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Pro „klasické“ průmyslové sběrnice, kte-
ré se začaly v průmyslu objevovat koncem 
60. let minulého století, bylo charakteris-
tické využití sériového přenosového proto-
kolu a centrálního řízení přístupu jednotek 
ke sběrnici, většinou metodou mastersla
ve. Tyto charakteristiky pře-
trvaly až do začátku součas-
ného tisíciletí, do masivního 
nástupu rychlého Etherne-
tu. Přestože má dnes většina 
osvědčených sběrnic vyvinu-
tých na sériových protokolech 
i verzi pracující na platfor-
mě IP (Modbus TCP, Profi-
net atd.), Ethernet své taže-
ní do oblasti průmyslu dosud 
nezavršil. Nespojovaná služba 
linkové vrstvy IP z principu 
nezaručuje předání dat v ur-
čeném čase, což může být při 
řízení procesu v reálném čase 
potenciálním zdrojem pro-
blémů. Spojovaná služba sé-
riových protokolů se z tohoto 
hlediska jeví pro svou jedno-
duchost spolehlivější. Proto 
se průmyslové sběrnice zalo-
žené na sériových protokolech 
stále používají v nižších úrov-
ních komunikační hierarchie 
řídicích systémů. Avšak neby-
ly ani sjednoceny standardy. 
V Evropě lze stále ještě nej-
častěji nalézt Profibus, v USA 
Foundation Fieldbus. Z histo-
rických a licenčních důvodů 
však mnozí výrobci senzorů a akčních čle-
nů využívají i jiné sběrnice. Často se obje-
vuje Modbus, v 90. letech dvacátého stole-
tí se rozšířil CAN, na nižších úrovních říze-
ní AS-Interface.

Tento stav působí projektantům nepříjem-
né problémy. Ne vždy je totiž na trhu k dispo-
zici plný sortiment senzorů a akčních členů, 
které je možné k projektované sběrnici připo-
jit. U větších systémů téměř vždy nastane si-
tuace, že některý specifický senzor nebo akč-
ní člen existuje pouze ve verzi pro jinou sběr-
nici. Někdy je nutné podobně připojit i celou 
síť se skupinou přístrojů.

Konvertory průmyslových sběrnic

K vyřešení těchto problémů byly vyvinu-
ty převodníky (konvertory) sběrnic. Termín 
„převodník“ je sám o sobě již příznakem po-
tíží se zavedeným názvoslovím. Na obr. 1 je 
ukázána zavedená (anglická) terminologie 
zařízení umožňujících propojení mezi dvě-

ma datovými rozhraními na různých úrov-
ních modelu ISO/OSI. Názvy prozrazují pů-
vod svého vzniku v oblasti nespojované sítě 
založené na protokolech ze skupiny IP (In
ternet Protocol). Přepínač (switch) i směro-
vač (router) již svým názvem reflektují jev 
nespojované služby s možností alternativních 
cest dat od odesilatele k příjemci.

Klasické průmyslové sběrnice vznikly ješ-
tě před zavedením protokolu IP, a dokonce 
i před zavedením referenčního modelu ISO/ 
/OSI. Patří k sítím spojovaným a při pokusu 
specifikovat je pomocí modelu ISO/OSI se 
objeví obtíže s přiřazením služeb k jednotli-

vým vrstvám. Fyzická vrstva bývá ještě snad-
no odlišitelná, nejstarší průmyslové sběrnice 
využívají rozhraní podle normy TIA/EIA-
-422/485 (RS-422/485), modernější a spe-
cializované sběrnice mají vlastní standardy. 

Někdy je odlišitelná i linková vrstva, repre-
zentovaná více či méně propracovaným séri-
ovým protokolem. K těm jednodušším patří 
např. MSP (Modbus Serial Protocol). Ale již 
protokol FDL (Fieldbus Data Link), prezento-
vaný často jako linková vrstva Profibusu, za-
hrnuje služby typické pro vrstvu síťovou, např. 
přístupovou metodu k síti. Vrstvy od linkové 
výše jsou většinou zahrnovány již do vrstvy 
aplikační, která poskytuje všechny služby nut-
né pro činnost uzlu v síti a přenos dat.

Na základě uvedených skutečností je patr-
né, že předání dat z jedné průmyslové sběrni-
ce do druhé se může uskutečnit jen na úrov-
ni této nejvyšší, aplikační vrstvy. Proto je 

konvertor průmyslové sběrnice často nazý-
ván gateway (komunikační brána). Jde opět 
o název převzatý z terminologie etherneto-
vých sítí. Někdy se dokonce používá i název 
layer 7 switch.

