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komunikační systémy

noucí konkurenční prostředí pro jejich výrob-
ce. EtherCAT jako sběrnici podporuje orga-
nizace EtherCAT Technology Group (ETG), 
čítající více než 4 000 členských společnos-
tí z celkem 58 zemí celého světa – jde tedy 
o největší světovou organizaci zaměřenou na 
průmyslový Ethernet. Mezi členy ETG je té-
měř 200 výrobců jednotek EtherCAT master, 
přes 150 výrobců pohonů s rozhraním Ether-
CAT a více než 100 výrobců vstupně-výstup-
ních modulů. 

Integrátoři systémů a výrobci strojů stá-
le častěji místo tradičního řešení úloh bez-
pečnosti prostřednictvím standardních hard-
warových bezpečnostních relé, popř. safety 
PLC, která jsou připojitelná k jimi používa-
né průmyslové sběrnici, chtějí do svých řídi-
cích systémů integrovat bezpečnostní funk-
ce přímo. Safety over EtherCAT umožňuje 
sloučit bezpečnostní komunikaci a komuni-
kaci související s řízením na jednu společ-
nou sběrnici. Tato vlastnost přináší těm, kdo 
využívají EtherCAT, zajímavé možnosti v ob-
lasti vývoje a využití bezpečnostních funkcí 
v průmyslu.

Flexibilita a otevřenost zvyšují funkčnost

Uživatelé sběrnice EtherCAT mohou vy-
užívat flexibilní topologii, která zjednodušu-
je plánování a instalaci. V sítích EtherCAT 
nejsou žádná praktická omezení ohledně 
použité topologie, běžně je možné používat 
linio vou topologii, hvězdu, strom, redun-
dantní zapojení a jejich kombinace s počtem 
uzlů na segmentu sítě v podstatě neomeze-
ným (obr. 2). Do sítě je možné integrovat do-
konce i bezdrátové spoje a díky funkci hot 
connect lze za běhu odpojovat jak uzly, tak 
celé části sítí. 

Mnoho uživatelů vnímá přechod z dříve 
používané zavedené sběrnice na novou jako 
komplikovaný. Nicméně v sítích EtherCAT 
je již nyní možné používat komunikační brá-
ny pro více než dvacet průmyslových sběr-
nic. Díky těmto komponentám lze integrovat 
současné zařízení používající původní sběr-

nici do sítě EtherCAT nebo navázat spojení 
s jinými systémy. Migrace z předešlého systé-
mu je bezproblémová a zároveň již není nutné 
brát v úvahu komplexní požadavky na rozhra-

ní předešlého systému: ostatní systémy jsou 
jednoduše integrovány pomocí sítě Ether-
CAT, a ne pomocí PCI, cPCI, PCIe a dalších. 

Síť EtherCAT nevyžaduje u každého za-
řízení ruční adresaci hardwaru pomocí otoč-
ných přepínačů nebo přepínačů DIP: při na-
čtení hardwarové konfigurace jsou jednotli-
vým zařízením adresy přiřazeny automaticky. 
Při přidání dalšího zařízení do sítě zůstávají 
původní adresy zachovány. EtherCAT mas-
ter zpravidla podporuje funkci automatické-
ho rozpoznání topologie, díky níž lze porov-
nat aktuální topologii s tou, kterou očekává 
aplikační program. V případě nutnosti vý-
měny zařízení mohou být všechny jeho pa-
rametry automaticky načteny bez dodatečné 
parametrizace. 

Při výběru průmyslové sběrnice hraje roz-
hodující roli otevřenost, která v reálném vý-
znamu znamená široké uplatnění i v budouc-
nosti. Avšak o téměř všech průmyslových 
sběrnicích se tvrdí, že jsou otevřené. Otevře-
nost sběrnice EtherCAT ale neznamená jen 
soulad s mezinárodními standardy (IEC, ISO) 
či obchodní dostupnost softwarových a hard-
warových jednotek master i slave od různých 

master

Obr. 2. Flexibilní topologie sítě EtherCAT

dodavatelů. Otevřenost sběrnice EtherCAT 
také znamená volně dostupnou podporu při 
vývoji zařízení, jasné směrnice pro zajiště-
ní interoperability zařízení master a slave 

