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Abstrakt  

 
Tato diplomová práce se zabývá popisem komunikačních sběrnic, používaných v technice 

elektrických pohonů. V práci jsou popsány funkce, požadavky, vlastnosti, provedení a použití 

nejpoužívanějších komunikačních sběrnic pro pohonné systémy. Zejména pro pohonné systémy s 

frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120 s řídící jednotkou CU320-2 DP, který jsem v práci 

popsal a uvedl jeho komunikační možnosti. Součástí této práce, jsou vypracované protokoly pro 

navázaní komunikace pomocí softwarového nástroje Starter přes Profinet a Profibus s frekvenčním 

měničem Siemens Sinamcs S120.  
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Abstract 

 
This diploma thesis deals with the description of communication systems used in the technique of 

electric drives. The thesis describes the functions, requirements, properties, execution and use of 

the most widely used communication systems for drive systems. Especially for drive systems with 

frequency converter Siemens SINAMICS S120 with control unit CU320-2 DP, which I described 

at work and said its communications possibilities. Part of this work are elaborated protocols to 

establish communication with a software tool Starter via Profinet and Profibus with Siemens 

frequency converter Sinamcs S120. 
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1. Úvod 

 Vzájemná komunikace komponentů průmyslové automatizace je nezbytná pro dobré 

fungování průmyslových systémů. Zejména důležitá je schopnost různých systémů vzájemně 

spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti a podpory jednotlivých 

komunikačních standardů mezi různými platformami. Zákazníci u produktů průmyslové 

automatizace často vyžadují co největšího množství komunikačních standardů a zároveň co 

nejjednodušší programování všech komponentů, což zkracuje dobu jejich zprovoznění, to vede ke 

snížení nákladů. Výrobci zabývající se průmyslovou automatizací tak musí svoje produkty 

vybavovat co možná nejširším spektrem komunikačních systémů a zároveň poskytovat dostatečnou 

softwarovou podporu, aby bylo zprovoznění komunikace mezi jednotlivými zařízeními co 

nejjednodušší. 

 Komunikační sběrnice pro elektrické pohony patří do skupiny průmyslové komunikace 

(komunikace mezi zařízeními, které jsou umístěny v průmyslových podmínkách). To znamená že 

musí splňovat určité požadavky pro extrémní podmínky prostředí. Moderní systémy umožňují 

monitorování a správu výrobních linek a strojů nejen v místě pracoviště, ale díky trvalé dostupnosti 

informací z jakéhokoli počítače připojeného do sítě Internet nebo prostřednictvím telefonních sítí. 

 Komunikace se uskutečňuje pomocí sběrnice. Sběrnice má obecně za účel zajistit přenos 

dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Data přenášená na sběrnici se 

řídí stanoveným protokolem. Průmyslová komunikace je realizována pomocí sériových sběrnic, 

tzn. sdílí přenos dat a řízení sběrnice pomocí jednoho, nebo dvojici vodičů. Z hlediska fyzikální 

stránky se datová informace přenáší buď pomocí změny elektrického napětí nebo změny 

elektrického proudu. Pomocí změny napětí je realizace jednodušší, pomocí změny proudu je 

realizace složitější, ale je tu větší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Data jsou většinou 

přenášena v sériové posloupnosti pomocí jednoho signálu. Řízení sběrnice, je realizováno buď 

pomocí samostatných signálových vodičů, nebo je společně s daty přenášeno pomocí jednoho 

signálu. Přenosy dat je možné u technologického systému realizovat dle požadavků zákazníka 

pomocí průmyslových komunikačních sběrnic. Tato technologie se sériovým přenosem dat je 

kompromisem mezi rychlostí přenosu a cenou zařízení ( mezi sériovou a paralelní sběrnicí). 

Paralelní přenos na velké vzdálenosti řádově stovky metrů je finančně neúnosný. Průmyslové 

komunikační systémy (fieldbus) jsou postavené na vrstvovém referenčním modelu ISO/OSI, který 

definuje mezivrstvou komunikaci a současně také komunikaci mezi vrstvami stejného typu dvou 

komunikačních prostředků. Dnešní doba spěje k propojování komunikačních služeb a prostředků. 

Snahou je integrovat dříve nekompatibilní systémy (měřicí, komunikační, řídící, výrobní, 

energetické, atd.) v jeden rozsáhlý komunikační systém. V současné době existuje velké množství 

fieldbusů, které se liší způsobem přístupu k přenosovému médiu, přenosovým protokolem, 

zabezpečením přenosu, aplikační vrstvou atd. V dnešní době nejpoužívanější průmyslové sběrnice 

jsou Profibus, Profinet, AS-Interface, CANopen, DeviceNet. 
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1.2 Elektrický pohon 
 Elektrický pohon je označení pro soubor všech technických prostředků zajištující pohyb 

nějakého strojního mechanismu za pomocí elektrické energie, zpravidla za pomocí elektromotoru, 

který tvoří základní část elektrického pohonu. Součástí elektrického pohonu jsou například 

napájecí, regulační, ovládací, řídící, signalizační a další zařízení, které zajišťují požadované 

parametry pro přeměnu elektrické energie dodávané z vnějšího prostřední (napájecí síť, baterie 

apod.) na mechanickou energii požadovaných parametrů. Součástí pohonu tedy bývá celá řada 

dalších elektrických strojů, přístrojů či jiných specializovaných zařízení (řízený usměrňovač, měřící 

přístroje, signalizační prvky, vypínače proudu, motorové jističe a různé regulační mechanismy 

včetně ovládacího počítače). [8] 

 

Obr.1 - Blokové schéma elektrického pohonu 

Elektrické pohony jsou rozděleny podle pohybu (přímočarý a točivý) a podle řízení otáček 

(jednorychlostní, vícerychlostní a s plynule nastavitelnou rychlostí). S elektrickými pohony se 

setkáváme u vozů metra, tramvají, trolejbusů, při provozu výtahů, lanovek, lyžařských vleků, 

pásových dopravníků, jeřábů a v mnoha dalších aplikacích. Elektrický pohon tvoří podstatnou část 

elektrické výzbroje příslušného stroje. [8] 

Výhody elektrického pohonu:  

 - Není zdrojem zplodin při své práci 

 - Široký rozsah momentu 

 - Široký rozsah otáček 

  - Nízká úroveň hluku 

  - Okamžitá provozuschopnost 

  - Snadné řízení a ovladatelnost 

  - Dlouhá životnost 

  - Jednoduchá obsluha a údržba 

  - Je proveditelný pro jakýkoli výkon 

 Nevýhody: 

  - je závislý na stálém přívodu elektrické energie 

  - Nemá dobrý poměr mezi hmotností a výkonem 
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1.3 Frekvenční měnič 

 . Frekvenční měnič je v dnešní době nepostradatelnou součástí elektrických pohonů. 

Frekvenční měnič je elektrické zařízení, které slouží k přeměně kmitočtu elektrického napětí. 

Princip frekvenčního měniče 

 Frekvenční měnič usměrňuje napájecí napětí sítě na stejnosměrné. Z tohoto stejnosměrného 

napětí vytváří novou trojfázovou síť s proměnlivou frekvencí a proměnlivým napětím, kterou je 

poháněn trojfázový asynchronní motor. [1] 

Konstrukce frekvenčního měniče 

 

Obr. 2 - Schéma frekvenčního měniče: 1) usměrňovač, 2) meziobvod stejnosměrného napětí, 

3) měnič, 4) řízení/regulace. 

Usměrňovač 

 Může být napájen z jednofázové i trojfázové sítě. Toto střídavé napájecí napětí přeměňuje 

na stejnosměrné pulzující napětí. Může být realizován pouze diodovým můstkem (neřízený 

usměrňovač), nebo pomocí tranzistorů či tyristorů (řízený usměrňovač). [1] 

Meziobvod stejnosměrného napětí 

 Hlavním úkolem je stabilizovat usměrněné napětí, které má na výstupu usměrňovače 

zvlněný průběh. Nejjednodušším filtrem k vyhlazení napětí je použití kondenzátoru, který je 

paralelně připojený k zátěžovému obvodu. Dalším úkolem meziobvodu je ochrana měniče proti 

přepětí vygenerovaného elektromotorem v generátorovém režimu (brzdění a doběh elektromotoru). 

Měnič 

 Je to výkonový prvek spjatý s řízením asynchronního elektromotoru. Nejčastěji se používá 

napěťový střídač se stejnosměrným meziobvodem, který napájí elektromotor okamžitou hodnotou 

fázového napětí podle řídícího algoritmu. 

Řízení/regulace 

 Přijímá signály z usměrňovače, meziobvodu a měniče, které v reálném čase pomocí 

řídícího algoritmu vyhodnotí a podle nich otevírá a zavírá polovodičové spínače. Řízení se 

rozděluje na dva základní režimy, a to s otevřenou nebo uzavřenou smyčkou. [2] 
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Řízení s otevřenou smyčkou 

 Je nejjednodušším způsobem řízení asynchronního motoru. Požadované rychlosti motoru 

se dosahuje změnou napětí a kmitočtu metodou známou jako řízení podle křivky U/f 

(napětí/kmitočet), jedná se o skalární režim. Velkou nevýhodou řízení s otevřenou smyčkou je 

velká nepřesnost a malý točivý moment při nízkých rychlostech. Velkého zlepšení výkonu a 

přesnosti je dosaženo použitím technologií vektorového řízení s otevřenou smyčkou a přímého 

řízení točivého momentu, které pracují s náhradním modelem motoru v reálném čase a tím 

kompenzují faktory ovlivňující rychlost a točivý moment na hřídeli. Nevýhodou je fakt že při 

nízkých otáčkách jsou vlastnosti pro některé aplikace nedostačující. Avšak v současné době se 

objevila nová metoda řízení využívající regulace motorového toku, která poskytuje větší dynamiku 

a zlepšenou stabilitu. [2] 

 
Obr. 3 - Schéma řízení s otevřenou smyčkou 

Řízení s otevřenou smyčkou se používá v případech, kdy se motor nezatěžuje při nulové nebo nízké 

rychlosti a není kladen požadavek na přesnost točivého momentu a rychlosti. [2] 

Oblast použití: 

  - ventilátory 

  - dopravníky 

  - odstředivky 

  - mísící stroje 

  - čerpadla 

Řízení s uzavřenou smyčkou 

 Při řízení s uzavřenou smyčkou je použita zpětná vazba, která je realizována pomocí čidel 

snímající polohu a rychlost hřídele elektromotoru. Výhodou použití zpětné vazby je stabilní a 

přesné řízení rychlosti i točivého momentu s vysokou dynamikou a to z klidového stavu až po 

maximální rychlost motoru. [2] 

 
Obr. 4 - Schéma řízení s uzavřenou smyčkou 

Oblast použití: 

  - výtahy 

  - manipulace s materiálem 

  - zvedáky a jeřáby 

  - protlačování 

  - navíjení 
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Využití frekvenčního měniče 

 Frekvenční měnič se nejčastěji používá k ovládání a regulaci asynchronního motoru, který 

je nejběžnějším motorem používaným v průmyslu. Výhodou těchto motorů je jejich robustnost, 

snadná výroba a nenáročnost na údržbu. Při připojení motoru k síti dojde k jeho rychlému rozběhu 

a potom se otáčí konstantní rychlostí, která je závislá na kmitočtu elektrického napětí. U některých 

aplikací lze akceptovat konstantní rychlost, popřípadě jí upravit vhodnou převodovkou. V ostatních 

aplikací představuje prudké zrychlení, nebrzděné zpomalení, nemožnost upravení točivého 

momentu a rychlosti vážný problém. Pro řešení tohoto problému se používají frekvenční měniče. 

Použitím frekvenčního měniče lze dosáhnout efektivnějšího provozu motorů, které spotřebují až o 

20% méně energie. Přičemž měnič odebírá ze sítě pouze činný výkon (cos φ ~ 1), jalový výkon 

dodává meziobvod stejnosměrného napětí. Jelikož motory spotřebují až dvě třetiny elektrické 

energie v průmyslu, tvoří měniče klíčovou složku programu na snížení emisí vypouštěných 

elektrárnami do ovzduší. [2], [3] 
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2. Požadavky na komunikační sběrnice, používané 

v technice elektrických pohonů 

 V této kapitole jsou popsány požadavky a základní vlastnosti komunikačních sběrnic pro 

elektrické pohony. 

2.1 Profidrive 

 Technologie pohonů je jedna z nejdůležitějších součástí průmyslové automatizace. 

Důkazem je například to, že pohony v průmyslu spotřebovávají v průměru 60% elektrické energie. 

Profidrive technologie (vyvíjená organizací Profibus a Profinet International , zkratka PI) je 

standardizovaný profil (standard IEC 61800-7) pro pohonné systémy, které jsou implementovány 

pro průmyslové sběrnice Profinet a Profinet. [4] 

Aplikační model 

 Aplikace pro řízení pohonů dle profilu Profidrive se skládá z následujících základních 

procesů: 

 - Řídící proces v měniči, což je obvykle proudové řízení pohonu a řízení rychlosti, případně 

   polohy. 

 - Řídící proces v programovatelném automatu, což je obvykle výpočet žádané hodnoty  

   rychlosti nebo polohy. 

 - Komunikační systém mezi měničem a programovatelným automatem, který přenáší   

   potřebná data pro oba řídící procesy v závislosti na zvoleném způsobu řízení. 

Standard Profidrive rozděluje zařízení do třech tříd: Kontrolér (typicky programovatelný automat), 

Supervisor (zařízení pro konfiguraci, monitoring a operátorské řízení) a tzv. P-Device (periferní 

zařízení, typicky frekvenční měnič s jednou nebo více pohonnými jednotkami, které se označují 

DO (Drive Object). [4] 

Parametrový model 

 Velmi důležitou součástí pro pochopení principu řízení frekvenčních měničů dle standardu 

Profidrive je parametrový model. Každý frekvenční měnič je logicky uspořádaný do několika 

funkčních modulů, jejichž vstupy a výstupy jsou vnitřně reprezentovány parametry. Parametrem je 

doslova každá proměnná i statická hodnota, se kterou měnič pracuje a která ho definuje. Je jím 

aktuální napětí motoru, žádaná hodnota, parametrem je také číslo aktuální poruchy měniče i 

identifikační číslo výrobce měniče či IP adresa měniče. Každý parametr v rámci celého 

frekvenčního měniče má své jedinečné číslo, které ho identifikuje. Parametry číslo 900 – 999 jsou 

tzv. PROFIdrive profilem specifikované parametry, které mají stejný význam pro všechny měniče 

nezávisle na aplikační třídě. Ostatní jsou výrobcem specifikované a mohou se u jednotlivých 

výrobců a zařízení lišit. [4] 

 Parametrový model vyjadřuje to, že frekvenční měnič je pouze komplexní soustava 

parametrů, které mají jasně definovaný význam a funkce měniče je tak zcela definována hodnotami 

a vzájemným propojením těchto parametrů. 

 Veškerá komunikace s frekvenčním měničem dle PROFIdrive probíhá prostřednictvím 

zápisu nebo čtení vybraných parametrů. Při použití cyklické komunikace, jsou definovány tzv. 

standardní telegramy, které určují, jaké parametry jsou předmětem výměny, resp. přiřazují 

parametry v měniči jednotlivým hodnotám v dané zprávě. Pomocí telegramů lze tedy přistupovat 

pouze k omezenému množství parametrů měniče. Pro většinu aplikací je ovšem tato množina 

dostačující, neboť obsahuje všechny parametry, které je nutné přenášet cyklicky v jednotlivých 
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aplikačních třídách zmíněných v kapitole 3.3.1. Požadujeme-li čtení či zápis dalších parametrů 

nespecifikovaných v použitém telegramu, můžeme ojediněle využít buď volných bitů a bytů v 

rámci daného telegramu, nebo definovat vlastní volný telegram, kde při konfiguraci měniče 

přiřadíme jednotlivá slova ve zprávě zvoleným parametrům. Většinou se ale jedná o parametry, 

které není nutno přenášet nepřetržitě cyklicky. Proto se toto řešení příliš často nepoužívá a mnohem 

vhodnější je použít řešení pomocí acyklické komunikace[4] 

 Obvykle pro procesní data, jako je žádaná a aktuální hodnota, použijeme některý ze 

standardních nebo výrobcem definovaných telegramů a pro čtení či zápis dalších parametrů 

použijeme funkce pro acyklickou komunikaci, která trvale nealokuje prostor na komunikační 

sběrnici. 

Více informací o komunikaci Profidrive je popsáno v kapitole 3.3. 

2.2 Profinet 

 Průmyslový Ethernet vyjadřuje použití Ethernetové komunikační sítě v průmyslovém 

prostředí pro řízení procesů v automatizaci. Vzhledem k použité technologii CSMA/CD (Carrier 

Sense with Multiple Access and Collision Detection) nedokáže Ethernet sám o sobě zaručit 

deterministickou Real-time (RT) odezvu, která je nezbytná pro průmyslové sběrnice. Z toho 

důvodu vzniklo množství standardů průmyslového Ethernetu, které pomocí různých mechanismů 

zaručují RT chování sběrnice založené na Ethernetu a specifikují modifikace vhodné pro 

průmyslové prostředí. [5] Výhody průmyslové sběrnice založené na Ethernetu jsou zejména: 

 - Velká přenosová rychlost až 1 Gbit/s 

 - Použití stejného média pro všechny vrstvy komunikace od nejnižší (procesní) až po   

   nejvyšší (kancelářskou) 

 - Nízká cena zařízení vzhledem k rozšířenosti na poli informačních technologiích (internet) 

Jedním z nejrozšířenějších standardů tohoto typu je právě Profinet. Profinet je otevřený standard 

vyvíjený mezinárodní organizací PROFIBUS & PROFINET International (PI) a je součástí 

standardů IEC 61158 a IEC 61784. Profinet umožňuje komunikaci použitím klasických protokolů 

TCP/IP a zároveň umožňuje komunikaci v reálném čase, která je nezbytná pro aplikace v 

průmyslové automatizaci, zejména pak pro řízení pohybu. Standard PROFINET definuje dva 

základní koncepty: Profinet CBA (Component Based Automation) a Profinet IO (Input/Output) 

 Profinet CBA rozděluje celý automatizovaný systém na nezávislé pracující komponenty. 

