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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
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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)


