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Autonomní nódy pro decentralizovaný 
komunikační systém

Běžně.dostupné,.integrované.komunikač-
ní.čipy.dávají.každému.zařízení.s.komunikač-
ním.rozhraním.pro.Sercos.III.veškerou.inteli-
genci.potřebnou.pro.práci.i.v.rozsáhlých.sa-
moorganizujících. se. sítích.. Umožňují. např..
komunikaci.mezi.řídicími.moduly.a.pohony..
Díky.autonomním.nódům.je.komunikační.síť.
nezávislá.na.centrálním.řídicím.modulu,.což.
poskytuje.vývojářům.větší.možnosti.při.prá-
ci.na.návrhu.projektu..Také.to.eliminuje.nut-
nost.používat.nákladná.síťová.zařízení,.jako.
jsou.rozbočovače.a.přepínače..To,.že.Sercos.
III.je.možné.použít.jako.jednotný,.univerzál-
ní. komunikační. systém. pro. všechny. úlohy,.
přispívá.ke.snižování.nákladů.

Standardizace

Vysoký. stupeň. standardizace. podstatně.
zjednodušuje.přechod.od.klasických.provoz-
ních. sběrnic. k. systému. Sercos. III.. Norma.
IEC.61491.specifikuje.profil.sběrnice.Sercos.
už.od.roku.1995..S.rozšířením.průmyslového.
Ethernetu.nabývá.na.důležitosti.IEC.61800-7.

(Drive Profile and Communication).. Také.
v.tomto.případě.jsou.profily.všech.tří.gene-
rací.sběrnice.Sercos.uvedeny.v.této.normě.

Sercos. International,. nezávislá. asociace.
uživatelů. a. výrobců. automatizační. techni-
ky,.dohlíží.na.technický.rozvoj.a.certifikaci.
techniky.pro.sběrnice.Sercos..Díky.tomu.je.
zaručena.vysoká.míra.kompatibility.zaříze-
ní..Zařízení. od.dalších.výrobců.mohou.být.
do.sběrnice.Sercos.integrována.pouhým.při-
dáním.dalších.profilů.zařízení,.bez.enormních.
nákladů.na.vývoj..Omezení.počtu.systémo-
vých.rozhraní.a.vysoký.stupeň.standardizace.
jsou.další.způsoby,.jimiž.Sercos.III.pomáhá.
snižovat.náklady.na.inženýrské.práce.

Závěr

Sercos. III. je. jednotný.komunikační. sys-
tém,.který.splňuje.všechny.požadavky.auto-
matizace.výroby,.ať.je.to.vertikální.integrace.
s.manažerskými.systémy,.synchronní.řízení.
několikaosých.strojů,.přenos.dat.mezi.lokál-
ními.řídicími.moduly.nebo.zajištěné.předá-
vání.bezpečnostních.informací..Sběrnici.Ser-
cos.III.na.to.vše.stačí.jeden.standard.a.jeden.
kabel..Podporuje.úsporný.vývoj.moderních.

strojů.a.strojních.zařízení..A.navíc,.firmy.ne-
musí.své.pracovníky.zaškolovat.pro.několik.
různých.komunikačních.systémů,.naopak.si.
mohou.vytvářet.společnou.bázi.znalostí.pro.
budoucnost.. Z. hlediska. materiálového. za-
bezpečení.je.výhodné,.že.při.rozvodu.kabelů.
se.používá.jen.jeden.standardní.typ..To.ome-
zuje.náklady.na.skladování.náhradních.dílů..

Před. 170. lety. vytvořil. sir. Rowland. Hill.
příklad,.že.jednoduchost.a.standardizace.jsou.
efektivní..Výhoda.jednotného.standardu.po-
máhá. překonat. všechny. pochybnosti.. Ser-
cos.III. je.zde.pro.všechny,.kdo.chtějí.vyví-
jet.ekonomicky.úsporné.komunikační.systé-
my.s. jedním.standardem.a. jedním.kabelem.
pro.jakoukoliv.úlohu,.bez.újmy.na.flexibili-
tě.a.bezpečnosti.
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Snímače obrazu CMOS pro barevné vidění

Automobily.budoucnosti.budou.bezpochy-
by.vybaveny.množstvím.důmyslných.asistenč-
ních.soustav.–.od.systémů.usnadňujících.za-
parkování,.přes.systémy.samočinně.udržující.
bezpečnou.vzdálenost.od.vpředu.jedoucího.vo-
zidla.až.po.systémy.varující.před.překážkami.
v.tzv..mrtvém.prostoru.(úhlu),.které.jsou.mimo.
zorné.pole.při.pohledu.řidiče.do.zpětného.zr-
cátka..Klíčovou.součástí.většiny.asistenčních.
systémů.jsou.kvalitní.snímací.kamery.a.sen-
zory.(snímače).obrazu,.v.nichž.je.obraz.přive-
dený.na.čip.s.maticí.prvků.citlivých.na.světlo.
(pixel).převeden.na.elektrický.signál..Na.tyto.
součástky.je.kladeno.mnoho.přísných.požadav-
ků..Především.musí.být.schopny.pracovat.v.ši-
rokém.rozmezí.teploty.okolí.a.současně.musí.
být.malé,.lehké.a.odolné.proti.vibracím.a.rá-
zům..Mimoto.nesmí.mít.v.zorném.poli.slepá.
místa.a..měly.by.být.také.pokud.možno.levné.