Tyto komponenty jsou uloženy jako databáze souborů PCD, které je popisují pomocí jazyka XML. 

Projektování systému poté spočívá pouze v konfiguraci spojení jednotlivých komponent na základě 

databáze PCD a není tedy nutné komunikaci programovat. Profinet CBA je určen zejména pro Non 

real-time (NRT) komunikaci na vyšší úrovni automatizovaného systému[6] 

 Profinet IO je naopak uzpůsoben pro komunikaci v nejnižší procesní vrstvě systému. 

Profinet IO je realizací vlastního průmyslového Ethernetu tak, aby byl deterministický. Je zaměřen 

na rychlou komunikaci mezi distribuovanými IO zařízeními. Standard kompletně specifikuje 

způsob výměny dat mezi řídicími členy – tzv. Master (většinou se jedná o PLC) a periferiemi – tzv. 

Slave. Profinet IO definuje tři skupiny zařízení[5]: 

 Profinet IO kontrolér - funkce mastera, který řídí proces a komunikaci adresováním 

připojených zařízení. 

 Profinet IO device - periferní zařízení ve funkci slave 

 Profinet IO Supervisior - zařízení, které většinou slouží ke sledování procesu, diagnostice a 

nastavování parametrů. (např. počítač nebo zobrazovací panely) 
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Komunikace na síti Profinet probíhá třemi definovanými způsoby: 

 - Profinet NRT 

 - Profinet RT 

  -Profinet IRT 

Profinet NRT 

 Používá se pro acyklické, časové nekritické přenosy dat, jako jsou data pro parametrizaci, 

konfiguraci, vizualizaci a standardní „kancelářská“ data. Síť Profinet umožňuje využít část svého 

pásma pro přenos těchto dat pomocí standardních Ethernetových mechanismů použitím protokolů 

TCP/IP nebo UDP/IP. Přístroje tak mohou být propojeny s jakýmikoliv účastníky v prostředí 

standardní výpočetní techniky, což je jedna z hlavních výhod sítě Profinet. Právě Profinet NRT je 

využíván navrženými bloky pro acyklickou komunikaci mezi měničem a programovatelným 

automatem. [6] 

Profinet RT 

 Real-time komunikace s dobou odezvy v jednotkách ms, která zajišťuje, že přenos časově 

kritických dat je proveden v garantovaném časovém intervalu. RT odezva je zde zajištěna obejitím 

některých částí protokolů TCP/IP tak, jak je zobrazeno na Obr. 5, přičemž dvě nejnižší vrstvy 

ISO/OSI modelu zůstávají nezměněny, takže lze použít standardní Ethernetová zařízení. [6] 

 
Obr. 5 - Komunikační model Profinet IO pro RT 

Profinet RT pokrývá kompletní řešení komunikace v Ethernetové síti: 

 - RT Komunikace v rámci jedné sítě, kde se nepoužívá adresa IP ani informace TCP, UDP. 

 - RT Komunikace mezi sítěmi s použitím protokolu UDP/IP a profilu „RT over UDP“. 

 - RT multicasting s použitím protokolu UDP/IP a profilu „RT over UDP“, kde se vysílá do 

   většího počtu uzlů najednou. 

Profinet IRT 

 Obzvlášť v oblasti řízení pohonů, kde je nutná velmi rychlá komunikace např. pro 

synchronizaci několika polohovacích systémů, implementuje Profinet IO řešení pomocí tzv. 

Isochronous real-time (IRT), jehož struktura je znázorněna na obr. 6. Jak je vidět z obrázku, tento 

způsob komunikace již vyžaduje speciální hardware. [7] 

 
Obr. 6 - Komunikační model Profinet IO pro IRT 
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Princip IRT spočívá v rozdělení komunikačního cyklu na deterministickou a otevřenou část viz   

obr. 7. Časově kritická data jsou přenášena v deterministickém kanálu, který je časově 

synchronizován s použitím speciálního hardware jednotlivých účastníků sítě. Tímto lze dosáhnout 

doby cyklu v řádu stovek μs a jitteru do 1 μs. [7] 

 

Obr. 7 - Rozdělení komunikačního cyklu Profinet 

Velkou výhodou Profinetu je to, že lze společně na jednom médiu paralelně přenášet jak RT (IRT) 

tak i jakákoliv kancelářská NRT data, aniž by se vzájemně ovlivňovaly, nebo vylučovaly.Více o 

komunikaci Profinet je popsáno v kapitole 3.5. 

2.3 Profibus 

 Průmyslová sběrnice PROFIBUS je v dnešní době jedna z nejrozšířenějších komunikačních 

standardů v oblasti průmyslové automatizace. Její název je odvozen z PROcess Field BUS. 

Profibus komunikace je zakotvena v mezinárodních normách IEC 61158 a IEC 61784. 

 Hlavní výhodou je výrobní flexibilita, nezávislost, otevřenost, stabilita a zabezpečená 

komunikace mezi zařízeními od různých výrobců. Profibus je postaven na základech otevřeného 

komunikačního protokolu ISO/OSI, která je určena pro všechny oblasti automatizace např. pro 

automatizaci výrobních linek (skladové systémy, automobilový průmysl,…), pro automatizaci v 

domácnosti (vytápění, klimatizace), pro procesní automatizaci (chemický a papírenský průmysl,…) 

a pro řízení výroby atd. [12] 

 Standard Profibus využívá z referenčního modelu ISO/OSI pouze vrstvy 1, 2 a 7 - 

fyzickou, spojovou (linkovou) a aplikační. Základní úkoly vrstev jsou:  

 Fyzická vrstva – definuje přenosové médium, procesy kódování a vysílání/přijímání 

dat.  

 Spojová vrstva – protokol přístupu ke sběrnicovému systému MAC (Medium Access 

Control).  

 Aplikační vrstva – propojení sběrnice s procesem, aplikační programování určitých 

funkcích.  

Profibus je specifikován evropskou normou EN 50170. V současné době definuje norma tři 

komunikační standardy: 

 - Profibus  FMS (Fieldbus Message Specification) pro datovou komunikaci mezi PLC a    

   field zařízeními.  
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 - Profibus DP (Decentralized Peripherals) pro rychlý cyklický přenos dat s field zařízeními 

   (běžný průmysl) 

 - Profibus PA (Process Automation) používán v náročných prostředích v procesní   

   automatizaci (nebezpečí výbuchu) 

Fyzická vrstva definuje fyzické spojení mezi zařízeními a současně je v této vrstvě definována 

topologie sítě. Profibus podporuje přenos po sběrnici RS-485 (Profibus DP/FMS), po optickém 

vláknu (Profibus DP/FMS) a ve výbušném prostředí po proudové smyčce IEC 1158-2 (Profibus 

PA). Linková vrstva (Fieldbus Data Link) definuje mechanismus přístupu účastníka na přenosové 

médium (token passing, master-slave) a zabezpečuje tvorbu zprávy na úrovni bitového řetězce 

včetně generování kontrolních částí. Aplikační vrstva, která je nejvyšší vrstvou v referenčním 

modelu ISO/OSI, poskytuje jednotlivé služby nezbytné pro realizaci komunikace z hlediska 

uživatele. [12] 

 
Obr. 8 - Model komunikační sítě Profibus 

Fyzická vrstva 

 První vrstva, nebo-li fyzická vrstva, modelu ISO/OSI definuje metodu fyzický přenos. 

Přesně určuje oblast použití dané komunikační sítě, která zaleží např. na bezpečnosti přenosu, 

přenosové rychlosti, maximální rozlehlosti sítě či na možnosti napájení zařízení prostřednictvím 

komunikačního kabelu atd. Profibus nabízí následující tři možnosti fyzické vrstvy:  

 - Rozhraní RS-485 (Profibus DP, Profibus FMS)  

 - Proudová smyčka dle IEC 1158-2 (Profibus PA)  

 - Optické vlákno (Profibus DP, Profibus FMS) 

Linková vrstva 

 Linková (spojová) vrstva je společná pro Profibus DP, FMS i PA. Vychází z referenčního 

modelu ISO/OSI. Zabezpečuje služby pro blokový přenos, ale především definuje metodu přístupu 

na sběrnici (MAC – Media Acces Control). Úkolem je sestavovat vysílané rámce, dekódovat 

příchozí rámce a poskytovat služby vyšší vrstvě. U Profibusu se vrstva označuje Fieldbus Data 

Link (FDL), která zajišťuje její hlavní funkce a částí FMA (Fieldbus Management) zajišťující její 

řízení. viz Obr. 8. Profibus rozděluje dva základní typy stanic připojených na sběrnici:  

 Master – je iniciátorem přenosu po síti, řeší řízení přístupu na sběrnici, na sběrnici jich 

může být připojenu více.  

 Slave – pasivní stanice, která vykonává žádosti od Mastera, maximální počet stanic na 

sběrnici je 32, ale v nenáročných aplikacích lze na sběrnici připojit až 127 stanic.  
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Profibus DP 

Profibus DP je jedna z nejpoužívanějších variant průmyslové sběrnice. Především je určena 

pro rychlou komunikaci mezi řídícími jednotkami (master) a decentralizovanými periferiemi 

(slave).Velmi krátká časová odezva, která se pohybuje kolem 1ms. Výměna dat probíhá mezi PLC 

(master) a jednotlivými I/O zařízeními (slave) cyklicky. [12] 

 Částečně vhodná pro přímé řízení inteligentních field zařízení jako například startéry, 

pohony, analyzátory, procesní kontroléry nebo pro distribuované I/O zařízení. 

 Jak již bylo uvedeno, jeden z rozdílů mezi Profibusem DP a PA je ve fyzické vrstvě. 

Fyzické medium je použito RS485, RS485-IS nebo optické vlákno. Přenosová rychlost se pohybuje 

od 9.6kbit/s až 12Mbit/s. Standard DP je vybaven diagnostickými funkcemi pro monitorování stavu 

systému z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. Na jeden segment sběrnicové sítě je možno připojit 

až 32 zařízení (master/slave) a pro připojení více zařízení (max. 126) je nutno použít opakovače. 

[12] 
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3. Komunikace s měniči Siemens Sinamics S120 

3.1 Siemens Sinamics S120 
 Frekvenční měnič Siemes Sinamics S120 je nepřímý měnič určen pro řízení asynchronních 

strojů (AS,AM) a synchronních strojů s permanentními magnety (SSPM. SMPM). Především pro 

náročné aplikace pohonů v oblasti Motion control (řízení pohybu) na výrobních strojích. Je navržen 

pro vysoce dynamické polohování a synchronizaci více os. V závislosti na motoru napájeného z 

měniče, mohou být výkony v rozsahu od 0.12kW do 1200kW ( při paralelním zapojení je možné 

dosáhnout výkonů až 4,5MW). Podle napájení měniče, existuje 5 základních provedení S120 

sestavy (Obr.9): 

 1. Blokové provedení (eng. Blocksize), AC/AC 

 2. Vestavěné provedení (eng. Chassis), AC/AC 

 3. Modulární vazba v provedení knihy (eng. Booksize), DC/AC 

 4. Vestavěné provedení (eng. Chassis), DC/AC 

 5. Výkonové skříně (eng. Cabinet Modules), DC/AC 

 

Obr. 9 - Sinamics S120 sestavy 

Provedení 1 a 2 je samostatné, provedení 3,4 a 5 jsou modulární. Samostané provedení se skládá z: 

 - řídící jednotky (CU, Control Unit), 

 - napájecího modulu (PM, Power Module). 

Napájecí jednotka je adaptér, DC rozhraní obvodu a cívky, které tvoří unikátní nepřímé měniče. 

Samostatné provedení je určeno především pro účely řízení jednoho motoru, kdežto modulární 

konstrukce se používá hlavně pro řízení více motorů (viz. Obr.10). [11] 

                                 
Obr. 10 - Samostatné provedení (vlevo) modulární provedení (vpravo) 
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Jsou určeny především pro pohony balících, sklářských, dřevoobráběcích, tiskařských a textilních 

strojů, strojů na výrobu plastických výrobků, lisů, manipulátorů a podobně. 

Základní komponenty (moduly) měniče SINAMICS S120 jsou: 

 - řídící jednotka (CU - Control Unit), 

 - síťový modul (LM - Line Module), 

 - motorová jednotka (MM - Motor Module). 

Obr. 11 ukazuje strukturu zapojení modulárního měniče Sinamcs S120 a volitelné komponenty 

modulárního systému (bez filtru, vypínačů a silových kabelů). Komunikace řídící jednotky s 

dalšími jednotkami se provádí přes standardní sériové rozhraní firmy Siemens DRIVE-CLiQ 

(DRIVE Component Link with IQ). Komunikace řídící jednotky s nadřazeným zařízením (počítač 

nebo programovatelný logický automat) je obvykle realizovaná pomocí sběrnice PROFIBUS 

(PROcess FIeld BUS) nebo PROFINET (PROcess FIeld NET). [11] 

 

Obr. 11 - Struktura systému modulárního Sinamics S120  

3.1.1 Komponenty SINAMICS S120 

Řídící jednotka 

 provádí výpočty pro řízení výkonové části měniče a současně poskytuje rozhraní k 

nadřazenému systému, s nímž komunikuje isochronním, tedy velmi rychlím a časově přesným 

protokolem. Je vybavena dvanácti digitálními vstupy a osmi obousměrnými digitálními 

vstupy/výstupy. Ty lze využít pro vyvedení parametrů a ovládání měniče pomocí tlačítek. Dále je 

vybavena slotem pro CompactFlash kartu, na které jsou uloženy systémová data - firmware CU a 

komponentů,  uživatelská data (jeden parametrový soubor uživatele a n uložených parametrových 

souborů), data GSD (General Sewing Data), parametrové soubory pro tovární nastavení a licence. 

[11] 

Řídící jednotka nabízí tři základní režimy řízení: 

 - řízení konstantním poměrem U/f s otevřenou smyčkou, 

 - servo řízení se zpětnou vazbou, bez nebo s měřícím členem, 

 - vektorové řízení se zpětnou vazbou, bez nebo s měřícím členem. 
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Řídící jednotka vykonává následující funkce: 

 - řídí pohon se zpětnou vazbou (zahrňuje: Motor, cívky, měřící člen poloha/rychlost) 

 - komunikace s nadřazeným zařízením, 

 - komunikuje se softwarovým programem pro uvedení do provozu (STARTER), 

 - zpracování vstupních / výstupních kanálů 

 - zpracování dat s přídavným modulem (option board) 

Při výběru měniče SINAMICS S120 existuje několik typů řídících jednotek. Jsou to jednotky 

CU310-2 DP a CU310-2 PN které jsou primárně určeny pro řízení pouze jednoho pohonu. CU310 

DP používá rozhraní Profibus, zatímco CU310 PN které využívají rozhraní Profinet. Dále máme 

řídící jednotky CU320 DP a CU320 PN, které před časem nahradili nové generace CU320-2DP/PN 

které slouží pro řízení více pohonů. Řídící jednotka je odpovědná za řízení a komunikaci s 

energetickou jednotkou na základě zadaných parametrů.  

Řídící jednotka obsahuje následující: 

 - DRIVE-CLiQ rozhraní pro komunikaci s dalšími DRIVE-CLiQ zařízeními, 

 - rozhraní pro komunikaci s energetickou jednotkou v blokovém provedení, 

 - rozhraní pro ovládací panel BOP20 (Basic Operator Panel), 

 - rozhraní Profinet (RJ45 konektor) a rozhraní Profibus, 

 - jeden vstup kodéru, 

 - dvanáct digitální vstupy, 

 - osm digitální vstupy/výstupy, 

 - sériové rozhraní RS-232, 

 - jeden slot pro karty CompactFlash, na které jsou uloženy parametry měniče a  

  vestavěný software, 

 - svorky napájecí elektroniky 24 VDC, 

 - svorky na uzemnění (PE) 

                                                                    

Obr. 12 - Řídící jednotky CU320-2 DP, (vlevo) CU320 (uprostřed) a CU310-PN (vpravo) 

Parametry řídící jednotky lze nastavovat dvěma způsoby: 

 - na ovládacím panelu (BOP - Basic Operator Panel) 

 - osobním počítačem pomocí programovacím prostředí STARTER 
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Ve většině případech se parametry nastavují výhradně pomocí programu Starter (viz. kapitola 3.2). 

