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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích 
používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři 
programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního 
inženýrství. Popisovanými průmyslovými sběrnicemi jsou PROFIBUS, PROFINET, AS-
Interface, Interbus a CAN. Každá kapitola obsahuje detailní informace o určité sběrnici. Na 
závěr je uvedeno shrnutí popisovaných sběrnic a jejich srovnání. 
 
 
ABSTRACT 
This Bachelors Work is a search type. It includes information summary about industrial buses 
used in the area of programmable logic controllers, which are used in laboratory 
programmable logic controllers of Institute of Automation and Computer Science on Faculty 
of Mechanical Engineering. Described industrial buses are PROFIBUS, PROFINET, AS-
Interface, Interbus and CAN. Every chapter includes detailed information about each bus.  
Work ends with summary of described buses and their comparison. 
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1  ÚVOD 
Průmyslová komunikace, je komunikace mezi zařízeními, které jsou umístěné 

v průmyslových podmínkách. To znamená, že musí splňovat určité požadavky pro extrémní 
podmínky prostředí. Může to být řízení technologických procesů, řízení silničních, 
železničních a automobilových systémů, také řízení technologických linek ve výrobních 
podnicích, měřící systémy atd. 

Moderní systémy umožňují pracovníkům monitorování a správu výrobních linek a 
budov, nejen v místě svého pracoviště, ale díky trvalé dostupnosti informací z jakéhokoli 
počítače připojeného do sítě Internet, nebo prostřednictvím mobilních telefonních sítí. Tímto 
je možné kdykoli reagovat na nepředvídatelné události. 

Komunikace je uskutečňována pomocí sběrnice. Obecně sběrnice má za účel zajistit 
přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na 
sběrnici se řídí stanoveným protokolem. Průmyslová komunikace je realizována sériovými 
sběrnicemi, tzn. sdílí přenos dat a řízení sběrnice pomocí jednoho, nebo dvojicí vodičů. Po 
fyzikální stránce se datová informace přenáší buď pomocí změny el. napětí nebo změny el. 
proudu. Realizace pomocí změny napětí je jednodušší, pomocí změny proudu je složitější, ale 
má větší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Data jsou většinou přenášena v sériové 
posloupnosti pomocí jednoho signálu. Řízení sběrnice, je buď realizováno pomocí 
samostatných signálových vodičů, nebo je společně s daty přenášeno pomocí jednoho signálu. 

Přenosy dat u technologického systému je možné realizovat podle požadavků 
zákazníka pomocí průmyslových komunikačních sběrnic. Tato technologie se sériovým 
přenosem dat je kompromisem mezi cenou zařízení a rychlostí přenosu – tedy mezi sériovou a 
paralelní sběrnicí. Paralelní přenos na vzdálenosti řádově stovky metrů je finančně neúnosný. 
Průmyslové komunikační systémy (fieldbus) jsou postavené na vrstvovém referenčním 
modelu ISO/OSI, který definuje mezivrstvou komunikaci a současně také komunikaci mezi 
vrstvami stejného typu dvou komunikačních prostředků. 

Dnešní doba spěje k propojování komunikačních služeb a prostředků. Snahou je 
integrovat dříve nekompatibilní systémy (měřicí, komunikační, řídící, výrobní, energetické…) 
v jeden rozsáhlý komunikační systém. 

V současné době existuje velké množství fieldbusů, které se liší způsobem přístupu 
k přenosovému médiu, přenosovým protokolem, zabezpečením přenosu, aplikační vrstvou 
atd. Dnešní době nejpoužívanější průmyslové sběrnice jsou PROFIBUS DP/PA, INTERBUS, 
DeviceNet, AS-Interface, Foundation Fieldbus, WorldFIP, CAN, HART atd. 
 
Průmyslové komunikační systémy lze rozdělit podle typu řízení a typu systému do tří vrstev: 
 

• Vrstva senzorů a akčních členů (Sensor/Aktor Bus) – je vhodná pro komunikaci 
v reálném čase se senzory a akčními členy. Tyto sítě tvoří nejnižší úroveň řízení. 
Obvykle definují pouze 1. a 2. vrstvu modelu ISO/OSI. To poskytuje jednoduchou a 
ekonomickou technologii kde jsou data a napájení přenášena na společném 
přenosovém médiu. Data při komunikaci jsou přenášena binárními signály. Přední 
představitelé této vrstvy mohou být: AS-Interface, Interbus, HART a další. Norma 
IEC 62026, 

 
• Vrstva sběrnicových zařízení (Devicebus) – používá se pro komunikaci na úrovni 

programovatelných automatů. Slouží k propojení I/O zařízení, ovládacích zařízení 
v reálném čase. Jedná se o vrstvu sítí s vyšší úrovní řízení. Definuje 1. , 2. a 7. vrstvu 
modelu ISO/OSI. Používají delší rámce umožňující konfiguraci akčních členů a 
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senzorů. Do této vrstvy můžeme zařadit například průmyslové sběrnice jako jsou 
DeviceNet, Interbus, CAN a další. Norma IEC 61158/61784, 

 
• Vrstva průmyslových komunikačních systémů (Fieldbus) – stojí nejvýše v hierarchii 

průmyslových sítí. Většinou se jedná o multimaster sítě s redundancí (zdvojená 
přenosový linka). Umožňují provádět událostmi řízené služby, objektově orientované 
přenosy dat a proměnných atd. Tato vrstva může být reprezentována například sítěmi 
Profibus, P-Net, WorldFIP a další. Norma IEC 61158/61784.  [1] 

 

 
Obr. 1: Rozdělení průmyslových komunikačních  systémů [1] 

 
 

Cílem této bakalářské práce je shromáždit za pomoci internetu a jiných podkladů 
veškeré informace o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných 
automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace a 
informatiky na Fakultě strojního inženýrství. Popisovanými průmyslovými sběrnicemi jsou 
PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, INTERBUS a CAN. 

Práce je rozdělena na kapitoly. V každé kapitole je popsána jedna průmyslová 
sběrnice, která je dále členěna do podkapitol kde popisuji základní informace, fyzickou 
vrstvu, linkovou vrstvu, rozdělení, komunikační standardy atd. Na závěr jsou tyto sběrnice 
stručně popsány a jejich vlastnosti a parametry jsou pro přehlednost shrnuty a vloženy do 
tabulky. 
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2  PROFIBUS 
 

 Průmyslová sběrnice  PROFIBUS  je v dnešní době jedna z nejrozšířenějších  
komunikačních standardů v oblasti průmyslové automatizace. Její název je odvozen z 
PROcess  Field  BUS. Profibus komunikace je zakotvena v mezinárodních normách IEC 
61158 a IEC 61784. [1]  

Hlavní výhodou je výrobní flexibilita, nezávislost, otevřenost, stabilita a zabezpečená 
komunikace mezi zařízeními od různých výrobců. Profibus je postaven na základech 
otevřeného komunikačního protokolu ISO/OSI, která je určena pro všechny oblasti 
automatizace např. pro automatizaci výrobních linek (skladové systémy, automobilový 
průmysl,…), pro automatizaci v domácnosti (vytápění, klimatizace), pro procesní 
automatizaci (chemický a papírenský průmysl,…) a pro řízení výroby atd. 
 Standard Profibus využívá z referenčního modelu ISO/OSI pouze vrstvy 1, 2 a 7 - 
fyzickou, spojovou (linkovou) a aplikační. 
Základní úkoly vrstev jsou: 

• Fyzická vrstva – definuje přenosové médium, procesy kódování a vysílání/přijímání 
dat, 

• Spojová vrstva – protokol přístupu ke sběrnicovému systému MAC (Medium Access 
Control), 

• Aplikační vrstva – propojení sběrnice s procesem, aplikační programování určitých 
funkcích.  

 
Její historie sahá až do roku 1987, kdy byl poprvé v Německu předložen projekt 

fieldbus. Cíl byl realizovat seriovo-bitový fieldbus. Na projektu se podílely firmy jako jsou 
Bosh, Siemens, Klöckner & Miller.[2] V roce 1989 bylo založeno sdružení zájemců o sběrnici 
(Profibus Nutzerorganisation-PN) a později vzniklo největší sdružení (Profibus International-
PI) v oblasti průmyslových sběrnic. 

Poprvé vznikl komunikační protokol Profibus FMS, který byl přizpůsoben 
komunikačním požadavkům. Jeho následník se stal Profibus DP, který byl snadněji 
konfigurovatelný a rychlejší. Tento protokol je v dnešní době k dispozici ve třech formách 
DP-V0, DP-V1, DP-V2. Profibus je specifikován evropskou normou EN 50170. V současné 
době definuje norma tři komunikační standardy: 

 
Datová komunikace: 
• Profibus – FMS (Fieldbus Message Specification) pro datovou komunikaci mezi PLC 

a field zařízeními. 
 

Procesní a field komunikace: 
• Profibus – DP (Decentralized Peripherals) pro rychlý cyklický přenos dat s field 

zařízeními (běžný průmysl). 
• Profibus – PA (Process Automation) používán v náročných prostředích v procesní 

automatizaci (nebezpečí výbuchu). [28] 
 
PROFIBUS FMS se používá pro datovou komunikaci mezi PLC a field zařízením, přenosová 
rychlost do 500kbit/s 
 
Z důvodu časové optimalizace definuje z tohoto modelu pouze vrstvy fyzickou, linkovou a 
aplikační. Viz obr. 2. 
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Obr. 2: Model komunikační sítě Profibus. [2] 

 
Fyzická vrstva definuje fyzické spojení mezi zařízeními a současně je v této vrstvě 

definována topologie sítě. Profibus podporuje přenos po sběrnici RS-485 (Profibus DP/FMS), 
po optickém vláknu (Profibus DP/FMS) a ve výbušném prostředí po proudové smyčce IEC 
1158-2 (Profibus PA). Linková vrstva (Fieldbus Data Link) definuje mechanismus přístupu 
účastníka na přenosové médium (token passing, master-slave) a zabezpečuje tvorbu zprávy na 
úrovni bitového řetězce včetně generování kontrolních částí. 
Aplikační vrstva, která je nejvyšší vrstvou v referenčním modelu ISO/OSI, poskytuje 
jednotlivé služby nezbytné pro realizaci komunikace z hlediska uživatele. [2] 

2.1  Fyzická vrstva 
První vrstva, nebo-li fyzická vrstva, modelu ISO/OSI definuje metodu fyzický přenos. 

Přesně určuje oblast použití dané komunikační sítě, která zaleží např. na bezpečnosti přenosu, 
přenosové rychlosti, maximální rozlehlosti sítě či na možnosti napájení zařízení 
prostřednictvím komunikačního kabelu atd.  
Profibus nabízí následující tři možnosti fyzické vrstvy: 

• Rozhraní RS-485 (Profibus DP, Profibus FMS), 
• proudová smyčka dle IEC 1158-2 (Profibus PA),  
• optické vlákno (Profibus DP, Profibus FMS). 

2.1.1  Přenosová technologie pomocí rozhraní RS 485 (high speed – H2) 
Technologie RS-485 je jednoduchá, ekonomická. V první řadě se používá na úkoly vyžadující 
vysoké rychlosti přenosového signálu. Je založen na asynchronním kódováním NRZ.[12] 
Nejčastěji se používá metalického vedení. Tato technologie přenosu se využívá pro Profibus 
DP a FMS. Může být konfigurováno na sběrnicové nebo stromové topologii. 
Fyzického médium se používá stíněné kroucené dvoulinky. Lze použít dva typy kabel  (Typ 
A, Typ B) viz Tab. 1.  
 

Kabel Typ A Typ B 
Impedance 135 ÷ 165Ω 100 ÷ 130Ω 
Kapacita ≤30pF/m ≤60pF/m 

Odpor ≤110 Ω - 
Průřez >0.34mm2 >0,22 mm2

Tab. 1:  Porovnání kabelu pro RS485. [15] 
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Všechny segmenty sběrnice musí být na obou svých koncích ukončeny aktivním 
terminátorem, který obsahuje mimo přizpůsobovacího odporu konce vedení Rt (220 Ω) ještě 
odpory Rd a Ru (390 Ω), pomocí nichž je definován stav vedení v době, kdy žádné zařízení 
nevysílá. Pro zajištění správné funkce musí být oba terminátory napájeny. [2] 

 
Obr. 3: Kabeláž u rozhraní RS 485,  sběrnicové zakončení u rozhraní RS 485. [1] 

 
RS-485 má různé rychlost přenosu od 9.6Kbit/s až 12Mbit/s vzhledem k rozlehlosti 

sítě. Rozlehlost sítě Profibus je v rozmezí od 100 m (tzn. přenosová rychlost 12 Mbit/s) až do 
1200 m (tzn. přenosová rychlost 9,6 Kbit/s) v závislosti na volbě přenosové rychlosti. Viz 
Tab. 2  Na sběrnicové struktuře může být připojeno až 32 stanic v segmentu (master, slave). 
Maximální celkový počet stanic na síti je 127. Pomocí opakovačů lze síť prodloužit do 10 km. 
 

Přenosová rychlost 
[Kbit/s] 9.6; 19.2 45.45; 93.75 187.5 500 1500 3000; 6000; 

12000 

Délka kabelu 
 Typu A [m] 1200 1200 1000 400 200 100 

Délka kabelu  
Typu B [m] 1200 1200 600 200 70 - 

Tab. 2:  Přenosová rychlost v závislosti na délce kabelu. [3] 
 
RS-485 IS (Intrinsic Safety) 

Upravená verze RS-485, která zabezpečuje jiskrovou bezpečnost pro nebezpečné 
prostředí Ex zóna 1 . Způsob ochrany před výbuchem. Tento druh ochrany před výbuchem 
umožňuje uskutečňování údržby na aktivním zařízení bez povolení k práci pod napětím. 
Jiskrová bezpečnost je založená na principu omezení výkonu nebo energie v systému. 
Přenosové médium se používá stíněná kroucená dvoulinka s omezenou přenosovou rychlostí 
na 1.5Mbit/s. [3] 

 
 Konektory pro RS-485 

Primárně je používán 9-pinový D-Sub konektor s třídou ochrany IP20. Pro vyšší třídu 
ochrany IP65 a IP67 se používají konektory:  

• M12 – kruhový konektor IEC 947-5-2 viz obr. 5 ,  
• Han-Brid konektor v souladu s normou DESINA , 
• Siemens hybridní konektor. [3] 
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Obr. 4: Hybridní Han-Brid konektor. [3] 

2.1.2  MBP Proudová smyčka IEC 1158-2  (low speed – H2) 
Synchronní technologie přenosu s Manchestrovým kódováním v souladu IEC 1158-2 

standardem, který se používá v Profibusu PA. V automatizaci procesů v chemických nebo 
petrochemických odvětvích je použita konstantní přenosová rychlost 31.25kbit/s s časovou 
odezvou přibližně 10ms. Standard IEC 1158-2 je aplikován ze specifikace FISCO (Fieldbus 
Intrinsically Safe Concept), model pro jiskrově zabezpečené operace. To znamená, že MBP 
může být použito ve výbušných prostorách. V ustáleném stavu každá stanice spotřebovává 
maximální základní proud 10mA. Tento proud je potřeba k napájení field zařízení. Základní 
proud je regulován vysílajícím zařízením na hodnotu ± 9 mA. Každý segment má pouze jeden 
napájecí zdroj. Jako ochrana vůči elektromagnetickým účinkům, musí být sběrnice vybavena 
na obou koncích ukončovačem (terminátorem R=100 Ω a C=2μF). Kvůli jiskrovému 
zabezpečení je počet připojených field zařízení omezen. Od 10 až 32 stanic v segmentu 
(závisí na třídě Ex a proudové spotřebě). [1] 
Segment couplers (spojovací zařízení) konvertuje signál z  RS485 na specifický signál pro 
MBP a naopak. [1] Fyzického médium se používá stíněné nebo nestíněné kroucené 
dvoulinky. 
 

