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Společnost Renesas přispěla k vývoji stan-
dardu ASi-5 a jeho technické implementa-
ce do polovodičového čipu svými znalostmi 
a zkušenostmi v oboru metod přenosu dat 
a vývoje polovodičových součástek. Zvláště 
pro zpracování analogových signálů na čipu 
bylo implementováno vysoce robustní moder-
ní řešení s velkou mírou inovací.

Kromě samotného integrovaného obvodu 
ASI4U-V5 k němu aliance vývojářů sběrnice 
ASi-5 (sdružených v AS-International) posky-
tuje i verifikovaný firmware. To výrazně zjed-
nodušuje implementaci ASi-5, protože vývo-
jáři se vůbec nemusí zabý-
vat tím, jak čip ASI4U-V5 
uvnitř funguje. Všechny 
funkce sběrnice jsou za-
hrnuty ve firmwaru. Firm-
ware pokrývá oba dva dru-
hy implementace jednotek 
slave, jak je definuje stan-
dard ASi-5. V jednotkách 
simple slave (jednoduchý 
slave) jsou prostřednic-
tvím digitálních I/O a ná-
sledně protokolem ASi-5 
do čipu přenášena jen pro-
vozní data.

Pro jednotky complex slave (komplexní 
slave) funguje integrovaný obvod jako sério-
vé rozhraní periferie SPI (Serial Pheripheral 
Interface). V jednom cyklu se přenese až 32 
bajtů, což umožňuje realizovat i složité úlo-
hy a rozšiřuje možnosti ASi-5. Firmám, kte-
ré by se zajímaly o implementaci jednotky 
master, poskytne Renesas specifickou zákaz-
nickou podporu.

Renesas dodává integrované obvody 
ASI4U-V5 v 64pinovém pouzdru QFN (9 × 
× 9 mm, rozteč 0,5 mm). Příkon je v typic-
kých úlohách přibližně 0,5 W. Rozsah pracov-
ních teplot je –40 až +85 °C. Renesas dodává 
též referenční obvody. Vzorky integrovaných 
obvodů a referenční desky jsou již vývojářům 
k dispozici.

Motivace vývoje sběrnice ASi-5

Standard ASi-3 se stal obecně známým 
a používaným. Jenže vývoj techniky vyžado-
val učinit další krok a soustředit se na novou 
generaci standardu ASi, která by splňovala 
požadavky průmyslu 4.0. Ačkoliv se standard 

Přichází ASi-5 – nová varianta osvědčené 
sběrnice AS-Interface vhodná pro chytré továrny

Asi-3 v praxi dobře ujal, s trendem implemen-
tovat do snímačů a akčních členů stále více in-
teligence vzrostly také požadavky na provozní 
sběrnice a těm již původní standard nevyhovo-
val. Zaprvé a především sběrnice Asi-3 postrá-
dala jednoduchou možnost asynchronní komu-
nikace, která by umožnila doplnit funkce, jako 
jsou autodiagnostika, správa událostí nebo dy-
namická parametrizace. V současné době mno-
zí uživatelé požadují kromě binárních dat také 
přenos analogových hodnot. Vývojáři se zamě-
řili též na jednoduchou integraci s komunikač-
ním standardem IO-Link.

Pro splnění všech těchto požadavků je 
třeba přenášet v jednom komunikačním cyk-
lu velký objem dat a přitom udržet sběrni-
ci z uživatelského pohledu co nejjednoduš-
ší. Současně je důležitá i neomezená zpětná 
kompatibilita se standardem ASi-3. Cílem 
bylo, aby nová generace ASi rovněž podpo-
rovala kratší doby cyklu, delší kabely a více 
připojených zařízení. Tento článek ukazuje, 
jak aliance vývojářů standardu AS-Internatio-

nal, podporovaná různými akademickými in-
stitucemi, standard vyvíjela, simulovala a na-
vrhovala různá řešení, až byla nakonec vytvo-
řena specifikace ASi verze 5.

