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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o vybraných 

průmyslových sběrnicích a protokolech. Popisovanými sběrnicemi a protokoly jsou CAN, 

PROFIBUS, INTERBUS, AS-Interface, Průmyslový Ethernet, ZigBee, RS-422, RS-485, RS-

232, I
2
C, SPI a Ethernet IP. V každé kapitole je popisovaná daná průmyslová sběrnice či 

protokol.  

 

 

ABSTRACT 

This Bachelors Work is a search type. This is an information summary of the selected 

industrial buses and protocols. The discussed fieldbus and protocols are CAN, PROFIBUS, 

INTERBUS, AS-Interface, Industrial Ethernet, ZigBee, RS-422, RS-485, RS-232, I
2
C, SPI, 

and Ethernet IP. Each chapter covers a given protocol or fieldbus. 
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Seznam použitých zkratek 
 
ACK  -  Acknowledge 

API  -  Application Programming Interface 

CMD  -  Configuration, Monitoring and Diagnostics 

CNC  -  Computer Numeric Control 

CRC  -  Cyclic Redundancy Check 

CSMA/CD  -  Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection 

DP  -  Decentralized Peripherals 

Ex  -  Explosive protection 

FDL -  Fieldbus Data Link layer, OSI layer 2 
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1 Úvod 

 

V součastné době v technickém světě jsou průmyslové sběrnice velice důležité při 

sběru, monitorování, distribuci a vyhodnocování nejrůznějšího druhu dat, v různých 

technických systémech a odvětví. Setkáme se s nimi například v automatizovaném výrobním 

prostředí, telekomunikaci, řízení výroby nebo i v dopravních prostředcích. Komunikace 

v průmyslových sběrnicích má za účel přenášet data mezi dvěma i více elektronickými 

zařízeními. Přenášená data na průmyslových sběrnicích se řídí stanoveným protokolem. 

Řízení průmyslové sběrnice se realizuje samostatnými, signálovými vodiči, nebo je společně 

s daty přenášeno pomocí jednoho signálu. Průmyslové sběrnice mají široké spektrum použití 

a pro potřeby jednotlivých firem, nalezneme několik různých typů průmyslových sběrnic. 

Podle jejích specifických vlastností je vybíráme pro nasazení do konkrétního prostředí. Někdy 

se můžeme setkat i se sběrnicemi, které jsou si dost podobné, ale vznikaly na jiném 

kontinentu. To lze přičíst politické situaci v době jejich vývoje. 

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

integrovat dříve nekompatibilní systémy (měřicí, komunikační, řídící, výrobní, energetické) v 

jeden rozsáhlý komunikační systém. Tento komunikační systém je schopen monitorovat, řídit 

a ovládat vybranou část průmyslového podniku. Takto kompaktní komunikační systém zaručí 

správnou komunikaci bez prodlev a chyb, které by mohly způsobit závažné prodlení výroby a 

tím i finanční ztrátu průmyslového podniku. 

 

Cílem Bakalářské práce je popsat vybrané průmyslové sběrnice a protokoly, které jsou 

v současnosti nejčastěji používané při renovaci a modernizaci stávajících nekompaktních 

komunikačních systémů nebo pro budování nových průmyslových komunikačních systémů v 

průmyslových podnicích.    
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2 Komunikace v průmyslových podnicích 

 

V současné době existuje velké množství průmyslových komunikačních systémů 

(fieldbusů a nižších průmyslových sériových sběrnic). Zámořské i evropské firmy začaly 

v první polovině osmdesátých let v oblasti automatizace vyvíjet a velmi brzo na to i vyrábět a 

používat fieldbusy.  

 

Průmyslové komunikační systémy lze rozdělit podle typu řízení a typu systému do tří vrstev, 

obr č. 1: 

 Vrstva senzorů a akčních členů (Sensor Bus) 

Používají se senzory a akčními členy pro komunikaci v reálném čase. Tyto sítě jsou 

na nejnižší úrovni řízení a většinou definují pouze první a druhou vrstvu modelu 

ISO/OSI. Je to jednoduché a ekonomické, protože data a napájení jsou přenášena na 

společném přenosovém médiu. Při takové komunikaci jsou data přenášena 

binárními signály. Představitelé mohou být: Interbus, Hart a další. 

 

 Vrstva sběrnicových zařízení (Devicebus) 

Je vhodná pro komunikaci na úrovni programovatelných logických automatů. 

Definuje první, druhou a sedmou vrstvu modelu ISO/OSI a používají delší rámce. 

Zde můžeme zařadit sběrnice jako DeviceNet, CAN, Interbus a další. 

 

 Vrstva průmyslových komunikačních systémů (Fieldbus)  

Jedná se o nejvýše postavenou vrstvu v hierarchii průmyslových sítí. Většinou jde o 

multimaster sítě s redundancí (zdvojená přenosová linka). Umožňují provádět 

událostmi řízené služby, objektově orientované přenosy dat a proměnných atd. Za 

zmínku stojí: Profibus, P-Net, WorldFIP a další. [1] 
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Obr.1: Rozdělení průmyslových komunikačních systémů  

 

 

Na druhém obrázku je zobrazen víceúrovňový distribuovaný systém řízení technologických a 

výrobních procesů. Tato bakalářská práce bude pojednávat o nejnižších třech vrstvách řízení, 

kterými jsou Úroveň řízení výrobních procesů, Procesní úroveň a technologická úroveň 

 

 

Obr.2: Víceúrovňový systém řízení technologických a výrobních procesů 
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3 Sběrnice CAN 

Controller Area Network je sériový komunikační protokol navrhnutý firmou Bosch, 

pro automobilový průmysl. Protokol umožňuje distribuované řízení systémů v reálném čase, s 

přenosovou rychlostí do 1Mb/s, který má vysoké zabezpečení proti chybám. Tento protokol 

se rozšířil i do dalších průmyslových oblastí, díky svým vlastnostem. Má nízkou cenu 

provozu, je vysoce spolehlivý a je odolný při podmínkách jako je teplota, rušení a vibrace. 

V roce 1993 byl standardizován jako ISO 11898 a označením CAN 2.0A, popisující fyzickou 

vrstvu protokolu CAN. Další specifikací je CAN 2.0B, která umožňuje rozšiřování 

standardního formátu 11 bitové adresy koncových zařízení kompatibilním 29 bitovým 

adresovým formátem (extendet format).  

Aby byla zajištěná kompatibilita nasazení sběrnice CAN, byly definovány tyto funkční 

vrstvy: 

 CAN vrstva objektů 

 CAN transportní vrstva 

 Fyzická vrstva 

CAN vrstva objektů s transportní vrstvou zahrnují všechny služby a funkce spojové 

vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Hlavní tendencí vrstvy objektů je zajištění 

kompatibility s HW obsluhovaným prostřednictvím aplikační vrstvy a zaručení toku 

prioritních dat s jejich vyhledáváním v reálném čase. Úkoly, které obstarává transportní 

vrstva, jsou např.: zajistit přenos s minimalizací a signalizací chyb, kontroly naplnění 

přenosových rámců, adresování koncových zařízení, řízení kolizních situací a další. [3] 

 

3.1 Základní vlastnosti 

CAN sběrnice je navržena distribuovanému řízení systému v reálném čase s vysokým 

zabezpečením proti chybám. Jde o protokol, kterému se říká multi-master, kdy každý z uzlů 

v sítí může řídit chování jiných uzlů a bývá označován jako master. Zde odpadá nutnost řízení 

celé sítě z jednoho nadřazeného uzlu, takže řízení je jednodušší a spolehlivější (protože při 

poruše jednoho uzlu, může zbývající síť pracovat dál). Pro řízení přístupu se používá sběrnice 

s náhodným přístupem, kdy řešení kolizí provádí na základě prioritního rozhodování. CAN 

protokol, který vysílá po sběrnici zprávy, neobsahuje informaci o cílovém uzlu, pro který jsou 

určeny, a proto všechny uzly přijímají tyto zprávy. Každá z vysílaných zpráv je označena 

identifikátorem, který udává význam a prioritu zprávy. Dojde-li ke kolizi dvou zpráv, CAN 
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protokol zajistí, aby zpráva s vyšší prioritou byla doručena jako první. Identifikátor rovněž 

zajišťuje, aby uzel přijímal pouze ty zprávy, které jsou určený právě pro něj. [4] 

 