2.1.3 Optické vlákno (FO) 
 Jak je známo, optická vlákna odolávají vysokým elektromagnetickým interferencím, 
což nám umožňuje použít tuto technologii v prostředí s vysokým elektromagnetickým 
rušením a také slouží pro přenos dat na velké vzdálenosti. Maximální délka sběrnice závisí na 
typu optického vlákna (skleněné, levné plastové) viz tab. 3 Nejdelší vzdálenost mezi dvěma 
optickými spojení může být až 15km. Podporuje topologii sběrnice, hvězda nebo kruh. U 
kruhové topologie automaticky poskytuje odolnost vůči přerušení kabelu. Je vhodný jak pro 
Profibus DP a FMS. Existuje zpětná kompatibilita s Profibusem pomocí spojovacích 
segmentů (převodník) mezi RS485 přenosovými linkami a optickými vlákny. [1]   
 
 

Optické vlákno Průměr jádra [μm] Vzdálenost 
Vícevidová skleněná 
vlákna 62.5/125 2-3 km 

Jednovidová skleněná 
vlákna 9/125 > 15km 

Plastová vlákna 980/1000 < 80 m 
HCS vlákna 200/230 500 m 

Tab. 3: Vlastnosti optických vláken. [1]  
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Pro přehlednost zde uvádím tabulku základních vlastností určitého fyzického média: 
 

 MBP (IEC 1158-2) RS-485 RS-485 IS Optické vlákno 

Přenosová data 

Digitální, bitově 
synchronní, 
Manchester 
kódování 

Digitální, NRZ Digitální, NRZ Optické, digitální, 
NRZ 

Přenosová 
rychlost 31.25Kbit/s 9.6 až 12000 

Kbit/s 9.6 až 1500 Kbit/s 9.6 až 12000 Kbit/s 

Zabezpečení dat 
Preambule,chybová 
ochrana, start/end 

omezovač 

HD=4, paritní bit, 
start/end 

omezovač 

HD=4, paritní bit, 
start/end 

omezovač 

HD=4, paritní bit, 
start/end omezovač 

Kabel Stíněný, měděná 
kroucená dvojlinka

Stíněná, měděná 
kroucená 

dvojlinka, kabel 
typu A 

Stíněný, kroucená 
dvojlinka, kabel 

typu A 

Jednovidový, 
vícebodový skleněný 

nebo plastový 
optický kabel, PCF, 

Přenos napájení Přes zvláštní 
přídavný drát 

Přes přídavný 
drát Přes přídavný drát Přes hybridní linku 

Typ ochrany 
Jiskrová 

bezpečnost 
(EEx ia/ib) 

Žádná 
Jiskrová 

bezpečnost 
(EEx ib) 

Žádná 

Topologie Sběrnice,strom se 
zakončením 

Sběrnice s 
zakončením 

Sběrnice s 
zakončením 

Hvězda, kruh, 
sběrnice 

Počet stanic 32 na segment, 
celkově na síť 128 

32 na segment 
bez opakovače, 

126 s 
opakovačem 

32 na segment bez 
opakovače, 126 s 

opakovačem 
126 na celou síť 

Počet 
opakovačů Max. 4 Max. 9 s refresh 

signálem 
Max. 9 s refresh 

signálem 
Neomezeně s refresh 

signalem 
Tab. 4:  Přenosové technologie (fyzická vrstva). [1] 

2.2  Linková vrstva 
Linková (spojová) vrstva je společná pro Profibus DP, FMS i PA. Vychází z 

referenčního modelu ISO/OSI. Zabezpečuje služby pro blokový přenos, ale především 
definuje metodu přístupu na sběrnici (MAC – Media Acces Control). Úkolem je sestavovat 
vysílané rámce, dekódovat příchozí rámce a poskytovat služby vyšší vrstvě. U Profibusu se 
vrstva označuje Fieldbus Data Link (FDL), která zajišťuje její hlavní funkce a částí FMA 
(Fieldbus Management) zajišťující její řízení. viz obr. 2. [4] 
Profibus rozděluje dva základní typy stanic připojených na sběrnici: 

• Master – je iniciátorem přenosu po síti, řeší řízení přístupu na sběrnici, na sběrnici jich 
může být připojenu více. 

• Slave – pasivní stanice, která vykonává žádosti od Mastera, maximální počet stanic na 
sběrnici je 32, ale v nenáročných aplikacích lze na sběrnici připojit až 127 stanic. 

Komunikace mezi dvěma podřízenými stanicemi se realizuje přes Master. Je-li systém složen 
s více zařízení Master, mluvíme potom o Multimaster. 
 

Z důvodu kolize nemůže na jedné sběrnici vysílat více účastníků současně, musí být 
zajištěna  metoda řízení přístupu na sběrnice. Musí být zajištěno, že v danou chvíli má právo 
na vysílání dat pouze jedno zařízení.  
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Dvě základní metody řízení přístupu na sběrnici: 
• Token passing (předávání pověření (tokenu) v kruhu) - pro komunikaci mezi 

aktivními zařízeními, 
• Master – slave (centrálně řízené dotazování) – řídící stanice žádá komunikaci 

s podřízenou stanicí. 
Tyto metody přístupu mohu implementovat do systému a tím nám může vzniknout následující 
konfigurace: master – slave; master – master (token passing) nebo jejich kombinace. 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 sběrnice
 
 
 
 
 

Obr. 4: Princip přístupu k síti u sítě Profibus. [5] 
 

Přístup na sběrnici v konfiguraci s jedním Masterem je realizován vztahem 
master/slave, kde master zařízení je aktivní a vyzývá pasivní zařízení typu Slave. Pokud je 
Masteru na jedné sběrnici více, musejí se v řízení střídat. Toho Profibus dosahuje tím, že 
stanice master si předávají pověření k vysílání, tzv. token. Řídicí stanice, která pověření právě 
vlastní, může po sběrnici komunikovat způsobem master/slave. V každá konfiguraci sběrnice 
Profibus je definován časový interval TTR (Target Rotation Time), který udává požadovanou 
maximální periodu oběhu tokenu mezi všemi stanicemi master. Protokol je schopen detekovat 
nefunkční stanici, ztracený token,  přenosové chyby (Hammingova vzdálenost 4) a další 
druhy možných závad na síti. Zařízení master a slave mohou být kdykoli přidána nebo 
vyjmuta a linková vrstva automaticky překonfiguruje logický kruh, popř. master provede 
parametrizaci a konfiguraci zařízení slave. [6] 

2.3. Profibus DP 
Profibus DP (Distributed Peripherals) je jedna z nejpoužívanějších variant průmyslové 

sběrnice. Především je určena pro rychlou komunikaci mezi řídícími jednotkami (master) a 
decentralizovanými periferiemi (slave).Velmi krátká časová odezva, která se pohybuje kolem 
1ms. Výměna dat probíhá mezi PLC (master) a jednotlivými I/O zařízeními (slave) cyklicky. 

Částečně vhodná pro přímé řízení inteligentních field zařízení jako například startéry, 
pohony, analyzátory, procesní kontroléry nebo pro distribuované I/O zařízení. [7] 
Jak již bylo uvedeno, jeden z rozdílů mezi Profibusem DP a PA je ve fyzické vrstvě. 
Profibus DP je definován evropskou normou EN 50170. Přenosová technologie je 
standardizována dle IEC 61158 a IEC 61784.[20] Fyzické medium je použito RS485, RS485-
IS nebo optické vlákno. Přenosová rychlost se pohybuje od 9.6kbit/s až 12Mbit/s viz 2.1 
Fyzická vrstva. Standard DP je vybaven diagnostickými funkcemi pro monitorování stavu 
systému z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. Na jeden segment sběrnicové sítě je možno 
připojit až 32 zařízení (master/slave) a pro připojení více zařízení (max. 126) je nutno použít 
opakovače. 
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2.3.1. Komunikace DP 
Profibus DP kombinuje standardní komunikační mechanismy se speciálním HART 

profilem. Jedna z výhod je použití stejného kabelu pro Profibus komunikaci a HART 
s distribuovanými I/O stanicemi. [7]  
Komunikační funkce Profibusu jsou specifikovány v DP funkcích, které se rozdělují do tří 
verzí, každá verze má své přednosti.  

• DP-V0 - Poskytuje základní funkci DP, cyklická datová výměna mezi DPM1 a slave 
zařízením,GSD konfigurace, diagnózy, 

• DP-V1 - Rozšiřuje výbavu směrem k automatizaci procesů, acyklický komunikace 
mezi DMP1 nebo DPM2 a slave zařízením, spojení během řízení: EDD a FDT, 
přenosné softwarové funkční bloky (IEC 61131-3), ProfiSafe, alarmy, 

• DP-V2 - Jedná se o další rozšíření směrem k řídící technologiím, izochronní funkce 
slave režim, slave-to-slave komunikace (DXB, Data eXchange Broadcast), hodinová 
synchronizace, redundance. [1] 

Různé verze DP jsou podrobně specifikovány v IEC 61158. 
 
Typy zařízení DP-V0 

Síť se rozděluje na dva typy: monomaster a multimaster. Poskytují vysokou pružnost v 
průběhu konfigurace systému.  
Profibus DP obsahuje zařízení, které lze rozdělit do 3 skupin: 

• DP Master Class 1 (DPM1) – řídící zařízení (master) realizující cyklickou komunikaci 
s podřízenými zařízeními (slave): nejčastěji pomocí programovatelného automatu 
(PLC), IPC, 

•  DP Master Class 2 (DPM2) – acyklické řídící zařízení (master) pro realizaci 
diagnostických a monitorovacích funkcí používaných při zavádění sítě Profibus DP do 
provozu nebo při provozu pro monitorovací účely (parametrizace, změny jednotek, 
nastavení alarmů…), 

• DP Slave – periferní zařízení (I/O zařízení, ventily, pohony…), získávají vstupní data 
pro řídící zařízení a poskytují výstupní data od řídícího zařízení. Existují zvláštní typy 
zařízení, které pouze poskytují vstupní nebo výstupní data. Množství vstupních a 
výstupních dat je omezen vzhledem na typ zařízení. [2] 

 
U typu sítě monomaster je na sběrnici pouze jedno aktivní zařízení typu DPM1. 

Komunikace mezi tímto zařízením a pasivními zařízeními typu DP Slave je realizována 
metodou master-slave. Typ sítě multimaster má na sběrnici připojeno několik řídících 
zařízení. To může být zařízení typu DPM1 a zařízení DP Slave nebo diagnostické zařízení 
typu DPM2. Komunikace u sítě multimaster je realizována metodou token passing. 

 

2.4. Profibus PA 
 Profibus PA (Process automation) je následník Profibusu DP, který je hlavně určen 
pro aplikace ve výbušném prostředí, označovaném jako Ex (Explosive protection). To povoluje 
spojování senzorů a akčních členů na společnou sběrnici v prostorách nebezpečí výbuchu 
v zónách 0 nebo 1. PA technologie zajišťuje současný přenos digitálních dat a napájení na 
jediném kabelu. V současné době existuje propracovaná specifikace Profibus-PA verze 3.0, 
která definuje jednotlivé třídy zařízení, určuje jejich parametry a tím usnadňuje použití 
takových to zařízení, jejich testování i detekci chyb. [9] 
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2.4.1. Princip činnosti 
Protokol Profibus PA a Profibus DP se mezi sebou liší pouze ve fyzické vrstvě a 

v části linkové, která upravuje přenášené znaky pro danou fyzickou vrstvu. Komunikace je 
tedy, stejně jako u protokolu DP, typu master/slave nebo typu Token passing viz 2.2 Linková 
vrstva. 
  

2.4.2. Fyzická vrstva Profibus PA 
Fyzická vrstva PA odpovídá normě IEC 61158 (dříve IEC 1158-2). Jako fyzické 

medium je použito MBP. Viz 2.1 Fyzická vrstva  Přenos je tedy synchronní s kódováním 
Manchester a dovoluje napájet zařízení ze sběrnice. Po dvouvodičové sběrnici se přenáší jak 
data tak i napájecí proud. Maximální počet připojených zařízení je závislý na povoleném 
proudu, který lze ze sběrnice odebírat. Požadavky na tento typ sběrnice jsou specifikovány 
modelem FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept), který je definovaný v IEC 60079 – 27. 
Model charakterizuje následující omezení:  

• Zařízení musí splňovat požadavky jiskrové bezpečnosti, 
• jestliže zařízení vysílá, neodebírá ze sběrnice žádný proud, 
• všechny zařízení typu slave odebírají konstantní proud, 
• Slave se chová jako pasivní spotřebič proudu, 
• omezení vnitřní kapacity a indukčnosti zařízení, 
• hlavní sběrnice musí být na obou koncích zakončena terminátorem. [10] 

Energii pro napájení zařízení dodávají speciální moduly označované jako převodník DP/PA.  
 

Propojení Profibusu PA a DP: 
• Vazební člen (DP/PA Coupler) – slouží pouze pro převod mezi odlišnými fyzickými  

rozhraními, převádí data přenášená asynchronně (11 bitů/znak) rychlostí 45,45 kbit/s 
na data přenášená synchronně (8 bitů/znak) rychlostí 31,25 kbit/s. 

• Spojový člen (DP/PA Link) – na sběrnici DP se chová jako podřízená stanice schopná 
komunikovat rychlostí až 12Mbit/s a navazující segmenty nebo segmenty PA řídí jako 
jejich řídící stanice. [5] 

 
K jednomu úseku DP lze připojit několik úseků PA. K jednomu úseku sítě PA 

v bezpečném prostředí lze připojit až 30 stanic (master/slave zařízení). Celková délka 
segmentů v ideální situaci nesmí nepřesahovat 1,9 km, maximální odebíraný proud je 320 
mA. Prodloužení sběrnice dosáhneme připojení opakovačů (max. 4), maximální počet stanic 
je omezen na 127. 
Při požadavku na zachování jiskrové bezpečnosti se maximální počet stanic zmenšuje na 10 a 
délka segmentů na 1000m a celkový odebíraný proud nesmí být větší než 120 mA. [9] 

2.4.3. Komunikace Profibus PA 
Protokol Profibus-PA využívá stejný princip cyklické komunikace jako Profibus-DP. 

Těmto funkcím se říká základní funkce DP (DP-V0) viz 2.3.1 Komunikace DP. 
 

