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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem rekonstrukce rozváděčů zdrojovny 

Ústavu Elektroenergetiky s řízenými rotačními a statickými zdroji energie, které bude možno 

řídit vzdáleně pomocí programovatelného logického automatu přes komunikační linku. Součástí 

práce je popis řídicího systému a všech potřebných částí k provedení rekonstrukce. Tato práce  

se zabývá problematikou, která je spjatá s nasazením automatizace obecně včetně negativních 

aspektů, popisuje problematiku průmyslových komunikačních sběrnic společně  

s nejpoužívanějšími sběrnicemi, které se používají při realizaci automatizovaných řešení 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Dílčí automatizace; digitalizace; rekonstrukce; rozváděč; zdrojovna; 

průmyslové komunikační sběrnice; projektová dokumentace; PLC; 

HMI; Unitronics 
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ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with comprehensive proposal and reconstruction  of switchgears 

for source power station on Department of Electrical Power Engineering with controlled rotating 

and static power sources, that can be managed remotely using a programmable logic controller 

via the communication link. Part work also description of the control system and all the necessary 

parts for reconstruction. At last this thesis deals with the problem, which is linked to the 

deployment of automation in general, including the negative aspects, describes the problem  

of industrial communication systems along with the most used fieldbus that is used in the 

implementation of automated solutions.  

 

 

KEY WORDS: Partial automation; digitization; reconstruction; switchboard; source power 

station; filedbus; project documentation; PLC; HMI; Unitronics 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu rekonstrukce rozváděčů pro digitalizaci 

zdrojovny, ve druhém patře budovy B Vysokého učení technického v Brně  

na Technické 12, která slouží jako zdroj stejnosměrného a střídavého napětí pro laboratoře 

výroby elektrické energie, která se nachází ve třetím patře, tedy o patro výše, budovy B, a obecně 

pro potřeby ústavu elektroenergetiky.  

Nebude se tedy jednat o klasickou rekonstrukci, kdy se vymění staré zařízení za nové. Bude 

se jednat pouze o přidání dalších funkčních částí do starého rozváděče, který se bude  

po nezbytných úpravách moci ovládat pomocí průmyslového řešení na dálku. Toto průmyslové 

řešení bude umístěno v novém rozváděči, který bude umístěn pod stávajícím rozváděčem. Pro 

dálkové ovládaní se budou moct využít dva různé způsoby. První variantou je ovládaní pomocí 

dotykového panelu řídicího systému Unitronics, konkrétně pak PLC Vision Enhanced V1040, 

který bude umístěn v rozváděči laboratoře výroby elektrické energie. Tento řídicí systém umožní 

i druhý způsob dálkového řízení a to řízení pro rozhraní Ethernet tj. přes internet. Místní řízení 

zůstane zachováno.  

O výhodách, nevýhodách a důvodech či účelech digitalizace respektive automatizace 

společně s automatizací v elektroenergetice referuje druhá a třetí kapitola této práce. Čtvrtá 

kapitola této bakalářské práce bude rešerše o komunikačních respektive průmyslových sběrnicích 

a o jejich základním principu, rozdělení a přehledu nejpoužívanějších sběrnic, které se běžně 

používají v průmyslovém prostředí. Pátá kapitola popisuje současný stav, cíle této práce  

a požadavky na navržené řešení. 

Šestá kapitola se věnuje řídicímu systému Unitronics a přídavných modulech, které budou 

potřeba k digitalizaci. Předposlední kapitola bude pojednávat o návrhu rekonstrukce stávajícího 

rozváděče ve zdrojovně a přidání nového rozváděče, který bude obsahovat všechny potřebné 

součástí pro digitalizaci. V poslední kapitole bude ukázaná praktická část této práce tj. zapojení 

a potřebné úpravy a realizace rekonstrukce. 
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2 ÚČEL AUTOMATIZACE 
 

2.1  Základní pojmy 
 AUTOMATIZACE – automatizace je proces, při kterém využijeme nějaké technické řešení 

k nahrazení nejen lidské práce, ale především k nahrazení řídící činnosti člověka.  

 ŘÍDÍCÍ ČINNOST - to je činnost spojena s myšlením člověka například: „tvorba a realizace 

složitých postupů, logické uvažování, rozhodování atd. “ [1, str. 17]. Takovéto činnosti  

se vyskytují při různých technických aspektech př. spouštění, zastavování motorů a jejich 

řízení, udržování zadaných parametrů, diagnostika a dálkové řízení strojů.  

 DÍLČÍ AUTOMATIZACE – to je taková automatizace, kde jsou automatizovány některé 

vybrané části procesu či funkce, přičemž ostatní části procesu nejsou automatizovány.  

 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – je ovládání, kdy ovládaní dané soustavy se nenachází 

u ovládací soustavy a je od ní vzdálená. Propojení je nutno řešit zvláštním zařízením, které 

vykonává komunikaci mezi ovládáním a soustavou.  

 ŘÍZENÍ – je řada předem úkonů provedených řídící soustavou do řízené soustavy, tak aby 

bylo dosaženo zadaného cíle. 

 ZPĚTNÁ VAZBA – zjišťuje skutečné chování regulované soustavy popřípadě nastavené 

veličiny, př. nastavíme-li na ovládání hodnotu napětí pro regulovanou soustavu, tak chceme 

vědět, jestli se toto napětí skutečně nastavilo. 

 NÁVRH AUTOMATIZACE - způsob, který popisuje řešení určitého procesu, který má 

být automatizován za pomoci vhodného automatizačního prostředku  

 PROJEKT AUTOMATIZACE – návrhové, plánovací a realizační kroky, které vedou 

k požadovanému rozsahu automatizace u stávajícího řešení. 

 AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDEK – technické zařízení, které je možno využít při 

automatizaci, dělíme podle mnoha kategorií, ale nejdůležitější dělení je podle druhu 

zpracovávané energie a vykonávané funkce (čidla, převodníky, průmyslové komunikační 

sítě atd.) [1], [2]. 
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2.2  Důvody automatizace 

Požadavky automatizace jsou odvozeny od řady aspektů. Příkladem těchto aspektů 

je například efektivita, technologický postup, komplexnost, flexibilita, požadavky na kvalitu, 

kvalita pracovníků, náklady, výnosnost atd. Rozhodující pro automatizaci je si říct proč 

automatizovat, za touto otázkou se skrývá mnoho důvodů, které jsou popsané níže. 

2.2.1  Automatizace vynucená 

Vynucenou automatizaci rozumíme náhradu člověka automatizačními prostředky 

z důvodů vynucených určitými skutečnostmi. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde bezprostřední 

přítomnost člověka pro něj představuje nebezpečí často smrtelné. Příkladem může být práce 

s radioaktivními materiály, práce ve velkých výškách nebo hloubkách, práce za velmi 

vysokých teplot či práce, kde hrozí nebezpečí výbuchu. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde je potřeba eliminovat 

chyby člověka, které by měli velmi nepříznivé následky a mohli by vést k velkým 

finančním a materiálním ztrátám, nebo dokonce ke ztrátám na životech. Příkladem 

takových to procesů může být automatická navigace letadel ve zhoršených atmosférických 

podmínkách (př. mlha atd.) při přistání, či různá zabezpečovací zařízení, kde by lidské 

selhání mohlo způsobit havárii. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde se člověk vystavuje 

různým nepříjemným vlivům (vlhko, teplo otřesy, prach, hluk atd.), které mu mohou 

způsobit fyzickou únavu, či ujmu na zdraví. Příkladem takových to procesů může být práce 

u vysokých pecí, práce v chemických závodech, práce v dolech atd.  

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde člověk není schopný 

vykonat určitou činnost z hlediska rychlosti, přesnosti řízení atd. Příkladem takových to 

procesů může být řízení rychlosti štěpné reakce v jaderném reaktoru, kdy člověk není 

schopen rychle, elektivně a hlavně bezpečné řídit. Dalším příkladem je například řízení 

balistických střel či řízení spalovacích turbín. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde člověk nedosahuje 

takových kvalit respektive jakosti výrobků. Příkladem takových to procesů může být 

lakování osobních automobilů, kde robotické rameno je schopno nanést rovnoměrnou 

vrstvu na celý vůz i když jezdí kolem auta rychle ve složitých drahách. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u různých případů, kde není nebo 

nemůže být přítomný člověk, aby mohl požadované úkony vykonávat. Příkladem mohou 

být kosmické sondy, signalizační bójky v oceánech a mořích, kardiostimulátory apod. 

 Potřeba nahradit člověka automatizačními prostředky u procesů, kde si nemůžeme dovolit 

použít tolik lidských prostředků na jednom místě. Příkladem takových procesů může být 

automatické spojování hovoru v telefonních ústřednách, automaty na prodej jídla, pití  

či jízdenek apod. [1], [3].
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2.2.2  Automatizace z ekonomického hlediska 

 Použití automatizačních prostředků představuje snížení výrobních nákladů při srovnání 

s neautomatizovanou výrobou. Největší úsporou je snížení mzdových nákladů tj. stroj 

pracuje levněji než člověk a úspora materiálu, kde vede přesnější výroba stroje k ušetření 

materiálu tzv. je méně odpadu. 

 Použití automatizačních prostředků ke snížení režijních nákladů za prostory na skladování, 

prostory výrobní, za energie, za administrativní výdaje apod.  

 Použití automatizačních prostředků umožňuje zvýšení efektivity a produktivity práce 

a zvýšení objemu výroby. Zvýšení výroby má za následek vyrobení většího počtu kusů 

výrobku za určitý čas oproti neautomatizovanému výrobnímu procesu. 

 Použití automatizačních prostředků dovoluje zkrátit dobu vývoje a výroby, což má za 

následek že firma může uvést na trh výrobek dříve než konkurence. 

 Použití automatizačních prostředků umožňuje pružnou reakci v závislosti na individuálních 

přáních zákazníků, takovéto reakce umožňují získání nových zákazníků a zvětšení výnosů. 

 Použití automatizačních prostředků ve výrobcích má za následek, že výrobek umí více věcí, 

respektive má více funkcí, které jsou vítané zákazníkem. Toto má za následek větší prodeje 

zákazníkům.  

 Automatizace ve firmách zvyšuje jejich konkurenceschopnost. To znamená, že firma  

má rychlý přístup k informacím týkajících se výroby, o stavu trhu, o potřebách zákazníků 

apod. 

2.2.3  Další důvody automatizace 

 Použití automatizačních prostředků zvyšuje prestiž firmy nebo instituce, která chce 

dokumentovat své technické, finanční či konstrukční schopnosti nebo možnosti.  

 Použití automatizačních prostředků zvyšuje komfort a pohodlí člověka. Příkladem může 

být automatické ovládání garážových vrat, domácích spotřebičů nebo různých 

elektronických zařízení, které pak může pohodlně ovládat i laik apod. 

 Použití automatizačních prostředků umožňuje člověku bezprostředně dodávat spoustu 

informací, které pak může použít pro kontrolu stavu apod. Příkladem může být kontrola 

hladiny oleje či jiných parametrů motoru nebo indikace různých dalších stavů př. parkoviště 

apod. Proto je automatizace informačních služeb velice důležitá.  

 Použití automatizačních prostředků stále více pomáhá zabezpečovat ekologické řešení 

různých procesů a věcí sním spojených. Příkladem mohou být automatické monitorovací 

systémy př. čistoty ovzduší atd., řízení spalovacího procesu pro minimalizaci škodlivých 

spalin. 

 Nasazením automatizačních prostředků do zdravotnictví má za následek lepší zdravotní 

služby pro člověka. Příkladem může být EKG, počítačový tomograf, ARO, měření tlaku, 

teploty, tepu atd. 