3.2 Fyzická vrstva 

Úkolem protokolu CAN je definovat vlastní rozhraní k fyzickému přenosovému 

médiu, které je odlišné od modelu ISO/OSI. Jedním z hlavních požadavků na fyzické 

přenosové médium je realizace funkce logického součinu (AND). Dvě navzájem doplňující se 

hodnoty bitů na sběrnici, kterými definujeme právě standard protokolu CAN, se nazývají 

dominant a recessive. Jedná se o logické úrovně, kdy hodnoty nejsou zcela přesně určeny, a 

záleží zde na realizaci fyzické vrstvy. Stav na průmyslové sběrnici CAN je dán jednoduchými 

a jednoznačnými pravidly. Je-li ze všech uzlů sběrnice vysílán recessive bit, je na sběrnici 

recessive úroveň. Je-li vysílán alespoň z jednoho uzlu sběrnice dominant bit, je na sběrnici 

úroveň dominant. Příkladem je průmyslová sběrnice CAN buzená hradly s otevřeným 

kolektorem (Obr. 3). Při stavu dominant odpovídá na sběrnici logická nula a logická jednička 

stavu recessive. Na sběrnici je úroveň logické nuly (dominant), jestliže je sepnut jeden 

tranzistor. A není-li sepnutý ani jeden tranzistor, je na sběrnici úroveň logické jedničky 

(recessive). [3] 

 

Obr.3: Realizace fyzické vrstvy protokolu CAN 

 

Diferenciální sběrnice definující norma ISO 11898 je nejpoužívanější pří realizaci 

fyzického přenosového média. Norma ISO 11898-2 definuje elektrické vlastnosti vysílacího 

budiče i přijímače a rovněž principy časování, synchronizaci a kódování jednotlivých bitů.  

Sběrnice je tvořena dvěma vodiči, které jsou označeny CAN_H (High) a CAN_L 

(Low). U dominantního stavu na vodiči CAN_H se objevuje napětí od -2V,na vodiči CAN_L 

až do +5V. Na obou koncích vedení sběrnice se nachází odpory o velikosti 120Ω, abychom 
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omezili odraz. Připojení zařízení ke sběrnici je realizováno konektorem, kde nejčastější 

využití má konektor D-SUB,viz. Obrázek č. 4. [5]   

 

Obr.4: Konektor D-SUB 

 

Teoreticky lze ke sběrnici připojit neomezené množství uzlů, ovšem rozhodující je 

zatížení sběrnice. Proto počet připojených uzlů je daleko nižší a uvádí se kolem 30 na 

segment. Také přenosová rychlost 1Mbit/s se dosahuje na velmi krátké vzdálenosti do 40m. 

S rostoucí vzdáleností přenosová rychlost prudce klesá a na 1,2km je to asi 70kbitů/s. Pro 

hodnoty je specifikováno zpoždění signálu 5µs/m. [5] V tabulce číslo 1. se nachází maximální 

přenosové rychlosti pro různé délky a jejich hodnoty jsou pouze informativní. 

 

Přenosová rychlost (kbit/s) Délka sběrnice (m) 

1000 (ISO 11898) 40 (ISO 11898) 

500 112 

300 200 

100 640 

Tab.1: Maximální délka sběrnice pro různé přenosové rychlosti [3] 

 

3.2.1 ISO 11898-3 fault-tolerant (low speed) 

Standard používaný pro elektroniku v automobilovém průmyslu. Tuto sběrnici 

můžeme použít pro sítě s velmi nízkým napětím. Data jsou přenášena asymetricky po jednom 

vedení. Uváděná přenosová rychlost je až do 125 kbit/s s maximální délkou sběrnic 

v závislosti na zatížení. Může být až 32 uzlů na síti. [5] 
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3.2.2 SAE J2411 single wire 

Je to jednovodičový standard. Používá se pro síťové aplikace CAN, kde jsou nízké 

požadavky na přenosovou rychlost a délku sběrnice. Komunikace probíhá jedním vodičem 

s přenosovou rychlostí dat 33,3 kbit/s (nebo se používá pro diagnostiku ve vysokorychlostním 

módu a zde je rychlost 83,3 kbit/s. Standard je omezen 32 uzly na síť. Používá se 

v elektronice pro motorová vozidla. [5] 

 

Obr.5: Fyzické uspořádání sítě CAN dle ISO 11898 

 

3.3 Linková vrstva 

U protokolu CAN je linková vrstva rozdělena na podvrstvu MAC a LLC: 

 MAC (Medium Access Control) − reprezentuje jádro protokolu CAN. Jedním 

z hlavních úkolů je provádění kódování dat, vkládat doplňkové bity do komunikace 

(Stuffing/Destuffing), řídit přístup všech uzlů k médiu s rozlišení priority zpráv, 

detekce chyb, jejich hlášení a potvrzování správně přijatých zpráv. 

 

 LLC (Logical Link Control) − je podvrstva řízení datového spoje a jejím úkolem je 

provádění filtrování přijatých zpráv (Acceptance Filtering) a hlášení o možném 

přetížení. [3] 

 

3.4 Řízení přístupu na sběrnici 

Je-li uzel připraven a sběrnice se nachází v klidovém stavu (bus-free), může jakýkoliv 

libovolný uzel zahájit vysílání (umožňuje síť typu multi-master). Zahájí-li vysílání jeden uzel 

dříve než ostatní, získá sběrnici, po které pošle zprávu. Ostatní účastníci sběrnice můžou 

vysílat až po odeslání celé zprávy. Je-li identifikovaná chyba v přenášené zprávě, může 

jakýkoliv účastník vysílat chybové rámce. Případ kdy začne vysílat několik uzlů současně, se 

vyřeší tím, že přístup na sběrnici získá uzel přenášející zprávy s vyšší prioritou (zpráva 

s nižším identifikátorem). Identifikátor se nachází na začátku každé zprávy, viz obr. 6. Každý 

vysílač porovnává hodnotu vysílaného bitu s hodnotou na sběrnici. Je-li na sběrnici jiná 
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hodnota než právě vysílaná, je přerušeno další vysílání. Výjimka nastává, když vysílač vysílá 

recessive bit a na sběrnici se nachází dominant úroveň. U tohoto případu je zajištěno, že 

zpráva s vyšší prioritou bude odeslána dříve a nebude poškozena. [8] 

 

3.5 Zabezpečení přenášených dat 

Protokol CAN má velice silný mechanismus zabezpečení přenášených dat. 

Zabezpečující mechanismy jsou: 

 Kontrola odesílaných dat (monitoring) − vysílač porovnává vysílanou hodnotu bitu 

s hodnotou, která je na sběrnici. Jsou-li stejné, pokračuje ve vysílání. Je-li zjištěn 

rozdíl, jsou dvě možnosti: 

o  První případ nastává, když rozdíl v době vysílání Arbitration Fields (doba 

vysílání identifikátoru zprávy) řízení přístupu na sběrnici nebo ACK Slot 

(potvrzovací zpráva), vysílání je přerušeno a zprávu může vysílat uzel s vyšší 

prioritou.  

o Druhý případ nastane tehdy, je-li zjištěn rozdíl bitů v jiné době, pak je 

vygenerován bit error. 

 

 Potvrzení přijetí zprávy (ACK-Acknowledge) − všechna zařízení, která jsou na 

sběrnici, musí potvrdit zprávu, jež byla správně přijata. Potvrzení nastává, změní-li se 

jeden bit zprávy z recessive (vysílaná hodnota) na dominant bit. 

 

 Kontrolní CRC kód (Cyclic Redundancy Check)− nachází se na konci zprávy s délkou 

15 bitů. Bývá vygenerován ze všech odvysílaných bitů zprávy, dle polynomu 1: 

                                        x15+x14+x10+x8+x7+x4+x3+x1                                                    (1) 

  Zjistí-li nějaký uzel na sběrnici chybu CRC, vygeneruje se chyba CRC.  

 

 Vkládání bitů (Bit stuffing) − je-li vysíláno na sběrnici pět bitů stejné úrovně, vkládá 

se navíc bit opačné úrovně. Tento bit detekuje chyby a napomáhá pro správnou 

časovou synchronizaci přijímačů jednotlivých uzlů. Zjistí-li přijímací zařízení chybu, 

je vygenerována chyba vkládání bitů. 
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 Kontrolní zprávy (Message Frame Check) − pomocí specifického formátu je 

kontrolována zpráva. A když je na pozici bitu zjištěna nepovolená hodnota, je 

vygenerována chyba rámce (formátu rámce). [9]   

3.6 Základní typy zpráv 

Specifikace protokolu CAN definuje čtyři základní typy zpráv: 

 datová zpráva. 

 žádost o data. 

 zpráva o chybě. 

 zpráva o přetížení. [5] 

3.6.1 Datová zpráva 

Umožňuje přenášet informace z vysílajícího uzlu dalším uzlům, které jsou na sběrnici. 

