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„V principu je sice možné připojit stro-
je různých výrobců k jedné společné bez-
pečnostní síti, ale vyžaduje to hodně progra-
mátorské práce přímo v tovární hale,“ říká 
Franz Kaufleitner, product manager Integra-
ted Safety společnosti B&R. Jestliže se poz-
ději za provozu na stroji něco změní, z linky 
je nějaký stroj odstraněn nebo naopak je do 
ní nový stroj začleněn, musí se bezpečnostní 
systém přeprogramovat a znovu ověřit jeho 
funkčnost. „S tím se v praxi nedá nic dělat,“ 
dodává Kaufleitner. 

Požadavek flexibility

Proto firma B&R vyvinula koncept, který 
umožňuje realizovat zcela nová řešení bez-
pečnosti výrobních linek: samoorganizující 
se bezpečnostní sítě na bázi protokolu OPC 
UA a openSafety, bezpečnostního protokolu 
s otevřeným zdrojovým kódem (open sour-
ce). Tento koncept dovoluje, aby z linky byly 
odstraněny jednotlivé moduly či celé stroje 
nebo do ní naopak byly nové moduly a stro-
je přidány bez toho, že by bylo nutné zasa-
hovat do programu bezpečnostního systému. 

Bezpečné řízení výrobních linek

Dokonce je možné navrhnout výrobní linky, 
které po provedení změny svůj bezpečnostní 
systém samy automaticky validují.

K tomu, aby bylo možné realizovat sa-
moorganizující se bezpečnostní sítě, které by 
současné plnily všechny požadavky na bez-
pečnost i zabezpečení, je třeba přijmout ně-
kolik opatření. Nový koncept při tom opti-
málně využívá výhody OPC UA i openSafety.

identifikace v obr. 1 a obr. 2). Využívají se 
při tom mechanismy OPC UA Discovery 
a Server Capability. Následně se pomocí slu-
žeb Browsing Services v OPC UA zjišťu-
je, jaké funkce a s jakými atributy nalezený 
server nabízí. Tak získá každý server OPC 
UA úplný obraz sítě, aniž by bylo nutné co-
koliv programovat. 

Automatické ověřování

Nyní bezpečnostní aplikace zjišťuje, zda 
už jsou pro ni všechny nové komponenty zná-
mé a zda jsou všechny jejich vlastnosti z bez-
pečnostnětechnického hlediska shodné s těmi, 

s nimiž byl systém dří-
ve validován. Jestliže 
tomu tak je, nevyžadu-
je se od obsluhy stro-
je žádný další zásah. 
Jsou-li zjištěny rele-
vantní rozdíly, musí 
uživatel zasáhnout, ale 
vede ho při tom stan-
dardizovaný soubor 
dotazů, které se mu 
zobrazují ve vizua-
lizační aplikaci. Tím 
je ověřena správnost 
konfigurace (fáze vali-
dace v obr. 1 a obr. 2). 
Všechny zadané úda-
je jsou trvale ulože-
ny, takže nová konfi-
gurace linky může být 
v budoucnu kdykoliv 
automaticky rozpo-
znána a znovu použita. 

Testování doby 
reakce

Nyní vstupuje do 
hry openSAFETY. 
Každá komponenta 
zjišťuje, zda je pro ni 
předložená konfigu-
race přijatelná. Ten-
to proces je identic-
ký s testováním, které 
se dosud vždy muse-

lo vykonávat před spuštěním stroje (fáze ově-
řování v obr. 1 a obr. 2). Přitom se ověřuje, 
zda jsou doby reakce a doby cyklu dostateč-
ně krátké, aby byla včas a spolehlivě spuštěna 
požadovaná bezpečnostní reakce. Když jsou 
tyto kroky vykonány, začíná výměna bez-
pečnostních provozních dat prostřednictvím 
openSafety a linka začne plánovanou výrobu 
(fáze provozu v obr. 1 a obr. 2). 

Průmysl 4.0 vyžaduje modulární a flexibilní výrobní linky. Zatímco na úrovni funkčního 
řízení se koncepce modularity a flexibility už postupně prosazují, jejich zavedení u bez-
pečnostních systémů výrobních linek se dosud zdálo být nemožné. Firma B&R však kom-
binací OPC UA a openSafety toto omezení překonává a umožňuje dosáhnout flexibility 
i v oblasti bezpečnosti výrobních linek. 

