
Mezi nové trendy v elektro-
technice lze zařadit průnik jed-
nodeskových počítačů do řídi-
cích systémů. Zásahy do tech-
nologií i nadále provádějí spo-
lehlivé řídicí systémy, např.
PLC, ale data již není nutné po-
sílat někam „nahoru“ po sério-
vé lince. Jednodeskové počítače
s pasivním chlazením výkonné-
ho procesoru a nízkou spotře-
bou elektrické energie jsou
přizpůsobeny k montáži do
průmyslových prostor, kde
bychom si dříve počítač umě-
li jen stěží představit.

Společnost Elcom IPC je již
delší dobu úspěšně nasazuje
do svých řídicích systémů pro
energetiku, kde na platformě
systému Windows XP je pro-
váděna analýza a zpracování
naměřených dat. Na úroveň
operátorského řízení je po LAN
přenášeno pouze nezbytně vel-
ké množství informací, což se
příznivě projeví na vytíženosti
komunikační sítě v rozsáhlém
systému. Tyto počítače jsou vy-
baveny několika porty RS232,
případně RS422/485, síťovým
rozhraním LAN (Ethernet),
porty USB a integrovanou gra-
fikou i zvukem. Po připojení
monitoru, klávesnice a myši se
jedná o plnohodnotný PC.

S rozměry 3,5″ zabírají jed-
nodeskové PC minimální pro-
stor a díky montážním otvo-

rům je lze velmi snadno ve-
stavět téměř kamkoli. Firma
Elcom IPC je nabízí jako zá-
suvné karty do řídicího systé-
mu MCS a nově připravuje ří-
dicí jednotku RTU 7M-PC.

Modulární systém RTU
7M je vzhledově i koncepčně
podobný MCS. Systém se
skládá z modulů v podobě zá-

suvných ka-
ret do 11″ široké
a 4U vysoké hliní-
kové vany. Moduly signaliza-
ce, napájení a komunikace ma-
jí v systému pevnou pozici. Na
zbývajících pět pozic lze umís-
tit jednu nebo dvě karty po de-
seti reléových výstupech, až
dvě karty po dvaceti binárních
vstupech, anebo dvě karty ana-
logového měření proudů nebo
napětí v třífázové (3f) sousta-

vě. Díky integrovaným měři-
cím transformátorům lze mě-
řit proudy od 0 do 5 A a napě-
tí od 0 do 130 V stř. Pro ko-
munikaci se vzdáleným počí-
tačem nebo řídicím serverem
využívá systém RTU 7M síť
GSM (GPRS), LAN (Ethernet),
případně sériovou linku. Typ
komunikace lze jednoduše
změnit výměnou komunikač-

ní karty. Výkonný signálo-
vý procesor zpra-

covává vstupy
a požadavky na
výstupy, provádí
filtraci analogo-
vých a binárních
signálů a vyko-
nává automatizač-
ní a ochranné funk-
ce. Dva pomocné
procesory zajišťují
kontrolní a signali-
zační funkce, napří-
klad blokování proti

chybnému sepnutí relé. 
Jednotka RTU 7M-PC s ve-

stavěným jednodeskovým po-
čítačem vhodně doplní řadu
jednotek RTU, které se již delší
dobu nasazují v aplikacích mo-
nitorování a řízení sítě elek-
trické energie. Počítá se s jejím
nasazení hned v několika ty-
pech aplikací.

První typ je koncentrátor
dat, kdy se z určitého počtu
jednotek RTU vyčítají data

a po vhodném typu komuni-
kačního kanálu se pošlou na
vyšší úroveň řízení.

Dalším typem aplikace bude
použití jednotky RTU 7M-PC
jako nadřazené, kdy v ní bude
nainstalován software RTU-
ComCenter, který byl navržen
jako server pro obsluhu jedno-
tek RTU. Umožňuje monitoro-
vat a řídit stavy na terminálech
GSM/GPRS. Každá jednotka
v systému má své specifické
sériové číslo a IP-adresu. Počet
připojených jednotek praktic-
ky není omezen. Jednotky RTU
lze integrovat do řídicích
systémů prostřednictvím sítě
GSM (GPRS), případně sítě
LAN (Ethernet).

Posledním typem nyní uva-
žovaných aplikací jednodesko-
vých PC je jejich použití pro ve-
stavbu do informačních systé-
mů s méně náročnou formou vi-
zualizace dat, určenou napří-
klad pro výrobní prostory.
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