2.4.4. Acyklická komunikace 
Profibus PA používá rozšíření základní funkce z verze DPV-0 na DPV-1, která kromě 

cyklické komunikace typu master/slave definují navíc i acyklickou komunikaci. DP-V1 nám 
rozděluje acyklickou komunikaci na dva typy: MSAC1 (komunikace mezi stanicí DPM1 a 
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slave zařízením) a MSAC2 (komunikace mezi stanicí DPM2 a slave zařízením), která 
v Profibusu DP nebyla možná.  
MSAC1 – zpracovává alarmy na základě požadavku. 
MSAC2 – tento typ komunikace umožňuje zařízení DPM2 číst a měnit parametry řízeného 
zařízení. Jsou to parametry, které souvisejí s funkcí zařízení technologického procesu. [1] 
 

2.4.5. Vlastnosti PA 
Profibus PA definuje mezinárodně specifikovaný funkční blokový model, který 

popisuje funkce a parametry zařízení. Každé zařízení má minimální tři bloky: 
• Fyzický blok (PB) – obsahuje hlavní informaci o zařízení jako je jméno zařízení, údaje 

o výrobci, verze a sériové číslo, 
• převodní blok (TB)   – obsahuje aplikační specifická data jako korekční a kalibrační 

parametry a vytváří spojení s akčními členy a měřícími čidly, 
• funkční blok (FB) – poskytují měřené údaje, které přichází z převodního bloku a 

předává je dál na sběrnici nebo naopak, kontroluje mezní hodnoty. [11] 
 
V každém master zařízení musí existovat tzv. adresářový objekt. To je datová soustava 
obsahující informace o počtu bloků, umístění a počet parametrů v každém bloku. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana  26                                                                                                               2  PROFIBUS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Strana 27 
 

3  PROFINET 
 

PROFINET je otevřený průmyslový standard, založený na standardu Ethernet (IEEE 
802.3 tzn. Fast Ethernet 100Mbit/s)  pro všechny oblasti výroby a automatizace procesů 
(průmyslovou automatizaci). Průmyslová síť Profinet  byla vyvinuta mezinárodní organizací 
Profibus International (PI). Jeho vznik byl podmíněn na základě stále silnější potřeby využití 
informačních technologií (IT) pro automatizaci, založené na standardech Ethernetu. Tato 
integrace výrazně zlepšuje komunikační nastavení mezi automatizačním systémem, rozsáhlou 
konfigurací, diagnostickými možnostmi a širokými možnostmi síťových služeb. Je 
orientovaným následníkem sběrnicových a komunikačních systémů Profibus a průmyslový 
Ethernet. Spojuje zkušenosti s používáním úspěšné průmyslové sběrnice Profibus a 
průmyslový Ethernet jako komunikační sběrnice pro vyšší úrovně řídicích systémů a úrovní 
manažerských systémů s přenosy větších datových objemů. PROFINET je standardizován 
normami IEC 61158 a IEC 61784. [14] 
Profinet je dostupným ve dvou provedení Profinet CBA a Profinet IO: 

• Profinet CBA – pro modulární konstrukce provozů (technologických zařízení), 
založený na komponentách (technologických modulech) s definovaným rozhraním, viz 
3.3 

• Profinet IO – určený pro integraci distribuovaných periferií (vstupů a výstupů). viz 3.4 
[18] 

3.1  Síťová instalace 
Mezinárodní norma ISO/IEC 11801 a jeho evropský ekvivalent EN 50173 definuje 

aplikační neutrální standard pro připojení do sítě. Instalace sítě Profinet IO má specifické 
požadavky na standard Ethernet v průmyslovém prostředí jsou to: 

• Instalace speciálních kabelů, 
• jednotlivé připojení do sítě pro každý stroj/podnik, 
• rozdělená síťová struktura, 
• náročná, průmyslová kompatibilita kabelů, návrh zástrček pro zvláštní EMC 

připojení,odolnost vůči teplotě, prachu nebo vibracím. [14] 
 

Kancelářské prostředí Automatizační prostředí (průmyslové) 
Pevná základní instalace v budově Rozlehlý systém síťování 
Položený pod zvednutými podlahami Kabelový systém připojen přes routery 
Tree model síťové struktury Bus a ring model síťové struktury 
Velké datové pakety Malé datové pakety (měřené hodnoty) 
Střední síťová dostupnost Velmi vysoká dostupnost 
Mírné teploty (0 až 50°C) Extrémní teploty (-20 až 70°C) 
Žádná vlhkost Vlhkost možná dle IP65 
Žádné chvění Vibrační stroje 
Nízké EMC zatěžování Vysoké EMC zatěžování 
Nízké mechanické nebezpečí Nebezpečí mechanického poškození 
Prakticky žádné chemické nebezpečí 
 

Chemické zatěžování olejem nebo 
agresivním prostředím 

 Tab. 5: Rozdíl mezi kancelářským a průmyslovým prostředím. [14] 
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3.1.1  Síťová topologie 
Síťová topologie je orientována směrem k požadavkům na instalaci sítě. Nejčastěji se 

vyskytuje topologie star (hvězda), bus (sběrnice), tree (strom), ring (kruh). Praxi jsou 
topologie propojené, v Profinetu mohou být implementovány buď jako měděný drát nebo 
vláknová optika. [14] 

3.1.2  Kabely pro Profinet 
Průmyslové standardní kabely musí odolávat extrémním podmínkám okolí. Vyžadují 

zvláštní provedení. Různé typy kabelů jsou optimálně přizpůsobeny zvláštním průmyslovým 
podmínkám. Kabeláž pro Profinet splňuje podobné požadavky jako v Profibusu. 
 
Měděný kroucený pár 

Přenos signálu se uskutečňuje souměrným měděným kabelem (kroucený pár). Používá 
100Base TX s přenosovou rychlostí dat 100Mbit/s (Fast Ethernet). Přenosové medium jsou 
dva chráněné měděné páry (STP). Jednotlivé součásti musí splňovat požadavky z kategorie 5 
IEC 11801. Profinet kabely musí mít průřez minimálně AWG 22. Používají se konektory typu 
RJ45 nebo kulatý konektor M12. Maximální délka segmentu je 100 metrů. [14] 
 
Vláknová optika 

Profinet může operovat s mnohavidovými nebo jednovidovými optickými kabely. 
Přenos signálu přes optická vlákna je v souladu s 100BASE-FX s přenosovou rychlostí 
100Mb/s. Optická vlákna jsou přizpůsobena specifikacím ISO/IEC 9314 -3 pro mnohavidové 
nebo ISO/IEC 9314-4 pro jednobodové. Maximální délka segmentu pro mnohavidové vlákna 
jsou 2 km a pro jednovidová  až 14km. Výhoda optických vláken je nulová náchylnost na 
elektromagnetické záření. [14] 

3.1.3  Konektory 
Konektory pro měděné kabely 

Profinet využívá konektory RJ45 a M12. Pro průmyslové požadavky musí konektory 
splňovat určitou třídu ochrany IP. Do těžkého provozu se používají konektory RJ45 s IP65 
nebo IP67 specifikace IEC 61076 - 3 – 106 a nebo konektory typu M12 s ochranou D-coded 
specifikace IEC 61076 - 2 – 101. [14] 

 
Obr. 5: Konektor M12, konektor RJ45. [25] 

 
Konektory pro vláknovou optiku 

Používá se SCRJ konektor typu POF nebo skleněné vlákno, které umožní přenos dat 
mnohavidovými a jednovidovými optickými kabely. Spojení menšího rozměru RJ popsaný 
50377 – 6 s robustní SC v IEC 60874 – 14. Jak u konektorů pro měděné kabelu musí i optické 
vlákna splňovat třídu ochrany. Na trhu jsou varianty IP65 a IP67. [14] 
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Obr. 6: Konektor SCRJ, konektor FSMA pro vláknovou optiku. [25] 

3.1.4  Bezdrátové připojení (Wireless) 
Vzhledem k výhodám bezdrátového přenosu se stále častěji aplikuje i do průmyslové 

zóny. Flexibilita a mobilita bezdrátové infrastruktury nám přináší mnohem více řešení, kde by 
se obyčejné elektrické kabely použít nedali nebo kde mohli být užívány jen s omezením. Jak 
mechanickým nebo určité bezpečnostní požadavky atd. Můžeme integrovat například do 
pohyblivých systémových částí komunikační infrastruktury nebo připojení obtížně 
zapojitelného senzorů, mobilní operace, bezobslužný transportní systém. Profinet musí být 
připraven operovat s různými vysílajícími technologiemi pro různé aplikační oblasti se 
specifickými parametry, týkající se rychlosti přesunu, rozsahu, množství uzlů. Specifikují se 
profily pro každou technologii zvlášť, bere se ohled na topologii sítě, na technologické a 
bezpečnostní požadavky. [19] Profinet je schopen přenášet bezdrátové připojení 
prostřednictvím standardu 802.11 Wi-Fi a nebo také novinka prostřednictvím Bluetooth 
technologie, která je definovaná standardem IEEE 802.15.1 .  

 
Obr. 7: Bezdrátové připojení. [24] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.15.1&action=edit&redlink=1
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3.2  Profinet komunikace 
Profinet používá protokoly typu Ethernet jako TCP, UDP, IP pro základní komunikaci. 

TCP/IP je standard pro komunikační vrstvu (protokol). V oblasti IT je TCP/IP protokol 
považován za standard komunikačních protokolů. Ale pro vzájemnou spolupráci není 
dostatečná komunikace mezi fieldbusy na TCP, UDP a IP, protože tyto standardy reprezentují 
pouze základní výměnu dat. Musíme proto použít tzv. aplikační protokoly, které zajistí 
spolupráci aplikací. Spolupráce aplikací s ostatními zařízeními (field devices) je zajištěna 
pouze v případě použití stejného aplikačního protokolu na obou koncích spojení. Například 
typické aplikační protokoly jsou SMTP (email), FTP (přesun souborů) a HTTP (web). [19] 
 

 
Obr. 8:Profinet komunikace. [22] 

 
Různé aplikační oblasti v průmyslové automatizaci vyžadují široký časový rozsah pro 

komunikaci. Od časově nedůležitých procesů až pro procesy v reálném čase. Rozdělujeme tři 
základní skupiny: 

• časově nekritické procesy (non time critical) – standardní komunikace(TCP/IP)  
• RT procesy (Real Time) 
• IRT procesy (Isochronous Real Time) [17] 

 
Obr. 9: Komunikace pro reálný čas. [18] 
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Standardní komunikace 
 Pro časově nedůležité (nekritické) procesy využívá NRT (Non Real Time) 

komunikaci se standardními protokoly TCP/IP a UDP/IP Ethernetu mezinárodního standardu 
IEEE 802.3. Časová odezva se pohybujeme řádově v 100 ms. Většinou je určena pro 
parametrizaci a konfiguraci. Používá se v procesní automatizaci. [17] 

 
 

Komunikace pro reálný čas 
Průmyslové aplikace výroby někdy vyžadují vyšší nároky na šířku přenášených dat a 

přesnou časovou synchronizaci. Pro účely provozní automatizace (tovární automatizace) 
poskytuje možnosti komunikace v reálném čase prostřednictvím technologie RT (real-time). 
Je určen pro časově kritická procesní data, např. cyklická uživatelská data nebo událostmi 
řízená přerušení. Real-time je možno implementovat jak do Profinetu CBA tak i do Profinetu 
IO. Časová synchronizace zpoždění se pohybuje řádově v rozsahu 10ms. [18] 
 
 
Izochronní reálný čas 

Izochronní časově synchronizovaná komunikace IRT (Isochronous Real-Time) je 
určena pro velmi výkonné úlohy řízení pohybu, které vyžadují předurčené chování, rychlou 
časovou odezvu a přesné taktování.   Aplikace v Profinetu IO umožňuje dosáhnout časového 
cyklu sběrnice pod 1 ms s časovou nejistotou (jitter) < 1 μs. Tím pádem je dosaženo 
deterministického chování sytému. Těchto vlastností je docíleno rozdělením komunikačního 
cyklu na část deterministickou a otevřenou. Deterministickým kanálem jsou přenášeny 
cyklické IRT telegramy naproti tomu otevřeným (standardním) kanálem jsou přenášeny 
TCP/IP a RT telegramy viz obr. 10. Oba přenosy vedle sebe existují bez kolizí. [18] 

 
Profinet charakterizují tyto vlastnosti: 
IRT a standardní IT (TCP/IP) komunikace může být současně používány na stejném kabelu 
bez navzájem nepříznivého ovlivnění. Pomocí odstupňované architektuře je možné tyto 
protokoly kombinovat. [15] 
 
 

 
Obr. 10: Řízení pohybu pomocí izochronního reálného času. [18] 
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3.3  PROFINET CBA 
Průmyslová síť Profinet CBA je přímým následníkem Profibusu. Component Based 

Automation (CBA) automatizace založená na komponentech pochází z toho, že při návrhu je 
každé zařízení (PLC, čidlo) nebo program chápáno jako komponenta. Komponenta = proces 
vykonávající určitou samostatnou činnost. Komponenta pokrývá všechny mechanické, 
elektrické a IT proměnné. Tyto celky jsou reprezentovány pomocí softwarových komponent. 
Architektura CBA usnadňuje efektivně spravovat i složité distribuované řídicí systémy. 
Základním prvkem jsou komponentové modely vytvořené na základě specifikace DCOM. Může 
být vygenerována standardním programovacím nástrojem STEP 7 nebo speciálním Vendor 
nástrojem. Tento model byl inspirovaný IEC 61499 standardy.  [17] 
Je vhodný pro jednoduché větší systémy, zvláště kde se funkce kopírují přes stroje.   
Poskytuje uživatelům rozdělenou komunikační architekturu, která umožňuje veškerou 
podnikovou automatizaci od časově nenáročných průmyslových procesů až po speciální 
nároky aplikací z oblasti řízení pohybu. 
 Disponuje silným Runtime modelem pro implementaci zařízení, kde se nachází 
nezávislý operační systém. Runtime model je dostupný na stránkách výrobce. 

DCOM (Distributed Component Object Model) je distribuovaný, objektově 
orientovaný systém, typu klient/server firmy Microsoft pro vytváření binárních SW 
komponent (objektů) a jejich vzájemnou komunikaci. Definuje nad každou komponentou 
jedno nebo více rozhraní, pomocí nichž se přistupuje k funkcím a datům. DCOM definuje 
způsob jak funkce vyvolávat, ale způsob jejich implementace je skryt. [17] 

3.3.1  Model komponenta 
Mnoho automatizačních systémů může být rozděleno do vícenásobných autonomních 

pracovních částí. Tyto se nazývají technologické jednotky PROFINET. 
PROFINET CBA je založený na objektově orientovaném modelování technologických 
jednotek. Stroje a zařízení jsou v Profinetu uspořádány ve formě technologických jednotek. 
Funkčnost technologických jednotek je zapouzdřená v PROFINET komponentě. Z venku jsou 
komponenty přístupné pomocí definovaného rozhraní. Viz obr. 11. [19] 
 

 
Obr. 11: Model komponenta. [14] 

 
Technické vlastnosti Profinetu CBA jsou popsány v XML souborech, PCD (Profinet 

Component  Description), který je vytvářen Komponent generátorem od výrobce field 
přístroje. 

Pro uživatelsky přívětivé uspořádání je vytvořen výrobní - nezávislý strojírenský 
koncept. Je založen na inženýrském objektovém modelu, se kterým nejen konfigurační 
nástroje mohou být vyvíjeny, ale také můžou používat součásti od různých výrobců. 
Prostřednictvím Connection Editor (spojovací editor) mohou být produkty od různých 
výrobců snadno integrovány do jedné instalace. 
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 Profinet umožňuje širokou systémovou komunikaci a podporuje široké strojírenské využití. 
Aplikační systém je postaven na třech fázích: 

• Vytvoření komponenty, 
• založení spojení, 
• stáhnutí informací zařízení v Profinetu. [14] 

3.3.2  Základní vlastnosti sítě Profinet CBA  
• Přísné oddělení návrhu od jeho implementace, 
• vertikální odlišitelnost mezi stupni řízení, 
• horizontální odlišitelnost mezi hardwarovými prostředky, 
• otevřenost pro zavedené průmyslové sítě – vytvoření podsítě profinetu pomocí proxy-

serveru, 
• každé zařízení, které je zapojené do sítě Profinet má svou jedinečnou IP adresu, 
• používá protokol TCP/IP pro komunikaci, 
• pomocí standardu DCOM je realizován přístup k jednotlivým hardwarovým 

zařízením. [17] 
 
 

Tato kapitola popisuje vlastnosti a funkce standardu Profinet IO. Pro přehlednost a 
srozumitelnost zde nejsou uvedeny všechny možnosti tohoto standardu. Důraz je kladen 
zejména na vlastnosti, které jsou povinné pro všechna zařízení. Podrobné informace, které 
nebyly ze zmíněného důvodu zahrnuty do této kapitoly lze nalézt ve specifikaci. 