Gateway v tomto pojetí musí být plno-
hodnotným uzlem sítě se svou vlastní iden-
titou (síťovou adresou). Předání dat z jedné 
průmyslové sběrnice do druhé je tedy rea-
lizováno jako odeslání dat do zvláštní síťo-
vé jednotky. S tím ovšem souvisí další kom-
plikace. Přístup k síti je v mnoha průmys-
lových sběrnicích řízen centrálně metodou 
masterslave. Některé průmyslové sběrnice 
navíc umožňují i existenci několika jednotek 
master v jedné síti. Podle charakteru a funk-
ce sítě je třeba se rozhodnout, zda bude kon-
vertor (gateway) fungovat v síti jako jednot-
ka master, nebo slave.

V této souvislosti je nutné zajistit i „kon-
verzi“ všech služeb souvisejících s vrstvami, 
jejichž služby jsou zahrnuty do vrstvy apli-
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Obr. 1. Komunikační model ISO/OSI s vyznačením typických 
propojovacích zařízení
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Obr. 2. Konverze průmyslových sběrnic v modelu ISO/OSI

Obr. 3. Provedení konvertoru AnyBus firmy 
HMS Industrial Communication

Distribuované systémy založené na průmyslových sběrnicích jsou v současné době 
v podstatě již jedinou alternativou při projektování a stavbě řídicího systému. Množství 
standardizovaných a používaných sběrnic je poměrně velké. Důvody jsou historické, ale 
i praktické – existují sběrnice vyvinuté pro specifickou potřebu, které se pro své výhody 
později uplatnily i v jiných odvětvích. Příkladem může být sběrnice CAN, původně vyvi-
nutá pro použití v automobilech, která je rozšířena i v systémech pro sběr dat a průmys-
lovou automatizaci. Tento článek objasňuje princip převodu dat z jedné sběrnice do dru-
hé pomocí konvertorů sběrnic, jejichž přehled je na stranách 26 a 27.
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kační. Jde hlavně o prezentaci dat, tedy „pře-
balení“ datových paketů z formátu jednoho 
protokolu do druhého, a směrování (routing), 
které musí zajistit doručení dat do uzlů sítě 
s nekompatibilním způsobem adresování. 

Data jsou většinou 
„přebalována“ za po-
užití tabulky v paměti 
konvertoru. Řádky ta-
bulky obsahují celky 
dat, jejichž prezentace 
je smysluplná v obou 
konvertovaných proto-
kolech. Ve většině pří-
padů lze při této pre-
zentaci vyjít ze samot-
né struktury protokolu, 
někdy je nutné alespoň 
některá pravidla konverze stanovit při konfi-
guraci převodníku. Rovněž služba směrování 
je většinou zajištěna adresačními tabulkami, 
které je během konfigurace převodníku nut-
né naplnit ručně.

Velmi důležitou vlastností konvertoru je 
konformita všech použitých služeb rozhraní 
průmyslové sběrnice s příslušným standar-

dem. Renomovaní výrobci si kompatibilitu 
nechávají ověřovat a jsou schopni ji doložit 
certifikátem vydaným příslušnou asociací vý-
robců. Naproti tomu i členové těchto asociací 
ve svých výrobcích často nestandardně mo-

difikují služby i protokoly. Nejčastějším pro-
hřeškem proti kompatibilitě je např. využití 
různých bitů hlavičky paketu, pro které stan-
dard neurčuje jednoznačné použití. Takové 
nekompatibility lze identifikovat jen obtížně.

Na obr. 2 je ukázán princip konvertoru 
(gateway) průmyslových sběrnic na obec-
ném modelu ISO/OSI. Na aplikační úrovni 

modelu jsou data ze sběrnice předána vnitřní-
mu rozhraní. Z něj jsou vyzvednuta a zapsá-
na do rozhraní výstupní sběrnice na aplikač-
ní úrovni modelu. Tato koncepce má výhodu 
i v tom, že ji lze v oblasti hardwaru realizo-
vat jako modulární. Moduly rozhraní sběrnic, 
které se zasouvají do jednotného konektoru 
vnitřního rozhraní, mohou být výměnné, a tak 
je možné při omezeném počtu dílů sestavit 
gateway pro mnoho kombinací sběrnic. Vět-
šinou si však takto nemůže konvertor sestavit 
uživatel sám; každá kombinace mívá i svou 
verzi firmwaru řídicí jednotky převodníku.

Na obr. 4 je jako příklad ukázán komuni-
kační model konvertoru Profibus-DP/Mod-
bus RTU. Vnitřní rozhraní je obvykle rea-
lizováno sestavou adresových tabulek pro 
směrovací služby a oboustranně přístup-
nou tabulkou pro přenášená data. Směrovací 
(routovací) tabulky jsou osazovány při kon-
figuraci; jestliže některý z protokolů obsa-
huje plnohodnotnou síťovou vrstvu, mohou 
být naplněny při inicializaci, popř. dynamic-
ky během provozu.

