
 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 1 

ANOTACE 

Cílem projektu je navrhnout a realizovat opakovač na AS-I sběrnici s optickým 

rozhraním. Komunikace prostřednictvím optického rozhraní může prodloužit 

vzdálenost mezi AS-I jednotkami na stovky metrů. Toto řešení je výhodou v 

průmyslu kde vzdálenost mezi jednotkami je delší než dovoluje norma a 

elektromagnetické záření může způsobit rušení v síti.  

AS-I je nejnižší úrovní průmyslových sítí. V této úrovni řízení jsou aktuátory a 

sensory zapojeny do sítě. Mnoho jednotek připojených, napájeních anebo potřebující 

binární signály. Potřebný objem přenosu dat je malý ale rychlost přenosu je velmi 

vysoká. 

První část projektu je navrhnout schéma zapojení a tištěného spoje v prostředí 

EAGLE 4.11. Ověřit funkci na testovací desce a provést měření s optickým kabelem. 

Kritériem komunikace je rychlost komunikace, která musí být menší jako 5ms v 

případě plně obsazené sítě s 31 podřazenými jednotkami. 

Druhá část projektu je realizovat funkční vzorek AS-I Repeatru a zabudovat jej do 

vhodného krytu s možností usazení na DIN lištu do průmyslového elektrického 

rozvaděče. 
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Abstract: 

The aim of project is to develop and realize AS-I bus repeater with interface 

to optical wire. Communication over optical wires can prolong distances between 

AS-I units to hundred of meters. This solution is advantage in industry where each of 

AS-I units are placed far away of each other and electromagnetic field disturbance 

can affect communication over network. AS-I is lowest control level in industrial 

communication technology. Here, binary actuators and sensors in the field and 

process area are networked. Many of the devices connected, supply or require binary 

signals. The necessary data volume is small, but the speed of data transmission is 

very high. 

The first part of project is to design schematic and printed circuit board in 

developing system EAGLE 4.11. Verify function on testing board and make 

measurements with optical wire. A criterion for communication is data speed 

communication which has to be lower than 5ms in complete occupied 31 slaves’ bus.     

The second part of project is to made function prototype ready for serial 

production with assembly possibility to common electrical cabinet. This can be 

usable in industry.  
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s komunikační sítí AS-Interface verze 3.0, 

vytvořit návrh AS-I repeateru s optickým rozhraním - navrhnout schéma zapojení a 

desku plošných spojů v návrhovém systému EAGLE 4.11.  Osadit navrženou desku 

plošných spojů a ověřit funkčnost zařízení.  Celou sestavu dvou propojených  

repeatrů sestavit do ukázkové aplikace.  

Zařízení bude sloužit pro komunikaci s ostatními AS-I jednotkami na průmyslové 

síti, které jsou umístněny na větší vzdálenosti, než dovolují normy EN50295 a 

IEC62026(1), což je v současné době pro metalická vedení 100 m a 300 m 

s repeatrem při komunikaci master-slave nebo 100 m a 500 m s repeatrem při 

komunikaci slave-slave.(2) Zároveň musí být dodržena doba odezvy menší než 5ms 

při plném obsazení systému 31, resp. 10 ms pro 62 slavy.  

AS-I síť byla uvedena na trh v roku 1994 jako field bus systém na nejnižší úrovni 

binárních rozvaděčů, senzorů, aktuátorů stejně jako analogových senzorů. Je vhodný 

pro oblast průmyslu, které není možné za přiměřenou cenu připojit na jiné systémy 

průmyslových sběrnic, používaných v automatizaci.  

Řešení bude mít i nesporné ekonomické výhody při nahrazení metalického vedení 

optickým vláknem, které je spolehlivější a odolné vůči elektromagnetickému rušení. 

 
Obrázek 1 – Struktura průmyslových zběrnic a začlenění AS-I v této struktuře (3) 
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2. VÝBĚR OPTIMÁLNÍ KONCEPCE 

Pro realizaci zadání je nutno přetransformovat komunikační signály AS-I sběrnice na 

optické signály které je možno vyslat do optického vedení. Tato komunikace musí 

být obousměrná, aby nadřazená jednotka Master na AS-I sběrnici mohla vyslat 

výzvu k podřízeným jednotkám SLAVE a tyto jednotky mohli odpovídat. Proto 

budou v zapojení instalované dva optické kabely, jeden pro příjem a druhý pro 

vysílání. Dále je nutné dodržet kritéria komunikace AS-I a to zejména zpoždění 

signálu vznikající vlivem délky optického vedení a útlum vlastního optického 

signálu.  

