
40 AUTOMA  2/2012

ko
m

un
ik

ač
ní

 s
ít

ě
téma

a vývoj. „Navíc byla vyvinuta speciálně pro 
nás a využívá firemní sběrnici – další vývoj 
by tedy byl obtížný a drahý.“

Přesná synchronizace s použitím 
protokolu Powerlink

„Protokol Powerlink umožňuje přesnou 
synchronizaci stovek síťových uzlů a sou-
časně nabízí výbornou průchodnost dat. Do-
kázali jsme významně zkrátit cykly – nyní 
je doba cyklu pouhých 400 μs. Současně 
se podařilo přesunout velké části softwa-
ru ze samotných pohonů k ústřední řídicí 
jednotce pohonů,“ vysvětluje Günter Oedl. 
„To významně zjednodušilo servis a údrž-
bu softwaru.“

Všech 398 modulů ACOPOS (napájecí 
moduly i měniče) je synchronizovaně říze-
no pomocí dvanácti průmyslových počítačů 
řady APC810. V každém z nich jsou tři karty 
Powerlink ovládající až třináct modulů. Pro-
střednictvím další karty Powerlink komuni-
kují průmyslové počítače mezi sebou a také 
s již zmíněným počítačem APC810, na kterém 
pracuje software pro řízení pohybu společnos-
ti Brückner. Systém řízení výroby, ovládající 
např. pec, je k tomuto průmyslovému počíta-
či od B&R připojen přes rozhraní Profibus.

Díky krátkému cyklu a minimálnímu roz-
ptylu časování (jitter) sběrnice Powerlink 
může firma Brückner umístit zóny velmi 
blízko sebe. Manažer vývoje elektrických 
technologií to potvrzuje: „Jednotlivé zóny 
jsou rozmístěny velmi homogenně. Nejistota 
synchronizace je mnohem menší než jedna 
milisekunda, tak jak to zařízení vyžaduje.“

Výhodou pro výrobce strojů je i skuteč-
nost, že sběrnice Powerlink není firemní, ale 
jde o otevřený systém, který podporuje mno-
ho výrobců. Proto je k dispozici mnoho pod-
půrných nástrojů, mezi nimi i profesionální 
diagnostické nástroje.

Úspora energie i místa

Šíře nabídky výrobků řady ACOPOS na 
manažery společnosti Brückner velmi zapů-
sobila. Zaujala je také možnost řídit dvě osy 
nebo vinutí jediným měničem frekvence, uve-
dl Günter Oedl. „Místo 728 měničů frekven-
ce nám jich ke splnění potřebných úkonů stačí 
398. To výrazně snižuje náklady a šetří místo.“

Zvláštní pozornost manažeři firmy Brück-
ner věnovali chlazení. „Při chlazení vzduchem 
riskujete, že někdo včas nevymění zanese-
ný filtr nebo v horším případě filtr odstraní 
a nevloží nový,“ varuje vedoucí technik fir-
my Brückner. „Proto jsme chtěli využít pří-
mé chlazení metodou cold plate. Společnost 
B&R k tomuto požadavku přistupovala již od 
prvních debat velmi ochotně a vyvinula ide-
ální řešení.“ I později velmi zodpovědně zva-
žovala požadavky na servis: celý systém po-
honu replikovala ve vlastním technologickém 
středisku v Eggelsbergu a zpřístupnila ho pro 
vývojové aktivity.

Tyto i další technické parametry měni-
čů frekvence ACOPOS přispěly k rozhodnu-
tí použít pohony B&R. Při montáži zařízení 
není třeba použít teplovodivou pastu. „Vý-
měnu měniče frekvence při servisním zása-
hu lze nyní zvládnout za půl hodiny, a nikoliv 
za hodinu jako doposud,“ říká Günter Oedl.

To ale nestačí. U pohonů s chlazením me-
todou cold plate je teplo z rozváděče mnohem 
efektivněji přenášeno pomocí vody nebo ole-
je. Lze se tedy vyhnout teplotním špičkám 
a velkému kolísání teplotya tím se prodlu-
žuje životnost elektroniky. Jestliže je chladi-
cí médium odvedeno do chladicího systému, 
dosáhne se oproti konvenčnímu chlazení vět-
ší celkové efektivity.

