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Abstrakt 

Bakalárska práca sa skladá z troch častí. Prvá časť popisuje a bližšie približuje komunikačnú 

sieť AS-Interface. Na základe prvej teoretickej časti je navrhnuté mikroprocesorom riadené 

zariadenie typu slave, ako pamäť pre minimálne 8 alfanumerických znakov. V druhej časti je 

zobrazený návrh schémy zapojenia v programe Eagle layer editor 4.12 a návrh dosky plošných 

spojov. Na základe návrhu bola doska plošných spojov vyrobená a osadená súčiastkami. 

Dokončená doska plošných spojov bola následne oživená. Tretia časť práce sa venuje 

programovaniu. Pomocou programovacieho jazyka C boli napísané zdrojové kódy. Program bol 

následne nahratý do mikroprocesora. 
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AS-I zákaznícky modul, zbernica AS – Interface, mikroprocesor Atmel AT89C51ED2, návrhový 
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Abstract 

Bachelor thesis consists of three parts. First part describes and gives closer look at 

communication network AS-Interface. Based on the first theoretical part is proposed device 

managed by microprocesor - type slave, as memory for at least 8 alphanumerical signs.  In the 

second part we find proposal of scheme wiring in Eagle lyer editor 4.12 program and proposal of 

circuit board. The circuit board has been manufactured and components installed according to 

the proposal. Finished circuit board was subsequently revived. The third part of the thesis is 

dedicated to programming. The source codes were written by using the C programming 

language. The program has been then recorded into microprocessor. 
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1. ÚVOD 

AS-Interface je inteligentný komunikačný systém pre najnižšiu úroveň 

automatizácie. 

Už na prvý pohľad AS-I rozpoznáme medzi viacerými komunikačnými 

systémami na základe jeho typickej žltej farby kábla, ktorý sa stal zároveň aj 

obchodnou značkou AS-Interface. 

AS-Interface sa stal obľúbenou najmä svojou jednoduchosťou, rýchlosťou, 

hospodárnosťou a možnosťou širokého využitia. V odborných kruhoch je dobre 

známym modelom pre automatizáciu a postupne sa dostáva aj do povedomia širokej 

verejnosti. 

Cieľom práce bude oboznámiť sa s riešenou problematikou a s komunikačnou 

sieťou AS-Interface. Na základe získaných vedomostí sa vytvorí AS-Interface modul 

typu slave ako pamäť pre minimálne 8 alfanumerických znakov. Navrhne sa schéma 

zapojenia a doska plošných spojov v návrhovom systéme EAGLE 4.11. Následne sa 

vytvorí príslušné programové vybavenie AS-Interface modulu typu slave. Posledným 

krokom bude overenie funkčnosti. 
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2. ZBERNICA AS–INTERFACE 

Zbernica AS-Interface (ďalej iba AS-I) [1] je inteligentný komunikačný 

systém pre najnižšiu úroveň automatizácie. 

Systém AS-I umožňuje začlenenie do siete a správnu funkciu senzorov 

a aktuátorov od rôznych výrobcov. Toto začlenenie sa prevádza len jedným káblom. 

Štruktúra je otvorená voči nadradeným úrovniam a je základom pre profesionálne 

pokrokové systémové riešenia. 

Vyššie spomínaný kábel má žltú farbu a práve žltý kábel sa stal obchodnou 

značkou AS–I. Veľkou výhodou je, že kábel prenáša nielen napájanie, ale aj 

zabezpečuje obojsmerný prenos dát. Ďalšou výhodou je ľahké pripojenie všetkých 

komponentov, využíva sa tu prerezávajúca metóda, takže odpadajú komplikácie 

s odizolovávaním a svorkovaním.  

Pre napájanie aktívnych výstupných prvkov s vyššou spotrebou alebo pre 

zaistenie núdzového obehu, slúži podobný čierny plochý kábel 24V. 

Značka AS-I sa dostala na popredné miesto v oblasti automatizácie vďaka 

svojej jednoduchosti, hospodárnosti a mnohostrannej využiteľnosti. 

 

2.1 SÚČASTI AS-INTERFACE[3] 

AS-I master – spravuje celú sieť, organizuje v nej prenos dát a spája AS-I 

sieť s riadiacou jednotkou.  

AS-I slave – pripája senzory a aktuátory k AS-I sieti, obsahuje AS-I čip. 

AS-I kábel – kábel typickej žltej farby so špeciálnym profilom. Je to 

netienený dvojvodičový kábel zaisťujúci pripojenie. Prvky sa pripájajú metódou 

prerezávacieho spoja. Zároveň prenáša signál a napájanie pripojených senzorov 

a aktuátorov. 

Zdroj napätia – napája všetky pripojené obvody AS-I siete. 
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2.2 VLASTNOSTI A PARAMETRE AS-INTERFACE  

AS-I je s obľubou využívaný model v automatizácii. V nasledujúcich bodoch 

je stručná charakteristika základných vlastností [1],[2]: 

- Prenos dát siete je riadená spôsobom master – slave (respektíve master – 

multislve), teda jednou nadradenou stanicou (master) a až 31 (62 podľa 

špecifikácie verzie 2.1) aktívnymi podriadenými stanicami (slave). 

- Typológia siete postavená na AS-I je veľmi rozmanitá, môže sa jednať 

o typológiu (Obr. 1 – Možné typológie AS-I [2]): 

� zbernica, 

� hviezda, 

� strom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Možné typológie AS-I [2] 

- Zbernica (fyzické prenosové médium) tvorí netienený a nekrútený dvojžilový 

kábel, ktorý slúži pre obojsmerný prenos dát, ale aj k elektrickému napájaniu. 

Jeho izolácia je zvláštnym spôsobom profilovaná tak, aby umožnila ľahkú, 

spoľahlivú a rýchlu montáž a vyššie spomenutý prenos signálu a napájania. 

- Veľkosť napájacieho napätia je 24 V DC, maximálne 8A na zbernicový zväzok. 

