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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je navržení a sestrojení testovacího zařízení zámku bezpečnostních pásu 

umístěných na zadních sedadlech v automobilu. V diplomové práci jsou teoreticky rozebrány 

průmyslové komunikace. Konkrétně tedy průmyslový Ethernet Profinet a komunikační protokol 

MODBUS. Pomocí funkční analýzy je testovací zařízení popsáno, navrženo a realizováno. Diplomová 

práce byla zadána Ostravskou firmou Amsoft, zabývající se průmyslovou automatizací. V závěru bylo 

výsledné zařízení otestováno a namontováno u zákazníka. 

Klíčová slova 

Testovací zařízení, Modbus, Profinet, S7 komunikace, PLC, Nadřazený systém, Zámek bezpečnostního 

pásu, Hallová sonda. 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is design and construction of a testing device of safety belt locks located 

in the back seats in a car. There are theoretically analysed industrial communications in the thesis, thus 

specifically an industrial Ethernet Profinet and a communication protocol MODBUS. Using a functional 

analysis, the testing device is described, designed and implemented. The thesis was assigned by an 

Ostravian company Amsoft dealing with an industrial automation. In the end the resulting device was 

tested and installed at the customer. 

Key Word 

Testing device, Modbus, Profinet, S7 communication, PLC, Superior systém, Safety belt lock, Hall 

sensor. 
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1 Úvod  

Cílem DP je navrhnout testovací zařízení autosedaček pro kontrolu zasunutí spony bezpečnostního pásu. 

Pomocí tohoto zařízení pak bude testována funkčnost zámku bezpečnostního pásu v automobilu. 

Bezpečnostní pás je zařízení používané v dopravních prostředcích pro zvýšení bezpečnosti pasažérů a 

pro snížení následků případné dopravní nehody. Pomocí něho je pasažér připoután k sedadlu [17].  

Zámek bezpečnostního pásu slouží nejen k zajištění bezpečnostního pásu, ale také plní funkci dalšího 

bodového uchycení bezpečnostního pásu. Princip uzamčení bezpečnostního pásu je znázorněn na Obr. 

2. V zámku je také montována elektronika pro detekci zapnutého bezpečnostního pásu. S touto 

informací pak pracuje řídící jednotka automobilu. 

Spona bezpečnostního pásu, která je vkládána do zámku bezpečnostního pásu, má uprostřed spony 

otvor, do kterého po vložení spony do zámku zapadne kovový kolík umístěný v zámku, čímž dojde 

k zajištění spony. Nad kovovým kolíkem je umístěna Hallová sonda (viz Obr. 2), pomocí které je 

zjišťována pozice kovového kolíku - to se projeví změnou proudu na výstupu Hallové sondy. Na Obr. 

1 je schéma zapojení Hallové sondy, přičemž referenční napětí Uref odpovídá 14V ± 0.1V. 

V současné době může být a nemusí zámek spony vybaven Halovou sondou. Jedná-li se o zámek 

s Hallovou sondou, pak navržené testovací zařízení bude ověřovat funkčnost Hallové sondy na základě 

výstupního proudu sondy. 

Testovací zařízení autosedaček pro kontrolu zasunutí spony bezpečnostního pásu bude umístěno na 

výrobní linku, kde bude součástí výstupní kontroly výrobku. Výrobní linka, na které bude výsledné 

testovací zařízeni umístěno, vyrábí zadní sedadla do automobilů. 

 

Obr. 1 – Elektrické schéma zapojení měřícího zařízení, uvnitř zámku 

 

 

UREF 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasa%C5%BE%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedadlo&action=edit&redlink=1
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Obr. 2 – Schéma zámku bezpečnostního pásu s Hallovou sondou 
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1.1 Stávající stav 

V současné době jsou zadní sedadla v automobilech řešeny následovně. Sedadlo se skládá z části sedací 

a opěrní, která jsou odděleně přimontována ke karoserii automobilu. Sedadla jsou dvoumístná. U tohoto 

typu sedadel jsou zámky bezpečnostních pásu připevněny ke karoserii automobilů, a proto nejsou 

součástí dodávky sedadla. Z tohoto důvodů výrobci nevzniká nutnost testovat zámky bezpečnostních 

zámků. V tomto případě probíhá testování v automobilce, kde se provádí montáž sedadel. Na Obr. 3 je 

vyobrazena fotografie výše popisovaného sedadla. 

 

Obr. 3 - Fotografie dvoumístného zadního sedadla, které neobsahuje zámky bezpečnostních pásu 

S novým typem vyráběného automobilu přišla potřeba vyrábět nový typ zadních sedadel. Sedadlo je 

třímístné a je tvořeno vlastním rámem. Sedadlo je připevněno k podlažní části karoserie. Protože sedadlo 

je tvořené vlastním rámem, je nutné, aby zámky bezpečnostních pásu byly součástí sedadla. Z tohoto 

důvodů vznikl požadavek na testování funkčnosti zámků bezpečnostních pásu, jako součást výstupní 

kontroly. Na sedadle jsou umístěny čtyři zámky bezpečnostních pásů pro levé a pravé sedadlo, středové 

sedadlo disponuje dvěma zámky, přičemž jeden je sedadlový a druhý je černý zámek sloužící 

k tříbodovému uchycení bezpečnostního pásu. Na Obr. 4 je vyobrazena fotografie výše popisovaného 

sedadla. Lze si všimnout, že zámky bezpečnostních pásu jsou na sedadle přítomny. 
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Obr. 4 - Fotografie třímístného zadního sedadla, jehož součástí jsou zámky bezpečnostního pásu 

Z technického hlediska se vyrábí ve dvou provedeních, které se liší podle typu zámku bezpečnostního 

pásu. Sedadlo se zámky bezpečnostních pásu s elektrickou výbavou je jeden typ sedadla a druhým typem 

je zámek bez elektrické výbavy, u kterého není možné detekovat zapnutí bezpečnostního pásu. Pod 

pojmem zámek bezpečnostního pásu s elektrickou výbavou se rozumí zámek, jehož součástí je Hallová 

sonda. Hallová sonda při přivedení 14V stejnosměrných generuje na výstupu proud v jednotkách mA. 