3.4   Popis protokolu PROFINET IO 
PROFINET IO je otevřený komunikační standard, založený mezinárodní organizací 

PROFIBUS International (PI) v roce 2004. Je určený pro integraci jednoduchých 
distribuovaných zařízení a časově náročných aplikací. Drží si klasický přístup známý z 
konceptu Profibus DP na rozdíl od komponentové verze Profinet CBA. Je založen stejně jako 
Profinet CBA na průmyslovém Ethernetu (Industrial Ethernet). Můžeme tam najít společné 
rysy, což také usnadňuje přechod na tento nový sytém. Jeho cíl je rozšířit řady průmyslových 
zařízení vybavených komunikačními rozhraními. Díky standardnímu Ethernetovému rozhraní, 
které je velmi rozšířené, tím pádem levné, jeho šance na úspěch je nemalá.  
 Profinet IO nabízí vhodné řešení pro velké i malé systémy, složené z jednoho nebo 
více řídicích členů (IO-Controller) a takřka jakéhokoli počtu podřízených zařízení (IO-
Device). Více IO-Controllerů může sdílet data jednoho IO-Device. Profinet IO podporuje 
rekonfiguraci systému za chodu a redundantní spojení. [16] 

3.4.1. Model Profinetu IO 
Na obrázku obr. 12 je zobrazen model Profinetu IO, který slouží k ukázce rolí aktérů 

komunikace a vazeb mezi nimi. Profinet IO, jak bylo už řečeno, navazuje na svého 
předchůdce Profibus DP, který má časem prověřené a úspěšné vlastnosti. Aktéry sítě dělí do 
těchto tříd, nebo-li typů zařízení: 

• IO-Controller (kontrolér) 
• IO-Supervisor (dozorce) 
• IO-Device (zařízení) 

 
IO-Controller 

Většinou se jedná o PLC nebo jiný řídící počítač, který se stará o řízení sítě a datové 
výměny mezi jejími účastníky. Uživatelský program zpracovává, přijímá alarmy, data 
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procesu. Je odpovědný za organizaci komunikačních kanálů během systémového bootování. 
Při konfiguraci se do něj ukládají informace o dalších účastnících sítě (IO-Device), které jsou 
mu podřízeny. Aktér svými funkcemi odpovídá masterovi třídy DPV 1 v Profibusu DP. [15] 
 
 
IO-Supervisor 

Může být inženýrská stanice v instalaci, která má dočasný přístup k field zařízení 
během procesu uvedení do provozu nebo při hledání závad v systému. Slouží k monitorování 
a diagnostice dat z IO-Controllerů a IO-Device a k jejímu zprovoznění. 
V Profibusu DP by se jednalo o master třídy DPV 2. [15] 
 
IO-Device 

Zařízení představují decentralizované periférie, může se také jednat o zařízení s I/O 
(vstupně-výstupní) daty, která jsou schopna komunikace v síti Profinet IO. Zařízení je 
konfigurováno IO-Controllerem nebo IO-Supervisorem, pravidelně přenáší data procesu do 
IO-Controlleru. Model, podle kterého jsou IO-Device popsána, obsahuje místa pro I/O 
moduly. Místům říkáme Sloty. Subsloty jsou skupiny kanálů. Při alarmech slouží toto 
rozdělení k identifikaci jednotlivých modulárních zařízení. GSD (General Station 
Description) popisuje všechny možnosti konfigurace a technické charakteristiky, založených 
na XML 
Typ svými funkcemi a postavením se shoduje se zařízením typu slave z Profibusu DP. [15] 
 
 

 
Obr. 12: Model Profinetu IO. [21]  

 
 

Podsíť Profinetu IO je každý IO systém, který obsahuje minimálně jeden IO-
Controller a několik zařízení IO-Device. Jedno zařízení IO-device si může vyměňovat data 
s více IO-Controllery. Všechny tři typy zařízení mají přidělenou jedinečnou IP adresu, 
protože Profinet IO využívá protokolu IP. Pomocí IP adresy jsou také na síti identifikovány. 
Profinet IO obsahuje skupinu protokolů, které svými službami poskytují následující funkce: 

• Cyklický přenos I/O dat je definovaný adresným prostorem IO-Controlleru 
• Acyklický přenos poruchových hlášení s potvrzováním příjmu 
• Acyklický přenos dat jako jsou parametry, diagnostické údaje, atd. [15] 
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Obr. 13: Model profinetu IO. [16] 

3.4.2  Komunikace mezi zařízeními 
Vstupní a výstupní data mezi zařízeními jsou chápána z pohledu IO-Controlleru. IO-

Device poskytuje vstupní data z řízeného procesu do IO-Controlleru. IO-device obdrží 
výstupní data od IO-Controlleru, které potom používá k řízení procesu. Komunikační spojení 
mezi zařízeními je založeno na tzv. aplikačních relací (AR, Application Relation) a tzv. 
komunikačních relací (CR, Communication Relation). Ihned na počátku spojení se mezi 
zařízeními vytvoří komunikační kanál, který nazýváme Aplikační relace (AR). A dál se 
vytvoří další komunikační relace, které jsou zaměřeny na výměnu dat. Což nám umožní 
sdílení jednoho IO-Device mezi ostatní IO-Controllery. To je velmi pozitivní vlastnost 
protokolu Profinet IO. [16] 
Pomocí API (Application Programming Interface, Aplikační programové rozhraní) může 
jedna aplikační relace (AR) zahrnout vícenásobné komunikační relace (CR). viz Obr. 14 
Pro každé API je následující CR: 

• Jeden nebo více CR (multicast), 
• alarmový CR (předá události), 
• záznamová data CR (pro výměnu acyklických dat). 

 
Každý IO – Controller nebo IO – Supervisor může zajistit AR k jednomu nebo více 
IO zařízení. 
 

 
Obr. 14: Aplikační relace. [21] 
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Alarm CR 
Při vzniku poruchy vyšle I/O jednotka diagnostické přerušení do řídící jednotky. 

Přerušením se vyvolá podprogram pro reakci na poruchu.  
K přenášení chybových hlášení (alarmů) je určen jeden ze 3 typů komunikační relace (CR), 
Alarm CR. Přenos informací se je uskutečněn pomocí acyklického real-time protokol (RTA). 
Rozdělení událostí: 

• Procesní alarmy : události poslané z procesu do řídícího systému, 
• diagnostické alarmy : událost, která indikuje špatnou funkci provozního zařízení, 
• udržovací alarmy : preventivní údržba, přenos informace vynecháním porouchaného 

zařízení, 
• výrobní speciální diagnostika. 

IO-Device vysílá alarmy nadřazenému IO-Controlleru. Díky acyklickému přenosu není 
podporována segmentace, proto všechny alarmy jsou přenášeny v jednom rámci. Při 
konfiguraci Alarm CR je definován konec pro zdroj alarmu i pro příjemce. Koncem může být 
jak IO-Controller, tak i IO-Device. [15] 

3.4.3  Komunikační cesty v Profinetu IO 
Každé datové výměně v Profinetu IO jsou přiřazeny určité komunikační protokoly, 

které mají za úkol definovat způsob zpracování a cestu datových rámců zásobníkem. 
Zásobník je tvořen protokoly v několika navazujících vrstvách. V každém zařízení Profinetu 
IO je strukturovaný zásobník.Viz obr. 15. 
Zásobník je tvořen od síťového rozhraní až po uživatelské aplikace zařízení. Mezi krajními 
vrstvami jsou uspořádány speciální komunikační protokoly 
Zásobník je rozdělen vertikálně na dva hlavní oddíly, jeden oddíl pro real-time komunikaci 
druhý oddíl pro časově méně kritické přenosy (non-real-time). 
Real-time komunikace se dále dělí na cyklickou (periodickou) a acyklickou (neperiodickou). 
Dále je založena na Ethernetové komunikaci nad kterou jsou definovány RT protokoly 
Profinetu IO (RTC, RTA, DCP).   
Non-real-time komunikace obsahuje protokoly IP/UDP, RPC a rozhraní SOCK (pro správu 
socketů). Context Management (Kontextový management) řídí celou komunikaci a zajišťuje 
veškeré rozdělení dat. [16] 

 
Obr. 15: Komunikační cesty. [16] 
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Non-real-time komunikace 
Non-real-time komunikace umožňuje přenos dat typu datový záznam. Obsahuje to jak 

čtení tak i zápis těchto datových záznamů a také předpoklad na vytvoření spojení, které 
provádí Context Management (Kontextový management). [16] 
 
Cyklická real-time komunikace (periodická) 

Cyklická real-time (RTC) komunikace slouží k přenosu dat mezi IO-Device a IO-
Controller, která je nakonfigurována IO-Controller. Monitorujeme stavu CR pomocí výměny 
informací o stavu zařízení. RTC jsou zpracovávána nebo vysílána stavovým automatem 
konzumenta nebo poskytovatele dat. [16] 

 
PROFINET IO užívá pro přenášená data následující možnosti: 

• RT komunikace uvnitř sítě – z výkonných důvodů se používá RT kanál (Ethertype 
0x8892), 

• RT komunikace mezi sítěmi – používají se RT kanál (Ethertype 0x8892) a také 
UDP/IP protokol, 

• IRT komunikace – pro deterministický, časově synchronizovaný datový přenos, 
                     – založený na RT, 
• doprava výběrového vysílání dat (MCR=Multicast Communication Relation) – stává 

se dodavatelem, který publikuje data na bus, spotřebitelé zpracovávají data, 
                                  – založený na RT. [15] 

 
Acyklická real-time komunikace (neperiodická) 
Acyklická real-time (RTA) komunikace je schopna přenášet tyto data: 

• Porucha diagnostických událostí, 
• základní řídící funkce, které musí pracovat bez funkčního IP protokolu. Jde především 

o přiřazení jmen k zařízením, identifikaci a parametrizace IP protokolu. 
• synchronizace dle času, 
• protokoly pro řízení redundance komunikačních médií. 

Služby, které běží acyklicky v Profinetu IO : 
• Parametrizace podřízených modulů během systémového bootování, 
• čtení diagnostické informace, 
• čtení informací podle Identifikace a Udržování (I&M) funkcí,  
• čtení vstupních a výstupních I/O dat. [16] 
 

3.4.4  Další používané protokoly v Profinetu IO 
Mimo předchozích uvedených protokolů využívá Profinet IO další tyto standardní protokoly: 

• DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je 
realizován servery DNS a protokolem stejného jména nebo-li správa logických jmen, 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro automatické přidělování IP adres a 
parametrů koncovým stanicím v síti, 

• SNMP (Simple Networ Management Protocol) pro zjišťování komunikačních chyb, 
umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat, jako je čtení stavových a statistických 
informací pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování, 

• ARP (Address Resolution Protocol) k získání Ethernetové (MAC) adresy z IP adresy, 
k ověřování jedinečnosti IP adres, 

• ICMP (Internet Control Message Protocol) pro odesílání chybových zpráv, 
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• DCP (Discovery and Basic Configuration) zajišťuje jednotným režim všech zařízení, 
Tyto protokoly jsou přesně určeny v příslušných RFC specifikacích. [16] 

3.4.5  GSD 
Každé provozní zařízení v Profinetu IO je popsáno tzv. GSD souborem. GSD soubor 

(General Station Description) obsahuje všechny možnosti konfigurace a technické 
charakteristiky. GSD soubory jsou dodány od výrobce, které byly testovány a certifikovány 
spolu s zařízením. Na rozdíl od GSD souboru pro Profibus DP, která obsahují pouze textové 
soubory s položkami označenými klíčovými slovy, jsou charakteristiky zařízení v Profinetu 
IO zapsány v podobě XML dokumentů, který je napsaný GSDML jazykem. XML standard 
nám umožní data v dokumentu lépe strukturovat a efektivněji číst.  

GSD soubory vychází z mezinárodního standardu ISO 15745. Jeden GSD soubor 
může popisovat celou třídu zařízení (vícenásobné sběrnicové rozhraní, periferní moduly). 
Podrobný popis GSD souborů pro Profinet IO je uveden ve specifikaci [18]. 

Na základě GSD souboru je vhodně parametrizováno a nakonfigurováno IO-Device 
viz obr.16. (1). Po dokončení procesu instalační program uloží data do IO-Controlleru (5). 
Potom IO-Controller vezme data a přepíše data v IO-device. 

 
Obr. 16: Parametrizace pomocí GSD. [21] 

Před každým bootováním musí mít IO-Device přiřazené jedinečné jméno 

3.5  Integrace 
Z důvodu velkého množství existujících fieldbus systémů je nezbytné podporovat 

jejich jednoduchou integraci do PROFINETu z důvodů finančních požadavků. Integrace je 
případná bez jakýchkoliv modifikací do systému. 
Umožňuje integraci do Profibusu DP i PA a dalších fieldbusu jako Interbus, DeviceNet a AS-i 
viz obr. 17. To dovolí budování libovolně smíšených systému sestávajících se z fieldbusu a 
Ethernetu.  

Fieldbus systémy mohou být snadno spojeny použitím Proxy serveru a brány 
(gateway). Proxy integruje uzly připojené k podsystému fieldbus, která leží v PROFINET 
systému. Toto dovolí výhody fieldbusu jako vysoké dynamiky, lokálně přesné diagnostiky a 
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automatická konfigurace systému , který má být použita v PROFINET bez jakéhokoli 
nastavení v zařízeních. Proxy koncept dovolí zařízením poskytnout vysoký stupeň investiční 
ochrany pro fieldbus systémy a také kratší dobu pro uvedení do provozu s podřízenými 
fieldbus systémy až ke koncovému uživateli. [13] 

 

 
Obr. 17: Integrace Profinetu [23] 

3.6  Bezpečnost 
V dnešní době automatizačních technologií je využíváno častěji Ethernet. Údržba na 

dálku prostřednictvím Internetu, připojení do kancelářské sítě nebo vnitřní Intranety. Stoupá 
riziko hackerských útoků, manipulace s daty, špehování, viry atd. Bezpečnostní koncepty 
s kanceláře jsou pro zvláštní požadavky v automatizačním průmyslu nedostačující. 
Bezpečnostní koncept pro Profinet plní požadavky pro řízení přístupu, šifrování dat, 
zaznamenávání pro bezpečnost důležitých událostí. 

Zvláštní zaměření na bezpečnost v automatizační technologii je zajistit dostupnost, 
spolehlivost operací, ochrana průmyslových provozů a technologických postupů. Potenciální 
hrozba může přijít z „venku“ přes Internet nebo přes kancelářskou síť. Firewally chrání před 
riziky přicházející přes Internet. [20] 

3.6.1  Bezpečnostní koncept pro Profinet 
 Základem bezpečnostního konceptu je segmentace automatizační sítě. Jsou vytvořeny 
buňky, ve kterých jsou síťové uzly chráněny bezpečnostními síťovými komponenty 
(například switch nebo bezpečnostní přístroje), které ovládají datový přenos a kontrolují 
přístupní práva. Pouze schválený přístup je povolený. Datové přenosy mezi buňkami nebo 
mezi klienty a buněčnými uzly mohou být zašifrované. To nám zabezpečí ochranu před 
špehováním a manipulací s daty. [20] 

3.6.2  Výhody bezpečnostního konceptu 
Ochrana zařízení bez vlastní bezpečnostní funkce 
 V mnoha případech rozšíření automatizačního zařízení s vlastní bezpečnostní funkcí je 
buď technicky neproveditelné nebo neekonomické. Buněčný koncept poskytne velmi účinnou 
volbu pro zabezpečující existující sítě. [20] 
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Souběžná protekce pro více zařízení 
 Buněčný koncept dává možnost zabezpečit více zařízení současně. To přispívá 
k menším výdajům pro uživatele a významně nižší konfigurační úsilí. 
 
Real-time a bezpečnost  
 Schopnost Real-time a bezpečnost jsou v podstatě protichůdné požadavky. Každý 
bezpečnostní mechanismus musí kontrolovat zda je přístup povolen a musí být založen na 
určitých pravidlech. Ale to nám zabírá čas. Buněčný koncept to zvládne najednou. Uvnitř 
buňky Real-time provoz může běžet bez vlivu požadavku bezpečnostního mechanismu. 
Přístup k zařízením je kontrolovaný uvnitř buňky v buněčném vstupu. [20] 
 
Ochranné funkce bezpečnostních součástí 
 Ochranná funkce může být implementována buňkám (zahrnují blokování IP adresy). 
Bezpečnostní součásti Profinetu užívají otevřený IT bezpečnostní mechanismus, který 
integrují do sítí v kancelářském prostředí. Firewally kontrolují přenášené data. Mají certifikát 
VPN nebo SSL. VPN a SSL certifikace mají výhodu, ne jako IP nebo MAC adresy, nemohou 
být zfalšovány.Vyšší bezpečnostní požadavky. [20] 

3.7 PROFisafe pro Profinet 
Byl vytvořen pro zabezpečení významných aplikací. Vychází ze stejných principů 

jako Profinet. Profisafe definuje bezpečnost zařízení jako je záchranné vypnutí vypínače, 
označení elektrické sítě, přeplněné ochranné systémy atd. Používá bezpečnostní automatizační 
úkoly SIL3. Realizuje se bezpečná komunikace s profilem, tzn. používá speciální formát pro 
uživatelská data a speciální protokol. Jako fyzické medium se používá RS-485 IS nebo MBP. 
Je zvláště založena na standardu IEC 61508. 
Ochranné opatření pro Profisafe: 

• Sériové číslování bezpečnostních zpráv, 
• očekávání příchozích zpráv s novým pořadovým číslem a potvrzením, 
• zaheslování mezi odesílatelem a příjemcem,   
• bezpečnostní přídavná data (CRC). 

