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Jak propojit průmyslovou sběrnici s Ethernetem?

konektor
pro konfiguraci

montáž na lištu
DIN 35 mm

konektor 2. sběrnice

Obr. 1. Komunikační brána Anybus X-Gateway

Původní průmyslové sběrnice ovšem stále existují. Fungují nejen vedle nových průmyslových ethernetových sítí, ale často jako
součást hybridních sítí. Důvodů k vybudování
a provozování kombinované průmyslové sítě
může být mnoho. Často je to jediná možnost,
jak připojit zařízení, která se s ethernetovým
rozhraním nevyrábějí. Jindy vznikne hybridní
síť při rekonstrukci technologického procesu.
V každém případě je stále naléhavější řešit otázku, jak takovou síť vybudovat. Propojení sítí s různými komunikačními protoko-
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modul rozhraní Ethernet
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ru vnitřního rozhraní, mohou být výměnné.
Se sedmnácti vyráběnými moduly je možné
sestavit komunikační bránu pro libovolnou
sběrnici z více než 180 kombinací různých
sběrnic. Je-li jedna z nich založena na Ethernetu (popř. i obě), lze navíc
využít všechny přídavné funkce informační techniky, jako
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Obr. 2. Princip předávání dat mezi průmyslovou sběrnicí orientovaných na úlohy typica ethernetovou linkou v jednotce Anybus X-Gateway
ké pro komunikační rozhraní.
Proto je přenos dat přes koVýrobcem jednotek Anybus X-Gateway
je firma HMS Industrial Networks AB. Tato
společnost se zabývá konverzí průmyslových
sběrnic již patnáct let; první jednotky koncepPLC
ce Anybus byly vyrobeny v roce 1994. Významnou předností všech jednotek této řady
je zaručené chování rozhraní podle příslušHTTP LAN
ného doporučení, které je garantováno cerwebový prohlítifikátem Fieldbus Conformance. Certifikát
žeč např. v sysje podložen osvědčením testovací laboratozařízení v síti
tému SCADA
ře akreditované mezinárodní asociací sdružující výrobce a uživatele dané průmyslové sběrnice.
Podívejme se, jak Anybus X-Gateway řeší
X-Gateway –
komunikační brána
propojení „klasické“ a „ethernetové“ průmysEtherNet/IP–Profibus-DP
lové sběrnice. Ze znázornění pomocí modelu
ISO/OSI (obr. 2) je zřejmé, že data jsou ze
sběrnice přejata rozhraním odpovídajícím příslušnému protokolu a předána vnitřnímu rozhraní, které je přenese do předávací tabulky.
Přes druhé vnitřní rozhraní jsou data vyzvedzařízení v síti
zařízení v síti
nuta a zapsána do aplikační úrovně protokolu
ethernetové komunikace. Tato koncepce má
výhodu i v tom, že moduly rozhraní sběrnic,
Obr. 3. Typické použití jednotky Anybus
které se zasouvají do jednotného konektoX-Gateway
modul rozhraní sběrnice 1

diagnostika - LED

ly se obecně realizuje komunikační bránou
(gateway). Jednou z nich je Anybus X-Gateway, která byla navržena speciálně k propojení různých průmyslových sběrnic s odlišnými protokoly.

model ISO/OSI

Prudký rozvoj komunikačních sítí založených na protokolu IP se odrazil i v průmyslové řídicí technice. Objevuje se stále více průmyslových sběrnic založených na bázi Ethernetu. Jmenujme namátkou nejstarší Modbus/.
/TCP, dále EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT.
a další. Zdá se, že i konzervativní svět průmyslových komunikací přijal ethernetovou
komunikaci a vyrovnal se s jejími dříve tak
zdůrazňovanými omezeními.

převodníky
průmyslových
sběrnic
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komunikační sběrnice a sítě

téma
munikační bránu rychlý; typická doba přenosu je 10 až 15 ms a závisí především na typu
sběrnice.
Komunikační brána Anybus X-Gateway
je konstruována s ohledem na použití v systémech průmyslové automatizace. Montuje se na lištu DIN, je napájena z běžného
zdroje 24 V a pracuje v rozmezí teplot od.

