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Sběrnice AS-Interface v moderních  
výrobních zařízeních

Článek popisuje dva příklady využití prů-
myslové komunikační sběrnice AS-Inter-
face ve výrobních zařízeních k propojení 
senzorů, akčních členů a řídicích jednotek. 
V obou případech vedla k zavedení sběrni-
ce AS-Interface snaha zjednodušit zapojení 
a snížit množství použitých kabelů.

Montážní linka pro desky plošných spojů

Firma Čevor, spol. s r. o., zkonstruovala 
pro firmu Elko EP, s. r. o., Holešov, montáž-
ní linku Elko-SEHO-1 (obr. 1), na které jsou 

osazovány a pájeny desky plošných spojů pro 
modulární elektronické přístroje určené pro 
domovní a průmyslové instalace. Montážní 
linka se skládá z těchto komponent:
– vstupní dopravník,
– pájecí vlna SEHO (zařízení pro strojní pá-

jení),
– výstupní dopravník,
– manipulátor pro přesun desek,
– vratný dopravník pro automatické řízení prů-

chodu desek plošných spojů pájecí vlnou 
a pro zpětný přesun na výchozí pracoviště,

– pracoviště operátora – obsluha lin-
ky, monitorování běhu linky.
Řídicí systém ovládá pohyb do-

pravníků k deseti montážním praco-
vištím pro osazování desek plošných 
spojů. Dále je řízeno pájení osaze-
ných desek v pájecí vlně a také čin-
nost dopravníku pro zpětný transport 
na výchozí montážní pracoviště. Ří-
dicí systém obsahuje PLC pro říze-
ní linky a nadřízené PC pro komuni-
kaci s firemním informačním systé-
mem MES, který obsahuje databáze 

výrobků a parametry na-
stavení linky pro jednotli-
vé výrobky.

Vzhledem k poměr-
ně velkým rozměrům lin-
ky (délka celkem 18 m) 
a velkému počtu vstupů 
a výstupů PLC nutných 
k jejímu řízení byly pro 
komunikaci použity kom-
ponenty AS-I. Užitím mo-
dulů AS-Interface se ně-
kolikanásobně zmenšila 
délka propojovacích vo-
dičů a také se snížila prac-
nost při propojování jed-
notlivých akčních členů 
na pracovištích se systé-

mem PLC. V zařízení byly použity 
moduly systému AS-Interface bez 
pomocného napájecího zdroje 24 V. 
Používané ventily firmy SMC a snímače 
jsou tedy napájeny přímo z modulů sběrni-
ce AS-Interface.

Byly zvoleny standardní řízené (slave) 
moduly firmy Siemens řady K45: dva modu-
ly s jedním binárním vstupem a jedním binár-
ním výstupem (typ 3RK1400 0GQ20–0AA3) 
a jeden modul se čtyřmi binárními vstupy 
(typ 3RK1200 0CQ20–0AA3).

Testovací zařízení TNR-FT

Pro firmu Siemens nízkonapěťová spí-
nací technika, spol. s r. o., v Trutnově vy-
robila společnost Čevor zařízení TNR-FT, 
určené pro zkoušení funkcí hotových nad-
proudových relé řady 3RB20/21, která jsou 
dodávána v šesti provedeních různé velikos-
ti (S00, S0, S2-N, S2-T, S3-N, S3-T). Jak je 
patrné z obr. 2, je hlavní částí zařízení řídicí 
a měřicí stojan, který funguje jako základna, 
do níž se instaluje vždy jeden ze šesti výměn-
ných kontaktovacích modulů (obr. 3). Každý 
z nich se používá pro měření relé jedné veli-
kosti. K propojení těchto modulů se základ-
ním stojanem byla použita sběrnice AS-I.  
Cílem bylo minimalizovat počet propojova-
cích vodičů mezi stojanem, který je opatřen 
řídicím PLC, a výměnným modulem. 