Specifikace ASi-5

Přenos dat

Pro zajištění kompatibility s ASi-3 na stej-
ném kabelu se tým vývojářů rozhodl přená-
šet data ASi-5 ve frekvenčním pásmu nad 
kanálem ASi-3. ASi-3 používá pro sekven-
ční výměnu dat metodu časového multiplexu 
s dobou cyklu 5 ms a na sběrnici je možné 
připojit maximálně 31 jednotek slave (popř. 
s adresováním A/B 62 jednotek slave). Sběr-
nice ASi-3 pracuje ve frekvenčním pásmu 
50 až 500 kHz. Data podle standardu ASi-5 
jsou (v současné implementaci) modulována 
mezi 2 až 8 MHz (obr. 1). Používá se orto-
gonální frekvenční multiplex. To znamená, 
že frekvenční pásmo je rozděleno do mnoha 
podpásem, z nichž každé se používá pro pře-
nos jednotlivých datových streamů.

V ASi-5 mají tato frekvenční pásma šířku 
58,59 kHz. V běžném provozu je pro ASi-5 
k dispozici 136 těchto kanálů. V každém 
z uvedených kanálů se pro přenos dat použí-
vá metoda časového multiplexu. Nejprve se 
1,2 ms přenášejí data od jednotky master do 
jednotek slave a potom data z jednotek slave 
do jednotky master. Jako metoda modulace 
se používá DQPSK (Differential Quadrature 
Phase Shift Keying, diferenciální kvadratur-
ní modulace s fázovým posuvem). Při použi-
tí DQPSK se v jednom přenášeném symbolu 
přenášejí dva bity.

Na obr. 2 je ukázána struktura rámce, kte-
rý je přenášen každou 1,2 ms v každém ak-
tivním komunikačním kanálu. Nejprve posílá 
master zkušební sekvenci. Účelem zkušební 
sekvence je synchronizace s jednotkami sla-

Na loňském veletrhu SPS představila společnost Renesas odborníkům své hardwaro-
vé řešení pro implementaci nové verze sběrnice AS-Interface: ASi-5. Integrované obvo-
dy již pracují v prvních zařízeních, kam byly v uplynulém roce nainstalovány partnery 
firmy Renesas.

Obr. 1. Frekvenční pásma sběrnice ASi-3 a ASI-5 
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Obr. 2. Struktura rámce ASi-5
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ve. Signál se extrahuje využitím autokole-
račních metod, které umožňují synchroniza-
ci jednotek slave s masterem s přesností (ji-
tter) 10 ns. Zkušební sekvence také poskytuje 
možnost odhadnout útlum v jednotlivých ka-
nálech při komunikaci mezi jednotkami mas-
ter a slave. Podle toho potom může každý sla-
ve nastavit citlivost vstupu svého přijímací-
ho modulu. Vzájemný vztah mezi přijímací 
a přenosovou cestou dovoluje odvodit opti-
mální zesílení přenosové cesty.

Zkušební sekvence je následována refe-
renčním symbolem QPSK. Tento symbol 
neobsahuje žádnou informaci, ale nastavuje 
referenční hodnoty pro následující symboly, 
jejichž interpretace závisí na rozdílu oproti 
referenčnímu symbolu. Poté je odesláno čtr-
náct datových symbolů. Po ochranné době 
začínají jednotky slave vysílat data k maste-
ru. Rovněž zde po referenčním symbolu ná-
sleduje čtrnáct datových symbolů.

Vynikající imunita proti rušení

Pro ochranu rámce je využíváno 8 bitů, 
takže v každém cyklu a v každém datovém 
kanálu je možné obousměrně efektivně pře-
nášet 20 bitů. Každý proces přenosu dat sou-
časně obsadí tři kanály. Přijímač, aby provoz-
ní data uznal za platná, musí přijmout shod-
ná data minimálně ve dvou kanálech (ochrana 
2oo3). Dalším zabezpečením je to, že kaž-
dý symbol je přenášen postupně dvakrát. To 
zvyšuje imunitu proti krátkodobému elektro-
magnetickému rušení. Pro ochranu dat před 
externím rušením se tedy používají tři roz-
dílné metody. To vše vede k tomu, že pře-
nos dat je stabilní, a to i za značně nepřízni-
vých podmínek.