Protokol CAN využívá dvou typů datových zpráv. První je specifikován CAN 2.0A-

standardní formát zprávy a druhý je CAN 2.0B-rozšířený formát zprávy. [7] 

 

Obr.6: Začátek datového rámce podle CAN 2.0B [3] 

 

3.6.2 Žádost o data (Remote Frame) 

Má podobný formát jako formát datového rámce. RTR bit (pole řízení přístupu na 

sběrnici) je nastavený na úroveň recessive a dále chybí datová oblast. Žádá-li některý z uzlů o 

zaslání dat, je nastaven stejný identifikátor zprávy, jenž má datová zpráva, jejíž zaslání 

požaduje. Chce-li jeden z účastníků zaslat data, ale ve stejný moment jiný účastník data se 

stejným identifikátorem vysílá, je upřednostněn uzel, který vysílá datovou zprávu. Protože 

datová zpráva s úrovní RTR bitu je dominant a má vyšší prioritu. [7] 

3.6.3 Chybová zpráva (Error Frame) 

Zjistí-li nějaký uzel na sběrnici chybu v přenášené zprávě (chyba bitu, chyba CRC, 

chyba rámce), vygeneruje chybovou zprávu. Je vygenerován buď aktivní (6 bitů dominant) 

nebo pasivní (6 bitů recessive) příznak chyby. Rozhodujícím kritériem je stav uzlu, ve kterém 

se nacházel při zjištění chyby. Tímto je porušena struktura rámce a ostatní uzly vysílají 
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chybové zprávy. Jakmile je vyslán chybový příznak, každý z uzlů vysílá bity recessive. 

Detekuje se stav na sběrnici a při rozpoznání prvního bitu recessive, začíná vysílat sedm bitů 

úrovně recessice jako oddělovač chyb (ukončení chybové zprávy). [4] 

 

Obr.7: Zpráva o chybě protokolu CAN 

 

3.6.4 Zpráva o přetížení (Overload Frame) 

Oddálí vysílání datové zprávy nebo žádosti o data. Zařízení, které jsou neschopny 

přijímat a zpracovávat další data nebo jsou přehlcena, používají tento způsob. Vysílání může 

začít po konci zprávy (End of Frame),oddělovače chyb nebo oddělovače zprávy přetížení. [9] 

 

Obr.8: Zpráva o přetížení 

 

3.7 Shrnutí vlastností sběrnice CAN 

Zde jsou uvedeny přednosti této sběrnice, ale i pár nežádoucích vlastností. 

Výhody: 

 relativně vysoká rychlost přenosu dat až 1Mbit/s s délkou sběrnice do 40m. 

 selekce přijímaných zpráv na základě jejich identifikátoru. 

 vysoká provozní spolehlivost, zabezpečení přenosu. 

 rozlišení zprávy identifikátorem CAN 2.0A (11 bitů) a CAN 2.0B (29 bitů). 

 rozšiřující se součástková základna a nízká cena. 

Nevýhody: 

 v jedné zprávě je omezen počet dat (0 až 8 Byte). 

 prvotní náročnost nastavení registrů CAN sběrnice. [5] 
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4 PROFIBUS 

Jeden z nejrozšířenějších komunikačních standardů v průmyslové automatizaci je 

sběrnice Profibus neboli (PROcess Field BUS). Tato komunikace je zakotvena 

v mezinárodních normách IEC 61158 a IEC 61784. 

 Mezi výhody patří výrobní flexibilita, otevřenost, nezávislost a zajištěná komunikace 

mezi zařízeními od různých výrobců. Vychází z komunikačního protokolu ISO/OSI, která se 

může použít pro různé oblasti automatizace, například k automatizaci výrobních linek 

(automobilový průmysl, plnící linky, skladové systémy), i v domácnostech (vytápění, 

klimatizace), procesní automatizaci (chemický a papírenský průmysl). 

Tato sběrnice využívá v modelu ISO/OSI jen první, druhé a sedmé vrstvy, tedy fyzická, 

aplikační a linková. Úkolem těchto vrstev je: 

 fyzická vrstva formuluje přenosové médium, procesy kódováni a vysílání/přijímání. 

 aplikační vrstva propojuje sběrnice s procesem, aplikační programování určitých 

funkcí. 

 linková vrstva jedná se o protokol přístupu ke sběrnicovému systému MAC (Medium 

Access Control). [33] 

 

Počátky pocházejí z roku 1987, kdy v Německu vznikl projekt fieldbus. Cílem bylo 

realizovat seriovo-bitový fieldbus. Firmy, které na projektu pracovaly, jsou Siemens, Bosh, 

Klöckner & Miller. [10] Jako první komunikační protokol, který byl přizpůsoben 

požadavkům, se nazýval Profibus FMS. Další, který byl rychlejší a měl snadnější konfiguraci 

je Profibus DP. Profibus je specifikován evropskou normou EN 50170 a v dnešní době má tři 

komunikační standardy: 

Datová komunikace: 

 Profibus FMS (Fieldbus Message Specification) − používá se pro datovou komunikaci 

mezi PLC a field zařízeními. 

 

Procesní a field komunikace: 

 Profibus PA (Process Automation) − používá se tam, kde je náročné prostředí 

v procesní automatizaci (nebezpečí výbuchu) 

 Profibus DP (Decentralized Peripherals) − používán v běžném průmyslu pro rychlý, 

cyklický přenos dat s field zařízeními. [11] 
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Obr.9: Model komunikační sítě PROFIBUS [10] 

 

4.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva vymezuje oblast, kde se komunikační síť používá a která záleží např. 

na přenosové rychlosti, bezpečnosti přenosu, maximální rozlehlosti sítě a také na možnosti 

napájení zařízení pomocí komunikačního kabelu atd. 

Jsou tři možnosti fyzické vrstvy: 

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

 Optické vlákno (Profibus DP, Profibus-FMS) 

 Rozhranní RS-485 (Profibus-DP, Profibus-FMS). [10] 

 

4.1.1 MBP Proudová smyčka IEC 1158-2 (low speed-H2) 

Jedná se o synchronní technologii přenosu s Manchestrovým kódováním u standardu 

IEC 1158-2, jež využívá Profibus-PA. Při automatizaci procesů v odvětvích jako jsou 

petrochemický či chemický se používá konstantní přenosové rychlosti 31,25 kbit/s s časovou 

odezvou asi 10ms. Specifikace FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept), neboli model 

pro jiskrově zabezpečené operace. Takže MBP se používá i ve výbušných prostorách. 

Potřebný proud o velikosti 10mA pro napájení field zařízení spotřebovává každá ze stanic 

v ustáleném stavu. Každý ze segmentů využívá k napájení jen jeden zdroj. Sběrnice mají na 

obou koncích ukončovač (terminátor R=100Ω a C=2µF) pro ochranu proti 

elektromagnetickým účinkům. Z hlediska jiskrového zabezpečení se omezuje připojení field 

zařízení, asi od 10 až 32 stanic v segmentu. [33] 
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4.1.2 Optické vlákno (FO) 

Optická vlákna jsou odolná proti vysokým elektromagnetickým interferencím, takže se 

dá tahle technologie využívat při přenosu dat na větší vzdálenosti a také v prostředí s velkým 

elektromagnetickým rušením. Délka sběrnice se volí podle typu optického vlákna, viz tabulka 

číslo 2. Optické spojení se dá realizovat až na vzdálenost 15 kilometrů. Profibus podporuje 

čtyři topologie, kterými jsou hvězda, sběrnice, kruh, strom. Přičemž preferovanou topologií je 

sběrnice. [12] 

 

Optické vlákno Průměr jádra (µm) Vzdálenost 

Vícevidová skleněná vlákna 62,5/125 2-3km 

Jednovidová skleněná vlákna 9/125 >15km 

Plastová vlákna 980/1000 <80m 

HCS vlákna 200/230 500m 

Tab.2: Vlastnosti optických vláken [12] 

 

4.1.3 Přenosová technologie pomocí rozhraní RS-485 (high speed-H2) 

Tato technologie je používána tam, kde se vyžadují vysoké rychlosti přenosového 

signálu. A je také ekonomická a jednoduchá. Může být konfigurováno na stromové nebo 

sběrnicové topologii. Jako fyzického média je využito stíněné kroucené dvojlinky. Oba konce 

segmentů sběrnice jsou zakončeny aktivním terminátorem, obsahující kromě 

přizpůsobovacího odporu konce vedení Rt (220Ω) také odpory Rd a Ru (390Ω), podle nich je 

definován stav vedení v době, kdy žádné zařízení nevysílá. Aby byla zajištěna správná 

funkce, oba terminátory musí být napájeny. [10] 

 

Obr. 10: Kabeláž u rozhranní RS-485, sběrnicové zakončení u rozhranní RS-485 [12] 
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Vzhledem k rozlehlosti sítě má RS-485 několik rychlostí přenosu v rozmezí od 

9,6kbit/s až do 12Mbit/s. V závislosti na volbě přenosové rychlosti může být rozlehlost 

Profibus sítě od 100m (potom je přenosová rychlost 12Mbit/s) do 1200m (přenosová rychlost 

9,6kbit/s) viz tabulka číslo 3. Při použití opakovačů můžeme délku prodloužit až na 10 km. 