Sedadlo s elektrickou výbavou obsahuje konektory jak pro připojení měřících kabelů testovacího 

zařízení, tak pro řídicí systém v automobilu. Na Obr. 5 je vyobrazena fotografie konektoru připevněného 

na zadní straně sedadla. Konektor na levé straně má na výstupu hodnotu proudu levého a středového 

zámku bezpečnostního pásu. Na pravé straně je na výstupu hodnota proudu z pravého zámku 

bezpečnostního pásu. 

 

Obr. 5 - Fotografie sedadla s elektrickou výbavou, ze zadní strany 
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2 Teorie komunikací 

V současnosti existuje mnoho komunikačních sítí používaných v průmyslové komunikaci. Norma 

IEC61158 definuje 16 základních komunikačních skupin. Některé dnes existuji ve více verzích. Norma 

nezahrnuje všechny používané komunikační sběrnice. Jedná se např. o komunikační sběrnici AS-i, která 

se používá na úrovni akčních členů a snímačů, nebo sběrnici CAN, která je nejvíce aplikována 

v automobilovém průmyslu. Naopak některé komunikační sběrnice popsané normou jsou dnes na 

ústupu. 

Pro zajištění kompatibility různých komunikačních standardů definovala mezinárodní organizace ISO 

(International Organization for Standartization) již v roce 1984 model pro komunikaci otevřených 

systémů – OSI (Open System Interconection). ISO poskytuje návod jak identifikovat a oddělit 

koncepčně odlišné části komunikačních procesů. Referenční ISO OSI model nespecifikuje konkrétní 

komunikační systém, ale popisuje způsob přenosu zprávy mezi komunikačními partnery. 

2.1.1 ISO OSI Model 

ISO OSI model definuje 7 funkčních vrstev. Každá vrstva zajišťuje přesně vymezené funkce. Příslušná 

vrstva komunikuje přímo se sousední vrstvou, která leží nad ní nebo pod ní. Každá vrstva požaduje 

služby od nejbližší nižší vrstvy nebo poskytuje své služby nejbližší vyšší vrstvě. Důležité je, že 

komunikační partneři přenosu mezi sebou tvoří virtuální spoje na každé úrovni modelu, zatímco k 

reálnému přenosu dat dochází pouze ve vrstvě 1 (fyzické), která jako jediná fyzicky propojuje 

komunikační partnery. 

Volání služeb jednotlivých vrstev probíhá tak, že žádající vrstva posílá údaje a parametry do nejbližší 

nižší vrstvy a očekává odpověď, při čemž se nezabývá podrobnostmi, jak se požadavek vyřizuje. Moduly 

umístěné ve stejné vrstvě, ale v jiném uzlu sítě, se označují jako peer (rovnocenné) a navzájem 

komunikují pomocí protokolu, který definuje formáty zpráv a pravidla pro výměnu dat. 

Virtuální spoj znamená, že účastníci spolu komunikují na úrovni vrstvy 7, tj. např. elektronickou poštou, 

a zároveň nemají zdání o funkcích vrstev 1 až 6. Každá vrstva definuje dvě základní skupiny funkcí. 

První jsou služby dané vrstvy a druhou funkcí je protokol vrstvy jako soubor pravidel, kterými se 

komunikace mezi účastníky přenosu řídí (tj. určujících, jak lze zahájit přenos, jak ho provést a jak ho 

ukončit)[1]. 
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Obr. 6 - Přenos dat v ISO OSI modelu[1] 

Fyzická vrstva (physical layer) 

Fyzická vrstva jako jediná v ISO OSI modelu má reálné spojení s komunikujícími stanicemi. Úkolem 

fyzické vrstvy je zajistit přenos jednotlivých bitů mezi odesílatelem a příjemcem pomocí přenosové 

cesty. Přenosová cesta může být realizována elektrickým kabelem, radiofrekvenčním přenosem nebo 

optickým kabelem. Ve fyzické vrstvě se provádí veškeré specifikace týkající se přenosového média jako 

napěťové úrovně signálů, frekvence, kabely či použité konektory. 

Linková vrstva (data link layer) 

Linková vrstva – někdy označována jako spojovací vrstva. Má za úkol přenos datových bloků. Datové 

bloky, které se také nazývají rámce, se skládají z jednotlivých bitů. Linková vrstva detekuje začátek, 

konec a jednotlivé části rámce. Zajišťuje přístupu ke komunikačnímu médiu, zabezpečení proti chybám 

a adresování. Zajišťuje bezchybnou datovou linku pro vyšší úroveň. 

Síťová vrstva ( network layer) 

Síťová vrstva sestavuje komunikační cestu zprávy k příjemci. Výsledná cesta může procházet přes 

několik uzlů. Také však kontroluje, zda jednotlivé pakety dorazily k příjemci. Síťová vrstva musí znát 

konkrétní topologii sítě. Z tohoto důvodů je síťová vrstva obsažena v sítích, které mají větší topologii. 

