
21AUTOMA 5/2019

téma

odezvy a bez čekání ve frontě (obr. 6). Všich-
ni účastníci komunikace však musí mít stejný 
čas, tj. všichni musí vědět, kdy začíná cyklus 
a který časový slot je v cyklu právě aktivní. 
Aby to bylo zajištěno, povinně se používají 
protokoly pro synchronizaci času, např. PTP 
(Precision Time Protocol) podle IEEE 1588 
(IEEE 15886) nebo profil IEEE 1588 podle 
IEEE 802.1AS (IEEE 802.1AS7).

Oba protokoly, IEEE 1588 i IEEE 802.1AS, 
umožňují synchronizaci v síti prostřednic-
tvím distribuovaných hodin s přesností lepší 
než 1 µs. Je-li synchronizační funkce imple-
mentována v hardwaru, je možné dosáhnout 
přesnosti řádově v jednotkách nanosekund 
(viz whitepaper PTP od firmy Hirschmann, 
[8]). Na rozdíl od protokolů známých z pro-
středí IT, např. NTP (Network Time Protocol), 
IEEE 1588 nemusí nutně využívat globální 
synchronizaci např. s atomovými hodinami. 
Mnohem častěji je algoritmem BMC (Best 
Master Clock) určen účastník sítě s nejpřes-
nějšími, i když na etalon nenavázanými ho-
dinami. Toto zařízení potom slouží jako refe-

renční hodiny (Grandmaster Clock) a všichni 
ostatní účastníci v síti se s ním synchronizují. 
Pro TSN je nezbytné jen to, aby hodiny všech 
zařízení v síti byly navzájem synchronizová-
ny. Přesný denní čas naproti tomu hraje jen 
druhotnou roli.

Profil IEEE 1588 s označením IEEE 
802.1AS pracuje se stejným základním syn-
chronizačním modelem jako PTP. Původně 

byl navržen k tomu, aby omezil velké množ-
ství možností konfigurace jen na ty paramet-
ry, které jsou důležité pro lokální sítě (LAN). 
Například pro metodu přenosu a zapouzdření 
je IEEE 802.1AS omezen na definici přenosu 
po Ethernetu, zatímco IEEE 1588 obsahuje 
dodatečné schéma zapouzdření IPv4 pro po-
užití v sítích WAN (Wide Area Network). Vý-
sledkem standardizačního procesu sítí TSN je 
to, že dosavadní profil IEEE 802.1AS byl na-
opak doplněn parametry z IEEE 1588, které 
jsou třeba pro použití v komunikačních sítích 
v automatizaci. Například IEEE 1588 pod-
poruje vytvoření několika časových domén, 
které mohou být synchronizovány paralelně. 

Obr. 6. Přesná synchronizace hodin je nutnou podmínkou pro funkci plánovače TAS
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Prostřednictvím IEEE 1888 tudíž mohou být 
účastníci v síti synchronizováni s globálním 
etalonem času (stejně jako v NTP) a součas-
ně s druhými referenčními hodinami v síti. 
To umožňuje použít (méně přesnou) globál-
ní synchronizaci pro jednoznačný záznam 
událostí, zatímco hodiny v síti mohou být 
synchronizovány (přesněji) prostřednictvím 
plánovače TAS, přičemž v tomto případě 
není vyžadována synchronizace s globálním 
časem (např. v sekundovém intervalu). Tato 
možnost bude mj. součástí nové verze profi-
lu IEEE 802.1AS-Rev9.

Protože současná verze IEEE 1588 byla 
specifikována už v roce 2008, je tento pro-
fil pro synchronizaci hodin již dobře etablo-
ván na různých trzích a v různých oblastech 
použití. V některých případech byly vyvinu-
ty a používají se aplikačně specifické pro-
fily – např. pro oblast energetiky. V těchto 
případech není třeba pro synchronizaci po-
užívat IEEE 802.1AS, neboť mechanismus 
sítí TSN umožňuje pro synchronizaci použít 
libovolný profil. Tedy podle oblasti použití 
je možné místo IEEE 802.1AS použít IEEE 
1588 s jiným, specifickým profilem nebo 
i bez něj. Počítá se s tím, že v budoucnu ne-
bude norma IEEE 802 omezovat svobodu 
volby, jaký protokol má být použit pro syn-
chronizaci účastníků v síti. V každém pří-
padě, bez ohledu na to, jaký protokol se po-
užívá pro synchronizaci, je třeba dosáhnout 
velké přesnosti synchronizace hodin všech 
zařízení v síti, aby začátky a konce cyklů 
a jednotlivých časových úseků nastávaly ve 
správném čase.

(Dokončení v příštím čísle.)

Dr. René Hummen, Stephan Kehrer, 
Dr. Oliver Kleineberg, Hirschmann  

Automation and Control GmbH
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y   Finále jarní Robosoutěže 
FEL ČVUT v Praze má tři 
vítěze

V pátek 26. dubna 2019 skončilo tří-
denní finálové klání Robosoutěže ČVUT 
pro žáky z druhého stupně základních škol 
a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. 
Z konečného počtu 110 týmů, které navzdo-
ry těžké úloze zvládly nasadit do soutěže 
svůj originální lego robot, vzešli tři vítě-
zové. Tím ale letos soutěž nekončí – nej-
lepší roboty a jejich tvůrci se znovu utkají 
23. června na festivalu Maker Faire Prague, 
před ještě širším publikem.

Finále letošní Robosoutěže pro druhý 
stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých 
gymnázií se pro ohromný zájem muselo 
konat ve třech dnech, z každého vzešel je-
den vítěz:

– ve středu 24. dubna 2019 zvítězil tým Ma-
niaci ve složení Jan Winzig, Niko Sharma 
a Anna Winzigová ze Stanice techniků 
DDM hl. m. Prahy,

– ve čtvrtek 25. dubna 2019 se vítězem stal 
tým Vrakoslav ve složení Jan Doležil, 
Adam Hendrych a Filip Hošek z Masa-
rykova klasického gymnázia v Říčanech 
u Prahy.

– v pátek 26. dubna 2019 na stupni vítězů 
stanul WZM Team z Gymnázia Zlín ve 
složení Lukáš Zuzaník a Jakub Frgal.
Roboty měly za úkol v časovém limitu 

90 s zcela samostatně přesunout, popř. roztří-
dit co nejvíc barevných kostek rozmístěných 
na soutěžní ploše do předem definovaných 
skladišť. „Soutěžní úkol byl letos poměrně 
těžký a mnoho přihlášených týmů vzdalo 
účast ještě před startem,“ komentoval událost 
Martin Hlinovský, hlavní organizátor Robo-

soutěže z katedry řídicí techniky FEL ČVUT 
v Praze. „Zvítězily ty týmy, které dobře pro-
myslely strategii i design a dokázaly napro-
gramovat roboty tak, aby se eliminovala ná-
hoda a chyby senzorů.“

Robosoutěž ČVUT je každý rok rozděle-
na podle věkových kategorií do dvou částí – 
na jarní a podzimní. Roboty z druhého stup-
ně základních škol a odpovídajících tříd ví-
celetých gymnázií si tedy letos budou moci 
mimořádně zasoutěžit ještě jednou, a to před 
mnohem širším publikem – na festivalu no-
vodobých kutilů Maker Faire Prague, který se 
koná 22. a 23. června v Praze na Výstavišti. 
Speciální exhibice Robosoutěže, kterou uspo-
řádá tým katedry řídicí techniky FEL ČVUT 
v Praze ve spolupráci se společností Kingston 
Technology, nabídne nové atraktivní souboje 
a inspiraci pro další mladé fanoušky robotiky.
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