 Použití automatizačních prostředků může být koneckonců i zdrojem zábavy. Příkladem 

mohou být hrací automaty, losovací zařízení, dětské hračky apod. [1], [2]. 
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2.3 Náklady a přínosy automatizace 

V tržní ekonomice je potřeba každé nasazení automatizačních prostředků vyhodnotit 

porovnáním nákladů a přínosů, tak aby bylo možno zjistit výsledný zisk. 

2.3.1  Náklady 

 Celkové náklady jsou součtem dílčích nákladů. Jejich částečné rozdělení: 

 Náklady za zpracování návrhu automatizace a za jeho realizaci. 

 Náklady na zakoupení jednotlivých automatizačních prostředků nutných k realizaci. 

 Náklady na stavební a montážní úpravy. 

 Náklady spojené s vyškolením pracovníků provozu a údržby. 

 Náklady na programování procesu výroby popřípadě úpravy už existujícího programu. 

 Provozní náklady spojené se spotřebou elektrické energie či materiálem. 

 Náklady spojené s různými dalšími službami aj., například poradenské služby, zpracování 

doporučení, návrh dílčího řešení, audity apod. 

Celkové náklady na automatizaci pak můžeme rozdělit podle různých hledisek. 

 Jednorázové a časově závislé to jsou takové náklady, které musí být řádně splaceny 

 do určitého termínu nebo se postupně splácí v průběhu realizace automatizace.  

 Jednotkové a režijní náklady jsou takové náklady, které se vztahují k samotnému výrobku 

a náklady které se nedají jednoznačné vyčíslit, ale vyjadřují příklad podíl na firemních 

nákladech. 

 Časově rozlišné podle etap realizace projektu automatizace, to jsou náklady za určitou část 

tj. etapu nebo náklady za určité časové období (měsíční, čtvrtletní atd.). 

 Náklady přiřazené k jednotlivým objektům automatizace tj. uzemním objektům (městská 

část, sídliště apod.), podle funkční části (automatizace rozvodny, turbíny, rozváděče atd.) 

nebo podle organizační části tj. automatizace různých provozů.  

 Náklady odhadované, plánované, navrhované a skutečné, mzdové a materiálové.  

 Přímé a nepřímé, to jsou takové náklady, které souvisejí se zavedením automatizace 

 a takové náklady, které jsou vyvolány nepřímo jejím zavedením [1], [3]. 

2.3.2  Přínosy 

Přínosy, které lze očekávat po realizaci dané autorizace, které tvoří protiváhu k nákladům. 

Můžeme je dělit podle různých obecných hledisek [1]: 

 Plánované a neplánované 

 Plánované a skutečné 

 Přímé a nepřímé 

 Jednorázové a periodické  
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Dále pak můžeme dělit přínosy podle nejdůležitějšího hlediska a to z hlediska podnikatelského. 

Zkrácení doby výroby a rychlá reakce na požadavky zákazníka. 

Je to schopnost co nejrychleji zpracovat a vyřídit objednávku je trendem dnešní doby. S tímto 

souvisí rychlost reakce na změny požadované zákazníky a schopnost nabízet široký sortiment 

výrobků. 

Zvýšení jakosti. 

Jakost je důležitý parametr při výrobě, kdy zákazníci si rádi připlatí za kvalitní výrobky místo 

kupovaní levnějších, ale za to méně kvalitních věcí. Část výrobků, které nesplňují určité 

standardní normy, jsou takřka neprodejné. S tímto je spojena kontrola celého výrobku buď  

na konci, nebo v průběhu výrobního procesu, bez nárůstu kontrolních pracovníků. Odstranění 

lidských zásahů do výrobního procesu zvyšuje jeho kvalitu, spolehlivost a přesnost. Toto 

umožňuje zavést jakost podle norem př. normy řady ISO 9000 atd. 

Udržení vysoké produkce. 

Se snižující se dobou životností výrobků je nutné vyrábět co nejvíce výrobků za co nejkratší 

dobu, jinak se výroba stává ztrátovou. 

Snížení výrobních nákladů  

Snížením výrobních nákladů docílíme lepšího uspořádání výrobního procesu tj. změnou 

materiálu, snížením nákladů za nekvalitní výrobu a za energie všeho druhu atd. Měření 

a optimalizace, snížení pracovních míst či snížením dodatečných mzdových nákladů (přesčasy, 

mimořádné směny atd.), používání výkonných strojů v časech levného proudu (HDO), aj. má za 

následek snížení výrobních nákladů. 

Zvýšení stability výrobního procesu 

Zvýšení stability výrobního procesu je důležité pro rovnoměrnost kvality výrobků a pro 

schopnost dodržet termíny a výši nákladů. Zvýšení má za následek i optimalizaci výrobního 

procesu. K docílení stability výrobního procesu je nutné identifikovat všechny důležité stavy, 

sledovat změny v trendech či sledovat další činitelé ve výrobním procesu. Je také nutné reagovat 

na měřené kritické hodnoty a okamžitě provést potřebné zákroky k jejich eliminaci. 

Optimalizace výrobního procesu  

Optimalizace umožňuje, po změření a následném vyhodnocení různých parametrů, 

provedení potřebného zásahu do výrobního procesu v reálném čase. Tyto zásahy do procesu mají 

za následek optimalizace nákladů, času na výrobu, čerpání materiálu atd. 

Rychlé zajištění informací o průběhu výrobního procesu  

Se zvyšováním složitosti výrobních procesů respektive technologií, roste potřeba 

k efektivnímu řízení, které nelze provádět bez potřebného informačního zabezpečení. Rychlé, 

přesné a relevantní informace je pro kvalitní řízení nepostradatelné. Automatizace dokáže takto 

získané informace distribuovat do řídících míst, jak v číselné podobě, tak i zvukově či obrazově 

(vizualizace) [1]. 
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2.4  Negativní aspekty automatizace 

Zvyšování nezaměstnanosti 

V důsledku zavedení automatizačních prostředků respektive automatizace do výroby, 

dochází k nahrazení pracovníků ve výrobním procesu a tím dochází ke zvyšování 

nezaměstnanosti. K omezení tohoto negativního vlivu je potřeba systémového přístupu 

k automatizaci. Je nutné současně řešit, se zavedením automatizace do procesu, možnosti 

uplatnění propuštěných zaměstnanců například vytvořením nových pracovních míst nebo jejich 

rekvalifikaci. Toto je jedno z možných řešení toho, aby technický pokrok respektive zavedení 

automatizace, nebyl chápán jako negativní jev. 

Časté rekvalifikace 

Rychlým zaváděním automatizačních prostředků respektive automatizace do výroby 

přináší sebou požadavky na častou rekvalifikaci, nebo zvýšení kvalifikace. Jedná se o obecný jev 

dnešní společnosti, který je způsoben inovacemi v technice a zastaráváním vědomostí v důsledku 

nových objevů a technických řešení. K omezené tohoto negativního jevu je nutné včas provádět 

školení a doškolení všech pracovníků. 

Bezpečnost automatizace 

Bezpečnost je, kdy jsou automatizovány významné procesy jako řízení štěpné reakce 

v reaktorech jaderných elektráren, řízení kosmických lodí atd., jeden z významných faktorů, který 

nelze opomenout při jejím návrhu a realizaci. Proto musí být otázkám o bezpečnosti  

a spolehlivosti při návrhu automatizace věnována mimořádná pozornost. Selhání automatického 

řízení může mít za následek fatální následky, kde může dojít ke zničení řízeného objektu nebo 

může dojít k usmrcení obsluhy apod. 

Ekologie 

S ohledem na životní prostředí naší planety je nutné, při návrhu a následné realizaci 

automatizace, se dostatečně věnovat této problematice, do které patří například snížení úrovně 

hluku, neznečišťování životního prostředí škodlivými látkami, emise, imise atd. Automatizační 

prostředky by měly být navrhovány tak, aby splňovaly vlastnost bezodpadové výroby, a aby 

jejich výrobky byly recyklovatelné. Všechny tyto kroky vedou ke zvýšení nákladů 

automatizačního procesu a tím i ke zvýšení celkové ceny konečného výrobku [1]. 

2.5  Stupně automatizace 

Celkově by se dala automatizace rozčlenit na tři základní stupně. První nejjednodušší 

stupeň, kam řadíme automatické ovládání, zde můžeme zařadit jednoduchou mechanizaci, která 

vykonává periodickou operaci bez zpětné vazby. Druhým stupněm je tzv. automatická regulace, 

kde může regulační člen zasahovat do výrobního procesu v jisté omezené míře, malá změna 

parametrů v procesu, a při velké změně parametru čeká na obsluhu daného zařízení. Třetím  

a posledním stupněm automatizace je automatické řízení tj. zařízení může komplexně regulovat 

veličiny a tím zasahovat do celého procesu s možností rozhodování. To to rozhodování 

je zaručeno průmyslovým počítačem nebo PLC, který snímá informace od senzorů a zajišťuje 

zpětnou vazbu. 
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2.6  Systémový přístup k automatizaci 

Společně s rozdělením automatizace do tří základních stupňů můžeme k automatizaci 

přistupovat systémově, kde pomocí systémového myšlení dělíme automatizaci na šest stupňů, 

které definují prvky systému a vazby mezi nimi. 

První úroveň - definuje přijmutí systémového přístupu a zvládnutí základních principů  

a metod. Druhý stupeň - definuje strukturu systému a definuje části, které na systém působí. Třetí 

stupeň - definuje stav systému a popisuje daný systém. Čtvrtý stupeň - definuje chování systému 

v závislosti na okolí a jsme schopní tuto interakci popsat. Pátý stupeň - definuje změny v systému 

a prostředí tj. známe jejich dynamiku. Šestý stupeň - definuje vzájemné změny (dynamiku) mezi 

systémem a prostředím a můžeme je přesně definovat [1], [4]. 
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3 AUTOMATIZACE V ELEKTROENEGETICE 
  

3.1 Řízení elektrických stanic a sítí 

V elektrizační soustavě jsou elektrické stanice tvořeny různými zařízeními, která jsou 

umístěny na jednom místě. Tato centralizace má za následek snadnější obsluhu všech zařízení.  

Charakter řízení je určen dvěma klíčovými parametry a to sběrem a výměnou dat  

tj. telekomunikací a dálkovým ovládáním tj. automatizací. Tyto parametry prošli značným 

vývojem od ručního ovládání a měření po moderní plně automatizované stanice a bezdrátovou 

komunikaci. Toto bylo umožněno mikroprocesory a číslicovými systémy. Vývojem v této oblasti 

dnes existují plně automatické stanice, s mnoha funkcemi například automatické monitorování, 

diagnostiku poruch, změnu parametrů chodů sítě, řízené z jednoho centrálního místa. 

 

             Obrázek 1: Vývoj řídicí techniky a technologie řízení [4] 

Řízení sítí vn /vvn tj. přenosových sítí a elektrických stanic sebou nese jistá specifika, je 

zde kladen důraz na zpracování velkého množství dat v reálném čase, aby bylo možno regulovat 

jejich parametry. Tyto sítě jsou tedy ovládány dálkově z dispečinku, jedná se  

o dispečerské ovládání. Do tohoto ovládání se postupem času dostávají mezinárodní standardy, 

které zajišťují technologický pokrok i se stávajícím řešením ovládání. Tyto standardy zajišťují 

společně řídicím systémem automatizaci procesů [5], [6]. 

Pro řízení sítí 110 kV a nižších tj. distribučních sítí se zavádí tzv. operátorské řízení, které 

zahrnuje regulaci napětí a výkonů aj., řešení poruchových a mimořádných stavů v sítí. Všechny 

ty to kroky jsou předávány dispečinku tj. zajištění kontinuity dispečerského řízení. 

