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1.5. Технически аспекти на индустриалните мрежови комуникации  
 
1.5.1. Електромагнитна съвместимост 
Всяка инсталирана система, включително и комуникационното оборудване, 

трябва да функционира нормално и да демонстрира специфична защитна способ-
ност спрямо околните електромагнитни излъчвания. Електромагнитната съвмести-
мост (Electro-Magnetic Compatibility -  EMC) е съвкупност от изисквания за всяка инс-
талирана апаратна част, които се отнасят до електромагнитните излъчвания или 
емисии. Последните трябва да бъдат под допустимите граници според съответен 
стандарт. Поредица международни и европейски документи дефинират различни 
електромагнитни среди, които трябва да се вземат предвид при инсталиране на 
оборудването. За мрежово оборудване в офис сгради се използват международните 
стандарти ISO/IEC−11801 и EN−50173. При индустриалните мрежи следва стриктно 
да се съблюдават изискванията за проектиране, специфициране, инсталиране и из-
ползване на физическите линии за мрежова комуникация.  

 
1.5.2. Стандарти и общи технически изисквания 
Има съществени разлики между офис мрежите и индустриалните мрежи в ас-

пекта на изискванията към работната среда. 
Компоненти 
Пасивните и активните компоненти за вграждане в индустриални комуникаци-

онни системи се разделят на два класа в зависимост от степента на защита от окол-
ната среда: 1) Light Duty - за използване в закрити помещения и 2) Heavy Duty - за 
използване в открити промишлени територии и инсталации. Класът Light Duty се от-
нася за закрити помещения, но е със значително завишена защита в сравнение с 
аналогичното оборудване за офис приложения. Поради възможната близост с под-
вижни части на машини се изисква повишена механична здравина. По-високи са и 
работните температурни диапазони. Не се изисква само защита от прах и влага. 

 
Параметър За леки условия (Light Duty) За тежки условия (Heavy 

Duty) 
Степен на защита 
(Индустриален 
вариант) 

IP 20 
IEC60529, EN60529 

IP 67 
IEC60529, EN60529 

 
Международни стандарти.  
ISO/IEC 14763-Part 1, Part 2 Information Technology – проектиране, монтаж и 

експлоатация на кабелно комуникационно оборудване.  
ISO/IEC 11801 Information technology - кабелни системи. 
Европейски стандарти.  
EN 50174-1,2,3 Information Technology - инсталиране и експлоатация на кабел-

ни системи в закрити и открити пространства.  
EN 50173 Information Technology - кабелни системи.  
EN 50310  - осигуряване на еквипотенциалност и заземяване на информаци-

онно оборудване (фиг. 1.5.1.).  
prEN 50346 Information Technology - тестване на кабелни инсталации. 
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Фиг. 1.5.1. Осигуряване на еквипотенциалност и заземяване на информаци-

онно оборудване 
1 - защити от пренапрежения; 
2 - кабелни екрани; 
3 - еквипотенциален кабел. 
Време за реакция 
В офис мрежите повечето приложения допускат вариации на времената за из-

пращане и получаване на съобщения. По-малко толерантни в това отношение са 
обработката и предаването на аудио- и видеоинформация. Най-стриктни в това от-
ношение са системите за управление с мрежова  комуникация (САУМК). Сегментите 
от мрежата с участие на САУМК следва да се изолират от общия трафик, както и да 
се резервират поне в съотношение 10:1 по отношение на реалната и изискваната 
пропускателна възможност на физическия канал. Типови минимални времена за ре-
акция в съвременните индустриални мрежи от тип Industrial Ethernet са: 

•  видео (video stream) - 50 ms; 
•  аудио (audio stream) - 20 ms; 
•  управление - 10 ms. 

Разширяване на индустриалните мрежи 
Разширяването на съществуващи индустриални мрежи следва да се извърш-

ва при съблюдаване на ограниченията за дължина на мрежата и максимално допус-
тимото време за реакция. В Ethernet мрежите например общото разширяване е ог-
раничено от дължина 5120 m, за да може времето за придвижване на пакет по мре-
жата да остане в рамките на слот-интервала на Ethernet 51.2 µs. Това изискване оси-
гурява правилното детектиране на колизиите съобразно CSMA/CD метода за достъп 
до средата. На практика всеки възел в мрежата добавя закъснение към времето за 
разпространение и следователно намалява допустимата обща дължина на мрежата. 
Обикновено производителите на комуникационно оборудване специфицират 
стойности за т. нар. Propagation Equivalence (PE) и Path Variability Value (PVV), за да 
се изчисли максимално възможната дължина между двете най-бързи устройства в 
един сегмент на мрежата. 