- Dĺžka vedenia môže byť maximálne až 100 m, pre dlhšie vzdialenosti je možné 

použiť zosiľovače (opakovač = repeater), ktoré predĺžia vzdialenosť o ďalších 
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100 m. Pri použití dvoch takýchto opakovačov možno dosiahnuť vzdialenosť až 

300 m. Uvádza sa, že týmto spôsobom je možné AS-I rozšíriť až na 500 m. 

- Prístup ku slave-u a prenášanie dát v sieti AS-I fungujú na princípe cyklického 

vyzvania, jednoduchý master – systém. Každý cyklus sa skladá až z 31 master – 

volaní a 31 slave – odpovedí (resp. 62 u verzie 2.1). Celý cyklus trvá menej než 

5 ms. (resp. 10 ms pri špecifikácii 2.1). Pri menšom počte riadiacich staníc je 

doba cyklu kratšia.  

- Adresy na zariadeniach slave sú pevné a jednoznačné. Adresa je v každom slave 

– module zapísaná v energeticky nezávislej pamäti. 

- Počet I/O: ku každej aktívne riadenej stanici možno pripojiť až štyri binárne 

vstupné alebo výstupné pasívne prvky (spínače, binárne výstupy) alebo ich 

kombinácie, u všetkých slave – modulov. To je teda 124 účastníkov na jeden 

zbernicový zväzok, podľa špecifikácie 1.0, 248 vstupov podľa špecifikácie 2.1. 

- Rýchlosť prenosu dát je až 167 kb/s. 

- Hľadanie chýb zabezpečuje spôsob modulácie a formát správy. V prípade 

poškodenia správy je zaistené jej opakovanie. 

- Systém vykazuje veľkú mieru elektromagnetickej zlučiteľnosti a vysoký stupeň 

krytia (IP67 i pri odpojení stanice). 

- Popri prenose dát systém umožňuje aj parametrizovať a adresovať riadené 

stanice, indikovať ich stav (status) a sieť automaticky konfigurovať. 

- Signály z analógových snímačov a k analógovým akčným členom je možné 

prenášať v niekoľkých cykloch siete (špecifikácia AS-I verzie 2.1 umožňuje 

ľahko pripojiť a prenášať i väčší počet analógových signálov). 

- Systém AS-I podľa verzie 2.1 má zosilnenú funkciu vnútornej diagnostiky. 

 

2.3 KOMUNIKA ČNÝ SYSTÉM 

2.3.1 AS-Interface v modely ISO/OSI  

Tak isto ako všetky priemyselné zbernice aj AS-I môžeme kategorizovať 

podľa siedmych úrovní referenčného modelu ISO/OSI [3]. Sedem vrstiev modelu 

ISO/OSI: 
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- Vrstva 1 – fyzická je orientovaná na elektrické a mechanické spojenie 

účastníkov komunikácie a prenáša medzi nimi tok informácií. 

- Vrstva 2 – linková je zodpovedná za prenos dát, nachádza sa nad fyzickou 

vrstvou. V tejto vrstve sa dáta formujú do rámcov, označia sa adresou, získa 

informáciu o zabezpečení dát a postupne sa dáta vysielajú po vedení. Zodpovedá 

aj za ošetrenie chýb. 

- Vrstva 3 – sieťová zodpovedá za prípravu adries a smerovanie dátových ciest. 

- Vrstva 4 – transportná pripravuje dáta pre sieťové transportné rozhranie. 

- Vrstva 5 – relačná prihlasuje a odhlasuje spojenie. 

- Vrstva 6 – prezentačná transformuje sieťové formáty na užívateľské formáty. 

- Vrstva 7 – aplikačná užívateľovi modelu poskytuje sieťové služby. 

 

V AS-I sú realizované len tri vrstvy so siedmych a to vrstva 1 – fyzická, 

vrstva 2 – linková a vrstva 7 – aplikačná. 

 

2.3.2 Profil zariadenia (slave) [3] 

Čítanie konfigurácie vstupov a výstupov umožňuje masteru čítať nastavenú 

konfiguráciu vstupov a výstupov slaveov. Konfigurácia je odosielaná v odpovedi 

slavu na túto výzvu a spolu so žiadosťou obsahujúcou povel „čítaj kód ID“ slúži pre 

jednoznačnú identifikáciu slavu. Konfigurácia I/O má veľkosť 4 bity, je udaná 

výrobcom a pevne uložená v pamäti slavu a nemožno ju meniť. 

 

2.3.2.1 Čítanie kódu ID 

Príkaz „čítaj kód ID“ slúži pre identifikáciu slavu, používa sa spolu 

s konfiguráciou I/O pre jednoznačnú identifikáciu slavu. Kód ID je tvorený tromi 

časťami: 

1. Vlastný kód ID – identifikuje rôzne druhy slavov. Má veľkosť 4 bity, je 

udaný výrobcom a pevne uložený v pamäti slavu a nemožno ho meniť. 

2. Rozšírený kód ID 1 – môže užívateľ meniť podľa potreby. Používa sa pri 

označovaní slavov, ktoré sú z hľadiska výrobcu rovnaké, ale z užívateľského 
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hľadiska sa líšia parametrami. Kód má veľkosť 4 bity pri normálnych slavoch ,ale pri 

slavoch s rozšírenou adresnosťou 3 bity. 

3. Rozšírený kód ID 2 – Používa sa pre rozšírenie identifikácie slavov. 

Podobne ako vlastný kód ID má veľkosť 4 bity, je nemenný, zadaný výrobcom 

a uložený v pamäti slavu. 

 

Profil slavu tvorí kombinácia I/O konfigurácie a kódu ID. Profil slavu 

obsahuje špecifikáciu významu dát a parametrov, ktoré očakáva alebo vysiela. Ďalej 

obsahuje aj špecifikáciu chovania slavu a ďalšie definície, ktoré podporujú vzájomnú 

zameniteľnosť slavov rôznych výrobcov ale s rovnakou funkciou. 

