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IO-Link má podporu dodavatelů senzorů  
a řídicí techniky

Systém IO-Link vznikl jako odezva na po-
ptávku po otevřeném, všeobecně dostupném 
standardu používaném a podporovaném vět-
šinou dodavatelů na trhu jak se senzory, tak 
i s řídicí technikou. Odborníci z poradenské 
společnosti ARC Advisory Grup hovořili bě-
hem veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku 
v listopadu 2008 s mnoha dodavateli řídicí 
techniky a senzorů ve snaze vytvořit si kva-
lifikovanou představu o budoucnosti systému 
IO-Link. Dospěli k názoru, že tento standard 
získává v oboru automatizace širokou podpo-
ru především pro svůj významný přínos do-
sahovaný v rámci dosavadních technik běž-
ně používaných k připojení senzorů a akčních 
členů. Jde o doplňkovou metodu nevyžadují-
cí žádnou změnu tradičních rozhraní použí-
vaných v automatizaci, alespoň co se týče po-
užívaných konektorů a úrovní signálů.

Princip systému IO-Link

Senzor s rozhraním IO-Link poskytuje 
standardní digitální nebo analogové výstup-
ní signály současně s doplňkovým sériovým 
obousměrným přenosem dat mezi senzorem 
a řídicí jednotkou v roli řídicího zařízení 
(master) pro výměnu hodnot parametrů jako 
např. měřicího rozsahu, citlivosti, zpoždění 
a pracovního režimu. Protože při sériovém 
přenosu dat nejsou nutné žádné další vodiče 
a základní výstupní signály ze senzoru zůstá-
vají kompatibilní, je možné nadále používat 
obvyklé kabely a konektory a v jedné insta-
laci směšovat zařízení s rozhraním IO-Link 
s tradičními senzory (podrobněji je systém 
IO-Link po technické stránce popsán v člán-
ku IO-Link – řešení pro komunikaci v prů-
myslovém prostředí, Automa, 2008, roč. 14, 
č. 2, s. 39 – pozn. redakce). Všechny uvede-
né vlastnosti usnadňují vstup na trh, prodej 
a použití této nové a účelné techniky.

Dodavatelé senzorů poukazují na 
přednosti

Hlavní problém, před nímž stojí systém 
IO-Link, je následující: Proč by někdo měl 
utratit peníze navíc proto, aby se dostal k in-
formaci ze zařízení, které stojí pár desítek do-
larů? Odpověď je prostá: Aby zmenšil ztráty 
v důsledku prostojů výrobního zařízení. Pří-
nosy plynoucí ze snáze proveditelné změny 

v nastavení, a tudíž z lepší přizpůsobivosti 
zařízení, totiž daleko převažují nad dodateč-
nými náklady na doplnění senzoru rozhra-
ním IO-Link. Dodavatelé jsou v tomto za-
jedno a rychle reagují. Senzory s rozhraním 
IO-Link v současné době nabízejí nebo se 
chystají nabídnout téměř všichni velcí vý-
robci senzorů v Evropě.

Přínos systému IO-Link spočívá v mož-
nosti obousměrného přenosu dat (cyklické-
ho i acyklického) mezi senzorem a řídicím 
systémem při poměrně malých pořizovacích 
nákladech. Řídicí systém se může jak sen-
zorů „ptát“, tj. zjišťovat jejich současný stav, 
tak i senzory kalibrovat a nastavovat na dál-
ku. Rozhraní IO-Link tak přináší možnost 
centralizovat kalibrační úkony na úrovni ří-
dicí jednotky automatizačního systému a ta-
ké rychle instalovat či vyměňovat senzory 
metodou „zastrč a snímej“ (plug and sense). 
Pravda je, že k pouhým výměnám senzo-
rů dochází zřídka, protože potenciální doba 
bezporuchového provozního života senzoru 
je zpravidla delší než doba života zařízení, 
v němž je použit. Častým důvodem k výměně 
senzoru však jsou změny požadavků v rámci 
dané řídicí úlohy.

Dalších přínosů lze dosáhnout využitím 
centrální správy dokumentace a centrálního 
uložení souboru hodnot parametrů senzoru. 
Systém IO-Link navíc uživateli umožňuje 
pracovat s vnitřními diagnostickými funkcemi 
senzoru, jejichž prostřednictvím senzor může 
komunikovat s řídicím systémem a umožnit 
tak obsluze zjistit závady typu např. přeruše-
ní vodiče a znečištěných čoček.

Systém IO-Link může znamenat velké pří-
nosy (dokonalejší přizpůsobivost a méně pro-
stojů zařízení) např. u balicích strojů a ve far-
maceutickém průmyslu, kde se od balicích li-
nek mnohdy očekává schopnost zvládat větší 
počty různorodých dávek výrobků.

