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řídicí technika

Také pro Martinu Sáblíkovou byl v rych-
lobruslařské hale Adler-Arena v Soči vyrá-
běn led za pomoci systému SCADA System 
Reliance. Nizozemská firma Boukens Ice & 

Climate Solutions instalovala systém Relian-
ce spolu se systémem chlazení v roce 2012. 
Adler-Arena byla postavena pro účely Zim-
ních olympijských her 2014. Velkým testem 
prošla už v roce 2013, kdy se v ní konalo pro 

Výroba ledu na stadionu v ruském Soči byla 
řízena systémem SCADA System Reliance

české barvy velmi úspěšné mistrovství světa, 
na kterém Martina Sáblíková vyhrála zlatou 
medaili na své oblíbené trati 5 000 m. 

Adler-Arena v Soči není jediným rychlo-
bruslařským stadionem, kde výrobu ledu řídí 

systém SCADA System Re-
liance. Již v roce 2010 firma 
Boukens Ice & Climate So-
lutions, která se na stavbu 
rychlobruslařských stadio-
nů specializuje, použila ten-
to systém při instalaci chla-
dicího systému v Alau Ice 
Palace v kazašské Astaně.

Společnost Geovap těší, 
že Martina Sáblíková zís-
kala letos v Soči zlatou 
a stříbrnou medaili a přeje 
jí, aby se jí dařilo na všech 
rychlobruslařských stadio-
nech – nejen na těch, kde 
se o kvalitu ledu stará sys-
tém SCADA System Reli-

ance. Detailní popis a ukázku vizualizace 
lze najít na stránkách www.reliance.cz v sek-
ci Reference.
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Obr. 2. Stavba rychlobruslařského oválu na stadionu Adler-ArenaObr. 1. Stadion Adler-Arena v  Soči

Nejnovější produkty Raspberry Pi, exklu-
zivně dostupné u RS Components, jsou vy-
baveny komunikační technikou WiFi a RF, 
které uživatelům na celém světě poskytují 
funkce levného bezdrátového připojení s níz-
kou spotřebou.

Modul WiFi zajišťuje komunikaci v souladu 
s normami protokolu IEEE 802.11 b/g/n. Má 
podobu miniaturního adaptéru, který lze zapojit 
do portu USB v počítači Raspberry Pi. Adap-
tér podporuje přenosové rychlosti do 150 Mb/s, 
což je ideální pro přenosy velkých objemů dat 
a třikrát rychlejší než standardní připojení pod-
le IEEE 802.11 g. Inteligentní adaptér upravuje 
přenosový výstup podle vzdálenosti a zatížení 
procesoru, aby dosáhl snížení spotřeby v roz-
sahu 20 až 50 %, je-li bezdrátové připojení ne-
činné. Lze jej nakonfigurovat pomocí funkce 
WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Modul RF (obr. 1) se také zapojuje do portu 
USB počítače Raspberry Pi. K vytvoření obou-
směrného spojení s libovolným zařízením pod-

Společnost RS Components poskytuje 
bezdrátové připojení pro Raspberry Pi

porujícím sériovou komunikaci, např. jiným po-
čítačem Raspberry Pi, využívá rádio vý vysílač 
s malou spotřebou, u nějž lze nakonfigurovat 
frekvenci, přenosovou kapacitu a výstupní rych-
lost přenosu dat tak, aby několik zařízení mohlo 
komunikovat mezi sebou bez vzájemného ruše-

ní. Použitý rádiový vysílač má 
podstatně větší dosah (v zá-
vislosti na terénu do 300 m) 
a menší spotřebu než modu-
ly WiFi nebo Bluetooth. Za-
řízení může jiným zařízením 
v dosahu obousměrně přená-
šet až 180 bajtů dat v paketu, 
což je obzvlášť užitečné pro 
úlohy typu „snímání a regu-
lace“. Součástí je integrova-
ná anténa SMA. K dispozici 
je také varianta sady tohoto 
modulu, která místo jednodu-
chého obsahuje dvojitý přijí-
mač-vysílač.

Všechny moduly pro bezdrátovou komu-
nikaci Raspberry Pi lze zakoupit u RS Com-
ponents, přičemž jsou připraveny k expedici 
v den objednávky.

(RS Components)

Obr. 1. Radiofrekvenční modul pro Raspberry Pi