Parametry řídící jednotky jsou rozděleny na ty které je možné pouze číst (parametry začínají na "r") 

a parametry u kterých je možný zápis a čtení (parametry začínají na "p"). Parametry u kterých je 

možný zápis, jsou po zadání uloženy v paměti RAM (Random Acces Memory), jejíchž obsah se 

vymaže, když dojde k výpadku napájení. Proto mohou být parametry uloženy v energeticky 

nezávislé paměti EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) parametrem 

p0014. Řídící jednotka může být napojená na Profinet k nadřazenému systému, který řídí, 

monitoruje a parametruje elektrický pohon. Komunikace na sběrnici Profibus probíhá pomocí 

paketů nebo telegramů. Telegram je soubor datových slov, která se používají pro komunikaci mezi 

zařízeními připojených na sběrnici. [10] 

 

Obr. 13 - Popis řídící jednotky CU320-2 DP 

Adaptér teleservice (dálková údržba) lze připojit k rozhraní Profibus (X126) pro dálkové 

diagnostické účely. 
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Motorové moduly 

 Napájí připojený motor. K dispozici je jednomotorová a dvoumotorová jednotka se 

jmenovitým proudem 3 až 200 A v provedení "booksize" a výkonem 75 až 1200 kW ve vestavném 

provedení. [11] 

                                                                 

Obr. 14 - Jednomotorová jednotka (vlevo) a Dvoumotorová jednotka (vpravo) 

Síťové moduly 

 Dodávají proud do stejnosměrného meziobvodu. Existují v provedení: 

 Smart Line Module - diodový můstek v napájecím směru, IGBT ve zpětném směru 

synchronizováno s napájecí sítí. 

 Active Line Module - diodový můstek v napájecím směru, IGBT ve zpětném směru řízené 

pulsně šířkovou modulací; sinusový odběr i rekuperace proudu s definovaným cos φ. 

 Basic Line Module - diodový můstek v napájecím směru, bez rekuperace [11] 

                                                                           

Obr. 15 - Smart (vlevo), Active (uprostřed) a Basic (vpravo) line moduly 

 



- 17 - 

 

Sitop 

 Je napájecí jednotka 24V DC potřebná k provozu modulů. 

 

Obr. 16 - Napájecí jednotka Sitop (různá provedení) 

Rozšiřující moduly TB30, CBE20 a CBC10 

 Karta TB30 rozšíří řídící jednotku o další čtyři digitální vstupy a čtyři digitální výstupy. 

Obsahuje dva analogové výstupy přes které se dají např. měřit parametry z vnitřní struktury a dva 

analogové vstupy ke kterým by se mohl připojit např. potenciometr na řízení otáček. Karta CBC10 

slouží pro rozšíření komunikačních možností řídící jednotky přes sběrnici CAN a karta CBE20 pro 

Profinet. [11]  

                              

Obr. 17 - Rozšiřující moduly TB30 (vlevo), CBE20 (uprostřed) a CBC10 (vpravo) 

PC adaptér 

sériový port/USB mezi řídící jednotkou a PC. Rychlost komunikace  je kolem 1MB/s. 

 

Obr. 18 - PC adaptér 
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3.2 Softwarový nástroj Starter 

 Softwarový nástroj Starter se používá pro konfiguraci a uvedení do provozu měničů 

Siemens, Micromaster a Sinamics. Kromě uvedení do provozu se Starter používá pro: 

 - Testování 

 - Optimalizaci parametrů měniče 

 - Diagnostiku 

Důležité funkce Starteru jsou: 

 - Kopírování dat z RAM na ROM 

 - Načtení dat z počítače do cílového zařízení (download - ke stažení) 

 - Načtení dat z cílového zařízení do počítače (upload - nahrávání) 

 - Obnovení továrního nastavení 

 - Uvedení do provozu a řízení pohonu 

 - Vizualizace funkce 

Uživatelské rozhraní Starteru obsahuje: 

 - Projektový navigátor(C) (Project navigator): Tato část obsahuje prvky a objekty, které   

   mohou být přidány do stávajícího projektu 

 - Pracovní plochu (A), v této části je projekt vytvářen 

 - Programovací prostředí wizard (tzv. čarodej), které pomáhá při konfiguraci pohonných 

   objektů 

 - Seznam parametrů (expert list), který zobrazuje seznam všech parametrů které lze měnit 

 - Detailní přehled, informace o chybách a alarmech (B) 

 

Obr. 19 - Uživatelské rozhraní Starteru 
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Parametrizace a uvedení do provozu 

 Při uvedení do provozu měniče a motoru, je nutné provést následující kroky: 

 - Vytvoření projektu 

 - Automaticky zadat a nastavit topologii komponentu i konfiguraci pohonu 

 - Parametrizovat motor a prověřit topologií 

Před vytvořením projektu online, je nutné splnit následující požadavky: 

 - Komponenty pohonu jsou propojeny 

 - Měnič je zapojen v souladu s návodem k obsluze 

 - Profinet rozhraní je připojeno k počítači 

Vytvoření projektu 

 V programu Starer je nutné vytvořit nový projekt. Chcete-li spustit softwarový nástroj 

Startér, musíte použít ikonu spouštěče, nebo přes menu windows: Start > Starter > Starter.exe. 

Hlavní okno Starteru, které se otevře při spuštění je znázorněno na Obr. 20. 

 

Obr. 20 - Hlavní okno Starteru 

Po otevření Starteru je nutné vytvořit projekt pomocí průvodce (wizarda): vyberte Project > Open 

new project witch wizard (objevý se okno, Obr. 21). V novém okně si musíte zvolit  Find drive 

units online (hledání pohonných jednotek online), pomocí které se přistupuje ke konfiguraci 

komunikačních protokolů a navázání komunikace mezi měničem a počítačem. 

 

Obr. 21 - Definování nového projektu v programovacím prostředí Starter 
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Poté se otevře okno pro vytvoření nového projektu (Obr. 22), zde zadáme název projektu a 

volitelný jméno autora a komentář. 

 

Obr. 22 - Vytvoření nového projektu (úvodní data) 

Zvolení tlačítka Next se zpřístupní další nastavení pro komunikaci mezi počítačem a měničem. To 

je popsáno v praktické části této diplomové práce (viz. kapitola 4). 

Pro nastavení a parametrizaci měniče Sinamics mohou být použity také softwarové nástroje HW 

Config a Scout. 

Společnost Siemens už vyvíjí nástupce Startéru, který ponese název StartDrive (Programovatelný 

automat bude využívat software Step 7 verze V12). StartDrive bude integrován do TIA - Totally 

Integrated Automation portálu (prostředí pro Simatic Step 7 a Simatic HMI - Human Machine 

Interface). 
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3.3Komunikace podle Profidrive 

 PROFIdrive je PROFIBUS a PROFINET profil pro technologií pohonů s širokou škálou 

aplikací ve výrobních a procesních automatizačních systémů. Profidrive je nezávislá na 

používaném systému sběrnice (Profibus, Profinet). [9] 

Třídy zařízení  

PROFIdrive PROFIBUS DP PROFINET IO 

Periferní zařízení (P device) DP slave (I slaves) IO zařízení 

Kontrolér (kontrolér vyšší 

úrovně nebo uživatel 

automatizačního systému) 

Třída 1 DP master 

 

 

IO kontrolér 

 

 

Administrátor (inženýrské 

stanice) 

Třída 2 DP master IO administrátor 

 Tab. 1 - PROFIdrive třídy zařízení  

Vlastnosti kontroléru, administrátora a pohonných jednotek 

Vlastnosti Kontrolér Supervisior Pohonná jednotka 

Sběrnicový uzel Aktivní Pasivní 

Posílání zpráv Povolené bez vnější žádosti Možné pouze na žádost 

kontroléru 

Přijímaní zpráv Možné bez omezení Povolené pouze přijmout a uznat 

Tab. 2 - Vlastnosti kontroléru, administrátora a pohonných jednotek 

 Pohonná jednotka (Profibus slave, Profinet IO:IO zařízení). Například řídící jednotka 

CU320-2. 

 Kontrolér (Profibus: master třída 1, Profinet IO:IO kontroléru). 

 Kontrolér je typický pro vyšší úroveň řízení, ve kterém běží automatizační program. 

 Například SIMATIC S7 a SIMOTION. 

 Supervisior ( Profibus: master třída 2, Profinet IO:IO supervisior) 

 Zřízení pro konfiguraci, uvedení do provozu, obsluhu a monitorování, zatímco sběrnice je 

 v provozu - a zařízení které pouze vyměňují necyklické data s pohonnými jednotkami a 

 kontroléry. 

 Například programovací zařízení, rozhraní člověk stroj 

Komunikační služby 

 Dvě komunikační služby jsou definovány v PROFIdrive profilu (jmenovitě, cyklická 

výměna dat a acyklická výměna). 

 Cyklická výměna dat pomocí cyklického datového kanálu 

 Polohovací systémy vyžadují cyklicky aktualizované údaje v řízení s otevřenou a 

 uzavřenou smyčkou. Tato data musí být zaslány pohonným jednotkám ve formě žádané 

 hodnoty nebo přenášena z pohonných jednotek ve formě skutečných hodnot, 

 prostřednictvím komunikačního systému. Přenos těchto dat je obvykle časově kritický. 

 Acyklická výměna dat přes acyklický datový kanál 

 Acyklický kanál parametrů pro výměnu parametrů mezi řídícím / administrátorem a 

 pohonnými jednotkami je k dispozici. Přístup k těmto údajům není časově kritický. 
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 Kanál alarmů 

 Alarmy jsou na výstupu řízené na základě událostí, ukazují na výskyt a uplinutí chybových 

 stavů (errors). 

Interface IF1 a IF2 

Řídící jednotka CU320-2 může komunikovat prostřednictvím dvou různých rozhraní (IF1 a IF2). 

 IF1 IF2 

PROFIdrive Ano Ne 

Standardní telegramy Ano Ne 

Isochronní mód Ano Ano 

Typy pohonných objektů Všechny Všechny 

Může být použito pro Profinet IO, Profibus DP Profinet IO, Profibus DP, 

CANopen 

Je možný cyklický provoz Ano Ano 

PROFIsafe  Ano Ano 

Tab. 3 - Vlastnosti rozhraní IF1 a IF2 

3.3.1 Aplikační třídy 

 Existují různé aplikační třídy pro Profidrive podle rozsahu a typu aplikačních procesů. 

Profidrive nabízí celkem 6 aplikačních tříd, z nichž 4 jsou zde uvedeny: 

 Aplikační třída I (standardní pohon) 

 Jedná se o nejjednodušší případ, kdy je pohon ovládán pomocí žádané hodnoty otáček 

pomocí Profibusu a Profinetu. V tomto případě je regulace otáček plně zpracována v regulátoru 

pohonu. Typickými příklady použití jsou jednoduché frekvenční měniče pro řízení čerpadel a 

ventilátorů. [9] 

 
 

Obr. 23 - Aplikační třída I 
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Aplikační třída II (strandardní pohon s přídavnou funkcí) 

 Celý proces je rozdělen do několika malých dílčích podprocesů, které se rozdělí mezi 

pohony. To znamená, že automatizační funkce již nejsou umístěny výhradně v centrálním 

automatizačním zařízení, ale jsou také rozděleny do regulátorů pohonů. Samozřejmě, že toto 

rozdělení předpokládá, že komunikace je možná v každém směru, tedy i cross-komunikace mezi 

technologickými funkcemi individuálních regulátorů pohonu. Specifické aplikace zahrnují 

požadované hodnoty kaskád, vinutí pohonů a rychlost synchronizace aplikací pro kontinuální 

procesy s kontinuálním webem. [9] 

 

Obr. 24 - Aplikační třída II 

Aplikační Třída III (polohovací pohon) 

 

Obr. 25 - Aplikační třída III 
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Kromě ovládání pohonu, pohon zahrnuje i kontrolu polohy, což znamená, že funguje jako 

soběstačný jodnoosý polohovací pohon, zatímco technologické procesy vyšší úrovně se provádí na 

kontroléru. Žádosti polohy jsou přenášeny do regulátoru polohy přes Profinet nebo Profibus. 

Polohovací pohony mají velmi širokou škálu aplikací, např. stroje pro šroubování a odšroubování 

víčka na láhve v plnících závodech, umístění nožů na řezacím stroji. [9] 

Aplikační třída IV (centrální řízení pohybu) 

 Tato aplikační třída definuje požadované hodnoty rychlosti pro regulace otáček pohonu a 

kontrolu polohy na kontroléru, jako je například požadováno v oblasti robotiky a aplikací 

obráběcích strojů s koordinovanými pohyby na více pohonech. Řízení pohybu je realizováno 

především prostřednictvím centrálního numerického kontroléru (CNC - Central Numerical 

Controller). Při řízení polohy je smyčka uzavřena přes sběrnici. Synchronizace cyklů řízení pro 

řízení polohy s uzavřenou smyčkou pohonu vyžaduje synchronizační hodiny, které jsou poskytnuty 

Profibus DP a Profinet IO s IRT . [9] 

 

Obr. 26 - Aplikační třída IV 

Dynamické servo řízení (DCS - Dynamic Servo Control) 

 Profil Profidrive obsahuje koncept řízení DCS. To může být použito k výraznému zvýšení 

dynamické stability pozice řídící smyčky v aplikační třídě IV s jednoduchými prostředky. Za tímto 

účelem, mrtvá doba která je typická pro nastavení rozhranní požadované hodnoty rychlosti je 

minimalizována pro další opatření. [9] 

 

Výběr telegramů dle funkcí aplikační třídy 

 Telegramy které můžou být použity v následujících aplikačních třídách jsou uvedeny v 

následujících tabulkách 4 a 5. 
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Telegram 

(p0922= x) 

Popis Třída 

I 

Třída 

II 

Třida 

III 

Třída 

IV 

1 Žádaná hodnota otáček, 16-bit x x   

2 Žádaná hodnota otáček, 32-bit x x   

3 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s jedním 

snímačem polohy 

 x  x 

4 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s dvěma 

snímači polohy 

   x 

5 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s jedním 

snímačem polohy a DSC 

   x 

6 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s dvěma 

snímači polohy a DSC 

   x 

7 Polohování, telegram 7 (základní polohy)   x  

9 Polohování, telegram 9 (základní polohy s 

přímým vstupem) 

  x  

20 Žádaná hodnota otáček, 16-bit VIK-NAMUR x x   

81 Telegram snímače, 1 kanál snímače    x 

82 Rozšířený telegram snímače, 1 kanál snímače 

+ aktuální hodnota oráček 16-bit 

   x 

83 Rozšířený telegram snímače, 1 kanál snímače 

+ aktuální hodnota oráček 32-bit 

   x 

102 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 1 snímačem 

polohy a snížením točivého momentu 

   x 

103 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 2 snímači 

polohy a snížením točivého momentu 

   x 

105 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 1 snímačem 

polohy, snížením točivého momentu a DSC 

   x 

106 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 2 snímači 

polohy, snížením točivého momentu a DSC 

   x 

110 Základní polohy s MDI, ovládání a XIST_A   x  

111 Základní polohy v MDI módu   x  

116 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 2 snímači 

polohy, snížením točivého momentu a DSC + 

zátěž, točivý moment, výkon a aktuální 

hodnota proudu 

   x 

118 Žádaná hodnota otáček, 32-bit s 2 vnějšími 

snímači polohy, snížením točivého momentu a 

DSC + zátěž, točivý moment, výkon a aktuální 

hodnota proudu 

   x 

125 DSC se snížením točivého momentu, 1 snímač 

polohy 

   x 

126 DSC s před regulací točivého momentu, 2 

snímače polohy 

   x 

136 DSC s před regulací točivého momentu, 2 

snímače polohy + 4 stopové signály 

   x 

138 DSC s před regulací točivého momentu, 2 

vnější snímače polohy + 4 stopové signály 

   x 

Tab. 4 - Označení a popis hodnot parametrů pro řízení pohybu 



- 26 - 

 

Telegram 

(p0922= x) 

Popis Třída 

I 

Třída 

II 

Třida 

III 

Třída 

IV 

139 Regulace otáček/polohy s uzavřenou smyčkou 

s DSC a před regulací točivého momentu 

   x 

220 Žádaná hodnota otáček, 32-bit pro 

kovoprůmysl 

x    

352 Žádaná hodnota otáček, 16-bit, PCS7 x x   

370 Infeed (napájení) x x x x 

371 Infeed pro kovoprůmysl x    

390 Řídící jednotka s digitálními vstupy/výstupy x x x x 

391 Řídící jednotka s digitálními vstupy/výstupy a 

dvěmi  měřícími sondy 

x x x x 

392 Řídící jednotka s digitálními vstupy/výstupy a 

šesti  měřícími sondy 

x x x x 

393 Řídící jednotka s digitálními vstupy/výstupy, 8 

měřících sond a analogové vstupy 

x x x x 

999 Volné telegramy x x x x 

Tab. 5 - Označení a popis hodnot parametrů pro řízení pohybu 

3.3.2 Cyklická komunikace 

 Během řízení pohonů v uzavřené či otevřené smyčce musí řídící systém pracovat 

kontinuálně. Nezávisle na způsobu řízení, data jako ýádaná hodnota, akční veličina či aktuální 

měřené výstupní veličiny musí být přenášeny cyklicky. Podle způsobu řízení a náročnosti aplikace 

lze použít pro cyklickou komunikaci buď izochronní IRT kanál nebo neizochronní RT kanál. 

Cyklická komunikace slouží pro výměnu časově kritických procesních dat. [9] 

Telegramy a procesní data 

 Je-li vybrán telegram přes p0922 (výběr Profidrive standardní telegram), pohonná jednotka 

(řídící jednotka) procesní data, které jsou přenášeny určuje. Z pohledu pohonné jednotky, přijaté 

procesní data reprezentují přijímané slova a procesní data, které mají být odeslány na poslané 

slova. Přijaté a poslané slova zahrnují následující prvky: 

 Přijaté slova: řídící slova nebo žádané hodnoty 

 Poslané slova: stavová slova nebo skutečná hodnota 

Profidrive telegramy 

 Standardní telegramy 

Standardní telegramy jsou strukturovány v souladu s profilem Profidrive. Vnitřní procesní datová 

spojení jsou nastaveny automaticky v souladu s nastaveným číslem telegramu. Sem patří například 

telegramy p0922 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 81, 82 a 83. [9] 

 Výrobcem specifické telegramy 

Výrobcem specifické telegramy jsou strukturovány v souladu s interními specifikacemi firmy. 