 

2.4 PRENOS ANALÓGOVÝCH HODNÔT  

Medzi masterom a jednotlivýcmi slavmi [3] je možné v jednom cykle 

previesť 4 informačné bity. Teda pri použití 4DI/4DO modulu môžu byť prenesené 4 

dátové bity s rôznymi informačnými obsahmi a to obojsmerné. Pri jednom cykle je 

možné preniesť 4 dátové bity. V prípade väčšieho prenášaného množstva informácií 

je potrebné vytvoriť nejaký komunikačný protokol. Pomocou komunikačného 

protokolu sa prenášané informácie ukladajú za seba a tak vytvárajú podstatne väčšie 

bitové slovo aj napriek tomu, že sa ešte stále pri jednom cykle prenesú len 4 dátové 

bity. 

Jedným možným druhom spomínaného protokolu sú štandardné profily AS-I. 

Profil S-7.3 slúži na prenos 16 bitového slova z maximálne štyroch meracích 

kanálov. 

Je to profil prenosu dát od masteru k slave ale aj od slave k masteru. Pri 

oboch prípadoch sú tieto 4 dátové bity rozdelené na 3 bity dát XXX a jeden 

kontrolný bit K. V každom cykle sa prenesie KXXX. Pri použití siedmych cyklov 

(maximálny čas prevodu 50 ms) sa prenesie 21 bitov, tie sú rozdelené podľa Tab. 1 – 

Prenos analógovej hodnoty. 
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Tab. 1 – Prenos analógovej hodnoty [3] 

Bity pre 

rozšírenie 
Užívateľské dáta 

Doplnkové 

bity 

E3 E2 E1 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 O V 

 

Kde: 

E3, E2, E1 prenosové kanále (binárne číslo určí číslo kanálu, 1 - 4), 

D1 ... D16 dáta určené užívateľom na prenos, 

O pretečenie (overflow), ak: 

 O = 0  hodnota sa nachádza v rozsahu 

 O = 1 hodnota je mimo rozsahu 

V platná hodnota (valid), ak: 

 V = 0 neplatná hodnota 

 V = 1 platná hodnota 

 

2.4.1 Štandardné profily 

 

Na základe vyššie popísaného princípu prenos dát je uskutočnený pomocou 

týchto postupností: 

- prenos dát z masteru na slave (výstupné dáta) 
Master (odpoveď)  Slave (požiadavka) 

K X X X > 111 

K E3 E2 E1 > 101 

K D16 D15 D14 > 100 

K D13 D12 D11 > 011 

K D10 D9 D8 > 010 

K D7 D6 D5 > 001 

K D4 D3 D2 > 000 

K D1 O V  > 111 
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- prenos dát zo slavu na master (vstupné dáta) 
Master (odpoveď)  Slave (požiadavka) 

K111 > E3 D2 E1 

K101 > D16 D15 D14 

K100 > D13 D12 D11 

K011 > D10 D9 D8 

K010 > D7 D6 D5 

K001 > D4 D3 D2 

K000 > D1 O V 
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3. POŽIADAVKY PRE ZARIADENIE TYPU 

SLAVE 

Na základe požiadaviek systému AS-I sa navrhlo zariadenie, ktoré spĺňa 

nasledujúce podmienky: 

- je plne kompatibilné so sieťou AS-I verzia 3.0 a verzia 2.1, 

- vstupné, výstupné obvody sú riadené mikroprocesorom, 

- obsahuje pamäť pre najmenej 8 alfanumerických znakov pre identifikáciu 

zariadenia, 

- napájanie obvodov s galvanickým oddelením z AS-I zbernice, 

- komunikačné rozhranie s osobným počítačom. 

3.1 NÁVRH AS-I SLAVE MODULU 

Navrhnuté zariadenie sa skladá z niekoľkých častí. Jednotlivé časti zobrazuje 

Obr. 2 - Bloková schéma AS-I slave modulu. 

Obr. 2 - Bloková schéma AS-I slave modulu 

 

Komunikácia s AS-I zbernicou je realizovaná pomocou AS-I slave, na ktorú sa cez 

galvanické oddelenie pripája mikroprocesor a ostatné vstupne a výstupné obvody.  
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3.2 POUŽITÝ AS-I SLAVE  

Pri návrhu sa použil AS-I čip (Obr. 3 - Bloková schéma ASI4U) od firmy 

ZMD [4] s označením ASI4U, ktorý podporuje najnovšiu špecifikáciu 3.0.  

 

Ďalšie vlastnosti obvodu 

- 4 vstupné a 4 výstupné digitálne porty, 

- LED výstupy s indikáciou stavu, 

- kompatibilné s A2SI, 

- výstup 5V pre napájanie externých obvodov. 

 

 

Obr. 3 - Bloková schéma ASI4U [4] 
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3.2.1 Zapojenie obvodu 

Zapojenie AS-I obvodu sa navrhlo podľa odporúčaného zapojenia výrobcu, 

pre aplikácie typu slave. Obvod sa pripája cez usmerňovaciu diódu D21 na AS-I 

zbernicu, z ktorej sa obvod napája. Dióda D22 je ochranná dióda proti prepólovaniu. 

Vyvedené výstupy LED slúžia na indikáciu stavu zariadenia. Pre ich správnu činnosť 

je potrebné pripojiť výrobcom odporúčané kondenzátory. K obvodu je pripojený aj 

oscilátor s frekvenciou 8 MHz. Z dôvodu ochrany sa na vstupné a výstupné digitálne 

porty AS-I obvodu pripojili schotkyho diódy BAT42. Chránia porty pri prípadnom 

zlom nastavení obvodu pri oživovaní. Pre prípad neskorších potrebných úprav 

a ľahšej diagnostiky sa všetky nepoužité výstupy vyviedli na dosku plošných spojov. 

Pri návrhu schémy zapojenia AS-I obvodu v programe Eagle layer editor sa 

využila už existujúca knižnica A2SI-E, ktorú vytvoril CSERI P. (2009). Použitý AS-I 

obvod ASI4U má zhodnú veľkosť a počet výstupov ako starší obvod A2SI-E. 

