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komunikační systémy

Sdružení FieldComm Group má jasné za-
měření: vyvíjet, spravovat a propagovat glo-
bální standardy pro integraci provozních za-
řízení s digitální komunikací do řídicích sys-
témů a přitom zachovat hodnotu investic do 
techniky s komunikací HART a Foundation 
Fieldbus. V červnu 2015 převzala Field Comm 
Group od FDI Cooperation, která tímto za-
nikla, také odpovědnost za rozvoj a propaga-
ci standardu FDI.

Po kompletní integraci obou organizací, 
FF a HCF, se sídlem společnosti FieldComm 
Group stal Austin v Texasu, USA. Programy 
integrace procesů, procedur a intelektuálního 
vlastnictví obou organizací zajišťují optimální 
přechod k jednotnému tělesu. To přináší mno-
ho výhod pro koncové uživatele; nejen tedy 
pro členy sdružení, ale pro všechny, kdo pra-
cují v oblasti procesní výroby.

Ted Masters, prezident a výkonný ře-
ditel FieldComm Group, zhodnotil dosa-
vadní činnost nové společnosti, založené 
1. ledna 2015, jako velmi úspěšný start. 
Poděkoval za podporu zvláště Richardu J. 
Timoneymu, bývalému prezidentovi Field-
bus Foundation, který jako výkonný vice-
prezident FieldComm Group výrazně po-
mohl k hladkému přechodu a integraci obou 
společností. Richard J. Timoney v létě od-
chází do důchodu.

Velkou hodnotu pro nové sdružení má 
to, že sdružuje 350 dodavatelů automatizač-
ní a komunikační techniky pro procesní vý-
robu napříč obory a geografickými regiony. 
Jednotná organizace jim poskytuje zejména 
jednotnou strategii pro rozvoj komunikace 
inteligentních provozních zařízení. Mezi čle-
ny dozorčí rady FieldComm Group jsou zá-
stupci firem ABB, Azbil Corporation, Emer-

FieldComm Group a jednotný standard 
pro komunikaci v procesní výrobě

son Process Management, Endress+Hauser, 
Fuji Electric, Honeywell Process Solu-
tions, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automati-
on, Schneider Electric, Siemens a Yokogawa 
Electric Corporation. Ti společně určují stra-
tegii společnosti. Prvním předsedou rady byl 
zvolen Hans-Georg Kumpfmüller, předseda 
nyní již rozpuštěné FDI Cooperation a vý-
konný ředitel divize Sensors and Communi-
cation společnosti Siemens.

Sdružení FDI Cooperation, LLC, bylo 
rozpuštěno. Důvodem je skutečnost, že spl-
nilo svůj cíl: k dispozici jsou specifikace FDI 
(Field Device Integration), první veřejně do-
stupné nástroje pro vývojáře i hostitelské 
komponenty – Common  Host  Components 
(viz článek [SHAH, N.: Specifikace FDI ote-
vírá novou éru v technice sběrnic. Automa, 
2015, č. 6, s. 46–47.]). Dodavatelé automa-
tizační techniky tedy mohou vyvíjet produk-
ty a hostitelské systémy kompatibilní s FDI.

Specifikace FDI byla zveřejněna a je do-
stupná na třech místech současně: na webo-
vých stránkách FDI Cooperation (www.fdi-
-cooperation.com), FieldComm Group (http://
www.fieldcommgroup.org) a Profibus & Pro-
finet International (www.profibus.com). IEC 
publikovala v květnu 2015 normu IEC 62769 
Field Device Integration (FDI).

Připomeňme zde základní principy FDI 
z již zmíněného článku, který vyšel v letoš-
ním červnovém vydání časopisu Automa: Zá-
kladem specifikace FDI jsou přístrojové ba-
líčky FDI Device Package, jež obsahují vše, 
co potřebuje hostitelský systém pro integraci 
inteligentních provozních přístrojů. Jednotli-
vé balíčky se liší podle požadavků a složitosti 
konkrétních provozních přístrojů. Usnadňu-
jí dodavatelům automatizační techniky vývoj 

ovladačů, integraci informací z přístrojů a je-
jich konfiguraci bez ohledu na použitý hos-
titelský systém (jedinou podmínkou je, aby 
obsahoval Common Host Components) a ko-
munikační protokol.

V uvedeném článku ještě nemohlo být 
zmíněno, že FDI plně odpovídá modelu 
RAMI – Referenzarchitekturmodell  für  In-
dustrie 4.0, který navrhla německá sdruže-
ní Bitkom, VDMA a ZVEI pro svůj projekt 
digitalizace výroby (v době vzniku článku 
ještě tento model neexistoval). Standard FDI 
je v RAMI uváděn na integrační a funkč-
ní vrstvě.

FDI nejen vyhovuje německému mode-
lu RAMI, ale jeho struktura je plně slučitel-
ná i s koncepcí průmyslového internetu věcí 
IIoT (Industrial Internet of Things). Archi-
tektura FDI spolu s modely Device  Infor-
mation  Model podle IEC 62541-100 OPC 
Unified Architecture – Part 100: Device In-
terface poskytuje vše, co je třeba pro vytvá-
ření modelů reálných zařízení jako virtuál-
ních objektů v IIoT.

Činnost FDI Cooperation byla oficiál-
ně ukončena k poslednímu červenci 2015. 
Poslední vývojářské nástroje vyvíjené ještě 
v rámci FDI Cooperation jsou publiková-
ny již prostřednictvím FieldComm Group. 
Pokračující spolupráce s dalšími zaklá-
dajícími členy FDI Cooperation, tj. spo-
lečnostmi FDT Group, OPC Foundation 
a Profibus & Profinet International, pro-
střednictvím účasti v pracovních skupinách 
však i nadále bude zajišťovat harmoniza-
ci, vývoj a údržbu specifikace FDI a pří-
slušných softwarových nástrojů pro HART, 
Foundation Fieldbus a Profibus. Vývojářské 
nástroje budou připravovat společně Field-
Comm Group a Profibus & Profinet Interna-
tional. FieldComm Group se stane „novým 
domovem FDI“ a bude veškeré dění okolo 
specifikace FDI a příslušných nástrojů ko-
ordinovat.
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FieldComm Group (www.fieldcommgroup.org), organizace vytvořená sloučením sdru-
žení Fieldbus Foundation (FF) a HART Communication Foundation (HCF), oznámila le-
tos v červnu na veletrhu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem, že úspěšně vykonala prv-
ní kroky na cestě stát se jednotící asociací pro rozvoj a standardizaci komunikace inteli-
gentních zařízení v oblasti automatizace procesní výroby.
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y    Endress+Hauser dokončuje 
akvizici společnosti  
Analytik Jena

Jste-li vlastníky akcií společnosti Ana-
lytik Jena AG, máte do 9. září 2015 posled-
ní možnost prodat je firmě Endress+Hau-

ser za 14 eur za akcii. Je to cena, kterou 
společnost Endress+Hauser stanovila už 
v březnu 2013, kdy získala majoritní po-
díl ve společnosti Analytik Jena a vyhlá-
sila, že bude usilovat o kompletní převzetí 
tohoto významného výrobce měřicí analy-
tické techniky a optoelektronických prvků. 
Akcie společnosti Analytik Jena již od kon-

ce března 2015 nejsou veřejně obchodo-
vatelné na burze a Endress+Hauser je jen 
krok od svého cíle: v současné době vlast-
ní 92 % akcií.

Analytik Jena bude i po dokončení akvi-
zice své výrobky vyrábět a prodávat samo-
statně, pod svou tradiční značkou. 
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