Transportní vrstva (transport layer) 

Transportní vrstva rozděluje přenášená data na jednotlivé pakety, které přenáší jednotlivé údaje. Při 

přijímání dat skládá jednotlivé pakety zpět do původního tvaru. Transportní vrstva dokáže zajistit přenos 

libovolně velkých zpráv, i když pakety mají omezenou velikost.  
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Vrstvy 1-3 zajišťují fyzický přenos dat a jsou „hardwarově orientované“. Zatím co vrstvy 5-7 zajišťují, 

práci s přenášenými daty a jsou „softwarově orientované“. Transportní vrstva je v podstatě rozhraní 

mezi těmito vrstvami. 

Relační vrstva ( session layer) 

Relační vrstva synchronizuje a řídí výměnu zpráv mezi koncovými účastníky. Při navázání relace si 

vyžádá od transportní vrstvy vytvoření spojení. Pomocí kterého probíhá dialog mezi dvěma účastníky 

relace. Při ukončení relace musí zajistit, aby zrušení spojení proběhlo tak jak má. 

Prezentační vrstva (presentation layer) 

Prezentační vrstva převádí data do formátů, který používají účastníci komunikace. Formát dat se 

v jednotlivých komunikačních systémech může lišit. Prezentační vrstva může upravit formát vysílaných 

dat za účelem přenosu. Příkladem mohou být převody kódů a abeced, komprese dat nebo jejich šifrování. 

Prezentační vrstva se zabývá jen formátem dat, nikoli významem, který zná jen aplikační vrstva. 

Aplikační vrstva (application layer) 

Aplikační vrstva je prostředníkem mezi komunikačním kanálem a aplikací vyžadující komunikaci. 

Mohou to být aplikace pro přenos souborů, měřené veličiny, elektronická pošta apod. Aplikační vrstva 

obsahuje části aplikace, které řeší všeobecně použitelné komunikační mechanizmy. 

V textu jsou zmíněné pojmy jako paket a rámec. Paket je blok dat vytvořený transportní vrstvou. Je to 

část přenášeného souboru, kterou lze přenést najednou. Rámec je blok dat přenášen na úrovni linkové 

vrstvy. Každá komunikační sběrnice má svůj specifický formát datového rámce. Formát obecného 

rámce je vyobrazen na Obr. 7. 

 

Obr. 7 - Formát obecného rámce[2] 

Jakýkoliv prvek, který vykonává činnost v rámci modelu ISO OSI, se označuje jako entita. Rovnocenné 

entity komunikujících na zařízeních (umístěné na stejných vrstvách) si vzájemně předávají data pomocí 

komunikačního protokolu. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam 

jednotlivých zpráv při komunikaci [1]. 
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2.2 Ethernet v průmyslu 

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. První část se zabývá komerčním ethernetem, jeho vznikem a 

přístupem ke komunikačnímu médiu. Druhá část se zabývá průmyslovým ethernetem, který vychází 

z komerčního ethernetu a rozšiřuje jej o determinismus. Třetí část je věnována sběrnici Profinet, která 

vychází ze standardu průmyslového ethernetu. 

2.2.1 Ethernet 

Ethernet je síťový protokol, který je definován na fyzické vrstvě metalickým kabelem. Konktrétně 

kroucenou dvojlinkou. Ethernet je využíván pro tvorbu LAN sítí. Používá se pro propojení počítačů, 

datových sítí, ale i zařízení spotřební elektroniky jako jsou televizní přijímače a herní konzole. 

Historie Ethernetu 

Ethernet byl vyvinut na počátku sedmdesátých let v laboratořích firmy Xerox. Vycházel ze systému 

Aloha. Systém Aloha propojil dva ostrovy na Hawai a poprvé použil náhodný přístup ke 

komunikačnímu médiu. Firma Xerox vzala přístup ke komunikačnímu médiu z projektu Aloha. A 

vylepšila jej mechanizmem pro detekci kolize na komunikačním médiu. Tímto vylepšením vznikl základ 

metody CSMA/CD. Tato metoda se na dlouhou dobu stala základním mechanizmem pro přístup ke 

komunikačnímu médiu u sítí ethernet. 

První verze ethernetu dosahovaly přenosové rychlosti 2,94Mb/s. Do dalšího vývoje ethernetu se zapojily 

firmy jako DEC, Intel a jiné. Tyto firmy vyvinuly DIX ethernet, kde došlo k navýšení přenosové 

rychlosti na 10Mb/s. 

Další vývoj Ethernetu vzala do svých rukou organizace IEEE, která předložený návrh standardu DIX 

Ethernet přijala jako standard 802.3 v poněkud pozměněné podobě (jiný formát hlavičky rámce). Tento 

standard dále žije a vyvíjí se v rámci IEEE až do dnešní gigabitové podoby na rozdíl od DIX Ethernetu. 

Firma Xerox si též ponechala vlastnictví značky "Ethernet", takže v rámci standardů IEEE 802.3 se 

hovoří o sítích "na bázi CSMA/CD" a Ethernetem se nazývá pouze neformálně[6]. 

