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ný kanál. Vzorkovací frekvence je synchroni-
zována s frekvencí měřených signálů. Použité 
algoritmy jsou v souladu s aktuálními stan-
dardy z oblasti kvality elektřiny (IEC 61000-
-4-30, IEC 61000-4-15 a IEC 61000-4-7).

Software přístroje měří a analyzuje tři 
napěťové a tři proudové signály. Na základě 
vzorkování časových průběhů měřených sig-
nálů dále vypočítává efektivní hodnoty napětí 
a proudů, frekvence, spektra signálů, celkové 
harmonické zkreslení, flicker, třífázovou ne-
symetrii, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý 
výkon, různé energie a mnoho dalších veli-
čin (tab. 1). Proudy, ve většině případů měře-
né na sekundární straně měřicích proudových 
transformátorů proudu (1 A/5 A), mohou být 
měřeny přímo (při použití modulu NI 9227 
nebo proudového modulu ELCOM EL9215I-
-R1) nebo nepřímo při použití proudových 
kleští připojených k modulu NI 9239 (obr. 2).

Uživatelské grafické rozhraní pro 
parametrizaci přístroje a správu 
a zpracování dat

Program ENA-Touch je softwarový ná-
stroj pro práci s analyzátorem s intuitivním 
grafickým uživatelským rozhraní. Při použití 
tohoto nástroje lze provádět veškerá nastave-
ní, zobrazovat naměřené a vypočítané hodno-
ty a nastavovat režimy ukládání dat. Nástroj 
ENA-Touch nabízí dva základní typy zobra-
zovacích panelů – panely prvního typu obsa-
hují předem definované množiny veličin, dru-
hý typ umožňuje nastavovat různé množiny 
zobrazovaných veličin a volit různé způso-
by zobrazení jejich hodnot (tabulky, časové 
nebo frekvenční závislosti, statistiky). Nástroj 
ENA-Touch disponuje grafickým rozhraním 
optimalizovaným pro dotykovou obrazovku, 

a může tak být provozován např. na Ultra Mo-
bile PC s rozlišením displeje 800 × 480 obra-
zových bodů. S firmwarem ENA-Node komu-
nikuje nástroj ENA-Touch pomocí protoko-
lu TCP/IP prostřednictvím rozhraní Ethernet. 
Simultánně s on-line zobrazováním lze údaje 
ukládat na paměťové médium pro následnou 
analýzu. Vypočtené veličiny jsou agregová-
ny v čase a některé údaje jsou také statistic-
ky zpracovávány ještě před jejich uložením. 
Údaje se ukládají periodicky v daných ča-
sových intervalech. Událostmi řízené uklá-
dání se aktivuje v okamžiku splnění urče-
né podmínky.

Nástroj ENA-Report také umožňuje ulo-
žené údaje pohodlně analyzovat v režimu off-
-line a včetně generování protokolů s grafic-
kými výstupy.

Distribuovaný monitoring kvality 
elektřiny s přístroji ENA

S použitím skupiny analyzátorů ENA450 
je možné vybudovat distribuovaný monitoro-
vací systém kvality elektřiny. Údaje z distri-
buovaného systému sledování kvality elektři-
ny lze replikovat do databáze MS-SQL nebo 
Oracle. S využitím tohoto centrálního dato-
vého úložiště je pak možné údaje hromadně 
analyzovat off-line.

Závěry

Hlavními přednostmi analyzátoru elek-
třiny ENA ve všech jeho provedeních jsou 
kompatibilita s mezinárodními standardy, 
velká výkonnost, provozní flexibilita a malé 
rozměry. Komerčně dostupná hardwarová 
platforma NI Compact RIO s moduly řady 
C s vestavěnou elektronikou pro úpravu sig-

nálů, její standardní grafické vývojové pro-
střední LabVIEW a speciálně vyvinutý soft-
warový ovládací nástroj ENA-Touch s uži-
vatelsky příjemným a intuitivním rozhraním 
umožňují analyzátor snadno spravovat i udr-
žovat. Použitý koncept současně znamená 
výrazně menší náklady při rozšiřování mo-
nitorovacího systému. Aktualizovat a doplnit 
algoritmy či parametry při změnách standar-
dů lze velmi rychle, takže je možné garan-
tovat, že měření a výpočty prováděné ana-
lyzátory ENA jsou trvale v souladu s plat-
nými normami.