Превключване на пакети  
За да се преодолеят ограниченията за дължините на мрежите, се използват 

устройства като повторители, мостове и комутатори. В Ethernet мрежите комутатори-
те съдържат информация за физическите (MAC) адреси на свързаните устройства 
към всеки порт и ефективно управляват пакетите по механизма source/destination. 
Всеки порт на такъв превключващ мост (комутатор) отделя нова конфликтна област 
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на мрежата (collision domain), като така може да се удължи общата мрежа с няколко 
хиляди метра. Типичните закъснения от порт до порт за мрежа Ethernet с 1518-
байтови кадри са: 

•  Ethernet (10Mbit/s): 1.3 ms;  
•  Fast Ethernet (100Mbit/s): 150 µs; 
•  Gigabit Ethernet (1000Mbit/s): 30 µs. 

Тъй като комутаторите са "по-интелигентни" от обикновените концентратори, 
те запаметяват кадрите преди да бъдат изпратени, и могат да изпълняват редица 
допълнителни логически функции по управление на трафика.  

Приоритетно превключване (Priority Switching IEEE 802.3p,q) 
В индустриалните мрежи от информационно ниво се налага много и различни 

приложения да използват мрежовата среда. Те обикновено имат разнообразни изис-
квания към времената за реакция в мрежата. В Industrial Ethernet мрежите се налага 
малки кадри от процесната информация да се "състезават" с кадри, представляващи 
части от значителни по обем файлове или download/upload-информация към про-
цесните станции или PLC. В такива случаи е необходимо прилагането на приорите-
тен механизъм. В превключващите мостове (комутаторите) на мрежата е възможно 
да се следи специално добавена към всеки кадър приоритетна информация (priority 
tag) и всеки кадър се прибавя към опашка със съответния приоритет за изпращане 
по мрежата. По този начин е възможно експлицитно определяне на приоритетите на 
отделните приложения, като се дава преимущество на информацията, необходима 
за управление на технологичните процеси. 

 
1.5.3. Надеждност и сигурност 
Сигурността на комуникационните мрежи се дефинира като способност за за-

щита на данните от несанкциониран достъп. В децентрализираните системи, каквито 
по дефиниция са индустриалните мрежи за комуникация, това е значително по-
трудно в сравнение с централизираните информационни системи.  

При комуникационните мрежи под отказоустойчивост се разбира способ-
ността на системата да “скрива” от потребителите откази на отделни свои елементи. 
Например, ако от данните се съхраняват няколко идентични копия в различни стан-
ции от мрежата, при повреда на един от тях е възможна доставката на копия на тези 
данни от друг възел в мрежата. В отказоустойчивите системи излизането от строя на 
един елемент предизвиква деградиране на системната работоспособност (качество), 
но се избягва пълен отказ на цялата система. 

Резервиране  
Основният апаратно прилаган метод за повишаване на надеждността в индус-

триалните мрежи е горещото резервиране (дублиране) на възли от комуникационно-
то оборудване (redundancy). За някои мрежови спецификации като ControlNet съ-
ществуват стриктни изисквания за резервиране на физическия слой (вж. т. 3. 5). В 
останалите мрежи следва допълнително да се проектират резервиращи механизми 
и устройства, които да превключат автоматично от повреден към изправен модул за 
време, ненарушаващо правилното функциониране на системата. 

Електрическа (галванична) изолация 
Всеки комуникационен елемент на апаратната част, особено в индустриална 

среда, е изложен на опасността от пренапрежения, които могат да доведат до пов-
реда. Свързващите проводници, с изключение на оптичните, могат да бъдат изло-
жени на различни източници на електрическо напрежение - незаземено оборудване, 
статично електричество, индуктирани напрежения от електродвигатели, контактори и 
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други индуктивни товари в общата захранваща мрежа, радиочестотна енергия или 
грешки в инсталацията.  

