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V moderních automatizačních systémech 
se stále více prosazuje komunikační standard 
Profinet, založený na Ethernetu. V mno-
ha případech je jeho použití investory pří-
mo vyžadováno. V roce 2015, který je také 
25. rokem existence organizace PI (Profi-
bus & Profinet International), tak Profinet 
zažívá růst počtu prodaných zařízení ge-
ometrickou řadou: již nyní bylo prodáno 
a v automatizačních projektech instalová-
no více než pět milionů zařízení. Profinet 
tak navazuje na úspěšnou historii sběrnice 
Profibus: od počátku její existence až do-
sud bylo prodáno více než 50 milio nů za-
řízení. Komunikační standard Profinet tak 
přináší Ethernet až na úroveň provozního 
přístrojového vybavení a výrazně tak rozši-
řuje možnosti komunikace automatizačních 
komponent. Například v továrně automobil-
ky Volkswagen v městě Puebla v Mexiku, 
která je druhou největší továrnou koncernu 
Volkswagen na světě, je ve 150 stanicích in-
stalováno 10 000 zařízení s komunikací Pro-
finet a komunikační síť zde současně přenáší 
jak provozní data, tedy komunikaci v reál-
ném čase, tak i data pro řízení výroby vyšší 

Profibus & Profinet v roce 2015

úrovně. Kromě toho je v této síti kombino-
ván protokol Profisafe pro zajištění funkč-
ní bezpečnosti. Za zmínku stojí také skuteč-
nost, že je zde kladen velký důraz na použití 
certifikovaných zařízení Profinet.

Certifikace zařízení je kromě technické 
vyspělosti standardu Profinet jedním z klíčů 
jeho úspěšného rozšiřování v oboru automa-
tizace. V certifikovaných testovacích labora-
tořích (PI Test Labs) po celém světě (jedna 

Obr. 1. Sdružení Profibus & Profinet International se prezentovalo také na veletrhu SPS IPC 
Drives v listopadu 2014 v Norimberku; o šíři možností využití standardu Profinet svědčilo množ-
ství živých ukázek z různých oborů průmyslu a o zájmu o Profinet bohatá účast na seminářích, 
které se konaly přímo ve stánku
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ního centra IO Link ve společnosti Siemens v Praze, výrobci čipů a další
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z nich je i v Praze) již bylo testováno mno-
ho zařízení podle současné verze standardu 
Profinet, tedy verze 2. 3. Výrobcům zařízení 
usnadňuje certifikační proces i jasně určená 
sada testů a testovací systém pro provádění 
testů, které jsou členům PI spolu s veškerou 
další dokumentací dostupné zdarma na webo-
vých stránkách www.profibus.com.

Důležitým faktorem rychlého růstu počtu 
výrobců automatizačních zařízení, která pod-
porují Profinet, je také stále narůstající počet 
výrobců čipů, které obsahují hardwarovou 
podporu a ve spojení s příslušným protoko-
lovým stackem urychlují zavádění protokolu 
Profinet do koncových zařízení. V současné 
době jsou již tyto čipy ve většině případů na-
vrhovány s podporou RT Class 3 neboli Profi-
net IRT, což je protokol zajišťující plně deter-
ministickou komunikaci a vyhrazenou šířku 
pásma pro přenos provozních dat. Mezi vý-
znamnými výrobci čipů, kteří nabízejí kom-
ponenty pro Profinet, jsou např. Siemens, Hil-
scher, Renesas, Innovasic nebo Texas Instru-

ments. Existují rovněž řešení s hradlovými 
poli FPGA, např. od firmy Softing.

Pro rok 2015 je také připraveno množství 
podpůrné dokumentace známé jako „guideli-
nes“. Při příležitosti veletrhu Hannover Messe 
na jaře 2015 budou vydány nové verze těchto 
dokumentů, které pojednávají např. o topologii 
sítí (Topology Engineering and Discovery), ko-
munikaci IRT (IRT Engineering), o zpracování 
diagnostiky a definování diagnostických stavů 
(Diagnosis), o redundanci systémů (System Re-
dundancy), komunikaci mezi zařízeními typu 
IO Controller (Controller-Controller Commu-
nication) a mnohém dalším. Tyto dokumen-
ty podrobněji vysvětlují některé funkce, které 
jsou v základní formě popsány ve standardech 
IEC 61158-5-10 Fieldbus for use in industrial 
control systems – Part 5-10: Application lay-
er service definition – Additional elements for 
Type 10 fieldbus, IEC 61158-6-10 Fieldbus for 
use in industrial control systems – Part 6-10: 
Application layer protocol specification – Addi-
tional elements for Type 10 fieldbus a v profi-

lu podle IEC 61784-2 Industrial communica-
tion networks – Profiles – Part 2: Additional 
fieldbus profiles for real-time networks based 
on ISO/IEC 8802-3, uvádějí specifické přípa-
dy implementace a příklady použití. Přispívají 
tak k celkovému širšímu přijetí standardu Pro-
finet a k jeho snadnějšímu zavádění jak ze stra-
ny výrobců, tak i ze strany integrátorů systémů.