Tato veškerá komunikace jak při řízení elektrických stanic tak přenosových a distribučních 

sítí se děje po průmyslových komunikačních sběrnicích různého typu, které jsou uvedeny 

v následující kapitole. 
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4 PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE 

Průmyslové komunikační sítě se dají zařadit do širšího celku průmyslového odvětví a to 

řízení technologických procesů. Proto jsou na průmyslové komunikační sběrnice kladeny 

zvýšené požadavky na odolnost proti vlivům prostředí, ve kterém budou umístěny. Příkladem 

může být řízení technického zázemí budov, řízení automobilové, železniční dopravy atd. 

Nesmíme zapomenout, že sem můžeme zařadit i řízení technologických linek ve výrobních 

procesech, které je možno řídit díky moderním sběrnicím (Ethernet, mobilní telefonní sítě aj.). 

 Je tedy umožněno provádět dálkovou správu a monitoring výrobního procesu, nejez z místa 

pracoviště, ale i z jakéhokoliv počítače, který je připojený k internetu takřka odkudkoliv. Takto 

je možné reagovat na nepředvídatelné události při výrobě. 

Přenosy dat u technologických systémů je možné z velké části realizovat podle požadavků 

zákazníka pomocí průmyslových komunikačních sběrnic. Nejčastěji se uplatňuje sériový přenos 

dat, který je kompromisem mezi cenou zařízení, které chceme řídit a rychlostí komunikace. Tento 

kompromis je vztažen k paralelnímu přenosu dat, který je na vzdálenosti větší než řádově stovky 

metrů ekonomicky velmi neefektivní. 

Sériová komunikace využívá ke komunikaci jeden nebo dva vodiče a přenos informace  

je realizován pomocí změny elektrického napětí nebo proudu. Přenos za pomoci změny 

elektrického proudu je jednoduší na realizaci, ale je náchylný na elektromagnetické rušení.  

Na tento neduh netrpí přenos realizovaný změnou elektrického proudu, ale jeho realizace  

je složitější. 

Průmyslové komunikační systémy (Fieldbus) respektive sběrnice po, kterých tedy 

komunikujeme s daným zařízením apod., slouží obecně k zajištění přenosu dat a řídících povelů 

mezi řídícím členem a řízeným zařízením. Tento přenos dat respektive digitální komunikace  

se řídí stanoveným protokolem a to nejčastěji ISO/OSI modelem. Tento model definuje 

podmínky, které, když jsou dodržovány, umožňují spolehlivě komunikovat různým účastníkům 

přenosu navzájem mezi sebou [7], [8], [9]. 

 
Obrázek 2: Model ISO/OSI [4] 
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4.1 Vrstvy modelu ISO/OSI 

4.1.1 Fyzická vrstva 

Z hlediska modelu ISO/OSI zajišťují fyzický přenos dat fyzické vrstvy komunikujících 

účastníků sítě. Fyzická vrstva tedy realizuje vlastní přenos dat pomocí elektrického, optického 

nebo rádiového signálu a rovněž představuje fyzický spoj s linkovou vrstvou a v neposlední řadě 

zajišťuje kódování signálu do formy proudových a napěťových změn, dekódování, popřípadě 

modulaci, demodulaci a šifrování těchto signálů. Součástí fyzické vrstvy jsou taky informace  

o rozměrech konektorů či informaci o průřezu vodičů atd. 

Fyzická vrstva určuje mechanické a elektrické parametry komunikačního rozhraní a její 

součástí jsou tedy údaje o rozměrech a vlastnostech konektorů, popis kabeláže (materiál, 

provedení, kapacita, průřez, stínění atd.), způsob kódování bitů a určení logické úrovně 

(napěťové, proudové, frekvenční, apod.). 

4.1.2 Linková vrstva 

Linková vrstva zajišťuje základní služby a to přístup k médiu, přenos ucelených dat, 

základní zabezpečení proti chybám přenosu společně s následnou detekcí chyb, opakované 

přeposlání poškozených dat a potvrzení správně přijatých dat. 

Součástí linkové vrstvy je definice maximální a minimální doby prodlev mezi rámci dat 

a další časové parametry v rámci komunikace. Další nezbytnou součástí linkové vrstvy  

je stanovení přístupové metody, která zajišťuje pořadí, kdo bude vysílat v situaci, kdy by se o 

vysílání pokoušelo více subjektů. V situaci kdyby se pokoušelo vysílat více subjektů najednou, 

tak se obvykle nepodaří žádnému z nich nic vyslat, protože současné vysílání způsobí neplatnost 

dat na sběrnici. Tato přístupová metoda je tedy soubor pravidel vedoucích k oprávnění vysílat. 

4.1.3 Síťová vrstva 

Síťová vrstva zajišťuje adresování respektive formát adres a způsob jejich adresování. 

V určitých sítích lze jednu stanic adresovat dvěma i více způsoby, proto je možné vytvářet 

skupiny adres nebo vytvořit společnou adresu pro všechny účastníky sítě. Toto uspořádání 

využívají takřka všechny sítě, kromě průmyslových, kde je topologie sítě mnohem jednoduší  

a služby vrstvy síťové zajišťuje vrstva aplikační. 

4.1.4 Transportní vrstva 

Transportní vrstva je vrstva, která zajišťuje bezchybný a spolehlivý přenos dat  

a zároveň umožňuje defragmentaci nebo fragmentaci dlouhých zpráv. Dále tato vrstva zajišťuje 

detekci chyb a znovu volání poškozených rámců dat. Vyšším vrstvám ISO/OSI modelu hlásí 

pouze neopravitelné chyby při přenosu. V průmyslových sítích jsou protokoly a přenášené zprávy 

poměrně jednoduché a proto se tato vrstva v těchto sítích vynechává a její služby zastoupí služba 

aplikační [7]. 
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4.1.5 Relační vrstva 

Relační vrstva zajišťuje navázání, vyjednávání, udržení a ukončení spojení mezi 

stanicemi. K těmto krokům využívá transportní vrstvu, po které posílá zabezpečená data, která  

jí poskytla prezentační vrstva. Opět platí, že průmyslové sítě jsou mnohem jednoduší a pro každý 

přenos je navázáno samostatné spojení a proto můžeme tuto vrstvu u průmyslových sítí vynechat, 

protože její služby zastoupí vrstva aplikační. 

4.1.6 Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva zajišťuje předání a úpravu přenášených dat do tvaru, který  

je vhodný pro zpracování vrstvou aplikační. Tato vrstva tedy převádí data do vhodného formátu 

a může zajišťovat šifrování a dešifrování dat při zabezpečené komunikaci. V průmyslových sítích 

je tato vrstva často vynechávána a její služby zajišťuje vrstva aplikační. 

4.1.7 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva zajišťuje komunikační rozhraní pro aplikace, tj. zajišťuje přenos dat  

a zpráv, definuje význam přenášených zpráv a dat, dále pak definuje datové typy a specifikuje 

skutečné veličiny s předem definovanými datovými typy. Jak bylo zmíněno výše, aplikační vrstva 

taktéž zajišťuje služby nižších vrstev, které nebyly daným protokolem implementovány. 

4.2 Základní rozdělení průmyslových komunikačních systémů 

4.2.1 Vrstva senzorů a akčních členů 

Vrstva senzorů a akčních členů (Sensor/Actor Bus) je vrstva, která se hodí  

na komunikaci se senzory a akčními členy v reálném čase. Takovéto vrstvy tvoří sítě s nejnižší 

úrovní řízení, a proto jsou jedny z nejjednodušších a nejlevnějších sítí. Tuto síť obvykle definuje 

1. a 2. vrstva modelu ISO/OSI to znamená, že data i napájení jsou realizovány pouze jedním 

společným přenosovým médiem. Data jsou přenášena pomocí binárního signálu. Zástupcem 

této vrstvy jsou sítě AS-interface, Interbus, HART atd. Tyto sítě se řídí normou IEC 62026. 

4.2.2 Vrstva sběrnicových zařízení 

Vrstva sběrnicových zařízení (Device bus) se používá pro komunikaci mezi 

programovatelnými automaty (PLC). Slouží také k propojení I/O zařízení a ovládacích zařízení 

v reálném čase a ke konfiguraci senzorů a akčních členů. Tuto síť obvykle definuje  

1., 2. a 7. vrstva modelu ISO/OSI. Zástupcem této vrstvy jsou sítě Device Bus, CAN atd. Tyto 

sítě se řídí normou IEC 61158/61784. 

4.2.3 Vrstva průmyslových komunikačních systémů 

Vrstva průmyslových komunikačních systému (Fieldbus) je nejvýše postavená vrstva 

v průmyslových sítích, která umožňuje řízení služeb událostmi, orientovaný přenos proměnných 

dat. Zástupcem této vrstvy jsou sítě Profibus, P-Net atd. Tyto sítě se řídí normou IEC 

61158/61784 [7], [8]. 
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Obrázek 3: Rozdělení průmyslových komunikačních systémů [8] 

Z obrázku č. 3 je vidět, že jednotlivé vrstvy překrývají a proto je daný standart možno zařadit 

do sousedících skupin. 

4.3 Průmyslové sběrnice 

4.3.1 Sběrnice Profibus 

Průmyslová sběrnice Profibus se používá při automatizaci výrobních linek, pro procesní 

a domovní automatizaci nebo pro řízení výroby elektrické energie a její distribuce atd. V roce 

1996 byla specifikace sběrnice Profibus přijata jako evropská norma EN50170. Sběrnice Profibus 

podporuje čtyři topologická zapojení sběrnice, strom, hvězda a kruh. Nejpoužívanější topologií 

je sběrnice. Základním fyzickým médiem sběrnice Profibus je stíněná kroucená dvojlinka 

s rozhraním RS-485, což je standart sériové komunikace pro průmyslová prostředí. 

 

Obrázek 4: Logo a konektor sběrnice Profibus [10], [11] 

Sběrnice Profibus se může vyskytovat ve třech základních technologiích. 

1) RS-485 - Profibus DP/FMS 

Využívá asynchronní kódování NZR a přenosová rychlost může dosahovat 12Mb/s.  

Je tvořena stíněnou kroucenou dvojlinkou, na kterou je možno připojit 32 stanic v segmentu nebo 

až 127 stanic celkově. Maximální délka sítě Profibus DP/FMS pro RS-485, která  

je závislá na přenosové rychlosti, je uvedena v tabulce č. 1. Při použití opakovačů je možno síť 

prodloužit až na 10 km [7] [10]. 

Přenosová rychlost v [ kbit/s ] 9,6 19,2 93,75 187,5 500 1500 12000 

Délka v [ m ] 1200 1200 1200 1000 400 200 100 

Tabulka 1: Přenosové rychlosti Profibus DP/FMS [10] 
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2) Optické vlákno - Profibus DP/FMS 

Optická vlákna velice dobře odolávají rušení, a proto se používají v místech, kde je velké 

elektromagnetické rušení. Maximální délka sběrnice s optickým vláknem, závisí na typu 

optického vlákna (skleněné, plastové), může dosahovat délky až 80 km. Podporované topologie 

sítě jsou sběrnice, hvězda a kruh. Kruh zajišťuje odolnost sítě proti přerušení kabelu. Zpětná 

kompatibilita s RS-485 je zajištěna převodníkem RS-485 – optické vlákno. 

3) Norma IEC 1158-2 - Profibus PA 

Tento standart využívá synchronní kódování s konstantní rychlostí přenosu 31,25 kb/s. 

Splňuje požadavky FISCO, které definují pravidla pro jiskrově zabezpečené operace, to znamená, 

že tento druh sběrnice Profibus může být použit ve výbušných prostorech. Maximální délka 

sběrnice s kroucené stíněné nebo nestíněné dvojlinky může být až 1900 m a podporuje topologie 

sběrnice, strom nebo jejich kombinace. Maximální počet připojených stanic může být v rozmezí 

10 – 32 v závislosti na spotřebě a třídě Ex. 

Zjednodušený ISO/OSI model sběrnice Profibus 

Sběrnice Profibus využívá zjednodušený model ISO/OSI a používá pouze 1., 2. a 7 vrstvu 

tj. vrstvu fyzickou, linkovou a aplikační.  