Rozdiel je v označených výstupoch Obr. 4 - Rozdiel v rozložení usporiadania 

výstupov. Keďže sú súčiastky až na malé rozdiely zhodné aj zapojenie obvodov sa 

zmení len minimálne. Výstupy LED1 a LED2 obvodu ASI4U, sa zamenili 

s výstupmi LED a U5RD A2SI-E obvodu. To znamená, že v schéme zapojenia 

výstup LED zapájame ako LED1 a výstup U5RD zapájame ako LED2. 

 

 

Obr. 4 - Rozdiel v rozložení usporiadania výstupov [5],[4] 
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Obr. 5 - Schéma zapojenia obvodu ASI4U [4],[6] 

 

Pri návrhu sa ďalej rátalo aj s výmenou AS-I obvodu preto bola navrhnutá 

redukcia v podobe plošného spoja, na ktorej je osadený obvod ASI4U. Tento plošný 

spoj je osadený do pätice, ktorá je umiestnená na plošnom spoji s mikroprocesorom. 

 

Obr. 6 - Redukcia pre ASI4U [6] 

 

3.3 POUŽITÝ MIKROPROCESOR 

Na riadenie celého systému je použitý mikroprocesor s typovým označeným 

AT89C52ED2 [7] od výrobcu ATMEL. Je to osem bytový mikroprocesor. Bol 

zvolený kvôli množstvu výstupov, jednoduchosti zapojenia a možnosti 
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programovania cez rozhranie UART. Jeho hlavnou úlohou je komunikácia so stranou 

AS-I, a vykonanie inštrukcií obslužného programu. 

 

Charakteristické vlastnosti mikroprocesora: 

- štyri 8bitové vstupné/výstupné porty, 

- 64 kByte integrovanej flash pamäte, 

- integrovaná pamäť EEPROM 2048 Byte, 

- integrovaná rozšírená pamäť XRAM 1792 Byte 

- maximálna taktovacia frekvencia 60 MHz, (interné spracovanie kódu), 

- programovanie pomocou asynchrónnej sériovej linky UART. 

 

Blokovú schému mikroprocesora a použité puzdro zobrazuje Obr. 7 - Bloková 

schéma mikroprocesoru Atmel AT89C51ED2. 

 

 

Obr. 7 - Bloková schéma mikroprocesoru Atmel AT89C51ED2 [7] 
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3.4 NAPÁJANIE INTEGROVANÝCH OBVODOV  

Zariadenie sa pripája na AS-I zbernicu, z ktorej [6] má byť aj napájané. Je 

známe, že podľa špecifikácie AS-I 1.0 jedno zariadenie slave pripojené na zbernicu 

môže mať maximálny prúdový odber 200mA, čo by navrhované zariadenie nemalo 

presahovať. 

Tab. 2 - Prúdový odber napájacích obvodov a ASI4U, ktoré sa pripájajú na AS-I 

zbernicu pri 24V DC 

Obvody Prúdový odber so záťažou pri 24V DC 

ASI4U 6 mA 

LM2574HVM-5.0 9 mA 

TEL 3-2411NP 155 mA 

Celkom: 170 mA 

 

Tab. 3 - Prúdový odber použitých obvodov a LED diód: 

Obvody a súčiastky Prúdový odber pri 5V DC 

AT89C51ED2 20mA 

2 x 74HC00 160 mA 

MAX232 10mA 

AT24C01 4mA 

LED diódy 138 mA 

Celkom: 332 mA 

 

Použité integrované obvody potrebujú k svojej funkčnosti +5V. Mohli byť 

použité výstupy +5V obvodu ASI4U, ale tie dokážu dodať prúd len do 5 mA, čo by 

nestačilo. Preto bolo napájacie napätie 24V DC z AS-I zbernice upravené na 

požadovaných 5V DC. Následne bolo nutné navrhnúť napájanie pre obvody na strane 

AS-I a galvanicky oddelené napájanie pre obvody na strane mikroprocesora.  
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3.4.1 Napájanie na strane AS-I 

Na strane AS-I obvodu bolo potrebné navrhnúť stabilizovaný napájací zdroj, 

pre integrovaný obvod 74HC00 typu NAND, ktorý zabezpečuje zosilneniu signálu 

pre optočlen typu PC847 na výstupoch AS-I čipu. Preto sme sa rozhodli pre použitie 

stabilizátora LM2574HVM-5.0. Pre funkčnosť integrovaného obvodu 74HC00D je 

potrebné napätie 5V. Náš menič zabezpečuje 5V stabilizované napätie pri vstupnom 

napätí od 7 až 60V DC a prúd až 500 mA. AS-I zbernica zabezpečuje 24V DC čo je 

pre náš menič postačujúci.  

Pre správne fungovanie a správnu činnosť obvod potrebuje minimum 

externých súčiastok. Interný oscilátor stabilizátora pracuje na frekvencii 52 kHz. 

Namodulovaný komunikačný signál z AS-I zbernice pracuje na frekvencii 167 kHz, 

čo je skoro trojnásobná frekvencia použitého stabilizátora. Tento nesúlad by mohol 

negatívne ovplyvniť činnosť celého zariadenia, dokonca spôsobiť jeho nefunkčnosť. 

Z dôvodu vyvarovania sa týmto problémom a zabezpečenia správnej funkčnosti bol 

navrhnutý LC filter typu dolná-priepusť, ktorý tvoria dve cievky a jeden 

kondenzátor. Výrobcom doporučeného hodnoty súčiastok filtru sú L = 18 mH 

a C = 10 µF. Cievky s indukčnosťou 680 µH boli použité z dôvodu, že cievky 

s katalógovou hodnotou pre tento prípad neboli vhodné. Použité cievky majú malý 

odpor 1,9 Ω a maximálny prúd má hodnotu 350 mA. Tento problému vo svojej 

bakalárskej práci riešil aj Bc. P. Cseri a jeho práca slúžila ako podklad pri návrhu LC 

filtru použitého v tejto práci. Zapojenie stabilizátora sa navrhlo podľa odporúčaného 

zapojenia výrobcu. 

Medzná frekvencia použitého filtru bola overená na základe výpočtu dolno-

priepustného filtra pomocou nasledovného vzorca: 

 LC
f DP π2

1=
.  