Kombinace těchto ochranných opatřeních, spolu s patentovaným SIL monitorem, dovolí 
dosáhnout bezpečnostní třídy SIL 3 a výše. [20] 
 

 
Obr. 18: Bezpečnostní operace s Profisafe. [20] 
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4. AS – Interface (AS-i) 

4.1. Úvod 
Standard As-Interface (Actuator Sensor Interface) je řešení pro nejnižší úroveň 

provozu automatizace. Nejnižší vrstva hierarchie sběrnicového systému podle doporučení IEC 
62026. Tento systém umožňuje připojení jednoduchých senzorů a akčních členů od různých 
výrobců do sítě pomocí jediné sériové linky. Struktura sítě je otevřená pro ostatní nadřazené 
úrovně. Firma Siemens podporuje rozvoj tohoto standardu a také má nejširší nabídku 
produktů s tímto rozhraním. 

Sběrnice AS-Interface je sítí typu master-multislave, tzn. k síti je připojeno jediné 
zařízení typu Master a ostatní jsou typu Slave. V původní verzi sběrnice AS-Interface 1.0, 
která vznikla počátkem devadesátých let, je možno připojit až 31 zařízení typu Slave. V roce 
1998 byla navržena specifikace AS-Interface 2.1, která množství připojených zařízení typu 
Slave rozšířila na počet 62. V současnosti jsou na trhu zařízení, která podporují jak starší 
specifikaci verze 1.0, tak i novější verzi 2.1. Další mezník pro sběrnici nastal v roce 2001 kdy 
byla vytvořena další verze AS-Interface s bezpečnostními prvky podle normy EN 954-1 
(kat.4) a bezpečnostní podpora SIL3 dle IEC 61508. A v roce 2004 byla vytvořena nová verze 
standardu verze 3.0. Tato verze rozšiřuje možnosti dané sběrnice o přenos 16 bitových dat ve 
více, tak i v jediném cyklu na úkor snížení možného počtu Slave zařízení na síti. [26]
AS-interface je vysoce účinná síťová alternativa k instalaci field zařízení. Je kompatibilní pro 
fieldbus sítě jako jsou Profibus, DeviceNet, Interbus a průmyslový Ethernet. Na obr. 19. je 
členění sítě. 

Řídící úroveň: (PLC, PC…)  
MASTER 

Field úroveň: 
DeviceNet, Interbus, Profibus, Ethernet…  

AS-Interface úroveň 
 
 
 
 
Akční členy, senzory

Slave Slave Slave Slave Slave 

 
Obr. 19: Struktura sítě. 
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As-Interface je schopen propojit různorodé komponenty viz obr. 20. Jako např. PLC, PC, 
gateway, napájení, senzory, akční členy, I/O moduly, bezpečnostní moduly atd.  
 

 
Obr. 20: Komponenty. [28] 

4.2  Základní charakteristika 
 Cílem standardu je možnost připojení jednoduchých senzorů a akčních členů. Jak bylo 
řečeno výše jde o sběrnici typu Master/MultiSlave. Důležitým rysem je přenos jak 
komunikačních dat tak i napájení po jediném kabelu. Další výhodou je neomezenost jakékoli 
topologie sběrnice (sběrnice, hvězda, kruh, strom… a jejich kombinace). Na koncích vedení 
není nutnost zajistit terminátory.  
Hlavní charakteristické znaky lze shrnout do několika bodů: [27] 

• Nekroucená nestíněná dvouvodičová sběrnice s libovolnou topologií,  
• přenos dat a napájení po jediném vedení,  
• délku vedení maximálně 100 m, při použití opakovačů 300 m,  
• maximálně 31 Slave stanic pro verzi 1.0 (62 pro verzi 2.0),  
• počet I/O - slave má 4 binární vstupy a výstupy, 

o pro verzi 1.0 - 124 binárních vstupů a 124 binárních výstupů, 
o pro verzi 2.1 - 248 vstupů a 186 výstupů, 
o pro verzi 3.0 - 248 vstupů a 248 výstupů, 

• řízení komunikace na principu Master /Slave,  
• kódování dat kódem Manchester,  
• zabezpečení telegramu paritou,  
• vysoká rychlost komunikace (cykl sběrnice kratší než 5 ms),  
• velmi jednoduchá instalace. [26] 

4.3  Fyzická vrstva 
 Fyzická vrstva standardu je zcela specifická tím, že po jednom vedení jsou přenášena 
jak data tak i napájení pro senzory. Hodnota napájecího stejnosměrného napětí je 24 V. 
Důležitou hodnotou je indukčnost, která je definovaná standardem. Při vysílání stanicím se 
mění napětí, tím vznikají napěťové impulsy (kladné a záporné) na vedení. Tyto napěťové 
impulsy jsou převáděna na napájecí napětí. [27] 

Fyzické přenosové médium je nestíněný nekroucený dvoužilový kabel s izolací 
zvláštním způsobem profilovanou, umožňující snadnou, spolehlivou a rychlou montáž a 
přenos signálů i napájení. Napájet podřízené stanice s větší spotřebou, než povoluje 
specifikace, je možné separátním profilovaným nestíněným nekrouceným kabelem (černé 
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provedení). Spojení modulů je realizováno speciální metodou (tzv. piercing method) viz obr. 
21, tzn. připojení kabelů není potřeba žádných konektorů ani odizolování spojů. Metoda 
spojení výrazně snižuje dobu připojení a také zjednodušuje instalaci. Navrhnutý tvar kabelu 
neumožňuje připojení s opačnou prioritou. AS-i kabel je k dispozici v různých typech 
materiálů (guma, TPE, PUR) pro určité prostředí. [28]  

 

 
Obr. 21: Žlutý standardní kabel AS-i. [30]  

 
Rychlé a snadné vytvoření kontaktního spoje na plochý kabel AS-i bez použití nástroje viz 
obr. 22. Kabel se pouze vtlačí do vodící pomůcky, elektronika modulu se posune směrem 
dopředu a třmenový držák se přemístí do aretované polohy. [25] 

 
Obr. 22: Kontaktní spoj. [25] 

4.3.1  Struktura sběrnice 
           Jak bylo již uvedeno, topologie sítě není nijak omezená (sběrnice, strom, hvězda, 
kombinace). Jediné omezení je v délce všech větví, která je 100m. V případě použití 
opakovačů se celková dílka prodlouží na 300m. Také není nutné použití terminátorů na 
koncích vedení, to nám také usnadňuje instalaci sítě. [27] 

4.3.2  Kódování dat 
Při použití nestíněného a nekrouceného kabelu musíme dostatečně zabezpečit síť. To 

dosáhneme použitím modulace signálu na principu AMP (Alternating Pulse Modulation). 
Tento princip modulace je vhodný pro sériový přenos dat v základním frekvenčním pásmu.  

Vysílaný proud bitů je nejprve kódován kódem Manchester (MAN). Ze získané 
posloupnosti je generován proudový signál reagující na každou změnu úrovně napětí v kódu 
MAN. V důsledku indukčnosti vedení AS-i se vytvořený proudový signál transformuje na 
napětí. S každým nárůstem proudu ve vedení vznikne záporný impuls a s každým jeho 
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poklesem kladný impuls napětí. Tak mohou jednotlivé stanice generovat napěťové impulsy i 
větší amplitudy, než je napěťová úroveň napájecího zdroje. Na přijímací straně jsou napěťové 
signály ze sběrnice snímány a rekonstruovány ve sled bitů. Přijímač se synchronizuje 
příchodem prvního negativního impulsu, který se interpretuje jako spouštěcí (START) bit. 
Napěťové impulsy mají z důvodu zabezpečení proti rušení tvar sin2. Proto jsou i proudové 
impulsy generovány jako integrál pulsu tvaru sin2. Tímto způsobem lze zaručit bitovou 
periodu sítě AS-i v trvání asi 6 ms, což odpovídá přenosové rychlosti 166 Kbit/s. [29]    
Kódování dat definované standardem je znázorněno na následujícím obrázku.  

 
Obr. 23: Kódování dat. [27] 

4.4  Linková vrstva 
 Linková vrstva používá metodu přístupu na sběrnici typu Master/Slave s cyklickým 
vyzýváním (cyclic polling) a specifický formát telegramu. Master řídí komunikaci cyklicky, 
celý cyklus je závislý na počtu připojených stanic. Maximální doba nepřesahuje 6ms pro 31 
stanic. Každá Slave stanice obsahuje 4 binární vstupy a výstupy. 

Řídicí stanice (master) vysílá telegram s adresou určenému příjemci, příjemce 
odpovídá a tím potvrzuje spojení. V určitém okamžiku je pouze aktivní spojení mezi master 
stanicí a jednou z 31 (resp. 62) Slave stanic. V jednom cyklu je možné kombinovat jak přenos 
dat tak i zaslání parametrů řízené stanici bez jakéhokoli prodloužení cyklu. [29] 
 Komunikace mezi Master a Slave stanici je zřejmá z následujícího obrázku. 
Posloupnost se cyklicky opakuje. 
 

 
Obr. 24: Komunikační rámec. [27] 

 
MT - telegram řídicí stanice (Master Telegram).  
MP - prodleva po telegramu řídicí stanice (Master Prodleva). 
ST - telegram účastnické stanice (Slave Telegram).  
SP - prodleva po telegramu účastnické stanice (Slave Prodleva).  
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Telegram řídicí stanice (master) je výzva pro účastnickou stanici (slave), telegram 
účastnické stanice je pak reakcí na tuto výzvu. Časové prodlevy po telegramu řídicí stanice a 
po telegramu účastnické stanice pomáhají synchronizaci komunikace. [27]  

4.4.1 Telegram řídící (master) stanice 
Délka výzvy řídicí stanice je čtrnáct bitových intervalů a každé odpovědi řízené 

stanice maximálně sedm těchto intervalů. Délka mezery po výzvě od řídicí stanice může 
dosahovat tří až deseti bitových intervalů.  
Řídicí stanice vysílá různé druhy zpráv: žádost o data (nejčastější a nejdůležitější), přenos 
parametrů, nové spuštění (reset) řízené stanice, obnovení adresy, čtení konfigurace I/O, čtení 
identifikačního kódu, čtení stavu (status). [29] 
 

ST SB A4 A3 A2 A1 A0 I4 I3 I2 I1 I0 PB EB 

Obr. 25: Telegram master. 
 
Význam jednotlivých bitů: 

• ST (start bit) - log. 0 - počátek telegramu, 
                                 - log. 1 - klidový stav sběrnice,  

• SB (řídicí bit) - log. 0 - přenos dat nebo parametrů, 
                                   - log. 1 - přenos příkazu, 

• A4 až A0 (adresa účastnické stanice) – platné hodnoty pro provoz sítě jsou adresy 1 až 
31. Slave stanice jsou však odesílány s adresou 0 a konkrétní adresa z platného 
rozsahu jim je přiřazena během procesu instalace systému.  

• I4 až I0 (informační pole) - obsahuje data určená pro slave stanici,  
• PB (paritní bit) - pro detekci chyb při přenosu,  
• EB (stop bit) - platný stop bit musí mít hodnotu log. 1. [27] 

Start a stop bit slouží pro synchronizaci komunikace.  

4.4.2 Telegram účastnické (slave) stanice 
 Jak je uvedeno výše telegram účastnické stanice má maximálně sedm bitových 
intervalů. Skládá se pouze z informačního pole a paritního bitu. Start a stop bit slouží opět ke 
synchronizaci komunikace. 
 
 ST I3 I2 I1 I0 PB EB
 

Obr. 26: Telegram slave. 
 
Význam jednotlivých bitů: 

• ST (start bit) - log. 0 - počátek telegramu, 
                                 - log. 1 - klidový stav, 

• I3 až I0 (informační pole) - obsahuje data určená pro master stanici, 
• PB (paritní bit) - pro detekci chyb při přenosu, 
• EB (stop bit) - platný stop bit musí mít hodnotu log. 1. [27] 

4.4.3 Zabezpečení přenosu zpráv 
 Zabezpečení přenosu zpráv je u AS-interface založeno na jiném principu než u vyšších 
průmyslových sítí (fieldbus). Rozdíl je ve velmi krátkém datovém poli zpráv oproti dlouhým 
datovým bloků u fieldbus sití. Master zabezpečuje pouze blok dat o velikosti 11 bitů a slave 



Strana  46                                                                                                              4  AS-Interface 

stanice blok pouhých 4 bitů. Při standardním zabezpečením na požadovanou Hammingovu 
vzdálenost 4 by se délka telegramu až zdvojnásobila. Což by výrazně snížilo efektivitu 
přenosu. Z toho důvodu je každá výzva řídící stanici kontrolována na řadu možných chyb. 
Jestliže je detekovány chyba řízená stanice přechází do asynchronního stavu. [29] 
 
Zabezpečení datového přenosu zpráv popisují následující prvky: 

• Start bit – jako první impuls při přenosu telegramu na sběrnici musí být negativní 
impuls, 

• střídání impulsů – pro určitou modulaci musí mít každé dva následující impulsy 
opačnou polaritu, 

• mezera mezi impulsy – mezi impulsy v telegramu může být mezera o délce 
maximálně délky jednoho impulsu, 

• informační obsah – v polovině bitového intervalu musí být vždy impuls, 
• parita – součet bitů hodnoty log. 1 musí být sudý, 
• stop bit – poslední impuls musí být kladný, to značí konec přenosu telegramu po 

sběrnici. [27]  
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5  INTERBUS 
 

Otevřená standardizovaná průmyslová sběrnice, která slouží k propojení I/O zařízení a 
průmyslových field zařízení v řídícím systému. Používá se sériový přenos po dvouvodičovém 
vedení pro spojení senzorů a akčních členů, řídící zařízení a systémové části. 
Otevřený systém pro průmyslovou sběrnice Interbus byl vyvinut firmou Phoenix Contact. 
Rozšířila se a stala se standardem v mnoha odvětví průmyslu. Interbus je součástí 
mezinárodních norem IEC 61158 a EN 50254. V současné době patří do organizace Interbus 
Club, která sdružuje až  600 firem. [31] 

5.1  Topologie 
 Topologie Interbusu je ring systém, což znamená síť s kruhovou topologií. Každý 
aktivní systém připojený k sběrnici je začleněn do jedné uzavřené přenosové smyčky. Hlavní 
kruh může obsahovat větve nižší úrovně (odbočky). Počet úrovní je omezen na 16. Tato 
topologická struktura se nazývá otevřený strom. Díku tomu je sběrnice velmi flexibilní a 
snadno přizpůsobitelná ke změně topologie. Na sběrnici může být připojeno až 512 zařízení 
s 4096 I/O body. Každé zařízení přijímá signál, který zesílí a pošle ho dalšímu zařízení v síti. 
To nám zabezpečuje vyšší přenosovou rychlost na delší vzdálenosti. Celková délka sběrnice 
se pohybuje až do 13 km. Informace o struktuře sběrnice je uložena jen v komunikačním 
procesoru a tak není zapotřebí fyzicky adresovat jednotlivé účastníky. Kompletní adresace se 
provádí při konfiguraci komunikačního procesoru z PC pomocí konfiguračního nástroje 
CMD. [31] 

 
Obr. 27: Topologie sítě Interbus. [36] 

 
Struktura je postavena na základech principu komunikace Master/Slave. Viz 2.2 

Linková vrstva   Hlavní větev sběrnice je typu Master, která propojuje všechny Slave jednotky 
a také je řídí. Poslední zařízení Slave automaticky uzavírá celou síť, jak je možno vidět na 
obr. 27 Tím pádem nejsou potřeba zakončovaní odpory (terminátory), jak je obvyklé u sítí 
sběrnicového typu.  
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 Pro připojení distribuovaných vstupů a výstupů lze použít I/O sběrnici Interbus Loop. 
Dvoužilový kabel této sběrnice současně přenáší data i napájí připojená zařízení  Loop viz 4.3. 
[31] 

5.2  Fyzická vrstva sběrnice  
Ve fyzické vrstvě jsou specifikována média pro přenos signálů. Interbus umožňuje 

přenos po dvouvodičovém vedení dle standardu RS-485 nebo také prostřednictvím optických 
vláken. Struktura sítě je u optických vláken totožná, protože je využito dvou vláken. Tím 
pádem můžeme jakkoli měnit přenosová média v různých částech sítě. Vzdálenost mezi 
sousedními uzly je u optického média prodloužena z 400m pro měděné vodiče na 3600m.  
Přenosová rychlost je až 500 kbit/s. [32] 
 Jedna z výhod komunikace prostřednictvím optického kabelu je schopnost odolávat 
elektromagnetickému rušení. Standard Interbus používá tři typy optických vláken tab. 6. 
Vlastnosti polymerového vlákna jsou velmi příznivé jak cenově tak i v jeho nenáročné 
přípravě k použití. 
 