Celé zapojení můžeme rozčlenit do funkčních bloků 

A. transformace střídavé impulzní modulace (APM) na binární signály 

B. úprava a korekce vysílaného signálu 

C. transformace elektrického signálu na optický signál 

D. transformace optického signálu na elektrický signál 

E. úprava a korekce přijatého signálu 

F. transformace binárních signálů na pulsy střídavé impulzní modulace (APM)  

G. blok tvorby stabilizovaného napájecího napětí pro elektronické součástky 

 
Obrázek 2 – Bloková schéma AS-I Repeateru 
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Funkce bloků A,B,E a F obsahují obvody výrobce ZMD AG proto je vhodné 

je sloučit při použití těchto obvodů do jednoho celku transformace a korekce 

signálu. Požadované funkci vyhovují obvody řady ASI4U(4), SAP5(5) a 

A2SI. Funkci C a D zabezpečí vysílací a přijímací diody firmy Agilent série 

HFBR. Aby bylo možno diody dostatečně napájet, zvolil jsem obvod 

stabilizovaného napětí 5V s napěťovým regulátorem LM2574N-5.0 (6) který 

svým výstupem 500mA bude dostatečně pokrývat proudovou spotřebu 

optických transformačních obvodů HFBR, která je u vysílače HFBR 1402 

maximálně 200mA a u přijímače HFBR 2402 maximálně 25mA(7).  
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3. POPIS A REALIZACE 

3.1 ZÁKLADNÍ POPIS 

Pro realizaci zadání jsem si vybral obvody firmy ZMD AG(8). Z portfolia tohoto 

výrobce jsou vhodné obvody: 

• SAP5 

• ASI4U 

• A2SI 

Pro realizaci zapojení jsem vybral obvod SAP5 a ASI4U které jsou funkčně a 

podobné a jejich struktura se liší jen nepatrně. 

Jádro modulu repeatru tvoří čip ASI4U a SAP5 výrobce ZMD AG (8) -, který je 

nastaven do režimu master/repeater pomocí programátoru ZMD AS-Interface 

Programmer(9). V tomto režimu pracuje jako monitor vstupu, který detekuje datový 

přenos na AS-I sběrnici, filtruje vadné pakety a správně přijaté pakety posílá na 

výstup. Pokud nebude uvedeno jinak, potom platí funkce pro oba typy ASI čipů, 

ASI4U a SAP5. 

3.1.1 Vstupní blok - Konverze optického signálu na elektrický 

Přeměnu optického vstupního signálu na elektrický zajišťuje optický příjmač HFBR-

2402(7). Vstupní signál je převeden na napěťovou úroveň CMOS a je dále přiveden 

na vstup AS-I čipu. Pro vizualizaci přijatého signálu slouží LED dioda.     

3.1.2 Příjmač AS-I čipu 

Přijímač detekuje signály na vstupu AS-i linky, konvertuje je na digitální pulzy a 

posouvá je do UART pro další zpracování. Funkčně přijímač pracuje tak, že odstraní 

stejnosměrnou složku vstupního signálu pomocí horně propustného filtru a propustí 

pásmo střídavé složky.  

Amplituda je digitálně odfiltrována a zajistí stabilní podmínky pro potlačení rušivých 

pulsů. Princip filtrace spočívá v změření amplitudy prvního pulzu zprávy, která je 

změřena 3 bitovým flash AD převodníkem a podle naměřené úrovně je rozhodovací 

úroveň pro pozitivní a negativní komparátor nastavena na 50% naměřené úrovně. 

Komparátor následně generuje pulzy P-Pulz a N-Pulz pro další zpracování.  
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Obrázek 3  - Princip nastavení rozhodovací úrovně. 

 

3.1.3 Vysílač AS-I čipu 

Vysílací blok transformuje digitální signály na korektní vysílací proudové signály, 

které jsou předány na AS-I sběrnici. Proudové signály využívají indukčnosti 

tlumivek v napájecím zdroji ke generování požadovaných napěťových signálů na 

AS-I kabelu. Každý nárůst vysílacího proudu vyvolá záporný napěťový impulz a 

naopak, každý pokles vysílacího proudu vyvolá kladný napěťový impulz.  Napěťové 

pulzy mají tvar sin2 . 

3.1.4 Výstup stabilizovaného napětí pro externí periferie integrován 

v AS-I čipu 

AS-I čip obsahuje napájecí obvod který je zdrojem referenčního napětí 5V. 

Regulátor 5V vyžaduje pro svoji činnost externí kondenzátor na pinu U5R o hodnotě 

nejméně 100nF. Výstup může dodávat proud do 4mA pro externí použití. V mnou 

tvořené aplikaci tento zdroj není použit. 

3.1.5 Napájecí obvod externích obvodů 

Čip ASI4U nabízí na výstupu UOUT napětí určené pro napájení externích senzorů. 

Napětí na AS-I sběrnici obsahuje signál datové zprávy, která je namodulována na 

napájecím napětí principem střídavé impulzní modulace (APM). Odfiltrování této 

modulace v obvodu zabezpečuje dolně propustným filtr, který je realizován 

kondenzátorem na pinu CDC1 nebo CAP2a obvodem elektronické cívky uvnitř 

                                                
1 SAP5 
2 ASI4U 
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obvodu. Časová konstanta dolní propusti může být nastavena externím 

kondenzátorem na pinu CDC/CAP. Maximální odběr proudu z tohoto výstupu může 

být až 55 mA. 

3.2 POPIS OPERAČNÍHO MÓDU REPEATER 

V módu Repeater pracuje obvod ASI4U jako fyzický úrovňový přijímač-vysílač. 

Překládá digitální signály z master jednotky a provede jejich tvarovou korekci. 

Každý přijatý AS-I telegram je kontrolován na konsistenci se specifikací AS-I 

komunikačního protokolu. V případě že je přijatý signál správný je vygenerován 

příslušející příjmový signál a přenesen na výstup. 