Vývoj ethernetu a komunikačního média 

Původní Ethernet využíval jako přenosové médium koaxiální kabel. Na začátku 90 let byl vyvinut 

standard využívající krouceného páru. Toto přenosové médium umožnilo budování rozsáhlých sítí, 

přičemž byly využívány ověřené postupy a techniky známé z telekomunikačních sítí. V roce 1995 byl 

přijat standard pro Fast Ethernet s přenosovou rychlostí 100Mb/s. Místo hubů se začínají používat 

switche. V roce 1998 byl standard přepracován tak, aby umožňoval přenos rychlostí 1Gb/s. Je založen 

na optických vláknech nebo krouceném páru. Další inovace Ethernetu spočívaly ve vylepšování jeho 

vlastností, např. umožnění přenosů v plně duplexním režimu. V roce 2002 byl publikován standard 10G 

Ethernetu. Ten pracuje již výhradně v plně duplexním režimu. Poloviční duplex a metoda CSMA/CD 

zde již není podporována.[1] 

Přístup ke komunikačnímu médiu 

Jak již bylo výše uvedeno, ethernet k přístupu ke komunikačnímu médiu používá přístupovou metodu 

CSMA/CD. Název této přístupové metody je zkratka. Funkce metody je odvozena zejména: 
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 CS (Carrier Sense) – kontroluje, zda na sběrnici již neprobíhá komunikace jiného zařízení, 

V případě, že komunikace již probíhá, dojde k pozdržení vysílání, dokud se sběrnice neuvolní.  

 MA (Multiple access– Vícenásobný přístup) – zde je možné souběžné vysílání více uzlů (a 

nezpůsobuje žádné fyzické poškození), ale je to nežádoucí. Říká se mu kolize (collision).[7] 

 CD (Collision Detection) – znamená, že každá stanice je schopná detekovat kolizi na 

komunikačním médiu. Stanice při vysílání také naslouchá na sběrnici a kontroluje, zda vysílané 

úrovně odpovídají úrovním na sběrnici. Vysílá-li současně jiná stanice, úrovně na sběrnici 

neodpovídají. Takto stanice detekuje kolizi. Poté stanice přeruší své vysílání a vyšle kolizní 

posloupnost – speciální signál o délce 32b, kterým informuje ostatní stanice o kolizi. Po kolizi 

všechny zúčastněné stanice opakují své vysílání po náhodném časovém intervalu. Jestli-že opět 

dojde ke kolizi, časová prodleva se zdvojnásobuje. Maximální počet pokusů o vysílání je 16. 

Potom linková vrstva předá vyšší vrstvě zprávu o neúspěšném vysílání. Protože stanice před 

zahájením vysílání poslouchá komunikační médium, může dojít ke kolizi jen v době od začátku 

vysílání do doby, než signál obsadí celou délku média. Tento časový interval je nazýván kolizní 

okénko. Nejkratší rámec musí být delší než kolizní okénko. V jiném případě by mohlo docházet 

k nedetekovaným kolizím. 

Přístup ke komunikačnímu médiu pomocí metody CSMA/CD, se používá v režimu polovičního 

duplexu, kdy k médiu je připojeno více zařízení. Zařízení nemusí sdílet jedno komunikační médium, 

pokud budou používány přepínače (switch). Jsou-li zařízení připojeny k přepínačům v režimu plného 

duplexu je metoda CSMA/CD úplně deaktivována. Zařízení v režimu plného duplexu mohou vždy 

vysílat. 

2.2.2 Průmyslový Ethernet 

Průmyslový ethernet není řešen jednotnou metodou komunikace a není vyvíjen a vyráběn jedním 

výrobcem. Jedná se o několik způsobů řešení, na jehož vývoji se podílí několik výrobců nebo sdružení 

výrobců. Společným prvkem všech výrobců je snaha použít techniku ethernetu, a zároveň splnit 

požadavky sběru technologických dat a komunikaci za účelem ovládání a řízení procesů, strojů a linek.  

Průmyslový ethernet musí splňovat mimo základních funkcí ethernetu také následující požadavky na:  

 Včasné a současné splnění požadavků jednotlivých komponent podílejících se na komunikaci 

podle předem daných priorit. 

 Včasné a současné zareagování na výstražná hlášení. 

 Minimalizaci kolísání doby odezvy (jitter). 

 Stabilitu hardwaru (ochrana před výpadkem hardwaru). 

 Stabilitu softwaru (stabilní operační systémy účastníků sítě i velmi stabilní síťový operační 

systém). 

 Odolnost proti vibracím, rázům a dalším mechanickým vlivům. 

 Odolnost proti působení vlhkosti (až do IP67), prachu, olejů a chemikálií. 

 Přístup ze strany uživatele.[8] 

Po mechanické stránce je průmyslový ethernet řešen tak, že namísto standardních konektorů typu RJ-

45 určené pro kancelářské prostory je tento konektor nahrazen konektorem RJ45-IP67, který je 

průmyslovou verzí konektoru RJ45 a dosahuje požadovaného krytí. S vyšším krytím je také vyráběn 
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konektor DB-9. Dále je možné použít konektor M12. Jeho poslední verze je již standardizována (IEEE 

802.3af). 

Problematika průmyslového ethernetu je rozdělena do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří zajištění 

činnosti systému v reálném čase, a druhou skupinu tvoří síť ethernet. Pod pojmem činnost systému 

v reálném čase se rozumí provedení požadovaných akcí do daného časového okamžiku (deadline) nebo 

v daném časovém okamžiku. To lze vyjádřit i tak, že systém musí splňovat požadavky na včasné 

(dodržení daného času) a současné (synchronizace akcí jednotlivých účastníků řídícího nebo 

komunikačního procesu) provedení každé z vyskytujících se akcí. S druhou částí uvedené definice 

činnosti práce v reálném čase úzce souvisí toleranční časové pásmo při současném uskutečňování akcí. 