V zařízení byly instalovány moduly sys-
tému AS-Interface bez pomocného napájecí-
ho zdroje 24 V. Konkrétně jde o moduly fir-
my Siemens řady K45, a to standardní mo-
duly slave se čtyřmi binárními vstupy typu 

Sběrnice AS-Interface 
Průmyslová komunikační sběrnice AS-Interface (Actuator/Sensor Interface) využívá 

k připojení senzorů a akčních členů jediný speciální dvoužilový kabel, který je charakte-
ristický svou žlutou barvou. Kabel zajišťuje napájení připojených prvků napětím 24 V DC 
a číslicový přenos dat rychlostí 167 kb/s. Přenos dat je cyklický na principu master-slave. 
Jeho řízení tedy zajišťuje jeden řídicí modul (master), který se v přesně stanovených časo-
vých okamžicích dotazuje na data všech řízených modulů (slave). K jednomu řídicímu mo-
dulu lze připojit celkem 62 modulů typu slave (u starší verze 1.0 o polovinu méně), z nichž 
každý může mít až čtyři vstupy a tři (podle verze 2.0) nebo čtyři (podle verze 3.0) výstupy. 
V praxi to tedy znamená, že jedno řídicí zařízení může komunikovat až s 248 vstupy a 186 
(248) výstupy. Celá síť odebírá maximálně 8 A (jeden modul slave do 100 mA). Nejkratší 
perioda cyklu plně obsazené sběrnice je 10 ms a maximální délka sběrnice je omezena na 
300 m (u verze 3.0 na 600 m).

Obr. 1. Pohled na montážní linku pro osazování a pájení 
desek plošných spojů
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Obr. 3. Kontaktovací modul pro testování nadproudo-
vých relé S2-N
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3RK1200 0CQ20–0AA3 a dva moduly s jed-
ním binárním vstupem a jedním binárním vý-
stupem typu 3RK1400 0GQ20–0AA3. Ven-
tily firmy SMC a snímače jsou napájeny ze 
standardního komunikačního kabelu sběr-
nice AS-I.

Součástí zařízení je také pracoviště ope-
rátora, který zakládá výrobky k měření 
a ovládá proces zkoušení relé. Stojan ob-
sahuje vyhodnocovací průmyslové PC fir-

my Advantech a všechny měřicí přístroje. 
Je v něm instalován také programovatelný 
automat PLC, konkrétně řady Simatic S7-
200 s řídicím (master) modulem pro sběr-
nici AS-I. Měřicí systém v průmyslovém PC 
komunikuje s řídicím PLC prostřednictvím 
sériového komunikačního protokolu linky 
RS-232. Zdroj třífázového zkušebního kon-
stantního proudu AC DS3000 od firmy Spit-
zenberger je ovládán prostřednictvím sběr-

nice GP-IB. Hlavní část řídicího programu 
testovacího zařízení je vytvořena v prostředí 
Microsoft Visual Basic.NET, základní pro-
gram dále využívá knihovní funkce ovlada-
čů měřicích přístrojů, které jsou vytvořeny 
v jazycích C++ a LabWindows.

 Ing. Radek Štohl, Ph.D.,
AS-interface Česká republika

Sercos III − moderní automatizace 
s průmyslovým Ethernetem

Historický úvod

Trvalo přibližně deset let, než se protokol 
TCP/IP, vytvořený Vintem Cerfem, 1. ledna  
1983 stal oficiálním internetovým standar-
dem. Zhruba stejně dlouho trvalo, než služ-
ba World Wide Web, navržená Timem Ber-
ner-Leem, změnila internet z pouhého nástro-
je pro přenos dat v celosvětovou informační 
síť. Vývojové cykly se ale neustále zrychlují: 
sotva se nový komunikační standard začne 
využívat v praxi, je načase odstartovat další 
etapu technického vývoje a představit novou, 
modernější komunikační platformu.

Co na to uživatelé? Nikdo nepřijme s nad-
šením nabídku změnit technickou platformu 
své komunikační sítě, jestliže mu nové řeše-
ní přinese jen zanedbatelné výhody. Klíčo-
vým faktorem inovací je respektovat potře-
by uživatelů. 