 

 
Obrázek 4 – Bloková schéma zpracování komunikace v AS-I čipu (5) 

3.3 POPIS AS-I KOMUNIKACE 

AS-Interface komunikace probíhá podle referenčního modelu ISO/OSI. Používané 

jsou tři úrovně ze sedmi.  

Fyzická vrstva – je orientovaná na elektrické a mechanické spojení účastníků 

komunikace a přenáší tok informací mezi nimi.  Komunikace probíhá sériově, to 

znamená bit po bitu. 

Linková vrstva – je nad fyzickou vrstvou. Jejím úkolem je zabezpečit spolehlivost 

přenosu dat. V této vrstvě jsou data formována do rámců, opatřena informací o 

adrese a informaci o zabezpečení dat a postupně vysílána po vedení. 

Aplikační vrstva – definuje povely, obsah dat, posloupnost cyklu AS-Interface a 

chování účastníků, například při výměně a připojení slavů za provozu systému. 
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Koncový systém A     Koncový systém B 

7.  

Aplikační vrstva 

aplikační protokoly 7.  

Aplikační vrstva 

6. 

Presentační vrstva 

prezentační protokoly 6. 

Presentační vrstva 

5. 

Relační vrstva 

relační protokoly 5. 

Relační vrstva 

4. 

Transportní vrstva 

transportní protokoly 4. 

Transportní vrstva 

3. 

Síťová vrstva 

síťové protokoly 3. 

Síťová vrstva 

2. 

Spojová vrstva 

spojové protokoly 2. 

Spojová vrstva 

1. 

Fyzická vrstva 

fyzické protokoly 1. 

Fyzická vrstva 

  

 Fyzické médium(elektrický spoj, optický, rádiový..) 

Obrázek 5 – Referenční model ISO/OSI 

 

 

VRSTVA    AS-INTERFACE 

7. Aplikační vrstva Zpráva, cyklus, profily, automatické adresování 

6. Presentační vrstva  

5. Relační vrstva 

4. Transportní vrstva 

3. Síťová vrstva 

2. Spojová vrstva Datový telegram, start bit, stop bit,ošetření chyb 

1. Fyzická vrstva 
Vedení, zdroj napájení, oddělení dat, střídavá impulzní modulace, 

rozvod napájení 

Obrázek 6 – Referenční model ISO/OSI a využití vrstev při AS-I komunikaci. 
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3.3.1 POPIS KOMUNIKACE MASTER - SLAVE 

Master/Slave komunikace spočívá v tom, že Master je oprávněn komunikovat 

kdykoliv kdy uzná za vhodné ale slave může vysílat jen tehdy, když je o to vyzván 

masterem. Přenos probíhá tak, že master pošle výzvu a slave po obdržení této výzvy 

posílá odpověď. Komunikace slave – slave není možná. Přenos dat mezi stanicemi 

slave probíhá tak, že master si vyžádá data o stanici slave A a vzápětí tato data pošle 

druhé stanici slave B. Na síti je obvykle jedna stanice master a několik stanic typu 

slave. 

 
Obrázek 7 – Komponenty a rozhraní systému AS-Interface (2) 

 
Obrázek 8 – Struktura AS-I sítě a začlenění repeatrů do této sítě (3) 
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3.3.2 FYZICKÁ VRSTVA 

Jako přenosové médium je definován dvouvodičový kabel vyhovující normám 

CENELEC a DIN VDE 0281 s označením H05W-F 2x1.5. Druhý typ kabel je 

speciální plochy kabel AS-Interface s podobnými elektrickými vlastnostmi. Připojení 

je realizováno narušením izolace v místě připojení. Kontaktní jehle naruší izolaci a 

vodivě se spojí s metalickým vedením. 

 
Obrázek 9 – Speciální plochý kabel AS-INTERFACE(3)  

  
Obrázek 10 – Průřez plochým kabelem AS-I a příklad připojení modulu (3) 
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Obrázek 11 – Model kabelu AS-Interface(2) 

 

R´ < 90 mΩ/m  

L´ 400… 1300 nH/m 

C´ < 80 pF/m 

G´ < 5 µS/m 

C´ 70… 140 Ω 

Tabulka 1 – Hodnoty kabelu AS-Interface(2) 

 

Pro datovou komunikaci na AS-I sběrnici jako způsob sériového přenosu byla 

vyvinuta střídavá impulzní modulace APM v základním pásmu. Vysílaná 

posloupnost bitů je nejprve zakódována do bitové sekvence, která mění fázi při každé 

změně vysílaného signálu. Tento princip se nazývá Menchester – MAN kódování. 

Výsledkem je proudový signál, který využívá indukčnosti tlumivek v napájecím 

zdroji ke generování požadovaných napěťových signálů na AS-i kabelu(2). 

 

3.4 KRITÉRIA A OMEZENÍ AS-I SÍTĚ 

Komunikační rychlost AS-I je 167kbit/s čemuž odpovídá délka jednoho bitového 

intervalu 6 µs. 

AS-I síť může pracovat bez repeatru maximálně do vzdálenosti 100m délky kabelu 

mezi Masterem a Slavem. Při  překročení této maximální vzdálenosti dojde k ztrátě 

kvality signálu. V případě, že požadujeme větší vzdálenost je nutné zařadit do vedení 

repeater, s kterým můžeme prodlouží vzdálenost o dalších 100m kabelového vedení. 

