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komunikační systémy

Funkce řídicí stanice

Řídicí stanice systému CC-Link IE řídí 
cyklický režim přenosu dat mezi všemi sta-
nicemi. Při její poruše přebírá řídicí funk-
ci jiná stanice připojená v síti (funkce floa-
ting master), což zvyšuje spolehlivost celé-
ho systému.

Řídicí stanice v systému spravuje parame-
try sítě, např. celkový počet stanic, přiřazení 
oblastí sdílené paměti apod., a je odpovědná 
za konzistenci a neporušenost (integritu) sítě. 
Po spuštění sítě distribuuje požadované para-
metry do všech podřízených stanic. Jestliže 
se některá stanice v důsledku poruchy kabe-
lu nebo chybou vlastní stanice zastaví, řídi-
cí stanice automaticky aktivuje funkci loop-
-back. Vypoví-li ve stejném okamžiku funk-
ce dvě stanice, síť se rozdělí, protože funkce 
loop-back ještě nestačila zapůsobit. V rozdě-
lené síti se v jedné části jedna ze stanic stává 
záložní řídicí stanicí obr. 9.

Další vývoj protokolu CC-Link IE

Průmyslový Ethernet CC-Link IE control-
ler network je již zavedená vysokorychlostní 
komunikační síť na bázi Ethernetu. Profituje 

jednak ze svých kvalit a dobrého technického 
řešení, jednak ze schopnosti téměř bezproblé-
mově komunikovat s ostatními sítěmi skupiny 
CC-Link. Staví především na optickém vlák-
nu, přenosovém médiu, a tím na odolnosti pro-
ti elektromagnetickému rušení, velké přenoso-
vé rychlosti (1 Gb/s) a velkém dosahu a rozsa-
hu (celková délka kabelu až 66 km při až 256 
segmentech sítě) a na unikátním řešení předá-
vání zpráv prostřednictvím sdílené distribuo-
vané virtuální síťové paměti.

V nejbližší době tento systém bude prav-
děpodobně dále expandovat jak směrem k sí-
tím IT, tak i směrem dolů, do výrobních pro-
vozů, kde jsou před dokončením varianta 
velmi rychlé sítě CC-Link motion control 
pro úlohy spjaté  s řízením elektrických po-
honů a varianta CC-Link network pro úče-
ly automatizace spojitých technologických 
procesů.

Třebaže protokol CC-Link IE controller 
network není prozatím součástí normy IEC 
61158, lze očekávat jeho další rozšíření ne-
jen na asijském, ale i na celosvětovém poli 
automatizačních prostředků díky jeho vel-
mi dobrým vlastnostem a podpoře od před-
ního japonského dodavatele automatizač-
ní techniky.

Další informace lze získat na webových 
stránkách www.clpa-europe.com nebo www.
cclinkamerica.org.
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Dne 17. března 2009 se v hotelu Top Ho-

tel v Praze konala konference RFID Future, 
kterou uspořádalo vydavatelství Sdělovací 
technika (www.stech.cz). 

Z obsahu příspěvků bylo patrné, že 
RFID je již dobře známou metodou iden-
tifikace a konstruktéři, vývojáři a uživate-
lé s ní mají bohaté zkušenosti. Dokladem 
byla např. přednáška Jakuba Unucky ze 
společnosti Gaben o využití RFID v pra-
xi v průmyslových podnicích. Velký zájem 
vyvolala přednáška na téma problematika 
antén pro radiofrekvenční identifikaci ko-
vových a dielektrických objektů v pásmu 
UHF Ing. Milana Polívky, Ph.D., a Ing. Mi-
lana Švandy z FEL ČVUT, jež srozumitel-
nou formou vysvětlila, jakými způsoby za-
jistit spolehlivou identifikaci i z nosičů dat 
umístěných na kovových površích nebo ná-
dobách s kapalinami. Přednáška Ing. Ladi-
slava Slívy ze společnosti T-Systems Czech 
Republic se věnovala implementaci RFID 
z pohledu systémového integrátora. Zají-
mavou přednášku přednesl také Ing. Lukáš 
Vojtěch z FEL ČVUT na téma informační 
bezpečnost RFID. Obecněji se RFID věno-
valy přednášky Ing. Jiřího Poláka ze Sdru-
žení pro informační společnost a Daniela 
Lopoura a Romana Kortuse z GS1 Czech 
Republic a koordinačního výboru pracovní 
skupiny pro RFID-EPC.

Ačkoliv sponzorů konference bylo letos 
méně, organizátorům se podařilo uspořádat 
velmi kvalitní a zajímavou konferenci s hoj-
nou účastí odborníků a s bohatou diskusí.

(Bk)

  Emerson členem sdružení 
Profibus

Společnost Emerson Process Manage-
ment se stala členem sdružení uživatelů sběr-
nice Profibus (Profibus Nutzerorganisation 
– PNO). Cílem je získat přístup k techni-
ce, která zákazníkům společnosti Emerson 
umožní lépe pečovat o jejich hmotná akti-
va, zejména strojního charakteru. Provozo-
vatelé spojitých technologických procesů 
používají k digitální integraci svých závo-
dů různé komunikační sběrnice. K připoje-
ní provozních přístrojů nejčastěji volí pro-
tokol HART a sběrnice Foundation Field-
bus. U bezvodičových provozních přístrojů 
se jako mezinárodní standard postupně pro-
sazuje metoda Wireless HART. U elektric-
kých a diskrétních zařízení je naproti tomu 
obvyklá sběrnice Profibus-DP. Společnost 
Emerson očekává, že spolupráce s technic-
kými výbory a pracovními skupinami sdru-
žení PNO a jeho pobočkou Profibus Inter-
national jí umožní zdokonalit péči o provoz-
ní zařízení využívající sběrnici Profibus-DP, 
např. elektrické pohony, spouštěče motorů 
atd. Všechny uvedené způsoby komunika-

ce spolu sjednocuje metoda EDDL, která je 
mezinárodním standardem.
[ARCwire, 1. května 2009.]                            (sk)

  Čeští experti součástí sítě 
RFID in Europe

Evropská komisařka pro oblast informatiky 
a médií Viviane Redingová oznámila zahájení 
tříletého projektu RFID in Europe, podporo-
vaného v rámci 7. rámcového programu EU. 
Vizí projektu je vytvořit celoevropskou zna-
lostní expertní síť, jejímž cílem je zvýšit kon-
kurenceschopnost členských zemí EU v oblas-
ti přijímání a využívání techniky RFID, a sou-
časně s tím prosazovat využívání této techniky. 

Projekt RFID in Europe v současnosti tvo-
ří 25 partnerů ze sedmnácti členských zemí 
EU. Zástupcem České republiky v projektu 
je společnost Internet věcí o. p. s. 

Tým komisařky Viviane Redingové aktu-
álně dokončuje doporučení Evropské komise 
pro oblast využívání techniky RFID a tzv. in-
ternetu věcí, které by mělo být předáno jed-
notlivým členským zemím na přelomu dubna 
a května 2009. Při této příležitosti je rovněž 
třeba zdůraznit, že oblast tzv. inteligentních 
obchodů a využívání techniky RFID je jednou 
ze schválených oblastí dlouhodobých záměrů 
rozvoje vědy a výzkumu ČR.  

Více informací o projektu je možné zís-
kat na webové adrese www.rfidineurope.eu. 
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