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případové studie a projekty

vede dodatečné analýzy 
signálů a uloží tyto údaje 
do databáze událostí (vy-
tvořené automaticky nebo 
uživatelem).

Současně modul DM 
distribuuje hodnoty v reál-
ném čase i všem připo-
jeným klientům. Server 
také komunikuje se sys-
témem SCADA a aktua-
lizuje hodnoty každou 
sekundu, takže databá-
ze rovněž obsahuje pro-
vozní hodnoty, jako jsou 
výška hladiny vody, tep-
lota statoru, tlak a další. 
Databáze pro elektrické 
a mechanické veličiny je 
unikátní a systém je syn-
chronizován s interními 
GPS hodinami pro elek-
trárnu, takže lze na zá-
kladě časových značek 
porovnávat hodnoty ze 
systémů SCADA (Super-
visory Control and Data 
Acquisition) a DCS (Dis-
tributed Control System).

CoDiS DM – standardní 
nástroje pro analýzu dat

Modul pro monitoro-
vání hydraulických pře-
chodových jevů umožňuje 
použít výstupy mechanic-
kých a elektrických měře-
ní a pokročilé nástroje pro 
analýzu (tab. 1).

Nestandardní 
monitorovací moduly 
CoDiS CV

Kromě modulu CoDiS 
DM je v elektrárně Avče 
nainstalován také modul 
CoDiS CV pro hydrau-
lické přechodové děje, 
který sleduje 32 hodnot. 
Je umístěn na dvou lo-
kacích, pracuje vždy se 

vzorkovací frekvencí 1 024 vzorků za sekun-
du, umožňuje automatický záznam 1 min 
před spouštěcí podmínkou, 5 min po ní a na 
vyžádání neomezený záznam. Modul moni-
toruje deformace a teploty spodního i vrch-
ního uložení ložisek.

Software pro vzdálenou klientskou 
aplikaci

Klientský software je součástí diagnos-
tického systému a běží na vzdáleném počíta-
či uživatele, popř. je přístupný jako webová 
aplikace. Klientské rozhraní zahrnuje hierar-
chický pohled na elektrárnu s nejdůležitějšími 
údaji, včetně stavu všech alarmů. Podrobnos-
ti o strojích jsou přístupné v online přehledo-
vých panelech, které ukazují hodnoty z měře-
ní v reálném čase (tento modul se nejčastěji 
používá pro operátory v dispečerských cen-
trech). Jde o velmi užitečnou funkci při dál-
kovém startování strojů. Technici z elektrár-
ny používají databázi a analytický software 
k plánování údržby a detekci nepravidelné-
ho chování.

Automatické protokoly a detekce 
problémů

Pro podporu správných rozhodovacích 
procesů u zákazníka nabízí společnost Veski 
konzultace a podporu na dálku, popř. může 
nabídnout modul pro automatickou tvorbu 
protokolů a detekci selhání. Tyto nástroje 
vyvinula společnost Veski s pomocí velkého 
množství znalostí o hydrogenerátorech, které 
získala díky zkušenostem techniků provádějí-
cích údržbu na mnoha elektrárnách ve světě. 
Systém dokáže detekovat selhání a předvídat 
je ve velmi raném stadiu. Výsledky jsou zob-
razeny jako zpráva pro uživatele s podrobným 
popisem problému (lokalizace, typ a pravdě-
podobnost). Systém dokáže generovat auto-
matické protokoly a denně je zasílat uživate-
li. V elektrárně Avče je tento modul nainsta-
lován, takže uživatel dostává nejdůležitější 
údaje získané z databáze každý den. Protoko-
ly mohou obsahovat jak analýzu selhání, tak 
statistickou analýzu z údajů za časové obdo-
bí určené uživatelem.

Ozren Oreskovic, 
Veski d. o. o.Obr. 5. Sledování teplotní dilatace

Obr. 3. Diagnostický systém CoDiS DM

Obr. 4. Záznam hodnot v průběhu přechodového děje
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y   Úspěch sběrnice EtherCAT 
v Číně

Komunikační systém EtherCAT v současné 
době dosahuje celosvětového rozšíření. Sdru-
žení EtherCAT Technology Group (ETG), 
které se stará o rozvoj a propagaci tohoto ko-
munikačního standardu, má kromě Němec-
ka, kde sídlí vedení sdružení, zastoupení již 
v dalších čtyřech zemích světa. Patří mezi ně 

i čínské zastoupení, vedené Beryl Fanovou. 
Když bylo v roce 2007 založeno, mělo deset 
členů. Letos již překonalo hranici pěti set čle-
nů. Členské firmy pocházejí z různých oborů 
průmyslu, což dokládá široké rozšíření sběr-
nice EtherCAT v Číně. Mezi členy jsou i vy-
soké školy a výzkumné instituce a Pekingská 
univerzita letectví a kosmonautiky je od roku 
2013 oficiálním testovacím pracovištěm ETC 
(EtherCAT Test Center). V roce 2014 se sběr-

nice EtherCAT stala v Číně standardem a 
v roce 2015 součástí doporučených standar-
dů v rámci Národní směrnice pro standar-
dy návrhu systémů pro inteligentní výrobu.

Beryl Fanová je dosavadními úspěchy 
potěšena a považuje je za dobrý základ 
k dalšímu rozvoji implementace sběrnice 
EtherCAT v Číně, zejména s ohledem na 
dosažení cílů strategického plánu Made in 
China 2025.  (ed)