Výpočet konkrétnej hodnoty: 

Hz
LC

f DP 752
10.33*10.36,12

1

2

1
63

===
−−ππ

. 
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Na základe výpočtu fmez má hodnotu 752 Hz, čo je pre toto využitie 

dostačujúca medzná frekvencia, ktorá spĺňa požiadavky na odfiltrovanie 

namodulovaného AS-I komunikačného signálu. 

ASIDP ff <  

 

Obr. 8 - Zapojenie stabilizátora LM2574HVM-5.0 [6],[8] 

 

3.4.2 Napájanie na strane mikroprocesora  

Podľa pôvodného návrhu [6] stabilizátor LM2574HVM – 5.0, mal napájať aj 

DC-DC menič TEL 3-0511NP na strane mikroprocesora, ktorý mal zabezpečiť 

galvanicky oddelené napájanie pre všetky integrované obvody. Ale po pripojení 

DC/DC meniča na stabilizátor sa zistilo, že stabilizátor nedokáže napájať menič. Pri 

záťaži meniča došlo k veľkému prúdovému odberu, ktorý stabilizátor nedokáže 

dodať. Musel sa pre stranu mikroprocesora navrhnúť galvanicky oddelené napájanie 

priamo z AS-I zbernice. Pre naše potreby najviac vyhovovalo DC-DC menič od 

rovnakého výrobcu, ale s inými parametrami s typovým označením TEL 3-2411NP. 

Na výstupných svorkách poskytuje 5V napätie a až 600mA prúdu, pri vstupnom 

napätí od 18 až 36V DC. 

Po úpravách v zapojení sme menič pripojili cez usmerňovaciu diódu priamo 

na svorky AS-I zbernice. Na výstupné svorky sme pripojili LED diódu s odporom na 

signalizáciu zapnutého meniča. 
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Obr. 9 - Zapojenie DCDC meniča TEL 3-2411NP [6],[9] 

 

3.5 GALVANICKY ODDELENÁ KOMUNIKÁCIA  

Potrebovali sme vytvoriť galvanicky oddelené spojenie [6] medzi stranou AS-

I a stranou mikroprocesora na posielanie a prijímanie údajov. Pre riešenie 

galvanického oddelenia sme vybrali optočleny typu LTV847. Bloková schéma 

zapojenia je zobrazená na Obr. 10 – Bloková schéma zapojenia. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Bloková schéma zapojenia 

 

Pri návrhu sme preštudovali elektrické parametre optočlena PC847, ktoré sú 

uvedené v Tab. 4 – Elektrické parametre optočlena PC847. 

 

 

 

 

 

 

ASI4U  

M
ik

ro
pr

oc
es

or
 

 

Optočleny Zosilňovač signálu 

 Zosilňovač signálu 
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Tab. 4 – Elektrické parametre optočlena PC847 [11] 

PC847 

Vstup Výstup 

VF 1,3 V VCE 35 V 

IF 20 mA IC max 5 mA 

 

Potrebný prúd (20 mA) na rozsvietenie LED diód v optočlene nedokáže na 

výstupe dodať ani jeden z obvodov uvedených v Tab. 5 - Elektrické parametre 

ASI4U a mikroprocesora AT89C51ED2. 

 

Tab. 5 - Elektrické parametre ASI4U a mikroprocesora AT89C51ED2 [4],[7] 

ASI4U AT89C51ED2 

Vstupné porty 

DI0 – DI3 

Výstupné porty 

DO0 – DO3 
I/O porty 1, 2, 3, 4 

V IL max. 2,5 V 
VOL

1 
max. 1 V V IL max. 0,9 V VOL max. 1 V 

V IH min. 3,5 V 
VOL

2 
max. 0,4 V V IH max. 4 V VOH max. 2,4 V 

IIL max. – 3 µA 
IOL1

-2 
10-2 mA IIL 10 mA IOL 3,5 mA 

IIH max. 10 µA IOH max. – 10 µA IIH max. – 10 µA IOH max. – 30 µA 

 

Preto sme potrebovali nejaký zosilňovací člen na vstupoch optočlenu. 

Jednoduchým riešením bolo pred optočlen zapojiť logické hradlá typu NAND. 

Vybrali sme typ 74HC00, ktorý má v sebe integrované 4 kusy dvojvstupových 

hradiel NAND v CMOS prevedení. V zapojení sme vstupné hradlá skratovali 

a pripojili na výstupné porty AS-I čipu alebo mikroprocesora. Výstupy sme pripojili 

na vstupy optočlenu. Obvod pre svoju funkčnosť potrebuje +5V, čo dokážeme 

zabezpečiť na strane AS-I čipu zo stabilizátoru a na strane mikroprocesora z DC-DC 
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meniča. Na výstupoch obvod dokáže dodať 25 mA prúdu. Pomocou odporov R5 až 

R8 a R13 až R17 o veľkosti 180Ω sa na vstupoch optočlenu nastavili požadované 

hodnoty If = 20 mA a Vf = 1,3V. Hodnoty odporov sa vypočítali pomocou vzťahu: 

 Ω=−=
−

= 185
020,0

3,15

A

VV

I

UU
R

f

fNAP  

Kde: 

- R je požadovaný odpor, 

- UNAP - je napájacie napätie, 

- Uf – je požadované napätie na vstupe optočlenu, 

- If  - je požadovaný prúd na vstupe optočlenu. 

Predchádzajúci vzťah bol použitý aj pri výpočte potrebných odporov na rozsvietenie 

LED diód. 

 

Obr. 11 - Zapojenie optočlenov a zosilovacích členov [6] 
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3.6 KOMUNIKÁCIA S OSOBNÝM PO ČÍTA ČOM 

Dôležitou požiadavkou pri návrhu zariadenia bola pripojiteľnosť k osobnému 

počítaču. Vybraný mikroprocesor podporuje asynchrónne sériové rozhranie UART 

čo značne zjednodušilo prácu. Použili sa výstupy TXD a RXD mikroprocesora a tie 

sa následne prepojili so zvoleným rozhraním. Pre univerzálnejšie pripojenie 

a programovanie zariadenia sa zvolili dve možnosti: 

- USB (Universal Serial Bus – Univerzálne sériové rozhranie), 

- sériové rozhranie RS232. 