Vnitřní procesní datová spojení jsou nastaveny automaticky v souladu s nastavením čísla 

telegramu. Sem patří telegramy p0922 = 102, 103, 105, 106, 110, 111, 116, 118, 125, 126, 136, 138 

a 139, 220, 352, 370, 371, 390, 391, 392, 392 a 393. [9] 

 Volné telegramy 

Posílané a přijaté telegramy mohou být konfigurovány dle potřeby pomocí technologie BICO 

(Binector Connector Technology) k propojení přijatých a poslaných procesních dat. p0922 = 999 
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Propojení telegramu 

 Pokud změníme parametr p0922 = 999 (tovární nastavení) na p0922 ≠ 999, telegramy jsou 

vzájemně propojeny a automaticky zablokovány. Výjimky jsou zde telegramy 20, 111, 220 a 352 

(viz. Tab. 4 a 5). Zde můžou být vybrané procesní data propojeny, jak je požadováno v odesílání / 

příjem telegramu. Změníme-li zpátky z p0922 ≠ 999 na p0922 = 999 tak předchozí propojení 

telegramu bude zachováno a může být kdykoli změněno. Telegram může být rovněž prodloužen. 

Jedná se o snadný způsob pro vytváření rozšířených telegramů propojených na základě stávajících 

telegramů. [9] 

Struktura telegramu 

 Parametr p0978 (seznam pohonných objektů) obsahuje řízené objekty, které používají 

cyklickou výměnu procesních dat. Nula se používá pro vymezení řízených objektů, které si 

nevyměňují procesní data. Pokuj je hodnota 255 zapsaná do parametru p0978, pohonná jednotka 

emuluje řízený objekt který je viditelný na Profibus master. To umožňuje cyklickou komunikaci na 

Profibus mater v následujících případech: 

 Bez změny konfigurace na řídících jednotkách, které mají různý počet řízených objektů. 

 Při vypnutých řízených objektech aniž bychom museli měnit projekt. 

Abychom zajistily soulad s profilem Profidrive musí platit: 

 Propojovací PZD (Process data) obdrží slovo 1 jako řídící slovo (STW1). 

 Propojovací PZD pošle slovo 1 jako stavové slovo 1 (STW1).  

 Jedno PZD = jedno slovo 

Pouze jeden z propojených parametrů (p2051 - Profidrive PZD nebo p2061 - Profidrive PZD 

dvojité slovo) může mít hodnotu ≠ 0 pro PZD slovo. Fyzikální slovo a dvojité slova hodnot jsou 

vloženy do telegramu jako referenční proměnné. Například parametr p200x použije referenční 

proměnné, tak obsah telegramu bude roven 4000hex nebo 40000000hex pro dvojité slova, pokud 

vstupní proměnná má hodnotu parametru p200x. [9] 

Struktura telegramů bude následovně: 

Řízený objekt Telegramy (p0922) 

A_INF 370, 371, 999 

B_INF 370, 371, 999 

S_INF 370, 371, 999 

SERVO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 105, 106, 116, 118, 125, 126, 136, 

138, 139, 220, 999 

SERVO (EPOS) 7, 9, 110, 111, 999 

SERVO (cl. loop pos ctrl) 139, 999 

VECTOR 1, 2, 20, 220, 352, 999 

VECTOR (EPOS) 7, 9, 110, 111, 999 

ENC 81, 82, 83, 999 

TM15DI_DO Není předdefinovaný telegram 

TM31 Není předdefinovaný telegram 

TM41 3, 999 

TM120 Není předdefinovaný telegram 

TM150 Není předdefinovaný telegram 

TB30 Není předdefinovaný telegram 

CU_S 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 999 

Tab. 6 - Struktura telegramů 
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V závislosti na řídícím objektu, je určen maximální počet procesních dat která mohou být 

přenesena na strukturu telegramu definovanou uživatelem: 

Řídící objekty Maximální počet PZD 

Poslat Přijmout 

A_INF 10 10 

B_INF 10 10 

S_INF 10 10 

SERVO 28 20 

VECTOR 32 32 

ENC 12 4 

TM15DI_DO 5 5 

TM31 5 5 

TM41 28 20 

TM120 5 5 

TM150 5 5 

TB30 5 5 

CU 25 20 

Tab. 7 - Maximální počet procesních dat která mohou být přenesena 

Režim rozhraní (Interface Mode) 

 Režim rozhraní se používá pro nastavení prověření kontroly a stavových slov ve shodě s 

jinými řídícími systémy a standardizovanými rozhraními. [9] 

Režim rozhraní je možné nastavit následovně: 

Hodnota   Režim rozhraní 

p2038 = 0   SINAMICS (tovární nastavení) 

p2038 = 1   SIMODRIVE 611 universal 

p2038 = 2   VIK-NAMUR 

Postup 

1. nastavíme parametr p0922 ≠ 999 

2. p2038 = nastavit požadovaný režim rozhraní 

Když jsou telegramy 102, 103, 105, 106, 116, 118, 125, 126, 136, 138 a 139 nastaveny, režim 

rozhraní je trvale zadán (p2038 - Profidrive STW/ZSW režim rozhraní = 1) a nemůže být změněn. 

Pokud jsou nastaveny polohovací telegramy 7, 9, 110 a 111, režim rozhraní je ve výchozím 

nastavení (p2038 = 0) a nemůže být změněn. 

Pokud nastavíme standardní telegram 20, režim rozhraní je nastaven ve výchozím nastavení  

(p2038 = 2) a nelze jej změnit. 

Když telegram, který určuje režim rozhraní (např. p0922 = 102) se změní na jiný telegram      

(např. p0922 = 3), nastavení v parametru p2038 jsou zachována. 

Přehled a popis řídících slov a žádaných hodnot 

 Tato část popisuje přiřazení a význam procesních dat v režimu rozhraní SINAMICS          

(parametr p2038 = 0). Referenční parametr je rovněž stanoven na příslušných procesních datech. 

Procesní data jsou obecně normalizovány v souladu s parametry p2000 až r2007. [9] 
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Zkratka Název Číslo 

signálu 

Datový 

typ 

STW1 Řídící slovo 1 1 U16 

STW2 Řídící slovo 2 3 U16 

NSET_A Žádaná hodnota otáček (16-bit) 5 I16 

NSET_B Žádaná hodnota otáček (32-bit) 7 I32 

G1_STW Enkodér 1 řídící slovo 9 U16 

G2_STW Enkodér 2 řídící slovo 13 U16 

G3_STW Enkodér 3 řídící slovo 17 U16 

A_DIGITAL Digitální výstupy (16-bit) 22 U16 

A_DIGITAL_1 Digitální výstupy (16-bit) 23 U16 

XERR Odchylka polohy 25 I32 

KPC Koeficient zesílení regulátoru polohy 26 I32 

SATZANW Volba bloku 32 U16 

MDI_TARPOS MDI = Manual data input (manuální vstupní data) 

cílová pozice 

34 I32 

MDI_VELOCITY MDI rychlost 35 I32 

MDI_ACC MDI zrychlení 36 I16 

MDI_DEC MDI zpomalení 37 I16 

MDI_MOD MDI specifický režim 38 U16 

STW2_ENC Řídící slovo 2 enkodér 80 U16 

MOMRED Omezení točivého momentu 101 I16 

M_VST Předregulační hodnota točivého momentu 112 U16 

DSC_STW Řídící slovo pro DSC křivky  114 U16 

T_SYMM Konstanta symetrizace 115 U16 

MT_STW Řídící slovo měřící sondy 130 U16 

POS_STW Řídící slovo polohování 203 U16 

OVERRIDE Přepis v režimu polohování 205 I16 

POS_STW1 Řídící slovo polohování 1 220 U16 

POS_STW2 Řídící slovo polohování 2 222 U16 

MDI_MODE MDI režim 229 U16 

M_LIM Limit točivého momentu 310 U16 

M_ADD Doplňkový točivý moment 311 U16 

E_STW1 Řídící slovo 1 pro aktivní napájení (aktivní síťový 

modul, chytrý (smart) síťový modul) 

320 U16 

STW1_BM Řídící slovo 1, varianta pro kovoprůmysl (BM) 322 U16 

STW2_BM Řídící slovo 2, varianta pro kovoprůmysl 324 U16 

E_STW1_BM Řídící slovo 1 pro napájení v kovoprůmyslu (Active, 

Bassic a Smart síťový modul) 

326 U16 

CU_STW Řídící slovo pro řídící jednotku 500 U16 

Datový typ je dle profilu PROFIdrive V4 

I16 = Integer16, I32 = Integer32, U16 = Unsignet16, U32 = Unsignet32 

Tab. 8 - Přehled řídících slov a žádaných hodnot 
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MOMRED (Omezení točivého momentu) 

 Tato žádaná hodnota může být použita k omezení (snížení) limitu točivého momentu na 

aktuálně aktivním pohonu. Použijeme-li výrobcem specifické Profidrive telegramy s řídícím 

slovem MOMRED, tok signálu je automaticky propojen až do okamžiku, kdy dojde k omezení 

točivého momentu. MOMRED určuje procento, o které má být snížen limit točivého momentu. 

Tato hodnota je vnitřně převedena na množství (částku), o kterou se točivý moment sníží 

(normalizováno přes parametr p1544 - Najíždění na pevný doraz snížením hodnocení točivého 

momentu). [9] 

 

Obr. 27 - MOMRED žádaná hodnota 

Popis stavových slov a skutečných hodnot 

 Tato část popisuje přiřazení a význam procesních dat v režimu rozhraní SINAMICS          

(parametr p2038 = 0). Dále platí následující předpoklady: 

 teplota 100°C, odpovídá 100% 

 elektrický úhel 90%, také odpovídá 100% 

Uvedu zde popis základních stavových slov a skutečných hodnot: 

Zkratka Název Číslo 

signálu 

Datový 

typ 

ZSW1 Stavové slovo 1 2 U16 

ZSW2 Stavové slovo 2 4 U16 

NACT_A Žádaná hodnota otáček A (16-bit) 6 I16 

NACT_B Žádaná hodnota otáček B (32-bit) 8 I32 

G1_ZSW Enkodér 1 stavové slovo 10 U16 

G2_ZSW Enkodér 2 stavové slovo 14 U32 

G3_ZSW Enkodér 3 stavové slovo 18 U32 

G1, 2, 3_XIST1 Enkodér 1, 2, 3 skutečná hodnota polohy 1 11,12,15 U32 

G1, 2, 3_XIST2 Enkodér 1, 2, 3 skutečná hodnota polohy 2 16,19,20 U32 

XIST_A Skutečná hodnota polohy A 28 I32 

XIST_B Skutečná hodnota polohy B 32 I32 

Tab. 9 - popis základních stavových slov a skutečných hodnot 
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Řídící a stavové slova pro enkodér 

 Procesní data pro enkodéry jsou k dispozici v různých telegramech. Například, telegram 3 

je k dispozici pro regulaci otáček s jedním snímačem polohy a přenáší procesní data z enkodéru 1. 

[9] 

Následující procesní data jsou k dispozici pro enkodéry: 

 Gn_STW enkodér n řízení (n = 1, 2, 3) 

 Gn_ZSW enkodér n stavové slovo 

 Gn_XIST1 enkodér n skutečná hodnota polohy 1 

 Gn_XIST2 enkodér n skutečná hodnota polohy 2 

Platí: 

 Enkodér 1 - Motorový enkodér (čidlo motoru) 

 Enkodér 2 - Systém přímého měření 

 Enkodér 3 - Doplňkový měřící systém - lze připojit přes parametr p2079 (Profidrive PZD 

výběr rozšíření telegramu) a rozšířením standardních telegramů. 

 

Obr. 28 - Příklad rozhraní enkodéru (enkodér 1 - dvě skutečné hodnoty, enkodér 2 - jedna skutečná 

hodnota) 

3.3.3 Motion Control (Řízení pohybu) s PROFIdrive 

 Funkce "řízení pohybu s Pofibus" nebo "řízení pohybu s Profinet" může být použita k 

implementaci isochronní řídící vazby mezi masterem a jedním nebo více slaves přes Profibus nebo 

Profinet sběrnici. Isochroní řídící vazba je popsána v technické dokumentaci [9]. 

Vlastnosti: 

 Pro aktivaci této funkce není nutné zadávat další parametry kromě konfigurace sběrnice, 

master a slave musí být nastaveny pouze pro tuto funkci. 

 Výchozí nastavení na straně masteru se provádí pomocí hardwarové konfigurace, např. 

HW Config se SIMATIC S7. Výchozí nastavení na straně slave se provádí pomocí 

parametrizačního telegramu, když sběrnice nabíhá. 

 Pevné vzorkovací doby jsou použity pro všechny datové komunikace. 

 Globální kontrola (GC - Global Control) hodin (taktu) informace je odeslaná před 

začátkem každého cyklu. 

 Délka cyklu závisí na konfiguraci sběrnice. Je-li vybrán cyklus, konfigurační nástroje 

(např. HW Config, Starter) poporují: 

  -  velký počet pohonných jednotek na slave / pohonná jednotka → delší cyklus 

  -  velký počet slaves / pohonné jednotky → delší cyklus 

 "Sing-of-life" čítač se používá k monitorování přenosu uživatelských dat a taktu selhání. 
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Přehled řízení s uzavřenou smyčkou 

Pro řízení s uzavřenou smyčkou platí: 

 Snímání aktuální hodnoty polohy na slave lze provést pomocí: 

 - Nepřímého měřícího systému (motorový enkodér) 

 - Doplňkové přímé měřící systémy 

 Rozhraní enkodéru musí být nakonfigurováno v procesních datech. 

 Řídící smyčka je uzavřena přes Profibus. 

 Regulátor polohy je umístěn na masteru. 

 Řídící systémy rychlosti a proudu se nachází na slave, kde jsou také umístěny snímané 

skutečné hodnoty (rozhraní enkodéru). 

 Cyklus regulátoru polohy je předán přes průmyslovou sběrnici na slaves. 

 Slaves musí synchronizovat svůj cyklus regulátoru rychlosti a/nebo proud s cyklem 

regulátoru polohy na masteru. 

 Žádaná hodnota rychlosti se zadává na masteru 

 

Obr. 29 - Řízení pohybu se sběrnicí Profibus (master a 3 slaves) 

Struktura datového cyklu 

cyklus dat se skládá z následujících prvků: 

 Globální kontrolní telegram (pouze Profibus) 

 cyklická část (žádané a skutečné hodnoty) 

 acyklická část (parametry a diagnostická data) 

 Reserve (pouze Profibus): 

   - Token passing ( metoda řízení přenosu zpráv postupným   

     zasíláním dotazů); TTH - Token Holding Time 

   - Pro vyhledání nového uzlu v řídícím seskupení 

   - Doba čekání do dalšího cyklu 

 

 

 



- 33 - 

 

 
Obr. 30 - Isochronní řízení pohybu s Profidrive 

Diagnostický kanál pro cyklickou komunikaci 

 Alarmy a chyby mohou být přenášeny přes dva nezávislé diagnostické kanály DS0 a DS1. 

Přenášené informace jsou uloženy v parametrech r0945 [8] pro chyby a r2122 [8] pro alarmy. To 

umožňuje alarmy a chyby z SINAMICS jednotky integrovat do systému diagnostiky kontroléru 

vyšší úrovně a automaticky zobrazit na HMI. Tato funkce je certifikována pro Profinet a Profidrive. 

Aktivace se provádí pomocí vhodného nastavení parametrů v konfiguračním nástroji (např. pomocí 

HW Config nebo TIA Portal). Funkčnost se poté přenese u příštího okamžiku připojení k napájení 

pohonu. Zprávy z diagnostických kanálů závisí na sběrnicovém systému, který je použit pro přenos 

dat. [9] 

 Alarmy a chyby odpovídají třídě chyb definované v profilu Profidrive. Můžeme si vybrat, 

zda alarmy a chyby jsou přenášeny do kontroléru vyšší úrovně buď jako SINAMICS zprávy nebo 

pomocí tříd chyb profilu Profidrive. Pro mapování chyb a alarmů můžeme použít standardních 

prostředků (např. GSDML). [9] 

alarmy a chyby jsou signalizovány: 

 při alarmu nebo chybovém číslu 

 Při přiřazení řídícího objektu, hardwarového komponentu a zprávě o hodnotě 

Sinamics přenáší tyto zprávy v pořadí, v jakém se vyskytli a neeviduje žádné časové údaje. Časové 

údaje jsou generovány z nadřazeného řízení, když jsou přijaté zprávy. Pro přenos těchto Sinamics 

zpráv se používá rozšířeného diagnostického kanálu. Přenos je možný přes rozhraní IF1 a IF2. 

