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Pro.jakýkoliv.řídicí.systém.s.mnoha.pro-
gramovatelnými.automaty,.úlohami.se.sek-
vencemi.událostí,.se.zvýšenou.odolností.při.
poruše,.vysoce.dynamickým.řízením,.říze-
ním.polohy.a.pohybu.nebo.umístěný.v.geo-
graficky.rozlehlé.oblasti.je.důležitou.funk-
cí.synchronizace..Technici.musí.vyřešit.dva.
základní.problémy:.synchronizovat.čas.sys-
tému.s.místním.časem,.popř..světovým.ča-
sem.UTC,.a.synchronizovat.systémový.čas.
mezi.různými.programovatelnými.automa-
ty.a.I/O.moduly.v.rámci.celého.stroje,.lin-
ky,.podniku.nebo.geograficky.rozhlehlé.ří-
zené.soustavy..

Tyto.problémy. lze.vyřešit. službou.CIP.
Sync™.a.dále.uvedenými.doporučeními.pro.
návrh.systému.a.jeho.konfiguraci..CIP.Sync.
je.služba.vyvinutá.sdružením.ODVA.a.za-
ložená. na. normě. IEEE. 1588-2008. (IEEE 
Standard  for  a  Precision  Clock  Synchro-
nization Protocol for Networked Measure-
ment and Control Systems)..Obsahuje.me-
chanismus. pro. synchronizaci. hodin. mezi.
programovatelnými. automaty,. I/O.moduly.
a.dalšími.prostředky.automatického.řízení..
K.mimořádně.přesné.synchronizaci,.důleži-
té.v.úlohách.se.sekvencemi.událostí.(SOE.
–.Sequence Of Events),.jsou.využívány.ča-
sové.značky.generované.jednotlivými.zaří-
zeními..Obory,.v.nichž.se.sekvence.událos-
tí. s.požadavky.na.synchronizaci.vyskytují.
nejčastěji,.jsou:
–  Energetika..Běžně.jsou.vyžadovány.ča-

sové.značky.s.přesností.méně.než.v.mi-
lisekundách..V.rozvodných.elektrických.
sítích.jsou.moduly.se.sekvencemi.udá-
lostí.často.připojeny.ke.stykačům.a.spí-
načům,. které. mají. mimořádně. krát-
kou.dobu.odezvy..Vysoce.přesná.časo-
vá.značka.je.nutná.mj..pro.to,.aby.bylo.
možné.určit.příčinu.případného.selhání.
sítě..

–  Farmaceutická výroba..Zde.jsou.vyžadová-
ny.časově.přesné.záznamy.o.výrobě..V.ně-
kterých.případech.je.nutné.přesně.určit.sek-
venci.událostí,.kdy.operátor.udělal.určitý.
zásah.a.kdy.na.jeho.požadavek.řídicí.sys-
tém.zareagoval.

–  Systémy SCADA..Zde.je.často.nutné.syn-
chronizovat.zařízení.v.různých.časových.
pásmech..Příkladem.může.být.řízení.čerpa-
cích.stanic.ropovodů.nebo.plynovodů,.kde.
je.třeba.čas.jednotlivých.zařízení.umístě-
ných.na.rozlehlém.území.převést.na.spo-
lečnou.časovou.základnu..V.těchto.přípa-
dech.je.vyžadováno.všechna.zařízení.syn-
chronizovat.s.hlavními.hodinami,.řízenými.
např..signálem.z.GPS..

Jak implementovat synchronizaci v protokolu 
EtherNet/IP

Tradiční přístupy k synchronizaci času

Tradičně.jsou.úlohy.SOE.řízeny.systémy.
reálného.času,.přičemž.událostem.je.časová.
značka.přidělována.programovatelným.auto-
matem.nebo. řídicím.počítačem..Z.obr. 1  je.
patrné,.že.komponenty.řídicího.systému.ne-
jsou.synchronizovány,.a.programovatelný.au-
tomat.nebo.počítač.proto.jako.řídicí.hodiny.
používá.server.NTP.–.Network Time Protocol..

