
Průmyslové sběrnice 

CAN (Controller Area Network) - protokolem sériové 

 komunikace 

 

GPIB (General-Purpose Interface Bus) – paralelní sběrnice 

 podporovaná formátem přenášených dat  

 SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation )  

 

ProfiBus - ISO/OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)  

 vrstvově orientovaný systém průmyslových komunikačních zařízení 

 

FieldBus ( vznikl ve snaze vnést stabilizaci do nepřehledné oblasti systémů 

 pro průmyslovou komunikaci.) 

  

AS-Interface (Actuator Sensor Interface) – vrstva senzorů a akčních členů  



CAN - Controller Area Network 

Původním účelem sběrnice pracující s protokolem sériové 

komunikace CAN  je nasazení v osobních automobilech, 

 firma Bosch však v 90. letech rozšířila aplikační 

možnosti i na jiná technická zařízení.  

 Sběrnicový systém umožňuje efektivní 

decentralizované řízení v reálném čase s vysokým 

stupněm spolehlivosti přenosu dat rychlostí až 1 Mb/s. 

 Někteří výrobci mikroprocesorové techniky zvýšili 

uplatnění sběrnice výrobou čipů i podpůrných 

integrovaných obvodů s podporou protokolu  CAN. 



CAN - Controller Area Network 

Dnešní specifikace standardu ISO 11898 pod označením 

CAN 2.0A popisuje fyzickou vrstvu protokolu CAN a 

specifikace CAN 2.0B, rozšiřuje původně 11 bitové 

adresy koncových zařízení kompatibilním 29 bitovým 

adresovým formátem.  

 Tyto dokumenty definují pouze fyzickou a linkovou 

vrstvu protokolu podle referenčního modelu ISO/OSI. 

Aplikační vrstva protokolu CAN je definována několika 

vzájemně ne zcela kompatibilními standardy (CAL - CAN 

Application Layer, CAN Open, Device Net, CAN 

Kingdom). 



Hlavní rysy CAN : 
 

příjem a vysílání zpráv s posouzením priorit  

zajištění minimálních prodlev při režijních činnostech  

jednoduchá a flexibilní možnost konfigurace sběrnicového 

systému 

zajištění centralizovaného příjmu zpráv z více zdrojů a řešení 

časové synchronizace 

odstíněný přenos libovolného typu zprávy, kompatibilita 

formátu a členění zpráv a rámců  

možnost decentralizovaného vícenásobného řízení, předávání 

oprávnění k vysílání  

detekce a signalizace chyb přenosu, automatické opakování 

přenosů poškozených rámců  

blokace částí sběrnicového systému způsobujících časté nebo 

trvalé chyby přenosu dat  

 



Jednotlivé přístroje 

 

PXI systém 

 

VXI systém   

  



Komunikační interface GPIB - 488.2 - základní 

prostředek pro propojení počítače s měřicím 

přístrojem -  90% přístrojů 



Komunikační interface GPIB - 488.2 - historie 



Zapojení měřicích přístrojů pomocí paralelní sběrnice 

GPIB k PC 

           maximální počet přístrojů 16 

           maximální celková délka všech kabelů 20 m 

           vyráběné délky kabelů _ 0.5 - 1.0 - 2.0 - 4.0 m 

 



Zapojení měřicích přístrojů pomocí paralelní sběrnice 

GPIB k PC 

           maximální počet přístrojů 16 

           maximální celková délka všech kabelů 20 m 

           vyráběné délky kabelů _ 0.5 - 1.0 - 2.0 - 4.0 m 

 



Obsazení jednotlivých datových linek na 

sběrnice GPIB a jejich umístění na kabelu 



Základní vlastnosti sběrnice GPIB 

možné připojení 15 přístrojů k jedné obousměrné sběrnici, zařízení 

jsou ve stavu "listen" nebo "talk", nazvány jsou "Listener" a "Talker",  

standardní zapojení jediného řídícího prvku "master", nazván je 

"Controller"  