Vrstva fyzická: tedy fyzicky zajišťuje spojení mezi účastníky, určuje mechanické a elektrické 

vlastnosti, topologie sítě a rozhraní komunikace. Pro přenos dat se používá buď optické vlákno 

ne kroucená stíněná dvojlinka. 

Vrstva linková: je vrstva, která zajišťuje přístup k síti respektive na sběrnici. Dále zajišťuje 

služby spjaté s přenosem dat tj. zabezpečení, posílání ucelených rámců dat, dekódování dat 

atd. Definuje také, jakým způsobem bude daná stanice připojena k síti. Prvním z nich je typ 

Master, který iniciuje přenos po dané síti a řeší řízení přístupu na sběrnici. Druhým je typ 

Slave, který vykonává povely od stanice typu Master.  

Vrstva aplikační: je vrstva, která zajišťuje nezbytné služby pro komunikaci a dá se rozdělit 

na dvě podvrstvy FMS a LLI [7], [8], [10]. 

Kompletní architekturu protokolu Profibus vidíme na obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5:Architektura protokolů Profibus [12] 



PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE 

 

27 

4.3.2  Sběrnice Fieldbus 

Průmyslová sběrnice Fieldbus někdy nazývána Foundation Fieldbus podle neziskové 

společnosti, která se zabývá jejím rozvojem a sdružuje výrobce z oblasti automatizace a regulační 

techniky. Sběrnice Fieldbus nese některé společné prvky se sběrnicí Profibus (fyzická vrstva 

modelu ISO/OSI) a jejich cílem je zajištění komunikačního propojení nekompatibilních zařízení 

od různých výrobců. Sběrnice Fieldbus vychází s doporučení amerického standardu ISA SP50 

(kompatibilita signálu s elektrických zařízení) a evropské normy IEC 1158, která definuje 

linkovou vrstvu modelu ISO/OSI. 

 
Obrázek 6: Logo, tvar konektoru a rozložení vodičů, sběrnice Fieldbus [13] 

Sběrnice Fieldbus je číslicová sběrnice, která využívá polo duplexní sériový přenos  

ke komunikaci s regulačními a ovládacími prvky (senzory, akční členy) a programovatelnými 

automaty (PLC). I když je tato sběrnice číslicová i přesto si zachovává základní vlastnosti 

analogových komunikačních systémů, které využívají proudovou smyčku 4 – 20 mA a při 

instalaci je tedy možno využít původní kabeláže. Při použití standardizovaných konektorů 

respektive fyzického rozhraní je možno sběrnici použít k napájení koncových členů ve výbušném 

prostředí Ex. Další výhodou muže být obousměrný přenos většího počtu dat po párech vodičů  

a dále je možné na jeden pár vodičů připojit více zařízení a tím uspořit elektrické rozvody. 

 

Obrázek 7: Komunikační model Foundation Fieldbus [13] 

Z obrázku č. 7 je patrné že Foundation Fieldbus vychází z modelu ISO/OSI a využívá 

pouze tři jeho vrstvy a to vrstvu aplikační, linkovou a fyzickou. Ovšem model Foundation 

Fieldbus definuje tzv. osmou vrstvu nazývanou vrstva uživatelská (uživatelská aplikace). Dále 

pak definuje blok „komunikační zásobník“ což je sloučení linkové a aplikační vrstvy  

(2. a 7. vrstva modelu ISO/ISO). Z obrázku č. 6 plyne, že fyzická vrstva modelu Foundation 

Fieldbus odpovídá fyzické vrstvě modelu ISO/OSI, linková vrstva Foundation Fieldbus je datová 

podvrstva modelu ISO/OSI, přístupová vrstva slouží jako rozhraní mezi aplikační a linkovou 

vrstvou a specifikace zprávy odpovídá 7. (aplikační) vrstvě modelu ISO/OSI [7], [13]. 
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Fyzická vrstva sběrnice Foundation Fieldbus definuje dvě různé varianty přenosu dat. 

Varianta H1: maximální přenosová rychlost v této variantě je 31,25 kb/s. Informace jsou 

přenášeny na té nejnižší úrovni (informace od senzorů atd.) a je možné napájet koncové 

členy přímo ze sběrnice, kterou tvoří kabeláž standardu proudové smyčky 4 – 20 mA, proto 

je možné ji používat ve výbušných prostředích. Maximální příkon zátěže může být, 

 až 50 W. Je možno připojit maximálně 32 zařízení a při použití stíněného krouceného 

vodiče (páru) je možné připojit zařízení vzdálené až 1900 m. 

Varianta H2: maximální přenosová rychlost v této variantě je 1 Mb/s nebo 2,5 Mb/s. Tato 

varianta slouží rychlé obsluze automatizačních procesů (měření a ovládání). Je možné 

napájet připojené zařízení se sběrnice, ale většinou se používá externí zdroj napájení. 

Maximální příkon zátěže může být, až 75 W. Využívá síťovou topologii sběrnice bez 

odboček a dá se použít ve výbušných prostředích. Maximální počet připojených zařízení 

může být 32. Maximální délka vedení při použití krouceného stíněného vodiče (páru)  

je, pro rychlost 1 Mb/s je to 750 m a pro rychlost 2,5 Mb/s je to 500 m. 

4.3.3  Sběrnice CAN 

Průmyslová sběrnice CAN je velice rozšířený sériový komunikační protokol respektive 

prostředek, který se využívá v průmyslových odvětvích a v automobilovém průmyslu. Tuto 

sběrnici vyvinula firma Bosch a byla postavená na technologii od Intelu původně určena pouze 

pro automobilový průmysl, ale díky svým vlastnostem, jako je nízká cena provozu, snadná 

rozšiřitelnost, velmi dobrá odolnost a spolehlivost v extrémních podmínkách (vysoká teplota, 

vibrace atd.), se sběrnice CAN rozšířila i do dalších průmyslových oblastí. Díky své 

jednoduchosti, otevřenosti a relativně vysoké přenosové rychlosti (1 Mb/s) je protokol CAN 

implementován výrobci mikroelektronických součástek do jejich mikroprocesorů a kontrolérů. 

Protokol respektive sběrnice CAN je definována normou ISO 11898. 

 
Obrázek 8: Logo a konektor sběrnice CAN [8], [15] 

Specifikace respektive norma ISO 11898 definuje dvě varianty sběrnice (protokolu) CAN 

a to variantu CAN 2.0A, která popisuje fyzickou vrstvu protokolu CAN a variantu CAN 2.0B, 

která rozšiřuje standardní 11 bitový formát adres (standard format) koncových zařízení na 

kompatibilní rozšířený 29 bitový formát adres (extented format). Norma ISO 11898 definujte 

tedy pouze fyzickou a linkovou vrstvu modelu ISO/OSI. Aplikační vrstvu definují ne vždy 

kompatibilní standardy CAN/CAL (Application Layer, CANopen, DeviceNet, CAN Kingdom), 

proto pro zajištění kompatibility pro nasazení sběrnice CAN byly definovány určité funkční 

vrstvy CAN vrstva objektů, CAN transportní vrstva a fyzická vrstva. Vrstva objektů slouží 

k zajištění kompatibility s hardwarem, který obsluhuje aplikační vrstvu a zajišťuje prací s daty 

v reálném čase. Transportní vrstva zajišťuje přenos s minimálním počtem chyb a následnou práci 

s přenášenými daty [7], [8], [13] 
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Fyzická vrstva, která je definovaná normou ISO 11898, protokolu CAN se liší od fyzické 

vrstvy modelu ISO/OSI. Fyzické médium musí umět realizovat funkci logického součinu (AND). 

Proto protokol CAN definuje dva stavy na sběrnici a to „dominant“ a „recessive“ tyto stavy určuje 

konkrétní provedení fyzické vrstvy. Základní pravidlo pro tyto stavy, že stav recessive odpovídá 

rozpojené lince, a když alespoň jeden připojený člen linku zkratuje, změní se celý stav na stav 

dominant. Dále norma určuje elektrické vlastnosti protokolu respektive vlastnosti vysílače  

a přijímače, kódování, synchronizaci jednotlivých bitů atd. 

Základ sběrnice tvoří symetrická neuzemněná linka s vodiči CAN_L a CAN_H. Tyto 

vodiče vyhodnocují rozdílové napětí a tím určují stav sběrnice (typicky napětí 0 V odpovídá stavu 

recessive a napětí 2 V odpovídá stavu dominant). Zakončovací odpory (terminátory) mají 

hodnotu 120 Ω jsou na obou koncích sběrnice a omezují odraz signálu. Nejčastěji jsou jednotlivá 

zařízení připojena konektorem D-SUB (viz obrázek č. 8) [7], [8], [13]. 

 
Obrázek 9: Fyzické uspořádání sběrnice CAN [5] 

Na sběrnici může být teoreticky připojen nekonečný počet zařízení, ale vzhledem  

ke statickým a dynamickým poměrům v sítí se doporučuje maximálně 30 zároveň připojených 

zařízení. Maximální rychlost sběrnice při délce 40 m je až 1 Mb/s se zvětšující se délkou 

přenosová rychlost klesá 500 kb/s  pro délku 112 m, 300 kb/s pro délku 300 m, 100 kb/s pro délku 

640 m, 50 kb/s  pro délku 1340 m, 20 kb/s pro délku 2600 m a 10 kb/s pro délku 5200 m. 

4.3.4  Sběrnice INTERBUS 

Průmyslová sběrnice INTERBUS je otevřená sběrnice pro komunikaci, propojení  

a přenos dat mezi řídicím systémem (PLC, PC) a I/O zařízením nebo průmyslových field zařízení. 

K tomuto propojení senzorů a akčních členů s řídícím zařízením používá dvouvodičové vedení. 

Systém sběrnice INTERBUS vyvinula americká společnost Phoenix Contact a v roce 2000 byl 

tento standart přijat jako mezinárodní a evropská norma IEC 61158 a EN 50254. V současnosti 

o rozvoj této sběrnice stará skupina INTERBUS Club, která sdružuje více jak 600 firem. 

 

Obrázek 10: Logo sběrnice INTERBUS [17] 

Sběrnice INTERBUS využívá topologické schéma sítě a to kruhu, kdy je každý účastník 

začleněn do uzavřené smyčky. To znamená, že každé zařízení, které přijme signál, tento signál 

zesílí a pošle dále. Tento způsob nakládání se signálem má za následek, že je možno dosáhnou 

velkých přenosových rychlostí i na velké vzdálenosti. V případě INTERBUSU to může být  

až 13 km. Sít tedy tvoří hlavní kruh, ze kterého mohou vést odbočky tj. větvě nižší úrovně, 

kterých může být až 16. Této topologii se někdy také říká otevřený strom [16], [17] ,[18].
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Obrázek 11: Topologie sítě INTERBUS [8] 

Tato struktura je založena na principu komunikace typu Master/Slave, kdy hlavní větev  

je typu Master a všechny ostatní větve, připojené k hlavní větvi, jsou typu Slave. Poslední 

připojené zařízení je vždy typu Slave a proto není nutné tuto síť ukončovat jak je tomu u sítí 

sběrnicového typu. To zaručuje, že sběrnice je velice flexibilní a může se snadno přizpůsobit 

změnám v technologii, viz obrázek č. 11. Na sběrnici může být připojeno maximálně 512 zařízení 

s 4096 vstupně – výstupními body. Z obrázku č. 10 je patrné, že maximální vzdálenost mezi 

jednotlivými zařízeními je 400 m pro měděné vodiče nebo 3600 m pro optická vlákna. Maximální 

vzdálenost dvou zařízení ve smyčce je 20 m a maximální délka smyčky je 200 m.  

