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Obr. 2. Procesor AC500-eCo typ PM564

– kompatibilita s procesory řady 
AC500 a možnost používat celý 
její sortiment modulů I/O,

– jediné společné vývojové prostře-
dí PS501 pro celý systém PLC 
AC500/AC500-eCo,

– přenositelnost uživatelských pro-
gramů mezi jednotlivými typy 
procesorů AC500 a AC500-eCo.
Jednotky řady AC500-eCo se tak 

stávají cenově velmi výhodným pl-
nohodnotným malým PLC vhodným 
k použití tam, kde použít PLC bylo 
dříve příliš nákladné (obr. 2). 

Vývojové prostředí PS501 V2.0

Nová verze vývojového prostře-
dí PS501 se distribuuje od září 2010. 
Registrovaní uživatelé ji obdrží auto-
maticky poštou (jestliže se už tak ne-
stalo). A co nového nabízí?

Hlavním spouštěným souborem se 
nyní stává ABB Configurator. V něm 
se konfiguruje celý systém, moduly 
I/O, použité typy spojení, komunikační 
protokoly atd. Po dokončení konfigura-
ce se spustí známé prostředí CoDeSys 
a lze začít s programováním aplikace.

Z dalších inovací vývojového prostředí 
uveďme alespoň tyto:
– zjednodušený konfigurátor IP (IP adresa 

rozhraní Ethernet může být nyní nastave-
na také ručně s použitím tlačítek na proce-
sorové jednotce nebo iniciativou aplikač-
ního programu),

– funkce multionline, což je aparát pro au-
tomatické posílání, instalaci a ladění pro-
gramů on-line ve větším počtu PLC sou-
časně; tato pomůcka velmi zefektivní práci 
při skupinové instalaci shodných programů 
např. v solární energetice,

– možnost použít obě sériová rozhraní komu-
nikačního modulu CM574 pro linky CS31, 
takže celkově lze k jednomu PLC připojit 
až devět linek CS31.
Současně je zaručena úplná kompati-

bilita všech současných i starší typů hard-
waru a také uživatelských programů. Dal-
ší informace o celém systému lze nalézt na 
www.ac500.com.

Věříme, že všechny uvedené novinky  
a inovace vzbudí zájem a přispějí ke spokoje-
nosti projektantů, uživatelů a programátorů.

Více informací lze získat na adresách 
www.abb.cz a www.vaeprosys.cz.

(VAE ProSys s. r. o., ABB s. r. o.)

Zpráva The World Market for Industrial 
Ethernet – 2009 Edition, vydaná nezávislou 
or ganizací IMS Research se sídlem ve Vel-
ké Británii, obsahuje údaje o celkovém po-
čtu instalovaných ethernetových uzlů členěné 
podle zeměpisných oblastí, kategorií výrob-
ků a odvětví průmyslu. Podle zveřejněných 
výsledků má největší podíl na trhu protokol 
EtherNet/IP, a to 30 %, těsně následovaný 
protokolem Profinet s podílem 28 %. Proto-
kol Modbus TCP/IP je použit ve 22 % a pro-
tokol Powerlink v 11 % instalací. Na všechny 
ostatní systémy dohromady připadá zbývají-
cích 9 % trhu. Analyzovány byly údaje o pro-
dejích přístrojů v celkem šestnácti reprezen-
tativních kategoriích průmyslových výrobků.

Z komunikačních protokolů typu průmys-
lového Ethernetu se k přenosu provozních dat 
v „pravém“ reálném čase nejčastěji používa-
jí protokoly Powerlink a Profinet. Powerlink 
v celkovém pořadí zaujímá čtvrté místo, a to 
za protokoly EtherNet/IP, Profinet a Modbus 
TCP/IP, z nichž ale EtherNet/IP ani Modbus 
TCP nejsou vhodné k rychlému řízení poho-
nů. Osmadvacetiprocentní podíl protokolu 
Profinet zjištěný šetřením zahrnuje všechny 

Powerlink – přední ethernetový protokol 
pro komunikaci v reálném čase

verze tohoto protokolu, z nichž značná část 
nemá vlastnosti reálného času. 

Stefan Schönegger, vedoucí obchodního 
úseku Open Automation Technologies spo-
lečnosti B&R, má za to, že úspěch protoko-

lu Powerlink je důsledkem souběhu mnoha 
faktorů: „Když společnost B&R zveřejni-
la jeho specifikaci, byl protokol Powerlink 
prvním protokolem s vlastnostmi reálného 
času schopným dosáhnout periody komuni-
kačních cyklů v řádu mikrosekund. Vyšel tak 
vstříc nově vznikajícím potřebám průmyslu, 
což se zpětně odrazilo v rychlém růstu zá-
jmu o nový protokol a jeho rozšíření v pra-
xi. Dalšími přednostmi protokolu Powerlink 
jsou jeho použitelnost s hardwarem od které-
hokoliv výrobce, základ ve standardu Ether-
net a velká výkonnost, umožňující vytvářet 
úplné řídicí struktury od pohonu až po říze-
ní provozu s použitím všech myslitelných sí-
ťových komponent. Současně lze při použití 
protokolu Powerlink realizovat heterogenní 
síťové struktury zahrnující komunikační sys-
témy nižších i vyšších úrovní.“ Další konku-
renční výhodou protokolu Powerlink je jeho 
licencování způsobem open source a podpo-
ra poskytovaná konstruktérům, projektantům 
i uživatelům nezávislou uživatelskou organi-
zací EPSG (Ethernet Powerlink Standardi-
zation Group).

(B&R)

Obr. 1. Podíly komunikačních systémů typu 
průmyslového Ethernetu na trhu: protokol 
Powerlink je mezi průmyslovými systémy 
a systémy reálného času na čtvrtém místě 
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