Repeater signál zesílí a vyloučí vadné pakety. 
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Maximálně je možné zařadit do větve 2 repeatery za sebou. Toto omezení vychází ze 

zpoždění signálu, ke kterému dojde při opakování repeaterem. Opakování signálu 

zpozdí signál o 6 µs.  Tato doba odpovídá jednomu bitovému intervalu. V případě že 

máme zařazené dva repeatery trvání cyklu výzva master – odpověď slave je doba 

šíření signálu z důvodu přechodu repeaterem dva bitové intervaly tedy 12 µs.  

Doba trvání cyklu je předepsaná, a proto maximální doba, po kterou může master 

čekat na odpověď slavu, je 10 bitových intervalů. Doba odezvy 

nesynchronizovaného slavu je 5 bitových intervalů. Zůstává tudíž 5 bitových 

intervalů pro použití na prodloužení sítě aniž by byl aktivován obvod masteru při 

překročení zpoždění signálu.   

 

 
Obrázek 12 – Časový průběh komunikace s použitím Repeatru 

 

Z uvedeného vyplívá, že možná doba opoždění signálu vlivem dalšího zpracování 

jako je zpoždění při transformaci signálu a zpoždění vlivem útlumu na vedení  je 

maximálně 6µs. 
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4. NÁVRH A VÝPOČET KONCEPCE 

4.1 VÝSTUPNÍ OPTICKÉ ROZHRANÍ 

Výstupní optické rozhraní je tvořeno vysílací jednotkou HFBR 1402 (7), a 

tvarovačem pulsů – rychlím logickým hradlem 75451P(10). 

Odpor R2 určuje velikost proud který poteče vysílací diodou ve vysílacím konektoru 

HFBR 14xx. Při proudu IF = 48 mA, útlumu opického vedení do -4dB/km a práci 

s optickým vláknem 62,5/125 µm výrobce garantuje pro typ HFBR-14x4/24x2 

přenosovou rychlost 5 MBd v celém rozsahu délky vlákna 0 – 1750 metrů.  

Z důvodu energetické optimalizace obvodu jsem volil proud do vysílací diody 

20mA. Pro proud 20 mA dle dokumentace (7) je možné dosáhnout délky vlákna 

mezi opakovači 800 m až 2 km.  

Ω=
−

=
−

= 175
20

5,15
2 mA

VV
I

VV
R

F

FCC

 
Rovnice 1 – Výpočet velikosti odporu R2 definující proud vysílače 

 

 HFBR 1404 SN75451P Celkový zpoždění 
čas přechodu  Low - High tPLH+tTLH 6,5 ns 35 ns + 8 ns 49,5 ns 

čas přechodu  High - Low tPHL+tTHL 6,5 ns 35 ns + 12 ns 53,5 ns 

 

Tabulka 2- Zpoždění vznikající na optickém vysílači uváděné výrobcem(7),(10) 
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Obrázek 13 – Schéma výstupního optického rozhraní

 

 
Obrázek 14 – Závislost útlumu na optickém vedení od délky optického kabelu a 

proudu protékajícím vysílací diodou (7) 
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Rezistory R1 a R8 jsou Pull-up rezistory, které mají funkci definovat logický vstup 

v logické 1 v - případě, že na vstup není přiváděna žádná logická úroveň a výstup 

navazující na tento vstup se nachází ve stavu vysoké impedance. 

 

Funkce LED diody LED2  je vyzualizovat stav výstupu z AS-I čipu. 

4.2 VSTUPNÍ OPTICKÉ ROZHRANÍ 

V zapojení je použit jako převodník optického signálu na elektrický signál optický 

příjmač HFBR-2404 (7)  a jeho katalogové zapojení. Pro zobrazení logického stavu 

je použita LED dioda LED3 . 

 

 HFBR 2404 
čas přechodu  Low - High tPLHR 65 ns 

čas přechodu  High - Low tPHLR 49 ns 

Tabulka 3 - Zpoždění vznikající na optickém přijímači uváděné výrobcem(7) 

 
Obrázek 15 – Schéma výstupního optického rozhraní. 
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4.3 OBVOD NAPÁJENÍ   

Z důvodu vyšší proudové spotřeby než dovoluje zatížení ASI čipu na výstupu UOUT 

které je 50 mA je tvorba stabilizovaného napětí 5V zajištěna externím stabilizátorem 

LM2574N-5.0, takže výstup UOUT  čipu ASI není využit. 

4.3.1 FILTRACE AS-I MODULACE 

Pro napájení externích obvodů je využito napětí ze sběrnice AS-I,  které je 

odfiltrováno od střídavé složky namodulovaného signálu AS-I komunikace, kterého 

frekvence je 167 kHz. Filtrace je nutná z důvodu následného zpracování vstupního 

napětí ve stabilizátoru LM2574N-5.0. Filtr je tvořen cívkou L2 a kondenzátorem C7 

které v tomto zapojení tvoří dolně propustný LC filtr. Hodnoty cívky a kondenzátoru 

jsou vypočteny na základě vztahu pro výpočet dolně propustného filtru. Mezní 

hodnota DP filtru musí být menší než je frekvence namodulovaného signálu AS-I 

komunikace.  

