komunikační systémy
– komunikace RT mezi sítěmi, která se uskutečňuje kanálem UDP/IP, přičemž je třeba
přenášet adresu IP; pro tento způsob bude
v krátké době k dispozici profil RT over
UDP,
– multicasting RT, což znamená cyklický
přenos dat do většího počtu uzlů jednou
zprávou a cyklickou výměnu dat mezi
uzly.
Z obr. 6 je patrné, že síť Profinet IO, vyhovující při požadované době odezvy delší než
1 ms, nevyžaduje speciální hardwarové řešení ethernetových vrstev.

krátké zprávy

2.3.4 Izochronní komunikace (IRT)
Pro úlohy s extrémně tvrdými požadavky na determinismus a krátkou dobu odezvy,
jako je třeba řízení pohonů ve strojírenství,
používá standard Profinet řešení znázorněné
na obr. 8, pro které platí:
– komunikace probíhá pouze mezi uzly
v jednom segmentu sítě čítajícím jen několik málo účastníků (typicky dva až čtyři),
– komunikační cyklus je rozdělen na fázi IRT
a na fázi bez požadavku na striktně deterministický izochronní přenos,
– režim IRT si nárokuje určitý časový úsek
z celkového komunikačního cyklu, ve kterém přizpůsobený přepínač přepíná pouze
data IRT na principu bod-bod (point-to-point),
– ve fázi IRT přepínač nepřepíná na základě adresy uložené ve zprávě, ale na základě aktuálního času, takže musí být podporována časová synchronizace jednotlivých
komunikujících entit podle standardu IEEE
1588,
– nejistota synchronizace (jitter) je obecně
menší než 1 μs.
Přechody mezi těmito dvěma fázemi cyklu, s IRT a bez IRT, jsou zajišťovány obvodově. V krátké době na přechodu mezi fázemi
rozhoduje hardware v podobě zákaznického obvodu (ASIC), kterým musí být vybavena příslušná speciální ethernetová karta,
zda může být přenášen rámec TCP/IP, popř.
UDP/IP, aniž by se zdržel následující přenos typu IRT.
V režimu IRT dosahuje síť Profinet doby
cyklu 250 μs a větší při nejistotě synchronizace lepší než 1 μs, a to za cenu použití hard-

Soutěž robotů Istrorobot
V prostorách Slovenské technické univerzity v Bratislavě na Fakultě elektrotechniky a informatiky proběhla 19. dubna 2008
mezinárodní soutěž robotů Istrorobot (http://
www.robotika.sk). Celkem 97 přihlášených
robotů z pěti zemí soutěžilo ve čtyřech disciplínách: Linefollower (Stopař), MicroMouse (Myš v bludišti), MiniSumo a Freestyle
(Volná jízda). Do nejpopulárnější disciplí-
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warové realizace ethernetových vrstev (zákaznický obvod s integrovaným přepínačem
a funkcemi synchronizace cyklu, speciální
přepínače). Existující čtyřportové přepínače,
které umožňují připojit až čtyři zařízení komunikující v režimu IRT. Komunikační model s vlastní hardwarovou realizací ethernetových vrstev je znázorněn na obr. 9.

2.4 Závěr: Profinet
Podobně jako průmyslová síť Profibus,
která ve variantě Profibus-DP je nejrozšířenější průmyslovou sítí na světě, je i standard Profinet podporován organizací Profibus Nutzerorganisation (PNO), jejímiž členy
jsou i přední světové firmy působící v oblasti automatizace.
Architektura komunikačního systému
Profinet je koncipována jako modulární,
takže jeho funkční schopnosti lze do jisté míry volit podle povahy dané úlohy. Síť
Profinet existuje ve dvou variantách založených na standardním provedení hardwaru
pro Ethernet, a to jako Profinet CBA (modulární výstavba komunikačního systému
z předem připravených komponent) a jako
Profinet IO, což je reálné provedení průmyslového Ethernetu pro potřebu propojení decentralizovaných periferií především
v cyklickém komunikačním režimu. Požadavky na izochronní režim pro účely řízení pohonů s dobou odezvy 250 μs nebo delší a nejistotou synchronizace (jitter) menší
než 1 μs splňuje síť Profinet v režimu IRT,
tj. se speciální hardwarovou (ASIC) realizací ethernetových vrstev.
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Oprava:
Ve vydání Automy 2/2008 je v článku
Průmyslový Ethernet VII: Přehled současných standardů několik nesprávných údajů:
1. Na str. 26 v kapitole 3. EtherCAT je na konci
předposlední věty nesprávně uvedeno „… kategorie až SIL 4.“; správný údaj je „SIL 3“.
2. Na str. 27 v tab. 1:
– v řádku EtherCAT ve sloupci Požadavky
na hardware je chybně uvedeno „standardní“; správný údaj je „ASIC“,
– v řádku Ethernet Powerlink ve sloupci Požadavky na hardware je chybně uvedeno
„standardní/ASIC“; správný údaj je „standardní“,
– v řádku Ethernet Powerlink ve sloupci Časové parametry je chybně uvedeno „<400 μs/
/cyklus“; správný údaj je 200 μs/cyklus.
3. Na str. 28 v obr. 7b je chybně uvedeno
„vrstva RT (SW)“; správný text je „vrstva
RT (HW)“.
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