Fyzická vrstva sběrnice INTERBUS 

Ve fyzické vrstvě jsou uloženy informace o mediích, která mohou přenášet data respektive 

signály. INTERBUS vychází ze standardu RS – 485 a umožňuje přenos dat za pomoci 

dvouvodičového vedení, jak metalickým vedením, tak i optickými vlákny, protože pro přenos 

jsou taktéž potřeba dvě optická vlákna. Optická vlákna se používají v prostředích, kde je velké 

elektromagnetické rušení, protože optická vlákna na elektromagnetické ručení nejsou náchylná, 

tak jako metalická vedení. Tím, že se vycházení z dvouvodičového vedení je zaručeno to, že za 

pomoci převodníků se dá měnit způsob vedení signálu (kabel nebo optické vlákno) v různých 

částech sítě. Maximální přenosová rychlost je 500 kb/s. 

Typy jednotlivých medií, vlnové délky a maximální vzdálenosti segmentů jsou uvedeny 

v  tabulce č. 2. 

Typ média Vlnová délka Maximální délka segmentu 

Měď - 400 m 

Polymerové optické vlákno 660 nm 70 m 

Optické vlákno HCS 660 nm 400 m 

Skleněné optické vlákno 850 nm 3600 m 

Tabulka 2:Souhrn parametrů přenosových medií sběrnice Profibus [16] 

Mezi další výhody kruhového uspořádání sítě INTERBUS je to, že celá sít se dá rozdělit 

na jednotlivé segmenty, které se dají v případě, že se v některém segmentu vyskytne chyba (zkrat, 

fyzické přerušení), tak lze tento segment jednoduše najít, odstavit ho a nenarušit chod celé sítě 

[7], [13], [14].
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4.3.5  Sběrnice AS – Interface 

Sběrnice AS – Interface je poměrně nová evropská sběrnice, která byla uvedena na trh 

v roce 1994 a nekonkuruje drahým a komplikovaným průmyslový standardům na poli sběrnic. 

Jedná se o průmyslovou síť s nejnižší úrovní přenosu dat, která se řídí normou IEC62026  

a využívající jedinou sériovou linku, která slouží převážně k přenosu binárních informací. 

Nejčastěji se tato sběrnice používá na obsluhu systému logického řízení tj. koncové spínače, 

vypínače, přepínače, identifikace chodu a různé senzory. 

Sběrnice AS – Interface je síť typu Master/Slave, kde k jedinému zařízení typu Master 

může být připojeno až 62 zařízení typu Slave. Tento počet zařízení není konečný, protože se jedná 

o starší revizi této sběrnici nejnovější verze (3.0) dovoluje připojit, díky připojení až 4 binárních 

signálů, 248 zařízení typu Slave. Díky své jednoduchosti a otevřenosti je sběrnice AS – Interface 

alternativa k připojení field zařízení a je kompatibilní s Fieldbus sběrnicemi jako je Profibus, 

Interbus nebo průmyslový Ethernet. 

 

Obrázek 12: Logo a ukázka vodiče sběrnice AS - Interface [19] 

Sběrnice AS – Interface využívá jeden nekroucený a nestíněný kabel, jak na přenos dat, 

tak i na napájení připojených zařízení. Velice jednoduchá montáž. Sběrnici je možno používat 

v jakékoli topologii (sběrnice, hvězda, kruh…), není nutné ji ukončovat terminátory. Maximální 

délka kabelu může být až 100 m a s použitím opakovačů to může být až 300 m. Sběrnice se dá 

využít k připojení systému řízených v reálném čase, protože doba cyklu je kratší než 5 ms  

a maximální rychlost přenosu dat je 166 kb/s. Sběrnice využívá pro svůj provoz stejnosměrné 

napětí 24 V a možno používat kabel bez použití PE vodiče tj. jedná se o systém soustavy PELV, 

to společně se speciálně tvarovaným kabelem (obrázek č. 12), který šetří místo, má za následek 

ušetření nákladů. Speciální vlastnost respektive funkce sběrnice AS – Interface je „Safety  

at Work“ tj. bezpečnost při práci. Tato funkce dovoluje vysílat standardní signály společně 

s bezpečnostními signály po jednom kabelu, to znamená, že signály nouzového zastavení mohou 

být realizovány pomocí AS – Interface. Tímto se zvyšuje komplexnost instalace a zároveň  

se snižují náklady [7], [8], [18], [19]. 

 

Obrázek 13: Typická konfigurace sítě AS – Interface [13]
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4.3.6  Sběrnice Ethernet 

Ethernet řadíme mezi sériové sběrnice, kterou vynalezla firma Xerox na konci 70. let 

(1976). Sběrnice Ethernet vychází ze specifikace IEEE 802.3, která definuje fyzickou (1.)  

a linkovou (2.) vrstvu modelu ISO/OSI. Dále definuje horní podvrstvu linkové vrstvy LLC  

tj. řízení logického spoje a dolní podvrstvu linkové vrstvy MAC. Tyto dvě podvrstvy definují 

způsob přístupu, za pomoci nedeterministické přístupové metody CSMA/CD, k přenosovému 

médiu. Tato metoda společně s dalšími protokoly vyšších vrstev (protocol suite), které doplňují 

standard IEEE 802,3, umožňují vzájemnou komunikaci připojených zařízení v sítí (PC, PLC, 

tiskárny, počítačové systémy atd.). Jedná se o protokoly sítové (3.) a transportní (4.) vrstvy 

modelu ISO/OSI. Protokol 3. vrstvy Internet protokol (IP) a protokoly vrstvy 4. Transmission 

Control Protocol  (TCP) a protokol User Datagram Protocol (UDP). Protokol TPC zajišťuje 

spojově orientovaný přenos a protokol UDP zajišťuje nespojované služby. 

Lokální počítačová síť (LAN) respektive Ethernet TPC/IP, je síť složena s fyzického 

Ethernetu doplněného o protokoly TPC, IP a UDP. Toto uspořádaní však nestačí pro jednoduchý 

a zabezpečený přenos dat v síti, proto se využívají protokoly s aplikační (7.) vrstvy modelu 

ISO/OSI. Pro internetové aplikace se využívají protokoly Telnet, které slouží pro tvorbu 

virtuálního internetového terminálu, HTTP, který slouží pro přenos hypertextových souborů, 

SMTP, který slouží pro přenos zpráv elektronické pošty, SMP a SNMP, které slouží  

k informování o stavu síťových komponent a pro správu sítě, FTP a SSH, které slouží na výměně 

velkého množství dat mezi počítači atd.  

Síť Ethernet společně se všemi protokoly vrstev modelu ISO/OSI dominují v oblastech 

kancelářské techniky, skladování a expedice, bankovnictví, informačních systémů a v mnoha 

dalších oblastech lidské činnosti. Je patrné, že síť Ethernet nebyla primárně určena do průmyslové 

automatizace, protože fyzická vrstva není stavěna na průmyslová prostřední, kde je velké 

množství elektromagnetického rušení, velký rozdíl teplot, vibrace, mechanické namáhání apod. 

Proto musí průmyslový Ethernet splňovat několik dalších podmínek, na rozdíl od klasického 

Ethernet, který se používá v kancelářích apod. Podmínky jsou včasné splnění podmínek 

komponentů, které se podílejí na přenosu podle předem daných podmínek, reakce na výstražná 

hlášení, minimalizace doby odezvy (řízení v reálném čase), stabilita hardware a software, 

odolnost proti vibracím a dalším mechanickým vlivům, odolnost proti elektromagnetickému 

rušení, odolnost proti působení velkosti (IP 67), olejům, prachu a chemikálií, přístup ze strany 

uživatele atd. [7], [20]. 

Průmyslový Ethernet slouží k propojení pracovních a řídících stanic (PLC)  

s I/O jednotkami, které sbírají a přenášejí data od nejrůznějších zařízení, jako jsou elektronické 

řídící jednotky hydraulických, pneumatických nebo elektrických pohonů, další programovatelné 

automaty nebo počítače, CNC jednotky, průmyslové roboty, zobrazovací a ovládací panely, 

popřípadě snímače a akční členy z Ethernet rozhraním atd. K propojení řídících členů a ostatních 

periferií se používá průmyslový konektor RJ45 – IP67, který se se od klasického konektoru RJ45 

liší tím, že má jiný stupeň krytí a proto se nepoužívá v průmyslových řešeních. Další konektory 

s vyšším stupněm krytí jsou konektory DB – 9 (obdoba D-SUB viz obrázek č. 8) nebo konektory 

M12 (varianta mikro), který muže napájet koncové zařízení po sítí dle normy IEE 802.3af. 
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Obrázek 14: Ukázka konektoru průmyslového Ethernetu: RJ45-IP 67 a M12 [21], [22] 

Během vývoje sběrnice Ethernet se používala různá fyzická média pro přenos dat. Nejstarší 

koaxiální kabel byl postupně nahrazen nestíněnou kroucenou dvoulinkou v několika žilovém 

kabelu až po dnešní optické kabely a bezdrátové sítě (IEEE 802.11). Kroucená dvoulinka coby 

metalické vedení musí splňovat nejrůznější kritéria, která určuje třída odolnosti. Třída Light Duty 

je určena pro rozvod signálu po rozváděčové skříni a neposkytuje ochranu proti vlhkosti (IP 20) 

na rozdíl od třídy Heavy Duty, která musí splňovat ty nejpřísnější kritéria, jako jsou velká 

mechanická odolnost, odolnost proti elektromagnetickému rušení, odolnost proti vlhkosti, 

jiskrová odolnost, odolnost proti ohybu, krutu, vysoké teplotě a vibracím, plášť odolný proti 

chemikáliím atd. Musí být provedeny tak, aby je bylo možno snadno namontovat a nezatěžovat 

uživatele. Maximální délka kabelu je 100 m pro instalace a 50 m pro odbočky z hlavní větve. 

Maximální přenosová rychlost pro kroucenou dvojlinku je až 10 Gbit/s, ale v průmyslový 

Ethernet používá rychlosti řádově menší. U optického kabelu je teoretická maximální rychlost 

400 Gbit/s. Podporované topologie sítě jsou sběrnice, kruh, hvězda a jejich kombinace například 

zdvojený kruhy apod. [23]. 

 

 
Obrázek 15: Typická architektura průmyslové sítě Ethernet [24] 
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5 CÍLE PRÁCE, SOUČASNÝ STAV, POŽADAVKY 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout komplexní rekonstrukci rozváděčů pro 

digitalizaci zdrojovny, ve druhém patře budovy B Vysokého učení technického v Brně  

na Technické 12 a následně tento návrh realizovat. V této zdrojovně se nachází statické a rotační 

zdroje stejnosměrného a střídavého napětí, které bude možno ovládat na dálku pomocí 

průmyslového řešení (viz kapitola 4 a 6).  

Nebude se tedy jednat o klasickou rekonstrukci, kdy se vymění staré zařízení za nové, bude 

se jednat pouze o přidání dalších funkčních částí do starého rozváděče, který se bude  

po nezbytných úpravách moci ovládat pomocí průmyslového řešení. Tato úprava umožní dálkové 

řízení dané zdrojovny, ale zachová také místní možnost řízení. Celkové úpravy jsou popsány  

v kapitole č. 7 této práce. 

Jeden s dalších cílů souvisí s umístěním dotykového ovládání do laboratoře výroby 

elektrické energie, které umožní zapnutí a nastavení výstupních napětí střídavých  

a stejnosměrných generátorů přímo z laboratoře bez nutnosti kamkoli chodit, kdy vhodnou 

úpravou docílíme lepší a jednoduší obsluhy dané rozvodny. 

5.1 Současný stav 
Rekonstrukce rozváděčů se tíká zdrojovny ve druhém patře budovy B Vysokého učení 

technického v Brně na Technické 12. V této zdrojovně jsou umístěny zdroje střídavého  

a stejnosměrného napětí pro laboratoř výroby elektrické energie a pro ústav elektroenergetiky. 