Výber rozhrania USB alebo RS232 sa realizoval pomocou prepojovacích 

vývodov na doske plošných spojov tak, že sa skratujú signály TXD a RXD 

vybraného rozhrania a mikroprocesora. 

 

3.6.1 USB 

Patrí k najrozšírenejším sériovým rozhraniam, preto sme ho použili pri 

návrhu ako primárnu možnosť k pripojeniu k osobnému počítaču. Vytvoriť USB 

rozhranie bolo najjednoduchšie s použitím USB ↔ UART konvertoru. Preto sme 

vybrali integrovaný obvod FT232RL od firmy FTDI (Future Technology Devices 

International Ltd.), ktorý už má v sebe integrované obvody na vytvorenie funkčného 

konvertoru. 

Po preštudovaní niekoľkých návrhov zapojení USB, bol za základ zvolený 

návrh zapojenia od výrobcu. Obvod je napájaný priamo z USB zbernice čo nám 

zabezpečí jeho funkčnosť. Na obojsmerný prenos údajov do mikroprocesoru sa 

používajú vývody TXD a RXD. K veľkým výhodám patrí LED indikácia 

posielaných a prijímaných dát. Obvod má tiež integrovaný reset generátor, ktorého 

výstup sme pripojili na +5V cez PULL-UP odpor, čím sme zabezpečili logickú 

jednotku, aby sme reset nemali v neurčitom stave. Cez mikrospínač ho môžeme 

uzemniť a tak vyvolať reset obvodu. 
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Obr. 12 - Zapojenie obvodu FT232RL [10] 

 

3.6.2 RS232 

Sériové rozhranie RS232 dnes už nepatrí k tým najrozšírenejším, ale 

v osobných počítačoch sa ešte stále vo veľkej miere využíva. Zapojenie je 

realizované pomocou obvodu MAX232. Z dôvodu programovania mikroprocesora 

boli do obvodu zakomponované mikrospínače na ovládanie signálu reset a psen. 

Ovládanie spomínaných signálov je možné aj pomocou programátora. 

 

Obr. 13 - Zapojenie obvodu MAX232 [6] 
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3.7 PAMÄŤ EEPROM  

Pre uloženie minimálne 8 alfanumerických znakov sme pripojili 

k mikroprocesoru cez zbernicu I2C externú pamäť EEPROM [12] s typovým 

označením AT24C01A. K uloženiu potrebných znakov, by postačovala aj pamäť 

integrovaná v mikroprocesore. Pre prípad budúcej potreby uloženia väčšieho 

množstva dát bolo navrhnuté toto zapojenie. Dôležité parametre: 

- Veľkosť pamäte 1Kbit (8x128). 

- Vývod ochrana pred zápisom(write protect pin). 

- Životnosť až 1 milión zápisových cyklov. 

- Puzdro DIL8. 

 

3.7.1 Zapojenie pamäte 

Ako vidíme na Obr. 14 - Zapojenie pamäte EEPROM, zapojenie je veľmi 

jednoduché. Vývody SDA a SCL pamäte EEPROM sa pripoja na MSDA a MSCL 

vývody mikroprocesora, ktoré sú cez PULL-UP odpory R23 a R24 pripojené na 

+5V. Ďalšie vývody (Vcc,Vss) slúžia na napájanie obvodu a pre hardvérové určenie 

adresy (A0,A1,A2). Podľa toho či sa vývody A0 až A2 pripoja na zem alebo na +5V 

sú v logickej nule, alebo jednotke. V našom prípade sa jedná o logické nuly a preto 

sú pripojené na zem. 
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Obr. 14 - Zapojenie pamäte EEPROM [13] 
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4. POPIS PROGRAMU A PROGRAMOVANIE 

MIKROPROCESORU ATMEL AT89C52ED2 

Cieľom tejto časti práce bolo napísať program, ktorý do externej pamäte 

EEPROM pripojenú cez zbernicu I2C uloží minimálne 8 alfanumerických znakov, 

následne ich dokáže vyčítať z tejto pamäte a poslať ich masterovi. 

 

4.1.1 Vývojové prostredie 

Program na ovládanie zariadenia bol napísaný v programovacom jazyku C. 

Na preloženie programu sme použili prekladač Keil µVision, ktorý nám preloží 

program a vytvorí potrebný HEX súbor. Pomocou programu FLIP už len po sériovej 

linke načítame HEX súbor priamo do mikroprocesoa. Jednotlivé časti programu 

a proces programovania budú rozpísane v nasledujúcich kapitolách. 

 

Obr. 15 - Vývojové prostredie Keil µVision [14] 
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4.1.2 Program FLIP a načítanie programu do mikroprocesoru 

Výrobca mikroprocesorov ATMEL ponúka k svojim mikroprocesorom 

s možnosťou sériového programovania program FLIP. 

Po spustení programu FLIP, je potrebné zvoliť presný typ mikroprocesora, 

ktorý chceme programovať a vybrať typ pripojenia. Pomocou vyvedených výstupov 

PSEN a RESET na doske plošných spojov, uvedieme mikroprocesor do 

programovateľného stavu. Keď výstup PSEN uzemníme a RESET naopak pripojíme 

na +5V, tak sa v mikroprocesoru spustí aplikácia BOOT Loader, ktorá po sériovej 

linke načítava program do FLASH pamäte mikroprocesora. Po úspešnom načítaní, 

stačí resetovať mikroprocesor a program sa začne vykonávať z FLASH pamäte. 

 

 

Obr. 16 – Programátor FLIP pre mikroprocesor Atmel [15] 

 

4.1.3 Použité hlavičkové súbory 

Program obsahuje hlavičkové súbory zabezpečujúce správne fungovanie 

celého zariadenia, ktoré sú nasledovné: 

- AT89C51XD2.H – obsahuje definície registrov, ktoré ovládajú a nastavujú 

jednotlivé funkcie mikroprocesora. [14] 
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- I2C.H  – obsahuje funkcie na správne obslúženie I2C zbernice, zápis a čítanie 

z pamäte EEPROM. [16] 

- UART.H  – obsahuje funkcie na obsluhu asynchrónnej sériovej linky. [17] 

- 24C01A.H – obsahuje adresu pamäte EEPROM a volanie funkcií na zápis 

a čítanie. [16] 

- ASI.H  – obsahuje funkcie pre načítanie dvoch znakov z pamäte EEPROM 

a funkciu pre posielanie znakov podľa vybraného profilu slave, ktorý je 

popísaný v kapitole 4.2 Komunikačný protokol. 