Jak jsou telegramy openSafety 
přenášeny prostřednictvím OPC UA?

OpenSafety, bezpečnostní protokol s vol-
ně přístupným zdrojovým kódem (open sour-
ce), může jako transportní médium použít 
v principu jakoukoliv průmyslovou provoz-
ní sběrnici nebo síť průmyslového Etherne-
tu. Princip black-channel umožňuje výmě-
nu bezpečnostně relevantních dat bez toho, 
že by transportní médium ovlivňovalo pře-
nos protokolu bezpečnostních dat. 

Ke komunikaci provozních dat – tzv. 
Safety Process Data Objects – využívá 
openSafety mechanismus publisher-sub-
scriber z OPC UA. Tak je zaručeno, že 
uzly openSafety komunikují přímo mezi 
sebou, bez potřeby nadřazeného serveru, 
a tak se dosahuje velmi krátkých dob re-
akce. Pro komunikaci dat ve fázi ověřo-
vání jsou naproti tomu zapotřebí dotazy 
na data uložená v podobě objektů Safety 
Process Data Objects. K tomu se využíva-
jí metody dotazování z OPC UA, aby se 
tak zabránilo přetížení komunikační sítě 
a serverů OPC UA. 

Obr. 1. Kombinace OPC UA a openSafety umožňuje dosáhnout bez-
pečného provozu technologických linek
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Obr. 2. K výměně dat prostřednictvím protokolu OPC UA využívá 
openSafety jeho mechanismus publisher-subscriber

aplikační vrstva

Ethernet TSN

fáze identifikace fáze validace fáze ověřování fáze provozu

Jak to funguje 

Jestliže se k bezpečnostní síti připojí nové 
zařízení – modul, stroj nebo např. robot –, 
nejprve na to zareaguje OPC UA. Pomocí 
vlastních bezpečnostních mechanismů reali-
zuje zabezpečené připojení. 

Nové zařízení potom hledá servery, kte-
ré by mu nabídly bezpečnostní funkce (fáze 
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scriber). Každé zařízení se potom samostatně 
rozhoduje, zda se také uvede do stavu nouzo-
vého zastavení, nebo zda bude pracovat dál 
– např. tehdy, když bylo tlačítko nouzového 
zastavení vybaveno v jiné bezpečnostní zóně.

Vyvíjí se však také lineární komunikač-
ní profil. Takto zapojené stroje nebo moduly 
předávají informaci o svém stavu jen nejbliž-
ším sousedům. Jestliže se tedy jedno zaříze-

Zařízení reagují automaticky

Minimálním požadavkem pro zajištění 
bezpečnosti celé linky je to, aby bylo kaž-
dé připojené zařízení vybaveno profilem pro 
nouzové zastavení. Jestliže se linka kdekoliv 
tlačítkem nouzového zastavení vybaví, pro-
střednictvím openSafety se to dozví všechna 
zařízení v síti (mechanismus publisher-sub-

ní uvede do stavu nouzového zastavení, jeho 
sousedé se samostatně rozhodnou, zda se také 
zastaví, nebo zda budou pracovat dále, popř. 
jen omezenou rychlostí. „Takto komunikují 
všechna zařízení zapojená v technologické 
lince bez toho, že by potřebovala zásah nad-
řízeného systému nebo lidské obsluhy,“ do-
dává Kaufleitner. 

Stefan Hensel, B&R

Ve dnech 8. až 10. listopadu 2016 se ve 
Stuttgartu konal veletrh strojového vidění 
Vision. Je to veletrh velmi „kompaktní“, tj. 
vysoce specializovaný na daný obor, a v ko-
munitě odborníků na strojové vidění vel-
mi ceněný. 

Intenzita technického vývoje i objem trhu 
v oboru strojového vidění rostou. Na konci 
roku 2016 patřily k hlavním tématům hyper-
spektrální kamery, vestavné systémy strojo-
vého vidění a technika pro prostorové (3D) 
snímání. Na veletrhu však bylo možné vidět 
i množství dalších novinek: objektivy s teku-
tými čočkami, inovované snímací fotodiody 
a nebo na míru vyráběné specializované ka-
bely určené pro kamerové systémy. 