 

délka sběrnice obvykle nepřevyšuje 20 m, resp. 2 m pro spojení 

přístroje s řídícím prvkem lze prodloužit zapojením opakovačů "bus 

extension technique", hvězdicové nebo standardní sběrnicové 

uspořádání linky 

  

maximální přenosová rychlost 1 MB/s je v praxi málo využívána, určují 

ji zapojená zařízení, obvykle v mezích 250 až 500 kB/s 

  

16 aktivních signálových vodičů, 8 datových a 8 pro řízení přenosu,  

asynchronní způsob přenosu dat: po bytech sériově, po bitech 

paralelně, potvrzování zpráv "handshake" provedeno 3 vodiči,  

 



primární adresování: 31 zařízení ve stavu "talk" a 31 ve stavu "listen", 

sekundární adresování: 961 zařízení ve stavu "talk" a 961 ve stavu 

"listen", nazvány jsou "Extended Talker" a "Extended Listener„ 

 

v jediném okamžiku maximálně 1 zařízení ve stavu "talk" a 14 zařízení 

ve stavu "listen", distribuce dat k více příjemcům, přenosová rychlost 

dána nejpomalejším přijímačem 

  

v případě více kontrolerů (zařízení typu "master") v jednom okamžiku 

jen jeden aktivní, pasivní může vyžadovat převzetí řízení, pouze 

"master" typu "System Controller" může vynutit převzetí řízení na 

sběrnici,  

 

koncové zařízení ve dvou stavech: "local" - ruční řízení z předního 

panelu, "remote" - vzdálené řízení přes sběrnici GPIB 

 

možnost funkce "polling", kdy koncové zařízení oznámí kontroleru 

schopnost provést službu, vzdálený reset přístroje, ovládání přístrojů 

pomocí přerušení - ("Service Request", SR) 

 



3 vodiče potvrzovaného přenosu zpráv :  

DAV (Data Valid) - signál zdroje dat potvrzující jejich platnost pro převzetí 

NRFD (Not Ready For Data) - signál příjemce dat indikující nepřipravenost pro 

převzetí dat 

NDAC (Not Data Accepted) - signál příjemce dat o jejich neukončeném převzetí, 

aktivní úroveň je nízká 

  

5 vodičů obecné správy sběrnice :  

ATN (Attention) - signál aktivního kontroleru vysílajícího příkazové a adresové byty 

všem zařízením na sběrnici 

IFC (Interface Clear) - signál systémového kontroleru k resetu sběrnice 

REN (Remote Enable) - signál systémového kontroleru ke vzdálenému ovládání 

přístrojů  

SRQ (Service Request) - hlášení zařízení na sběrnici přerušujícího činnost aktivního 

kontroleru, který podá dotaz na adresu a požadovanou službu koncového zařízení 

EOI (End Or Identify) - při negativním ATN označuje konec toku dat od vysílače, při 

pozitivním ATN je užito k dotazu aktivního kontroleru na adresu a požadovanou službu 

koncového zařízení, při konstrukci budičů těchto linek s tranzistory s otevřenými kolektory 

přenosová rychlost do 250 kB/s, při třístavových výstupech 1 MB/s.  

  



Programový doplněk pro GPIB v operačním systému 



Struktůra standardů sběrnice GPIB 



Příkazy sběrnice GPIB  

DCL (Device Clear) - nastavuje všechna zařízení do iniciálního stavu 

 

LLO (Local Lockout) - zakazuje lokální ovládání přístrojů z čelního 

 panelu 

 

SPE (Serial Poll Enable) - přikazuje adresovanému vysílači poslat 

 zpět stavové slovo, které ukazuje na možnou žádost o 

 obsluhu 

 

SPD (Serial Poll Disable) - ruší "serial poll mode" a navrací vysílač 

 do základního stavu 

 

PPU (Parallel Poll Unconfigure) - ruší "parallel poll mode" a zařízení 

 se vrací do nečinného stavu. 