Použitá otevřená koncepce umožňuje ana-
lyzátory snadno integrovat s jinými zařízení-
mi a systémy. Komunikační protokoly mohou 
být upravovány či rozšiřovány tak, aby bylo 
možné analyzátory ENA připojit do již exis-
tujících systémů SCADA používaných u zá-
kazníků. Do otevřené hardwarové struktury 
lze snadno přidávat další moduly I/O k rea-
lizaci doplňujících řídicích a monitorovacích 
funkcí. Systém analyzátoru ENA lze také 
snadno rozšířit o časovou synchronizaci vy-
užívající GPS nebo o bezdrátový přenos dat 
prostřednictvím GSM.

Flexibilita platformy CompactRIO a gra-
fického vývojového prostředí LabVIEW 
umožnily v poslední době během několi-
ka málo týdnů realizovat analyzátor PMU 
(měřič fázorů). Analyzátor PMU umožňuje 
přesně vyhodnocovat tzv. synchrofázory po-
dle normy IEEE C37.118-2005. V současné 
době odborníci ve společnosti Elcom pracují 
na sloučení analyzátoru PMU s analyzátorem 
kvality elektřiny ENA a zapisovačem přecho-
dových dějů v jediný měřicí systém.

Daniel Kaminský, Petr Bilik, Jiří Hula,
ELCOM, a. s.
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y   B&R implementuje 
knihovnu funkčních bloků 
PLCopen Safety

Díky nové knihovně v SafeDesigner je 
B&R jedním z prvních výrobců nabízejí-
cích kompletní sadu funkcí specifikovanou 
v PLCopen Safety, část 4 (Specifické funkční 
bloky pro lisy). Nyní mohou uživatelé provo-
zující bezpečnostní aplikace v oboru lisování 
výrazně zkrátit dobu programování a nasta-
vení nezbytných funkcí.

Během několika posledních let praco-
vala organizace PLCopen intenzivně na 
specifikaci bezpečnostních funkčních blo-
ků pro lisy. Společnost B&R hrála v tomto 
vývoji výraznou roli. Výsledkem je část 4 
specifikace PLCopen Safety, která stano-
vuje bezpečnostní aspekty mechanických, 
elektrických a hydraulických lisů. V této 
specifikaci je také popsáno rozhraní bez-

pečnostních funkčních bloků nezávislé na  
výrobci.

Specifikace PLCopen Safety je obecně 
platná a mohou ji využít všichni výrobci stro-
jů, bez ohledu na jejich dodavatele automati-
zační a bezpečnostní techniky. Pracovní sku-
pina PLCopen Safety zahrnuje jak odborníky 
z vedoucích průmyslových podniků, tak i ex-
perty z certifikačních institucí zabývajících se 
bezpečností strojů a strojních zařízení. Spo-
lečnost B&R s touto skupinou také dlouho-
době spolupracuje. (B&R)

  Desetitisící robot Comau 
s řídicím systémem B&R

Důkazem úspěšné a stále se rozšiřující 
spolupráce firem Comau a B&R je skuteč-
nost, že na celém světě už pracuje deset tisíc 
robotů Comau s řídicím systémem B&R. Je 
to výsledek vysoké kvality robotů Comau, 

které se opírají o výkonné, přesné a spoleh-
livé řídicí systémy B&R. 

Tyto dvě společnosti spolupracují v ob-
lasti řízení robotů a jejich integrace do vý-
robních linek již mnoho let. Výrobci i uži-
vatelé oceňují vynikající synchronizaci  
a přesnost celého systému. 

„Intenzivní spolupráce nám umožni-
la stát se klíčovými hráči na trhu. Naším 
cílem je výrobky kontinuálně vylepšovat  
a získávat pozice v nových oborech a oblas-
tech,“ říká Tobias Daniel, vedoucí odděle-
ní robotiky pro Evropu a Ameriku společ-
nosti Comau.

„S potěšením můžeme konstatovat, že 
tato spolupráce už má hmatatelné výsledky 
na trhu,“ říká Walter Burgstaller, vedoucí ob-
chodu B&R v Evropě. „S ohledy na rostou-
cí požadavky na flexibilitu a na zvětšující se 
složitost výrobních procesů se více a více fi-
rem spoléhá právě na roboty jako na prostře-
dek k optimalizaci výroby.“  (Bk)


