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na dat může být uskutečněna v režimu vel-
ké, střední nebo malé rychlosti, tj. rychlost 
přenosu lze přizpůsobit požadované perio-
dě cyklu obnovy dat. Ve službách aplikační 
vrstvy je definována společná paměť, která 
je distribuována po celé síti a využívá jed-
notlivé uživatelské programy běžící na jed-
notlivých stanicích připojených k síti TC-
net. Komunikační model systému TCnet 
je na obr. 9.

11. Vnet/IP

Systém Vnet/IP vytvořila firma Yoko-
gawa k použití v systémech určených k říze-
ní kontinuálních a vsádkových technologic-
kých procesů. Časově nekritická data (data 
pro inženýrské činnosti a údržbu, nadřazené 
řízení, zobrazení) jsou přenášena standard-
ní cestou TCP/IP, časově kritická data jsou 
přenášena kanálem UDP/IP. Pro přenosy 
dat v reálném čase je v systému implemen-
tován speciální modul RTP (Real-Time and 
Reliable Datagram Protocol). Spolu s po-
užitím prioritních slotů dosahuje systém 
doby odezvy v řádu milisekund, což je pro 
účely řízení technologických procesů dosta-
čující. Pro standardní protokoly jako FTP 
a HTTP se využívá kanál TCP/IP. Pro zvý-
šení spolehlivosti komunikačního kanálu je 
síť provedena jako redundantní. Síť Vnet/IP  
je jednou ze systémových sběrnic použi-
telných v distribuovaných řídicích systé-
mech Centum.

Systém Vnet/IP má rozhraní pro připojení 
podřízených průmyslových sítí (např. Mod-
bus/TCP, DeviceNet). Jeho komunikační mo-
del je na obr. 10.

12. Další systémy průmyslového 
Ethernetu

Vedle již uvedených komunikačních stan-
dardů na bázi systému Ethernet IP se pro-
sazují i další firemní a jiné systémy, které 
zatím na trhu nemají takový význam. Pře-
sto jsou mnohdy zajímavě řešeny a prav-

děpodobně budou i komerčně úspěšné. Jde 
např. o protokoly FTE, HSE, JetSync, Renet,  
Safeethernet, SynqNet, SynUTC atd., které 
vesměs posilují jen některou ze slabých strá-
nek Etherentu TCP/IP a nečiní si nárok na roli 
průmyslové sběrnice jako takové. Již tak, jak 

je z přehledu patrné, je připravovaných stan-
dardů (IEC/PAS, viz. tab. 1) průmyslového 
Ethernetu více než dost.

13. Závěr

V článku je stručně charakterizováno de-
set hlavních variant průmyslového Etherne-
tu spějících v současné době ke standardi-
zaci na mezinárodní úrovni a zmíněny jsou 
i některé další jeho varianty, méně rozšířené. 
Celkově lze konstatovat, že množství úspěš-
ných řešení průmyslových komunikačních 
sběrnic vycházejících z Ethernetu je důka-
zem, že průmyslový Ethernet se stane nej-
významnějším komunikačním prostředkem 
nejen v lokálních sítích (LAN) pro kance-
lářská použití, ale i pro automatizaci v prů-
myslu. Zatímco v oboru automatizace strojů 
a výrobních linek se tento vývoj více méně 
očekával, některé z uvedených standardů jsou 
určeny k použití především při automatizaci 
technologických procesů, což se již tak jed-
noznačně neočekávalo.

Obr. 10. Komunikační model Vnet/IP
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Následující, závěrečný díl seriálu bude po-
drobněji informovat o těch vybraných systé-
mech průmyslového Etherentu, které se v sou-
časné době jeví jako nejperspektivnější.
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stabilní rozvoj
Společnost ZAT a. s. uspořádala 

10. ledna 2008 již pátý ročník akce Zá-
kaznický den, první na novém pracovišti 
společnosti v Plzni, Písecké ulici, uvede-
ném do provozu na jaře 2007. Zúčastni-
lo se ho 110 návštěvníků, především od-
borníků z řad současných i potenciálních 
zákazníků společnosti. V rámci dopoled-
ního programu si všichni hosté vyslechli 
dvoudílnou přednášku Rozvoj ZAT, nej-
prve z pohledu realizace obchodu a zaká-
zek s uvedením mj. organizačních změn, 
k nimž došlo v této oblasti, a poté z po-

hledu technického rozvoje, kde byl mj. té-
matem životní cyklus řídicích systémů ZAT 
a postupné ukončování podpory jejich star-
ších verzí. Odpoledne se uskutečnily před-
nášky Systémy ZAT pro náročné aplikace 
nejen v energetice a Koncepce servisu a di-
agnostika v řídicích systémech ZAT. Mezi 
jednotlivými bloky přednášek byly pořádá-
ny exkurze po nové budově (zkušebna, vý-
vojová pracoviště atd.). Po celý den bylo 
možné „naživo“ sledovat vystavené novin-
ky v oblasti řídicích systémů ZAT: vývojo-
vé a aplikační prostředí Pertinax 2007 s no-
vou diagnostickou komponentou Web ser-
ver, komunikační OPC server DASPernet, 
kompaktní regulátor turbíny a systém dál-

kové diagnostiky budicích souprav gene-
rátorů a řídicích systémů turbín.

Společnost ZAT a. s. měla ke konci roku 
2007 celkem 376 zaměstnanců. V roce 2007 
utržila 840 milionů a do technického roz-
voje investovala 25 milionů korun. Jejím 
jediným vlastníkem se v roce 2007 sta-
la společnost Brixen Ltd. Pro další obdo-
bí má ZAT smluvně zajištěny zakázky za 
2,5 miliardy korun a bude i nadále pokra-
čovat v investicích do rozvoje vlastního ří-
dicího systému.

Podrobnosti o zákaznickém dni, o spo-
lečnosti ZAT a jejích projektech lze nalézt 
na http://www.zat.cz
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