Toto toleranční pásmo se nazývá časová nejistota (jitter). Je-li časová nejistota nulová, je činnost 

komponent systému pracujícího v reálném čase plně synchronizována.[8]  

Pomocí následujících mechanizmů lze dosáhnout včasné doručení zprávy v průmyslovém ethernetu: 

 komunikační metody publisher – subscriber a producer – consumer, 

 přepínače (switch), 

 mechanismus prioritních slotů ve formátu protokolu Ethernet (podle standardu IEEE 802.1p), 

 použití tzv. vysokorychlostních variant Ethernetu, 

 segmentování sítě Ethernet. 

Nejvážnějším problémem průmyslového ethernetu je časová nejistota při požadavcích na současné 

provedení akcí. Tato nejistota přímo plyne z principu nedeterministické přístupové metody jako základu 

Ethernetu. Jednou z možností řešení tohoto problému je přesné deterministické plánování komunikace 

na principu synchronizace a tím dosažení současného provedení souvisejících akcí jednotlivými 

komunikujícími entitami. Dalším řešením je synchronizace komunikace decentralizovanými hodinami. 

Tak je možné uskutečnit synchronní decentralizované akce bez synchronní organizace komunikace. 

Znamená to, že je vyjmut rozvrh jednotlivých úloh z celkového časového rastru komunikace. Tento 

způsob synchronizace procesů v síti Ethernet je definován standardem IEEE 1588 jako Precision Time 

Protocol (PTP)[8]. 

V důsledku nekoordinovaného vývoje nyní existuje několik navzájem nekompatibilních realizací 

průmyslového Ethernetu. Nejznámějšími jsou Ethernet Powerlink, Profinet, Ethercat, EtherNet/IP, 

Modbus TCP.  

2.2.3 Profinet 

Sběrnice Profinet je založená na mezinárodním standardu Ethernet (IEEE 802.3) konkrétně na verzi Fast 

Ethernet s rychlostí 100 Mbit/s. Jako první s touto sběrnicí přišla firma Siemens, která ve spolupráci 

s firmou ANF Data uvedla tuto sběrnici na trh. Mezinárodní organizace Profibus International pomohla 

definovat rozsáhlý standard Profinet, který provozním jednotkám umístěným přímo v technologii 

otevírá zcela nové možnosti. 

 Plnou integraci se světem IT, 

 distribuovanou automatizaci, 

 využití bezdrátových místních sítí v průmyslu (WLAN), 

 zajištění odezvy v reálném čase.[9] 
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Sběrnici Profinet lze rozdělit podle typu komunikace na: 

 Profinet RT – komunikace pro reálný čas, 

 Profinet IRT – komunikace pro izochronní reálný čas. 

Profinet RT je využíván na úrovni řídicích systému, které neřídí časově kritické procesy. Nejčastěji je 

sběrnice Profinet RT využívaná ve spojení s programovatelnými automaty. Naproti tomu Profinet IRT 

je určen pro specifické aplikace vyžadující rychlou odezvu a přesné taktování, např. řízení více osé 

aplikace. Profinet IRT je schopen dosáhnout časového cyklu sběrnice pod 1 ms s časovou nejistotou 

(jitter) menší než 1µs, čímž je jasně docíleno deterministické chování systému.[9] 

Profinet se dále děli podle použité aplikace na: 

 PROFINET IO pro integraci distribuovaných periferií. 

 PROFINET CBA pro modulární konstrukce provozů založených na hotových, kompletně 

odladěných komponentách s definovaným rozhraním. 

Profinet IO 

Je fyzické propojení průmyslového Ethernetu. Profinet IO slouží k rychlému a spolehlivému přenosu 

dat mezi distribuovanými moduly I/O a řídicími stanicemi. Sběrnice musí zajistit následující funkce: 

 cyklickou výměnu dat mezi moduly I/O a řídicími stanicemi, 

 přenos s velkou prioritou a kvitování výstražných hlášení (dat) nesoucích informaci o stavu 

zařízení a mezních stavech technologických veličin, 

 přenos acyklických dat (čtení a zápis hodnot parametrů zařízení apod.) v režimu bez reálného 

času, 

 rychlou výměnu dat přímo mezi koncovými stanicemi bez zásahu řídicí stanice, 

 synchronizaci stanic pracujících v režimu reálného času, 

 automatické přidělení adres zařízením[10]. 

V síti Profinet IO se vyskytují tyto tři druhy zařízení: 

 IO Controller (řídicí jednotka I/O – vstupů a výstupů): řídicí jednotka, ve které je prováděn 

program automatu. 

 IO Device (řízená jednotka I/O – vstupů a výstupů): distribuované jednotky v technologickém 

provozu, přidělené řídicí jednotce I/O. 

 IO Supervisor (dohlížecí jednotka I/O): programovací jednotka nebo PC s funkcemi pro uvádění 

do provozu a s diagnostickými funkcemi nebo jednotka pro operátorské rozhraní[9]. 

Řízená I/O jednotka snímá vstupní signály, které odešle do řídicí I/O jednotky. Ta přijaté vstupní signály 

zpracuje a odešle signály na výstupy řízené I/O jednotky. Na Obr. 8 je zobrazena topologie sítě Profinet 

s uvedenými typy zařízeními. 
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Obr. 8 – Typy jednotek v sítích Profinet: (1) – řídicí jednotka I/O, (2) – řízená jednotka I/O a (3) – 

dohlížející jednotka I/O[9] 

Konfigurování a programování jednotky I/O se provádí pomocí souborů GSDML. Tento GSDML 

soubor byl vytvořen z GSD souborů (Generic Station Description), které známe ze sběrnice Profibus-

DP. GSD soubor byl upraven a vznikl nový standard nazývaný GSDML, který vychází z jazyka XML. 