běžících pod mnoha operační-
mi systémy a řídicími proceso-
ry, otevřenost konfiguračních 
nástrojů (včetně podpory zaří-
zení třetích stran) a specifika-
cí aplikačních rozhraní. Ether-
CAT není jen plně kompatibil-
ní Ethernet, ale vyznačuje se 
i jistou mírou otevřenosti vy-
cházející přímo z jejího návr-
hu: tedy schopností přenášet 
ostatní služby a protokoly za-
ložené na Ethernetu po stejné 
fyzické síti. Tyto internetové 
služby jsou přenášené pomocí 
protokolu EtherCAT, přičemž 
vlastnosti sítě z hlediska reál-

ného času tím nejsou ovlivněny. V prostředí 
EtherCAT je možné také používat všechny in-
ternetové služby: integrované webové servery, 
e-mailovou komunikaci, protokol FTP atd. 

Odpověď pro všechny uživatele

Je zřejmé, že obě skupiny uživatelů, tedy 
ti, co zakládají rozhodnutí o volbě sběrnice na 
možnostech dodavatelů, ale také ti, co se po-
drobněji zabývají technickými parametry pří-
slušné sběrnice, se stále častěji rozhodují pro 
EtherCAT. Celkově lze EtherCAT charakteri-
zovat jako mimořádně výkonnou sběrnici se 
snadnou instalací, otevřenou široké skupině 
zařízení a dalších komunikačních protokolů. 
EtherCAT nastavuje nový výkonnostní stan-
dard a díky Ethernetu a internetovým službám 
umožňuje významnou vertikální integraci. Se 
sběrnicí EtherCAT jsou komplikace minulostí 
a drahé komponenty síťové infrastruktury vy-
mírajícím druhem.

Martin Rostan, výkonný ředitel,
EtherCAT Technology Group

(www.ethercat.org)
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obchodních procesů  
ve společnosti ČEPS

Společnost ČEPS, provozovatel čes-
ké přenosové soustavy, postupně přechá-
zí na nový systém řízení obchodních pro-
cesů MMS (Market Management System). 
Mnoho let byly obchodní procesy říze-
ny systémem od české společnosti Uni-
corn Systems. Vzhledem k rychle se mě-
nícímu prostředí IT bylo třeba zavést nový 
systém MMS odpovídající současným po-
žadavkům. Společnost ČEPS vypsala vý-
běrové řízení na dodavatele podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

a v něm zvítězila společnost Unicorn Sys-
tems. ČEPS proto připravila soubory poža-
davků na změny systému. Jejich uvedení do 
provozu bylo rozděleno do tří etap, aby byl 
zajištěn provoz bez výpadků. Hlavním úko-
lem celého projektu je zvýšit efektivitu po-
užívání systému, snížit operační rizika a vy-
užít moderní informační techniku.

V první etapě byly upraveny postupy vy-
hodnocování poskytovaných podpůrných slu-
žeb. Pomocí speciálních algoritmů je ověřo-
váno, zda byly poskytnuty v předepsané kva-
litě; v případě nesrovnalostí systém pomáhá 
rychle a uspokojivě vyřešit reklamace. Roční 
finanční objem služeb obsluhovaných systé-
mem dosahuje jednotek miliard korun. Další 

novinkou první etapy je nová koncepce uži-
vatelského rozhraní. To ocení obchodní part-
neři ČEPS, kteří se s využitím MMS věnují 
stovkám obchodních případů ročně. Rozhraní 
poskytuje uživatelský komfort a rychlou ode-
zvu, což přispívá k rychlému a přesnému roz-
hodování. Desítka elektronických „nástěnek“ 
soustřeďuje potřebné údaje z více než stov-
ky sestav do přehledných celků podle potřeb 
jednotlivých obchodních procesů. 

V dalších etapách budou uvedeny do pro-
vozu moduly pro nákup podpůrných služeb 
a přípravu provozu energetické soustavy, poté 
procesy přeshraničních přenosů energie a me-
zinárodní spolupráce provozovatelů přenoso-
vých soustav. (ev)