Konfigurace sítě podle požadavků systému

V 1,2ms cyklu lze využít až 24 logických 
přenosových kanálů. To znamená, že lze ad-
resovat až 24 jednotek slave. Jestliže je třeba 

1,27 ms 2,50 ms 3,80 ms 5,00 ms

Obr. 3. Více jednotek slave, delší doba cyklu: Slave 1 až Slave 4 sdílejí jeden přenosový kanál 
s cyklem 5 ms, v němž má každý slave k dispozici subcyklus 1,2 ms; přenosovým kanálem je 
zde myšlen logický kanál, pro zjednodušení není uvažována redundance; Slave 5 znázorňuje 
propojení osmi kanálů (channel bundling), aby bylo možné v jednom cyklu o délce 1,2 ms 
přenášet 32 bajtů
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Obr. 4. Firmware ulehčuje implementaci ASi-5

připojit více jednotek slave, mohou s využi-
tím funkce časového multiplexu sdílet stejné 
přenosové frekvence. Díky tomu lze dosáh-
nout doby cyklu 2,5 ms, 3,8 ms nebo 5,0 ms 
a připojit 48, 72 nebo 96 jednotek slave. Na 
obr. 3 je ukázáno, jak jednotky Slave 1 až 4 
sdílejí přenosový kanál v cyklu 5 ms, přičemž 
každá jednotka slave zabírá v kanálu subcy-
klus 1,2 ms. Transportní kanál zde pro zjed-
nodušení vystupuje jako logický datový ka-
nál, tzn. že nejsou znázorněny redundance.

nictvím AMC. AMC navíc umožňuje realizo-
vat mnoho nových funkcí, které ASi-3 nemě-
la, jako diagnostiku a nastavování parametrů.

 

ASI4U-V5 – integrovaný obvod pro ASi-5

Všechny funkce ASi-5 jsou namapovány 
přímo v integrovaném obvodu ASI4U-V5. 
Vnitřní složitost čipu je abstrahována firm-
warem vyvinutým aliancí vývojářů standar-
du ASi-5. Znamená to, že se uživatelé mohou 
koncentrovat na správné propojení s odpovída-
jící aplikací, usnadňující integraci transceiveru 
ASi-5. Na obr. 4 jsou schematicky zobrazena 
možná propojení čipů v typických aplikacích.

Firmware je interně uložen v trvalé pamě-
ti čipu. Aplikačně závislé konfigurace ASi-5 
jsou výrobcem snímače nebo zařízení ulože-
ny prostřednictvím rozhraní JTAG (Joint Test 
Action Group) ve vyhrazené oblasti progra-
movatelné paměti flash a interpretovány spo-
lečně s firmwarem.

Signály ASi-5 na lince jsou do interního 
bloku APOS (Analog, Power and Oscilla-
tor) přivedeny prostřednictvím oddělovacího 
transformátoru. Transformátor s propojením 
na jednotky slave má převodový poměr 4 : 1 
a v konfiguraci master 1,6 : 1. V bloku APOS 
je v přijímací části prostřednictvím různých 
stupňů zesílení a signálových filtrů vytvářen 
signál pro vysoce přesný AD převodník. Po 
AD převodníku následuje digitální blok pro 
demodulaci signálu a uložení dat získaných 
demodulací do vnitřní paměti. Detektor šu-
mových impulzů detekuje stav, kdy je dráha 
přijímače zahlcena vnějším rušením, takže 
vyhodnocená data mohou být chybná. Za běž-
ného stavu lze tuto situaci napravit již zmíně-
nými ochrannými mechanismy.

Všechny další kroky zpracování přebí-
rá interní CPU. V opačném směru je postup 

vysílání analogický. CPU 
ukládá data, která mají být 
odeslána, do interní paměti. 
Modulační jednotka digitál-
ně moduluje signál a přenáší 
data hodnot na AD převodník 
v APOS. Další cesta signá-
lu vede přes impedan ční mě-
nič a filtr do linkového budi-
če, který přenáší signály na 
linku ASi.

Napájecí napětí je odvoze-
no od napětí 24 až 30 V linky 
ASi. Interní regulátor napětí 

LDO (Low Drop-Out) v čipu navíc generuje 
čtyři další napětí.