 

ASIDP ff <  

kHzHz

Hz
CL

f DP

167375

375
10.10.10.182

1
2

1
63

72

<

===
−−ππ  

Rovnice 2 – Výpočet dolně propustného filtru 

 

 

 
Obrázek 16 – Zapojení vstupního obvodu. 
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4.3.2 OBVOD STABILIZOVANÉHO NAPĚTÍ +5V  

Využito je katalogové zapojení obvodu LM2574N-5.0(6), který stabilizuje napětí na 

úroveň 5 V. Pro vizualizaci funkce obvodu slouží LED1, která svítí v případě, že 

napětí je přítomno. Obvod tvoří napětí, které se využívá pro napájení vstupního a 

výstupního optického rozhraní.  

 
Obrázek 17 – Schéma obvodu stabilizovaného napětí 5V DC 

 

4.4 RESET OBVOD  

Reset obvod je tvořen rezistorem R6 a tlačítkem S1. Funkce rezistoru R6 je nastavit 

vstup DSTBN ve stavu logické 1 v případě, že není stlačeno tlačítko S1. Ve chvíli, 

kdy dojde ke stlačení tlačítka S1, je vstup DSTBN3 nebo DSR4 uveden na logickou 0 

a dojde k vyvolání RESET sekvence v obvodu ASI čipu. Reset obvodu je vyvolán 

v případě, že na vstupu DSTBN5 nebo DSR6  je přítomen signál logické 0 po dobu 

minimálně 90 ms. (5)(4) 

                                                
3 SAP5 
4 ASI4U 
5 SAP5 
6 ASI4U 
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Obrázek 18 - Schéma RESET obvodu 

4.5 OBVOD ASI ČIP 

4.5.1 Obvod SAP5 

Využité je doporučené zapojení čipu SAP5 od výrobce ZMD v módu Repeater.  

Obvod potřebuje pro svoji činnost externí oscilátor Q1 s frekvencí 16MHz. Vstupy 

LTGP a LTGN jsou připojeny na vstup ASI sběrnice. Výstup stabilizovaného napětí 

5V na pinu U5R je nepoužit a proto je připojen přes kondenzátor C1 na nulový 

potenciál. Transformované signály AS-I komunikace RX_Data jsou odebírány 

z výstupu LED1 a posílána dál do Výstupní optické rozhraní. Signály určené 

k transformaci na ASI sběrnici TX_Data jsou z Vstupní optické rozhraní připojeny 

na pin D0 .  

 
 Obrázek 19 - Schéma obvodu SAP5
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Obrázek 20 – Funkční bloková schéma obvodu SAP5 (5) 

 

4.5.2 Obvod ASI4U 

Využité je doporučené zapojení čipu ASI4U od výrobce ZMD. Obvod potřebuje pro 

svoji činnost externí oscilátor Q1 s frekvencí 16MHz. Nepoužité vstupy doporučuje 

výrobce uvést na nulový potenciál z důvodu snížení proudové spotřeby. Nepoužitý 

výstup napětí UOUT je propojen se vstupem UIN tím dojde k jeho funkční deaktivaci. 

Vstupy ASIN a ASIP jsou připojeny vstup ASI sběrnice. Výstup stabilizovaného 

napětí 5V na pinu U5R je nepoužit a proto je připojen přes kondenzátor C1 na 

nulový potenciál. Transformované signály AS-I komunikace RX_Data jsou 

odebírány z výstupu LED1 a posílány na Výstupní optické rozhraní. Signály určené 

k transformaci pro ASI sběrnci TX_Data jsou odebírány z Vstupní optické rozhraní a 

připojeny na pin IRD.  
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Obrázek 21 – Schéma obvodu ASI4U 

 
Obrázek 22 – Funkční bloková schéma obvodu ASI4U (4) 
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4.6 PROGRAMOVÁNÍ OBVODU  

4.6.1 SAP5  

Obvod SAP5 je od výrobce nastaven na adresu 0 a všechny konfigurační bity jsou 

rovněž vynulovány. Obvod se programuje prostřednictvím programátoru(9)  a 

počítače s rozhraním RS232. Programátor je propojen po ASI sběrnici s deskou 

Repeatru. Při programování nového čipu je nutné provést následující kroky: 

• nastavit ID Code na hodnotu 5  

• nastavit Master Mode bit na 1 

• zapsat konfiguraci obvodu  

Nastavením ID Code na hodnotu 5 se aktivuje v obvodu funkce REPEATER. Po 

nastavení ID codu a naprogramování obvodu je nutné provést reset obvodu a 

následně aktivovat Master Mode. Po aktivování Master Mode již není možné 

s obvodem komunikovat na slave adrese a není ani možná další konfigurace.  