Přenosové médium Maximální délka segmentu 
Měď 400 m 

Polymerové optické vlákno, 660 nm 70 m 
HCS optické vlákno, 660nm 400 m 

Skleněné optické vlákno, 850 nm 3600 m 
Tab. 6: Přenosová média. [31] 

 
Hlavní fyzické parametry sítě Interbus: 

• Topologie: aktivní kruh,  
• typ komunikace Master/Slave,  
• přenosová rychlost 500 kbit/s,  
• 512 zařízení typu Slave s 4096 I/O body, 
• maximální délka sítě: 13 km,  
• maximální délka mezi sousedními jednotkami : 400m (pro měděné vodiče) nebo až 

3600m (pro optická vlákna). [32] 

5.3  Základní elementy sítě Interbus 
Struktura sítě se rozděluje na několik základních elementů: 
 

• Řídící deska (Controller Board) – je Master, který řídí přenos dat. Převádí výstupní 
data na odpovídající moduly, přijímá vstupní data a kontroluje přesun dat, provádí 
diagnostiku a analýzu chyb. Chybové zprávy přenáší do hlavního systému. Řídící 
deska je připojena ke vzdáleným zařízením prostřednictvím vzdálené sběrnice 
(Remote Bus). [33] 

 
• Vzdálená sběrnice (Remote Bus) – fyzicky přenáší data prostřednictvím měděných 

kabelů (RS-485 standard), optických vláken, IrDA a jiná média. Jako vzdálené 
zařízení může být použity speciální sběrnicové moduly, I/O moduly, zařízení jako je 
robot atd. Zapojená zařízení mají lokální zdroj napájení a elektricky izolovaný výstup. 
[33] 
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• Terminál sběrnice (Bus Terminal) - připojuje terminálové moduly nebo zařízení s 
vloženým terminálem do Remote Bus. Sběrnicový terminálový (hlavní) kruh dělí 
systém do jednotlivých segmentů. Individuálními segmenty je možné spojit senzory a 
akční členy, které umožňují jednoduché připojení/odpojení během činnosti systému. 
Bus Terminal zesiluje datový signál a elektricky izoluje segmenty sběrnice.[33] 

 
• Lokální sběrnice (Local Bus) - umožňuje přes interface bus modul připojit lokální 

zařízení. Tato zařízení jsou napájena přímo po sběrnici. Tuto sběrnici nelze dál větvit. 
[32] 

 
• Krátká smyčka (Loop) - distribuované senzory a akční členy na strojích nebo systémy 

jsou připojeny na Interbus Loop. Dvouvodičový nestíněný kabel současně přenáší 
data a napájí zařízení. Umožňuje připojení až 63 zařízení. Vzdálenost je maximálně 
200m, nejmenší vzdálenost mezi 2 sousedními zařízeními je 20cm a maximální je až 
200m. Velikost napětí je od 19.2V do 30V a proud 1.8A. [33]  

 

 
Obr. 28: Základní elementy sítě Interbus. [36] 

5.4  Fyzické adresování 
 V Interbusu fyzické adresování sítí není založeno na jedinečné adrese zařízení jako v 
porovnání s jinými typy sítí, ale na fyzickém umístění zařízení v síti. Při instalaci sítě má 
tento způsob adresování velké výhody. První Slave zařízení za Masterem má imaginární 
adresu s označením jedna, druhé s označením dva atd. Princip připojení nového zařízení do 
sítě se nazývá Plug&Play, tím pádem veškeré problémy s nastavením adresy každého zařízení 
odpadají. Při ručně nastavování adres zařízení při instalaci se mohou vyskytnout chyby a 
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problémy. Každému zařízení lze softwarově přiřadit jedinečné jméno a tím se vyhnout 
automatickému "přeadresování" při odpojení nějakého zařízení v síti. [32] 
 

5.5  Přenos dat s Interbusem 
Přenos dat je prováděn postupným sériovým přenosem jednotlivých bitů. Přenos je 

vždy mezi dvěma účastníky na sběrnici. Komunikace neprobíhá přímo mezi řídícím a řízeným 
účastníkem, ale data se šíří pomocí postupného předávaní bitů mezi účastníky v kruhu. Každý 
účastník přečte celý blok a vyhodnotí zda jsou data pro něj určena. Jestli ano, pracuje s nimi, 
jestli ne, předá je dalšímu účastníkovi na síti. Účastník, který přijal data, která nejsou pro něj 
určena, funguje jako opakovač a zesilovač. Delší zprávy mohou být rozděleny do více bloků. 
[31] 

 

5.5.1  Summation Frame Method – Master/Slave 
 Interbus je jediný sběrnicový systém Master/Slave, který pracuje metodou souhrnného 
bloku (summation frame). Používá pouze jeden protokolový komunikační rámec pro 
přenášení zprávy od všech zařízení. Při komunikaci metodou souhrnného bloku se výrazně 
mění objem přenášených procesních dat. Množství organizačních dat je v jednom cyklu 
konstantní. Metoda poskytuje vysokou efektivnost přenosu dat a umožňuje současné vysílání i 
příjem dat (full duplex). S touto přenosovou datovou metodou Interbus zabezpečuje 
konstantní intervaly pro zadané hodnoty a kontrolní hodnoty řízené v reálném čase (real-
time). [31] 

 
Obr. 29: Summation Frame method přenos dat. [36] 

 
 

Rámce se skládají ze záhlaví, které vytváří loop-back slovo pro kontrolu korektně 
propojené a zakončené sítě, dále obsahují datové segmenty, zabezpečující data, zakončení 
rámce. Všechny data jsou společně seskupená v jednom bloku. V praxi lze rámec přirovnat k 
registru. Každé zařízení v síti má daný segment, který ovlivňuje daty, které chce vysílat. 
Každé zařízení vysílá a přímá pro sebe potřebná data, bez ohledu na obsah dat dalších 
zařízení. Celý rámce projde postupně všemi zařízeními. Přenášená data jsou chráněna 16-ti 
bitovým cyklickým kódem CRC16. [32]   
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Obr. 30: Struktura přenosu zpráv. [36] 

5.5.2  Časový cyklus (Cycle Time) 
 Časový cyklus je doba požadovaná pro přenos I/O dat jednoho rámce přes všechny 
Slave zařízení zapojenými v síti. Čas je závislý na rozloze sítě a na počtu zařízení, tzn. čím 
více zařízení, tím je časový cyklus prodloužen. Také záleží na množství přenášených 
informací. Protože každý souhrnný rámec při konstantní počtu připojených zařízení je v 
každém cyklu stejně dlouhý, čas cyklu zůstává stejný. Pro systémy pracující v reálném čase je 
to velmi výhodné, protože je známý a přesně daný přenos dat v určitém čase. Veškeré 
problémy v přístupu na sběrnici odpadají, například jak je tomu v systémech s náhodným 
přístupem na sběrnici, protože struktura sítě je Master/Slave. Data, která mají být poslána I/O 
zařízení jsou uložena ve výstupním bloku (output buffer) mastera v pořadí shodné pozici 
určitého zařízení v síti. Během sériového vysílání dat na sběrnici z výstupního bloku je 
současně do vstupního bloku (input buffer) načítán nový příchozí rámec od Slave zařízení. 
[32] 

5.5.3  PCP přenos 
 Je pro přenos parametrů a současně také pro časově kritické procesní data, datový 
formát musí být rozšířen určitým časovým úsekem. Určitá část je vložena do časového úseku 
pro adresované zařízení. Tento úkol vykonává PCP software ( Peripherals Communication 
Protocol). PCP vkládá jednu část zprávy v každém cyklu a v cílí cesty je opět spojí 
dohromady. Parametrický kanál je aktivován, jestliže je to nezbytné a neovlivní to přenos I/O 
dat. Delší přenosový čas pro parametrická data, která jsou rozdělena do několika cyklů, je 
efektivní pro časově nenáročné požadavky. [33] 

5.6  Diagnostika chyb 
 Výhodou kruhové topologie je možnost rozdělit celou síť na nezávislé segmenty. Je-li 
v některém z nich indikována kritická chyba (přerušení sběrnice, zkrat...), toto místo lze 
snadno indikovat a řídící člen chybný segment odpojí. 
 V době stavu kdy Master nevysílá žádná data je datový tok vyplněn stavovými 
zprávami (Status telegrams). Jestliže doba mezi přenosem je delší jak 25ms, zařízení 
rozpozná, že komunikace není v pořádku a zařízení přechází do systémového resetu. V tomto 
stavu se všechny zařízení přepnou do tzv. Bezpečnostního stavu (Save Reset State) a přeruší 
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činnost. V případě chyby přerušením okruhu může Master z délky přijatého zbytku rámce 
definovat místo přerušení.  
 U optických spojů se neustále monitoruje úroveň signálu mezi zařízeními. Jestliže 
dojde k poklesu úrovně signálu, vysílající účastník zesílí signál. Pomocí konfiguračního PC 
lze sledovat úroveň optického signálu. 
 Zásadní výhodou diagnostiky je zkrácení doby nutné k lokalizování chyby jak při 
instalaci nové sítě tak i v plném provozu na jednotky minut. Zejména v linkách hromadné 
sériové výroby, kde každá ušetřená minuta hraje velmi velké finanční úspory. [31] 
  Pro konfiguraci, monitoring a diagnostiku se v síti Interbus využívá CMD software.  

5.7  Interbus a Ethernet 
 Neomezená a transparentní komunikace hraje důležitou roli pro budoucí automatizační 
řešení. Proto Interbus spojuje Ethernet a internetové technologie známé z kanceláří do 
prostředí automatizace. Integrováním TCP/IP protokolu do hybridního Interbusu umožní 
základní nepřetržitou komunikaci field zařízení přes kancelářskou oblast nebo dokonce přes 
internet odkudkoli. Jednoduché field zařízení a stejně také inteligentní jednotky jako 
například roboti, frekvenční měniče mohou být ovládány a parametrizovány prostřednictvím 
standardního internetového prohlížeče.[37] Více informací naleznete na [34]. 

5.8  Integrace Interbusu do Profinetu IO 
 Integrace Interbusu do Profinetu IO je ideální kombinací. Kvůli technickým 
vlastnostem a podpoře automatizačních dodavatelů Profinetu IO, který staví globální 
komunikační standard pro real-time Ethernet. Uvedení Profinetu IO bude potřebovat postupný 
vývoj. Proto je důležité, že Interbus systémy mohou být efektivně integrovány do Ethernet 
protokolu.  Použití Profinetu IO poskytne přístup k následujícím výhodám Ethernet 
komunikačního systému: 

 Integrace do existující sítě, 
 vysoká použitelnost kvůli redundanci, 
 žádné další field rozhraní pro zařízení v Ethernetu, 
 použití TCP/IP paralelně s real-time komunikací, 
 bezdrátový LAN přenos, 
 rychlost přenosu až 100Mbit/s. [37] 

 
Výhody musejí být vyváženy Interbus funkcemi v systému, které jsou velmi oblíbené, ale 
Profinet tyto funkce zatím neposkytuje: 

 Nízká cena spojení základních field zařízení, 
 vynikající síťová diagnostika, 
 snadné nahrazení zařízení, 
 není přidělování IP adres, 
 detekce topologie sítě, 
 optický kabel se speciální regulací, 
 rychlé spojení a odpojení zařízení. [37] 
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Obr. 31: Spojení Interbus systému s Profinetem IO. [37] 

Kombinace Interbus a Profinet nabídne všechny uvedené výhody v jednom automatizačním 
řešení. Systémy Interbus a Profinet se připojují pomocí proxy zařízení. [37] 
Více naleznete ve specifikaci Profinet IO a [35].  

5.9 Interbus zabezpečení 
 Hlavní požadavky, které tvoří základ Interbus bezpečnostního systému jsou: za prvé 
musí být oddělený bezpečný a nebezpečný prostor za účelem zjednodušení programování, 
operací a bezpečnostních aplikací. Za druhé všechny komponenty by měly operovat na 
fieldbusu, standardizovaný instalační koncept a snadnější údržba. 
 Interbus je certifikován dle IEC 61158 to tvoří základ bezpečnostního sběrnicového 
systému. Přenosová rychlost Interbus má integrovaný bezpečnostní řídící systém pro přenos 
bezpečných dat a parametrů. Bezpečné součásti jsou založené na standardech IP20 a IP67, 
které mohou být ovládány prostřednictvím jednoho kabelu. Uživatel používá parametrizační 
funkci na nastavení I/O komponentů jako časová volba, typ senzoru a typ signálu. Interbus 
bezpečnostní systém může používat funkce do kategorie 4 podle EN 954 a SIL 3 podle IEC 
61508. V závislosti na aplikaci si může uživatel vybrat: 

 Jednokabelové řešení s integrovanou bezpečnostní technologií, 
 dvoukabelové řešení – jeden kabel je využíván pro standardní signály a další pro 

bezpečnostní signály [38] 
 
Uživatelské výhody: 

 Velmi krátká časová odezva, 
 optimální integrace (zařízení pro bezpečný a nebezpečný prostor mohou být použita ve 

stejné síti), 
 snadné plánování údržby, 
 uživatelsky přívětivá a precizní diagnostika, 
 vysoká systémová dostupnost, 
 využití existujících I/O komponentů, 
 bezpečnostní sběrnice může být dodatečně nainstalována bez jakýkoliv problémů, 
 nejvyšší úroveň bezpečí až SIL 3 dle IEC 61508 a kategorie 4. dle EN 954. [38] 
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6  CAN 
Controller Area Network (CAN) je sériový multiplexový datový komunikační 

protokol, původně navržený firmou Robert Bosch GmbH pro automobilový průmysl. Protokol 
byl navržen, aby umožňoval distribuované řízení systémů v reálném čase s přenosovou 
rychlostí až do 1Mbit/s a vysokým stupněm zabezpečení. Vzhledem k nízké ceně provozu, 
snadné rozšiřitelnosti, vysoké spolehlivosti a odolnosti při extrémních podmínkách jako je 
teplota, rušení, vibrace se protokol CAN rozšířil i do dalších průmyslových oblastí. 
Síť má sloužit především pro komunikaci mezi přístroji a zdroji informací a automobilní 
technice v reálném čase. [39] 

CAN protokol byl standardizován v roce 1993 jako ISO 11898 (ČSN EN 50325) pod 
označením CAN 2.0A, která popisuje pouze fyzickou a linkovou vrstvu protokolu CAN podle 
referenčního modelu ISO /OSI . Později byla vyvinuta specifikace CAN 2.0B, která rozšiřuje 
11 bitové adresy koncových zařízení (standart format) kompatibilním 29 bitovým adresovým 
formátem (extended format). Aplikační vrstva protokolu CAN je definována několika 
vzájemně nekompatibilními standardy CAL/CAN(Application Layer,CANopen), DeviceNet, 
CAN Kingdom. [41] Pro zajištění kompatibility nasazení sběrnice CAN byly definovány 
následující funkční vrstvy:  

• CAN vrstva objektů,  
• CAN transportní vrstva,  
• fyzická vrstva.  

Ve spojové vrstvě referenčního modelu ISO/OSI jsou zahrnuty všechny služby a funkce 
vrstvy objektů a transportní vrstvy. 
Rozsah objektové vrstvy zahrnuje: 

• Nalezení zprávy, která má být přenesena, 
• rozhodnutí, která přijatá zpráva transportní vrstvou se ve skutečnosti použije, 
• poskytnutí rozhraní k aplikační vrstvě. 