XML soubor obsahuje informace o daném zařízení: komunikaci, konfigurační data a jeho možnosti 

rozšíření. XML soubory jsou editovatelné v jakémkoliv XML editoru a využívají standardizovanou 

XML strukturu[1]. 

Profinet CBA 

Profinet CBA se používá v procesní automatizaci, kde jednotlivé části procesu se pravidelně opakují a 

je možné je začlenit do komponent, kde tyto komponenty reprezentují nějaký technologický proces[1]. 

Může to být např. regulátor, ale také uživatelský program pro složitý stroj. Softwarové komponenty lze 

pružně kombinovat a pohotově opakovaně používat jako ucelené bloky nezávisle na jejich vnitřním 

naprogramování. Komunikace mezi komponenty probíhá jen přes jejich rozhraní. Z vnějšku jsou na 

rozhraních přístupné jen ty proměnné, které jsou požadovány pro interakci s jinými komponentami[9]. 

Příklad použití komunikace Profinet CBA je na Obr. 9, kde Profinet CBA spojuje komponenty a používá 

se spíše ke komunikaci mezi stroji. Zatím co Profinet IO spojuje PLC automaty s periferiemi a 

přístrojovou technikou. 
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Obr. 9 – Příklad použití sběrnice PROFINET CBA na technologickém procesu.[9] 

Topologie sítí Profinet 

K propojení všech modulů a komponent na sběrnici se využívají tyto druhy topologií – lineární, kruhová, 

stromová a zapojení do hvězdy. Síť v průmyslu zpravidla obsahuje tyto topologie různě smíšené. Každá 

z vyjmenovaných topologií má své výhody i nevýhody. Při tvorbě průmyslové sítě je třeba dbát, na to 

aby množství použitých přepínačů (switch) nezpomalilo celkový cyklus sběrnice. Topologie mohou být 

realizovány pomocí metalických (měděných) nebo optických kabelů. 

Lineární topologie – je vhodná pro zařízení, která disponují dvouportovými přepínačemi. Tato 

struktura je vhodná pro rozlehlé konfigurace technologických zařízení, jako např. systémy dopravníků 

a pro propojení výrobních buněk[9]. Příklad zapojení lineární topologie je na Obr. 10. 

 

Obr. 10 – Lineární topologie[1]. 

Topologie hvězda – je tvořena jedním centrálním průmyslovým přepínačem, ke kterému jsou připojeny 

všechny koncové zařízení na sběrnici. Tato topologie je vhodná pro oblasti s velkou hustotou 

komunikačních jednotek, také na krátké vzdálenosti např. samostatné stroje. Příklad zapojení topologie 

Hvězda je na Obr. 11. 



24 

 

 

Obr. 11 – Příklad topologie Hvězda [1]. 

Kruhová topologie – je odolná vůči přerušení vedení nebo vůči výpadku či poruchy síťového zařízení. 

Používá se v zařízeních, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spolehlivost. Příklad kruhové topologie 

je na Obr. 12. 

 

Obr. 12 – Příklad kruhové topologie[1]. 

Topologie Strom – je vhodná pro rozdělení komplexních technologických zařízení do subsystému. 

Jedná se o topologii vícenásobných hvězd (hvězda ve hvězdě). Tato topologie umožňuje kombinovat 

kabeláž, pomocí měděných a optických kabelů. Na Obr. 13 – Aplikace všech síťových topologií [9]. 

jsou aplikovány všechny výše zmiňované topologie sítě. 
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Obr. 13 – Aplikace všech síťových topologií [9]. 

2.3 Protokol MODBUS 

MODBUS je komunikační protokol na úrovni aplikační vrstvy ISO/OSI modelu, umožňující 

komunikaci typu klient-server mezi zařízeními na různých typech sítí a sběrnic. Vytvořen byl v roce 

1979 firmou MODICON. V současné době je podporována celá řada komunikačních médií např. sériové 

linky typu RS-232, RS-422 a RS-485, optické a rádiové sítě nebo síť Ethernet s využitím protokolu 

TCP/IP. Komunikace probíhá metodou požadavek-odpověď a požadovaná funkce je specifikována 

pomocí kódu funkce, jež je součástí požadavku [3]. 

 

Obr. 14 - Příklady implementace protokolu MODBUS 

2.3.1 Popis komunikačního protokolu 

MODBUS komunikační protokol definuje formát zprávy na úrovni protokolu (PDU – Protocol Data 

Unit), kde nezáleží na typu komunikace. Podle typu komunikační sítě je protokol PDU rozšířen o další 

části. Po rozšíření tvoří zprávu na úrovni aplikační vrstvy (ADU – application Data Unit).  
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Obr. 15 - Základní tvar MODBUS zprávy [3] 

V části zprávy Kód funkce je obsažen příkaz jaký druh operace má server vykonat. Rozsah dané části 

je 1-255, přičemž 128 – 255 je vyhrazeno pro chybové odpovědi. Existují kódy funkcí, které obsahují 

kód podfunkce specifikující požadovanou operaci. Datová část poslána klientem může obsahovat adresu 

a počet vstupů, které má server přečíst nebo hodnotu registru, který má být zapsán. Existují také funkce, 

u kterých není zapotřebí znát žádná další data pro vykonání operace. V tomto případě nemusí být datová 

část ve zprávě obsažena. 

