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Příště si přečtete

Komunikační sítě pro chytrou výrobu 
a chytré továrny

V oborech procesní výroby, kam patří i bezpečnostně 
náročné obory, jako např. chemický a petrochemický průmysl 
nebo jaderné elektrárny, mají základní roli snímače. Ani 
energetika se při řízení rozsáhlých přenosových soustav 
a distribučních sítí bez snímačů neobejde. V systémech 
kritické infrastruktury se používají standardy zaručující 
komunikaci, interoperabilitu, spolehlivost, přesnost, 
bezpečnost a zabezpečení snímačů. Běžně se používají 
inteligentní neboli chytré provozní snímače tlaku, průtoku 
nebo polohy hladiny vybavené rozhraním pro digitální 
komunikaci. Takovéto chytré senzory se však stále více 
uplatňují i v oborech strojní výroby.

Ovšem informace z chytrých senzorů se musí dostat k těm 
správným lidem ve správném čase a ve správném kontextu. 
Klíčovou roli při řešení úloh moderní výroby, jako je snižování 
nákladů na údržbu nebo zvyšování ukazatele OEE, tedy 
kromě snímačů hrají také prvky komunikační infrastruktury 
a komunikační protokoly. Článek popisuje různé komunikační 
sítě a softwarová řešení určené speciálně pro komunikaci 
snímačů a akčních členů v provozu.

TSN – Time Sensitive Networking
Článek popisuje mechanismy sítí TSN. Sítě TSN umožňují, 

poprvé v historii, deterministický přenos dat prostřednictvím 
standardního Ethernetu podle IEEE 802.1 a 802. 3. Spektrum 
provozních vlastností sítí TSN dovoluje používat je v různých 
oborech, často s velmi odlišnými požadavky na doby odezvy, 
rozptyl doby odezvy (jitter) a odolnost proti chybám. Proces 
standardizace v oblasti časově citlivých sítí ovšem stále 
není dokončen a očekává se, že bude trvat ještě několik let. 
V důsledku toho jsou mnohé mechanismy TSN ještě v procesu 
vývoje a standardizace.

Jednopárový Ethernet má ambici stát se standardem 
pro komunikaci na provozní úrovni automatizace

Jednopárový Ethernet (SinglePair Ethernet, SPE) si razí 
cestu do průmyslové automatizace, především tam, kde se 
budují sítě průmyslového internetu věcí, IIoT. Významně totiž 
snižuje složitost systému i náklady na instalaci.

Nástup SPE byl patrný i na veletrhu Hannover Messe, 
kde byly mj. uzavřeny i dvě významné smlouvy o spolupráci 
v oblasti vývoje techniky a standardizaci SPE a představeny 
první produkty pro SPE.

V souboru norem IEEE 802.3 existuje několik standardů 
pro sítě LAN i WAN. Nejnovější z nich, IEEE 802.3 cg pro sítě 
10Base-T1 a vzdálenosti až 1 km, by měla být vydána letos.
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