Řízení se zavřenou smyčkou bez čidel 
přispívá k větší efektivitě a odolnosti

Plánovaný přechod z regulace vinutí 
s otevřenou smyčkou k regulaci s uzavře-
nou smyčkou vede k úsporám energie. Fir-
ma Brückner se však musí spoléhat na řízení 
bez snímačů polohy, protože snímače nelze 
namontovat v blízkosti pece. Při bezsníma-
čové regulaci pohonů s uzavřenou smyčkou 
se místo nákladných a choulostivých sníma-
čů polohy pro uzavření zpětné vazby využí-
vá měření proudů a napětí na vinutích moto-
ru. „Díky bezsnímačové zpětnovazební regu-
laci dokážeme snížit příkon každého systému 
o 100 až 150 kW,“ uvádí Günter Oedl. Dal-
ším přínosem tohoto způsobu řízení je mno-
hem větší tlumení. Stroje se zpětnovazební 
bezsnímačovou regulací jsou proto odolnější 
proti poruchám, jako jsou odchylky v proce-
su, nebo natržení fólie. „Výhody bezsníma-
čové regulace s uzavřenou smyčkou jsou na-
snadě. Proto vítáme skutečnost, že od spo-
lečnosti B&R v budoucnosti získáme ideální 
řešení,“ říká vedoucí technik firmy Brückner.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)
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CANopen pro nástavby 
nákladních automobilů

Mezinárodní sdružení uživatelů a doda-
vatelů CiA (CAN in Automation, www.can-
-cia.org) vydalo verzi 3.0 specifikace komu-
nikační brány (gateway) pro nákladní auto-
mobily se speciálními nástavbami využívající 
sběrnici CAN. Brány vyhovující této speci-
fikaci spojují sítě CAN v samotném vozi-
dle (podvozku) s nástavbami využívajícími 
komunikační protokol CANopen. Jde např. 
o automobilové jeřáby, pojízdné zvedací plo-
šiny, automíchače betonu, automobily k čiš-
tění vozovek apod. Specifikace určuje poža-
davky na standardizované rozhraní umožňují-
cí připojit bez složitého přizpůsobování řídicí 
jednotku nástavby k vozidlům různých zna-
ček. Firma Iveco již podvozky s bránou podle 
specifikace CiA 413 vyrábí sériově.

Specifikace profilu pro protokol CANopen 
vychází především z norem řady ISO 11992. 
Navíc určuje, jak do prostředí CAN open pře-

vádět obecné zprávy ve formátu podle standar-
du J1939. Specifikace CiA 413 ve své části 8 
určuje způsob, jak může řídicí jednotka nástav-
by vyžívat displej vestavěný jako součást sa-
motného vozidla. Tím odpadá nutnost samo-
statně instalovat zvláštní displej určený jen ke 
komunikaci s nástavbou. Organizace CiA také 
vydala doporučení CiA 850 popisující způsob, 
jak k bráně podle CiA 413 připojovat jeřábové 
nástavby. Na jeho tvorbě se podíleli přední ev-
ropští výrobci jeřábových nástaveb.
[Tisková zpráva CiA, 3. února 2012.] (sk)

  FDI Cooperation, LLC: 
nová společnost pro jedinou 
společnou metodu integrace

Pětice hlavních nadací působících v obo-
ru komunikací v automatizaci, FDT Group, 
Fieldbus Foundation, HART Communication 
Foundation, Profibus & Profinet International 
a OPC Foundation, vyvinula jednu společnou 
metodu integrace provozních přístrojů do ří-
dicího systému – FDI (Field Device Integra

tion). Uvedené nadace se nyní rozhodly ješ-
tě těsněji spojit své úsilí a založit společný 
podnik. Poslední formální krok byl usku-
tečněn v Karlsruhe 27. září 2011, když zá-
stupci všech pěti nadací podepsali potřeb-
né smluvní dokumenty. Nová společnost 
má název FDI Cooperation, LLC (společ-
nost s ručením omezeným podle legislativy 
USA). Bude řízena správní radou složenou 
ze zástupců zúčastněných nadací a vedou-
cích představitelů globálních dodavatelů 
automatizační techniky, společností ABB, 
Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, In-
vensys, Siemens a yokogawa. Předsedou 
správní rady je Hans-Georg Kumpfmüller 
ze společnosti Siemens a výkonným ředi-
telem Achim Laubenstein z ABB. Hlavní 
úkoly nové organizace jsou tyto:
– dokončit standardizaci metody FDI 

v rámci IEC,
– spravovat specifikaci standardu FDI,
– dokončit vývoj nástrojů k ověřování sho-

dy se standardem FDI pro výrobce systé-
mů a zařízení.

[ARCwire, 27. září 2011.]                                (sk)