0 do +65 °C. Neocenitelnou výhodou pro použití v reálném prostředí průmyslové výroby
je vzájemné galvanické oddělení obou sběrnic i napájecího napětí.
Typický příklad využití jednotky Anybus
X-Gateway ukazuje obr. 3. Propojení klasické sběrnice Profibus-DP se sběrnicí EtherNet/.
/IP umožňuje ovládat řízené (slave) jednotky

Profibus z PLC, který je ve funkci řídicí (master) jednotky připojen k ethernetové lince.
Jakékoliv další informace o propojení průmyslových sítí poskytne libovolná kancelář
společnosti FCC průmyslové systémy.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
FCC průmyslové systémy, s. r. o.

Cílem nového předmětu je, aby se studenti ptali
a těšili se na další studium
V Zengerově posluchárně v budově FEL ČVUT v Praze na Karlově náměstí se 11. prosince 2009 konalo finále soutěže autonomních robotů (obr. 1) postavených studenty prvního ročníku v rámci nového motivačního předmětu roboti. Předmět vyučovaný od září
2009 je koncipován tak, aby studentům ukázal robotiku a kybernetiku jako obory, které
jsou sice náročné, ale zároveň strhující.

Studenti hned v prvním semestru svého studia dostanou stavebnici LEGO Mindstorms
NXT a mají za úkol postavit mobilní robot,
který má splnit zadanou úlohu. „Studenti jsou
motivováni, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat
náročné matematické a odborné kurzy, které

je později čekají.“ Tak je vysvětlen hlavní cíl
předmětu na webových stránkách katedry řídicí techniky, kde se nápad na zavedení nového předmětu zrodil.
Studenti pracují v týmech a v prvním projektu má jejich autonomní robot bez jakékoliv pomoci projet stanovenou dráhu podél černé čáry vyznačené na podložce a  nesmí z ní sjet. Druhou úlohou je postavit
a naprogramovat robot tak, aby autonomně projel co nejrychleji bludištěm.
Studenti znají šířku chodeb bludiště
a výšku stěn, nikoliv však přesné uspořádání chodbiček. Robot tedy musí mít
naprogramovánu určitou strategii průjezdu bludištěm.
Na předmětu se podílejí pedagogové ze tří kateder: řídicí techniky,
kybernetiky a měření; jejich snahou
je, aby studenti hned na začátku stuObr. 1. Finále soutěže autonomních robotů v Zenge- dia nebyli odrazováni přemírou náročných teoretických předmětů, ale
rově posluchárně FEL ČVUT v Praze

Obr. 2. Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT postavili studenti roboty různé konstrukce
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setkali se s jejich využitím v praxi. Tím, že
se studenti na začátku studia seznámí se základy několika oborů, mají usnadněnou volbu studijního oboru. Předmět má minimum
přednášek a studentům jsou předkládány jen
zcela nezbytné teoretické znalosti. Do výuky se zapojují i zkušenější studenti (learning
by teaching).

Obr. 3. Robot přelézající stěny bludiště

Podobné moderní předměty již byly zavedeny na některých školách a univerzitách
nejenom ve světě, ale i v ČR. Inspirací pro
nový předmět na katedře řídicí techniky FEL
ČVUT v Praze byl kurz RoboRace na Univerzitě ve Stuttgartu.
Atmosféra na finále soutěže připomínala
sportovní utkání. Bylo napínavé sledovat různé „povahy“ robotů. Některé sebejistě projížděly bludištěm, jiné ztroskotaly v některém
rohu nebo zmateně bloudily z rohu do rohu
a vyskytli se i nešťastníci, kteří se tvrdohlavě vraceli zpět na začátek bludiště. Studenti
soutěžili s roboty různé konstrukce (obr. 2),
jeden z týmů zkonstruoval robot dokonce tak,
aby se nemusel zdržovat projížděním bludiště, ale mohl přelézat jeho stěny a tak se dostat
přímo k cíli (obr. 3).
Hlavní cenou v soutěži byl vyhlídkový
let vrtulníkem a k lepšímu umístění byli studenti motivování i tím, že jim vynese cenné
body, které jim pomohou k lepší klasifikaci
v předmětu.
(ev)
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