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krátké zprávy

  Profil CiA 453 pro distri-
buční sítě byl inovován

Profil CiA 453 byl revidován a inovován. 
Jeho nová verze specifikuje rozšířené mož-
nosti komunikace pro zařízení v distribuč-
ních sítích energie. 

CANopen je mezinárodně standardizo-
vaná aplikační vrstva komunikační sběrni-
ce CAN (EN 50325-4), která je využívána 
v mnoha oblastech techniky. Profil CiA 453 
je určen speciálně pro zařízení v distribuč-
ních sítích energie a umožňuje jim přechod 
z lokálního na dálkové řízení a naopak, s vý-
jimkou probíhajících procesů sekvenčního 
řízení. Rozšíření profilu zahrnuje konfigura-
ci lokálních I/O a konfiguraci zpoždění sig-
nálů v zařízeních distribuční sítě. Navíc je 
nově zaveden registr pro konfiguraci zavede-
ní operačního systému (boot up), který obsa-
huje informace o stavu zařízení po jeho inici-
alizaci. Výstražná hlášení (EMCY) obsahu-
jí nyní také indikátor chyby. Obecně řečeno, 
nový profil lépe harmonizuje vykonávání růz-
ných procedur v zařízeních distribučních sítí.

Popis profilu byl také stylisticky přepra-
cován tak, aby byl snáze čitelný a jednoznač-
ně pochopitelný. Bližší informace najdou zá-
jemci na www.can-cia.org. 

Zájemcům o CANopen lze také doporučit 
účast na semináři o CANopen, který se bude 
konat 15. října 2010 v Praze. Bližší informa-
ce je možné získat na webu časopisu Automa 
v sekci aktuality nebo prostřednictvím odka-
zu z reklamního banneru CiA.  (Bk)

  Logica zajistí integritu 
datových systémů ESA 
pro pozorování Země 

Logica bude řídit provozní integraci, ově-
řování a validaci datových systémů Evropské 
kosmické agentury (European Space Agen-
cy, ESA) pro pozorování Země. Logica jako 
hlavní dodavatel bude spolupracovat se spo-
lečnostmi Elsag Datamat a Siemens jako 
subdodavateli. Kontrakt v celkové hodnotě 
7,5 milionu eur poběží do 31. 7. 2013.

ESA poskytuje údaje z pozorování Země 
rozsáhlé síti vědců a výzkumníků po celé Ev-
ropě. Význam údajů z pozorování Země neu-
stále roste, protože stále více mezinárodních 
a národních agentur objevuje široké možnos-
ti jejich uplatnění. ESA z důvodu zvýšeného 
zájmu o tyto informace v posledních několi-
ka letech rozšířila své kapacity a nyní provo-
zuje více než sto samostatných systémů pro 
sběr, zpracování a distribuci dat uživatelům. 

Kontrakt na provozní integraci, ověřo-
vání a validaci (OIVV) činí společnost Lo-
gica zodpovědnou za to, aby všechny soft-
warové systémy používané organizací ESA 
a partnerskými centry příjmu a zpracování 
dat byly důkladně otestovány a ověřeny před 
zavedením do „živého“ operačního prostře-
dí. Činnost OIVV bude organizaci ESA vů-

bec poprvé dodávána jako plně outsourco-
vaná služba. 

Tento kontrakt staví na zkušenostech spo-
lečnosti Logica s integrací a testováním ko-
merčních informačních systémů v mnoha 
průmyslových odvětvích, zejména v oblasti 
integrace velkých pozemních segmentů sate-
litních sítí, např. britského řídicího segmentu 
Skynet 5. (ed)

  Protokol EtherCAT 
rozšířen o profil pohonů 
podle CANopen

Organizace EtherCAT Technology Group 
(ETG), aby dodavatelům pohonů co nejvíce 
usnadnila použití komunikační sběrnice Ether-
CAT, doplnila do vzorového (referenčního) 
programového kódu pro řízená zařízení v síti 
EtherCAT (EtherCAT Slave Sample Code) pro-
fil pohonu podle protokolu CAN open. Speci-
fikace EtherCAT určují nejen „jak“, ale i „co“ 
přenášet. V profilech zařízení jsou specifiko-
vány funkce a jejich parametry i obsahový vý-
znam a formát provozních dat. Profily pohonů 
používané protokolem EtherCAT definuje nor-
ma IEC 61800-7 ve svých částech 201 (profil 
CiA 402 pro CANopen) a 204 (profil pro sys-
tém SERCOS). Z pracovních režimů podle 
CiA 402 byl ETG pro své přednosti zvolen re-
žim cyklického synchronního přenosu. Přestože 
mnoho pohonů s rozhraním EtherCAT již pro-
fil podle CANopen podporuje, šlo dosud o pod-
poru jen základních pracovních režimů v rámci 
omezené výkonnosti sběrnice CAN. Nyní lze 
do zařízení s rozhraním EtherCAT snadno in-
tegrovat i nové, rychlejší a transparentnější pra-
covní režimy určené pro CAN open. Doplněný 
vzorový kód usnadňuje unifikaci rozhraní v za-
řízeních, a tím podporuje další šíření sběrnice 
EtherCAT v průmyslu. Standard EtherCAT tím-
to opět posouvá meze, co se týče výkonnosti 
v reálném čase a pružnosti topologie sítě, a to 
při stejných nebo i menších nákladech než při 
použití tradičních provozních komunikačních 
sběrnic. K jeho přednostem patří zejména vel-
mi přesná synchronizace zařízení, možnost po-
užít redundantní kabeláž, funkční bezpečnost 
(SIL 3) a standardizace na mezinárodní úrov-
ni (IEC, ISO, SEMI).
[Tisková informace ETG, 20. května 2010.]