Diagnostické zprávy jsou potvrzeny za použití již známých potvrzovacích tras. Pro diagnostiku lze 

využít stávající mechanismy TIA a S7 Classic. Je-li sdílené zařízení aktivní, pouze jeden z 

kontrolérů může přijímat diagnostiku. [9] 

 Pro přenos dat cyklickou komunikací přes Profinet existuje jedinečné přiřazení řídících 

(pohonných) objektů do slotů cyklické komunikace. Diagnostika se vydává na MAP/PAP-

submodulu. Přenos dat pro acyklickou komunikaci nemá nakonfigurován žádný slot ve kterém 

může být diagnostika vydána. Poruchy které se vyskytnou jsou vedeny přes spojení BICO na 

řídícím objektu. [9] 
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3.3.4 Paralelní provoz komunikačních zozhraní 

 Cyklické procesní data (žádaných hodnot / skutečných hodnot) jsou zpracovány pomocí 

rozhraní IF1 a IF2. Používají se následující rozhraní: 

 Rozhraní na desce řídící jednotky pro Profibus - DP a Profinet. 

 Přídavné moduly rozhraní (COMM - BOARD) pro Profinet (CBE20) nebo CANopen 

(CBC10) pro vložení do řídící jednotky. 

Parametr p8839 (PZD rozhraní přiřazení hardwaru) slouží k nastavení paralelního chodu rozhraní 

na desce řídící jednotky a přídavného modulu rozhraní v Sinamcs systému. Funkčnost je přiřazena 

rozhraním IF1 a IF2 pomocí indexů. [9] 

Například jsou možné následující aplikace: 

 Kdy Profibus DP se použije pro řízení a Profinet k získání skutečných a naměřených 

hodnot pohonu 

 Profibus DP pro řízení a Profinet pro inženýrství pouze 

 Kombinovaný režim se dvěma mastery (první pro logiku a koordinaci, druhý pro 

technologií) 

 Sinamics spojení přes IF2 (CBE20), standardní telegramy a Profisafe přes IF1 

 Provozování redundantních komunikačních rozhraní 

Dvě cyklické rozhraní pro žádané a skutečné hodnoty se liší o rozsahy použitých parametrů (BICO 

technologie atd.) a funkce které mohou být použity. Jsou označeny jako cyklické rozhraní  1 (IF1) a 

2 (IF2). Parametr p8839[0,1]  se používá k nastavení paralelního provozu harwarových rozhraní a 

přiřazení cyklických rozhraní IF1 a IF2 pro řídící jednotku řídícího objektu. S továrním nastavením 

parametru p8839 = 99 je pevně přiřazeno pouze jedno z cyklických rozhraní v závislosti na 

komunikačním systému, např. Profidus DP, Profinet a CANopen. Přiřazení může být libovolně 

definováno parametrizací uživatele pro paralelní provoz. [9] 

V následující tabulce jsem uvedl různé vlastnosti (uvedeny jen základní,více vlastností je popsáno 

v technické dokumentaci) těchto dvou cyklickách rozhraní: 

Vlastnost IF1 IF2 

Žádaná hodnota (BICO zdroj signálu) r2050, r2060 r8850, r8860 

Skutečná hodnota (BICO klesání signálu) p2051, p2061 p8850, p8861 

Profidrive shoda (přizpůsobení) Ano Ne 

Profidrive výběr telegramu (p0922) Ano Ne 

Možnost isochronního režimu (p8815[0]) Ano Ano 

Možnost Profisave (p8815 [1]) Ano Ano 

Komunikace slave -to-slave (pouze Profibus) Ano Ano 

Seznam řídících objektů (p0978) Ano  Ano 

Tab. 10 - Vlastnosti cyklických rozhraní IF1 a IF2 

Zásuvný modul hardwarového rozhraní IF1 IF2 

Bez zásuvného modulu, použijeme pouze rozhraní na 

řídící jednotce (Profinet, Profibus nebo USS) 

Na desce řídící 

jednotky 

-- 

CU320-2DP s CBE20 (modul rozhraní Profinetu) COMM BOARD Na desce CU 

Profibus / USS 

CU320-2PN s CBE20 Na desce CU 

Profinet 

COMM BOARD 

Profinet 

CAN modul CBC10 Na desce CU COMM BOARD 

Tab. 11 - Implicitní přiřazení hardwaru cyklických rozhraní pro p8839[0] = p8839[1] = 99 
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Tovární nastavení parametru p8839[0,1] = 99 umožňuje implicitní (automatické) přiřazení (viz. 

tabulka výše). Alarm je generován v případě neplatné nebo nedůsledné parametrizace přiřazení. 

Údaje o izochronních aplikacích mohou být zpracovány pouze přes jeden ze dvou rozhraní IF1 

nebo IF2 (parametr p8815). Dvě možnosti parametrizace jsou možné v případě je-li vložen 

dodatečný Profinet modul CBE20 v řídící jednotce CU320-2 DP. Pak platí: 

 - p8839[0] = 1 a p8839[1] = 2 Profibus je isochronní a Profinet cyklický 

 - p8839[0] = 2 a p8839[1] = 1 Profinet je isochronní a Profibus cyklicý 

Pokud používáme konfigurační nástroje (například HW Config nebo Starter), nemůže být zobrazen 

Profibus / Profinet slave se dvěmi rozhraními. To je důvod, že se Sinamics objeví dvakrát v 

projektu nebo ve dvou projektech, i když fyzicky je to jen jedno zařízení. [9] 

3.3.5 Acyklická komunikace 

Na rozdíl od cyklické komunikace, přenos dat probíhá pouze tehdy je-li výslovně podána žádost 

(například pro čtení a zápis parametrů). Acyklická komunikace má k dispozici služby "čtení 

datového záznamu - read data record" a "zápisu datového záznamu - write data record". Pro čtení a 

zápis parametrů jsou k dispozici následující možnosti:  

 - protokol S7 

Tento protokol používá softwarový nástroj Starter (například v online režimu přes Profibus). 

 - Profidrive kanál parametrů 

Pro Profibus DP platí že adresování je prováděno pomocí logické nebo diagnostické adressy. 

Kdežto adresování Profinetu IO se provádí pouze pomocí diagnostické adresy, která je přiřazena k 

modulu jako patice 1 (socket). Parametry nemohou být zpřístupněny přes patici 0.  [9] 

 

Obr. 31 - Čtení a zápis dat 
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Vlastnosti kanálu parametrů: 

 jedna 16-bitová adresa pro každé číslo parametru a dílčího indexu (neboli subindexu). 

 Současné připojení několika dalších Profibus masterů (master class 2 viz. kap. 3.4) nebo 

Profinet administrátorů (např. software pro uvedení do provozu Starter). 

 Přenos rozdílných parametrů v jednom přístupu (vícenásobná žádost parametru - multiple 

parameter request) 

 Je možný převod rozdílných polí (tzv. arrays) nebo části pole 

 Pouze jedna žádost parametru je zpracována ve stejnou dobu (bez proudového zpracování) 

 Parametr žádost / odezva se musí vejít do datového souboru (maximálně 240 bajtů) 

 Úloha (task) nebo hlavička odezvy jsou uživatelská data 

Určení čísel pohonném objektu 

 Další informace o pohonném objektu (např. čísla pohonného objektu) můžou být stanovena 

následovně pomocí parametrů p0101, r0102 a p0107 / r0107: 

1. Hodnota parametru r0102 ("počet pohonných objektů") pro pohonný objekt 1 je čtená 

prostřednictvím žádosti o čtení. Pohonný objekt 1 je řídící jednotka (CU), což je minimální 

požadavek pro každý pohonný systém. [9] 

2. V závislosti na výsledku počáteční žádosti na čtení, další čtení žádosti  pro řídící jednotku 1 jsou 

používány ke čtení indexů pro parametr p01011 (čísla pohonného objektu), jak je uvedeno v 

parametru r0102. (Je-li počet pohonných objektů například 5, hodnoty indexů 0-4 z parametru 

p0101 jsou čteny. Samozřejmě že příslušné indexy mohou být čteny najednou). [9] 

Tyto první dva body nám poskytnou informace o počtu pohonných objektů, které existují v řídícím 

systému a stávajících pohonných objektů. 

3. Parametr r0107 / p0107 (typ pohonného objektu) je čtený pro každý pohonný objekt / osy 

(indikovaný číslem pohonného objektu). V závislosti na pohonném objektu, parametr 107 může být 

buď nastavitelný parametr nebo displejový (zobrazovací) parametr. Hodnota v parametru r0107 / 

p0107 signalizuje (označuje) pohonný objekt. Kódování pro typ pohonného objektu je uveden v 

seznamu parametru. [9] 
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3.4 Komunikace přes PROFIBUS DP  

 Je otevřená mezinárodní průmyslová sběrnice, která je standardem pro široký okruh 

produkce a procesních automatizačních aplikací. [9] 

Standardy zajištující otevřené, multi-vendor (multi-prodavače) systémy: 

-Mezinárodní norma EN 50170 

-Mezinárodní norma IEC 61158 

Tyto sběrnice jsou optimalizované pro vysokorychlostní, časově kritické datové komunikace. 

Před synchronizací k izochronnímu PROFIBUS, všechny impulzy pohonů musí být potlačeny. To 

platí i v případě pohonů které nejsou řízené přes PROFIBUS. [9] 

Master a slave 

Master 

jsou rozděleny do dvou tříd: 

- První třída (Master class 1) 

Ústřední automatizační stanice, která mění data v cyklickém a acyklickém režimu s jednotkou 

slave. Komunikace mezi mastery je také možná. 

Příklady: SIMATIC S7, SIMOTION 

- Druhá třída (Master class 2) 

Zařízení pro konfiguraci, uvedení do provozu, ovládání a sledování během operace sběrnice.  

Zařízení která mění data jen s uzly typu slave v acyklickém režimu. 

Příklady: Programovací zařízení, rozhraní člověk-stroj 

Slave 

S ohledem na PROFIBUS, SINAMICS pohony jsou typu slave. 

 

Vlastnosti Master Slave 

Jako sběrnicový uzel Aktivní 

 

pasivní 

Posílání telegramů Přípustný bez externí žádosti Možný pouze na žádost mastera 

Příjem telegramů Možný bez jakýchkoli omezení 

 

Pouze přijímat a uznat potvrzení 

tab.1 - Vlastnosti master a slave 

Přístupová metoda sběrnice 

 Profibus používá přecházející metodu znaku tj. aktivní stanice (mastery) jsou uspořádány v 

logickém kruhovém spojení ve kterém jsou oprávněni k tomu, aby poslaly obdržení v rámci 

definovaného časového rámce. Během tohoto časového rámce je master oprávněný k tomu, aby s 

povolením k odeslání mohl komunikovat s ostatními mastery nebo ovládal komunikaci s 

přiřazenými slaves v master/slave postupu. [9] 

PROFIBUS telegram pro cyklické a acyklické přenosy dat 

 Každá pohonná jednotka která podporuje cyklickou výměnu dat používá telegram k tomu, 

aby poslala a přijala všechny procesní data. Separátní telegram je zaslaný za účelem vykonávat 

všechny acyklické služby (číst/zapisovat parametry) pod jednotlivou PROFIBUS adresu. Acyklická 



- 38 - 

 

data jsou přenášena s nižší prioritou po cyklickém přenosu dat. Celková délka telegramu se zvyšuje 

s počtem pohonných jednotek které se podílí na výměně procesních dat. [9] 

Pořadí z pohonných jednotek v telegramu 

 Na straně pohonu je sled hnacích objektů v telegramu zobrazen pomocí seznamu v p0978 

(0...24), kde to může být také změněno. Můžeme použít Softwaru STARTER k zobrazení sledu 

hnacích objektů pro provoz pohonných systémů v režimu on-line v rámci projektového navigátoru 

pod "Driver unit" > "Comunication" > "Telegram configuration". Kdy vytvoříme konfiguraci na 

straně kontroleru (například v programu HW Config), procesní a data schopné pohonné jednotky 

pro aplikaci jsou přidány k telegramu v tomto pořadí. [9] 

Pohonné jednotky mohou měnit procesní data následovně: 

- aktivní napájení 

- základní napájení 

- řídící jednotka 

- ENC 

- chytré napájení 

- SERVO 

- svorkovnice 

- svorkový modul 15 

- VECTOR 

Pořadí pohonných jednotek v programu HW Config musí být stejný jako v jednotce 

pohonu p0978. 

Struktura telegramu závisí na pohonné jednotce, což musíme brát v úvahu během konfigurace. 

Konfigurace jsou povoleny, aby nebrali v úvahu všechny pohonné jednotky které jsou přítomné v 

systému (například konfigurace SERVO,SERVO,SERVO apod.) [9] 

Uspořádání telegramů a komponentů 

Předdefinované složení komponentů má následnou strukturu telegramů. Samozřejmě můžeme 

zkontrolovat a změnit pořadí telegramů přes parametr p0978 [0.....15]. 

 

obr. 32 - Uspořádání komponentů a telegramů 
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Nastavení adres 

Profibus rozhraní s LED diodami a přepínači adres jsou standardně k dispozici u řídících jednotek 

CU320-2 DP. Na řídící jednotce CU320-2 DP, je adresa Profibusu nastavená jako hexadecimální 

hodnota pomocí dvou otočných kódovacích přepínačů (které se nachází pod krytem). Hodnoty 

mezi 0dec (00hex) a 127dec (7Fhex) lze nastavit jako adresu. Horní otočný kódovací přepínač (H) 

se používá pro nastavení hexadecimální hodnotu a spodní otočný kódovací přepínač (L) pro 

hodnotu .[9] 

 
tab. 12 - PROFIBUS přepínač adres 

Tovární nastavení otočných kódovacích přepínačů je 0dec (00hex). Jsou dva způsoby jak nastavit 

adresu. 

1. Pomocí parametru p0912 

- Jestliže chceme nastavit adresu sběrnice na uzlu pomocí programu STARTER, musíme nejprve 

nastavit otočný kódovací přepínač do polohy 0dec (00hex) nebo 127dec (7Fhex). 

- Potom pomocí parametru p0918 nastavíme adresu na hodnotu mezi 1 a 126. 

2. Pomocí přepínače na řídící jednotce 

- Adresa se nastaví ručně na hodnoty mezi 1 a 126 pomocí otočných kódovacích přepínačů. V 

tomto případě se parametr p0918 používá pouze ke čtení adres. 

- Aktuálně nastavená adresa otočného kódovacího přepínače se zobrazí v parametru r2057. 

Pouze hodnoty 1-126 (7Ehex)  jsou platné pro Profibus adresování. Pokud jsou hodnoty nastaveny 

nad 127, pak nastavená hodnota je interpretována jako "0". Pokud je nastavena hodnota "0" nebo 

"127" určuje adresu parametr p0918. Adresa 126 se používá pro uvedení do provozu. Když se 

několik řídících jednotek připojí k vedení Profibus, nastavíme adresy jinak než je tomu u továrního 

nastavení. Každá Profibus adresa ve vedení může být přidělena pouze jednou. Každá změna 

provedená na sběrnicové adrese není vykonána do doby, než dojde k zapnutí napájení. [9] 

Identifikace zařízení 

Identifikace jednotlivých slaves usnadňuje diagnostiku a poskytuje přehled nad uzly na sběrnici 

Profibus. Informace o každém slave v systému je uložena v řídící jednotce ve specifickém 

parametru r0964 (0...6) kde můžeme nastavovat identifikaci zařízení. [9] 

Stínění a zakončovací odpor sběrnice 

Spolehlivý přenos dat přes sběrnici Profibus závisí, mimo jiné i na nastavení koncových odporů a 

stínění kabelů. Stínění kabelů musí být připojeno v konektorech přes velké plochy na obou 

koncích. Koncový odpor sběrnice v konektorech musí být nastaven tak že: 

 - první a poslední uzel v lince musí mít nastaveny koncové odpory, 

 - ostatní uzly v lince nemusí mít nastaveny koncové odpory. 
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3.4.1 Motion Control (Řízení pohybu) s Profibus 

 

Obr. 33 - Řízení pohybu / izochronní pohon spojený se sběrnicí Profibus, optimalizovaný cyklus s 

TMAPC = 2*TDP 

Sekvence přenosu dat do řídícího systému s uzavřenou smyčkou 

- Aktuální pozice hodnoty G1_XIST1 je načtena do telegramového obrazu v čase TI před začátkem 

každého cyklu a převedena na master v příštím cyklu.  

- Řízení s uzavřenou smyčkou začne na masteru v čase TM po každém cyklu regulátoru polohy a 

použití aktuální hodnoty proudu načtené předtím ze slave. 

- V dalším cyklu, master posílá vypočítané žádané hodnoty na telegramový obraz slaves. Příkaz 

požadované hodnoty otáček NSET_B se vydává na řídící systém s uzavřenou smyčkou v čase TO, 

před začátkem cyklu. [9] 

Stanovení kritérií pro časy 

 Cyklus (TDP) 

TDP musí být nastavená na stejnou hodnotu pro všechny uzly sběrnice. Musí platit TDP > TDX a TDP 

> TO. TDP je tak dostatečně velké k tomu, aby probíhala komunikace se všemi uzly sběrnice. 

Pokud dojde ke změně TDP na Profibus masteru, musí být systém pohonu zapnutý (Power ON) 

nebo musíme nastavit parametr p0972 (reset pohonné jednotky) na "1". 

 TI a TO 

Nastavení doby TI a TO v co nejkratším čase snižuje prodlevy v regulaci polohy. Proto musí platit 

vztah TO > TDX + TOmin 

Nastavení a optimalizace lze provést pomocí softwarových nástrojů (např. HW Config, 

STARTER). 
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Označení a popis pro řízení pohybu 

Označení Limitní hodnota Popis 

TBASE_DP 250µs Časová základna pro TDP (Time basse for TDP) 

TDP TDP ≥ TDP_MIN 

 

TDP_MIN ≤ TDP ≤TDP_MAX 

DP doba cyklu (cycle time) 

TDP = DX + MSG + RES + GC 

TDP = celočíselný násobek * TBASE_DP 

TDP_MIN = 1ms; TDP_MAX = 32ms 

TMAPC  Master aplikace doby cyklu (Master application cycle time) 

Jedná se o časový rámec, ve kterém master aplikace generuje 

nové žádané hodnoty (např. cyklus v regulátoru polohy). 