 

 
Obrázek 23 – Seznam detekovaných slave jednotek(9) 
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Obrázek 24 – Konfigurační okno obvodu SAP5 (9) 

4.6.2 ASI4U 

Obvod ASI4U je od výrobce nastaven na adresu 0 a všechny konfigurační bity jsou 

rovněž vynulovány. Obvod se programuje prostřednictvím programátoru(9)  a 

počítače s rozhraním RS232. Programátor je propojen po ASI sběrnici s deskou 

Repeatru. Při programování nového čipu je nutné provést následující kroky: 

• nastavit na Adrese C - bit 0 a bit 2   

• zapsat konfiguraci obvodu  

Po zapsání konfigurace pracuje již čip ve funkci REPEATER. Po aktivování Master 

Mode již není možné s obvodem komunikovat na slave adrese a není ani možná další 

konfigurace.  
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5. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

5.1 BLOKOVÉ SCHÉMA 

Pro experimentální ověření funkčnosti bylo nutné zhotovit dva kusy jednotek AS-I 

Repeateru pracujících v módu Master / Repeater. Tyto dvě jednotky byly vzájemně 

propojeny optickým kabelem, přičemž jednotka A byla připojena s masterem na AS-

I sběrnici a jednotka B byla propojena se slavem po AS-I sběrnici. Jednotka A a 

jednotka B byly vzájemně propojeny optickým kabelem přes optické rozhraní 

jednotek A a B. Obě jednotky musely být připojeny na AS-I zdroj napájení. 

 

 

 
Obrázek 25 - Blokové schéma připojení jednotek do AS-I sítě. 

5.2 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PŘENOSU DAT 

Pro test komunikace je zapotřebí propojit jednotku A s AS-I masterem po AS-I 

sběrnici na které se rovněž nachází slave A jednotka s nakonfigurovaným vstupem 1.  

 
Obrázek 26 – Blokové zapojení testovacího obvodu 
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Při tvorbě programu do PLC je nejdříve provést hardwarovou konfiguraci AS-I 

rozhraní. Program STEP7 MicroWin SP3 (11), který jsem využil pro vytvoření 

programu obsahuje funkci ASI Wizard. Touto funkcí je možné vyhledat Slave 

jednotky na AS-I síti a přidělit jim symbolické adresy. Při konfiguraci sítě jsem 

nejdříve propojil všechny SLAVE jednotky na AS-I sběrnici a funkcí ASI Wizard 

nakonfiguroval síť. 

  
Obrázek 27 – Konfigurační okno AS-I sítě funkcí AS-i Wizard(11) 

 

V PLC jsem naprogramoval jednoduchý program pro kopírování vstupu X slave 

jednotky A na výstup Y slave jednotky B viz.Příloha 8 – Výpis programu STEP7. Po 

ukončení konfigurace sítě a naprogramování PLC jsem odpojil AS-I síť od Slave 

jednotky B a zařadil mezi jednotku A a jednotku B optický repeater - Obrázek 26 – 

Blokové zapojení testovacího obvodu.  

Ověření funkčnosti je možné zjistit ihned na LED AS-I modulu CP 243-2(12), dále 

je možné ověřit přenos dat na LED diodách AS-I repeatrů LED2 a LED3. 

V případě, že AS-I komunikace mezi Slave jednotkami a Masterem probíhá svítí 

LED2 a LED3. Aktivaci vstupu X do logické 1 musí dojít k aktivaci výstupu Y.  

 

  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 33 

 

5.3 MĚŘENÍ 

5.3.1 Měření signálů AS-I 

Měření bylo uskutečněno za účelem nalezení charakteristických a mezních hodnot  

obvodu. Zejména bylo nutné změřit zpoždění signálu na součástkách a v optickém 

vedení, útlum optického vedení a maximální délku optického vedení. 

Měření jsem prováděl na měřících bodech dle Příloha 7 – Schéma měřících bodů. 

Měřící bod na straně Masteru je označen předponou M. 

Měřící bod na straně Slave je označen předponou S. 

Všechna měření jsou vztažena k nulovému potenciálu GND.  

Síťové napájení osciloskopu bylo nutné zapojit přes oddělovací transformátoru 

z důvodu oddělení země. 

Použíté opické vedení: 

• OV1 – Typ:PC-2J-0003 850nm číslo:57381195 vložený útlum <0,7dB 

• OVR – Referenční optické vlákno 

• OV25 – Optické vlákno TY6201025 útlum <3,5dB 

• OV50 – Optické vlákno TY6201050 útlum <3,5dB 

• OV150 – Optické vlákno TY6201150 útlum <7,2dB 

• OV250 – Optické vlákno TY6201250 útlum <5,2dB 

Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

1 

 

S-JP1 Vysílání odpovědi  

vzdálené jednotky na 

výzvu Mastru. 

 

f=167kHz 

Amplituda=1,44V 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

2 

 

S-JP3 Příjem výzvy Mastru 

na straně Slave. 

f=167kHz 

Amplituda=4,63V 

 

3 

 

S-JP1 

S-JP3 

Vysílání odpovědi  

vzdálené jednotky na 

výzvu Mastru 

a příjem výzvy 

Mastru na straně 

Slave. 

Časová souslednost. 

