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standardy, normalizace, legislativa

(hot swapping) alebo pre budúce rozširova-
nie. Moduly sú veľa rozmanité: môžu to byť 
napr. binárne I/O, analógové I/O, frekvenč-
né vstupy a pripojenie pneumatických ven-
tilov. Osobitne treba vyzdvihnúť možnosť 
pripojiť zariadení s komunikáciou HART. 
ET 200iS možno konfigurovať štandardný-
mi softvérovými nástrojmi Step7, verzia 5.3, 
SP1 a PDM, pričom zmeny hardvérovej kon-
figurácie možno vykonať počas behu techno-
lógie (CiR – Configuration in Run). Prostred-
níctvom PDM (Process Device Manager) je 
možné po zbernici Profibus-DP pristupovať 
na všetky moduly v prostredí s nebezpečím 
výbuchu, vrátane modulov HART, a zabez-
pečiť ich plnú funkčnosť. 

Iskrovo bezpečný kábel pre Profibus typu 
A musí byť certifikovaný podľa IEC 61158 
a IEC 61784 a pre jednoznačnú identifiká-

Obr. 5. Priemyselná zbernica Profibus s komponentami Siemens v prostrediach s nebezpečím 
výbuchu
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ciu sa preferuje modrý plášť kábla. Maximál-
na dĺžka segmentu je 1 000 m do prenosovej 
rýchlosti 187,5 kb/s, potom klesá až na 200 m 
pri 1,5 Mb/s. Oba konce líniovej RS485-IS 
musia byť ukončené odporovými terminátor-
mi s polarizáciou zbernice, pričom jeden ter-
minátor je integrovaný v jednotke RS 485iS- 
-coupler. Pre úplnosť, vyrábajú sa aj konek-
tory RS485-IS schválené pre prostredia s ne-
bezpečím výbuchu.

5. Záver

Iskrová bezpečnosť umožňuje automatizač-
ným prostriedkom prenikať naprieč všetkými 
zónami s nebezpečím výbuchu. Moderná au-
tomatizácia v prostredí s nebezpečím výbuchu 
preferuje použitie priemyselných zberníc, kto-
ré sú na túto úlohu dobre pripravené. Výrobco-

via neustále predstavujú nové výrobky certifi-
kované pre prostredie s nebezpečím výbuchu, 
pričom najzaujímavejšie sú tie, ktoré podpo-
rujú novšie zbernicové koncepcie s lepším zá-
sobovaním energiou v prostredí s nebezpečím 
výbuchu. Súčasný trend charakterizujú aktívne 
zbernicové komponenty s kontrolou bezpečné-
ho napájania koncových zariadení umiestne-
né do zóny 1/11 (aktívne odbočovače a vzdia-
lené I/O). To umožňuje v jednom segmente 
zvýšiť počet zariadení a ich rozmanitosť (na-
jmä RS485-IS) a decentralizovať „inteligen-
ciu“ riadiaceho systému aj do prostredia s ne-
bezpečím výbuchu. 
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y   6. výroční konference 
EMVA v Berlíně

Ve dnech 11. a 12. dubna 2008 se v Ber-
líně konala šestá výroční konference Ev-
ropské asociace strojového vidění EMVA 
(European Machine Vision Association). 
Mezinárodní konference s obchodně-tech-
nickým zaměřením se zúčastnil v dosa-
vadní její historii rekordní počet odborní-
ků: více než 170 z dvaceti zemí, převážně 
evropských. Mezi přítomnými špičkový-
mi odborníky, manažery, analytiky, pro-
jektanty i uživateli z oboru strojového vi-
dění nechyběli ani mimoevropští účastní-
ci z Kanady, Izraele, Japonska, Singapuru, 
Turecka a USA. Na pořadu jednání tradič-

ně bylo mnoho zajímavých přednášek výbor-
né úrovně a prezentací předních světových 
odborníků ve čtyřech tematických okruzích 
věnovaných rozvoji strojového vidění v Ně-
mecku, současným technickým a obchodní 
trendům v odvětví a výhledům techniky pro 
strojové vidění na trzích ve světě. Z první 
ruky byly poskytnuty aktuální, poprvé uve-
řejněné informace o vývoji na trzích v Ně-
mecku, Itálii a Izraeli.

Znovu se potvrdilo, že konference neje-
nom nabízí účastníkům možnost lépe poro-
zumět komplexní problematice trhu a jeho 
trendům, ale stává se i významnou základ-
nou pro výměnu zkušeností s použitím metod 
strojového vidění v praxi, což je také jedním 
z jejích primárních cílů. Příští výroční kon-
ference, spojená s volbou nového výkonné-

ho výboru EMVA, se uskuteční v roce 2009 
v irském Dublinu.

Evropská asociace strojového vidění 
EMVA, založená v roce 2003 jako volné sdru-
žení evropských výrobců systémů a kompo-
nent pro digitální zpracování obrazů a národ-
ních organizací pro strojové vidění, je největ-
ší profesní organizací svého druhu na světě. 
V současné době má celkem 106 členů z de-
vatenácti zemí a okruh jejích spolupracovní-
ků i z řad uznávaných odborníků a univerzit 
se stále rozšiřuje. Od svého založení EMVA 
operativně zajišťuje mnoho důležitých aktivit, 
od normotvorné činnosti, přes analýzy trhu, 
sledování vývojových trendů a odborné pora-
denství až po pořádání společensky význam-
ných výročních konferencí. Další informace 
jsou na http://www.emva.org/ Kab.