Není překvapující, že průmyslový Ether-
net nenahradil tradiční průmyslové sběrni-
ce přes noc. Ačkoliv jsou jeho technické vý-
hody zřejmé, neznamená to, že by se s jeho 
příchodem dosavadní funkční komunikační 
systémy automaticky staly zastaralými a ne-
vyhovujícími. 

Přechod k průmyslovému Ethernetu ni-
jak neusnadňuje ani skutečnost, že existuje 
množství konkurenčních standardů podporo-
vaných různými výrobci automatizační tech-
niky a jejich sdruženími. Konstruktéři a uži-
vatelé musí velmi pečlivě zvažovat všechny 
jejich výhody i nevýhody. Nejde přitom jen 
o technické vlastnosti. V úvahu se bere také 
to, kolik dodavatelů podporuje tu kterou plat-
formu, jak jednoznačně je definován její stan-

dard, zda je použitelná všeobecně nebo jen 
pro omezenou oblast úloh a jaké jsou per-
spektivy jejího dalšího vývoje, např. i s ohle-
dem na závislost na několika málo firmách, 
které určitou platformu podporují.

Byly doby, a nikoliv dávné, kdy bylo po-
užití Ethernetu pro řízení v průmyslu po-
važováno za cosi velmi podivného, mož-
ná i nemožného. Ovšem v současnosti již 
je průmyslový Ethernet důvěrně znám mno-
ha výrobcům i uživatelům strojů a zařízení. 
Moderní koncepce řízení strojů s ním počíta-

jí a vzniká mnoho originálních implementa-
cí průmyslového Ethernetu, které naplno vy-
užívají všechny jeho výhody. Ačkoliv první 
projekty vznikly již dávno, prudký nárůst po-
čtu řídicích systémů a pohonů s komunikací 
prostřednictvím průmyslového Ethernetu lze 
zaznamenat po roce 2006. S využitím zkuše-
ností z dosavadního vývoje je možné praco-
vat na vývoji dokonalejších komunikačních 
standardů pro stroje nové generace. K novým 
komunikačním standardům využívajícím prů-
myslový Ethernet patří i Sercos III, k němuž 
se upírají zraky pracovníků konstrukčních 
týmů mnoha významných světových doda-
vatelů strojů a strojních zařízení.

Strojní vybavení lakoven

Jedním z příkladů firem, které vsadily na 
Sercos, je společnost Dürr Group, dodavatel 

komponent a technologických 
celků zejména pro automobi-
lový průmysl. Mezi výrobky 
společnosti Dürr jsou také vy-
soce automatizovaná zařízení 
pro lakování automobilových 
dílů. Konstruktéři se rozhodli, 
že pro jejich řízení budou jako 
komunikační standard pou-
žívat průmyslový Ethernet. 
Dr. Alexander Meissner, ve-
doucí oddělení řídicí techni-
ky společnosti Dürr Systems 
GmbH, řekl: „Pro to, aby-
chom zajistili bezpečný pře-
nos technologických dat i ří-
zení pohonů, jsme dosud po-
užívali paralelně dvě sběrnice. 
Průmyslový Ethernet nám ne-
jen umožní používat pro oba 
druhy komunikace jen jeden 
komunikační kabel, ale také 
zkrátit dobu cyklu a mnohem 
přesněji diagnostikovat stav 
zařízení.“ Standardní průmys-

Výrobci strojů a strojních zařízení ve stále větším počtu implementují do svých výrobků 
komunikační systémy založené na průmyslovém Ethernetu. Naši čtenáři již měli mož-
nost seznámit se s mnoha standardy průmyslového Ethernetu, ale stranou našeho zá-
jmu i zájmu českých techniků a automatizačních inženýrů dosud stál standard Sercos 
III. Seriál článků, jež budou postupně publikovány v časopise Automa se svolením sdru-
žení Sercos International, představí tento komunikační standard a přiblíží čtenářům ča-
sopisu Automa jeho vlastnosti a možnosti.

Obr. 1. Balicí stroj od firmy Rovema využívá Sercos III


