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komunikační systémy

né nehody. Síť Sigfox může zvýšit spolehli-
vost systému a zajistit také integraci starších 
automobilů. Další možnost je podávání zpráv 
o technickém stavu vozidla přímo výrobci. 
Podobně v logistice bude možné průběžně 
sledovat stav zboží na cestě.

V oboru správy budov je možné uplatnit 
sítě Sigfox pro průběžné monitorování systé-
mů vytápění a ventilace budov, díky čemuž 
lze omezit plýtvání energií.

Společnost SimpleCell si od sítí Sigfox 
slibuje rovněž možnost monitorovat strojový 
park na stavbách za účelem zabezpečení pro-
ti krádeži či poškození. Další potenciál vidí 
v oborech zemědělství (monitorování klima-
tických podmínek v odlehlých oblastech bez 
možnosti využití klasických mobilních sítí) 
nebo ve zdravotnictví.

Více informací zájemci najdou na www.
simplecell.eu.

Krátce o společnosti Sigfox

Sigfox je světový vedoucí poskytovatel 
konektivity pro internet věcí. Společnost byla 
založena ve Francii v roce 2009 dvojicí pod-
nikatelů, Ludovicem Le Moanem a Chris-
tophem Fourtetem [2]. Sídlo společnosti je 

ve Francii s pobočkami v Bostonu, Dubaji, 
Madridu, San Francisku a Singapuru. Cílem 
společnosti je poskytování prostředků pro ko-
munikační propojení objektů běžné denní po-
třeby – od domácí pračky až po průmyslové 
měřicí přístroje.

Více informací zájemci najdou na www.
sigfox.com a na Twitteru @SIGFOX.

Závěr

Komunikace Sigfox umožňuje levnou 
a bezpečnou komunikaci mezi zařízeními ve 
smyslu konceptu IoT. Otevírá se tak prostor 
pro realizaci myšlenek Industry 4.0, Smart-
City a dalších aktuálních trendů. Stejně tak 
umožňuje spolehlivý a ekonomický provoz 
systémů pro odečty spotřeby energií, správu 
parkovacích ploch apod. Komunikační síť se 
rozšiřuje také do oborů zdravotnictví nebo 
zemědělství.
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Společnost Beckhoff představila na vele-
trhu SPS IPC Drives ve svém reprezentativ-
ním stánku mnoho novinek. Jedna z nich však 
mohla ujít pozornosti návštěvníků, protože se 
na veletrhu prezentuje poměrně obtížně: nový 
způsob přímé integrace doplňku OPC UA 
Pub/Sub UDP do prostředí TwinCAT 3. Přes-
to jde o novinku velmi významnou – a tento 
článek čtenářům přibližuje, proč tomu tak je.

Přímá integrace doplňku OPC UA Pub/ 
/Sub UDP do prostředí TwinCAT 3 připravu-
je cestu pro přímou konfiguraci komponent 
publisher a subscriber, jakož i pro výměnu 
dat v reálném čase prostřednictvím OPC UA. 
Nový doplněk ke specifikaci OPC UA, na je-
hož vývoji se firma Beckhoff aktivně podí-
lí, tedy uvádí do etablovaného a standardi-
zovaného komunikačního protokolu OPC UA 
princip publisher/subscriber. Integrací doplň-
ku OPC UA Pub/Sub UDP do svého prostředí 
TwinCAT 3 ukázala firma Beckhoff, že si chce 
udržet svou pozici průkopníka v této oblasti. 

Významnou předností je výrazně zjednodu-
šená konfigurace, vyplývající z přímé integrace 
doplňku do inženýrského prostředí TwinCAT 3. 

Komunikace v reálném čase prostřednictvím 
OPC UA také v prostředí TwinCAT 3

Komunikace je iniciována přímo z runtime 
TwinCAT 3 a vytváří se deterministický ko-
munikační kanál, kterým je možné v protokolu 
OPC UA zasílat a přijímat data v reálném čase. 

V tradičních komunikačních systémech 
s uspořádáním client/server jsou obě aplika-
ce, client a server, pevně propojeny. V uspo-

řádání publisher/subscriber se 
obě aplikace nemusí „znát“ – pu-
blisher jednoduše posílá svá data, 
v tomto případě protokolem UDP 
v režimu multicast, a subscriber 
tato data přijímá tím, že se přihlá-
sí do příslušné skupiny příjemců – 
nikoliv tedy přímo k vysílající-
mu zařízení. 

Tento způsob komunikace lze 
s výhodou použít ve všech oblas-
tech řízení strojní i procesní vý-
roby i v systémech automatizace 
provozu technických zařízení bu-
dov, systémech malého rozsahu 
stejně jako ve složitých systémech 
řízení průmyslu nebo budov. 

Finalizace doplňku OPC UA 
Pub/Sub UDP sdružením OPC Foundation 
se očekává v prvním čtvrtletí 2017. Součas-
ně s tím Beckhoff plánuje uvést příslušnou 
revizi TwinCAT 3. 
[Tiskové zprávy a materiály společnosti Beckhoff 
z veletrhu SPS IPC Drives 2016.]
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Obr. 1. Komunikace prostřednictvím OPC UA Pub/Sub 
UDP
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