 

4.1.4 Popis programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Popis programu 
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Použitý program sa skladá z niekoľkých častí z hlavného programu MAIN.C 

a hlavičkových súborov AT89C51XD2.H, I2C.H, UART.H, 24C01A.H, ASI.H, 

zobrazených na Obr. 17 – Popis programu. V súbore MAIN.C voláme hlavnú 

funkciu main, v ktorej máme premennú string typu char a v nej pevne 

nadefinovaných 16 znakov. Znaky do pamäte EEPROM sa zapíšu volaním funkcií 

nadefinovaných v hlavičkovom súbore I2C.H. Následne načítame prvé dva znaky 

z pamäte a pripravíme ich na odoslanie. V ďalšej časti program čaká na požiadavku 

mastera na základe ktorej mu slave zašle tri bity podľa komunikačného protokolu, 

ktorej funkcie sú definované v hlavičkovom súbore ASI.H. 

 

4.2 KOMUNIKA ČNÝ PROTOKOL 

Pri navrhovaní komunikácie slavu s masterom sme museli vybrať profil, 

ktorým dokážeme prenášať alfanumerické znaky zo slavu do masteru. Preto sme ako 

najvhodnejší vybrali profil pre prenos analógových hodnôt, ktorý sme už opisovali 

v kapitole 2.4 Prenos analógových hodnôt .  

Komunikácia medzi masterom a slavom v tejto aplikácii je popísaná 

v nasledujúcej Tab. 6 - Komunikačný protokol. 

 

Tab. 6 - Komunikačný protokol [5] 

Master posiela požiadavku  Slave posiela odpoveď 
111 K=1→0 číslo kanálu E3 E2 E1 
101 K=0→1 1. znak  D16 D15 D14 
100 K=1→0 1. znak  D13 D12 D11 
011 K=0→1 1. znak D10 D9 2. znak D8 
010 K=1→0 2. znak D7 D6 D5 
001 K=0→1 2. znak D4 D3 D2 
000 K=1→0 2. znak D1 O V 

 K=0→1  
 

E3 E2 E1 – číslo kanálu v tomto prípade znamená, číslo práve posielaných 

dvoch alfanumerických znakov. S kombináciou binárnych čísel sa dokáže 
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nadefinovať maximálne osem kanálov a v každom kanály dva znaky, tzn. 16 znakov 

čo je možné pomocou tohto profilu poslať.  

D16 – D1 – sú odosielané bity, z toho bity D16 až D9 je prvý a D8 až D1 je 

druhý odosielaný znak. 

O – znamená pretečenie (Overflow). 1 znamená hodnota mimo rozsahu, 0 

znamená hodnota v rozsahu. 

V – znamená platnú hodnotu (Valid). 1 znamená platnú hodnotu, 0 znamená 

neplatnú hodnotu. 

K – kontrolní byt.  

 

4.2.1 Popis komunikácie 

Jeden cyklus sa skladá zo siedmych častí Tab. 6 - Komunikačný protokol. 

V prvom cyklu slave čaká na správu 111 od mastera, na čo dostáva odpoveď E3 E2 

E1 = 000, z toho master vie, že sa jedná o kanál 000, čo je znak prvý a druhý. 

Kontrolný byt K sa nastavý z 1→0 V ôsmom a zároveň v poslednom cykle by to bolo 

nasledovne: E3 E2 E1 = 111 čo je 15. a 16 znak. Na správu 101 slave pošle prvé tri 

bity (D16,D15,D14) prvého znaku. Na poslednú správu (000) od masteru, slave pošle 

posledný byt (D1) druhého znaku a bity O a V. Pri každom prijímaní správ od 

masteru, slave zmení hodnotu kontrolného bytu K. 

 

4.3 PROGRAMOVANIE ASI4U OBVODU 

Podobne ako je treba programovať mikroprocesor, je treba naprogramovať aj 

použitý ASI4U obvod. Ako je už popísané v kapitole 2.3.2.1 Čítanie kódu ID, 

pomocou programátora treba nastaviť jednotlivé parametre AS-I čipu pre správnu 

identifikáciu zariadenia slave. Na to slúži programátor AS-Interface, ktorý sa pripája 

na AS-I zbernicu. Použitím softvéru ZMD AS-Interface Programmer V1.10 sa 

nastavujú jednotlivé parametre AS-I obvodu. Zariadenie s osobným počítačom 

komunikuje cez sériovú linku RS232, ktorú pre správnu funkčnosť potrebujeme 

nastaviť nasledovne: 

- Prenosová rýchlosť: 19200 Bds. 
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- Dátové bity: 8. 

- Parita: bez parity. 

- Počet stop bitov: 1. 

 

Žiaľ z dôvodu pokazeného programátora nebolo možné ASI4U obvod 

naprogramovať a prakticky otestovať funkčnosť zariadenia. 

 

4.4 OŽIVENIE A LADENIE 

Pri oživovaní ako prvé boli otestovaná napájacie obvody. Testovanie 

prebehlo zapojením podľa schémy na kontaktné pole, čím sa overila ich funkčnosť 

a nameralo sa výstupné napätie. Činnosť stabilizátora LM2574HVM-5.0 bola 

testovaná ako prvá. Na vstupoch sa nastavilo napätie 24V DC následne namerané 

napätie na výstupoch bolo 5,1V bez záťaže. Táto hodnota zodpovedá hodnote 

udávanej výrobcom. Po overení funkčnosti sa na výstupy stabilizátora pripojili 

vstupy DC/DC meniča TEL 3-0511NP. 