Pro.zlepšení.přesnosti.a.spolehlivosti.při-
dělování. časových. značek.událostem.vyba-
vují.někteří.výrobci.řídicí.systémy.a.I/O.mo-
duly.možností.synchronizace.prostřednictvím.

Ethernetu.(obr. 2)..Mechanismus.synchroni-
zace.je.založen.na.principu.master-slave..Za-
řízení.označené.jako.time master (M).roze-
sílá.pakety.s.údajem.o.čase.prostřednictvím.
Ethernetu.zařízením,.jimž.je.určena.úloha.sla-
ve (S),.aby.je.synchronizovalo.se.svými.ho-
dinami..To.umožňuje.řídicímu.systému.při-
dělit.časové.značky.různým.událostem.v.růz-
ných. programovatelných. automatech. nebo.
vstupních. zařízeních. se. submikrosekundo-
vým.rozlišením..

Poznamenejme,.že.některé.řídicí.systémy.
mohou. pro. synchronizaci. používat. nestan-
dardní,.modifikované.verze.síťového.stacku..
Jestliže.jde.o.modifikace.pod.aplikační.vrst-
vou,.jsou.takové.systémy.a.ethernetové.sítě.

považovány.za.proprietární.(obr. 3).a.nelze.je.
jednoduchým.způsobem.začlenit.do.standard-
ních.ethernetových.komunikačních.sítí..Také.
obráceně.platí,.že.integrace.standardních.sí-
ťových.prvků.do.proprietárních.sítí.může.být.
velmi.obtížná..

Použití protokolů EtherNet/IP a PTP 
pro synchronizaci v reálném čase

Na. rozdíl. od. toho. je. protokol.EtherNet/.
/IP™. základem. otevřené. průmyslové. sítě.
používající. standardní. Ethernet. a. standard-
ní.protokol.TCP/IP.–.stejné,. jaké.se.použí-

vají. v. internetu. a. v. dalších. komerčních. sí-
tích..EtherNet/IP.má.vlastnosti.reálného.času,.
pružnost. a. bezpečnost. charakteristické. pro.
průmyslové.sběrnice,.a.naproti.tomu.velkou.
šířku.přenosového.pásma.a.otevřenost.díky.
celosvětově. přijímaným. standardům. Ether-
netu.. EtherNet/IP. využívá. protokol. CIP™.
(Commmon Industrial Protocol).a.díky.němu.
zachovává.všechny.standardy.spojené.s.insta-
lacemi.a.provozem.ethernetových.sítí.

Protokol.CIP. je. implementován.na.apli-
kační.úrovni.modelu.ISO/OSI,.dovoluje.smě-
rování.datových. toků.mezi. jednotlivými.sí-
těmi,. včetně. sítí.EtherNet/IP,.DeviceNet™,.
CompoNet™.and.ControlNet™,.a.umožňuje.
dopřednou.i.zpětnou.kompatibilitu.(obr. 4).
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Obr. 1. Řídicí systém reálného času
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Pro.synchronizaci.hodin.zařízení.v.ether-
netové.síti.byla.pro.protokol.EtherNet/IP.vy-
tvořena.služba.CIP.Sync,.vycházející.z.nor-
my.IEEE.1588.IEEE Standard for a Precision 
Clock Synchronization Protocol for Networ-
ked Measurement and Control Systems..Tato.
norma,.často.označovaná.jen.jako.PTP.–.Pre-
cision Time Protocol,.specifikuje,.jak.s.vel-
kou. přesností. synchronizovat. nezávislé. ho-
diny.v.různých.nódech.distribuovaného.řídi-
cího.systému.

Ve.své.základní.podobě.nevyžaduje.pro-
tokol. PTP. žádnou. správu.. Protokol. vytvoří.
mezi.hodinami.v.systému.vztah.master-sla-
ve:.jedny.hodiny.jsou.určeny.jako.time master.
a.čas.všech.ostatních.zařízení.v.síti.a.jejích.
úsecích.je.odvozen.od.nich..Hodiny.přitom.
spolu. komunikují. prostřednictvím. komuni-
kační. sítě,. nepotřebují. k. tomu. žádnou. vy-
hrazenou.síť.