Celkem můžeme zapojit 32 stanic vjednom segmentu, ale celkově 127 stanic dohromady. [13] 

 

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 

Tab.3: Přenosová rychlost sítě Profibus v závislosti na rozlehlosti sítě [13] 

 

4.2 Linková vrstva 

Linková (spojová) vrstva, která vychází z referenčního modelu ISO/OSI bývá 

společná pro Profibus DP, FMS a PA. Jednou z nejdůležitějších funkcí této vrstvy je 

definovat metodu přístupu na sběrnici (MAC- Media Acces Control). Sestavuje vysílané 

rámce, dekóduje příchozí rámce a poskytuje tyto služby vyšší vrstvě. U Profibusu se tato 

vrstva označuje Fieldbus Data Link (FDL), jež zajišťuje hlavní funkce a FMA (Fieldbus 

Management) částí, která zajišťuje její řízení. [33] 

Jsou dva základní typy stanic připojených na sběrnici: 

 Slave - jedná se o pasivní stanici, vykonávající žádosti od Mastera, kde maximální 

počet stanic na sběrnici je 32. U nenáročných aplikací jich lze připojit až 127. 

 Master - udává podněty přenosu po síti, řeší řízení přístupu na sběrnici. 

Na jedné sběrnici nemůže vysílat více než jeden z účastníků, protože by došlo ke 

kolizi. Právě proto se musí zajistit, že v daný moment může vysílat data pouze jedno zařízení.  

Dvě základní metody řízení přístupu na sběrnici: 

 Master − slave (centrálně řízené dotazování)-hlavní stanice vyžaduje komunikaci 

s podřízenou stanicí. 

 Token passing (předává token po kruhu) − slouží ke komunikaci mezi aktivními 

zařízeními. 

 

Přístup na sběrnici v sestavě s jedním Masterem se provádí vztahem master/slave, kdy 

aktivní zařízení (Master) vyzývá pasivní zařízení (Slave). Je-li na jedné sběrnici více Masterů, 
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v řízení se střídají. U Profibusu si stanice předávají tzv.token (pověření k vysílání) a má-li 

řídicí stanice toto pověření, komunikuje po sběrnici způsobem master/slave. Časový interval 

TTR (Target Rotation Time) udávající maximální dobu oběhu tokenu mezi všemi stanicemi je 

definovaný v každé sestavě sběrnice. Protokol umí zjistit ztracený token, nefunkční stanici, 

přenosové chyby a další možné závady na síti. [14] 

 

 

Obr.11: Princip přístupu k síti u sítě Profibus [14] 

 

4.3 Profibus PA 

Je následníkem Profibusu DP, který se ve velké míře používá ve výbušném prostředí, 

označovaný jako Ex (Explosive protection). Patři do skupiny průmyslových sběrnic typu 

Fieldbus. Tato technologie zajišťuje na jediném kabelu napájení a digitální přenos dat. [15] 

 

4.4 Profibus DP 

Je jednou z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších variant průmyslových sběrnic. Je 

určena pro rychlou komunikaci mezi jednotkami master-slave. Mají krátkou časovou odezvu 

pohybující se kolem 1ms. PLC (master) si vyměňuje data mezi jednotlivými I/O zařízeními 

(slave) cykly. Méně se používá pro řízení inteligentních field zařízení jako jsou startéry, 

procesní kontroléry, analyzátory a pohony. Komunikace probíhá přes kroucenou dvojlinku 

(standard RS-485), nebo pomocí optického vlákna, kde rychlost dosahuje až 12 Mbitů/s. [12] 
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5 Interbus 

Tato sběrnice propojuje I/O zařízení a průmyslových field zařízení v řídicím systému. 

Otevřený systém pro tuto sběrnici vyvinula firma Phoenix Contact. Časem se tato sběrnice 

rozšířila a stala se standardem v mnoha odvětvích průmyslu. Je také součástí mezinárodních  

norem IEC 61158 a EN 50254. V dnešní době je pod hlavičkou Interbus Clubu, který slučuje 

dodavatele a významné uživatele této sběrnice. [33] 

 

5.1 Topologie 

Tato sběrnice má síť s kruhovou topologií. Každý z účastníků je zahrnut do uzavřené 

přenosové cesty. Hlavní kruh může mít větve takzvané nižší úrovně, kterých může být až 

šestnáct. Této topologické struktuře říkáme otevřený strom, proto je sběrnice flexibilní a lépe 

se přizpůsobuje ke změně topologie. Na sběrnici lze připojit až 512 zařízení s 4096 vstupně-

výstupními body. Příjme-li jedno ze zařízení signál, tak ho zesílí a pošle následujícímu 

zařízení v síti. Tím zabezpečuje vyšší přenosovou rychlost na delší vzdálenost. Délka této 

sběrnice může být až 13 km. Informace o struktuře je uložena v komunikačním procesoru a 

proto není potřeba fyzicky určovat jednotlivé účastníky. Kompletní adresace se provádí při 

konfiguraci komunikačního procesoru z PC pomocí konfiguračního nástroje CMD. [16] 

 

 

Obr.12: Topologie sběrnice Interbus [17] 
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5.2 Fyzická vrstva sběrnice 

Sběrnice Interbus nabízí přenos po dvouvodičovém vedení podle standardu RS-485, 

nebo pomocí optických vláken. U optických vláken je složení stejné, protože je zde využito 

dvou vláken. U optického média mezi sousedními uzly je pro měděné vodiče vzdálenost 

prodloužena ze 400 metrů na 3300 metrů. Přenosová rychlost může být až 500 kbit/s. Velkou 

výhodou při komunikaci pomocí optického kabelu je, že odolává elektromagnetickému 

rušení. Tento standard využívá tři typy optických vláken, uvedených v tabulce číslo 4. 

Například u polymerového vlákna je příznivá cena i jeho nenáročná příprava. [18] 

 

Přenosové médium Maximální délka segmentu 

Měď 400m 

Polymerové optické vlákno, 660 nm 70m 

HCS optické vlákno, 66 nm 400m 

Skleněné optické vlákno,850nm 3300m 

Tab.4: Přenosová média [18] 

 

5.3 Základní elementy sítě Interbus 

Struktura sítě se rozděluje na několik elementů: 

 Řídicí deska (Controller Board) − jde o Master řídící přenos dat. Má několik funkcí. 

Data, která vystupují, převádí na odpovídající moduly, přijímá data a kontroluje jejich 

přesun, provádí diagnostiku a analýzu chyb. Řídicí deska je připojena ke vzdáleným 

zařízením pomocí vzdálené sběrnice (Remote Bus). [33] 

 

 Vzdálená sběrnice (Remote Bus) − může přenášet data pomocí měděných kabelů 

(standard RS-485), IrDA, optických vláken a jiných médií. Jako vzdálené zařízení se 

dají použít I/O moduly, speciální sběrnicové moduly. [19] 

 

 Terminál sběrnice (Bus Terminal) − její princip spočívá v tom, že připojuje 

terminálové moduly či zařízení s vloženým terminálem ke vzdálené sběrnici.  
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Systém je hlavním kruhem dělen na jednotlivé segmenty. Může také zesilovat signál, 

kterým jsou přenášena data, a elektricky izoluje části sběrnice. [19] 

 

 Lokální sběrnice (Local Bus) − jež se nedá dále větvit. Pomocí interface bus modulu 

dokáže připojit lokální zařízení. Tato zařízení napájí sběrnice. [18] 

 

 Krátká smyčka (Loop) − k Interbus Loop jsou připojeny například systémy nebo akční 

členy, které jsou na strojích. Přenos dat je zajišťován pomocí dvouvodičového 

nestíněného kabelu, který zároveň napájí zařízení. Maximální vzdálenost mezi 

sousedními zařízeními může být až 200 metrů a nejmenší okolo 20 centimetrů. 

