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řídicí technika

Konkrétně jde o modul s osmi digitálními 
vstupy (8× DI), kombinovaný osmikanálový 
digitální modul se čtyřmi konfigurovatelný-
mi vstupy/výstupy (4× DIO) a čtyřmi pevný-
mi digitálními výstupy (4× DO), analogový 
modul 4× AI s rozlišením 16 bitů k měření 
elektrického napětí, proudu a odporu obec-
ně i odporových čidel teploty při dvoudrá-
tovém až čtyřdrátovém zapojení. Modul pro 
systém IO-Link lze s výhodou použít k při-
pojení např. ventilových terminálů i senzorů 
různých typů.

V další etapě budou uvedeny na trh také 
moduly I/O v provedení 16× DI a modu-
ly s volitelně kombinovanými kanály typu 
16× DIO.

Fyzické provedení přístrojů řady ET 
200AL, modulů rozhraní i modulů I/O, je 
patrné z obr. 1 a obr. 2.

Návrh stanic ET 200AL v nástroji TIA 
Selection Tool

K návrhu I/O stanice ET 200AL, vyti-
pování komponent a kabeláže a tvorbu pod-
kladů pro systémy CAx je nejvýhodnější 
použít zdarma dostupný softwarový nástroj 
TIA Selection Tool. Ten kontroluje správ-
nost volby použitých komponent, příslu-
šenství apod. a pomůže při exportu rozpis-
ky dílů do nákupního košíku internetového 
obchodu. Je vhodné podotknout, že nástroj 
TIA Selection Tool je velmi univerzální a je 
určen k navrhování jak stanic decentrálních 
periferií, tak i sestav řídicích jednotek sku-
piny Simatic (PLC S7-300/400, S7-1200 
i S7-1500 včetně jejich bezpečnostních va-
riant), operátorských panelů (HMI), průmys-
lových PC a síťových komponent, takže lze 

jednoduše navrhnout kompletní automati-
zační sestavu. Nástroj TIA Selection Tool 
je zdarma k dispozici on-line nebo ke staže-
ní na stránkách společnosti Siemens v části 
technická podpora.

Závěr

Stanice ET 200AL je moderní řešení pro 
zařízení vyžadující distribuované periferie 
umístěné mimo rozváděč. Uživatel za výhod-
nou cenu získá kvalitní stanici I/O vyznaču-
jící se širokou variabilitou, snadnou instalací 
a velkou odolností v provozu. Další informa-
ce o distribuovaných periferiích ET 200AL 
lze nalézt na www.siemens.com/et200al.

Vojtěch Kubáň,
Siemens, s. r. o.
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y   Firmy Softing a Altera 
zjednodušily implementaci 
Powerlinku

Firmy Softing a Altera společně nabíze-
jí prostředky pro velmi snadnou implemen-
taci rozhraní Powerlink využívající FPGA. 

Zabudování rozhraní Powerlink do sníma-
če nebo akčního členu je nyní méně náročné 
na vývojové práce a navíc čip i software po-
cházejí z jednoho zdroje, takže vývojář ko-
munikuje jen s jedním dodavatelem. Licence 
na software je přitom svázána přímo s čipem.

Hardware společnosti Softing je plně in-
tegrován do vývojového prostředí společnos-

ti Altera a rozsah funkcí komunikačního roz-
hraní může uživatel snadno přizpůsobit svým 
potřebám. „Čip a software se tak dobře vzá-
jemně doplňují, že k implementaci Power-
linku v podstatě stačí třikrát kliknout,“ říká 
ředitel sdružení EPSG Stefan Schönegger. 
Nejsou třeba žádné hluboké znalosti progra-
mování FPGA. (EPSG)

Časopis	Automa	začal	vycházet	v	roce	1994,	a	má	tedy	 letos	dvacáté	narozeniny.	A	 jak	
to	již	u	dvacetiletých	bývá,	je	Automa	v	dobré	kondici	a	ráda	se	baví.	Proto	jsme	k	jejímu	
výročí	přichystali	zábavnou	hru.	V	ní	bychom	si	chtěli	společně	se	čtenáři	zavzpomínat,	jak	
se	Automa	v	průběhu	dvaceti	let	proměňovala.	Začali	jsme	ve	vydání	Automa	8-9,	kde	jsme	
otiskli	první	dvě	otázky,	a	zde	uvádíme	správné	odpovědi.

Správné odpovědi na otázky z vydání Automa 8-9

1. Jak byla v prvních letech barevně řešena titulní strana časopisu Automa? 
b)	modrý	podklad	a	na	něm	černé	logo	a	bíle	vytištěný	text
2. Byl v roce 1994 časopis Automa barevný, nebo černobílý?
c)	černobílý	s	barevnou	obálkou	a	barevným	centrálním	dvojlistem

Správné	odpovědi	posílejte	prosím	e-mailem	na	adresu	redakce@automa.cz	nejpozději	do	3. října 2014	společně	
s	adresou,	na	kterou	máme	zasílat	předplatné.	Správné	odpovědi	se	dozvíte	v	příštím	vydání	společně	s	dalšími	
dvěma	 otázkami.	 Každá	 správná	 odpověď	 přinese	 soutěžícímu	 předplatné	 Automy	 na	 dva měsíce	 zdarma.	
Soutěžící,	kteří	již	mají	předplatné	zaplacené,	mohou	výhru	věnovat	třeba	svému	kolegovi	prostě	tak,	že	uvedou	
jeho	adresu	jako	odběratele	předplatného.

Co víte o časopisu Automa?

3. Kdo byl prvním šéfredaktorem 
časopisu Automa?
a)	Petr	Bartošík
b)	Martin	Kratoška
c)	Karel	Suchý

4. Které vydavatelství začalo v roce 1994 
vydávat časopis Automa?
1.	Sdělovací	technika
2.	BEN
3.	FCC	Public

Nové soutěžní otázky