 

4 

 

S-JP1 

S-JP3 

Časové zpoždění 

reakce Slavu na 

výzvu Masteru 

 

tSRD=28 µs 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

5 

 

S-JP1 

 

Trvání datagramu 

odpovědi Slavu. 

 tSRT= 36 µs 

 

6 

 

S-JP3 Trvání datagramu 

výzvy Mastru. 

 tSPT= 78 µs 

 

7 

 

S-JP3 Čas trvání jednoho 

bitu. 

 tSBT= 6 µs 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

8 

 

M-JP4 

S-JP1 

OV1 

Časová souslednost 

signálů vysílač - 

příijímač 

9 

 

M-JP4 

S-JP1 

OV1 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

optickém vedení 

tTS1=83 ns 

10 

 

M-JP4 

S-JP1 

OV1 

Fázový posun 

sestupné  hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

optickém vedení 

tTS2=92 ns 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

11 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTSR1=64 ns 

12 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

Fázový posun 

sestupné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTSR2=102 ns 

13 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV50 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS501=320 ns 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

14 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV50 

Fázový posun 

sestupné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS502=346 ns 

15 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV150 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS1501=814 ns 

16 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV150 

Fázový posun 

sestupné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS1502=846 ns 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

17 

 

M-JP4 

S-JP1 

 

OVR 

+OV150 

+OV50 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS2001=1,08 µs 

18 

 

M-JP4 

S-JP1 

 

OVR 

+OV150 

+OV50 

Fázový posun 

sestupné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS2002=1,09 µs 

19 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV250 

Fázový posun 

náběžné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS2501=1,35 µs 
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Čislo 
měření Průběh měření Měřící 

body Naměřené hodnoty 

20 

 

M-JP4 

S-JP1 

OVR 

+OV250 

Fázový posun 

sestupné hrany 

vysílač – příjmač 

vznikající na 

referenčním 

optickém vedení 

tTS2502=1,34 µs 

Tabulka 4 – Průběhy signálů komunikace 

ms
m

st
l

t
ssstttt

stttt
stttt

TSM
TSP

TSM

TSPTSSTSNTSP

TSSTSRTSTSS

TSNTSRTSTSN

/01,0
50
5,0

5,0244,0256,0
244,0102,0346,0
256,0064,0320,0

1
50

1
1

1111

2502

1501

µ
µ

τ

µµµ

µ
µ

==⇒=

=+=⇒+=

=−=⇒−=
=−=⇒−=

 

Rovnice 3 – Vzorový výpočet zpoždění signálu 

m
st

l
t

n TSM

n

x x

TSx
TSM

µτ 01,01
1

=⇒⋅= ∑
=

&  

Rovnice 4 – Výpočet měrného zpoždění signálu  

Měření referenčního kabelu  

Zpoždění náběžné hrany [ ]stTSR µ1  0,064 

Zpoždění sestupné hrany [ ]stTSR µ2  0,102 

Délka optického kabelu [ ]ml  50 150 200 250 

Zpoždění náběžné hrany [ ]stTSN µ  0,256 0,814 1,078 1,350 

Zpoždění sestupné hrany [ ]stTSS µ  0,244 0,846 1,095 1,336 

Zpoždění pulsu 11 TSSTSN tt + [ ]sµ  0,5 1,494 2,007 2,52 

Měrné zpoždění TSMτ [ ]msµ  0,01 0,00996 0,010035 0,01008 

Tabulka 5 – Tabulka vypočtených hodnot zpoždění signálu na optickém kabelu 
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5.3.2 Měření útlumu optického vedení 

Měření útlumu jsem prováděl na třech délkách optického kabelu. Nejdříve bylo 

nutné změřit referenční kabel a referenční spojku. K tomuto kabelu se pak zapojovali 

různé délky optických kabelů. 

 
Obrázek 28 – Schéma měření optického útlumu na vedení - referenční 

 

 
Obrázek 29 - Schéma měření optického útlumu na vedení 400m 

 

Číslo 
měření 

Délka 
kabelu 

Počet 
spojek 

Změřený 
útlum [dB] 

Funkce AS-I komunikace 
s uvedeným útlumem. 

1 400 2 9,34 ANO 

2 450 3 14,3 NE 

Tabulka 6 – Měření útlumu na optickém vedení 
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5.3.3 Seznam použitých přístrojů 

Osciloskop Agilent Typ-MSO6014A 

Sada optických vláken TESLA 

Multimetr AVOMETER Typ M3006 výr.č.M34648552 

Teplotní sonda ABB Metrawatt Z3431-4 

Stabilizovaný zdroj optického záření LSX-1/1310/FC v.č.089718(820nm) 

Měřič optického výkonu LM1 

 

 

Parametr Typická hodnota Maximální hodnota 

Napájecí napětí [V] 30 40 

Proudový odběr [mA] 37,5 200 

Povrchová teplota ASI4U [°C] 487/698 125 

Délka optického vedení [m]  400 

Tabulka 7 – Parametry obvodu 

 

                                                
7 AS-I Metalické Připojení na Master  jednotku 
8 AS-I Metalické Připojení s jednou Slave  jednotku v této konfiguraci dochází k největšímu ohřívání 
protože ASI4U čip je převážnou dobu v režimu přijímu 
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Obrázek 30 – Závislost časového zpoždění a útlumu vedení na délce optického 

vedení. 
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6. KOREKCE, ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Při práci na projektu AS-I repeatru jsem si ověřil funkčnost, a princip komunikace 

AS-I sběrnice. Pro modul repeatru jsem volil čip ASI4U který svými vlastnostmi 

plně vyhovuje požadavkům kladených na funkci zařízení. Při testování čipu SAP5 

jsem zjistil, že obvod nepracuje dle popisované funkce a doporučeného zapojení 

v módu Repeater.  V režimu Slave obvod funguje bez problémů. Výrobce jsem 

informoval s popisem problému, který se vyjádřil, že řešením problému se bude 

zabývat technická podpora.  