Общо правило е, че активните компоненти трябва да бъдат изолирани от 
електрически смущения. Тъй като всеки възел в мрежата използва активни компо-
ненти - транзистори и интегрални схеми - то той изисква електрическа изолация. То-
ва обикновено се постига с използването на оптрони или трансформатори за галва-
нична изолация от мрежовата среда. С тях се постигат различни нива на изолация, 
типично 500 V=. Като пример на фиг. 1.5.2 е показана схемата за галванична изола-
ция на възел в мрежа CAN (DeviceNet).  

 

 
 

Фиг. 1.5.2. Галванична изолация с оптрони за устройство 
от мрежа CAN (DeviceNet) 

 
 
На схемата от фиг. 1.5.2 CAN_TX и CAN_RX са сигналите от/към комуникаци-

онния процесор на възела в мрежата (непоказан на схемата). U6 и U19 са оптрони 
за галванична изолация, U18 е приемо-предавател за увеличаване   мощността и 
формиране на електрическите сигнали, а CAN-, CAN+, GND_CAN и +5V_CAN са 
стандартните сигнали и захранващи линии на мрежата. 

 
В други мрежи се използват аналогични апаратни средства. Например в мре-

жите Ethernet се използват специализирани схеми за физическия слой (PHY-layer), 
които извършват както електрическо буфериране, така и буфериране на предавани-
те и приемани данни. За галванично разделяне тук се използват трансформатори, 
които често са интегрирани с крайния съединител (RJ-45 за кабел с усукани двойки). 
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1.6. Сигнали и предаване на данни 
 
 Електрическите системи използват електрически токове, напрежения и елект-
ромагнитни вълни за обмен и съхранение на информацията. Данни и съобщения се 
предават по комуникационните мрежи с използване на различни физически носите-
ли (мрежови среди): 

•  медни проводници (усукани двойки, коаксиални кабели и др.); 
•  микровълни  (безжично); 
•  кабели с оптични влакна. 

 
1.6.1. Сигнали 

 Сигналите за променливи електрически и други величини, които носят инфор-
мация. В техническите системи данните се предават в две основни форми - с анало-
гови и цифрови сигнали.  
 Аналогови сигнали 
 Аналогови сигнали се използват в телекомуника-
циите повече от 100 години. Те могат да се кодират по 
различни начини, но са податливи в значителна степен 
на външни смущения. Основен проблем е затихването 
при пренос на дълги разстояния.  
 Дискретни сигнали 
 Дискретните сигнали обикновено имат фикси-
рана амплитуда и по-малко се влияят от външни 
смущения и затихване поради това, че рядко използ-
ват амплитудата си като носител на информация в 
сигнала.  

 
Междинното усилване на аналогови сигнали 

не е решение на проблема за затихването поради 
факта, че заедно със сигнала се усилват и проник-
налите шумове и настъпилите изкривявания.  

 
Междинно усилване на дискретни сигнали 

често се прилага в практиката на мрежовите кому-
никации поради това, че с тях освен усилване по 
мощност на сигнала се постига и възстановяване 
на правилната му форма. 

 
На фиг. 1.6.1 е показана формата на предадените и приетите двоични сигнали 

в краищата на дълъг проводник. Вижда се, че предаденият сигнал се побира в елек-
трическите спецификации - нарастващият и падащият фронт отговарят на изисква-
нията за стръмност и върховете на сигналите са почти прави. На другия край на 
проводника приетият сигнал е изкривен. Освен че има затихване, сигналът не отго-
варя на необходимите битови граници, нарастващият и падащият фронт са по-
продължителни и върховете на сигналите не са прави. Това изкривяване на сигнала 
се дължи на променлив характеристичен импеданс, отражения от разклонителни 
връзки и др. Поради тези причини кабелите в индустриалните мрежи не могат да 
бъдат с дължина, изчислена само относно теоретично възможното затихване. 
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Фиг. 1.6.1. Форма на предаден и приет сигнал 
 

 
1.6.2. Модулиране на сигнали 
За да се осъществи пренос на информация, е необходимо сигналите да се 

адаптират към преносната среда. Основни способи за това са модулацията и коди-
рането. Модулацията е фундаментален способ за кодиране на информация в елект-
рически сигнали и масово се използва в комуникационните системи, радио- и тв-
разпръскване, клетъчните телефони, сателитните комуникации и пр. 