TMAPC = celočíselný násobek * TDP 

TBASE_IO 125µs Časová základna pro TI, TO (Time basse for TI, TO) 

TI TI_MIN ≤ TI < TDP Čas skutečné snímané hodnoty (Time of actual-value sensing) 

Je doba, ve které se skutečná hodnota polohy snímá před 

začátkem každého cyklu. 

TI = celočíselný násobek z TBASE_IO 

TI_MIN odpovídá nejdelšímu cyklu regulátoru proudu v pohonné 

jednotce, minimum 125µs. 

TO TDX + TO_MIN ≤ TO < TDP Čas přenosu žádané hodnoty (Time of setpoint transfer) 

Je čas, kdy přenášené žádané hodnoty (žádaná hodnota otáček) 

jsou přijaty řídícím systémem s uzavřenou smyčkou po začátku 

cyklu. 

TO = celočíselný násobek z TBASE_IO 

TO_MIN odpovídá nejdelšímu cyklu regulátoru otáček v pohonné 

jednotce, minimum 125µs. 

TDX TDX < TDP Čas výměny dat (Data exchange time) 

Je doba potřebná v rámci jednoho cyklu pro přenos procesních 

dat na všech dostupných slaves. 

TPLL_W - PLL (Phase locked loop - fázový závěs) okno (window) 

TPLL_D - PLL zpoždění (delay time) 

GC  Globální řízení telegramu - přenos telegramu (Global Control 

Telegram - broadcast telegram) 

DX  Výměna dat (Data Exchange) 

Tato služba se používá k implementaci uživatelské výměny dat 

mezi master a slave 1 - n. 

MSG  Acyklické služby (Acyclic service) 

Tato služba se používá k implementaci uživatelské výměny dat 

mezi master a slave 1 - n na acyklickém základě. 

RES  Rezerva (Reserve): Jedná se o "aktivní pauzu" až do uplynutí 

isochronního cyklu. 

R  Výpočet času (Computation time), rychlosti nebo regulátoru 

polohy v master nebo slave. 

TM  Čas masteru (Master time) 

Začátek řízení s uzavřenou smyčkou masteru. 

Tab. 13 - Označení a popis pro řízení pohybu 
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3.4.2 Slave to slave komunikace 

 U systému Profibus DP, mater se táže všech slaves, jeden po druhém v DP cyklu. V tomto 

případě, master přenáší své výstupní data (žádaných hodnot) na konkrétní slave a obdrží jako 

odpověď výstupní data (skutečné hodnoty). Rychlé, distribuované přenosy dat mezi pohony 

(slaves) je možný pomocí funkce "slave to slave komunikace" bez přímé účasti mastera. [9] 

 

Obr. 34 - Slave to slave komunikace s modelem vydavatel - odběratel (publisher - subscriber) 

Vydavatel (Publisher) 

 Při použití funkce "slave to slave komunikace", musí být alespoň jeden slave působicí jako 

vydavatel. Vydavatel je určen masterem, kdy výstupní data jsou přenesená s upravenou vrstvou 2 

kódu funkce (DXC.req - výměna dat vysílání). Vydavatel pak posílá svá vstupní data pro master s 

vysílacím telegramem všem uzlům sběrnice. [9] 

Odběratel (Subscriber) 

 Odběratelé vyhodnotí vysílané telegramy, poslané z vydavatelů a použije data která byla 

doručena jako žádané hodnoty. Tyto žádané hodnoty vydavatele jsou použity, kromě žádaných 

hodnot obdržených od mastera odpovídající konfigurované (zadané) struktuře telegramu (p0922). 

Odkazy a odbočky (Links and taps) 

 Odkazy nakonfigurované v odběrateli (spojení s vydavatelem) obsahují následující 

informace: 

 - Z kterého vydavatele jsou vstupní data přijata  

 - Jaký je obsah vstupních dat 

 - Kde jsou přijaty další žádané hodnoty 

Několik odboček jsou možný během odkazu. Několik vstupních dat nebo oblast vstupních dat, 

které nejsou spojeny navzájem, mohou být použity jako žádaná hodnota přes odbočku (tap). 

Odkazy na naše vlastní pohonné jednotky jsou možné. Například, data v dvojitém motorovém 

modulu (double motor module) mohou být převedeny z pohonu A k tomu, aby řídily pohon B. 

Tento vnitřní odkaz odpovídá, pokud jde o načasování, ke spojení přes Profibus. [9] 
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Předpoklady 

Následující předpoklady by měly být dodrženy pro komunikaci slave to slave: 

 - Verze Startéru 4.2 nebo vyšší 

 - Konfigurace: Drive ES Basic, Drive ES Simatic nebo Drive ES PCS7 verze 5.3 SP3 nebo 

   vyšší, případně pomocí souboru GSD (genetic station description files - generická stanice 

   s popisy souboru) 

 - Firmware verze 4.3 nebo vyšší 

 - Maximální počet procesních dat na pohonu lze určit z hodnoty parametru r2050 (popis) 

 - Maximálně 16 odkazů na vydavatele 

Aplikace  

Například, následující aplikace mohou být implementovány pomocí funkce slave to slave 

komunikace: 

 - vazby os (to je praktické pro isochronní režim) 

 - určení binector připojení z jiného slave 

Funkce slave to slave komunikace není k dispozici pro řídící jednotku CU310-2 PN. 

Přiřazení žádané hodnoty v odběrateli 

 - Počet žádané hodnoty 

Když je komunikace sběrnice založena, master signalizuje počet žádaných hodnot slave, které mají 

být přeneseny pomocí konfigurujícího telegramu (ChkCfg). 

 - Obsah žádaných hodnot 

Struktura a obsah dat se určuje pomocí místní konfigurace procesních dat pro Sinamics slave. 

 - Provoz jako "standard" slave 

Pohonná jednotka (slave) přijímá pouze své žádané hodnoty jako výstupní data z materu. 

 - Provoz jako odběratel 

Když je slave provozován jako odběratel, některé z žádaných hodnot jsou definovány jedním nebo 

více vydavateli spíše než masterem. Slave je informován o přiřazení pomocí parametrizačního a 

konfiguračního telegramu, když je komunikační sběrnice založena. [9] 

Aktivace / parametrizace komunikace slave to slave 

 Funkce slave to slave komunikace musí být aktivována a to jak ve vydavatelích tak i v 

odběratelích, přičemž je možné konfigurovat pouze odběratele. Vydavatel je automaticky 

aktivovaný během startu (spuštění) sběrnice. [9] 

Aktivace vydavatele 

 Master je informovaný o tom které slaves mají být řešeny jako vydavatelé s upravenou 

vrstvou 2 kód funkce (DXB req) přes konfiguraci z odkazů odběratele. Vydavatel pošle svá vstupní 

data nejen na mastera, ale také jako vysílací telegram všem uzlům sběrnice. Toto nastavení se 

provádí automaticky pomocí softwarového nástroje (např. HW Config). [9] 

Aktivace odběratele  

 Slave, který má být použit jako odběratel, vyžaduje tabulku filtru. Slave musí vědět, jaké 

jsou žádané hodnoty přijaté od masteru a které jsou přijaty od vydavatele. Tabulka filtru je 

vytvořená automaticky přes sběrnici pomocí softwarového nástroje (např. HW Config). Obr. 35 

zobrazuje informace obsažené v tabulce filtru. [9] 
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Parametrizační telegram (SetPrm) 

Tabulka filtru je převedena jako vyhrazený blok z masteru na slave s parametrizačním telegramem, 

je-li zřízená komunikační sběrnice. 

 

Obr. 35 - Blok filtru v parametrizačním telegramu (SetPrm) 

Konfigurační telegram (ChkCfg) 

Pomocí konfiguračního telegramu, slave ví kolik žádaných hodnot budou přijaty od mastra a kolik 

skutečných hodnot je třeba zaslat na master. Pro slave to slave komunikaci je potřebný specialní 

místo ID pro každou odbočku. Softwarový konfigurační nástroj (např. HW Config) generuje toto 

ID. ID se poté přenese s ChkCfg do pohony zařízení, která fungují jako odběratelé. [9] 

Uvedení do provozu pomocí softwarového nástroje Starter 

Slave to slave komunikace je konfigurována v softwaru HW Config a je pouze rozšíření stávajícího 

telegramu. Startér podporuje rozšíření telegramu. Chceme-li dokončit konfiguraci slave to slave 

komunikace pro pohonné objekty, telegram části pohonných objektů v Startéru musí odpovídat těm 

rozšířeným v HW Config. Konfigurace je provedena centrálně prostřednictvím konfigurace 

příslušného pohonného zařízení. [9] 
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Obr. 36 - Konfigurace slave to slave komunikačního spojení v programu Startér 

Postup 

1. V přehledu pro Profibus telegram (Obr.36), můžeme zpřístupnit telegram součástí pohonných 

objetů, například SERVO_01. Vybereme typ telegramu (volný konfigurační telegram s BICO) pro 

konfiguraci. 

2. Zadáme délku telegramu pro vstupní a výstupní data podle nastavení v programu HW Config. 

Pro odkazy slave to slave komunikace platí, že vstupní data se skládají z části telegramu mastera a 

slave to slave dat. 

3. Při výběru telegramu, nastavíme část telegramu na standardní telegram (na obrázku Standard 

telegram 2), což má za následek zobrazení rozdělení telegramu na standardní a rozšířený. 

Rozšířený telegram představuje část telegramu slave to slave komunikace. [9] 

 

Obr. 37 - Zobrazení rozšíření telegramu 
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4. V navigátoru projektu, vybereme položku "Communication > Protocol selection on Profibus" 

pro pohonný objekt SERVO_01. Ty jsou pak opatřeny strukturou Profibus telegramu ve směru 

přijímat a odesílat. Rozšířený telegram od PZD5 je část pro slave to slave komunikaci. [9] 

 

Obr. 38 - Konfigurace Profibus slave to slave komunikace ve Startéru 

5. Chceme-li připojit pohonné objekty do procesních dat které jsou přijaté přes slave to slave 

komunikaci, musíme propojit příslušné konektory na odpovídající signály poklesu (propadu). 

Seznam na konektoru ukazuje všechny signály, které jsou k dispozici pro propojení (viz. Obr.39). 

 
 

Obr. 39 - Propojení PZDs pro slave to slave komunikace se standardními telegramy 
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GSD  

 Ve speciálních generických staničních souborech s popisy (GSD) jsou vlastnosti Profibus 

slave jednoznačně a plně popsány pro použití slave to slave komunikace se systémy Sinamics. 

Soubory GSD lze nalézt na internetových stránkách podpory Siemens, na disku s programem 

Starter nebo na paměťové kartě v adresáři (\\SIEMENS\SINAMICS\DATA\CFG\). 

Identifikace zařízení 

 Identifikace jednotlivých slaves usnaďnuje diagnostiku a poskytuje celkový přehled uzlů 

na sběrnici Profibus. Informace pro každý slave je uložen v parametru řídící jednotky r0964[0...6] 

identifikaci zařízení. [9] 

Diagnostika pro Profibus slave to slave komunikace ve Startéru 

 Vzhledem k tomu, že Profibus slave to slave komunikace je realizována na základě vysílání 

telegramu, může odběratel detekovat připojení nebo datové chyby, například přes délku dat 

vydavatele (viz. konfigurace telegramu). Vydavatel může pouze zjišťovat a hlásit přerušení 

cyklického spojení s DP masterem (A01920, F0191). Vysílaný telegram k odběrateli nebude 

poskytovat žádnou zpětnou vazbu. Chyba odběratele musí být vedena zpět přes slave to slave 

komunikaci. V případě hlavního pohonu (master drive) 1:n, je třeba dodržovat omezenou velikost  

rámce (viz odkazy a odbočky). Není možné mít n odběratelů kteří nahlásí svůj status přes slave to 

slave komunikaci přímo na hlavní pohon (vydavatel). Diagnostika může být provedena za použití 

diagnostických parametrů r2075 (příjem Profibus diagnostiky telegram offset PZD) a r2076 (poslat 

Profibus diagnostiku telegram offset PZD). V parametru r2074 (diagnostika Profibus, obdržet 

adresu sběrnice PZD) zobrazuje DP adresu zdroje žádané hodnoty příslušného PZD. Parametry 

r2074 a r2075 umožňují zdroj slave to slave komunikačního vztahu, který má být ověřen v 

odběrateli. [9] 

Chyby a alarmy s komunikací slave to slave 

 Alarm A01945 signalizuje, že spojení s nejméně jedním vydavatelem pohonného zařízení 

chybí nebo selhalo. Jakékoliv přerušení vydavatele je také ohlášené chybou F01946 na příslušné 

jednotce pohonu. Selhání vydavatele pouze dopadá na příslušné pohonné objekty. [9] 

3.4.3 Zprávy přes diagnostické kanály 

 Zprávy lze zobrazit nejen pomocí známých softwarových nástrojů (Startér, Scout). Po 

aktivaci diagnostické funkce, zprávy jsou přeneseny do nadřazeného řízení prostřednictvím 

standardizovaných diagnostických kanálů. Zprávy jsou zde hodnoceny nebo předány pro vhodné 

zobrazení na odpovídající uživatelské rozhraní (Simatic HMI, TIA portal, atd.). Zprávy jsou 

zobrazeny na příslušných uživatelských rozhraní, podobně jako ve Startéru. Tímto způsobem, 

problémy nebo chyby můžou být umístěny a opraveny okamžitě, bez ohledu na nástroje aktuálně 

používané. [9] 

 Při navazování komunikace mezi Sinamics a masterem / kontrolérem, aktivovaný 

diagnostický režim tohoto masteru / kontroléru je první převedený do pohonu. S aktivovanými 

diagnostikami, Sinamics nejprve přenese všechny čekající zprávy na master / kontrolér. [9] 
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3.5 Komunikace přes PROFINET IO 

 Profinet IO je otevřený standard průmyslového Ethernetu pro širokou škálu výrobních a 

automatizačních aplikačních procesů. Profinet IO dodržuje TCP/IP a IT standardy. Deterministické 

zpracování signálu v reálném čase je velmi důležité v průmyslových sítí. Proto Profinet IO je 

konstruován tak aby tyto požadavky splňoval. Mezinárodní norma IEC 61158 zajišťuje otevřené 

stabdardy pro multi-dodavatelské systémy. Profinet IO je optimalizován pro vysokorychlostní, 

časově kritické datové přenosy na průmyslové úrovni. [9] 

V rámci plně integrované automatizace (TIA - Totally Integrated Automation) Profinet IO je 

systematický rozvoj v následujících systémech: 

 - Profibus DP, zřízené sběrnice 

 - Průmyslový ethernet, komunikační sběrnice na buněčné úrovni 

Zkušenosti z obou systémů byla začleněna do Profinetu IO. Profinet IO jako založený na 

automatizační úrovni od PROFIBUS International definuje křížovou dodavatelskou komunikaci a 

technický model. Profinet IO definuje každý aspekt výměny dat mezi IO kontroléry (zařízení s tím 

co je známe jako master) a IO zařízení (známe jako slave) stejně jako provádět parametrizaci a 

diagnostiku. Systém Profinet IO se nastavuje prakticky stejným způsobem jako systém Profibus. 

Systém Profinet IO je setaven z následujících zařízení: 

 - IO kontrolér ovládá automatizační úkoly 

 - IO zařízení je ovládáno a monitorováno IO kontrolérem. IO zařízení se skládá z několika 

   modulů a submodulů 

 - IO kontrolor je inženýrský nástroj, obvykle založený na počítači, se kterým jsou    

   jednotlivé IO zařízení (pohonné jednotky) parametrizovány a diagnostikovány.  

IO zařízení (pohonné jednotky s rozhraním Profinet) 

 - SINAMICS S120 s CU320-2 DP a s vloženým modulem CBE20 

 - SINAMICS S120 s CU320-2 PN 

 - SINAMICS S120 s CU310-2 PN 

Cyklická komunikace pomocí Profinet IO IRT nebo pomocí RT je možná u všech pohonných 

jednotek vybavených rozhraním Profinet. To znamená, že bezchybná komunikace pomocí jiných 

standardních protokolů je zajištěna ve stejné síti. [9] 

Pro CU320-2 DP s vloženým modulem CBE20, cyklický PZD kanál pro Profibus DP je 

deaktivován. Při nastavení parametru p8839 = 1, PZD kanál lze znovu aktivovat (viz. Paralelní 

provoz komunikačních rozhraní). 

3.5.1 Real time (RT) a isochronní real time (IRT) komunikace 

Real-time komunikace 

 Pokud komunikace probíhá přes TCP/ IP, výsledné přenosové časy mohou být příliš dlouhé 

a ne-deterministický, aby splňovaly požadavky automatizační výroby. Při komunikaci časově 

kritických IO uživatelských dat, Profinet IO použije vlastní real-time kanál, spíše než TCP/IP. 

Determinismus 

 Determinismus znamená, že systém bude reagovat na předvídatelné (deterministické) 

způsoby chování. S Profinet IO je možné přesně určit dobu přenosu. [9] 
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Profinet IO s RT (Real Time) 

 V reálném čase znamená, že systém zpracovává vnější události během stanovené  doby. 