Velikost napětí se pohybuje v rozmezí od 19,2V do 30V. [19]    

 

 

 

Obr.13: Základní elementy sítě [17] 
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5.4 Přenos dat 

K přenosu informací je u sběrnice Interbus použita metoda souhrnného bloku 

(summation frame) a uskutečňuje se mezi dvěma účastníky na sběrnici při následujícím sledu 

(řídící účastník na prvního řízeného účastníka, z prvního na druhého a z posledního zpět na 

řídícího). Je zde využit jeden velký blok dat, kde má každý z účastníků vyhrazenou svoji část. 

Přenos daného bloku je prováděn postupným sériovým přenosem jednotlivých bitů mezi 

účastníky v kruhu. Každý z účastníků si nejprve přečte celý blok a posoudí, zdali jsou data 

určena právě pro něj. Jestliže ano, pracuje s nimi. Ale jsou-li určena jinému z účastníků, 

posílá je následujícímu na síti a funguje jako opakovač a zesilovač. Delší zprávy lze rozdělit 

do více bloků. [16] 

 

5.5 Diagnostika chyb 

Výhodnou možností je u kruhové topologie rozdělení celé sítě na nezávislé segmenty. 

Je-li zjištěna v některém segmentu kritická chyba (např. zkrat), lze takové místo jednoduše 

indikovat a řídící člen chybný segment odpojí. Jestliže Master nevysílá žádná data, vyplní se 

datový tok stavovými zprávami. Zařízení rozpozná, že komunikace není v pořádku v tom 

případě, je-li doba mezi přenosem delší než 25ms a zařízení přejde do systémového resetu. 

V tomto stavu je přerušena veškerá činnost a všechny zařízení se přepnou do bezpečnostního 

stavu (save reset state). Poklesne-li úroveň signálu u optického spoje, tak vysílající účastník 

zesílí signál, neboť se mezi zařízeními neustále monitoruje úroveň signálu. To zabezpečuje 

konfigurační PC. Velkou výhodou diagnostiky je zkrácení doby k určení místa chyby. [16] 
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6 AS-Interface (AS-i) 

AS-I (Actuator Sensor Interface) se používá pro nejnižší úroveň provozu 

automatizace. Je to nejnižší vrstva hierarchie sběrnicového systému podle IEC 62026. Pomocí 

jedné sériové linky je zde umožněno připojení jednoduchých senzorů a akčních členů od 

různých výrobců do sítě. K této síti je připojeno jedno zařízení Master a další jsou typu Slave, 

proto je tato sběrnice sítí typu master-multislave. Začátkem devadesátých let, kdy vznikala 

prvotní verze sběrnice s označením 1.0, bylo možno připojit 31 zařízení typu Slave. Později 

stoupl počet připojených zařízení na 62. V roce 2004 vznikl standard 3.0. [20] 

 

Obr.14: Struktura sítě  

 

6.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva se vyznačuje tím, že pomocí jednoho vedení jsou přenášena data, tak i 

napájení pro senzory. Velikost napájecího napětí je 24V. Napětí se ale pří vysílání stanicím 

mění a tak vznikají na vedení kladné a záporné napěťové impulsy, které jsou převáděny na 

napájecí napětí. Přenos probíhá pomocí nekrouceného, nestíněného dvoužilového kabelu 

s izolací, který umožňuje spolehlivou a rychlou montáž i přenos signálů. Při připojování 

kabelů není zapotřebí žádných odizolovaných spojů ani konektorů, protože spojení modulů se 

uskutečňuje speciální (tzv. piercing metodou) viz obr. 15. Při této metodě spojení je snížena 

doba připojení a instalace je jednodušší. Kabel se vyrábí z různých typů materiálu (TPE, PUR, 

guma), podle toho pro jaké prostředí je použit. [11] 
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6.2 Linková vrstva 

Přístup na sběrnici je u linkové vrstvy použit typu Master/Slave s cyklickým 

vyzýváním a má specifický formát telegramu. Komunikace je Masterem řízena cyklicky, celý 

cyklus je závislý na tom, kolik je připojených stanic. Každá ze Slave stanic obsahuje čtyři 

binární výstupy a vstupy. Začne-li Master (řídící stanice) vysílat určitému příjemci telegram 

s jeho adresou, příjemce odpoví a tím stvrdí spojení. V daném okamžiku je aktivní spojení 

mezi master stanicí a jednou ze slave stanic. Přenos dat i zaslání parametrů řízené stanici lze 

kombinovat v jednom cyklu. Posloupnost se kruhově opakuje. 

 

Obr.16: Komunikační rámec 

 

MT – (Master Telegram) telegram řídící stanice 

MP – (Master Prodleva) prodleva po telegramu 

ST – (Slave Telegram) telegram účastnické stanice 

SP – (Slave Prodleva) prodleva po telegramu účastnické stanice [21] 

 

 

Obr.15: Standardní žlutý kabel AS-i [11] 
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6.3 Základní charakteristika 

Jde o sběrnici typu Master/MultiSlave. Důležitou vlastností je přenos komunikačních 

dat a napájení po jediném kabelu. Mezi výhody patří neomezenost jakékoliv topologie 

sběrnice (kruh, hvězda, strom, sběrnice). 

 

Hlavní znaky se dají shrnout do několika bodů: 

 délka vedení může být maximálně 100m, ovšem pří použití opakovačů až 300m. 

 nestíněná, nekroucená, dvouvodičová sběrnice s libovolnou topologií. 

 přenášet data a napájení lze po jednom vedení. 

 velice jednoduchá instalace. 

 kódování dat je prováděno kódem Manchester. 

 rychlost komunikace je vysoká. 

 na konci vedení nemusí být terminátory. [21] 
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7 Průmyslový Ethernet 

Standard (IEEE 802.3), který pochází ze sedmdesátých let, se prosadil v lokálních 

sítích LAN (Local Area Network). Postupem času byly vyvíjeny další varianty řešení jeho 

fyzické vrstvy. U starších verzí jako jsou (10Base5 a 10Base2) byly použity koaxiální kabely, 

kde byla přenosová rychlost 10 Mb/s. Potom se začaly objevovat varianty, využívající 

kroucený pár se stromovou topologii, které nahradily používání koaxiálních kabelů s topologií 

sběrnice. Tady byly vyšší přenosové rychlosti, konkrétně 10, 100 a 1000 Mb/s pro (10BaseT, 

100BaseTX, 1000BaseTX). Je hlavní prostředek pro komunikaci v Internetové síti. 

Průmyslový Ethernet, stejně jako některá průmyslová sběrnice navzájem spojuje odloučené 

I/O jednotky, které zajišťují přenos řídicích signálů a sběr dat. Mohou to být: 

programovatelné automaty (PLC), průmyslové a mobilní roboty, CNC systémy, elektronické 

systémy pneumatických, elektrických a hydraulických pohonů, periferie osobních počítačů, 

některé složitější přístroje (skenery, kamerové systémy atd.), průmyslové regulátory. [22] 

 

7.1 Linková vrstva 

Přístupovou metodu, kterou používá Průmyslový Ethernet je CSMA/CD. Pro přístup 

ke komunikačnímu médiu je použit režim polovičního duplexu, což znamená, že je více 

zařízení připojeno k přenosovému médiu. Pokud se použije switch (přepínač), tak už společný 

kanál prvky nemusejí sdílet. Připojí-li se počítače k přepínačům pomocí plného duplexu, je 

metoda CSMA/CD ukončena a zařízení, která jsou propojená, mohou začít vysílat data 

kdykoliv. 

 

Počet 

bytů 

 

8 

 

6 

 

6 

 

2 

 

46-1500 

 

4 

 

Význam 

Preambule 

(synchronizace) 

Cílová 

Adresa 

Zdrojová 

Adresa 

Délka 

datového 

Pole 

Datové 

Pole 

Kontrolní 

součet 

Tab.5:Rámec protokolu IEEE 802.3 [22] 

 

 preambule má za úkol při přijímání rámce synchronizaci všech stanic. 

 zdrojová a cílová adresa jsou linkové adresy odesílatele a příjemce. 

 velikost datového pole je určována délkou datového pole. 
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 datové pole obsahuje vlastní data. Minimální velikost těchto dat by měla být 46 bytů. 

Je-li zapotřebí přenést méně dat, je datové pole doplněno o bezvýznamnou výplň. 

 kontrolní součet zajišťuje kompletnost rámce. 

