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komunikační systémy

pružné výrobní buňky používané v automo-
bilovém průmyslu, je pro ovládání robotů 
a přidružených manipulačních zařízení ob-
vykle třeba sledovat mnoho provozních veli-
čin. V takových případech bezdrátová techni-
ka nejenže zmenšuje riziko poškození kabelů 
v rychle se pohybujících mechanismech, ale 
také výrazně usnadňuje a zrychluje rekonfi-
gurování a adaptaci výrobní buňky podle mě-
nících se požadavků na výrobu. Bezdrátová 
pojítka přitom na jedné straně usnadňují pří-
stup oprávněných osob k automatizovaným 
výrobním systémům, na druhé straně je ale 
třeba technicky zabezpečit, aby při bezdráto-
vém přenosu provozních dat nedošlo ani krát-
kodobě k výpadku spojení a ztrátě dat, a spo-

lehlivě ochránit systém před vniknutím neo-
právněných osob.

Konvergence k bezdrátové technice

Odborníci ARC očekávají, že časem veš-
kerá průmyslová automatizace, spojitých i ne-
spojitých výrobních procesů, bude komplex-
ně konvergovat k bezdrátovému přenosu pro-
vozních dat. Významnou úlohu přitom budou 
mít mobilní a přenosné počítače, které jsou 
již nyní standardně vybaveny komunikační-
mi rozhraními WLAN a Bluetooth a „bezdrá-
tovou konvergenci“ účinně podporují. Doda-
vatele bezdrátových produktů pro průmyslo-
vou automatizaci čeká zřejmě dlouhodobý 

růst zájmu o jejich výrobky i služby, a bude 
záležet jen na nich, jak se jim podaří vyrov-
nat se s jednotlivými specifickými požadavky 
různých průmyslových odvětví. Podrobnější 
informace lze nalézt na webových stránkách 
společnosti ARC Advisory Group (www.ar-
cweb.com).
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y   Doporučení Namur  
pro bezdrátové přenosy dat 
v automatizaci

Sdružení Namur (www.namur.de) vy-
dalo doporučení NE 124, v němž stanovu-
je požadavky, které by měla splňovat tech-
nika, standardy a ucelené systémy určené 
pro bezdrátové přenosy dat v automatizaci 
procesní výroby, aby plnily očekávané funk-
ce a aby byla zajištěna návratnost investic 

do těchto komunikačních prostředků a systé-
mů. Kromě toho jsou v doporučení shrnuta 
základní pravidla pro použití bezdrátových 
komunikačních systémů v praxi.

V centru pozornosti jsou požadavky na 
spolehlivost a dostupnost a také na deter-
ministické chování, ale zájem se obrací 
i k dalším aspektům, např. k možnosti koe-
xistence několika rádiových sítí v jednom 
výrobním provozu, zaměnitelnosti zařízení 
a možnosti úprav a rozšíření komunikační-
ho systému.

Doporučení se snaží najít rovnováhu 
mezi dvěma tendencemi: na jedné straně 
by technický vývoj v této oblasti neměl být 
omezován zbytečnými restrikcemi, ale na 
druhé straně mají uživatelé zájem, aby jim 
bezdrátové komunikační systémy umožňo-
valy bezproblémovou komunikaci od nej-
nižší úrovně snímačů a akčních členů, přes 
řídicí systémy až po systémy k řízení údrž-
by po celou dobu technického života vý-
robního zařízení, kde je tato technika pou-
žita. (Bk)