Zařízení,. kterému.byla.přisouzena.úloha.
time master,.periodicky.rozesílá.prostřednic-
tvím.všech.svých.portů.synchronizační.zprávu.
(Sync)..Všechna.zařízení.používají.pro.vyhod-
nocování.kvality.hodin.tentýž.algoritmus,.na-
zývaný.BMC.–.Best Master Clock..Jestliže.ně-
který.port.zařízení.time master.přijme.zprávu.
Sync.od.„lepších“.hodin,.zařízení.se.vzdá.své.
úlohy.a.přejde.do.režimu.slave..Naopak,.jest-
liže.zařízení.ve.stavu.slave.zjistí,.že.by.moh-
lo.mít.„lepší“.hodiny.než.současný.time mas-
ter,.přivlastní.si.jeho.úlohu.a.začne.rozesílat.
zprávy.Sync..Údaje.o.kvalitě.hodin.obsahují.
údaje.o.kvalitě.primárního.zdroje.času.(GPS,.
atomové. hodiny,. křemíkový. oscilátor. atd.),.
přesnosti,. stabilitě. a. šumu.časové. základny,.
vzdálenosti.hodin.v.rámci.sítě.a.o.identifiká-
toru.portu. (pro. zabránění.kolizím)..Uživatel.
může.určit,.že.některé.nódy,.např..I/O.zaříze-
ní,.budou.v.režimu.slave-only.a.nikdy.nebudou.

moci.převzít.úlohu.time master..Popsaným.al-
goritmem.jsou.v.síti.automaticky.určeny.jedny.
hodiny.jako.primární.systémové.hodiny,.grand 
master clock.(obr. 5)...

Služba.CIP.Sync.je.nadstavba.protokolu.
IEEE.1588,.která.měří.latenci.síťových.pře-
nosů.a.počítá.příslušné.korekce..To.umožňuje.
nódy.synchronizovat.s.přesností.stovek.nano-
sekud..Jestliže.všechny.hodiny.v.řídicím.sys-

Obr. 2. Řídicí systém reálného času pro úlohy SOE synchronizovaný prostřednictvím Ethernetu
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tému.sdílejí. společný.systémový.čas.a. jsou.
synchronizovány.s.přesností.ve.stovkách.na-
nosekund,. je.možné.událostem.sledovaným.
řídicím.systémem.(např..Allen-Bradley®.Con-
trolLogix®.od.společnosti.Rockwell.Automa-
tion). přidělovat. časové. značky. (TS. –. Time 
Stamp).velmi.přesně,.tj..s.malým.rozptylem..

Jak. to. funguje. v. praxi?. Protokol. PTP.
rozlišuje. obyčejné. hodiny,. hraniční. hodi-
ny. a. transparentní. hodiny.. Obyčejné. hodi-
ny.mají.jen.jediný.port.pro.příjem.informa-
ce.o.čase..Hraniční.hodiny,.jak.je.znázorně-
no.na.obr. 5,.mají. jeden.port,.který.přijímá.
informaci.o.čase.od.nadřazených.hodin.mas-
ter time,.podle.ní.se.synchronizují.a.svůj.čas.
předávají.na.své.výstupní.porty..Hraniční.ho-
diny.tedy.z.hlediska.PTP.vytvářejí.úseky.sítě.
a.typicky.jsou.součástí.komunikačních.přepí-
načů.(switch)..Transparentní.hodiny.dokážou.
počítat.korekce.zpoždění.způsobeného.latencí.
sítě,.a.jsou.tedy.nutné.zejména.v.sítích.s.lini-
ovou.topologií,.kde.by.jinak.chyba.způsobe-
ná.latencí.sítě.se.vzdáleností.od.primárních.
hodin.lineárně.narůstala..