Po nastavení napätia 24 V DC sa zistilo, že stabilizátor nedokáže napájať 

pripojený menič. Na výstupoch meniča pri záťaži kleslo napätie na 2,7V, čo zvýšilo 

prúd nad 600mA. Pričom ide o maximálny vstupný prúd meniča, čo následne 

vyvolalo pokles napätia na výstupoch stabilizátora. Toto bol dôvod pre zmenu 

pôvodného stabilizátora na DC/DC menič typu TEL 3-2411NP. Na jeho vstupy sa 

pripojilo napätie 24V DC, na výstupoch nezaťaženého meniča sa odmeralo 5V. Po 

modifikácii zapojenia sa osadili napájacie obvody na dosku plošných spojov. DC/DC 

menič je pripojený cez usmerňovaciu diódu na AS-I zbernicu. 

Postupne sa osadili ostatné súčiastky podľa ich veľkosti. Najviac pozornosti 

vyžadovali súčiastky SMD. Po ich osadení sa kontroloval vznik studených spojov, čo 

by mohlo spôsobiť nefunkčnosť obvodov. 

Pri oživovaní boli zistené chyby v zapojení, ktoré sa odstránili v upravenej 

verzii schémy. Jednalo sa o chybu v zapojení mikroprocesoru signálu EA 

pripojeného na zem. To spôsobilo načítanie programu z externej flash pamäte, čo 

nevyhovovalo, keďže bolo potrebné použiť integrovanú flash pamäť. Preto sa signál 
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EA pripojil na +5V. Ďalší problém nastal pri pokuse načítania programu do 

mikroprocesoru pomocou programu FLIP cez USB rozhranie. FLIP sa nedokázal 

komunikovať s mikroprocesorom, čo bolo spôsobené nesprávnym spojením signálov 

rozhrania USB a mikroprocesora. Toto spojenie bolo nasledovné: TXD –> TXD 

a RXD –> RXD. Riešením bolo spojiť signály rozhrania a mikroprocesoru 

nasledovne: TXD –> RXD a RXD –> TXD. 

Po osadení mikroprocesoru do pätice, nasledovala fáza programovania. Pre 

nefunkčnosť programátora sa ale nedokázal naprogramovať ASI4U obvod. 

Funkčnosť mikroprocesora sa overila posielaním údajov cez jeho výstupy, kde LED 

diódy pripojené na výstupy optočlenov slúžili na indikáciu prenosu. Z hore 

uvedených dôvodov sa ale nemohla overiť správna funkčnosť programu a 

komunikácia medzi masterom a slaveom. 
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5. ZÁVER 

Použitie AS-Interface pri riešení zložitých automatizačných úlohách je veľmi 

efektívne. Jedná sa o rozšírenú komunikačnú zbernicu. 

Pri riešení problematiky tejto bakalárskej práci som sa oboznámil so 

zbernicou AS-Interface, čím som získal nové znalosti o jej priemyselnom využití 

v automatizácii.  

Osvojil som si nové znalosti pri navrhovaní mikroprocesorom riadeného systému. 

K dosiahnutiu cieľa práce bolo potrebné navrhnúť blokovú schému a schému 

zapojenia, na základe čoho sa vyrobila obojstranná doska plošných spojov. Pri 

návrhu schémy plošného spoja bola snaha o čo najefektívnejšie využitie priestoru na 

plošnom spoji, aj z toho dôvodu sa použili SMD súčiastky v čo najväčšej miere. 

Prvý problém, ktorý bolo treba vyriešiť bolo získanie potrebných súčiastok. 

Mnohé z nich boli dostupné len v zahraničí, čo značné predĺžilo čas zhotovenia. Po 

získaní všetkých potrebných komponentov sa pristúpilo k samostatnej realizácii. 

V tejto časti práce som si osvojil techniku osadzovania SMD súčiastok, ktoré si 

vyžadujú veľa trpezlivosti a sústredenia sa. 

Oživenie dosky plošného spoja bolo vykonané po osadení všetkých súčiastok. 

V tejto fáze činnosti sa odstránili všetky zistené chyby, došlo ku korekcii v návrhu 

schémy plošného spoja. 

Vo fáze programovania boli vytvorené potrebné zdrojové kódy na obsluhu 

navrhnutého zariadenia. 

Celkové odskúšanie nebolo uskutočnené z dôvodu nefunkčnosti AS-I 

programátora, ale zariadenie je pripravené k použitiu. Funkčnosť mikroprocesoru sa 

overila posielaním údajov cez jeho výstupy, kde LED diódy pripojené na výstupy 

optočlenov slúžili na indikáciu prenosu. 
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6. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AS - I AS – Interface (Actuator Sensor Interface) 

FLIP FLexible In-system Programmer 

SMD elektrické súčiastky pre povrchovú montáž (Surface Mount 

Devices) 

UART Univerzálny asynchrónny prijímač/vysielač (Universal 

Asynchronous Receiver/Transmmitter) 

ZMD Zentrum Mikroelektronik Dresden 
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8. PRÍLOHY 

8.1 OBSAH PRILOŽENÉHO CD 

Bakalárska práca v elektronickej podobe: Bakalárska práca.pdf 

 

Návrh schém a plošných spojov: 

- ASIredukcia.brd 

- Zakaznicky_modul.sch 

- Zakaznicky_modul.brd 

- Zakaznicky_modul_opraveny.sch 

 

Zdrojové kódy pre AS-I modul 
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8.2 DOSKA PLOŠNÉHO SPOJA AS-I MODULU 

(OBOJSTRANNÁ) 
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8.3 DOSKA PLOŠNÉHO SPOJA AS-I MODULU (VRCHNÁ 

STRANNÁ) 
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8.4 DOSKA PLOŠNÉHO SPOJA AS-I MODULU (SPODNÁ 

STRANNÁ) 
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8.5 ELEKTRONICKÁ SCHÉMA ZAPJENIA AS-I MODULU (PÔVODNÁ SCHÉMA) 
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8.6 ELEKTRONICKÁ SCHÉMA ZAPJENIA AS-I MODULU (UPRAVENÁ SCHÉMA)  

 