 

Pro výměnu dat mezi dvěma entitami (kancelářské sítě) při komunikaci mezi 

jednotlivými účastníky na sítí, se kromě běžného modelu klient/server používají protokoly, 

které nabízí mezi více než dvěma účastníky efektivnější výměnu dat. Tyto protokoly jsou 

založené na modelech, které jsou označovány jako publisher-subscriber a producent-

consumer. Nyní, vlivem nekoordinovaného vývoje je několik úspěšných či neúspěšných, ale 

vzájemně nekompatibilních provedení průmyslového Ethernetu. Mezi nejznámější patří 

PROFInet, Ethercat, Ethernet Powerlink, Modbus TCP a SERCOS III. [22] 
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8 ZigBee 

Jedná se o bezdrátový komunikační standard, který je jednoduchý s nízkou spotřebou 

energie, spolehlivý a cenově nepříliš náročný. Umožňuje vzájemnou komunikaci na 

vzdálenost stovek metrů, mezi několika zařízeními. Jelikož má nízkou spotřebu a nízké 

nároky na hardware může mít uplatnění v oblasti řízení budov, průmyslu, spotřební 

elektroniky a další. 

 

8.1 Struktura komunikačního standardu 

Podobně, jakožto každý další komunikační standard lze ZigBee popsat pomocí OSI 

modelu.  

Podle toho, kým jsou definovány, je OSI model rozdělen do tří základních bloků viz obr.17.: 

 IEEE 802.15.4 −  který definuje linkovou a fyzickou vrstvu modelu OSI 

 ZigBee Alliance − definuje transportní a síťovou, tedy vyšší vrstvy modelu OSI 

 Zákazník − definuje zákaznickou aplikaci ve vrstvě aplikační modelu OSI. [23] 

 

 

Obr.17: Model OSI komunikačního protokolu ZigBee 

8.2 IEEE 802.15.4 

Podle mezinárodního standardu IEEE 802.15.4 byl založen standard ZigBee, na 

využití linkové a fyzické vrstvy.  
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Aby byl přijatelný v různých zemích, kde jsou jiné předpisy a kritéria, byla pro něj definována 

tyto rádiová pásma: 

 celosvětové použití-jedná se o pásmo ISM 2,4GHz s přenosovou rychlostí 250kb/s a 

16 kanály. 

 pro Austrálii a Ameriku- jde o pásmo 915MHz s přenosovou rychlostí 40kb/s a 10 

kanály. 

 pro Evropu-pásmo 868MHz s přenosovou rychlostí 20kb/s a pouze jedním kanálem. 

 

Prostřednictvím rámců definuje Linková vrstva (MAC vrstva) samotnou komunikaci 

mezi jednotlivými zařízeními (uzly sítě). Komunikační rámce, které se využívají k režijním 

účelům pro sestavení a řízení sítě, nebo přenos užitečných datových informací jsou 

definovány tyto čtyři: 

 Data Frame − rámec, který přenáší užitečné informace a je pro všechny datové 

přenosy. 

 

 Acknowledgement Frame − přenos potvrzovací informace je zajišťován tímto 

rámcem. Používá se pro potvrzovanou komunikaci pouze na MAC úrovni a vysílá se 

ihned po přenosu paketu v (takzvaném mrtvém čase). 

 

 MAC Command Frame − v síti ZigBee tento rámec slouží k centralizovanému 

konfigurování, nastavení a řízení klientských zařízení. 

 

 Beacon Frame − v módu beacon enable se používá při konfiguraci sítě, kde uvádí 

klientské zařízení do režimu spánku s extrémně sníženou spotřebou a také slouží 

k synchronizaci zařízení. 

 

Centrální a koncová stanice jsou časově synchronní a u „uspané“ koncové stanici dojde 

k probuzení ve vymezeném časovém intervalu a potom jsou užitečné informace přeneseny. 

[23] 

 

Binární adresovací kódy, které využívají standard IEEE 802.15.4 pro adresaci 

jednotlivých zařízení, mohou být zkrácené (16 bitů), nebo dlouhé (64 bitů). Každá ze 

sestavených sítí je identifikována identifikátorem PAN ID, který má 16 bitů. Ten má za úlohu 
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rozpoznávání překrývajících se sítí v případě, že by došlo v jednom prostoru vytvoření a 

sestavení více sítí standardu IEEE 802.15.4. Každá síť obsahující PAN ID zakládá a spravuje 

centrální stanice (koordinátor), přičemž zbývající stanice pracují v módu koncové stanice. 

 

8.3 Topologie 

IEEE 802.15.4 ZigBee standard je založen na linkové a fyzické vrstvě a definuje tři 

typy síťové topologie (obr. 18). Základní topologií je typ hvězda (star topology), v níž je 

určeno vždy jediné zařízení, které přejímá a plní funkci koordinátora sítě, přičemž ostatní 

zařízení plní funkci koncových zařízení. V další topologii typu strom (tree topology), je jedno 

zařízení jako koordinátor a ostatní slouží jako koncová zařízení. Rozdíl mezi těmito dvěma 

topologiemi je, že u topologie strom nemusí všechna zařízení přímo komunikovat 

s koordinátorem, ale mohou použít jiné koncové zařízení. Topologie, která kombinuje 

vlastnosti obou předchozích topologií (tzv. hybridní topologie hvězda a strom) je typu sít 

(mesh topology). Tato topologie přináší největší funkčnost, jelikož může sestavit síť 

libovolným způsobem. 

 

Obr.18: Příklady topologií ZigBee [23] 

 

8.4 Ukázka použití 

Praktická ukázka použití ZigBee komunikace v průmyslu je na příkladě bezdrátové 

komunikace a přenosu naměřených dat senzoru s řídicím systémem, třeba PLC. Jelikož má 

ZigBee transceiver nízkou spotřebu, dá se celá jednotka složená z mikrokontroléru, senzoru a 

ZigBee vysílače napájet baterií. To má za následek zvýšení odolnosti proti rušení a také 
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zvyšuje flexibilitu umístění senzoru. Na jedno nabití akumulátoru může takto sestavená 

jednotka pracovat i několik roků. Například je to srovnatelné s výdrží baterie v infra 

dálkovém ovladači u televizoru. Ovšem ZigBee komunikuje bez přímé viditelnosti přijímače 

a na podstatně větší vzdálenost. 

 

 

Obr.19: Příklad zapojení smart senzoru se ZigBee transceiverem [23] 

 

8.5 Shrnutí 

Tento standard je vyvíjen mezinárodním konsorciem firem ZigBee Allience, kde 

hlavními účastníky jeho vývoje jsou například firmy: Motorola, Philips, Honeywell, Samsung 

a další. Zaměřuje se zejména aplikace oblasti automatizace, řízení budov a méně také na 

kancelářské použití. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou energie, spolehlivým přenosem dat 

a nízkou koncovou cenou zařízení. Tento standard by měl být brán jako doplněk, ne jako 

konkurence pro již existující komunikační standardy typu Bluetooth, který má rozšířit oblasti 

nasazení. [23] 
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9 Komunikační protokoly 

Nedílnou součástí průmyslových sběrnic jsou komunikační protokoly pro přenos 

informací. Protokolem rozumíme způsob řízení komunikačního systému, včetně definice 

přenosového protokolu. V této práci budou popsány nejpoužívanější protokoly, které jsou: 

RS-422, RS-485, RS-232, I
2
C, SPI, Ethernet IP. 

9.1 RS-422 

Podstata práce sběrnice RS-422 je založena na přenosu dat pomocí dvou vodičů. Při 

zjišťování hodnoty bitu se na přijímací straně rozlišuje rozdíl napěťových potenciálů (jeho 

polarita) mezi těmito vodiči. Důvodem využití dvojice vodičů při přenosu dat je, že aniž by 

docházelo k nějakému většímu vyzařování signálu do okolí, můžou být data přenášena 

vysokou rychlostí. A také jsou data mnohem méně zatížena šumem, než kdyby bylo použito 

jednoho datového vodiče. Při propojení pomocí kroucené dvojlinky je rušení malé. [25] 

 

Přenos je při primárním zapojení sběrnice (s použitím dvojice vodičů), po nichž se 

data vysílají s diferenciálním kódováním umožněn na vzdálenosti až 1200 metrů. Přenosová 

rychlost při této vzdálenosti dosahuje hodnoty kolem 100 kbps. Jsou-li data přenášena na 

kratší vzdálenosti, může být přenosová rychlost až stokrát vyšší. Takže rychlosti, které lze 

dosáhnout na vzdálenosti zhruba do 15 metrů, se pohybuje kolem 10Mbit/s. Při napájení 

komunikujících zařízení z odlišných zdrojů je doporučeno propojit zařízení třetím vodičem, 

tvořící signálovou nulu. Při vytváření datového spoje se doporučuje (umožňují to mechanicky 

použité konektory), zapojit nejdříve signálovou nulu a poté teprve oba datové vodiče. Toto 

umožňuje konektor typu DIN, jelikož má samotný konektor kovový prstenec delší než vlastní 

piny. To způsobí propojení prstence s druhým konektorem o několik chvil dříve, než u všech 

dalších pinů. [24] 