Je-li požadována operace vykonána aniž by došlo k chybě (Obr. 16), server odpoví zprávou, kde kód 

funkce obsahuje kód požadované funkce. Tento obsah slouží k indikaci správně vykonané operace na 

straně serveru. A v datové oblasti předá server klientovi požadovaná data. 

 

Obr. 16 - MODBUS bezchybné provedení požadavku[3] 

Dojde-li při vykonávání požadavku k chybě (Obr. 17), potom v oblasti kód funkce se nachází kód 

požadované funkce s nastaveným nejvyšším bitem, který indikuje chybu. V datové oblasti je dále kód 

specifikující typ chyby. 

 

Obr. 17 - MODBUS vykonání požadavku s chybou[3] 
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Při nastavení klienta je potřeba myslet na případ, kdy odešle požadavek serveru, ale ten neodpoví 

z důvodu ztráty spojení nebo možné chyby. Možným řešením daného případu je implementace časového 

limitu pro přijetí odpovědi na straně klienta. 

Protokol MODBUS definuje 3 základní typy zpráv (PDU): 

 Požadavek  

 1 byte Kód funkce 

 N bytů Datová část požadavku – adresa, proměnné, počet proměnných… 

 Odpověď 

 1 byte Kód funkce (kopie z požadavku) 

 m bytů Datová část odpovědi – přečtené stupy, stav zařízení… 

 Záporná odpověď 

 1 byte Kód funkce + 80h (indikace neúspěchu) 

 1 byte Chybový kód (identifikace chyby) 

2.3.2 Ukládání přenášených dat 

Protokol MODBUS používá tzv. „big-endian“ k posílání a ukládání dat. Při posílání dat s větším 

objemem než je 1 byte. První odešle nejvyšší byte a jako poslední nejnižší byte. 

Např. 32 bitové číslo 0x4A3B2C1Dh odešle takto: 

 

Obr. 18 - Příklad odeslání dat Big-edian [4] 

2.3.3 Datový model 

Datový model MODBUSu je založen na sadě tabulek, s charakteristickým významem. Definovány jsou 

čtyři základní tabulky: 

Tabulka 1 - Datový model MODBUS [3] 

 

Tabulky adresního prostoru mohou být u každého zařízení jiné. Adresní prostor každé tabulky může být 

oddělený, avšak může se částečně nebo úplně překrývat. Podle protokolu může mít každá tabulka až 

65536 položek. V praxi bývá adresní prostor rozdělen na 10000 položek z důvodu zpětné kompatibility. 

Jak je uvedeno ve sloupci Adresa v Tabulka 1. Lze přistupovat ke každé položce zvlášť nebo lze 

přistupovat k celé skupině najednou.  
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2.3.4 Zpracování požadavku na straně severu 

Diagram datového toku zobrazen na Obr. 19 popisuje obecný postup zpracování požadavku na straně 

serveru. 

 

Obr. 19 - Obecný postup zpracování MODBUS požadavku na straně serveru[3] 

Jakmile server zpracuje požadavek (ať úspěšně či neúspěšně), sestaví odpověď a odešle ji klientovi. V 

závislosti na výsledku zpracování požadavku je vytvořena jedna ze dvou možných odpovědí: 

 Pozitivní odpověď: 

 kód funkce v odpovědi = kód funkce v požadavku 

 Negativní odpověď 

 kód funkce v odpovědi = kód funkce v požadavku + 80h 

 je vrácen kód chyby udávající důvod neúspěchu[3] 
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2.3.5 MODBUS na sériové lince 

Komunikace protokolu MODBUS po sériové lince probíhá na principu Master-Slave. Tento typ 

komunikace je definován na úrovni Linkové vrstvy v ISO/OSI modelu. Na úrovni fyzické vrstvy 

ISO/OSI modelu může být použito různé sériové rozhraní, například RS-232, RS-485 nebo jejich 

varianty. 

Princip komunikace 

Jedná se o komunikaci Master-Slave, kde na sběrnici může být jen jeden master a až 247 slave jednotek. 

Komunikace probíhá tak, že master osloví slave jednotku, čímž zahájí komunikaci a udělí oslovené 

slave jednotce vysílací právo. Slave jednotka nesmí nikdy vysílat, aniž by byla pověřena masterem. 

Požadavky slave jednotkám mohou být odeslány ve dvou režimech: 

 unicast režim – master adresuje požadavek jedné konkrétní slave jednotce a ta pošle odpověď 

 broadcast režim – master posílá požadavek všem jednotkám, žádná jednotka neodpoví [3]. 

Adresování a formát zprávy 

Adresovací prostor čítá až 256 rozdílných adres. 

Tabulka 2 - Rozdělení adresového prostoru[5] 

0 Od 1 po 247 Od 248 po 255 

Broadcast Jednotlivé adresy slave jednotek Rezervováno 

Master nevlastní žádnou specifickou adresu. V MODBUS sítí musí mít každá slave jednotka přiřazenou 

svou unikátní adresu na sběrnici. 

Na Obr. 20 je zobrazen základní formát MODBUS zprávy aplikační vrstvy na sériové lince. Zpráva je 

obdobná jako na Obr. 15 jen s tím rozdílem, že zpráva začíná Adresa jednotky. Toto pole obsahuje 

adresu slave jednotky, která je oslovena masterem. Pole Kontrolní součet slouží k detekci chyb. Detekce 

chyb je tvořena CRC nebo LRC kódem podle vysílacího režimu. 