Na obr. 4 jsou znázorněny různé možnos-
ti připojení aplikací. V jednotce simple sla-
ve jsou prostřednictvím GPIO k odpovídají-
cí aplikaci přímo připojena provozní data až 
22 I/O. Rozhraní GPIO (General Purpose 
Input/Output) je přímo propojeno s přísluš-
ným přenosovým kanálem ASi-5. Pro celko-
vou funkci systému je třeba jen uložit odpo-
vídající konfiguraci do paměti flash zařízení 
ASI4U-V5. Všechny funkce jednotky simple 

Flexibilně konfigurovatelná rychlost 
přenosu dat pro daný uzel sítě

Jestliže se má v jednom cyklu přenášet 
více než 16 bitů I/O dat, lze toho dosáhnout 
spojením několika kanálů (channel bundling) 
a multiplexem. Metodou channel bundling se 
propojí několik kanálů do jednoho subcyklu. 

Multiplex dovoluje propojit několik kaná-
lů v několika subcyklech. Tímto způsobem 
lze v jednom cyklu přenést až 32 bajtů. Na-
příklad v obr. 3 zabírá jednotka Slave 5 osm 
přenosových kanálů.

Kromě cyklických dat je k dispozici také 
asynchronní kanál AMC (Asynchronous Mana-
gement Channel). Tento kanál sdružuje čtyři 
nosné frekvence pro komunikaci a je navržen 
s pětinásobnou redundancí. AMC tak celkem 
zabírá dvacet nosných frekvencí. Počáteční 
aktivace jednotek slave je vyjednána prostřed-
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slave mohou být konfigurovány prostřednic-
tvím konfiguračních sektorů na čipu. Za pro-
vozu aplikace nepožaduje, aby softwarové 
komponenty adresovaly zařízení ASI4U-V5. 
To velmi zjednodušuje implementaci jednot-
ky simple slave.

Druhým typem jednotek slave jsou com-
plex slave, u nichž je rozhraním aplikace roz-
hraní SPI čipu. Avšak i u jednotek complex 
slave je komplexnost zařízení uzavřena ve 
firmwaru. V jednotkách complex slave může 
být v jednom cyklu přenášeno až 32 bajtů 
provozních dat. Ve srovnání s jednotkou sim-

ple slave je zde možné rozhraním SPI obslou-
žit diagnostiku a spravovat události. Rozhraní 
LED nezávisle ovládá stavové LED ve shodě 
se standardem.

Implementace ASi-5

S integrovaným obvodem ASI4U-V5 po-
skytuje firma Renesas komponentu, která 
omezuje úsilí potřebné pro integraci roz-
hraní ASi-5 na minimum. Implementace 
přenosu dat jednotek complex slave je op-
timálně distribuována mezi hardwarové 

a firmwarové komponenty. V aplikaci vy-
užívající simple slave dostává čip jen pro-
vozní data. Integrovaný obvod má kompakt-
ní, energeticky úsporný design. Jednotný 
firmware zaručuje interoperabilitu kompo-
nent ASi-5, zatímco zpětná kompatibilita 
s ASi-3 umožňuje snadné rozšiřování stá-
vajících instalací.

Knut Dettmer, Renesas Electronics 
 (Překlad redakce. Grafika AS-International 

(1) a Renesas)

Spisovatel Karel Čapek napsal v roce 
1920 divadelní hru R.U.R. Právě jemu vdě-
číme za to, že svět byl obohacen o slovo ro-
bot, které v krátkém čase doslova obletělo 
celý svět. Letos si připomínáme, že od této 
události uplynulo 100 let.

Přelomovým okamžikem v historii auto-
matizace byl vznik kybernetiky. Česká tech-
nika – nakladatelství ČVUT Praha vydalo 
v roce 2019 publikaci 70 let podivné vědy 
s podtitulem Rozhovory s našimi kyberneti-
ky. Je připomenutím, že v roce 2018 již uply-
nulo 70 let od okamžiku, kdy vyšla kniha 
Kybernetika aneb řízení a přenos informací 
v živém organismu a ve stroji od prof. Nor-
berta Wie nera [WIENER, Norbert. Cyberne-
tics: Or Control and Communication in the 
Animal and the Machine. Paris, (Hermann & 
Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) ISBN 978-
-0-262-73009-9; 1948, 2nd revised ed. 1961]. 
Ta zásadním způsobem ovlivnila pohled na 
obecné zákonitosti řízení a na způsob řeše-
ní složitých problémů našeho světa. Přispěla 
ke vzniku mnoha rozličných nových oborů.