V.současné.době.se.v.asistenčních.obra-
zových.systémech.v.automobilech.zpravidla.
používají.polovodičové.snímače.obrazu.typu.
CMOS.(snímače.CMOS)..Dosavadní.samo-
statné.snímače.CMOS.jsou.však.barvoslepé,.
a.mohou.tedy.snímat.pouze.obraz.v.odstínech.
šedé.(od.černé.po.bílou.barvu)..Pro.barevné.
vidění.neboli.získání.informace.o.barvě.jed-
notlivých. bodů. snímaného. obrazu. je. nutné.
před.snímač.umístit.speciální.filtr.(např..Ba-
yerova.maska).a.použít.složitou.elektroniku.

Nedávno. se. však. odborníkům. z. Fraun-
hoferova.ústavu.pro.mikroelektrické.obvody.
a.systémy.IMS.(Institut für Mikroelektrische 

Schaltungen und Systeme).v.Duisburgu.po-
dařilo.vyvinout.pro.snímače.obrazu.CMOS.
nový.výrobní.postup.umožňující.vyrobit.čipy,.
které.přímo.„vidí“.barevně..Běžně.se.čipy.se.
snímači.obrazu.CMOS.vyrábějí.stejným.vý-
robní. postupem. jako. ostatní. polovodičové.
prvky. typu.CMOS. (mikroprocesory,. pamě-
ti. apod.).. Pracovníci. ústavu. začlenili. nově.

přímo.do.výrobního.postupu.operace,.který-
mi.se.na.čipu.vytvoří.systém.barevných.fil-
trů.(obr. 1)..Stejně.jako.lidské.oko.potřebuje.
k.barevnému.vidění.na.sítnici.tři.typy.„číp-
ků“,.tak.mají-li.snímače.rozeznat.barvy,.musí.
se.před.jejich.pixely.zařadit.barevné.filtry..Ty.
jsou.v.nových.snímačích.vytvořeny.z.polyme-
rů.zbarvených.v.základních.barvách,.tj..červe-
né,.zelené.a.modré.(soustava.red-green-blue.–.
RGB)..Na.každý.pixel.snímače.je.nanesena.

vrstva.polymeru.v.jedné.ze.tří.základních.ba-
rev..Použije.se.k.tomu.speciální.odstředivka,.
která.na.čip.budoucího.snímače.postupně.na-
nese.vrstvu.polymeru.příslušné.barvy.tloušť-
ky.asi.1.µm..Působením.ultrafialového.světla.
přes.speciální.masku,.která.propouští.svět.lo.
jen.na.požadovaných.pixelech,.se.barevný.po-.
lymer. na. těchto. místech. vytvrdí. a. zbytek..
polymeru.se.následně.smyje..

Dále. odborníci. ústavu. vyvinuli. speciál-
ní. miniaturní. čočky,. které. světlo. vstupující.
do. snímače. účinněji. koncentrují. na. jednot-
livé.pixely..Čočky.jsou.vyrobeny.z.průhled-
ného.polyamidu.a.při.výrobě.jsou.umístěny.
před.každý.pixel.snímače..Výsledkem.je.té-
měř. dvojnásobná. citlivost. na. světlo. a. větší.
odstup.signálu.od.šumu.nového.snímače.ob-
razu.v.porovnání.s.dřívějšími.konstrukcemi.

Zdokonalený.postup.výroby.obrazových.
čipů. typu. CMOS. umožňuje. levně. vyrobit.
nejenom.dokonalejší.snímače.obrazu.do.asi-
stenčních.systémů.pro.řidiče..Nové.čipy.lze.
s.výhodou.využít.také.např..v.lékařství,.ze-
jména.v.endoskopii,.kde.je.barevné.rozlišení.
často.velmi.podstatné.

Nové.snímače.obrazu.CMOS.s.barevným.
snímáním. byly. odborníky. Fraunhoferova.
ústavu.IMS.představeny.odborné.veřejnosti.
koncem.minulého.roku.na.22..mezinárodním.
veletrhu.Vision.2009.ve.Stuttgartu.
[Farbsensoren für bessere Sicht.. Mediendienst.
FhG,.Nr..10-2009,.Thema.4.]

Kab.

Obr. 1. Nový snímač obrazu typu CMOS pro 
barevné vidění (foto: Fraunhofer IMS)


