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kol zajistí malé objemy dat, a tím nízké plat-
by za jejich přenos. Zálohovací mechanismy 
jsou nastaveny tak, aby posílaná data byla 
vždy uložena do PLC jako bezpečná záloha 
pro případný výpadek během přenosu. Před-
definovaná programová knihovna pro PLC 
nabízí oživení celého komunikačního systé-
mu pouze konfigurováním bez nutnosti jaké-
hokoliv programování.

Celý systém je postaven na zařízeních 
značky Panasonic, která jsou zárukou dlou-
hodobého fungování a dobré komunikace 
i na odlehlých místech, kde jakýkoliv servis-
ní zásah je pro špatnou dosažitelnost časově 
velmi náročný.

Luděk Barták, 
Panasonic Electric Works s. r. o.

Obr. 3. GPRS Link Manager zajistí předávání a zpracování dat z různých zdrojů: stanice při-
pojená bezdrátově, kabelem přes ADSL i na lokální síti (APN je počítačový protokol umožňující 
připojit se k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě)
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Moduly pro distribuované systémy

Technologické PC systémy

Komunikace v průmyslovém prostředí

Mobilní měřicí systémy

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky

MicroUnit serie pro vzdálená měření a řízení procesů, I/O moduly pro všechny

Multifunkční karty pro aplikace měření a řízení technologických procesů,

PCI a PCI Express karty pro rozhraní RS-232/422/485, USB převodníky

Levné i výkonné měřicí moduly pro USB, generování signálů v průběhu měření,

standardně používané snímače a čidla, komunikace RS-485 nebo ethernet, …

dceřiné desky pro úpravu signálů, zdarma ovladače pro ControlWeb, …

pro RS-232 a RS-485, konvertory, repeatery, přepěťové ochrany, …

software ScopeWin pro měření a analýzu dat, ovladače pro ControlWeb, …
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y   Fieldbus Foundation vítá 
zdokonalení EDDL

Sdružení Fieldbus Foundation kladně 
oceňuje nejnovější zdokonalení jazyka 
EDDL (Electronic Device Description 
Language) obsažená ve druhém vydání nor-
my IEC 61804-3. Nástroj EDDL byl uve-
den do praxe v roce 1992. Jde o tex tově ori-
entovaný jazyk určený k popisu digitálních 
komunikačních kanálů a parametrů inteli-
gentních provozních přístrojů nezávisle na 
operačním systému a uživatelském rozhra-
ní hostitelského počítače. Představuje zá-
kladní nástroj umožňující dosáhnout intero-
perability řídicích systémů a inteligentních 

provozních přístrojů různých značek, který 
výrazně usnadňuje konfigurování, uvádění 
do provozu, obsluhu i správu a údržbu mo-
derních distribuovaných řídicích systémů 
(DCS). Z naposled zavedených zdokonalení 
EDDL jsou významné zejména:
– podpora výměny komponent v modulár-

ních jednotkách, např. desek I/O v modu-
lárních blocích I/O, bez nutnosti aktuali-
zovat systémový software,

– podpora konfigurování offline s použitím 
implicitních hodnot parametrů dodaných 
výrobcem zařízení,

– podpora úplné znakové sady Unicode při 
komunikaci s obsluhou (popisky v zobraze-
ních, diagnostická hlášení, nápovědy apod.),

– možnost zobrazit veškeré diagnostické 

údaje spolu s údaji o nastavení přehledně 
na jedné společné stránce,

– schopnost předem vybrat k zobrazení pou-
ze veličiny a možnosti výběru relevantní 
dané situaci,

– schopnost zobrazit obrázky s popisem ve 
zvoleném jazyce.
Popis zařízení prostředky EDDL v sou-

časnosti používají všechny tři nejdůleži-
tější průmyslové komunikační protokoly, 
tj. Foundation™ Fieldbus, HART® a Profi-
bus. Čím je zařízení složitější, tím je přínos 
EDDL větší. Protokol Foundation Fieldbus 
Version 5.1 je zcela v souladu s aktualizova-
nou normou IEC 61804-3. Podrobné infor-
mace o EDDL lze nalézt na www.eddl.org.
[Fieldbus Foundation, 25. ledna 2011.] (sk)


