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krátké zprávy

  Nové specifikace CiA – 
CANopen pro konektory, 
sklonoměry a pohony

Nezisková.organizace.CAN.in.Automati-
on.(CiA).zveřejnila.nové.dokumenty.týkající.
se.sítí.a.zařízení.využívajících.komunikační.
protokol.CANopen.

V.návrhu.doplňkové.specifikace.CiA.303-1.
verze.1.7.jsou.doporučeny.způsoby.provedení.
kabeláže.a.přiřazení.funkcí.kolíkům.v.konek-
torech.sběrnic.s.protokolem.CANopen.a.sjed-
nocena. terminologie.v. této.oblasti..Součas-
ně.jsou.do.standardu.zahrnuty.osmikolíkový.
konektor.Ampseal.pro.redundantní.komuni-
kaci,.osmnáctikolíkový.konektor.pro.rozhra-
ní.VDA.a.dvoukolíkový.výkonový.konektor.
používaný.ve.vozidlech.

Návrh. profilu. zařízení. CiA. 410. verze.
1.3.se.týká.sklonoměrů.s.rozhraním.CAN-
open. s. jednou. i. dvěma. citlivými. osami.
pro. snímání. podélného. a. popř.. i. příčného.
sklonu. objektů. s. rozlišením. šestnáct. nebo.
32.bitů..Vedle. zpřesnění. textu. dokumentu.
byla.do.bloků.PDO.(Process Data Object).
přidána. funkce.synchronního.přenosu.pro-
vozních.dat.

Ve.fázi.návrhu.standardu.je.zveřejněn.pro-
fil.CiA.452.verze.1.0,.určující.rozhraní.mezi.
komunikačními. sítěmi. s. protokolem. CAN-
open. a. elektrickými. pohony. řízenými. pro-
gramovatelnými.automaty. (PLC).v.prostře-
dí.PLCopen.Motion.Control..Pohon.používá.
provozní.režimy.i.konfigurační.parametry.de-
finované.v.částech.normy.IEC.61800-7.Ad-
justable speed electrical power drive systems.
s.vazbou.na.protokol.CANopen.(specifikace.
CiA.402)..V.profilu.CiA.452.jsou.definovány.
parametry.zvláštních.režimů,.jako.jsou.např..
změna.převodu,.ruční.ovládání,.režim.vačky.
apod..Pohon.je.řízen.povelem.a.nebo.32bito-
vými.referenčními.hodnotami.(šestnáct.nebo.
32.bitů.podle.nastaveného.režimu).s.použitím.
jednoho.objektu.typu.TPDO.(Transmit Pro-
cess Data Object).a.jednoho.RPDO.(Receive 
Process Data Object).

První. dva. z. uvedených. dokumentů. jsou.
volně.k.dispozici.na.webových.stránkách.CiA.
(www.can-cia.org).
[CAN.in.Automation.(CiA),.15..prosince.2009.]

(sk)

  První výsledky spolupráce 
PLCopen a OPC Foundation

Sdružení. OPC. Foundation. a. PLCopen.
spolupracují.na.spojení.OPC.Unified Archi-
tecture. (OPC.UA).a. IEC.61131-3.do. jedné.
společné.informační.a.komunikační.struktu-
ry.nezávislé.na.konkrétním.výrobci..Cílem.je.
dosáhnout.větší.míry.opětného.využití. řídi-
cích.a.vizualizačních.softwarových.modulů.
a.prostředků.pro.komunikaci.mezi.nimi.–.což.
v.dlouhodobém.výhledu.jednoznačně.zvyšuje.

produktivitu.inženýrské.práce..Lze.si.předsta-
vit.např..rozsáhlý.systém.na.bázi.PLC.tvoře-
ný.různými.řídicími.jednotkami.od.různých.
výrobců,.které.se.navenek.směrem.k.vizua-
lizačnímu.nástroji.nebo.systému.MES/ERP.
jeví.všechny.zcela.stejně.

Zatímco.se.v.mnoha.oblastech.při.výmě-
ně.dat.dosud.používají.historické.protoko-
ly. s. omezenými. možnostmi. rozšiřitelnos-
ti.a.přenosu.komplexních.dat,.metoda.OPC.
UA.je.univerzální,.bezpečný.a.spolehlivý.ná-
stroj.pro.přenos.dat.umožňující.mj..sledovat.
konfigurovatelné.časové.značky.a.přenášet.
přerušovací.signály.a.šifrovaná.data..Použi-
tí.metody.OPC.UA.jako.standardní.komu-
nikace.v.prostředí.IEC.61131.mnohdy.při-
nese.zcela.nový.způsob.výměny.dat:.jsou-li.
v.dané.oblasti.specifikovány.určité.profily,.
tj..datové.struktury.a.funkční.bloky,.je.tím.
současně.vyřešena.i.otázka.bezpečné.a.spo-
lehlivé.výměny.dat.a.opakované.využitelnos-
ti. vizualizačních. objektů.. Zkombinováním.
PLCopen. s. OPC. UA. je. nad. IEC. 61131-3.
standardizována.další. úroveň. interoparabi-
lity.systémů.