Hyperspektrální kamery dokážou např. ro-
zeznat sladkost ovoce. Demonstrovala to fir-
ma Perception Park GmbH ze Štýrského Hrad-
ce v Rakousku. Tyto kamery pracují ve vidi-
telném a infračerveném spektru (NIR/SWIR) 
a díky tomu mohou např. rozeznat obsah cukru 
v ovoci. Perception Park vyrábí systémy, kte-
ré dokážou v reálném čase zpracovat signály 
z libovolné hyperspektrální kamery. Software 
využívá konvenční grafické karty určené pro 
průmyslové počítače a v budoucnu budou moci 
pracovat i na kompaktních vestavných systé-
mech pro strojové vidění. 

Trendy na veletrhu Vision 2016 ve Stuttgartu: 
hyperspektrální kamery, vestavné systémy 
a technika pro prostorové snímání

Software firmy Perception Park nabízí 
v Evropě a v Asii firma Stemmer Imaging 
GmbH. Ta dodává zákazníkům kompletní 
řešení včetně kamer pod názvem Chemical 
Colour Imaging (CCI). Myšlenka zmíněné-
ho řešení spočívá v tom, že se snímaný ob-
jekt postupně osvětluje světlem o více než 
100 různých vlnových délkách a potom se 
analyzuje odrazivost objektu. 

Jak vybrat správný systém strojového vi-
dění? Kathrin Martensová z firmy Basler AG 
tvrdí, že zvláště z hlediska hardwaru je nabíd-
ka významných firem v oboru téměř identic-
ká. Jde o to, co jednotliví dodavatelé mohou 
nabídnout navíc: „Nejde jen o dobře sladěnou 
nabídku komponent, ale také o kvalitu a sta-
bilitu celého systému a profesionální servis.“

Mnoho pozornosti na veletrhu přitahova-
ly jako novinka tekuté čočky. Návštěvníci se 
s nimi mohli seznámit např. ve stánku firmy 
Edmund Optics z USA, která společně s ka-
nadskou firmou Pixelink představila kamery, 
u nichž je funkce autofokusu zajištěna právě 
tekutými čočkami. Objektivy Edmund Op-
tics na kamerách Pixelink umožňují rychlé 

přeostřování např. tam, kde je třeba kontro-
lovat objekty ve dvou rozdílných pracovních 
vzdálenostech. 

Fraunhoferův ústav IMS na veletrhu před-
stavil speciální fotodiody – SPAD, Single 
Photon Avalanche Diode. Tyto diody s mimo-
řádně velkou citlivostí jsou součástí systému 
LiDAR – Light Detection and Ranging, kte-
rý je určen pro autonomní vozidla ke spoleh-
livé detekci jiných vozidel, cyklistů, chodců 
a překážek na cestě. Jennifer Hessová k tomu 
řekla: „Diody SPAD jsme integrovali do ob-
vodů CMOS vyráběných technologií s roz-
lišením 0,35 μm, kterou máme v IMS k dis-
pozici. Výhodou je efektivnější a stabilnější 
řízení a časování systému LiDAR.“ Výroba 
těchto snímačů má být zahájena v roce 2018. 

Kabely pro systémy strojo-
vého vidění jsou často podce-
ňovány, ale přitom jsou jejich 
velmi důležitou součástí. Musí 
totiž rychle přenášet velké obje-
my dat. Kabely určené pro tyto 
náročné úlohy na veletrhu před-
stavila např. firma Components 
Express, Inc., z USA. Kabely 
jsou sice určené pro běžná roz-
hraní, ale vyrábějí se na míru, 
nejen v potřebné délce, ale také 
v provedení podle prostředí, kde 
budou pracovat. 

Loňského veletrhu se zúčast-
nilo téměř 10 000 návštěvníků. 
To je také důkazem rostoucího 

zájmu o obor strojového vidění – je to o 13 % 
více než v minulém ročníku v roce 2014.

Příští veletrh Vision se bude ve Stuttgartu 
konat 6. až 8. listopadu 2018 (www.messe-
-stuttgart.de/en/vision/).
[Tiskové materiály Messe Stuttgart.]
(Foto: Messe Stuttgart)

Petr Bartošík

Obr. 2. Součástí veletrhu byla také přednášková a diskusní 
fóra, přitahující velkou pozornost návštěvníků

Obr. 1. Ohlédnutí za veletrhem Vision 2016