Adresové sběrnice GPIB  

GET (Group Execute Trigger) - adresovaného přijímače vyzve 

k provedení specifické funkce, např. měření  

 

SDC (Selected Device Clear) - uvede adresovaného přijímače do 

specifického stavu 

 

GTL (Go To Local) - nastaví adresovaného přijímače zpět do 

lokálního módu (řízení činnosti s pomocí sběrnice) 

 

PPC (Parallel Poll Configure) - následujícím bytem uvede 

adresovaného přijímače do stavu "parallel poll", bude žádat aktivní 

kontroler o obsluhu přerušení 

 

TCT (Take Control Talker) - uvede adresovaný vysílač do funkce 

aktivního kontroleru 



GPIB - interface 



GPIB – interface  PCMCIA 



GPIB – interface  USB 



ProfiBus - 

Vrstvový referenční model ISO/OSI (Open Systems Interconnection 

Reference Model) definuje mezivrstvovou komunikacidvou 

nesoumístných komunikačních prostředků. Vrstvově orientovaný 

systém průmyslových komunikačních zařízení ProfiBus již 

nenazýváme sběrnicí, ale systémem sběrnic, protože v nižších 

vrstvách (především ve vrstvě fyzické) navazuje na senzorový systém 

AS-Interface a ve vrstvě aplikační navazuje na systém ProfiNet 

umožňující přenos libovolných dat přes počítačové sítě. Pro lepší 

koordinaci vývoje, standardizace a výroby vytvořily instituce 

sdružení ProfiBus User Organization (PNO) - 1989 a zastřešující 

organizace ProfiBus International (PI) - 1995 je složena z více jak 1100 

firem. 

Propojení nejrůznějších komunikačních služeb a prostředků 

(měřicích, komunikačních, řídících, výrobních, energetických aj.) 

spěje k postupné integraci s cílem umožnit značně rozsáhlý a funkční 

komunikační systém.  



Modulární struktura sběrnicového systému 

ProfiBus 



Průmyslové komunikace rozdělené do tří vrstev 

Vrstva senzorů a akčních členů AS-Interface se společným 

přenosem digitálních měřených dat a regulačních zásahů spolu 

s přenosem napájecí energie, doporučení IEC 62026 

 

Vrstva přenosových sběrnicových polí ProfiBus 

propojujících vstupně-výstupních moduly, měřicí a ovládací zařízení 

v reálném čase; data řídící kontinuální procesy jsou přenášeny 

cyklicky s síti, měřící data, asynchronní hlášení a nepravidelná 

konfigurační data jsou posílána dle aktuální potřeby, doporučení IEC 

61158/61784  

 

Vrstva kooperujících komunikačních buněk složená 

z programovatelných kontrolérů tvořících funkční IT systémy 

podporující standardy sítí Ethernet, Intranet, Internet. Takto obecný 

tok tak vyžaduje rychlý jednotně adresovatelný prostor 

s asynchronním tokem paketů, doporučení IEC 61158/61784  

 



Technologie ProfiBus 

Využívá vrstvy referenčního modelu ISO/OSI - fyzickou, spojovou 

(linkovou) a aplikační. K zajištění minimálního toku dat je k vlastní 

zprávě v paketu přidána část záhlaví a zápatí definující stavy zařízení, 

adresy vysílajících a přijímajících stanic, čísla přijímaných a 

vysílaných paketů a další režijní informace. 

 

Hlavní úkoly funkčních vrstev jsou: 

 

fyzická vrstva - definice přenosového média, proces kódování a 

vysílání/příjmu dat  

 

spojová vrstva - protokol přístupu ke sběrnicovému systému MAC 

(Medium Access Control)  

 

aplikační vrstva - spojení sběrnice s procesem, aplikační 

programování podporovaných funkcí  

 



Technologie ProfiBus 

Pro ProfiBus byly vyvinuty 2 komunikační protokoly, spolupracují s 

moderními protokoly inteligentních senzorů (Smart Sensors): 

 

ProfiBus FMS (FieldBus Message Specification), komunikace na 

buňkové úrovni, komunikace aktivních výpočetních prostředků 

(programovatelné průmyslové kontrolery, průmyslové pracovní 

stanice) mezi sebou 

  