Stejnosměrné napětí obstarávají dvě soustrojí s asynchronním motorem a dynamem  

a střídavé napětí obstarává indukční regulátor neboli natáčivý transformátor zvaný booster. 

V místnosti společně se všemi soustrojími se nachází i rozváděč, ve kterém se nachází 

funkční části, které ovládají jednotlivá soustrojí. Pomoci tlačítek ve dveřích rozváděče se spínají 

příslušné cívky stykačů, které jsou umístěny uvnitř rozváděče, a ty následně společně  

se zpožďovacími členy pro rozběh hvězda/trojúhelník zapínají příslušné soustrojí.  

Jejich regulace probíhá obdobě jako zapnutí, ale tlačítky se ovládají příslušné regulační 

obvody soustrojí, u dynam to jsou motorové potenciometry u boosteru se nastavuje jeho natočení.  

Ke zjištění potřebných napětí boosteru a prvního soustrojí jsou ve dveřích analogové 

voltmetry. U druhého soustrojím není voltmetr přítomen, a proto je jeho napětí nastaveno na fixní 

hodnotu. 

Kdykoliv je potřeba zapnou či vypnout nějaké soustrojí nebo nastavit příslušnou hodnotu 

napětí pro potřeby, ať už laboratorní výuky nebo z jiných důvodů je potřeba sejít o patro níže 

respektive dojít do zdrojovny a zapnout příslušná soustrojí, nastavit potřebné napětí a opět jít 

zpět. To stejné platí po tom, kdy už není napětí potřeba, musí obsluha opět dojít do zdrojovny  

a vše vypnout. 
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Obrázek 16:Ukázka dveří stávajícího rozváděče 

5.2 Základní požadavky  

.Od navrženého řešení digitalizace zdrojovny se očekává možnost dálkového řízení dané 

zdrojovny přes komunikační linku. To znamená zapínat a vypínat jednotlivá soustrojí a regulovat 

jejich výstupní napětí. Toto napětí se bude regulovat obdobně jako to je v stávajícím řešení tj. 

spínáním příslušných stykačů. Jedinou změnou bude zpětnovazební smyčka měření, která zaručí 

konstantní výstupní napětí z jednotlivých soustrojí. Dále je požadovávána diagnostika dané 

zdrojovny při normální provozu tj. zjištění zdali je zapnuté dané soustrojí atd.… Dalším 

požadavkem je zachování místního režimu řízení a zároveň vzájemná blokace mezi režimy řízení.  

5.3 Realizace základních požadavků  

 Základní požadavek ovládání zdrojovny dálkově pomocí komunikační linky bude 

realizován řídicím systémem od firmy Unitronics. Tento řídicí systém tvoří PLC a potřebné 

moduly, které budou potřeba pro splnění dalších základních požadavků. Hlavní část řídicího 

systému dotykové PLC bude umístěno v nové rozváděčové skříni umístěné laboratoři Výroby 

elektrické energie. V této skříni budou umístěné i další nezbytné části pro realizaci navrženého 

řešení. Z PLC bude vyvedena komunikační linka do zdrojovny respektive do nového rozváděče, 

který bude umístěn pod stávajícím rozváděčem. V tomto novém rozváděči se budou nacházet 

přídavné moduly, které zajistí vše potřebné pro digitalizaci. Jeden z modulů umožní spínat 

stávající stykače na dálku, další modul společně s převodníky napětí v kombinaci se spínacím 

modulem umožní zpětnovazební možnost regulace výstupního napětí. Poslední modul zajistí 

potřebné zjišťování stavů daných soustrojí apod.… Pro zachování místního řízení bude  

do stávajícího řešení přidána volba režimu řízení, která bude realizována za pomoci různých 
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ovládacích členů (Stop tlačítko, vačkový přepínač atd.). Tato kombinace společně s novými 

stykači s rozpínacími kontakty zaručí vzájemnou blokaci stavů a zajistí vyšší bezpečnost provozu 

celé zdrojovny. Řídicí systém společně se všemi úpravami, které budou potřeba k finální realizaci 

navrženého řešení, jsou popsány v následujících kapitolách této práce. 
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6 ŘÍDICÍ SYSTÉM UNITRONICS 

Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC), které jsou 

jednoduchým a levným řešením, už od roku 1989. Programovatelné automaty společnosti 

Unitronics v sobě integrují dvě klíčové vlastnosti a to systém (PLC) a operátorský panel (HMI). 

Toto spojení tedy PLC + HMI se nazývá OPLCTM a přináší výhody oproti konkurenčním 

systémům a to méně programování, protože programové prostředí PLC a HMI je stejné,  

to znamená méně kabeláže a tudíž úsporu místa, úsporu I/O tudíž méně hardwaru a odpadá 

nutnost nastavení komunikace mezi PLC a HMI. 

6.1  OPLC Vision V1040TM 

 
Obrázek 17: Levá a přední strana PLC Unitronics Vision V1040 TM [25], [26] 

PLC + HMI o rozměrech (289 x 224,5 x 59,1), které je napájeno 12 V nebo 24 V zdrojem. 

Uvnitř se nachází procesor s časem skenu 9 μs pro typické aplikace společně s 2 MB paměti pro 

aplikační logiku, 1 MB paměti pro fonty a 80 MB paměti pro obrázky. Při montáži do panelu 

splňuje krycí normu IP65 a dokáže pracovat v rozmezí teplot (0 – 50 °C). Přední strana obsahuje 

TFT display o velikosti 10,4 palců s LED osvětlením s rozlišením 800 x 600 obrazových bodů  

a dokáže zobrazit 65,536 barev. Dále obsahuje 9 programovatelných kláves. PLC část podporuje 

až 1024 vstupů/výstupů (analogové, vysokorychlostní), je k ní možno připojit 24 PID smyček 

(regulátorů) obsahuje slot pro mikro SD kartu (zálohování, obrázek č. 17 – bod 5). HMI část 

podporuje až 1024 uživatelsky definovaných obrazovek, 500 obrázků na aplikaci, HMI grafy 

apod. Levá strana (obrázek č. 17) obsahuje komunikační část celého OPCL: bod 1 – konektor 

sběrnice CANbus, bod 2 – dva konektory RS232 nebo RS485 a vedle záslepka pro případné 

přidání třetího konektoru, bod 3 – konektor pro externí I/O moduly, bod 4 – napájecí konektor. 

Mezi další možnosti komunikace patří Ethernet TPC/IP, UDP, vestavný web server s vlastními 

HTML stránkami nebo vlastní návrh sloužící k prohlížení a editaci PLC dat přes internet. Dále 

pak funkce zasílání e-mailu nebo použití GPRS/GMS/CMDA telefonních sítí (zaslání SMS). 

Na horní straně se nachází programovací USB konektor, který patří mezi nejrozšířenější rozhraní 

v počítačovém segmentu. Unitronics nabízí také vývojový software a ostatní podpůrné programy 

zcela zdarma, proto nabízí tak levná řešení oproti konkurenci [25], [26]. 
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6.2  I/O rozšiřující moduly 
Pomocí sběrnice CANbus je možno k OPLC Unitronics připojit mnoho rozšiřujících 

modulů. Modulů je nespočet čistě digitální nebo analogové, kombinace tj. digitálně/analogové 

moduly, různé analogové měřící moduly nebo expanzní moduly pro rozšíření I/O atd. Expanzní 

modul nabízí možnost připojení dalších modulů, které se chovají v sítí jako Slave členy, 

s nadřazeným Master členem tj. PLC [25]. Moduly použité při rekonstrukci zdrojovny budou 

celkem čtyři, respektive tři s jedním expanzním modulem. Tyto moduly jsou popsány níže. 

6.2.1 Expanzní modul EX – A2X 

Galvanicky oddělený rozšiřující adaptér pro lokální I/O zařízení. Možnost připojit  

až 8 dalších rozšiřujících modulů. Modul je napájený z 12 V nebo 24 V zdroje [24]. 

 

Obrázek 18:Ražení rozšiřujících modulů s pomocí expanzního modulu [27] 

6.2.2 Digitální modul IO – RO16 

Digitální modul, který obsahuje 16 reléových výstupů a bude sloužit ke spínání stávajícího 

relé ovládání v dálkovém režimu. Napájení modulu zajištuje 24 V zdroj. 

6.2.3 Digitální modul IO – DI8ACH 

Digitální modul, který zajišťuje kontrolu stavů, tj. po přivedení napětí na jeden z osmi 

vstupů bude výstupem logická 1 nebo 0. Kontrola je nutná k zajištění bezpečnému chodu systému 

při dálkovém režimu řízení. 

 

Obrázek 19: Rozšiřující moduly pro řídicí systém Unitronics [28], [29] 

6.2.4  Analogový modul IO-ATC8 

Tento analogový modul slouží k měření teploty nebo napětí. Pro měření napětí jsou 

potřeba příslušné převodníky, které převedou vstupní napětí na výstupní signál, který je schopen 

tento modul zpracovat. Vstupní signál do modulu je tedy výstupní signál s převodníku  

a je realizován standardní proudovou smyčkou 4 – 20 mA. 



NÁVRH REKONSTUKCE ROZVÁDĚČŮ 

 

39 

7 NÁVRH REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ  
Stávající rozváděč, ze kterého jsou ovládány všechna soustrojí ve zdrojovně je zapojen tak, 

jak je interpretováno v přílohách „A. 1 Přehledové schéma přenosu elektrické energie“ a A. 2 

Schéma elektrické části před rekonstrukcí.“ Rozváděč bude upraven dle příloh „A. 3 Schéma 

elektrické části po rekonstrukci“ a  společně s ovládací a měřící částí viz příloha „A. 4 Schéma 

ovládací a měřící části“ umožní požadovanou digitalizaci této zdrojovny. V příloze „A. 5 Schéma 

osazovací a vrtací“ je přehledově znázorněno osazení nových rozváděčů a úpravu (vrtání) dveří 

stávajícího rozváděčce. Všechny změny ve stávajícím zapojení stejně jako nové rozvody jsou 

vyznačeny červenou barvou. Soupis použitého materiálu a ceník jednotlivých dílčích částí 

rekonstrukce je uveden v přílohách B. 1 a B. 2. Kompletní rozpis s výkazem výměr je poté 

přiložen v elektronické příloze. 

7.1 Úprava stávajícího rozváděče 

První úprava se bude týkat dveří (viz obrázek č. 16) stávajícího rozváděče (R 2.31) 

umístěného ve zdrojovně ve druhém patře budovy B na Technické 12, kdy dojde k vyvrtání 

potřebných montážních otvorů pro uzamykatelné tlačítko nouzového zastavení „TOTAL 

STOP“. Z názvu je patrné, že toto tlačítko má bezpečnostní charakter, bude tedy sloužit 

k rychlému odstavení ovládání jednotlivých soustrojí, které bude mít za následek jejich 

vypnutí, tj. po zmáčknutí se odpojí napětí od jednotlivých částí ovládání a dojde k rozpojení 

daných stykačů, které ovládají spouštění jednotlivých soustrojí. Dále bude vyvrtán otvor pro 

vačkový přepínač, aby bylo možno volit mezi dálkovým a místním režimem řízení. 

 Všechny stavy ať už použití nouzového zastavení nebo volba režimu řízení musejí být 

nějakým způsobem signalizovány, proto budou také vyvrtány tři otvory pro signalizační 

kontrolky (HA 1,2,3 – obrázek č. 20). 