Procesní data a alarmy jsou vždy převedeny v reálném čase (RT) v systému Profinet IO. 

Komunikace RT poskytuje základ pro výměnu dat s Profinet IO. Real-time data mají vyšší prioritu 

než TCP/IP data. Přenos časově kritických dat probíhá v garantovaných časových intervalech. [9] 

Profinet IO s IRT (Isochronous Real Time) 

 Isochronní real-time ethernet: V reálném čase vlastnosti Profinet IO kde IRT telegramy 

jsou převedeny deterministicky prostřednictvím plánovaných komunikačních cest v definovaném 

pořadí, aby bylo dosaženo nejlepší možné synchronizace a výkonu mezi IO kontrolér a IO zařízení 

(pohonné jednotky). To je také známé jako časově plánovaná komunikace, kdy se znalosti o 

struktuře sítě využijí. IRT vyžaduje speciální síťové součásti, které podporují plánovaný přenos 

dat. Minimální doby cyklu 500µs s přesností kolísání menší než 1µs může být dosaženo tímto 

způsobem přenosu. [9] 

 

 

Obr. 40 - Rozdělení / obsazení šířky pásma, Profinet IO 

3.5.2 Adresy 

MAC adresa 

 Každému Ethernet a Profinet rozhraní je přiřazen (v továrně) po celém světě jedinečný 

identifikátor zařízení. Tento 6-bajtový přístrojový identifikátor je MAC adresa. Ta je rozdělena 

takto: 

 - Tři bajty pro ID výrobce 

 - Tři bajty pro identifikátor zařízení (pořadové číslo) 

Adresa MAC je vytištěna na štítku přídavného modulu (CBE20) nebo na typovém štítku řídící 

jednotky (CU320-2 PN a CU310-2 PN), například: 08-00-06-6C-90-B0. Řídící jednotky CU320-2 

PN a CU310-2 PN mají dvě integrované rozhraní: 

 - Jedno Ethernet rozhraní 

 - Profinet rozhraní se dvěma porty 

IP adresa 

 Protokol TCP/IP je předpokladem pro navázání spojení a parametrizaci. Chceme-li povolit 

Profinet zařízení, které je třeba řešit jako uzel pro průmyslový Ethernet, vyžaduje toto zařízení 

jedinečnou IP adresu v síti. IP adresa se ze čtyř desetinných čísel s rozsahem hodnot od 0 do 255. 

Desetinná čísla jsou oddělena tečkou. IP adresa se skládá z: 

 - adresa uzlu (také nazvaná jako hostitel nebo síťový uzel) 

 - adresa (pod) síťě 
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Přiřazení IP adresy 

 IP adresy IO zařízení mohou být přiřazeny pomocí IO kontroléru a mají vždy stejnou 

masku podsítě jako IO kontrolér. V tomto případě IP adresa není uložena trvale. IP adresa je 

ztracena po odpojení zdroje (Power OFF). IP adresa může být přiřazena remanentně pomocí funkce 

ve softwarovém nástroji Startér "Accessible nodes - dostupné uzly". Tato funkce může být také 

provedena v softwarovém nástroji HW Config z STEP7 "Edit Ethernet node - editovat thernetový 

uzel". Není přípustné, aby byla skupina IP adres Ethernetu a Profinet rozhraní stejná. Tovární 

nastavení IP adresy Ethernet rozhraní X127 je 169.254.11.22 a maska posítě je 255.255.0.0. 

Jestliže je síť součástí firemní ethernetové sítě, musíme získat informaci IP adresy od správce sítě. 

Můžeme zadat adresy dat pro vnitřní Profinet porty X150 P1 a P2 ve Startéru v expert listu pomocí 

parametrů p8920, p8921, p8922  p8923. Kdežto adresy dat pro porty přídavného modulu CBE20 v 

expert listu Startéru můžeme nastavit pomocí parametrů p8940, p8941, p8942 a p8943. [9] 

Název zařízení (název stanice) 

 Když je dodáno, tak IO zařízení nemá název zařízení. IO zařízení muže být pouze 

adresováno prostřednictvím IO kontroléru. Například pro přenos projektových dat (včetně IP 

adrey) při startu nebo výměně uživatelských dat v cyklickém provozu, potom co byly přiřazeny 

názvy zažízení s IO supervisiorem. Název zařízení musí být uložen remanentně pomocí Startéru 

nebo HW Config. [9] 

Výměna (nahrazení) řídících jednotek CU320-2 DP / PN a CU310-2 PN (IO zařízení) 

 Pokud je IP adresa a název zařízení uloženy v energeticky nezávislé paměti, tato data jsou 

předána s paměťovou kartou z řídící jednotky. Jestliže řídící jednotka potřebuje být nahrazena z 

důvodu zařízení nebo defektu jednotky, nová řídící jednotka se automaticky parametrizuje a 

konfiguruje pomocí dat na paměťové kartě. V důsledku toho se cyklická výměna uživatelských dat 

restartuje (znovu spustí). Paměťová karta umožňuje výměnu bez IO Supervisiora (kontrolor), když 

dojde k poruše v systému Profinet zařízení. [9] 

3.5.3 Přenos dat 

Profinet rozhraní na pohonnou jednotku podporuje současnou činnost: 

 IRT - isochronní real-time Ethernet 

 RT - real-time Ethernet 

 Standardní ethernetové služby (TCP/IP, LLDP, UDP a DCP) 

Profidrive telegram pro cyklický přenos dat, acyklických služeb 

 Telegramy pro odeslání a příjem procesních dat jsou k dispozici pro každý pohonný objekt 

a řídící jednotku s cyklickou výměnou procesních dat. Kromě cyklického přenosu dat, acyklické 

služby mohou být také použity pro nastavení parametrů a konfiguraci pohonné jednotky. Tyto 

acyklické služby mohou být využity IO Supervisiorem nebo IO kontrolérem. [9] 

Sekvence z pohonných objektů v telegramu 

 Na straně pohonu je sled pohonných objektů v telegramu zobrazen pomocí seznamu v 

parametru p0978 [0...24], kde to můžeme také změnit. Můžeme k tomu použít softwarového 

nástroje Startér a zobrazit sled pohonných objektů pro pověřený pohonný systém v online režimu v 

projektovém navigátoru pod "Drive unit > Communication > Telegram configuration". Při 

vytvoření konfigurace na straně kontroléru, procesní data-schopné pohonné objekty pro aplikaci 

jsou přidány do telegramu v předdefinovaném pořadí. Struktura telegramu závisí na pohonných 

objektech které byly vzaty v úvahu při konfiguraci. [9] 
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3.5.4 Komunikační kanály pro Profinet 

Spojovací kanály Profinet: 

 - Řídící jednotka má integrované rozhraní Ethernetu (X127) 

 - Řídící jednotky CU320-2 PN a CU310-2 PN mají každá Profinet rozhraní (X150) se    

   dvěma vestavěnými porty P1 a P2 

 - Řídící jednotky CU320-2 PN nebo CU310-2 PN můžou současně vytvořit celkem osm 

   komunikačních spojení prostřednictvím integrovaného rozhraní Profinet 

Dále můžeme použít přídavný modul CBE20, který může být volitelně vložen do řídící jednotky 

CU320-2 PN / DP. Komunikační deska CBE20 je Profinet switch s dalšími čtyřmi Profinet porty. 

Integrované Profinet rozhraní řídící jednotky CU320-2 PN je nezávisle na přídavném modulu 

CBE20, tyto dvě rozhraní nejsou navzájem propojeny. Směřování (routing) není možný mezi 

rozhraním na desce X127 a X150, ani s vloženým CBE20. CBE20 nepodporuje STEP 7 směrování 

mezi Profibus a Profinet IO. [9] 

Generování (buzení) hodin přes Profinet IO (isochronní komunikace) 

 Sinamics S120 s řídící jednotkou CU310-2 PN / CU320-2 DP / CU320-2 PN může pouze 

převzít roli slave synchronizace uvnitř Profinet IO sítě. Pro řídící jednotku s přídavným modulem 

CBE20 platí: 

 - Pro typ přenosu IRT, IO zařízení je slave synchronizace a isochronní poslaný cyklus je 

   aplikovaný na sběrnici tak že, řídící jednotka je synchronizována se sběrnicí a poslaný    

   cyklus se stává cyklem pro řídící jednotku. 

 - RT nebo IRT (možnost volby pohonné jednotky ne-isochronní) by nakonfigurován.    

   Sinamics používá místní (lokální) cyklus  nakonfigurován v Sinamics systému. 

Řídící jednotka pro kterou je CBE20 nakonfigurované, ale neexistuje platí:  

 - Sinamics používá místní hodiny (hodiny lze nakonfigurovat v Sinamics). Není-li výměna 

   dat přes Profinet, alarm A01487 je výstup, to signalizuje že přístup přes Profinet není k 

   dispozici. 

Připojení PG / PC se softwarovým nástrojem Startér 

 Chceme-li uvést řídící jednotku s PG / PC pomocí Startéru do provozu, máme k dispozici 

možnosti připojení přes Profibus, Profinet a Ethernet. Ethernetové rozhraní X127 je určeno pro 

uvedení do provozu a diagnostiku. IP adresa rozhraní Ethernetu je nastavena trvale na 

169.254.11.22. To vyžaduje síťový kabel pro navázání spojení mezi PG / PC a řídící jednotkou. 

Komunikace s kontrolérem lze navázat přes Profibus nebo Profinet, v závislosti na zvoleném typu 

integrovaného rozhraní. Příklady možných topologií jsou uvedeny na Obr. 41. [9] 
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Obr. 41 - Topologie Ethernet / Profinet s PG / PC 

3.5.5 RT třídy pro Profinet IO 

 Profinet IO je škálovatelný (neboli rozšiřitelný) real-time komunikační systém založený na 

technologií Ethernet. Škálovatelný přístup je vyjádřen třemi real-time třídami. 

RT 

 Data jsou přenášena přes upřednostňované Ethernet telegramy. Vzhledem k tomu, že 

standardní Ethernet nepodporuje  žádné mechanismy synchronizace, tudíž isochronní provoz není 

možný s Profinet IO s RT. Skutečný aktualizační cyklus, ve kterém jsou vyměněna cyklická data 

závisí na zatížení sběrnice, použitém přístroji a množství rámce IO dat. Aktualizační cyklus je 

násobkem poslaného cyklu. [9] 

IRT vysoká flexibilita (high flexibility) 

Telegramy jsou odesílány cyklicky v deterministickém cyklu (isochronní v reálném čase). 

Telegramy jsou vyměňovány v pásmu vyhrazeném hardwarem. Jeden IRT časový interval a jeden 

standardní Ethernet časový interval jsou vytvořeny pro každý cyklus. Tato třída nemůže být použita 

pro isochronní aplikace. [9] 
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IRT vysoký výkon (high perfomance) 

 Kromě oblasti šířky pásma, přenos telegramu může být dále optimalizován konfigurací 

topologie. To zvyšuje výkon v průběhu výměny dat a deterministické chování. IRT časový interval 

tak může být dále optimalizavaný nebo minimalizovaný s ohledem na IRT vysokou flexibilitu. 

Kromě isochronního přenosu dat poskytnutého od IRT i samotná aplikace (řízení polohy cyklu, 

IPO cyklus), může být isochronní v zařízeních. To je základní požadavek pro řízení s uzavřenou 

smyčkou osy a synchronizaci přes sběrnici. Isochronní přenos dat s časy cyklu hluboku pod jednu 

milisekundu a s odchylkou v začátku cyklu (kolísání) méně než mikrosekundy poskytují dostatečné 

výkonnostní rezervy pro náročné řízení pohybu. [9] 

 RT třídy IRT vysoká flexibilita a vysoký výkon může být vybrána jako možnosti v 

konfiguračním nastavení synchronizace oblasti HW Config. V následujícím popisu jsou obě tyto 

třídy jednoduše nazývány jako IRT. Na rozdíl od standardního Ethernetu a Profinetu IO s RT jsou 

telegramy pro Profinet IO s IRT přeneseny podle rozvrhu (programu, pracovního plánu). [9] 

Synchronizační domény 

 Součet všech zařízení, které mají být synchronizovány tvoří doménu synchronizace. Celá 

doména musí být nastavena na jednotlivou určitou RT třídu pro synchronizaci. Různé (rozdílné) 

domény synchronizace mohou komunikovat mezi sebou přes RT. Pro IRT musí všechna IO 

zařízení a IO kontroléry být synchronizovány se společným synchronizačním masterem. RT 

umožňuje IO kontroléru komunikaci s pohonnou jednotkou mimo synchronizační doménu nebo 

přes další synchronizační doménu. Od verze 5.4SP1, STEP 7 podporuje více synchronizačních 

domén na jednu ethernetovou podsít. [9] 

Příklad: 

 - Synchronizace domény IRT: SIMOTION2 s SINAMICS 

 - SINAMICS, který je přiřazen k systému IO systému SIMOTION2 je uspořádán v   

   topologií takovým způsobem, že jeho RT komunikace musí být ustanovená přes IRT   

   synchronizační doménu 

 

Obr. 42 -  Komunikace přes limity synchronizačních domén 

Aktualizační cykly a odeslané cykly pro RT třídy 

 Vezmeme-li jediné IO zařízení v Profinet IO systému jako příklad, tak toto zařízení bylo 

dodáno s novými daty (výstupy) od IO kontroléru a převedlo nová data (vstupy) na IO kontrolér v 

době aktualizace. Odeslaný cyklus je nejkratší možný aktualizační cyklus. Všechna cyklická data 

jsou přenášena v odeslaném cyklu. [9] 
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Aktuální odeslaný cyklus, který může být nastaven, závisí na různých faktorech: 

 - Zatížení sběrnice 

 - Typu použitého zařízení 

 - Výpočetní kapacita k dispozici v IO kontroléru 

 - Podporované  odesílaní hodin v zúčastněných Profinet zařízeních a synchronizační    

   doméně. Typický odeslaný cyklus, např. 1ms 

Pohonná jednotka Sinamics s Profinet rozhraním, které podporuje IRT povoluje poslat nastavení 

cyklu mezi 0,25ms a 4ms ve 250µs časovém horizontu. [9] 

3.5.6 Řízení pohybu (Motion Control) s Profinet 

 

Obr. 43 - Řízení pohybu / Isochronní pohon s Profinet, optimalizovaný cyklus s CACF = 2 

Sekvence přenosu dat do řídícího systému s uzavřenou smyčkou 

1. Skutečná hodnota polohy G1_XIST1 je načtena do telegramového obrazu v době TIO_Input před 

začátkem každého cyklu a přenesena na mastera v dalším cyklu. 

2. Řízení se zpětnou vazbou na mastera začne v čase TCA_Start po každém cyklu kontroléru polohy a 

používá skutečné hodnoty proudu čtených předtím ze slaves. 

3. V dalším cyklu, master vysílá vypočítané žádané hodnoty na telegramový obraz slaves. Žádaná 

hodnota povelu rychlost NSOLL_B je vydána na řídící systém s uzavřenou smyčkou v čase 

TIO_Output po začátku cyklu. [9] 
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Označení Limitní hodnota Popis 

TDC_BASE - Časový základ pro dobu cyklu TDC 

TDC - Doba cyklu 

TCACF CACF = 1-14 Aplikační doba cyklu IO kontroléru 

TCA_Valid TCA_Valid < TDC Čas naměřený od začátku cyklu, ve kterém jsou skutečné 

hodnoty všech IO zařízení k dispozici pro kontrolér aplikačního 

procesu 

TCA_Start TCA_Start > TCA_Valid Čas naměřený od začátku cyklu, při kterém kontrolér 

aplikačního procesu začíná 

TIO_BASE  Časová základna pro TIO_Input, TIO_Ouput 

TIO_Input TIO_Inputmin ≤ TIO_Input  < 

TDC 

Čas pořízené skutečné hodnoty 

DX  Výměna dat 

R ne RX  Výpočet času,proudu nebo polohy kontroléru 

Tab. 14 - Popis označení pro řízení pohybu 

Stanovení kritérií pro časy 

 Cyklus (TDC) 

TDC musí být nastavena na stejnou hodnotu pro všechny uzly sběrnice. TDC je násobkem SendClock 

(poslaných hodin). TDC je tedy dostatečně velký k tomu, aby komunikace proběhla se všemi uzly 

sběrnice. 

 TIO_Input a TIO_Output 

Nastavení doby v TIO_Input a TIO_Output musí být co nejkratší, což snižuje prodlevy v řízení polohy 

smyčky. [9] 

3.5.7 PN brána (Gate) 

 PN brána pro Sinamics je Profinet řešení pro výrobce kontrolérů a mechanických vybavení, 

kteří chtějí jednoduše integrovat rozhraní Profinet sítě v jejich zařízeních. Profinet komunikace se 

provádí pomocí standardního ethernetového rozhraní z kontroléru bez nutnosti použití 

komunikačních nebo rozšiřujících modulů. PN brána umožňuje ovládat zařízení se standardním 

ethernet rozhraním k tomu aby bylo spojení isochronní přes Profinet s IRT k Sinamics S120 a 

řízení pohybu, robotice nebo CNC aplikace, které mají být realizovány se Sinamics S120 pohony. 