Модулацията използва промяна на някакъв параметър на специален носещ 
сигнал, като законът за това изменение се диктува от сигнала - източник на инфор-
мация. По-нататък по линията се пренася модулираният сигнал, който от страната 
на приемника се демодулира, за да се отдели и възстанови полезната информация. 

Аналогова модулация 
Нека разполагаме с аналогов сигнал, наречен носещ, представляващ синусо-

ида с амплитуда U, честота ω и начална  
фаза φ: ( )ϕ+ω= tsinU)t(u . Ако входният сигнал x(t) изменя амплитудата на носе-
щия по закона  [ ])t(xkU = , това се нарича амплитудна модулация (АМ). Ако често-
тата се променя чрез [ ])t(xk=ω , това е честотна модулация (ЧМ), а ако фазата на 
носещия сигнал се изменя според [ ])t(xk=ϕ , това е фазова модулация (ФМ). 

 
Фиг. 1.6.2. Амплитудна и фазова модулация 
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Импулсна модулация 
Импулсната модулация се осъществява чрез вариране на параметрите на по-

редици от импулси в съответствие с изменението на входния сигнал - носител на 
информация. При широчинно-импулсната модулация (ШИМ) се променя широчината 
на импулси с постоянна амплитуда. При амплитудно-импулсната модулация (АИМ) 
се променя амплитудата на импулси с постоянна честота (фиг. 1.6.4). При импулсно-
кодовата модулация (ИКМ) амплитудата на входния непрекъснат сигнал се кодира 
като двоично число. 

 
Фиг. 1.6.4. Импулсна модулация 

 
 
1.6.3. Предаване на цифрови данни 
В индустриалните мрежи кабелите от тип усукана двойка, терминиращите ре-

зистори и захранващите стабилизатори работят заедно като единна електрическа 
инсталация, която пренася сигнали между устройствата. Използват се два начина 
устройствата да предават напреженови сигнали по проводниците - двуполярен и 
еднополярен метод. И двата вида сигнали могат да бъдат приемани от различните 
устройства, така че това не се отразява на съвместимостта. В индустриалните мре-
жи за пренос на електрическите сигнали се използват една или две усукани двойки 
от проводници (фиг. 1.6.14), по които цифровите данни се предават последователно 
(серийно) - бит по бит. 

Цифрово кодиране 
Обикновено се приема, че цифровите сигнали са кодирани така, че 

логическата нула и логическата единица се представят чрез две различни стойности 
на електрическото напрежение (потенциално кодиране). Това не е особено удобно 
за пренос на данните в мрежите, тъй като означава, че приемащата станция трябва 
сравнително точно да разпознава големината на напрежението, което е променяща 
се под най-различни влияния величина. Освен това при дълги поредици от еднакви 
логически нива по линията практически се получава постоянно напрежение и 
изключително се затруднява синхронизацията на предаващата и приемащата 
страна. Поради тези причини при пренасянето на сигнали по-често се използват 
други методи на кодиране, наречени импулсни и основаващи се на фронта на 
формираните правоъгълни импулси на електрическото напрежение по кабела на 
физическата среда. 
 
Пример: В редица съвременни мрежи се използва импулсното кодиране Manchester 
II (т. нар. Манчестер код). При него битовете в данните се кодират с поредица от 
непрекъснато сменящи се нива, като предният фронт на импулса (преход от 0 към 1) 
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представя логическата стойност 1, а задният фронт - логическата 0.  При варианта 
диференциален Manchester II код положителният фронт означава, че пренасяния 
бит има еднаква стойност с предходния, а отрицателния – различна. По този начин 
се избягва следенето на сигналите по ниво (потенциално кодиране), а вместо това 
се отчитат преходите (импулсно кодиране). Импулсно кодиране от тип Манчестър, 
използвано в мрежите от тип Ethernet, е показано на фиг. 1.6.7.  