Jednou z podmínek přijetí systému IO- 
-Link výrobci strojů jako budoucí života-
schopné techniky je existence odpovídající 
otevřené komunikační sítě využívané a pod-
porované co největším počtem dodavate-
lů automatizační techniky. Společnost Sie-
mens s tímto vědomím a pro rozšíření po-
třebné základny poskytla sdružení uživatelů 
sítě Profibus (Profibus Nutzerorganisation 
– PNO) svou metodu IQ-Sense. Odezva je 
zatím kladná a většina evropských výrobců 

senzorů spolupracuje a věnuje svou pozornost 
systému IO-Link jako metodě navzájem sdí-
lené členy PNO. Větší firmy, jako např. Con-
trinex, Pepperl+Fuchs, Siemens, ifm electro-
nic, Banner, Turck, Schneider Electric, Sick, 
Phoenix Contact ad., jsou členy konsorcia 
IO-Link a nabízejí v současné době senzory 
s rozhraním IO-Link.

V Severní Americe používá systém IO- 
-Link (možná díky své spolupráci s němec-
kou firmou Turck) společnost Banner. Až na 
tuto jedinou výjimku jsou však severoame-
ričtí a asijští výrobci senzorů a řídicí tech-
niky v oblasti systému IO-Link až nápadně 
nezúčastnění.

Společnost Omron agilně vyvíjí systém 
CompoNet. Jde o konkurenční metodu na nej-
nižší hierarchické úrovni ve skupině komuni-
kačních sítí podporovaných asociací ODVA 
a využívajících její protokol CIP (Common 
Industrial Protocol, použitý v sítích Device-
Net, ControlNet a EtherNet/IP). Cílem je rov-
něž zajistit rychlé a spolehlivé spojení senzo-
rů nebo akčních členů s jim příslušnými řídicí-
mi jednotkami. Systém podle asociace ODVA 
podporuje také společnost Rockwell, která ale 
současně, aby vyšla vstříc požadavkům evrop-
ského trhu, uvažuje o členství v konsorciu IO- 
-Link. Systém CompoNet bude nabízet hlavně 
v Asii, kde očekává větší zájem.

Čipy dodává NEC

Je překvapivé, že náklady a rizika souvi-
sející s vývojem nových metod připojování 
senzorů nesou momentálně samy dvě spo-
lečnosti, Omron a Siemens. Ostatní výrobce 
odrazuje od přijetí této techniky potenciální 
závislost na konkurenční firmě jako dodava-
teli klíčových komponent. Společnost Sie-
mens tudíž využívá k popularizaci protoko-
lu organizaci PNO (tak jako Omron asociaci 
ODVA). Rozhraní IO-Link na jednom čipu 
navrhla společnost Siemens a čip nyní vyrá-
bí firma NEC, která ho současně smí volně 
prodávat. Tím je nejen vyřešen problém zá-
vislosti na konkurentovi, ale jsou také zajiš-
těny podmínky pro výrobu větších sérií, a tu-
díž nižší ceny.

Cena senzoru závisí na použitém prin-
cipu a složitosti přístroje. Průměrné pro-
dejní ceny senzorů se pohybují v pásmu od 
asi 22 amerických dolarů u indukčních sen-
zorů až k částce větší než 300 dolarů u ně-
kterých typů ultrazvukových senzorů. Stej-
ně rozmanité jsou způsoby použití senzorů 
a úlohy, které plní, od jednoduchých binár-
ních úloh bez požadavků na provozní flexi-
bilitu (např. detekce zlomeného vrtáku) po 

Komunikační systém IO-Link představuje nenákladný způsob spojení mezi dvěma body 
umožňující snadno instalovat, provozovat a diagnostikovat nejčastěji používané typy sen-
zorů – fotoelektrické, indukční a ultrazvukové. Je významně podporován všemi předními 
evropskými dodavateli automatizační techniky. Zda se masově prosadí, záleží na budou-
cím postoji především výrobců a konečných uživatelů strojů a strojních zařízení.
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skenery schopné rozlišovat barvy, s analogovou učící funkcí a po-
tlačením vlivu pozadí.