Součástí technické podpory ze strany PI 
jsou také kompetenční a školicí centra, kte-
rá spoluvytvářejí propracovaný systém kon-
zultačních a tréninkových programů, certifi-
kovaných uznávanými experty na příslušnou 
oblast z organizace PI. V České republice 
existují certifikovaná kompetenční centra pro 
Profibus, Profinet i Profisafe a certifikované 
školicí centrum pro Profibus a Profinet. Úzká 
spolupráce s konsorciem IO Link navíc čle-
nům PI (v České republice je jejím zástup-
cem organizace Profibus CZ) umožňuje vy-
užívat i výhody členství v tomto konsorciu.

Pavel Burget, Profibus CZ

krátké zprávy 
  Školení společnosti  

FOXON o komunikačních 
sítích v průmyslu

V průběhu února 2015 se ve školicím 
centru společnosti FOXON v Liberci usku-
teční zajímavá školení z oboru průmyslové 
automatizace. Pro zájemce o základy sítí 
Profibus-DP/PA a jejich diag nostiku s pou-
žitím analyzátoru ProfiTrace2 (společnosti 
Procentec) je určeno bezplatné školení ve 
čtvrtek 5 února. Profinet bude téma druhé-
ho bezplatného školení, pořádaného v pátek 
6. února. Školení potrvají zhruba sedm ho-
din a posluchači budou seznámeni s teo-
retickými základy, a zejména s ukázkami 
fungování sítí Profibus, Profinet a jejich 
diagnostikováním v praxi. Školení je urče-
no především pro pracovníky údržby, kteří 
mají zodpovědnost za plynulý chod těchto 
sítí, dále pro integrátory systémů a odbor-
níky, kteří sítě Profibus a Profinet navrhu-
jí, popř. zhotovují výrobní linky s využi-
tím těchto sítí.

Ve čtvrtek 19. února Foxon pořádá bez-
platné školení o průmyslové komunikaci 
OPC, sběru dat z PLC a jejich přenosu do 
informačních systémů MES, ERP a o archi-
vaci v databázi. V pátek 20. února proběhne 
školení o vzdálené správě PLC s využitím 
průmyslových modemů eWON.

Kromě těchto bezplatných školení bu-
dou ve školicím centru Foxon pořádána 
také placená školení: dvoudenní o řídicích 
jednotkách Siemens Simatic S7-300 a je-
jich programování (od 10. 2.), jednodenní 
o systému LOGO! (17. 2.), jednodenní o zá-

lohování a obnově dat, správné instalaci a vý-
měně dat řídicích jednotek Siemens Simatic 
a dále dvoudenní školení o řídicích jednot-
kách Simatic S7-1200 a TIA Portal.

Školení převážně začínají v 9 h. Všech-
ny termíny, podrobné informace a registrač-
ní formuláře k účasti na školení společnos-
ti Foxon jsou k dispozici na www.foxon.cz/
terminy-skoleni. (ev)

 Seminář pro projektanty 
průmyslové automatizace

Společnosti EPLAN, Lapp Kabel, Pho-
enix Contact a Schneider Electric zvou pro-
jektanty elektra v oblasti průmyslové au-
tomatizace na odborněinformační seminář 
s názvem Od myšlenky k realizaci doko-
nalého a funkčního rozváděče. Seminář 
se uskuteční v průběhu ledna a února po-
stupně v šesti městech: v Plzni (27. ledna), 
v Praze (28. ledna), v Jihlavě (29. ledna), 
v Brně (3. února), v Otrokovicích (4. úno-
ra) a v Ostravě (5. února).

Na semináři budou uvedeny tyto před-
nášky:
– Optimalizace a automatizace inženýrských 

procesů (EPLAN),
– Kabelová technika pro rozváděče (Lapp 

Kabel),
– Snadno a rychle s výrobky Phoenix Con-

tact (Phoenix Contact),
– Řídicí systémy Modicon a HMI systém 

Magelis (Schneider Electric),
– EPLAN Experience – přímá cesta k vyšší 

efektivitě: normy a standardy, metody pro-
jektování (EPLAN).

Vstup na seminář je bezplatný. Kapacita 
míst je omezená, zaregistrujte se proto co 
možná nejdříve.

Registrační formulář a podrobné infor-
mace o místě konání a o jednotlivých před-
náškách zájemci najdou na webové stránce 
www.road-show.cz. (ed)

 Nový internetový 
kurz o použití vírových 
průtokoměrů

Společnost Krohne uvedla v rámci své 
Krohne Academy (http://academy-online.
krohne.com) nový internetový kurz Vor-
tex Flowmeters: Applications. Frekventan-
ti tohoto kurzu se seznámí s nejčastějšími 
způsoby použití vírových průtokoměrů pro 
měření průtoku páry, stlačeného vzduchu 
a zemního plynu. Detailně budou probírá-
ny tyto ukázkové příklady:
– dohled nad provozem parního kotle,
– měření spotřeby páry,
– distribuce páry a fakturační měření,
– měření vyrobeného a předaného tepla,
– měření stlačeného vzduchu,
– měření průtoku u plynového hořáku.

Jednotlivé výukové moduly jsou zakon-
čeny testem, aby si účastníci mohli ověřit 
své znalosti. Kurzy jsou v současné době 
dostupné v angličtině a němčině, další jazy-
kové verze budou uvedeny v průběhu roku 
2015 (čínská, ruská). Nový kurz doplňu-
je nabídku kurzů z oblasti provozní měři-
cí techniky, jež jsou již dostupné v rámci 
Krohne Academy. Účast v kurzech je zdar-
ma, podmíněná pouze registrací. (ed)