Příspěvky autorů referují o působení a roz-
voji kybernetiky (v minulosti i v současnos-
ti), o jejím poznávání a o využívání v praxi. 
Těch se redakčnímu týmu ve složení Vladimír 
Mařík, Olga Štěpánková a Ivan M. Havel po-
dařilo shromáždit celkem 23. Jde o příspěvky 
autorů, které se ke kybernetice činorodě hlá-
sí. Jejich texty svými skicami proložil před-
ní odborník na kognitivní robotiku Ivan M. 
Havel. Stati dokumentují, jakými cestami se 

Recenze: 70 let podivné vědy

ubíral vývoj kybernetiky ve světě a zejmé-
na u nás. Ukazují, že jsme sledovali aktuál-
ní trendy jejího vývoje dokonce i v dobách, 
kdy byla představiteli komunistické ideolo-
gie v sovětském bloku prohlášena za „bur-
žoazní pavědu“.

V současné době předpona kyber- čas-
to slouží jen jako prostředek, aby jev nebo 
činnost byly pokládány za moderní atribut 
současného „super-světa“. Některé metody 
a přístupy kybernetiky nejsou triviální, obec-
ně známé. Mnoho lidí v současné uspěcha-
né době není ochotno (často ani nemá pří-
ležitost) věnovat potřebný čas tomu, aby se 
s nimi seznámilo. Snadno pak lze pochopit, 
proč se může některým lidem jevit kyberne-
tika jako „podivná věda“. Redaktoři publi-
kace předložili autorům seznam devíti mo-
tivačních otázek využitelných při sestavová-
ní jejich příspěvku. Poslední otázkou bylo: 
„Jaký další vývoj kybernetiky předpokládá-
te?“ Většina autorů se shodla na skutečnosti, 
že vývoj a rozvoj kybernetiky nejsou ukon-
čeny. Myšlenky, které ve své knize popsal 
její zakladatel, mají velký potenciál a bu-
dou předmětem dalšího vědeckého bádání 
a využití v praxi.

Autoři působí v klasických oborech tech-
nické kybernetiky (např. průmyslové automa-
tizaci a robotizaci, informatice, mikroelektro-
nice), v oborech umělé inteligence, strojové-
ho vidění, expertních systémů, neuronových 
sítí, ale i v oborech netradičních pro uplatnění 
kybernetického přístupu, např. v biologii, his-

torii, medicíně, fyziologii a neurologii. Růz-
norodost příspěvků dokumentuje současnou 
šíři kybernetiky – co vše dnes kybernetika 
ovlivňuje a kam její užití proniká. Mezi au-
tory příspěvků jsou např. prof. Kevin Warvick 
z britské univerzity v Readingu, prof. Vladi-
mír Mařík, zakladatel Českého institutu in-
formatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 
prof. Vladimír Kučera, emeritní předseda me-
zinárodní společnosti pro automatické řízení 
IFAC, doc. Ivan M. Havel, pracující v obo-
ru umělé inteligence a robotiky, prof. Jozef 
Kelemen, který hostoval jako vědecký pra-
covník v Laboratoři umělé inteligence na 
MIT v USA, nebo prof. Petr Sinčák, spolu-
zakladatel Slovenské společnosti pro umě-
lou inteligenci. Příspěvek Veroniky Dulíko-
vé a Radka Maříka popisuje úspěšné využi-
tí kybernetiky v egyptologii – dokumentuje, 
že kybernetika oslovuje mladé vědce, kteří 
jsou schopni úspěšně rozvíjet její principy 
a vědecké postupy v původně nepředpoklá-
daných oblastech. Od roku 2013, kdy vyšla 
kniha J. Romportla Kapitolky z historie ky-
bernetiky [ROMPORTL, Jan. Kapitoly z his-
torie kybernetiky. Plzeň: Západočeská univer-
zita, 2013. ISBN 978-80-261-0184-0.], se na 
našem knižním trhu opět objevila publikace 
s tematikou kybernetiky. Za normální situa-
ce je možné ji zakoupit v prodejně publikací 
ČVUT v Praze-Dejvicích (v přízemí Národní 
technické knihovny v ulici Technická 6; nyní 
je prodejna vzhledem k opatřením proti čín-
skému koronaviru uzavřena) nebo objednat 
na portálu: http://eobchod.cvut.cz.
[Zpráva doc. B. Lacka, VUT Brno, FSI – ústav 
automatizace a informatiky.]
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