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

vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Hlavní tendencí vrstvy objektů je zajištění 
kompatibility s HW, který zajišťuje aplikační vrstva a zaručení toku prioritních dat s jejich 
vyhledáváním v reálném čase. Úkoly transportní vrstvy spočívají v zajištění přenosu s 
minimalizací a signalizací chyb, kontroly naplnění přenosových rámců, provedení arbitrážní 
procedury mezi vysílačem a přijímačem dat, adresování koncových zařízení, řízení kolizních 
situací, zajištění bitové a rámcové synchronizace a další. [39]  

6.1  Základní vlastnosti 
Sběrnice CAN je navržena distribuovanému řízení systémů v reálném čase 

s přenosovou rychlostí do 1Mbit/s a s velkým stupněm zabezpečení přenosu proti chybám. 
Protokol CAN je typu multi-master, což znamená, že každý uzel v síti může být master a řídit 
tak chování jiných uzlů. Tento typ řízení umožňuje jednodušší řízení a zvyšuje spolehlivost. 
Jestliže dojde k poruše jednoho uzlu v síti, funkčnost celé sítě není nijak omezena, přenese se 
jen zpráva s nejvyšší prioritou. Řízení přístupu k médiu je postaveno na náhodném 
přidělování, které řeší kolize na základě prioritního rozhodování. Komunikace mezi dvěmi 
uzly na síti je realizována pomocí následujících zpráv: 

• Datová zpráva (data frame transmission), 
• Žádost o data (remote transmission request, RTR), 
• Síťová zpráva (signalizace chyb a pozastavení komunikace), zajišťují dvě speciální 

zprávy (chybové zprávy a zprávy o přetížení). [42] 
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Zprávy vysílané po sběrnici neobsahují žádné údaje o tom komu jsou určeny a jsou přijímány 
všemi uzly na sběrnici. Tyto uzly poznají podle identifikátoru, který uvozuje zprávu, její 
význam přenášené zprávy a její prioritu. Pomocí identifikátoru zabezpečujeme, že uzel 
pomocí tzv. Acceptance Filteringu přijímá pouze jemu určené zprávy. 

6.2  Fyzická vrstva 
Protokol CAN definuje vlastní fyzickou vrstvu, která se odlišuje od modelu ISO/OSI. 

Základní požadavkem na fyzické přenosové medium je schopnost realizace funkce logického 
součinu (AND). Standard protokolu určuje dvě navzájem doplňující hodnoty bitů na sběrnici 
– dominant (dominantní) a recessive (ustupující). Můžeme přirovnat k logickým úrovním, 
jejichž hodnoty nejsou přesně určeny, záleží na skutečné konkrétní realizaci fyzické vrstvy. 

 
Dominant Recessive  0 1  

Dominant Dominant Dominant 0 0 0 
Recessive Dominant Recessive 1 0 1 

Tab. 7: Dominant/recessive and logický součin AND. [45] 
Pravidla pro stav na sběrnici jsou jednoznačné a jednoduché. Je-li vysílán ze všech 

uzlů sběrnice recessive bit, pak na sběrnici je úroveň recessive. Stav dominant nebo recessive 
na sběrnici je definována rozdílem napětí těchto vodičů. Je-li vysílán z alespoň jednoho uzlu 
sběrnice dominant bit, na sběrnici je úroveň dominant. Příkladem může být optické vlákno, 
kde stavu dominant odpovídá stav svítí a recessive stav nesvítí. 
Fyzické médium může být použito jak elektrické tak i optické a signál může být realizován 
jak drátovým tak i bezdrátovým přenosem. V normách ISO 11898 – 2, ISO 11898 - 3,  SAE 
J2411 a ISO 11992 jsou definovány pro elektrická média rozdíly napětí vodičů. [43] 

 
Obr. 32: Toleranční pásmo napěťových úrovní logických stavů na sběrnici CAN. [40] 

6.2.1  Normy pro realizaci fyzického média 
ISO 11898-2 high-speed 

Realizace fyzického média je nejčastěji definována podle normy ISO 11898-2. Norma 
definuje jednak elektrické vlastnosti vysílače a přijímače, tak i principy časování, 
synchronizaci a kódování jednotlivých bitů. Vedení sběrnice obsahuje dva vodiče 
s označením CAN-H (High) a CAN-L (Low). U dominantního stavu na vodiči CAN_H je 
napětí od -2V, na vodiči CAN_L je napětí až do +7V. [5] 

 Vedení sběrnice je na obou koncích zakončeno odpory (terminátory) o velikosti 
120Ω, z důvodu omezení odrazu. Jednotlivá zařízení jsou na sběrnici připojena pomocí 
konektoru, nejčastěji konektor D-SUB. U vozidel je elektrotechnika realizována také jediným 
vodičem. Snahou je vyvinout řešení pro přenos CAN signálu po stejném vodiči jako napájení. 
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Obr. 33: Konektor D-SUB. [40] 

 
Obr. 34: Úrovně logických stavů na sběrnici CAN. [40] 

Na sběrnice může být teoretický připojeno neomezené množství uzlů avšak s ohledem 
na zatížení sběrnice, zajištění korektních statických a dynamických parametrů, norma uvádí 
maximální počet připojených uzlů 30. Norma také specifikuje pro přenosovou rychlost 
1Mbit/s délku sběrnice 40m. Pro tyto hodnoty je specifikováno zpoždění signálu 5 μs/m.[43] 
Jiné přenosové rychlosti a délku sběrnice norma nespecifikuje. Maximální přenosové 
rychlosti pro různé délky udávané v tabulce tab. 8 jsou pouze informativní. Jejich hodnoty 
závisejí na spousty faktorech jako například typ použitého kabelu. [39]  

 

Přenosová rychlost [kbit/s] Délka sběrnice [m] 

1000 (ISO 11898) 40 (ISO 11898) 
500 112 
300 200 
100 640 

Tab. 8: Maximální délka sběrnice pro různé přenosové rychlosti. [39] 
 

ISO 11898-3 fault-tolerant (low-speed) 
 Alternativní forma sběrnicového rozhraní specifikována dle ISO 11898-3 (odolný vůči 
poruchám). Tento standard je vhodný pro elektroniku v automobilovém průmyslu. Byl 
vytvořen pro krátké sítě, problém odrazu v dlouhých sítí je zanedbán. To znamená, že tato 
sběrnice lze použít pro síť s velmi nízkým napětím a sběrnice není omezena na lineární 
topologii. Je schopen přenášet data asymetricky po jednom vedení. Norma definuje rychlost 
přenosu dat až do 125kbit/s s maximální délkou sběrnice v závislosti na zatížení. Až 32 uzlů 
na síti. Napěťová úroveň se pohybuje od -2V až do +7V, napájení je vymezeno pro +5V. [43] 
 
SAE J2411 single wire 
 Jednovodičový standard SAE J2411 je pro CAN síťové aplikace s nízkými požadavky 
na přenosovou bitovou rychlost a na délku sběrnice. Komunikace se uskutečňuje pomocí 
jediného vodiče s jmenovitou přenosovou rychlostí dat 33,3 kbit/s (nebo 83,3 kbit/s ve 



Strana  58                                                                                                                          6  CAN 

vysokorychlostním módu pro diagnostiku). Standard omezuje 32 uzlů na síť. Jeho hlavní 
aplikační oblast je v elektronice pro motorová vozidla. Používá nestíněný jednovodič, lineární 
topologie není nezbytná. [43] 
 
ISO 11992 point-to-point 
 Pro nízko-rychlostní sítě s odolností vůči chybám je specifikován ve ISO 11992 
standardu. Definuje dvoubodové spojení pro použití tažných vozidel nebo přívěsů, pro jedno 
vozidlo s přívěsem. Přenosová rychlost je 125 kbit/s s maximální délkou sběrnice 40m. 
Standard obsahuje sběrnicové chybové vedení a napájecí napětí (12V nebo 24V). Fyzického 
médium je nestíněný kroucený pár vodičů. [43] 

6.2.2  Časování a synchronizace bitů (Bit timing) 
 CAN protokol využívá synchronní posílání bitů zpráv. Tuto vlastnost musí zajistit 
kvalitní metodou synchronizace. U synchronního přenosu zprávy je synchronizace prováděna 
pouze na začátku vysílání prvních dat. Proto pro bezchybné čtení je prováděna 
desynchronizace v průběhu přenosu zprávy. 
  Na začátku zprávy u CAN protokolu je synchronizace prováděna pomocí sestupné 
hrany bitu SOF a následně změny úrovně signálu na sběrnici. Doba trvání jednoho 
informačního bitu je rozdělena na čtyři časové segmenty, každý segment je tvořen násobkem 
nejmenšího časového úseku (Time Quantum). 

• Synchronization segment – časový úsek pro synchronizaci na hranu signálu, 
• Propagation Tine Segment – složí pro kompenzaci zpoždění signálu po sběrnici. 

Zpoždění je dáno šířením signálu a zpožděním převodníků u uzlů. 
• Phase Segment 1 – tento segment slouží ke kompenzaci fázových poruch hran. Během 

resynchronizace se může prodlužovat. 
• Phase Segment 2 – slouží také ke kompenzaci fázových poruch hran s rozdílem, že 

během desynchronizace se může zkracovat. [45] 

 
Obr. 35: Struktura jednoho bitu na CAN sběrnici. [45] 

6.3  Linková vrstva 
 Linková vrstva protokolu CAN je tvořena dvěmi podvrstvami MAC a LLC jak 
v modelu ISO/OSI:  
 

• MAC (Medium Access Control) zastupuje jádro protokolu CAN. Úkolem je provádět 
kódování dat, vkládat doplňkové bity do komunikace (Stuffing/Destuffing), řídit 
přístup všech uzlů k médiu s rozlišení priorit zpráv, detekce chyb a jejich hlášení a 
potvrzování správně přijatých zpráv. 

 
• LLC (Logical Link Contol) je podvrstva řízení datového spoje, její úkol je provádět 

filtrování přijatých zpráv (Acceptance Filtering) a hlášení o možném přetížení 
(Overload Notification). [39] 
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 6.3.1  Řízení přístupu na sběrnici 
Síť typu multi-master umožňuje každému libovolnému uzlu zahájit vysílání, jestliže je 

připraven a sběrnice je v klidovém stavu (bus-free). Začne-li vysílat některý uzel dříve než 
ostatní, získává sběrnici na které posílá zprávu, ostatní účastníci sběrnice mohou vysílat až po 
odvysílání kompletní zprávy. Výjimku však tvoří chybové rámce, které se mohou vysílat 
bezprostředně po identifikaci chyby v právě přenášené zprávě jakýmkoliv účastníkem. Začne-
li vysílat současně několik uzlů, potom přístup na sběrnici získá ten, který přenáší zprávy s 
vyšší prioritou (zpráva s nižším identifikátorem). Identifikátor je umístěn na začátku každé 
zprávy viz obr. 37. Každý vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s hodnotou na 
sběrnici, jestliže zjistí, že na sběrnici je jiná hodnota než kterou vysílá okamžitě přeruší další 
vysílání. Jedinou možností jiné hodnoty je když vysílač vysílá recessive bit a na sběrnici je 
úroveň dominant viz obr. 36. Tím je zajištěno, že zpráva s vyšší prioritou bude odeslána 
přednostně a že nedojde k jejímu poškození, což by mělo za následek opakování zprávy a 
zbytečné prodloužení doby potřebné k přenosu zprávy. [41] 

Uzel, který nezískal při kolizi přístup na sběrnici musí vyčkat až bude sběrnice opět ve 
stavu Bus free. Jeden uzel vysílá zprávu a ostatní uzly poslouchají zda na sběrnici není zpráva, 
která je obsažená v jejich vstupním filtru. Pokud se shoduje, zpráva je přijata a předána dále k 
vyhodnocení. [41] 

 
Obr. 36: Řešení priorit přístupu na sběrnici CAN. [41] 

6.3.2  Zabezpečení přenosu zpráv 
Protokol CAN se vyznačuje silným mechanismem zabezpečení přenášených dat a 

velkou spolehlivostí.V následujících bodech jsou popsány mechanismy pro zabezpečení: 
 

• Kontrola odesílaných dat (monitoring) – každý vysílač porovnává bity, které vysílá 
na sběrnici a zpětným čtením porovnává hodnoty. Jsou-li obě hodnoty stejné, vysílač 
pokračuje ve vysílání. Jestliže zjistí rozdíl, nastávají dvě možné události: Za prvé 
nastal rozdíl v době vysílání Arbitration Fields (doba vysílání identifikátoru zprávy) 
řízení přístupu na sběrnici nebo ACK Slot (potvrzovací zpráva), přeruší se vysílání a 
přístup k médiu získá uzel vysílající zprávu s vyšší prioritou. Za druhé jestliže se 
rozdíl bitů zjistí v jiné době, je vygenerován bit error. 
 

• Potvrzení přijetí zprávy (ACK - Acknowledge) – každé zařízení, které se nachází na 
sběrnici musí potvrdit zprávu, která byla korektně přijata. Potvrzení se děje změnou 
jednoho bitu zprávy ACK z recessive (vysílaná hodnota) na dominant bit. 

   
• Kontrolní CRC kód (Cyclic Redundancy Check) – je umístěn na konci každé zprávy o 

délce 15 bitů. Je generován ze všech předcházejících bitů příslušné zprávy podle 
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polynomu: x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 , které už byly odvysílány. Kód 
vytváří kontrolní součet přijatých zpráv a hodnoty porovnává. Jestliže jsou rozdílné, 
jakýkoli uzel na sběrnici, který rozdíl detekoval, vygeneruje CRC chybu. 

 
• Vkládání bitů (bit stuffing) – vysílá-li se na sběrnici pět bitů stejné úrovně, je do 

zprávy vložen bit opačné úrovně.Opatření slouží pro detekci chyb a také pro správnou 
časovou synchronizaci přijímačů jednotlivých uzlů. Pokud přijímací zařízení zjistí 
chybu je vygenerována chyba vkládání bitů.  

 
• Kontrola zprávy (Message Frame Check) – přijatá zpráva se kontroluje podle dané 

specifikace. Pokud je na nějaké pozici bitu zprávy detekována nepovolená hodnota, je 
vygenerována chyba rámce (formátu rámce) . [44]   

6.3.3  Datové rámce 
CAN protokol definuje čtyři základní typy zpráv. Datová zpráva (Data Frame), která 

představuje základní prvek zprávy pro komunikaci po sběrnici. Touto zprávou se posílají data 
po sběrnici. Množství dat, které je možné poslat je omezeno od 0 až do 8 bytů. Další zprávou 
je žádost o zprávy (Remote Frame), kterou vysílá uzel, který žádá ostatní účastníky o zaslání 
požadovaných dat. Pro jednoduché příkazy uzlům (příkazy vypni/zapni) není nutné přenášet 
žádné datové bajty (význam příkazu je dán identifikátorem). 

Další zprávy (chybová zpráva a zpráva o přetížení) slouží k managamentu komunikace 
po sběrnici. Jedná se konkrétně o signalizaci detekovaných chyb, eliminaci chybových zpráv 
a vyžádání prodlevy. [43] 
 
Datová zpráva (Data Frame) 
 Datový rámec zabezpečuje přenos informací z vysílajícího uzlu všem ostatním uzlům 
na sběrnici. Protokol CAN využívá dva typy datových zpráv. První typ je určen ve specifikaci 
CAN 2.0A a je označován jako standardní formát zprávy (Standard Frame). Druhý typ 
specifikace CAN 2.0B definuje rozšířený formát zprávy (Extended Frame). Rozdíl mezi 
oběma formáty je v délce identifikátoru zprávy, která je 11 bitů pro standardní formát a 29 
bitů pro rozšířený formát zprávy. Na jedné sběrnici mohou být použity oba dva typy zpráv 
pouze pokud je podporován protokol CAN 2.0B. [40] 
 
Specifikace CAN 2.0A 
 Jak bylo řečeno je tento typ označován jako standardní formát zprávy (Standard 
Frame). Uspořádání bitů v této zprávě je na obrázku obr. 37.   
 

 
Obr. 37: Datový rámec podle specifikace CAN 2.0A. [39] 

 
Význam jednotlivých částí datové zprávy dle CAN 2.0A: 

• Start of Frame (SOF) – začátek zprávy, jednobitové pole s dominantní hodnotou, 
• Arbitration Field – řízení přístupu na sběrnici, pole obsahuje následující bity: 
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- Identifikátor zprávy – 11 bitů, označuje zprávu, velikost určuje prioritu zprávy. 
Nejmenší hodnota představuje největší prioritu. 

- Remote Transmission Request (RTR) – 1 bit, identifikuje jestli jde o datovou 
zprávu (Data Frame) nebo o žádost o vysílání (Remote Frame). V datové 
zprávě musí být tento bit typu dominant, v žádosti o vysílání typu recessive.  

