlink. 
Ethernet Powerlink Facts, duben 2007, vol. 2, č. 1.]

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Měřicí technika pro  
��. století

Česká metrologická společnost pořádá  
18. a 19. března 2008 v Domě kultury Inwest-K, 
Plzeň, již sedmnáctý mezinárodní seminář Mě-
řicí technika pro kontrolu jakosti. Jeho cílem je 
seznámit účastníky s poznatky z oblasti měřicí, 
kontrolní a zkušební techniky, včetně přístro-
jového zajištění, softwaru a počítačové podpo-
ry metrologie a řízení jakosti. Jde o měření při 
kontrole jakosti výroby, resp. výrobního proce-
su, při kontrole a zkouškách vyráběných sou-

částí i strojů a při kalibraci měřidel. Program 
semináře je sestaven tak, aby jeho účastníci 
získali v  nejkratší době co nejvíce potřebných 
informací a měli možnost konzultovat metro-
logické otázky s vystavovateli a výrobci měři-
cí techniky i vyměňovat si zkušenosti s ostat-
ními účastníky semináře. Ti mají možnost se  
20. března 2008 zúčastnit konzultačního dne 
v areálu Škoda Plzeň a je organizován jako sa-
mostatná akce bezprostředně navazující na se-
minář. Seminář Měřicí technika pro kontrolu 
jakosti a navazující výstava jsou určeny me-
trologům, pracovníkům útvarů řízení jakosti, 
technických kontrol a zkušeben, dále techno-

logům, konstruktérům měřidel, pracovníkům 
investičních útvarů a technické obsluhy výro-
by. Potřebné informace pro svou práci získa-
jí i pracovníci ČMI, autorizovaných metrolo-
gických středisek, středisek kalibrační služby, 
akreditačních a certifikačních orgánů a peda-
gogové odborných vysokých a středních škol. 
Seminář je zaměřen především na měření 
v průmyslové výrobě, zejména ve strojíren-
ství, metalurgii, elektrotechnice a elektronice, 
opravárenství a navazujících oborech, mnoho 
informací je však širšího významu a mohou 
být využity i v oborech nevýrobního charak-
teru. Více na http://www.csvts.cz/cms (ed)