 
Фиг. 1.6.7. Кодиране от тип Манчестър за поредицата 10110010 

 
Важно предимство на импулсното кодиране е, че дава възможност на уст-

ройствата да се самосинхронизират с потока от битове, който получават. При потен-
циалното кодиране, като например широко разпространения метод Non Return to 
Zero (NRZ), са възможни дълги поредици от нули или единици, при което 
самосинхронизацията е невъзможна. 

Когато дадено мрежово устройство започне да предава, в началото то поставя 
уводна част, встъпление (preamble), представляваща поредица от 8 бита с редува-
щи се единици и нули (фиг. 1.6.8).  

 
Фиг. 1.6.8. Встъпление на един кадър 

 
Този образец се използва от получателите, за да могат те да се синхронизи-

рат с границите на битовите клетки, показани с прекъсвани линии на фиг. 1.6.7. 
В предаваната информация на всяко съобщение присъстват  още  два еле-

мента, които не съдържат данни - това са т. нар. стартов и краен разделител (фиг. 
1.6.9). На фиг. 1.6.9 N+ е с високо ниво, а N- е ниско ниво през цялата битова клетка. 
Тези символи се използват, за да се определи 8-битовата стартова точка, откъдето 
започва предаване на данните и 8-битовата стоп точка, където предаването на дан-
ни се преустановява. 

 

 
Фиг. 1.6.9. Формати на стартов и краен разделител 
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След съединяване на различните полета всеки единичен фрагмент, предаден 
от устройството и наричан кадър (frame), изглежда по следния начин: 

 
 Встъпление Стартов разделител Краен разделител Данни 

 
 

Фиг. 1.6.10. Видове полета в един кадър 
 
Частта с данни от кадъра съдържа информация, като например адреса на ус-

тройството, за което е насочен кадърът, идентификация на типа на кадъра, вх./изх. 
данни и пр. Частта за данни в различните мрежи е от няколко байта в полевите мре-
жи, до 1500 байта и повече в мрежите от информационно ниво.  

 
1.6.4. Методи за серийно предаване на данни 
Съществуват два типа сериен (бит по бит) обмен на данни - синхронен и асин-

хронен. При синхронния обмен са необходими повече  проводници, за да може да се 
предават и специални синхронизиращи сигнали - най-често един синхронизиращ им-
пулс на всеки пореден бит за предаване. Предимство на синхронното предаване е, 
че се гарантира адаптиране на скоростите на предаване и приемане между двете 
устройства - предавател и приемник. При асинхронния обмен към самите предавани 
данни се добавя допълнителна информация за синхронизиране на устройствата, 
както следва. Предаваните двоични сигнали съдържат един стартов бит за начало 
на предаваните данни, последван от поредицата битове на данните и завършва със 
стоп бит(ове) за край на предаването. Преди стоп битовете може да са включи и бит 
за контрол по четност/нечетност. При този метод на обмен е задължително предава-
телят и приемникът да имат една и съща честота на генератора, формиращ такта 
при предаване/приемане. 
Пример: Асинхронен обмен от тип point-to-point е реализиран с различни външни ус-
тройства в почти всеки персонален компютър. За целта в ПК се използват стандарт-
ни устройства за сериен обмен - Universal Asynchronous Receivers & Transmitters 
(UART). 

Формат на данните при сериен обмен  
Форматът на данните може да бъде най-различен и зависи от приложението. 

По-долу е описан форматът, използван в стандартните UART устройства за пренос 
на данни по двупроводна линия. Той се състои от 4 части - стартов бит, до 8 бита 
данни, един бит за четност и поне един стоп-бит. 

Когато не се предават данни, електрическото ниво по двупроводната линия е 
високо (2-5V TTL ниво), означавано като MARK (фиг. 1.6.11). Започването на преда-
ване се индицира чрез преход към ниско ниво, наречено SPACE (0-0.8V TTL) за 1-
бит период. Това е т. нар. стартов бит. След това последователно се предават бито-
вете на данните, като най-старшият бит се изпраща първи. Данните може да съдър-
жат 6,7 или 8 бита. След това се предава битът за четност/нечетност за проверка на 
грешки при приемането. Най-накрая се предава стоп-битът, при което линията пре-
минава във високо ниво за поне един бит-период. Стоп-битът е с дължина 1, 1.5 или 
2-бит периода. 