Tlačítko nouzového zastavení je od firmy ABB, hlavice pro signálky, nosné prvky, 

LED signalizační diody a výstražná tabulka budou výrobky značky Moeller respektive Eaton 

z řady ovládacích a signalizačních přístrojů RQM – Titan. Vačkový přepínač bude od firmy 

OBZOR Zlín a bude se jednat o typovou řadu vačkových přepínačů VSN, konkrétně typ 

VSN 10. Všechny potřebné věci k realizaci nalezneme v příloze B. 1. Rozmístění 

jednotlivých ovládacích a měřících prvku je znázorněno na obrázku č. 21 a příloze A. 5 

Schéma osazovací a vrtací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Ukázka zapojení - TOTAL STOP a přepínání režimů řízení [30], [31] 
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Obrázek 21: Ukázka velikosti montážních otvorů a rozmístění ovládacíh. prvků 

Jelikož je jedno ze tří soustrojí (dynamo D2) nastaveno na fixní hodnotu napětí bez 

možnosti regulace, respektive regulace je možná, ale výstupní napětí není nijak indikováno, 

proto to bude do dveří udělán otvor pro panelový voltmetr od firmy Tracon (viz příloha A. 5 

a obr. č. 22). Aby bylo možné toto napětí měřit, bude nutné přivést pro toto měření vlastní 

přívod z rozváděče RM125. 

 

Obrázek 22: Místní měření dynamo 2 [32] 

Aby bylo možné celý rozváděč ovládat dálkově, musí být celá ovládací část (dynamo 

D1, dynamo D2, booster) napájená z jedné a stejné fáze. Toto je nutné striktně dodržet, 

protože ovládací moduly (viz kapitola č. 6) nejsou stavěné, respektive jejich izolační pevnost 

nedovoluje použití sdruženého napětí mezi fázemi (400 V). Nepřepojení na stejnou fázi by 

mělo za následek zničení daného modulu. Toto opatření je řešeno tak, že stejný přívod vede 

přes tlačítko nouzového zastavení, vačkový přepínač a dále pak k jednotlivým částem 

ovládaní, jak místním tak i dálkovým (viz příloha A. 4 list 10 a 11).  
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Obrázek 23: Ukázka zapojení přívodů k jednotlivým částem ovládaní 

Jednou z dalších úprav je přivedení vlastního přívodu z rozváděče RM125 pro 

usměrňovač 110 V a společně s novým jištěním pro tento usměrňovač tento zdroj slouží jako 

zdroj ke stejnosměrným motorům, které zajištují regulace dynama D1 a D2 

 

           Obrázek 24: Přívod a jištění usměrňovač 110V 

Společně s volbou režimů řízení je nutné blokace mezi režimy tj. při dálkovém režimu 

blokovat režim místní a naopak. Pro blokování dálkového režimu při místím režimu stačí, 

aby byl vačkový přepínač přepnut do polohy místní, tím dojde k odpojení napájení jednotek 

dálkového režimu. Blokace místního režimu při dálkovém režimu řízení je zajištěna 

odpojením příslušných částí obvodu ovládání pomocí rozpínacích kontaktů stykačů. Toto 

blokování má za následek vyšší bezpečnost.  

 

Obrázek 25: Příklad blokování ovládání místního režimu 

S předchozí úpravou dochází, při dálkovém režimu, k tomu že současné zapojení 

signalizačních kontrolek neumožní jejich správnou funkci, protože dojde k odpojení jejich 

napájení. Proto bude nutné přepojit dané kontrolky do míst, kde bude napětí jak při místím 

režimu, tak i dálkovém režimu. 
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Obrázek 26: Příklad přepojení signalizačních kontrolek pro potřeby rekonstrukce 

Jelikož ve stávajícím zapojení není jištěno měření výstupního napětí boosteru, bude 

nutné pro potřeby dálkového měření tyto výstupy jistit, jinak by mohlo dojít ke zničení digitálních 

převodníků napětí. Proto budou do současného zapojení vřazeny tři pojistky, které jsou jako 

rezervní umístěny ve stávajícím rozváděči.  

 

Obrázek 27: Vřazení pojistek do stávajícího přívodu měření boosteru 
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7.2 Nový rozváděč 

Stykače společně s měřící a ovládací částí pro dálkový režim budou umístěny v novém 

rozváděči (R 2.31b), který se bude nacházet pod stávajícím rozváděčem (R 2.31).  

V rozváděči budou tedy umístěny stykače od firmy OEZ, jedná se o instalační stykače, 

konkrétně pak o typ RSI-25-04-A230 4xNC se čtyřmi rozpínacími kontakty. Dále pak rozšiřující 

jednotka (EX – A2X), relé modul (IO – RO16), modul zjištující stavy (IO – DI8ACH), měřící 

modul (IO-ATC8), převodníky napětí (ACN24; PXN24)  

Rozváděč bude od firmy OEZ typ NP65-0808030 s rozměry 800x800x300 mm. Všechny 

potřebné prvky budou umístěny v pravé polovině daného rozváděče, protože druhá půlka bude 

využita k jiným účelům. 

 

 
Obrázek 28: Použití 24 V zdroje pro napájení modulů pro dálkový režim 

Výstupy relé modulu a vstupy modulu zjišťujícího stavy jsou vidět na obrázku  

č. 28, kde DOX (digital output) značí číslo výstupu relé modulu (viz obr. č. 27) a DIX (digital 

input) vstup modulu zjišťujícího stavy (viz obr. č 29). Přesné výstupy a vstupy jsou napsány v 

příloze A. 4 list č. 11. 

 

Obrázek 29: Ukázka výstupu relé modulu a vstupu modulu zjištujícího stavy  
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Měřící modul (IO – ATC8) slouží k měření výstupního napětí boosteru a dynam D1 a D2. 

Převod napětí, pro účely měření pomocí měřícího modulu, zajišťují převodníky napětí 

(stejnosměrné a střídavé) s výstupním signálem 4-20 mA. Tento výstupní signál je schopen měřící 

modul zpracovat. 

 Převodníky, které budou použity, budou od firmy Rawet, konkrétně měřicí převodník 

střídavého napětí typ ACN24 a měřicí převodník stejnosměrného napětí typ PXN24. 

 

Obrázek 30: Ukázka zapojení převodníku napětí do měřícího modulu 

V neposlední řadě budou v novém rozváděči umístěny další potřebné věci pro rekonstrukci 

tj. svorky L, PE a pojistkové, N můstek. Všechny spoje v rámci nového rozváděče budou vedeny 

v rozváděčovým kanálem a propojení mezi starým a novým rozváděčem bude vyvedeno centrální 

kabelovou vývodkou Pg 36. 

7.3 Nový rozváděč v laboratoři Výroby elektrické energie 

V laboratoři elektrické energie bude umístěn nový rozváděč od firmy OEZ typ QA40-

200604 s rozměry 2000x600x4000. V tomto rozváděči bude umístěno „srdce“ celé digitalizace 

a to  PLC Unitronics Vision 1040TM. Dále bude v tomto rozváděči umístěn zdroj stejnosměrného 

napětí (24 V) potřebného k napájení PLC a potřebných modulů. 
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8 REALIZACE 

Praktickou realizaci tvoří základní čtyři části. První část tvoří příprava nového rozváděče 

(R2.31b) do zdrojovny ve druhém patře budovy B Vysokého učení technického v Brně  

na Technické 12. Rozváděč je od firmy OEZ přesněji typ NP65-0808030, který byl dodán  

i s montážní deskou. 

První úprava souvisí s orientací rozváděče. Tento rozváděč má montážní otvory pro přívod 

vodičů na spodní straně, rozváděč bude položen na zemi a přišroubován ke zdi, proto byl 

rozváděč otočen o 180° stupňů, aby byly montážní otvory v horní části a bylo možno protahovat 

vodiče mezi současným rozváděčem (R2.31) a tímto novým. S tímto otočením se dveře otevíraly 

na špatnou stranu, proto byla provedena jejich demontáž a následné otočení. 

Druhou úpravou byla příprava montážní desky, která byla vymontována z rozváděče  

a následně bylo rozměřeno rozložení DIN lišt a kabelových kanálů, dle potřebných věcí, které 

budou umístěny v tomto rozváděči. Po rozměření byly na příslušné pozice přišroubovány DIN 

lišty a kabelové kanály a bylo provedeno následné osazení této montážní desky. Všechny tyto 

úpravy jsou vidět na obrázku č. 32. Z obrázku je také patrné, že DIN lišty a kabelové kanály 

nejsou přes celou montážní desku, ale jsou namontovány jen na cca polovinu (36 cm) této desky. 

Toto řešení bylo zvoleno proto, že druhá polovina bude využita k jiným účelům. 

 

Obrázek 31: Osazení montážní desky nového rozváděče - R2.31b 

Po osazení montážní desky (obr. č. 32) byla tato deska namontována zpět do rozváděče  

a mohlo se začít s propojováním jednotlivých funkčních částí potřebných k realizaci dle 

navrženého řešení tj. modulů od firmy Unitronics, převodníků napětí, stykačů, můstků a svorek. 

Propojení je realizováno Cu lanky s průřezem 1 mm2 různých barev (světle a tmavě modrá, 

červená, černá a zelenožlutá). 
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Světlé modré a černé vodiče jsou použity pro střídavou část (230 V) tj. pro stykače a pro 

silovou část relé modulu. Tmavě modré a červené vodiče jsou použity pro stejnosměrnou část 

(24 V) tj. pro rozšiřující modul, ovládací část relé modulu a převodníky napětí. Zelenožlutý vodič 

je použit jako uzemnění pro rozšiřující modul. Kompletní zapojení osazené montážní desky  

je vidět na obrázku č. 32. 

Poslední úpravou je vyříznutí otvoru pro průchodky, aby bylo možno protáhnout vodiče 

mezi rozváděči. Proto byly odmontovány krycí záslepky a do nich vyvrtány příslušné otvory. 

Odmontovaná krycí záslepka je vidět na obrázku č. 32 na pravé straně. 

 

Obrázek 32:Zapojení osazené montážní desky rozváděče - R2.31b 

Druhou částí realizace byla úprava dveří stávajícího rozváděče (R 2.31) tyto dveře jsou 

znázorněny na obrázku č. 16. Po demontáži stávajících ovládacích prvků byly sundány dveře  

a následně, po rozkreslení jednotlivých montážních otvorů pro nové ovládací a měřící členy, byly 

do dveří vyvrtány a vyříznuty potřebné otvory (viz příloha A. 5 – list 14). Do těchto otvorů byly 

následně osazeny všechny potřebné prvky (kontrolky, STOP tlačítko, vačkový přepínač atd.…). 

Toto osazení je vidět na obrázku č. 33. 

 

Obrázek 33:Osazení vyvrtaných otvorů ovládacími a měřícími členy - stávající rozváděč R2.31 
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Po osazení montážních otvorů ovládacími a měřícími přístroji bylo vše propojeno dle 

navrženého řešení. Jednotlivé propojení bylo provedeno pomocí Cu lanek (černé a světle modré) 

o průřezu 1 mm2. Zapojení jednotlivých ovládacích a měřících členů je vidět na obrázku č. 34. 

 

Obrázek 34 Zapojení ovládacích a měřících členů - stávající rozváděč R2.31 

Třetí částí celé realizace byla úprava nové rozváděčové skříně od firmy OEZ konkrétně jde 

o typ QA40-200604. Tato skříň je nově umístěna ve třetím patře budovy B Vysokého učení 

technického v Brně na Technické 12 přesněji v laboratoři Výroby elektrické energie.  

První úpravou v rámci této skříně bylo sundání dveří, do kterých byl vyřezán otvor pro 

„srdce“ celé digitalizace a to PLC od firmy Unitronics V1040TM. Umístěné PLC je vidět na 

obrázku č. 35 

 

Obrázek 35: Umístění řídícího PLC od dveří rozváděčové skříně
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Před samotnou montáží dvěří zpět na rozváděčovou skříň bylo nutné tuto skříň upravit tak, 

aby bylo možné do ní umístit potřebné věci k napájení PLC. Proto byly namontovány svislé lišty 

cca do jedné třetiny od zadní stěny. Na těchto lištách bude upevněna přístrojová lišta. Na tuto 

přístrojovou lištu byla přišroubována DIN lišta, na které jsou umístěny potřebné věci tj. zdroj 

stejnosměrného napětí (24 V), jistič a svorky. Takto osazená přístrojová lišta byla přišroubována 

na svislé lišty.Osazená přístrojová lišta je vidět na obrázku č. 36. Po této operaci byly nasazeny 

dveře rozváděčové skříně.  