V rámci měření jsem prokázal, že zařízení je funkční až do délky optického kabelu 

400m a 2 optických spojek při útlumu optického vedení 9,34dB. Při konfiguraci 

400m nebylo možné změřit transformovaný signál na straně přijímače, protože 

docházelo k chybám komunikace při připojení osciloskopické sondy.  

AS-I sběrnice nekomunikovala z důvodu velkého útlumu pří délce optického vedení 

450m a použití 3 optických spojek s celkovým útlumem optické trasy 14,3dB. 

Příjmač HFBR-2402 (7) již nebyl schopen s tímto útlumem detekovat pulsy 

v optickém vlákně. Velký útlum vnášejí do měření optické spojky. V případě použiti 

nespojovaného optického vedení s útlumem menším nebo rovným 9,3 dB na celé 

délce vlákna je možné prodloužit o další desítky metrů. Další možností jak zvětšit 

vzdálenost mezi jednotkami AS-I optických repeaterů je zvětšit vysílací výkon do 

optického vlákna. Toho se dá docílit zmenšením hodnoty odporu R2. 

Na základě měření zpoždění signálu jsem vypočetl hodnotu měrného zpoždění 

signálu m
s

TSM
µτ 01,0=&  . Z čehož se dá odvodit teoretická maximální délka 

optického vedení při použití dvou repeaterů a současném dodržení zpoždění do 6µs 

délka 1000 m optické trasy. Zpoždění vznikající při transformaci signálu v obvodu 

repeatru je v řádu desítek ns a proto je zanedbatelné.   
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7. ZÁVĚR 

Realizací bakalářské práce jsem si osvojil normy, charakteristiky a vlastnosti 

komunikační sítě AS-Interface verze 3.0. Cílem projektu bylo vyrobit funkční vzorky 

AS-I  repeaterů a změřit jejich vlastnosti. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout 

s maximální podporou ze strany technické podpory výrobce ASI čipů firmy ZMD 

AG a dále s podporou svého vedoucího práce Ing. Štohl, Ph.D..  

Domnívám se, že AS-I má velké uplatnění v průmyslové automatizaci i do budoucna 

a že realizací mého projektu jsem přispěl k dalšímu rozšíření možností této 

komunikační sítě. 
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9. PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 – SCHÉMA ZAPOJENÍ AS-I REPEATERU S OBVODEM SAP5 
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Příloha 2 - SCHÉMA ZAPOJENÍ AS-I REPEATERU S OBVODEM ASI4U 
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Příloha 3- Návrh DPS a rozmístnění součástek 

 

 
Příloha 4- Návrh DPS pohled ze strany součástek 
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Příloha 5 Návrh DPS pohled ze strany spojů 
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Označení na 
schématu Hodnota Typ Pouzdo 
C1 100K C2.5/5 C2.5-5 
C2 47K C2.5/5 C2.5-5 
C3 100k C2.5/5 C2.5-5 
C4 220M/25V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 
C5 22M/50V CPOL-EUE2.5-5 E2,5-5 
C6 100k C2.5/5 C2.5-5 
C7 10M/50V CPOL-EUE2.5-5 E2,5-5 
D1 1N4001 1N4004 DO41-10 
D2 BZX83V039 BZX55 DO35Z10 
D3 1N5819 BAT42 DO35-10 
IC1 LM2574N-5.0 LM2574N-5.0 DIL08 
L1 09P-471K SD12K100 SD12K100 
L2 09P-18000K SD12K100 SD12K100 
LED1 Green LED5MM LED5MM 
LED2 GREEN LED5MM LED5MM 
LED3 Green LED5MM LED5MM 
Q1 16MHz XTAL Q 
R1 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R2 175R R-EU_0207/10 0207/10 
R3 560R R-EU_0207/10 0207/10 
R4 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R5 10k R-EU_0207/10 0207/10 
R6 4k7 R-EU_0207/10 0207/10 
R7 330R R-EU_0207/10 0207/10 
R8 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R9 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R10 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R11 1k R-EU_0207/10 0207/10 
R12 1k R-EU_0207/10 0207/10 
S1 RESET 10-XX B3F-10XX 
U$1 ASI4U ASI4U_1_MR_DIL28_6 DIL28-6 
U$2 75451P 75451P DIL08 
X1 con-wago-508 W237-02P W237-132 
X2 con-wago-508 W237-02P W237-132 
XR1 HFBR-2402 HFBR-2402 HFBR-X40X 
XT1 HFBR-1402 HFBR-1402 HFBR-X40X 
Příloha 6 – Seznam použitých součástek 
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Příloha 7 – Schéma měřících bodů 
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Příloha 8 – Výpis programu STEP7 MicroWin 
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Testovaci deska 

 
Vyrobená deska dle dokumentace 

Příloha 9 – Realizované DPS optického AS-I Repeateru 

 

 
Příloha 10 – Kompletní optické propojení  
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Příloha 11 – Kompletně zabudovaný modul AS-I Repeateru s přichycením na DIN 

lištu 