Скоростта, с която се предават данните, се означава като baudrate. Тя се из-
мерва в битове за секунда. Например стандартните скорости на серийния интер-
фейс RS-232 са: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 bits/s. При ско-
рост 9600 bit/s и 1 стартов бит, 8 бита с данни, 1 бит за четност и 1 стоп бит се полу-
чават общо 11 бита за предаване или 870 символа в секунда. Под "символ" тук се 
разбират данните, съдържащи се в 8-те бита. 
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Контролът за четност може да отсъства или да бъде контрол по чет-
ност/нечетност в зависимост от настройките на обмена. При контрол по чет-
ност/нечетност се предава бит за контрол=1,0 така, че общо броят на единиците да 
стане четно/нечетно число. С този контрол може да се установи наличието само на 
единични грешки. UART устройствата автоматично генерират и интерпретират бита 
за четност/нечетност в зависимост от броя на единиците в предаваните/приеманите 
данни. 
Пример: Американската таблица ASCII е широко използвана конвенция за кодиране 
на символи, използвани за комуникация като букви, цифри, математически и др. чрез 
7-битови двоични числа. Например "0" се кодира като 30hex, "5" като 35hex, "E" е 
45hex и т.н. ("hex" означава шестнайсетично число). Нека задачата е да се изпрати 
7-битовият ASCII символ "E" (45hex или 1000101) по сериен канал. Ако контрол по 
четност липсва (None), то битът за контрол трябва да е винаги нула и се изпраща 
двоичното число 10001010. Ако е зададен контрол по четност, то следва броят на 
единиците при предаване да е четно число, но тъй като в кода на символа “E” има 3 
единици, следва битът за контрол по четност да стане 1, т. е. по канала се предава 
двоичното число 10001011 (фиг. 1.6.11). Ако е зададен контрол по нечетност, 
следва броят на единиците при предаване да е нечетно число, но тъй като в симво-
ла има 3 единици, следва битът за контрол по четност да стане 0, т. е. предава се 
двоичното число 10001010.   

 
Фиг. 1.6.11. Пример за серийно предаване на един символ 

 
Комуникационни интерфейси RS-232 и RS-485 

 RS в названието на интерфейсите означава “Recommended Standard” (препо-
ръчителeн стандарт). Въпреки, че RS-232 и RS-485 не са стандарти като IEEE-1284 и 
IEEE-1394, те са широко разпространени под тези наименования и намират прило-
жение в най-различни комуникационни системи, включително и индустриални мрежи 
(RS-485).  
 RS-232 в най-простата си форма е интерфейс с 3-проводна линия, състояща 
се от "обща земя" и 2 отделни проводника за предаване и приемане. Поради нали-
чието на отделни линии за предаване и приемане RS-232 може да функционира в 
режим "пълен дуплекс", при който става едновременно предаване и приемане от 
двете страни (еднополярна, небалансирана схема).  
 В RS-232 е възможно да се приложи и програмен контрол на потока от битове 
(flow control). Целта е с програмни средства да се установи готовността на двете ус-
тройства да обменят данни. Най-разпространеният начин за това е процедурата 
XON/XOFF. Получателят изпраща символа XOFF, когато трябва изпращачът да пре-
установи подаването на данни. Когато получателят отново е готов за приемане, той 
изпраща символа XON. 
 RS-232 предоставя най-опростения интерфейс за връзка от тип point-to-point 
между устройства като мини- и микрокомпютри, програмируеми контролери и пр. 
(фиг. 1.6.12). В индустриални условия се използват екранирани кабели с дължина до 
3 m при скорости от 57.6 Kbit/s. 
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Фиг. 1.6.12. Интерфейс RS-232 
 