(sk)

  Společnost ELO+ imple-
mentovala ERP Byznys

Společnost ELO+, výrobce komunikač-
ních adaptérů pro automatizaci a systémy 
zabezpečení, začala pro přesnější výkaznic-
tví o zakázkách a efektivnější řízení v oblasti 
skladování, výroby a expedice využívat ERP 
Byznys od společnosti J.K.R. Pro tento sys-
tém hovořily zejména reference z podobných 
projektů a široké možnosti přizpůsobení sys-
tému požadavkům zákazníka prostřednictvím 
uživatelských úprav.

Úvodní analýza probíhala s ohledem na 
specifické požadavky společnosti, která ve 
vlastním výrobním procesu zpracovává ma-
teriál jak nakoupený, tak dodaný zákazníkem. 
Před implementací ERP společnost ELO+ 
zčásti evidovala technologické postupy a ku-
sovníkové rozpady v elektronické podobě 
a pro využití těchto informací v novém sys-
tému vytvořili konzultanti uživatelský formu-
lář, který je určen k importům dat. 

Systém Byznys dále umožňuje např. jedno-
duše zakládat a uchovávat různé varianty vý-
roby jednoho produktu, sledovat zakázky nebo 
spravovat schvalování technologických postu-
pů. Pro zadávání výrobních hlášení se využívají 
terminály vybavené čtečkami čárových kódů.

Po zavedení ERP proběhla školení a byly 
testovány uživatelské úpravy v prostředí uži-
vatele. Následovalo zahájení ostrého provo-
zu s dohledem ze strany konzultantů společ-
nosti J.K.R., v jehož rámci byla jednotlivým 
uživatelům poskytnuta podpora při vykoná-
vání rutinních operací. (ed)

  Soutěž v Brně prověřila 
budoucí inženýry ze střední 
Evropy

Mezinárodní studentská organizace BEST 
(Board of European Students of Technology) 
při VUT v Brně pořádala již druhý ročník stře-
doevropského kola inženýrských soutěží pod 
názvem ceBEC 2010. Na Fakultu elektro-
techniky a komunikačních technologií VUT 
v Brně přijeli výherci lokálních kol z technic-
kých univerzit České republiky, Slovenska, 
Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Maďar-
ska. Družstva studentů řešila úkoly ve dvou 
skupinách. Soutěžící zapojení do části Case 
Study měli zpracovat případové studie, a to 
hned dvou problémů: přestavět starou dodáv-
ku na ornitologickou stanici při dodržení pře-
depsaného rozpočtu a sestavit krizový mana-
gement pomoci na Haiti, který měl obsahovat 
operační analýzu, plánovaní jednotlivých kro-
ků záchranných prací, rozhodování, přidělová-
ní zásob a určení možných průvodních potíží 
a rizik. Studenti ve skupině Team Design měli 
za úkol zkonstruovat letadlo, které bez poho-
nu doletí na přesně určené místo. Během letu 
mělo letadlo za úkol shodit na určená místa 
dvě různá závaží. Prvním byl „parašutista“, 
druhým byly potraviny. Výsledky obou částí 
závodu byly prezentovány v pondělí 26. dubna 
2010. Část Case Study s přehledem vyhrál tým 
GVM, složený ze studentů VUT v Brně, na 
druhé příčce se umístil tým IHAJ Crew z Bu-
dapešti a na třetím místě tým Eureka z Vídně. 
Závod letadel vyhrál tým studentů z rakous-
kého Grazu, na druhém místě se umístili je-
jich krajané z Vídně a pomyslnou bronzovou 
medaili získali soutěžící ze slovinské Lubla-
ně. Vítězné týmy postupují do celoevropského 
kola, které se letos bude konat 30. 7. až 10. 8. 
2010 pod názvem EBEC v městě Kluž (Cluj- 
-Napoca) v Rumunsku. (ed)


