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komunikační systémy

Za této situace je 
vzájemné propojení růz-
ných zařízení opravdu 
oříškem. Kromě převod-
níků fyzických vrstev 
jsou nutné i převodníky 
protokolů. U oblíbené 
komunikační linky RS-
-485 je normou EIA485 
definována jen fyzická 
vrstva (tedy provede-
ní a napěťové úrovně) 
a první logická vrst-
va (přenos bajtů). Dal-
ší vrstvy, tedy komunikační protokol, defi-
novány nejsou. 

Konvertor protokolů PROCONV

Pro podobné situace je určen modul PRO-
CONV, který umožní překlad komunikačních 
protokolů. Je určen pro práci s daty na lin-
kách RS-232 a RS-485/422. Může fungovat 
jako konvertor protokolů, vyrovnávací paměť, 
filtr dat, adresovatelný převodník či komu-
nikační procesor pro zcela specifické účely.

Modul (obr. 1) má dvě sério vá rozhra-
ní, každé volitelně pro linky RS-232 nebo 
RS-485. Mezi nimi je procesor s pamětí 
a s hardwarovými obvody UART. Toto jed-
noduché uspořádání je připraveno splnit po-
psané úlohy. Software je dodáván podle kon-
krétní aplikace. Modul je často používán pro 
změnu protokolu u střídačů ve fotovoltaic-

Jak propojit nekompatibilní zařízení 

kých elektrárnách, pro připojení čteček čá-
rových kódů do jednoho systému, pro změ-
nu ovládacího protokolu bezpečnostních ka-
mer atd. Zajímavým příkladem použití je  
i abstrahování dat z pokladního displeje a je-
jich úprava pro ukládání současně s obrazem 

kamery. Jinou často požadovanou funkcí je 
kruhový buffer (vyrovnávací paměť) nebo 
spojení dvou zařízení Modbus Master. Někdy 
však modul slouží pro prostou úlohu změny 
komunikační rychlosti či doplnění kontrol-
ního součtu.

Varianta pro Ethernet, konvertor 
EPROCONV

Kromě modulu PROCONV je možné do-
dat i modul EPROCONV, který má místo jed-
né sériové linky rozhraní pro Ethernet a má 
i další funkce.

Oba moduly jsou dodávány v robustní ko-
vové krabici, která může být doplněna držá-
kem na lištu DIN. Komunikační linky jsou 
vyvedeny na konektory DSub-9. Napájení 
modulu je 8 až 36 V, funkce je indikována 
kontrolkami LED.

Technici společnosti Papouch jsou při-
praveni připravit program v modulu Proconv 
nebo Eproconv podle konkrétní aplikace. 

(Papouch s. r. o.)

Vzájemné propojování zařízení, která používají různé komunikační protokoly, patří mezi 
stále se vyskytující problémy. Někteří výrobci používají specifické a firemní protokoly, 
jiní sice standardní, které však jsou někdy nejednoznačně definovány. S tím, jak rostou 
požadavky na množství dat, přibývají i nové způsoby jejich přenosu.

Obr. 1. Komunikační procesor PROCONV

Obr. 2. Typické použití

zařízení B

zdroj
7 až 30 V

RS-232
zařízení A

RS-485

rychlost: 9 600 Bd
počet bitů: 8
parita: není 
počet stopbitů: 1
specifický protokol

rychlost: 115,2 kBd
počet bitů: 7 
parita: sudá 
počet stopbitů: 1
např. Modbus RTU
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