Navíc k Sinamics S120 mohou být připojená jiná Profinet zařízení (pohony, distribuované I/O 

atd.). Rozšiřovací komunikační modul CBE20 je rozhraní mezi Profinetem a zákaznickou řídící 

sítí. Řídící jednotka CU320-2 DP komunikuje s touto sítí prostřednictvím modulu CBE20. [9] 

 
Obr. 44 - Schematické znázornění Sinamics PN brány 
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3.5.8 Profinet se 2 kontroléry 

 Sinamics S120 umožňuje dva řídící systémy, které mají být současně připojené k řídící 

jednotce přes Profinet, například. automatizační kontrolér (A-CPU) a bezpečnostní kontrolér (F-

CPU). Sinamics podporuje pro tuto komunikaci standardní telegramy 30 a 31, jakož i Siemens 

telegramy 901 a 902 pro bezpečnostní kontrolér. Následující schéma ukazuje základní strukturu 

této verze připojení, založené na příkladu s CU320-2 PN nebo CU310-2 PN. [9] 

 

Obr. 45 - Přehled Profinet topologie 

Komunikace prostřednictvím dvou kanálů funguje nezávisle na sobě. V případě selhání jednoho 

CPU, komunikace s ostatními CPU není přerušena, ale pokračuje v činnosti bez přerušení. 

Chybová hlášení jsou na výstupu týkajících se komponentů které selhaly. Zhodnotí chyby a potvrdí 

zprávy (komunikace s CPU, který selhal se pak automaticky obnoví). [9] 

3.5.9 Koncept PROFIenergy 

 Koncept Profienergy je systém řízení spotřeby energie pro výrobní závody, založené na 

komunikačním protokolu Profinet (Profienergy se spojí v profilu). Profienergy zvyšuje efektivitu 

pohonů a pohonných systémů. Pohonné jednotky, které mají Profienergy funkci, mohou být 

certifikovány ve schválené laboratoři. Certifikované zařízení podporují Prifienergy příkazy a 

odpovídají na požadavky provozních stavů. [9] 

Oblast použití konceptu Profienergy: 

Použitím Profienergy, spotřeba energie v nepracujících dobách (periodách) lze analyzovat, 

regulovat a optimalizovat. Pohonné jednotky jsou aktivovány a deaktivovány podle požadavků 

procesu (tím je dosaženo snížení nákladů na energií, snížení tepelných emisí a delší životnosti 

komponentů díky snížení provozní doby). Pohonné jednotky poskytují standardní data o spotřebě 

pro analýzu. Ty jsou pak k dispozici s BICO propojením k dalšímu zpracování, například k vypnutí 

sekundárních systémů, které nejsou potřebné. V systému je zobrazen stav zúčastněných zařízení, 

které využívající koncept Profienergy. [9] 
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3.5.10 Zprávy přes diagnostické kanály 

 Zprávy lze zobrazit nejen pomocí známých softwarových nástrojů pro uvedení do provozu 

(Startér, Scout). Po aktivaci diagnostické funkce, zprávy jsou přeneseny do nadřazeného řízení 

prostřednictvím standardizovaných diagnostických kanálů. Zprávy jsou zde vyhodnoceny nebo 

předány pro pohodlné zobrazení na odpovídající uživatelské rozhraní (Simatic HMI, TIA Portal, 

atd.). Zprávy jsou zobrazeny na příslušných uživatelských rozhraních, podobně jako ve Startéru. 

Tímto způsobem mohou být poruchy nebo chyby umístěny bezprostředně bez ohledu na aktuálně 

použitém nástroji a následně opraveny. Při navazování komunikace mezi Sinamics a masterem / 

kontrolérem, je při aktivaci diagnostického režimu tento master / kontrolér nejprve přenesen do 

měniče. [9] 
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4. Vzorové protokoly pro různé typy komunikace s 

měničem Siemens Sinamics S120 

 K diplomové práci jsem měl k dispozici řídící jednotku CU320-2 DP [A], starší typ 

(generaci) řídící jednotky CU320 [B] a jeden motorový modul [C] (Single Motor Module) měniče 

Siemens Sinamics S120 (Obr.4) . Bližší informace o tomto měniči jsou popsány výše nebo je lze 

najít v manuálu [10].V této kapitole jsem vypracoval protokoly které popisují navázaní 

komunikace s řídící jednotkou CU320-2 DP pomocí softwarového nástroje Startér. Je zde popsán 

postup při navázaní komunikace přes sběrnici Profinet a Profibus. 

 
Obr. 46 - Modulární frekvenční měnič Sinamics S120 v laboratoři 

4.1 Navázání komunikace s řídící jednotkou přes Profibus DP 

 Před založením komunikace Profibus mezi počítačem a měničem je nutné zkontrolovat, 

zda je adaptér pro komunikaci (PG / PC adaptér) správně připojen. U programu Startér je potřeba 

nakonfigurovat komunikaci Profibus. Konfigurace začíná otevřením okna pro nastavení 

komunikačního rozhraní (adaptér PG / PC) mezi počítačem a měničem znázorněné na obr. 47. V 

tomto okně musíte zvolit rozhraní pro PC adaptér (Profibus). 
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Obr. 47 - Programovací prostředí pro nastavení komunikačního rozhraní 

Podrobné nastavení je zobrazeno po kliknutí na Set interface PG/PC (nastavení rozhraní PG/PC), 

při které se otevře okno znázorněné na obrázku 48, kde si můžete změnit typ adaptéru a nastavení 

adaptéru vybraného typu. 

 

Obr. 48 - Programovací prostředí pro výběr adaptéru 
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Na Obr. 48 je nutné zvolit komunikaci Drives (Starter, Scout) -> PC Adapter.Profibus1. V okně 

Interface Parameter Assignment Used jak je znázorněno na Obr. 48, je nutné zvolit PG / PC 

zařízení PC Adapter.PROFIBUS.1. Pak kliknem na Properties  kde přejdeme na zobrazení 

podrobného nastavení Profibusu, obrázek 49. Musíte vybrat Profibus adresu (zde zvolená adresa 1) 

a pak zvolte přenosovou rychlost (Transmission Rate), která je 1,5 Mbps. Poté musíte vybrat profil 

Profibus (vyberte DP). Pokud potřebujeme podrobnější nastavení profilu klineme na Bus 

Parameters kde se nám otevře okno s podrobnějším nastavením parametrů profilu sběrnice, 

obrázek 50.  

 

Obr. 49 - Programovací prostředí pro definování parametrů Profibus komunikace 

 

Obr. 50 - Parametry sběrnicového profilu 
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U starších verzí je nutné definovat místní připojení (Local Conection), kde budete muset zvolit 

způsob připojení adaptéru k počítači. Vzhledem k tomu že se jedná o přenos USB vyberete USB 

(nastavení najdete v záložce Properties vedle záložky PROFIBUS, nové verze tuto záložku nemají, 

viz Obr. 49). Pro uložení všech změn je potřeba to potvrdit kliknutím na tlačítko OK na obrázcích 

4, 3 a 2. Po předvolených nastavení komunikace Profibus, klepněte na tlačítko Next na obrázku 1. 

Počítač se bude snažit automaticky navázat komunikaci s řídící jednotkou měniče (Obr. 51). Pokud 

je komunikace v pořádku, řídící jednotka se zobrazí v dalším okně (Obr. 52). 

 

Obr. 51 - Navázaní komunikace s řídící jednotkou měniče 

 

Obr. 52 - Navázání komunikace mezi počítačem a řídící jednotkou měniče 

Pokud komunikace nefunguje, Startér bude varovat že nemůže najít řídící jednotku. Pokud se vám 

toto stane musíte kliknout na tlačítko Back a je nutné zkontrolovat, zda jsou komunikační 

parametry zadány správně. 
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Jestliže komunikace funguje, o čemž svědčí zobrazení řídící jednotky jako součást projektu na 

Obr.52, klikneme na tlačítko Next  kde se nám následně zobrazí okno s přehledem nastavení 

nového projektu. Pro úspěšné dokončení je potřeba kliknout na Complete na Obr. 53. V Startéru se 

zobrazí nový projekt a řídící jednotka, Obr.54. 

 

Obr. 53 -  Souhrn nastavení projektu 

 

Obr. 54 - Vytvořený projekt a nakonfigurována řídící jednotka 

Pro navázaní komunikace je potřeba kliknout na ikonu  Connect to slected target devices - připojit 

k vybranému cílovému zařízení. Pokud navázání komunikace proběhne v pořádku, zobrazí se 

příslušné ikonky signalizující správnou činnost spojení (na obr. 55). 

 

Obr. 55 - Struktura projektu se signalizací správné komunikace 
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4.2 Navázání komunikace s řídící jednotkou přes Profinet 

 U řídící jednotky CU320-2 DP použijeme ethernet rozhraní X127 pro navázání 

komunikace mezi počítačem a řídící jednotkou. V programu startér založíme nový projekt. Pak je 

potřeba nakonfigurovat nastavení Profinet komunikace: zvolte Options > Set PG/PC interface 

(zobrazí se v novém okně, Obr.56), kde vyberte komunikační rozhraní Typ (název) vaší síťové 

TCPIP.Auto (v mém případě Atheros AR9285 Wireless Network Adapter.TCPIP.Auto.1). Pokud se 

vám automaticky nezobrazí v nabídce Interface Parameter Assignment Used vaše rozhraní síťové 

karty, je nutné ji nainstalovat do Startéru. To se provádí následovně: klinete na Interface Select 

(Obr. 56), otevře se vám okno Install/Remove Interface (Obr. 57) kde vyhledáte a nainstalujete 

rozhraní vaší síťové karty. Ve většině případech Startér automaticky zobrazí rozhraní vaší síťové 

karty. 

 

Obr. 56 - Nastavení PG/PC rozhraní 

 

Obr. 57 -  Instalace / odinstalace rozhraní 
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Dále klikneme na tlačítko Properties (Obr. 56), otevře se okno s vlastnostmi daného rozhraní     

(Obr. 58). Zde zvolíme Network properties což nám otevře okno s přehledem síťových připojení 

počítače, zvolíme vlastnosti našeho připojení a zkontrolujeme jestli jsou povoleny protokoly sítě 

pro Profinet přenos (Obr. 59). Poté co jsou potřebné protokoly sítě zaškrtnuty (povoleny) 

potvrdíme nastavení tlačítkem OK. 

 

Obr. 58 - Vlastnosti zvoleného rozhraní 

 

Obr. 59 - Vlastnosti síťového připojení 
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V okně vlastností rozhraní (na Obr. 58) zvolíme záložku IE-PG Access (na Obr. 60) kde je třeba 

zvolit přiřazení jedinečné IP adresy projektu (Assing IP addresses unique to the project). 

 

Obr. 60 - Nastavení komunikačního rozhraní (záložka IE-PG Access) 

Počítač může komunikovat přes Profinet komunikační sít pouze se zařízeními, které jsou ve stejné 

podsíti (subnet) jako počítač (který je součástí sítě IP adresy stejné jako v počítači). Výběr přiřadit 

jedinečné IP adresy do projektu (Assign IP addresses unique to the project) umožňuje Startéru se 

zařízeními, které nejsou ve stejné podsíti s počítačem, přiřadit virituální IP adresy a tím umožní 

počítači komunikovat s těmito zařízeními. 

 Po nastavení Profinet rozhraní je potřeba detekovat měnič na Profinet síti a přidat řídící 

jednotku do vytvořeného projektu: Na hlavní liště Startéru vyberte  Project > Accessible nodes 

(otevře se v novém okně, Obr. 61). Tato volba spustí vyhledávání dostupných uzlů v síti Profinet, 

tj. zařízení, která mají rozhraní Profinet. Po dokončení vyhledávání budou zobrazeny všechny 

objevené uzly, Obr. 62. Zařízení, které mohou být přidány do projektu Startéru (řídící jednotka 

měniče) jsou uvedeny v seznamu a mohou být označeny a následným stisknutím tlačítka Accept 

přidány do projektu. Zřízení které Startér nemůže přidat do projektu (PLC, PC, atd.) nemohou být 

označeny, ale jsou zobrazeny pouze jejich IP adresy a název sítě. Pokud Stratér zjistí (detekuje) 

více řídících jednotek v síti například 2. Musíme před přidáním řídící jednotky v rámci projektu 

stanovit, která ze zjištěných řídících jednotek bude použita na příslušném pracovišti. Pokud je na 

pracovišti více řídících jednotek, tak si můžeme k nalezení správné řídící jednotky pomoct ve 

startéru. Klikem pravým tlačítkem na vybranou řídící jednotku a zvolíme Flashing, Obr.62. To 

způsobí blikání LED diod na vybraném měniči. Pokud se zjistí správný měnič na pracovišti, je 

nutné zastavit Flashing (provede se stejným způsobem jako aktivace).  Na Profinet síti má každé 

zařízení včetně měniče svou vlastní IP adresu a název. Názvy a IP adresy všech zařízení v síti musí 

být jiný! V laboratoři je měnič nastaven na pevnou IP adresu 169.254.11.22 (Obr. 63). 
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Obr - 61 Hledání dostupných uzlů v síti 

 

Obr. 62 - Objevené uzly 

 

Obr. 63 - IP adresa měniče v laboratoři 
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Měnič je do projektu přidán tak, že se vybere (zaškrtne) v seznamu a potvrdí tlačítkem Accept  

(Obr. 62). Pro více měničů platí, že je třeba označit pouze jeden z měničů. Po potvrzení se zobrazí 

oznámení, že došlo k úspěšnému přidání řídící jednotky do projektu (Obr. 64). Je potřeba zavřít 

okno s upozorněním a dostupnými uzly. 

 

Obr. 64 - Oznámení že došlo k úspěšnému přidání řídící jednotky do projektu 

Na Obr. 65 je zobrazena struktura projektu po přidání řídící jednotky. Pro navázaní komunikace je 

potřeba kliknout na ikonu A ( Connect to slected target devices - připojit k vybranému cílovému 

zařízení). Pokud navázání komunikace proběhne v pořádku, zobrazí se příslušné ikonky 

signalizující správnou činnost spojení. V tuto chvíli je už potřeba přidat do projektu pohony které 

má měnič řídit. Poté v expert listu  parametrizovat měnič a nahrát projekt do cílového systému 

p59kayem load project to target system. Potom naskočí okno (Obr. 66) kde vybereme možnost 

After loading, copy RAM to ROM (Po načtení, kopíruj RAM na ROM). 

 

Obr.65 - Struktura projektu po přidání řídící jednotky 

 

Obr. 66 - Nahrání na cílový systém 
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5. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s komunikačními sběrnicemi, používaných v 

technice elektrických pohonů. Provést vyhledání informací a prostudovat manuály 

nejpoužívanějších komunikačních sběrnic v pohonných systémech. Zejména pro komunikaci 

pohonných jednotek s modulárním měničem frekvence Siemens Sinamics S120 s jeho řídící 

jednotkou, který jsem v práci blíže popsal. Vypracovat  protokoly popisující navázání komunikace 

s řídící jednotkou CU320-2 DP modulárního frekvenčního měniče Siemens Sinamics S120 pomocí 

softwarového nástroje Starter přes sběrnici Profinet a Profibus.  

 Ve druhé kapitole byli popsány funkce, vlastnosti, provedení, požadavky a použití již 

zmíněných nejpoužívanějších průmyslových komunikačních sběrnic, používaných v technice 

elektrických pohonů. Uvedeny jsou zde průmyslové komunikační sběrnice Profinet, Profidrive a 

Profibus. 

 V třetí kapitole je popsán  použitý modulární frekvenční měnič Siemens Sinamics S120 a 

jeho komponenty. Dále je zde stručně popsán softwarový nástroj Starter a jeho požadavky pro 

navázaní komunikace s řídící jednotkou frekvenčního měniče Sinamics S120. Taky jsem popsal 

stručný postup při zakládání projektu v tomto softwarovém nástroji. Následuje popis možnosti 

komunikace  frekvenčního měniče Sinamics S120 a jeho komponenty přes rozhraní Profinet IO, 

Profidrive a Profibus DP. Jsou zde uvedeny a popsány nejdůležitější vlastnosti, které je potřeba 

znát pro parametrizaci, optimalizaci a diagnostiku výše uvedených sítí. Uvedl jsem jejich 

komunikační,diagnostické kanály, přenos dat a důležité parametry potřebné pro parametrizaci, 

optimalizaci a  konfiguraci komunikace frekvenčního měniče Sinamics S120 přes popsané 

sběrnice. Jsou zde nastíněny možností rozšiřování telegramů a jejich přenosy po sběrnici. U 

komunikace Profinet je popsán rychle rozvíjející se koncept Profienergy, pomocí kterého lze 

dosáhnou velkých úspor elektrické energie a zvýšení doby životnosti elektrických pohonů. Taky 

možnost současného spojení dvou řídících kontrolérů přes Profinet, přičemž jeden z nich plní 

funkci automatizačního kontroléru a druhý je bezpečnostní kontrolér, který přebírá funkci řízení v 

případě výpadku automatizačního kontroléru. 

 V poslední kapitole označené číslem čtyři, jsou vypracované protokoly pro navázání 

komunikace mezi počítačem a frekvenčním měničem Sinamics S120 (Obr. 46), respektive s jeho 

řídící jednotkou CU320-2 DP, kterou jsem měl k dispozici přes sběrnici Profinet a Profibus. Tyto 

protokoly slouží jako  návod k vytvoření projektu a navázání spojení s měničem Sinamics S120. V 

projektu jsou vyhledány dostupné uzly v síti Profinet. Přičemž do projektu můžeme nahrát pouze 

jednu řídící jednotku námi vybraného měniče. Spojení přes sběrnici Profinet s počítačem se provádí 

přes integrované rozhraní X127 na řídící jednotce CU320-2 DP. Toto rozhraní nemůže být použito 

pro navázání spojení mezi měničem a kontrolérem. K tomu je potřeba použít přídavný 

komunikační modul CBE20. 
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