Prvním.úkolem.spojené.pracovní.skupiny.
bylo.zobrazit.softwarový.model.IEC.61131-3.
do.informačního.modelu.OPC.UA,.a.tím.stan-
dardizovat.způsob,.jakým.řídicí.jednotky.se.
serverem.OPC.UA.vystavují.datové.struktu-
ry.a.funkční.bloky.klientům.OPC.UA,.např..
uživatelským.rozhraním..Tento.úkol.byl.vel-
mi.rychle.vyřešen.a.na.veletrhu.SPS/IPC/Dri-
ves.v.Norimberku.v.listopadu.2009.byly.již.
představeny. první. realizace. daného. princi-
pu..Technická.specifikace.OPC UA Informa-
tion Model for IEC 61131-3 version 0.09.1.
je.nyní.do.19..února.2010.ve.fázi.přípomínek.
a.vydání.jejího.konečného.znění.je.plánová-
no.na.duben.2010.
[PLCopen,.prosinec.2009.]. (sk)

  Provozní zkoušky 
prokázaly kvalitu systému 
Wireless HART

Sdružení. NAMUR. na. základě. výsledků.
důkladných.provozních.zkoušek,.vykonaných.
za. účasti. různých. dodavatelů,. potvrdilo,. že.
bezdrátové.komunikační.sítě.podle.standardu.
WirelessHART.(původce.HART®.Communi-
cation. Foundation. –. HCF,. www.hartcomm.
org).mají.deklarované.vlastnosti,.co.se.týče.
provozní.pružnosti,.informační.bezpečnosti,.
robustnosti,.výkonnosti,.koexistence.s.ostat-
ními. rádiovými. systémy. a. interoperability.
zařízení.od.různých.výrobců.a.že.splňují.po-
žadavky. provozovatelů. spojitých. technolo-
gických. procesů.. Sdružením. NAMUR. byla.
s.použitím.produktů.společností.ABB,.Emer-
son.Process.Management,.Endress+Hauser,.
MACTek,.Pepperl+Fuchs.a.Siemens.ověřová-
na.shoda.sítí.podle.standardu.WirelessHART.
s. doporučením. NAMUR. NE. 124. Require-
ments for Wireless Automation.a.s.pracovním.

dokumentem.NAMUR.NA.115. IT Security 
for Process Automation Systems.

Zkoušky.se.uskutečnily.v.závodě.společ-
nosti. BASF. v. Ludwigshafenu. v. Německu..
Spočívaly. v. laboratorním. ověření. provoz-
ních.vlastností.a.v.instalování.a.provozu.ně-
kolika.sítí.v.prostředí.reálných.provozů.v.zá-
vodě..Martin.Schwibach,.senior automation 
manager. ve. společnosti. BASF. a. předseda.
pracovní.skupiny.NAMUR.AK4.15.Wireless 
Automation Working Group,.který.za.zkouš-
ky.odpovídal,.je.hodnotí.slovy:.„Naše.zkouš-
ky.prokázaly,.že.metoda.WirelessHART.od-
povídá. požadavkům. kladeným. sdružením.
NAMUR.na.bezdrátová.pojítka.v.oblasti.spo-
jitých.procesů..Jde.o.vhodnou.alternativu.při.
řešení. úloh. řazených. sdružením. NAMUR.
do. kategorie. „sledování“. tam,. kde. instalo-
vat.kabelové.sítě. je.příliš.nákladné.či. tech-
nicky.obtížné.“

Mezinárodní.asociace.uživatelů.automati-
zační.techniky.NAMUR.(Normenarbeitsge-
meinschaft für Messund Regeltechnik in der 
chemischen Industrie),.založená.v.Německu.
v.roce.1949,.v.současnosti.sdružuje.121.člen-
ských.firem.z.chemického.a.farmaceutického.
průmyslu..Reprezentuje.asi.15.000.odborníků.
na.řízení.spojitých.technologických.procesů,.
z.nichž.300.aktivně.pracuje.ve.33.pracovních.
skupinách.věnujících.se.oborům.měření.a.ří-
zení,.automatizace,.komunikace.a.projekto-
vání.řídicích.systémů.a.elektrických.instala-
cí.a.správě.jejich.životního.cyklu.
[HCF,.17..listopadu.2009.]. (sk)

  Informace o standardu 
WirelessHART

Organizace.HART.Communication.Foun.-.
dation. (HCF,. www.hartcomm.org). vyda-
la. několikajazyčnou. informační. brožuru.
o. standardu.WirelessHART™.pro.bezdrá-
tovou. komunikaci. mezi. automatizačními.
prostředky.v.odvětvích.se.spojitou.výrobou..
Brožura.o.deseti.stránkách,.přehledně.shr-
nující.přínosy.standardu.WirelessHART.pro.
konečné.uživatele,.je.v.současné.době.do-
stupná.v.angličtině,.francouzštině,.italštině,.
japonštině,.němčině.a.španělštině..Obsahu-
je.schémata.kabelových.i.bezdrátových.prů-
myslových. komunikačních. systémů. a. sítě.
s.topologií.mesh.s.použitím.standardu.Wi-
relessHART.a.další..informace.užitečné.pro.
uživatele.týkající.se.složitosti,.spolehlivos-
ti.a.informační.bezpečnosti.tohoto.nového.
výkonného.celosvětového.standardu.a.bez-
drátových.pojítek.vybudovaných.s.jeho.po-
užitím..Brožuru.ve.vybraném.jazyce.formá-
tu.PDF.lze.volně.stáhnout.ze.stránky.http://
hartcomm.org/protocol/training/training_re-
sources_wihart.html,.kde.jsou.volně.dostup-
né.také.další.dokumenty.v.angličtině.s.po-
drobnějšími.technickými.údaji.o.standardu.
WirelessHART.
[HART.Communication.Foundation,.9..ledna.2010.]

(sk)


