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komunikační systémy

z družicového systému GPS. Tento čas je po-
tom možné číst z paměťových míst obvyk-
lými instrukcemi protokolu Modbus RTU. 

Komunikace s modulem GPSRS je mož-
ná po sběrnici RS-485 nebo RS-232. K pří-
jmu signálu GPS je určena externí anténa. 
Modul lze napájet napětím 8 až 30 V, ko-
munikační sběrnice jsou galvanicky oddě-
leny. Stav napájení, signálu GPS a komuni-
kace jsou signalizovány kontrolkami, takže 

zapojení a uvedení do chodu jsou jednodu-
ché. Časoměrný modul GPSRS je dodá-
ván v robustní kovové krabičce s možností 
uchycení na lištu DIN. 

Časový server GPSNTP dodává a mo-
dul GPSRS vyrábí a dodává společnost 
Papouch, s. r. o. (viz inzerát na předcho-
zí straně). Oba produkty je možné zapůjčit 
k vyzkoušení a technici dodavatele jsou při-
praveni poradit s jejich instalací. 

Ing. Pavel Poucha

Tab. 1. Základní vlastnosti serveru GPSNTP

Podporované protokoly SNTP v4, HTTP, Telnet

Ethernet 10/100 BaseT

Dálkový dohled a nastavení prostřednictvím Ethernetu

Nejistota časové informace serveru 2 ms

Max. počet požadavků NTP za 1 ms 16

Vestavěný přijímač GPS L1, kód C/A 

Anténa GPS aktivní, součást dodávky

Napájení 6 a 30 V DC, max. 1,5 W

Montáž na lištu DIN

Rozměry (š × v × h) 71 × 93 × 50 mm 

Obr. 2. Vnitřní webová stránka ukazuje stav časového serveru

Obr. 3. Modul GPSRS umožňuje číst přesný 
čas protokolem Modbus RTU

Čas po sběrnici 
Modbus RTU

Někdy je třeba zís-
kat přesný čas i v ji-
ných komunikačních 
a řídicích systémech, 
např. pro skupinu zaří-
zení, která komuniku-
jí protokolem Modbus 
RTU. Příkladem mo-
hou být řídicí systé-
my založené na PLC, 
které potřebují přes-
ný čas pro vzájemnou 
synchronizaci. Připra-
vovaný modul s ozna-
čením GPSRS (obr. 3) 
přijímá přesný čas také 
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y   VDMA: v oboru strojového 
vidění se v Německu v roce 2014 
očekává růst o pět procent 

Německý trh s prostředky pro strojové vi-
dění stabilně roste. Podle nejnovějších úda-
jů bylo zjištěno, že v roce 2013 trh meziroč-
ně vzrostl o 5 % na 1,5 mld. eur a stejný růst 
je předpokládán i v roce 2014. Rostoucí po-
ptávka je očekávána zvláště ze Severní Ame-
riky a Asie. Německý vývoz do Asie se mezi 
lety 2008 a 1012 více než zdvojnásobil a již 

v roce 2012 poprvé překonal objem prodeje 
na evropském trhu. Vývoz do celé Ameriky 
za stejnou dobu vzrostl o 64 %. Prodej v Ev-
ropě stagnuje. (Bk)

  Nový blog Fieldbus 
Foundation

Sdružení Fieldbus Foundation otevře-
lo nový blog věnovaný informacím o ko-
munikačním systému Foundation Fieldbus 
(FF). Blog je dostupný z ústředního portá-

lu Field bus Central (www.fieldbus.org). 
Jeho grafika a ovládání jsou přepracová-
ny tak, aby byl přehlednější a lépe ovla-
datelný. Postupně se plní novými příspěv-
ky – krátkými informacemi i rozsáhlejšími 
články, ale v jeho archivu jsou dostupné  
i všechny předchozí příspěvky a komentá-
ře ze starého blogu. 

Zájemci mohou využívat také prezenta-
ci FF na Twitteru (@FOUNDATIONField)  
a z hlavního portálu Fieldbus Central vedou 
odkazy na nové videozáznamy na You Tube 
s popisy zajímavých instalací FF.          (Bk)