Приложение на интерфейса RS-485 

 RS-485 използва 3-проводна линия, като сигналите се предават по балансна 
(диференциална) схема, поради което едновременното предаване и приемане е не-
възможно, т.е. работи се само в полудуплексен режим. 
 RS-485 се използва в случаи, когато се изискват по-големи дължини на линия-
та и трябва да се осъществи комуникация между повече от две устройства в среда с 
източници на шумове. Следователно RS-485 е техническа спецификация за изграж-
дане на елементарни локални мрежи. Тази характеристика на RS-485 е причината за 
използването на този интерфейс в някои индустриални мрежи от полево ниво като 
DeviceNet и Profibus. 
 По спецификация, RS-485 използва максимум 32 възела в локалната мрежа. 
Въпреки това редица производители на интегрални схеми предлагат RS-485 
драйвери (интегрални схеми от тип приемопредавател) с повишена мощност, спо-
собни да свържат до 255 устройства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фиг. 1.6.13. Елементарна локална мрежа с RS-485 интерфейс 

Преобразу-
вател 

RS-232 <-> 
RS-485 

Главно 
у-во 
(PC) 

Външно у-во 1 

RS-232 

Tx 

Захранване 

Rx

GND GND
+V

RS-485 A
B
GND

Още дo 31 
външни у-ва 
(2..32) 

У-во 1 

У-во 2 

RS-232 
Tx

Захранване 

Rx

GND 
GND

+V

Rx Tx
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Интерфейс RS232 RS485 

Тип на свързване един-към-един с много възли 

Брой устройства 1 предаващо 
1 приемащо 

32 предаващи 
32 приемащи 

Метод пълен дуплекс полудуплекс 

Maкс. разстояние 15m при 
19.2Kbit/s 

1200m при 
100Kbit/s 

Maкс. скорост 19.2Kbit/s 10Mbit/s 
Eл. схема небалансирана балансирана 

Mark (логическа “1”) -5V min. 
-15V max. 

1.5V min. (B>A) 
5 V max. (B>A) 

Space (логическа “0”) 5V min. 
15V max. 

1.5V min. (A>B) 
5V max. (A>B) 

Mин. вх. ниво +/- 3V 0.2V разлика 
Изх. ток на драйвера 500mA  250mA 

 
Сериен синхронен протокол I2C  
Протоколът I2C е развит от Philips за серийна комуникация между електронни 

устройства. Представлява двупосочна 2-проводна линия. Всички устройства, снаб-
дени с I2C интерфейс, притежават вградени апаратни средства за директна комуни-
кация със следните основни характеристики: 

•  Двупроводна линия с 2 сигнала - Serial Data Line (SDA) и Serial Clock Line (SCL); 
•  Всяко устройство по линията е адресируемо чрез софтуерни средства и уника-
лен адрес по механизъм master/slave.  

•  Сериен 8-битов двупосочен обмен на данни при скорост до  
100Kbit/s в стандартен режим и до 3.4 Mbit/s във високоскоростен; 

•  Апаратно реализирана филтрация на сигналите за премахване на пикове, поро-
дени от външно индуктирани шумови сигнали. 
Сериен синхронен протокол SSI. 
Интерфейсът SSI (Serial Synchronous Interface) е широко използван в индуст-

риалните приложения за комуникация между контролери и крайни устройства като 
сензори и измервателни подсистеми. За синхронизиране на обмена се използва до-
пълнителен сигнал Clock. Линията е 4- или 6-проводна, като сигналите за синхрони-
зация и за данни се предават като диференциални (фиг. 1.6.14). В устройството-
приемник се реализира преместващ регистър, който съхранява серийно предавани-
те от сензора битове. В интервала от 25us между два синхронизиращи импулса се 
предава един бит от данните. На фиг. 1.6.15 е представен пример за приложение на 
интерфейса SSI между сензор за позиция и контролер. Позицията на работен орган 
се следи от магнитострикционен сензор. В преобразувателя линейното преместване 
се кодира в двоичен код или код на Грей. Потокът от битове се предава към контро-
лера на разстояние до 240m при скорост от 100Kbit/s. 
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Фиг. 1.6.14. Сериен синхронен интерфейс SSI 
 

 
Фиг. 1.6.15. Приложение на интерфейса SSI 

 
Разгледаните в т. 1.6. средства за обмен на данни са от най-елементарен тип 

и в общия случай се използват за свързване само на две устройства (връзка point-to-
point). Изграждането на индустриални мрежи за комуникация предявява по-високи 
изисквания към физическия слой поради наличието на голям брой устройства, учас-
тващи в обмена. Съответните апаратни и програмни решения, както и мрежовите 
спецификации, са разгледани в следващите глави. 