Doporučení pro návrh systému

Tam,. kde. je. vyžadována. velká. přesnost.
synchronizace. a. výkonná. komunikační. síť,.
jako. jsou. např.. náročné. úlohy. řízení. polo-
hy.a.pohybu,.je.doporučeno.používat.zaříze-

ní,. která. podporují. pro-
tokol. PTP. (IEEE. 1588).
v2.a.kde.je.implemento-
ván.mechanismus.trans-
parentních. a. hraničních.
hodin.. Příkladem. jsou.
manažovatelné. přepína-
če.Allen.Bradley.Stratix.
8000™. a. servopohony.
Kinetix®. 6500. od. spo-
lečnosti. Rockwell.Au-
tomation.

Tam,.kde.stačí.menší.
přesnost. synchronizace,.

jako.jsou.obecné.úlohy.vyžadující.pořizová-
ní.časových.značek,.není.třeba.používat.pře-
pínače.nebo.směrovače.(router).s.podporou.
mechanismu.hraničních.nebo.transparentních.
hodin.. Synchronizace. hodin. potom. ovšem.
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není.tak.přesná.a.aplikační.software.nemůže.
provádět.zcela.přesné.časové.výpočty.

Uživatelé. mohou. v. jedné. síti. kombino-
vat. oba. typy. úloh.. Jedinou. podmínkou. je,.
aby.zařízení.s.požadavkem.na.přesnou.syn-
chronizaci. měla. dobré. spojení. s. jednotkou.
s.funkcí.grand master clock..Na.to.je. třeba.
pamatovat.při.zpracovávání.návrhu.architek-
tury.systému..

Použití. hraničních. nebo. transparentních.
hodin.výrazně.zvyšuje.odolnost.synchroniza-
ce.proti.změnám.zatížení.komunikační.sítě..
Tam,.kde.je.požadována.propagace.systémo-
vého.času.z.jedné.podsítě.do.druhé,.je.nutné.
použít.koncová.zařízení.podporující.PTP.v2.
a.připojení.typu.unicast.a.přepínače.podporu-
jící.PTP.v2.a.mechanismus.hraničních.nebo.
transparentních.hodin..

Kam pro další informace

Doporučení,.průvodce.návrhem.systému.
a.nejlepší.praktiky.pro.využití.standardní.sítě.
EtherNet/IP. zájemci. najdou. v. dokumentu.
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) De-
sign and Implementation Guide (DIG) (Roc-
kwell.Automation,.2011)..Informace.o.kon-
figuraci.služby.CIP.Sync.v.zařízení.lze.najít.
v.Integrated Architecture and CIP Sync Ap-
plication Technique (Rockwell.Automation,.
2011)..V. dokumentu. EtherNet/IP  Embed-
ded  Switch Technology Application  Guide 
(Rockwell.Automation,. 2013). jsou. obsaže-
ny. informace. o. konfiguraci. dvouportových.

vestavných. přepínačů..Všechny. dokumen-
ty. jsou.dostupné.na.webu.společnosti.Roc-
kwell.Automation.

Pozn..red.:.Bližší.informace.v.českém.ja-
zyce. jsou.v.článku.ZEZULKA,.F..–.HYN-
ČICA,.O.:.Synchronizace v distribuovaných 
řídicích  systémech:  Precision Time  Proto-
col (PTP) podle IEEE 1588..Automa,.2010,.
č..2,.s..17–19.

(Allen-Bradley,. ControlLogix,. Kinetix.
a. Stratix. 8000. jsou. ochranné. známky. spo-

lečnosti.Rockwell.Automation,.Inc..CIP,.CIP.
Sync,. CompoNet,. ControlNet,. DeviceNet.
a.EtherNet/IP.jsou.ochranné.známky.ODVA..
Ochranné.známky,.které.nepatří.společnosti.
Rockwell.Automation,.jsou.vlastnictvím.pří-
slušných.společností.).