• Control Field – řídící pole, obsahuje následující bity: 
- R0, R1 – rezervovaný jeden bit, 
- DLC (Data Length Code) – určují počet bytů v přenášené zprávě, 

• Data Field – datová oblast (0-8 bytů), 
• CRC Field – kontrolní pole, 

- CRC – 15 bitů, CRC kód, 
- ERC – 1 bit recessive, oddělovač CRC, 

• Acknowledge Field (ACK) – potvrzující pole, 
- ACK Slot – 1 bit, vysílá bit jako recessive a je přepsán na dominant 

přijímajícími uzly, jestliže přijali data korektně. 
- ACK Delimiter – 1 bit recessive, oddělovač ACK, 

• End Of Frame – konec rámce, 7 bitů recessive, 
• Interframe Space – 3 bity, bity recessive oddělující dvě zprávy. [40] 

 
Specifikace CAN 2.0B 
 Definuje dva formáty datové zprávy – standardní a rozšířený. 
Standardní formát zprávy (Standard Frame) je zcela převzat ze specifikace CAN 2.0A. 
Jediným rozdílem je využití bitu R1 na indikaci standardního nebo rozšířeného rámce. Ve 
specifikaci CAN 2.0B je tento bit označován IDE (Identifier Expresion). Pro standardní 
formát je typu dominant a pro rozšířený je typu recessive. 

 
Obr. 38: Začátek datového rámce (Standardní formát) podle CAN 2.0B. [39] 

 
Rozšířený rámec (Extended Frame) používá 29 bitový identifikátor zprávy. Je 

rozdělen do dvou částí: 11 bitů (stejné jako u standardní formátu zprávy) a 18 bitů viz obr. 
RTR je zde nahrazen SRR (Substitute Remote Request). V rozšířeném formátu je jeho 
hodnota vždy recessive. Toto zabezpečuje, aby při vzájemné kolizi standardního a rozšířeného 
formátu zprávy na sběrnici získal přednost standardní formát. Pro řízení přístupu k médiu jsou 
použity ID (11 bit), SRR, IDE, ID (18 bit), RTR. V tomto pořadí je určena priorita datové 
zprávy. Rozšířený formát má také některé úskalí. Potřebují větší šířku pásma, detekce chyb je 
omezena. Vybraný polynom pro 15 bitů je optimalizován na rámec délky do 112 bitů. [41] 

 
Obr. 39: Začátek datového rámce (Rozšířený formát) podle standardu CAN 2.0B. [39] 
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Žádost o data (Remote Frame) 
 Formát žádosti o data má obdobný formát jako datový rámec. Od datové zprávy se liší 
RTR (řízení přístupu na sběrnici) bitem, jenž je nastaven na úroveň recessive a chybí zde 
datová oblast. Uzel takto žádá některý jiný uzel na síti o vysílání datového rámce se shodným 
identifikátorem, jaký je v žádosti. Pokud ve stejném okamžiku jeden účastník žádá o zaslání 
dat a jiný data se stejným identifikátorem vysílá, přednost získá uzel vysílající datovou 
zprávu. Z důvodu dominantní úrovně na pozici RTR bitu má tato zpráva vyšší prioritu. [40] 
 
Chybová zpráva (Error Frame) 
 Chybovou zprávu generuje jakýkoli uzel na sběrnici, který detekuje chybu v přenášené 
zprávě (např. chyba bitu, chyba CRC, chyba vkládání bitů, chyba rámce). Podle toho v jakém 
stavu se uzel, který zjistil chybu, nachází, vygeneruje buď aktivní (6 bitů dominant) nebo 
pasivní (6 bitů recessive) příznak chyby. Tím je porušena struktura rámce a ostatní uzly 
začnou vysílat chybové zprávy. Délka úseku může být od 6 do 12 bitů. 
 Po vyslání chybového příznaku vysílá každý uzel bity recessive. Také detekuje stav na 
sběrnici, jakmile rozpozná první bit stavu recessive, začne vysílat dalších sedm bitů úrovně 
recessive jako oddělovač chyb (ukončení chybové zprávy). [42] 
 
Zpráva o přetížení (Overload Frame) 
 Slouží k oddálení vysílání další datové zprávy nebo žádosti o data. Tento způsob 
využívají zařízení, které jsou buď přehlcena a nejsou schopny dále přijímat ani zpracovávat 
další data. Struktura zprávy o přetížení je obdobná zprávě o chybě. Vysílání může být 
uskutečněno po konci zprávy (End of Frame), oddělovače chyb nebo oddělovače zprávy 
přetížení. [44] 

6.4  Přehled aplikací se sběrnicí CAN 
• Řízení vzdálených zařízení (požadavky řízení, konfigurace parametrů, diagnostika),  
• předávání informací v technologii (vzdálená čidla, akční členy, operátorské panely),  
• průmyslové informační systémy (rychlá komunikace mezi množstvím jednotek 

informačního systému),  
• systémy inteligentních budov (zabezpečovací systémy, řídící systémy). [41] 

6.5  Přehled výhod a nevýhod sběrnice CAN 
Pro rychlý obraz o výhodách sběrnice CAN lze uvést tyto výhody a nevýhody: 
Výhody: 

• Vysoká rychlost přenosu dat až 1Mbit/s při délce sběrnice do 40m (125kbit/s – 560m),  
• rozlišení zpráv identifikátorem CAN 2.0A 11bitů a CAN 2.0B 29bitů,  
• selekce přijímaných zpráv na základě jejich identifikátoru,  
• prioritní přístup zabezpečující urychlené doručení významných zpráv,  
• diagnostika sběrnice např.: chyba doručení zprávy, chyba CRC, přetečení bufferu,  
• značná úroveň zabezpečení přenosu,  
• vysoká provozní spolehlivost,  
• stále se rozšiřující součástková základna, nízká cena.  

Nevýhody: 
• Omezený počet dat přenášených v rámci jedné zprávy (0 až 8 Byte),  
• prvotní náročnost nastavení registrů CAN sběrnice. [41] 

Existují další modifikace protokolu CAN. Jako například CANopen, CAL atd. ale těmi to se 
v této práci nebudu zabývat. Bližší informace najdete ve specifikaci [46] a [43]. 

http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?CD=900564
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7   Stručný přehled 
V této kapitole je uveden přehled základních a nejdůležitějších parametrů sběrnic, 

které jsou popsány výše. Dále jsou tyto parametry obsaženy v následující tabulce. 

7.1   PROFIBUS 
Patří do vrstvy fieldbus. Postaven na referenčním modelu ISO/OSI. Technologii vyvinuly 
firmy Bosh, Siemens, Klöckner & Miller (Profibus Nutzerorganisation). Rok uvedení DP - 
1994 , PA - 1995. 
Rozdělení: 

Datová komunikace: 
• Profibus – FMS (Fieldbus Message Specification) pro datovou komunikaci mezi PLC 

a field zařízeními. 
Procesní a field komunikace: 
• Profibus – DP (Decentralized Peripherals) pro rychlý cyklický přenos dat s field 

zařízeními (běžný průmysl). 
• Profibus – PA (Process Automation) používán v náročných prostředích v procesní 

automatizaci (nebezpečí výbuchu, chemický průmysl). 
Přenos dat a napájení na jediném kabelu 
Kódování Manchester 

7.1.1   Fyzická vrstva 
Profibus nabízí následující tři možnosti fyzické vrstvy: 

• Rozhraní RS-485 (Profibus DP, Profibus FMS) – až 12Mbit/s (100m). 
• MBP proudová smyčka dle IEC 1158-2 (Profibus PA) – konst. 31.25kbit/s (max. 1km) 

(FISCO). 
• optické vlákno (Profibus DP, Profibus FMS) – až 12Mbit/s (15km). 

7.1.2   Linková vrstva 
Metoda řízení přístupu na sběrnici: 

• Token passing, 
• Master – slave. 

Diagnostika: nefunkční stanice, ztracený token,  přenosové chyby (Hamming. vzdálenost 4). 
Počet zařízení na sběrnici je 32 (resp. 127 s opakovači). 

7.2   PROFINET 
Otevřený průmyslový standard, založený na standardu Ethernet (IEEE 802.3 tzn. Fast 
Ethernet 100Mbit/s)  pro všechny oblasti výroby a automatizace procesů. Vyvinuta 
mezinárodní organizací Profibus International (PI). 
Profinet je dostupným ve dvou provedení Profinet CBA a Profinet IO: 

• Profinet CBA – pro modulární konstrukce provozů (technologických zařízení), 
založený na komponentách (technologických modulech) s definovaným rozhraním, 

• Profinet IO – určený pro integraci distribuovaných periferií (vstupů a výstupů). 
Rok uvedení Profinet CBA 2002. 
                     Profinet IO 2004. 

7.2.1   Fyzická vrstva 
• Topologie star (hvězda), bus (sběrnice), tree (strom), ring (kruh)  
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• Měděný kroucený pár (STP) – 100BASE TX (max. 100m) 
• Vláknová optika – 100BASE-FX (max. 14km) 

7.2.2   Linková vrstva 
• Standardní komunikace – TCP/IP (běžná automatizace, 100ms). 
• Komunikace pro reálný čas – RT  (provozní automatizace, 10ms). 
• Izochronní reálný čas – IRT (řízení pohybu, 1ms). 

 

7.3   AS-Interface 
Nejnižší vrstva hierarchie sběrnicového systému. Umožňuje připojení jednoduchých senzorů 
a akčních členů pomocí jediné sériové linky. Přenos dat a napájení po jediném vedení. Rok 
uvedení 1993. Síť typu Master-multiSlave  
Verze sběrnice: 

• AS-Interface 1.0 – 31 zařízení Slave (1993) 
                                       – 124  binárních vstupů a 124 binárních výstupů 

• AS-Interface 2.1 – 62 zařízení Slave (1998) 
    – 248  binárních vstupů a 186 binárních výstupů 

• AS-Interface s bezpečnostními prvky (2001) 
• AS-Interface 3.0 – 16 bitový přenos dat (2004) 

    – 248  binárních vstupů a 248 binárních výstupů 

7.3.1   Fyzická vrstva 
• Nestíněný nekroucený dvoužilový kabel s izolací zvláštním způsobem profilovanou. 
• Topologie: neomezená. 
• Snadné spojení modulů pomocí speciální metody (piercing method). 
• Max. délka 100m (300m s opakovači). 
• Rychlost 166 kbit/s. 

7.3.2   Linková vrstva 
• Metoda řízení přístupu na sběrnici: Master/Slave s cyklickým vyzýváním (cyclic 

polling) 
• kódování dat kódem Manchester 

 

7.4   INTERBUS 
Otevřená standardizovaná průmyslová sběrnice, která slouží k propojení I/O zařízení a 
průmyslových field zařízení v řídícím systému. 
Vyvinut firmou Phoenix Contact. 

7.4.1   Fyzická vrstva 
• Topologie: aktivní kruh,  
• přenosová rychlost 500 kbit/s,  
• 512 zařízení typu Slave s 4096 I/O body,  
• maximální délka sítě: 13 km,  
• maximální délka mezi sousedními jednotkami : 400m (pro měděné vodiče) nebo až 

3600m (pro optická vlákna). 
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7.4.2   Linková vrstva 
• Fyzické adresování je založeno na fyzickém umístění zařízení v síti. 
• Přenos dat je prováděn postupným sériovým přenosem jednotlivých bitů. 
• sběrnicový systém Master/Slave, který pracuje metodou souhrnného bloku 

(summation frame). 
 

7.5   CAN 
Sériový multiplexový datový komunikační protokol.Vyvinut firmou Robert Bosch GmbH.  
Protokol je navržen pro distribuované řízení systémů v reálném čase s přenosovou rychlostí až 
do 1Mbit/s a vysokým stupněm zabezpečení. 
Specifikace: 

• CAN 2.0A – 11 bitové adresy koncových zařízení (standart format). 
• CAN 2.0B – 29 bitové adresy koncových zařízení (extended format). 

7.5.1  Fyzická vrstva 
Požadavek na přenosové médium je schopnost realizace funkce logického součinu. Dvě 
hodnoty bitů na sběrnici dominant a recessive. 
Fyzické média (normy): 

• ISO 11898-2 high-speed (max. 30 uzlů, 1Mbit/s na 40m), 
• ISO 11898-3 fault-tolerant (low-speed) (max. 32 uzlů, 125kbit/s), 
• SAE J2411 single wire (max. 32 uzlů , 33.3 kbit/s), 
• ISO 11992 point-to-point (125 kbit/s na 40m). 

7.5.2   Linková vrstva 
• Řízení přístupu k médiu je náhodném přidělování, které řeší kolize na základě 

prioritního rozhodování. 
• Síť je typu multi-master. 
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Následující tabulka obsahuje základní informace o výše zmiňovaných průmyslových 
sběrnicích. 
 

  PROFIBUS PROFINET AS-Interface INTERBUS CAN 

Technologii 
vyvinul PNO 

PI (Phoenix 
Contact, 
Siemens) 

AS-I 
Consortium 
(Siemens) 

Phoenix 
Contact 

Robert 
Bosch 
GmbH 

Rok uvedení DP-1994, 
 PA-1995 

CBA-2002 
IO-2004 1993 1984 1993 

V
še

ob
ec

né
 in

fo
rm

ac
e 

Standard DIN 19245 IEEE 802.3 IEC DIN 19258 ISO 16845 

Topologie 
sítě 

Lineární, 
hvězda, kruh 

Lineární, 
strom,hvězda

Lineární, kruh, 
strom, hvězda Aktivní kruh Lineární 

Fyzické 
medium 

Kroucený pár 
nebo optické 

vlákno 

STP, optické 
vlákno, 

bezdrátové 

Dvouvodičový 
kabel 

Kroucený 
pár, vlákno, 
a slip-kruh 

dva nebo 
jeden vodič 

Max. počet 
zařízení 127 uzlů  31 slave (resp. 

62) 256 uzlů 32 uzlů 

Fy
zi

ck
á 

vr
st

va
 

Max. 
vzdálenost 

10 km 
s opakovači, 

14 km (vlákno) 

100 m 
14 km 

(vlákno) 

100 metrů, 300 
s opakovači 

400 
m/segment, 

3,6 km 
(vlákno) 

640 m 
(100kbit/s) 

Metoda 
komunikace 

Master/slave 
Token passing TCP/IP, RT 

Master/slave 
s cyklickým 
vyzýváním 

Master/slave 
s přenosem 

rámců 
Master/slave

Vlastnosti 
přenosu 

DP až 
12Mbit/s 
PA konst. 

31.25kbit/s 

100Mbit/s, 
Ethernet 

Data a 
napájení, 

odolné EMI, 
166 kbit/s 

500 kbit/s, 
full duplex 

Až 1 Mbit/s, 
Napájení na 

jednom 
kabelu 

Metoda 
arbitráže 

 
Token passing CSMA/CD 

Master/slave 
cyklické 
vyzývání 

Není CSMA/BA 

Detekce 
chyb HD4, CRC CRC HD2, MAN 16-bit CRC 15-bit CRC 

Př
en

os
ov

ý 
m

ec
ha

ni
sm

us
 

Diagnostika 

Diagnostika 
stanice, 

modulu a 
kanálu 

Diagnostické 
přerušení 

Výpadek 
podřízeného a 

zařízení 

Kontrola 
CRC, přeruš. 

kabelu 

CRC, chyba 
doručení 
zprávy, 
buffer 

Tab. 9: Přehled základních informací. 
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8 Závěr 
 

V této práci byly shromážděny veškeré dostupné informace o průmyslových 
sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které jsou využívány 
v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě 
strojního inženýrství. Práce byla rozdělena na sedm částí. Kapitula první popisuje obecné 
rozdělení průmyslových sběrnic. Druhá kapitola se zabývala průmyslovou sběrnicí 
PROFIBUS. Další kapitola pojednávala o průmyslové sběrnici PROFINET. V další kapitole 
byla specifikována průmyslový sběrnice AS-Interface. Následující kapitola obsahovala 
průmyslovou sběrnici INTERBUS. Další popisovala průmyslovou sběrnici CAN. Na závěr 
byly tyto sběrnice stručně popsány a jejich základní informace byly shrnuty do tabulce. 
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