 

Obr. 20 - Základní tvar MODBUS zprávy aplikační vrstvy na sériové lince 
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Vysílací režimy 

MODBUS protokol na sériové lince má dva vysílací režimy: 

 MODBUS RTU 

 MODBUS ASCII 

Režimy se od sebe liší formátem vysílaných dat a jejich dekódováním. Každá jednotka na sběrnici 

MODBUS musí podporovat vysílací režim RTU, režim ASCII není povinný. Všechny jednotky na 

sběrnici musí pracovat ve stejném vysílacím režimu.  

2.3.6 MODBUS RTU 

V režimu RTU každý 8 - bitový byte ve zprávě obsahuje dva 4 - bitové hexadecimální znaky. Zpráva 

musí být vyslána jako souvislý řetězec. Mezery mezi jednotlivými znaky mohou být maximálně 1.5 

znaku. Začátek a konec zprávy je detekován podle klidu na sběrnici větší než 3.5 znaku. Formát RTU 

rámce je zobrazen na Obr. 21. 

 

Obr. 21 – Formát RTU rámce[3] 

K detekci chyb v RTU režimu slouží 16 - bitové CRC pole, které je generováno polynomem 𝑥16 +

𝑥15 + 𝑥2 + 1. 

Formát byte (11 bitů) v režimu RTU: 

 1 Start bit 

 8 datových bitů, nejméně významný bit je odeslán jako první 

 1 bit pro dokončení parity 

 1 stop bit [5] 

V každé jednotce musí být obsažena sudá parita. Není-li použita parita, nahradí jí druhý stop bit. 
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2.3.7 MODBUS ASCII 

V režimu ASCII je každý 8 - bitový byte posílán jako dvojice ASCII znaků. Oproti režimu RTU je tedy 

pomalejší, zároveň však umožňuje vysílat znaky s mezerami až 1 s. Začátek a konec zprávy je totiž 

určen odlišně od RTU módu. Začátek zprávy je indikován znakem „:“ a konec zprávy dvojicí řídicích 

znaků CR, LF. Formát ASCII rámce je na Obr. 22 [3]. 

 

Obr. 22 – Formát ASCII rámce[3] 

Chyba je detekována pomocí 8 bitového LRC pole. 

Formát bytu (10 bitů) v režimu ASCII: 

 1 start bit 

 7 datových bitů, nejméně významný bit je odeslán jako první 

 1 bit pro dokončení parity 

 1 stop bit [5]. 
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3 Funkční analýza 

Řešení této kapitoly je v neveřejné části DP. 

4 Návrh technického řešení 

Řešení této kapitoly je v neveřejné části DP. 

5 Realizace testovacího zařízení 

Řešení této kapitoly je v neveřejné části DP. 
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6 Závěr 

Testovací zařízení bylo vyrobeno podle technické dokumentace, která je součástí přílohy. Následně 

zařízení bylo převezeno k zákazníkovi, kde po provedení funkčních testů zařízení bylo začleněno do 

výrobního procesu jako součást výstupní kontroly, zde se testují zámky bezpečnostních pásu, které jsou 

namontovány na zadním sedadle. 

V případě, že sedadlo nevyhoví jednomu z testů na výstupní kontrole, sedadlo je posláno na opravnou 

stanici, kde je provedena oprava závady. Po opravě závady musí sedadlo projít výstupní kontrolou. 

Sedadlo nemůže být zpátky vráceno na výrobní linku, na jejímž konci je výstupní kontrola. Proto 

všechny testy, které jsou provedeny, slouží jako výstupní kontrola výrobku a jsou také umístěny na 

opravné stanici. Za tímto účelem byly vyrobeny dvě testovací zařízení, které jsou téměř identické, až na 

několik odchylek v softwarové části zařízení. Například na opravné stanici není potřeba sledovat 

umístění měřících konektorů v lůžku, protože sedadlo nemůže odjet se stále zapojenými kabely. 

Součástí zadání diplomové práce byla tvorba vizualizace pro testovací zařízení. Tato část není uváděna 

jako samostatná kapitola v DP, protože vizualizace je podrobně popsána v dokumentu - návod pro 

obsluhu, který je přiložen k DP jako příloha. Tento dokument slouží zákazníkovi jako návod pro uvedení 

zařízení do provozu, provádění pravidelné údržby zařízení nebo jak postupovat v případě nežádoucího 

stavu zařízení. 

Řídicí systém testovacího zařízení zaznamenává v PLC paměti výsledky všech testů, které jsou 

v průběhu testovaní sedadla vykonány. Tyto výsledky testů slouží ke vzdálené kontrole testovacího 

zařízení. Řídicí systém také zaznamenává informace o posledním testovaném výrobku a v záznamu je 

obsažen: 

 Identifikační kód (Kanban) výrobku 

 Celkový výsledek testu 

 Jednotlivé výsledky provedených testů 

 Časová známka, kdy bylo poslední sedadlo testováno 

Tyto záznamy slouží k porovnání se záznamy z řídicího systému výrobní linky. Tedy k ověření 

funkčnosti komunikace s řídicím systémem výrobní linky. 

Zadáním DP práce bylo vytvořit testovací zařízení autosedaček pro kontrolu zasunutí spony 

bezpečnostního pásu od návrhu zařízení přes jeho projekci, programování až po montáž a uvedení do 

provozu u zákazníka. Včetně dodatečných softwarových úprav na místě u zákazníka podle jeho 

požadavků. Vzhledem k tomu, že zařízení bylo již předáno výrobci a v měsíci březnu byla předána 

zákazníkovi bylo zadání DP splněno.  
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