 

Obr.20: Propojení dvou zařízení sběrnicí typu RS-422 [22] 
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9.1.1 Topologie a řízení 

Ve své základní variantě umožňuje sběrnice RS-422 přenos dat z jednoho do několika 

dalších přijímačů. Je přihlíženo na zatížení datových linek, a tudíž je počet přijímačů omezen 

na deset. Pro všechna zařízení se doporučuje připojení ve sběrnicové (lineární) topologii, 

protože při použití hvězdy nebo stromové topologie, by docházelo na konci vedení 

k vícenásobným odrazům signálu. Někdy se také zařízení zapojují za sebe (daisy chain), 

potom má každé zařízení vysílací i přijímací část. Je-li vyžadován přenos dat souběžně oběma 

směry, potom se používá dvou párů datových vodičů. [24] 

 

9.2 RS-485 

Sběrnice RS-485 umožňuje další kroky v propojení vzdálených zařízení. Výrazné 

zlepšení oproti RS-422 je, že zde může komunikovat 32 vysílačů a stejný počet přijímačů. 

Funkčnost sběrnice je zajištěna tím, že všechny neaktivní přijímače i vysílače se v klidu 

nacházejí ve stavu vysoké impedance (neovlivňuje tím komunikující zařízení). V daný 

okamžik může na sběrnici pracovat jen jedno zařízení jako vysílač (řadič), ale všechno ostatní 

řízení přenosu je na protokolu vyšší vrstvy. Hodnota, která se musí dosahovat, jako rozdíl 

mezi oběma napěťovými potenciály je minimálně 0,2 Voltů. [26] 

 

Obr.21:Způsob zapojení dvou zařízení na sběrnici RS-485 [24] 

 

Data lze přenášet i velké vzdálenosti (až 1200 metrů), při použití diferenciálního 

kódování a kroucené dvojlinky při přenosové rychlosti, která může nabývat hodnot 10Mbit/s. 

Aby byla přenosová linka správně zapojená, musí být na koncích obou linek připojen rezistor 

mající odpor asi 120Ω. [25] 
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9.2.1 Zapojení sběrnice s dvěma či třemi vodiči 

Ve standardu RS-485 nebyl stanoven datový protokol, který se používá pro 

komunikaci, ale jen charakteristiky vysílače a přijímače. Pro přenos dat se používá dvou 

datových vodičů, které tvoří jeden jednosměrný logický kanál. Přenos každého bajtu 

(osmibitového slova) je zahájeno nulovým start bitem, dále osm datových bitů, jež nesou 

užitečnou informaci, a potom je vysílán jedničkový stop bit. 

 

Obr.22:Připojení jednoho vysílače a více přijímačů (režim multidrop) [24] 

 

9.3 RS-232 

Standart RS-232, respektive jeho varianta RS-232C pochází z roku 1969 (bývá 

označován jako sériový port nebo sériová linka), se používala jako komunikační rozhraní u 

osobních počítačů a různé další elektroniky. Dvě zařízení jsou vzájemně propojena, kde je 

užito sériové komunikaci, to znamená, že bity přenášených dat se vysílají za sebou (v sérii), 

kde se nachází jeden pár vodičů v každém směru.  

Jde o bezkolizní fyzickou vrstvu (první vrstva modelu ISO/OSI). V roce 2010 se u 

osobních počítačů ustoupilo od používání sériového rozhraní RS-232 a nahradilo jej 

Univerzální sériové rozhraní (USB). Ovšem pro své specifické rysy se v průmyslu nachází 

standardy RS-422 a RS-485. U počítače je linka RS-232 vyvedena konektorem D-Sub typu 

DE-9M (označován jako samec), zařízení je připojováno šňůrou s konektorem DE-9F 

(samice). K současným počítačům se zařízení RS-232 připojuje pomocí rozšiřující desky, 

nebo pomocí převodníků USB/RS-232. [28] 

 

9.3.1 Princip sériové komunikace 

Sériová komunikace poloduplexní i simplexní slouží k přenosu rozložených dat na 

jednotlivé bity. Při přenosu nejsou posílána pouze užitečná data (například věty, které se mají 
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zobrazit na textovém terminálu), ale i další informace o který se proud přenášených bitů 

doplňuje, což jsou třeba bity sloužící pro synchronizaci, korekci nebo detekci chyb. Může se 

zde použít vodiče s hodinovým signálem (přenos synchronní), nebo vlastní bitový vodič.  

 

 Sériový port s označením RS-232C patří mezi zařízení označované jako UART 

(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter), v překladu universální asynchronní 

přijímač a vysílač. U asynchronních přenosů se neobjevují v přenášených datech informace o 

synchronizaci a nevyužívá se ani hodinového signálu. To by ovšem vysílací i přijímací strana 

musela používat pro detekci hranic jednotlivých bitů přesný zdroj hodinového signálu (v praxi 

to není možné). [27] 

 

9.3.2 Přenos dat 

Aby přijímač věděl, jaká bude přenosová rychlost, nebo v jakém formátu má čekat 

data, musí se přijímací i vysílací strana vhodně nakonfigurovat. Na obou zařízeních musí být 

nastaven počet přenášených bitů v jednom celku (což je pět až osm bitů). Před přenosem se 

nachází datový vodič v klidovém stavu, což označuje vysokou úroveň napětí. Před začátkem 

je nejdříve odeslán takzvaný start bit, jež má vždy nulovou hodnotu, tím se zaručí, že klidový 

stav linky (vysoká úroveň) se vždy změní. Na straně, kde je přijímací zařízení, musí být 

přesně rozeznána změna stavu linky, tj. sestupná hrana představující začátek start bitu. 

Přijímací strana od tohoto okamžiku ví, kolik bitů s jakou rychlostí příjme. V závislosti na 

konfiguraci může být na konci sekvence přenesen paritní bit, za kterým následuje stop bit 

s hodnotou logické jedničky, což označuje vysokou úroveň napětí.  

 

Obr.23:Asynchronní přenos jednoho bajtu po sériové lince (ideální přenos) [27] 
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9.4 Sériový protokol I
2
C (Internal-Integrated-Circuit) 

 

Tento protokol slouží pro obousměrnou sériovou komunikaci obsahující dva vodiče a 

jednoho společného pro zem. Jde o polo-duplexní spojení, kdy přijímat i vysílat mohou obě 

strany, ale ne současně. První hodinový vodič je SCL a druhý SDA pro přenos dat. 

Jak bylo řečeno, oba vodiče jsou připojeny na společnou zem GND a pomocí pull – up 

rezistorů mající hodnotu asi 1,5kΩ na napájecí napětí. Při neaktivitě ve všech uzlech připojení 

zaručuje na vodičích hodnotu logické jedničky, a to je normou stanovený klidový stav. Na 

oba vodiče musí být připojeno každé zařízení. Pouze jedno zařízení typu master, které řídí 

hodinový vodič lze připojit ke sběrnici. [29] 

 

9.4.1 Komunikace 

Na vodičích SCL i SDA je v klidovém stavu hodnota logické jedničky. Start bit 

zahajuje komunikaci, kdy hodnota vodiče SDA je masterem změněna na logickou nulu a SCL 

vodič má stejnou úroveň, tedy logickou jedničku. 

 

 

Obr.24: Zahájení komunikace Start bitem [29] 

 

Adresa zařízení, se kterým bude master zařízení komunikovat je vyslána po začátku 

komunikace. Adresa je sedmi, nebo deseti bitová. U sedmi bitové adresy lze využít až 128 

zařízení, ovšem reálný počet použitých zařízení je menší o několik rezervovaných adres.  

Největší váhu má první přenesený bit. 