Nikdo netvrdí, že by nebylo užitečné připojit přes rozhraní IO-Link 
senzory z horního konce výkonnostního spektra. Takové výkonné sen-
zory, u nichž může být použití rozhraní IO-Link ekonomicky přínosné, 
ovšem představují jen asi 10 % z celkového počtu prodaných jedno-
tek. Skutečný problém je v tom, jak připojit zbývajících 90 % senzorů. 
Systém IO-Link řeší tento problém použitím speciálních senzorových 
rozbočovačů, které by měly nevýhodu větších nákladů kompenzovat 
přínosy plynoucími z použití tenkého, odolného a levného připojova-
cího kabelu. Senzory mají stále častěji charakter vestavné (embedded) 
techniky, tj. součásti zařízení, což může usnadnit průnik techniky IO-
Link i do oné zmíněné 90% části trhu. Jako příklady lze uvést zájem 
o linearizaci převodních charakteristik senzorů, rychle rostoucí sek-
tor miniaturních fotoelektrických senzorů a senzory se schopností učit 
se. Přestože senzory jsou stále inteligentnější, jejich ceny zůstávají od 
prvních let tohoto století beze změny. Dodavatelé se v důsledku sil-
né konkurence na trhu snaží odlišovat technickými vlastnostmi svých 
produktů, ale většinou mají jen malý manévrovací prostor, co se týče 
ceny. Počty každoročně prodaných senzorů přitom v posledních ně-
kolika letech z mnoha různých důvodů významně rostou.

Souhrn

Systém IO-Link vstupuje do plně rozvinutého a vysoce konkurenč-
ního tržního prostředí, v němž je technika tvořící základ systému zabu-
dovávána do čím dál tím většího počtu senzorů, ale kde technická zdo-
konalení nelze promítnout do zvýšení prodejní ceny senzoru. Shrnuto, 
jde o „poslední metr“ spojení mezi senzorem a řídicí jednotkou.

Produktů s rozhraním IO-Link je zatím nabízen omezený po-
čet, avšak u většiny dodavatelů je systém IO-Link dosud záležitos-
tí nových projektů. Spolupráce s organizací PNO a skutečnost, že 
většina velkých dodavatelů senzorů systém IO-Link nabízí, výhle-
dově povedou k jeho širšímu používání. Významně v tomto ohle-
du přispěje také zpětná kompatibilita této techniky. Otázkou je, zda 
systém IO-Link bude schopen se prosadit u výrobců strojů a kon-
cových uživatelů v tak širokém měřítku, aby se stal připojovací 
technikou i pro oněch současných 90 % jednodušších až zcela jed-
noduchých senzorů.

Florian Güldner,
ARC Advisory Group

(fgueldner@arcweb.com)

Autor je pracovníkem poradenské společnosti ARC Advisory Group, která 
se specializuje na oblast automatizace v průmyslu. Článek je editovaným 
překladem stati IO-Link Gains Support from Sensor and Automation 
Suppliers at SPS/IPC Drives Show vydané jako ARC Insight No. 2008- 
-51MD v prosinci 2008; překlad a editace redakce; otištěno se svolením ARC 
Advisory Group (http://www.arcweb.com).

nabídka nového knižního titulu

Ročenka Elektro 2009 vyjde začátkem února 2009 a lze si ji 
objednat telefonicky na čísle 286 583 011, e-mailem na adrese: 
public@fccgroup.cz, prostřednictvím internetových stránek  
http://www.odbornecasopisy.cz nebo poštou na adrese 
vydavatelství: FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Ročenka Elektro 2009
Praha, FCC Public, 320 stran, 
formát A6, vazba V2, cena 109 Kč

V ročence Elektro 2009 lze nalézt 
kromě přehledu odborných veletr-
hů, výročí slavných osobností vědy 
a techniky, seznamu úřadů a institu-
cí či adresáře ČKAIT také např. zá-
kladní jednotky, konstanty a elek-
trotechnické vzorce, jakož i aktuální 
informace o nových elektrotech-
nických normách. S normami sou-
visí bezpečnost, které je věnována 
pátá kapitola. Jak chránit obnovitel-
né zdroje před bleskem, se čtenář 
může dočíst v šesté kapitole. Pro-
blémem instalace z hlediska požární 
bezpečnosti se zabývá článek sed-

mé kapitoly. O tom, jak zabezpečit nepřetržitou dodávku elektric-
ké energie, se může čtenář poučit v osmé kapitole. Zajímavý člá-
nek o historii a současnosti výtahů přináší devátá kapitola. Posled-
ní, desátá kapitola je věnována vodíkovému hospodářství.
Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elek-
tromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům a všem 
zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.

krátké zprávy 
 Pozvánka na veletrh
Společnost Oktagon (www.oktagon.sk), vydavatel nového slo-

venského časopisu Elektrotechnik, zve všechny elektrikáře, revizní 
techniky, projektanty elektrických zařízení, techniky MaR, elektro-
údržbáře, učitele i studenty odborných technických škol na veletrh 
Elektro Expo Bratislava, který se koná 17. až 19. února 2009 ve 
výstavním areálu Incheba Expo v Bratislavě (Slovensko). Otvíra-
cí doba je v úterý a ve středu od 10 do 17 hodin a ve čtvrtek od 10 
do 16 hodin, vstup je zdarma. Bližší informace o veletrhu najdou 
zájemci na webové adrese www.incheba.sk. Společnost Oktagon 
má stánek 117 v hale B1. (jt)