ProfiBus DP (Decentralized Periphery), 1993, v současnosti používaný 

přenosový protokol DP-V0, DP-V1 a DP-V2; DP-V0: rychlá, kruhová a 

plánovaná komunikace mezi aktivními stanicemi masters a pasivními 

zařízeními "slaves", DP-V1: možnost stochastické komunikace mezi 

"masters" a "slaves" dle aktuální potřeby, DP-V2: přímý přenos dat 

mezi podřízenými stanicemi ve stálém sběrnicovém cyklu, izochronní 

mód  

 



FieldBus 

 Systém průmyslové sběrnice označovaný jako Fieldbus je ve 

své podstatě dosti podobný systému ProfiBus a vznikl ve snaze vnést 

stabilizaci do nepřehledné oblasti systémů pro průmyslovou 

komunikaci. 

 Technologie ProfiBus a FieldBus dokonce sdílejí některé 

standardy týkající se fyzické vrstvy referenčního modelu OSI a jejich 

hlavním cílem je komunikační propojení nekompatibilních 

technických zařízení různých výrobců především v automatizačním a 

výrobním procesu. Vývojem standardu se zabývá nezisková 

organizace Fieldbus Foundation, sdružující významné výrobce z 

oblasti regulační a automatizační techniky a programového vybavení. 

V roce 1999 byl přijat mezinárodní standardu IEC, který je v současné 

době rozvíjen a počet aplikací v porovnání s jinými systémy 

distribuovaného řízení je malý, z nichž převážná většina je na 

americkém trhu. 



Významné rysy sběrnice Fieldbus : 

  

Číslicová sběrnice s poloduplexním sériovým přenosem určená ke 

komunikaci mezi regulačními a ovládacími prvky (senzory veličin, 

akční členy)  a řídícími automaty. 

 

Zachovány základní výhody dosavadních analogových 

komunikačních systémů s proudovou smyčkou 4 -20 mA, instalace s 

využitím původní kabeláže.  

 

Standardizované fyzické rozhraní, napájení koncových zařízení po 

komunikačním vedení, aplikovatelnost ve výbušném 

výrobním prostředí.  

 



Systém FieldBus zavádí některé další nové vlastnosti: 

Obousměrný přenos více parametrů po páru vodičů (proudová 

smyčka přenáší jednu veličinu) 

  

Úspora rozvodů, na jeden pár vodičů může být připojeno více 

jednotek 

  

Schopnost funkční diagnostiky jednotek a jejich propojení  

 

Rychlá informace o výjimečných stavech 

 

Implementace principů distribuovaného řízení snižuje nároky na 

výkonnost a počet řídících terminálů.  

 



AS-Interface System 

Vrstva senzorů a akčních členů - nejnižší vrstva 

hierarchie sběrnicového systému ProfiBus podle 

doporučení IEC 62026 (1991), takže se vlastně jedná o 

část složitého měřicího a regulačního telekomunikačního 

řetězce. V 90. letech vzniklo konsorcium společností 

v čele s firmou Siemens s cílem koordinovat návrh a 

výrobu koncových zařízení kompatibilních s tímto 

systémem. 



Hlavní vlastnosti AS-I  
Společný přenos digitálních měřených a regulačních dat spolu 

s přenosem napájecí energie  

 

Libovolná topologie (lineární sběrnicová, hvězdicová či stromová) bez 

koncových terminátorů, nestíněná dvoudrátová linka o délce 100 m  

 

Maximálně 31 účastnických stanic na sběrnici resp. 124 senzorů a 124 

akčních členů, komunikace typu "master" - "slave", vysoká přenosová 

rychlost (nižší než 166 kb/s) s cyklickým sběrem a distribucí dat (cyklus 

5 ms a kratší) 

  

Velmi jednoduchá instalace pouhým zapojením zvláštního typu 

dvouvodičového kabelu, výkonové akční členy s vlastním lokálním 

zdrojem napájení (24 V), přenos informace pomocí vyhodnocování 

napěťových impulsů superponovaných na napájecím napětí  

 

Kód Manchester, zabezpečení dat start a stop bitem, paritním bitem, 

alternací impulsů, mezerami mezi impulsy a nutností vyslat impuls ve 

druhé polovině telegramu, omezená délka telegramu  