Ing. Otto Havle, CSc., MBA

FDL

RS-485

DP

MSP

RS-485

MAP

 ro
zh

ra
ní

 P
ro

fib
us

 s
la
ve

 ro
zh

ra
ní

 M
od

bu
s 
m
as
te
r

vnitřní
rozhraní

Profibus-DP Modbus RTU
tabulka

dat

Obr. 4. Model ISO/OSI konvertoru Profibus DP/Modbus RTU
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y   Zákaznický den ZAT 2012 – 
zralá firma s mladou tváří

Společnost ZAT, a. s., uspořádala dne 
18. ledna 2012 ve svém závodě v Příbrami 
již devátý Zákaznický den. Protože společ-
nost ZAT slaví letos 50. výročí svého vzni-
ku, bylo součástí dne ohlédnutí do historie 
společnosti od jejích počátků v prostředí 
uranového průmyslu až do současné úspěš-
né orientace mj. na jadernou energetiku. 
Den se uskutečnil pod mottem ZAT – zralá 
firma s mladou tváří s dopoledními přehle-
dovými přednáškami a odpoledními oboro-
vě zaměřenými workshopy.

V dopoledním plenárním programu 
v před nášce Historie společnosti ZAT 
provedl bývalý generální ředitel společ-
nosti Ing. František Hudec posluchače 
starší historií společnosti do roku 2002 
a Ing. Jiří Vacátko, vedoucí útvaru Kvali-
ta v ZAT, novodobou etapou jejího rozvo-
je započatou integrací společnosti Škoda 
Controls do struktury ZAT v roce 2003. 
Současnost a předpokládanou budoucnost 
společnosti ZAT představil v přednášce 
Společnost ZAT – váš stabilní partner ře-
ditel divize Automatizace a obchodní ře-
ditel společnosti Mgr. Tomáš Topinka. 
Na něj navázal Ing. Pavel Kulík, vedou-
cí úseku Automatizační prostředky, před-
náškou Automatizační prostředky ZAT – 
současnost a budoucnost. Plenární pro-
gram byl zakončen představením garantů 

jednotlivých oborů, v nichž je společnost 
ZAT aktivní.

V odpoledním bloku se bylo možné zú-
častnit některého z paralelně probíhajících 
workshopů oborů Automatizace pro jaderné 
elektrárny, Automatizace pro tepelnou ener
getiku, Automatizace technologických proce
sů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba 
a servis (s ukázkou regulátoru buzení AVR 
Z110) a Speciální lékařské přístroje.

Prezentace ze všech uvedených přednášek 
jsou k dispozici ke stažení na www.zat.cz. 
Během Zákaznického dne bylo také možné 
navštívit výstavku vybraných produktů a vý-
robní prostory společnosti. Příští Zákaznický 
den se uskuteční v lednu 2013. (sk)

  Valné shromáždění 
Fieldbus Foundation 2012

Výroční setkání Fieldbus Foundation 2012 
General Assembly organizace Fieldbus Foun-
dation se uskuteční v brazilském São Paulo 
ve dnech 6. až 8. března 2012 pod heslem „In 
a World of Choices, FOUNDATION™ Brings 
it all Together“ (volně: „Ve světě volného 
výběru vše spojí Foundation“). Očekávána 
je hojná účast předních světových dodavate-
lů a uživatelů techniky Foundation Fieldbus 
(FF) s jejím konceptem řízení přímo v pro-
vozu (Control in the Field – CIF).

Agenda setkání zahrne mj. informace o re-
alizovaných projektech, stolní výstavku pro-

duktů předních dodavatelů z celého světa 
a ukázku fungování nového konceptu Foun
dation for Remote Operations Management 
(FF-ROM). První den se sejde poradní sbor 
koncových uživatelů FF (End User Advisory 
Council – EUAC) k diskusi na téma směro-
vání jejího dalšího rozvoje. Druhý den budou 
po hlavním projevu představitele brazilského 
průmyslu následovat informace o novinkách 
FF, prezentace významných koncových uži-
vatelů a seznamovací recepce. Třetí den je vy-
hrazen pracovnímu setkání členů organizace 
Fieldbus Foundation.

São Paulo bylo podle prezidenta a vý-
konného ředitele Riche Timoneyho vybrá-
no za místo setkání jako centrum jednoho 
z nejrychleji rostoucích průmyslových re-
gionů na světě s ohromnou poptávkou po 
technice Foundation Fieldbus. Timoney 
řekl: „Brazílie zažívá rychlý nárůst počtu 
automatizačních projektů s FF a je beze-
sporu centrem dění v oboru řízení spoji-
tých technologických procesů v celé La-
tinské Americe. Průkopníkem v používá-
ní FF je zejména brazilský ropný koncern 
Petrobras. Naše setkání zde zdůrazní před-
nosti FF jako systému světové třídy pláno-
vitě reagujícího na potřeby podniků se spo-
jitými výrobními procesy zaváděním např. 
konceptů FF-ROM, FF-SIF (Foundation 
for Safety Instrumented Functions) a CIF, 
provozní diagnostiky a provozních bezdrá-
tových pojítek.“

Další informace lze nalézt na webové 
stránce www.fieldbus.org. (sk)