Sabina Piyevsky, Commercial Enginee-
ring Manager, a Gregory Wilcox, Networks 

Business Development Manager, 
Rockwell Automation

Obr. 5. Ukázka systému s primárními, hraničními, transparentními a řízenými hodinami
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Ještě. před. třiceti. lety. znamenalo. slovo.
virus. jen. mikroskopický. organismus,. který.
může.být.příčinou.onemocnění,.trojský.kůň.
byl. dar. známý. z. řecké. mytologie. a. pojem.
škodlivý.software.ještě.vůbec.nebyl.na.svě-
tě..Od. té. doby. se.však. internetová.bezpeč-
nost. stala. vážnou. starostí. mnoha. podniků.
na.celém.světě..Navíc.nebezpečí.už.nehrozí.
jen.v.kancelářích,.kde.hackeři.již.léta.půso-
bí.značné.škody..

Výrobní.firmy.většinou.váhají.s.připoje-
ním.řídicích.systémů,.které.řídí.jejich.stroje.
a.jsou.založeny.na.architektuře.PC,.k.inter-
netu,. a. to.přes.nesporné.přínosy.dálkového.
provozu,.diagnostiky,. správy,.údržby.a.dal-
ších.služeb.dostupných.po. internetu..„Je. to.

Powerlink je odolný proti hackerům

pochopitelné,.protože.jakákoliv.odstávka.zna-
mená.ztráty,“.říká.Stefan.Schönegger,.ředitel.
Ethernet. Powerlink. Standardization. Group.
(EPSG).. „Výrobci. se. v. současném. tvrdém.
konkurenčním. prostředí. těžko. vyrovnáva-
jí.s.myšlenkou,.že.by.se.jejich.důvěrná.data.
ocitla.v.cizích.rukou.“

Je to otázka protokolu

Bezpečnost.průmyslových.řídicích.systé-
mů.a.systémů.SCADA.je.již.více.než.jedno.
desetiletí.závažným.tématem.odborných.dis-
kusí..Značná.pozornost.je.jí.věnována.zvláště.
od.okamžiku,.kdy.se.v.roce.2010.objevil.vi-
rus.Stuxnet.a.po.něm.následovaly.viry.Duqu.

(v.roce.2011).a.Shamoon.(v.roce.2012).–.tedy.
viry,.které.přímo.napadaly.průmyslové.řídi-
cí.systémy..V.říjnu.2013.vydala.organizace.
Repository.for.Industrial.Security.Incidents.
(RISI).svou.roční.zprávu.o.narušeních.bez-
pečnosti. na. internetu. a. trendech. týkajících.
se. bezpečnosti. průmyslových. řídicích. sys-
témů..Zpráva.obsahuje.hloubkovou.analýzu.
240.událostí,.které.byly.od.roku.2001.do.roku.
2012.popsány.v.databázi.RISI..Ze.zprávy.vy-
plývá,.že.ve.33.%.popsaných.případů.došlo.
k.napadení.prostřednictvím.přístupu.na.dálku..
Počet.napadení.přes.internet.přitom.v.minu-
lých.několika.letech.narostl.v.některých.od-
větvích.až.o.150.%.

Hackeři.a.škodlivý.software.se.po. inter-
netu.dostávají.do.jednotlivých.počítačů.pro-
střednictvím. jejich. konkrétních. IP. adres..
Stejný. způsob. adresování. používají. i. zná-
mé.protokoly.TCP.a.UDP,.které.jsou.zdale-
ka.nejrozšířenějšími.protokoly.používanými.
v.počítačových.sítích..Díky.tomu.se.útočníci.
mohou.dostat.přímo.do.konkrétního.hardwa-
ru.dokonce.i.v.interních.sítích.

Nadcházející průmyslová revoluce, označovaná jako Industrie 4.0, vychází z koncepce 
internetu věcí. To zvyšuje poptávku po rychlých a otevřených průmyslových sítích. Na-
proti tomu se však průmyslové podniky obávají připojit své stroje na externí datové lin-
ky, o řešeních založených na cloudu ani nemluvě. Důvodem je strach z útoků hackerů 
a ze škodlivého softwaru. Řešením může být průmyslová komunikační síť, která je vel-
mi rychlá, a i když je naprosto otevřená, její architektura sama brání útokům. Ta síť se 
jmenuje Powerlink.