Přenos je popsán na obrázku č. 25. Start bit zahajuje přenos dat (S), kdy SDA je nízká, 

ale SCL je stále vysoká. Potom SDA nastaví přenášený bit, zatímco SCL je nízká (modrá) a 

jsou odebrány (přijaté) vzorky dat kdy SCL stoupá (zelená). Po dokončení přenosu je pro 

uvolnění datové linky poslán STOP bit (P), kdy se změní SDA na vysokou a SCL je stále 

vysoký. Aby se zabránilo falešně detekci, je úroveň na SDA změněn, na negativní hraně a je 

zachycen na kladné hrany SCL. [29] 
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Obr.25:Ukázka přenosu dat [30] 

 

Přenosové rychlosti se pohybují od 10 do 400 kbps. Jsou i větší rychlosti (1Mbps a 3,4Mbps), 

ovšem ty nejsou plně podporovány. [30] 

 

9.5 SPI (Serial Peripheral Interface) 

Jedná se o sériovou externí sběrnici, která vzájemně propojuje dva či více 

komunikujících uzlů. Jeden uzel má funkci takzvaného řadiče sběrnice (master) a zbývající 

uzly pracují v režimu slave. Synchronní přenos dat (ještě navíc obousměrný) je zajištěn tím, 

že uzel pracující jako master obsahuje generátor hodinového signálu, který je dále rozveden 

do všech dalších uzlů. Vodič označovaný jako SCK rozvádí hodinový signál. Uzly bývají 

propojeny dvěma vodiči zpravidla označované symboly MOSI (Master Out, Slave In) a 

MISO (Master In, Slave Out), kterými jsou obousměrně (full-duplex) přenášena data. [31] 

 

9.5.1 Komunikace 

Na obrázku č. 26, je propojení dvou uzlů pomocí sběrnice SPI. V nejjednodušším 

případě oba uzly obsahují dva registry, záchytný datový registr Serial Input Buffer (SSPBUF) 

a registr posuvný Shift Register (SSPSR). Korektně přijatý bajt, který ještě nebyl zpracován 

(mikrořadič si nepřečetl obsah) je zapsán do registru SSPSR. Registr zabezpečuje, že nedojde 

při korektní obsluze ke ztrátě dat. SSPSR registr zajišťuje příjem i vysílání jednoho bitu 

z osmice přenášených. Je-li se obsah tohoto registru posunut doprava, znamená to, že 

vysunutý bit se pošle na pin SDO (u uzlu typu master je to vodič MOSI) a logická hodnota 

přečtená na pinu SDI (MISO) je zapsána do nejnižšího bitu posuvného registru. Příjem i 

vysílání jednoho bitu proběhne vždy ve stejný okamžik. 
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Obr.26:Propojení dvou zařízení pomocí SPI [31] 

9.6 Ethernet IP (Industrial Protocol) 

Jde o komunikační standard využívající standardního Ethernetu. Standard EtherNet/IP 

byl vyvinut pro průmyslovou automatizaci. Je stoprocentně kompatibilní s Ethernetem 

TCP/IP a jeho výhodou je, že může využít technické a programové prostředky Ethernetu pro 

konfigurování a ovládání automatizačních prostředků. Jednotlivým ethernetovým uzlům jsou 

u sítě EtherNet/IP přiřazeny předem definované typy zařízení s určitými vlastnostmi a 

funkcemi (profily). Aplikační vrstva a profily zařízení jsou tvořeny protokolem CIP 

(Common Industrial Protocol). [32] 

 

9.6.1 Komunikace 

Síť EtherNet/IP využívá protokoly ze skupiny TCP/UDP/IP.  

Existují zde dva způsoby komunikace a to implicitní a explicitní.  

 implicitní přenos je stanovený pro cyklický přenos vstupních a výstupních 

uživatelských dat. Je založen na protokolech UDP/IP. 

 

 explicitní přenos používá TCP/IP protokoly a mezi dvěma uzly sítě slouží k přenosu 

typu žádost-odpověď. 
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Zprávy CIP se na úrovni síťové vrstvy zapouzdřují do UDP nebo TCP paketů. Komunikace 

může být spojovaná nebo nespojovaná. 

 

 nespojovaná komunikace slouží k navazování spojení s protokolem CIP nebo pro 

přenos nepravidelných zpráv, které mají nízkou prioritu. 

 spojovaná komunikace tvoří spojení na bázi protokolu CIP, který se využívá pro 

přenos rezervovaných zpráv, jako je přenos explicitní zpráv nebo I/O přenos. [32] 
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10 Vývoj a modernizace komunikace v průmyslu 
 

Komunikační sítě a průmyslové sběrnice jsou základní součástí průmyslových 

automatizačních systémů. Se zvyšujícími se požadavky a nároky například na vzájemné 

sdílení informací pro lepší přesnost a efektivitu řízení jejich důležitost stále roste. Nejčastěji 

používané moderní komunikační sítě jsou založené na průmyslovém Ethernetu. Základními 

stavebními prvky průmyslových ethernetových sítí jsou průmyslové ethernetové přepínače 

neboli switche a průmyslové ethernetové směrovače neboli routery. Oblíbenou komunikací 

v průmyslových sítí je po optických vláknech, které zajišťují dlouhý dosah a odolnost proti 

rušení. Pro konverzi mezi jednotlivými typy sériových rozhraní nebo pro přenos na větší 

vzdálenosti, se používají převodníky sériových rozhraní na optickou linku nebo bezdrátový 

přenos. Jejich úkolem je propojení zařízení s rozdílnými typy rozhraní.  

Mezi prvními bylo rozhranní RS-232. Rychle se rozvíjejícím obor automatizace 

vyžadoval specializované sběrnice, které by se osvědčily v konkrétních průmyslových 

aplikacích, kde jsou mnohem větší nároky na spolehlivost přenášených dat. Proto byly 

postupně vyvíjeny další standardy (RS-422, RS-485). Pro svoje nízké nároky a rozšířenost 

zařízení se prosadil i standard USB (Universal Serial Bus). Velkým přínosem do této oblasti 

je použití bezdrátových technologií. V automatizaci se prosazoval i Bluetooth. Na výhody 

standardu Bluetooth navázal standard ZigBee, který se specializoval více na obor 

automatizace. Protože vývoj se nezaměřoval pouze na vedení, ať už optické, metalické nebo 

bezdrátové, ale byl kladen důraz na komplexní řešení průmyslových systémů. Vyvinuly se 

průmyslové komunikační systémy, označovány anglickým slovem Fieldbusy. Tyto 

komunikační systémy vyvíjeli jednotlivé společnosti nebo sdružené společnosti, jejichž 

snahou bylo, aby jejich systém byl prohlášen za standard. Těchto průmyslových 

komunikačních systémů bylo standardizováno hned několik. Nejznámější a nejpoužívanější 

Fieldbusy jsou zmíněny v této práci. 
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11 Závěr 
 

V současné době existuje velké množství fieldbusů, které se liší způsobem přístupu k 

přenosovému médiu, přenosovým protokolem, zabezpečením přenosu, aplikační vrstvou atd. 

Tato práce shrnuje základní vlastnosti a charakteristiku význačných průmyslových sběrnic a 

protokolů, které nalezly široké uplatnění v technické praxi. Průmyslové sběrnice jsou 

v současnosti v technickém světě velmi důležitým nástrojem pro distribuci, sběr a 

vyhodnocení dat různého informačního charakteru. Jsou používány pro měření fyzikálních 

veličin pomocí senzorových systémů nebo elektronické řízení nějakého technického systému, 

například energetického či telekomunikačního zařízení, dopravního prostředku. Trendem 

posledních let jsou taká průmyslové sběrnice založené na Ethernetu.  

Vybranými průmyslovými sběrnicemi a protokoly, které jsem do práce zařadil, jsou 

následující: CAN, PROFIBUS, INTERBUS, As-Interface, Průmyslový Ethernet, ZigBee, RS-

232, RS-422, RS-485, I
2
C, SPI, Ethernet IP. U jednotlivých průmyslových sběrnic lze 

vyhodnotit několik společných rysů. V současnosti moderní komunikační technologie spějí ke 

standardizaci svých vlastností autorizovanými společnostmi (IEEE, IEC) pro zajištění 

telekomunikační kompatibility mezi koncovými zařízeními různých světových výrobců. 

Snaha konsorcií firem rovněž směřuje k integraci dílčích automatizačních měřicích a 

regulačních systémů do větších celků, umožňujících přenos informací moderními 

elektronickými médii, kterými mohou být: Internet, Ethernet, Intranet, LAN, bezdrátové, 

optické sítě a další. Důležitým hlediskem využití konkrétního sběrnicového systému je, jeho 

kompatibilita na fyzické úrovni s již provozovanými přenosovými technologiemi (RS 232, RS 

422, RS 485) pro snadné nasazení nové přenosové techniky (proudové, napěťové impulsy, 

kmitočtové klíčování). Vývoj nových přenosových prostředků je fyzikálně omezen 

používanými přenosovými médii. Komunikace vysokými přenosovými rychlostmi je možná 

jen na omezené vzdálenosti, protože s rostoucí délkou spojovacích tras přenosová rychlost 

klesá. Proto se hledají úspornější metody přenosů dat. 
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