 

Obrázek 36: Osazeni přístrojové lišty - rozváděč R3.43 

Po nasazení dveří byla tato rozváděčová skříň připravena k vlastní montáži ke stávajícím 

rozváděčovým skříním, které jsou součástí dané laboratoře. Před samotnou montáží; bylo potřeba 

sundat bočnici ze stávající rozváděčové skříně a následně ji namontovat na novou rozváděčovou 

skříň. Po této operaci byla nová rozváděčová skříň přimontována, pomocí sady na spojování 

skříní, ke stávajícím rozváděčovým skříním. Namontována nová skříň je vidět na obrázku  

č. 37. Po namotávání byly do této rozváděčové skříně protaženy příslušné kabely a komunikační 

linka (průmyslový Ethernet) pro potřebné propojení dané laboratoře a zdrojovny (obr. č. 37 

v dolní části). 

 

Obrázek 37:Namontování nové rozváděčové skříně 
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Čtvrtou a poslední částí realizace byla úprava stávajícího rozváděče (R2.31) s následným 

propojením stávajícího a nového (R2.31b) rozváděče. První úprava bylo protažení vlastních 

přívodů z rozváděče RM125 pro měření dynama č. 2 a usměrňovač 110 V. Tyto přívody jsou 

nataženy dvoužilovým kabelem o průřezu 1,5 mm2. Z obrázku č. 38 je vidět vývodové pole 

rozváděče RM125, kde z místa číslo 1 byl vyveden přívod pro usměrňovač 110 V, a z čísla 2 

bylo vyvedeno měření dynama č. 2. 

 

Obrázek 38:Vývodové pole rozváděče RM125 

Další úpravou ve stávajícím zapojení rozváděče R2.31 bylo úprava vývodu na panelové 

voltmetry, které jsou umístěny ve dveřích. Protože nový přívod k měření dynama 2 stejně tak 

stávající přívod pro měření boosteru nebyl jištěn, proto bylo provedeno přepojení na rezervní 

pojistky, které jsou umístěny ve stávajícím rozváděči R2.31. Na obrázku č. 39 jsou vidět stávající 

pojistky a rezervní pojistky, které byly použity pro úpravu měření. Použité pojistky (FU04) pro 

vývod na panelový voltmetr, který slouží pro měření boosteru, jsou označeny číslem 1,  

číslem 2 jsou označeny pojistky (FU09) pro nový vývod měření dynama 2 a číslem 3 jsou 

označeny pojistky (FU12) pro stávající měření dynama 1. Propojení měření dynama 2  

je od pojistek vedeno Cu lanky (tmavě modré a červené) s průřezem 1,5 mm2 a měření boosteru 

je od pojistek vedeno černým a modrým Cu lankem o průřezu 1 mm2. 

 

Obrázek 39: Stávající a rezervní pojistky - rozváděč R2.31 
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Po těchto úpravách bylo nutné nový rozváděč přidělat ke zdi, proto po zakreslení potřebných 

montážních otvorů na zeď, byly vyvrtány dvě díry pomocí příklepové vrtačky a vrtáku o průměru 

11,6 mm. Do těchto děr byly vloženy dvě hmoždinky příslušné velikosti a následně byl celý 

rozváděč přišroubován pomocí dvou šroubů ke zdi (viz obr. č. 40). 

 

Obrázek 40: Umístění nového rozváděče R2.31b 

Po montáži nového rozváděče (R2.31b) bylo možno přistoupit k finálnímu zapojování, kdy 

bylo nejprve přivedeno měření od jednotlivých soustrojí (D1, D2 a booster) z pojistek FU04, 

FU09 a FU12 na převodníky napětí. Poté byly vraženy do stávajícího zapojení rozpínací kontakty 

nových stykačů, které slouží ke vzájemné blokaci stavů řízení. Následně byly vyvedeny z relé 

modulu (IO RO16) jednotlivé vývody na příslušná místa a na ovládací cívky stávajících stykačů, 

tak aby bylo možno řídit danou zdrojovnu dálkově Poslední úpravou bylo přepojení stávajících 

signalizačních kontrolek na místa, která jsou napětí i při dálkovém režimu  

(viz kapitola 7). Nakonec byly přivedeny jednotlivé přívody z patřičných míst na modul zjišťující 

stavy (IO – DI8ACH).   
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9 ZÁVĚR 

V této práci se zabývám důvody proč zavádět automatizaci do výroby a věcí okolo s tím 

spojené. Tyto důvody společně s přínosy a negativními aspekty automatizace a úrovně 

automatizace jsou popsány ve druhé kapitole této práce. V následující kapitole č. 3 se věnuji 

automatizaci v energetice a se specifiky s tím spojenými. V další kapitole tj. v kapitole č. 4 se 

věnuji základnímu popisu hlavní struktury průmyslových komunikačních sítí, společně s tímto je 

v této kapitole popsáno základní rozdělení průmyslových zařízení a v neposlední řadě jsou zde 

popsány vybrané, respektive nejpoužívanější průmyslové sběrnice, které se velice často používají 

v průmyslu a při automatizaci. V páté kapitole jsou uvedeny cíle této práce a společně je zde 

popsán současný stav celého systému. Zároveň jsou zde definovány základní požadavky na 

navržené řešení rekonstrukce rozváděčů pro digitalizaci zdrojovny. Postupy jak tyto problémy 

řešit společně s postupem řešení jsou také součástí kapitoly č. 5.  

V šesté kapitole jsem stručně popsal použitý programovatelný automat od firmy Unitronics 

společně s přídavnými moduly, které budou použity při digitalizaci zdrojovny a budou zajištovat 

řídící, vyhodnocovací a měřící část celé digitalizace. V sedmé kapitole je podrobně rozepsáno, 

jaké úpravy ve stávajícím zapojení je nutné provést, aby bylo umožněno řídit danou zdrojovnu 

na dálku pomocí komunikační linky a PLC. Všechny potřebné části jsou umístěny v nových 

rozváděčích ve zdrojovně, která je umístěna v druhém patře a v laboratoři Výroby elektrické 

energie, která se nachází v patře třetím. V poslední kapitole je zdokumentována celá realizace 

mnou navrženého řešení. Realizace je rozdělena na čtyři základní části. První z nich je příprava 

nového rozváděče umístěného ve zdrojovně, další pak řeší úpravu dveří stávajícího rozváděče, 

třetí část se zaměřuje na přípravu a montáž nové rozváděčové skříně, ve které je umístěno PLC a 

poslední část se věnuje úpravě stávajícího rozváděče s následným konečným zapojením dle 

navrženého řešení. Schémata společně se soupisem věcí potřebných pro realizaci a ceník celé 

realizace najdete v přílohách této práce. 
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A. 3 – Schéma elektrické části po rekonstrukci 
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A. 4 – Schéma ovládací a měřící části 
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B Seznam použitých věcí a ceník 
B. 1 – Seznam použitých věcí 
Název položky Jednotka Výrobce 

Řídicí systém (PLC) Unitronics Vision1040 1 ks 

Unitronics 

Analogový vstupní měřící modul IO – ATC8 1 ks 

Výstupní relé modul IO – RO 16 1 ks 

Vstupní porovnávací modul IO – DI8ACH 1 ks 

Řídící modul EX – A2X 1 ks 

Zdroj 24V; 3,2A 1 ks McLed 

Měřicí převodník střídavého napětí - ACN24 -Rawet 1 ks 
Rawet 

Měřicí převodník stejnosměrného napětí - PXN24 - Rawet 2 ks 

Stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-04-A230 4xNC 2 ks OEZ 

Svorka řadová WT 2,5 šedá 6 ks 

Weiland 
Deska koncová AP WT 2,5-10mm2 šedá 4 ks 

Svorka řadová WK 2,5/U/VO modrá 57.503.0055.6 2 ks 

Svorka zemnící WK 4 SL/U 57.504.9055.0 2 ks 

Díl KW033 ukončovací pro řadové svorky 4 ks Hager 

Svorka řadová pojistková RSP 4 3 ks Elektro Bečov 

Pojistka trubičková skleněná T 315mA 250V 5x20mm 1 ks - 

Pojistka trubičková skleněná T 400mA 250V 5x20mm 1 ks - 

Pojistka trubičková skleněná T 125mA 250V 5x20mm 1 ks - 

Vačkový přepínač, 1-0-2 VSN 10 2201C8 V PNC 1 ks OBZOR Zlín 

Tlačítko CE4T-10R-11 Bezp. STOP tlačítko; 1x NC; 1x NO 1 ks ABB 

Spojovací díl M22-A ;RMQ systém - Upevňovací adaptér 3 ks 
Eaton 

Štítek kruhový M22-XAK-CZ99 žlutý 90mm 1 ks 

Voltmetr DCVM96-250 1 ks Tracon 

Objímka LED M22-LED230-W 85-264VAC bílá 3 ks 

Eaton Hlavice signální M22-L-R rudá 2 ks 

Hlavice signální M22-L-G zelená 1 ks 

Lišta DIN TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN 2m Weidmüller 

Vývodka Pg36 s maticí IP66 SCAME 2 ks SCAME 

Nástěnná rozváděčová skříň NP65-0808030; 800 x 800 x 300 1 ks 

OEZ Můstek rozbočovací N 7 modrý 7x16mm/2 2 ks 

Jistič 1p B 6A 10kA LPN 1 ks 

Jistič 1p B 10A 6kA PL6 1 ks Eaton 

Kanál rozváděčový 40x 60 V6K RAL7030 perf.12,5 2m EKV 

Přístrojová lišta PD-QK-100LP06 Š lišty x Š skříně 100 x 600, pro QA 1 ks 

OEZ 

DISTRI LISTY PD-QK-50LV19 2 ks 

DISTRI PD-QK-2D Držáky svislé lišty pro lištu Š 50 mm, sada 2 ks pro Q 2 ks 

DISTRI PD-Q03-SPC20 Spoj.sada pro skříň V 2000, pro QA 1 ks 

Skříň řadová 2000x 600x 400mm IP40 1dv. QA40-200604 1 ks 

Cu lanko - červené; průřez 1 mm2 3m - 

Cu lanko - tmavě modré; průřez 1 mm2 3m - 

Cu lanko - světle modré; průřez 1 mm2 8m - 

Cu lanko - červené; průřez 1,5 mm2 7,5m - 

Cu lanko - tmavě modré; průřez 1,5 mm2 7,5m - 

Kabel CYKY 2x1,5 1,5 mm2 6m - 

Cu lanko - zelenožluté; průřez 1 mm2 3m - 

Cu lanko - černé; průřez 1 mm2 30m - 
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B. 2 – Ceník 

Položka Cena bez DPH [ Kč ] 
Cena včetně DPH [ Kč 

] 

Řídící část - Unitronics 44385 53705,85 

Zdroj 24V (DC); 3,2A 547 661,87 

Převodníky napětí - Rawet 7130 8627,3 

Rozváděče + příslušenství - OEZ 17224,14 21802,71 

Panelový voltmetr - Tracon 360,9 436,69 

Elektroinstalační materiál  5749,76 7278,18 

Vodiče 343,96 435,39 

Práce 11760 14229,6 

Součet 87500,76 107177,59 

Kompletní ceník a rozpis všech součástí naleznete na přiloženém CD nebo v elektronické příloze. 

Ceny jsou pouze orientační u různých dodavatelů má VUT různé slevy. 


