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komunikační systémy

(obr. 11). Společná konfigurace mechanismů 
TSN je potom založena na lokální informaci, 
jež je k dispozici v každém zařízení. V této 
souvislosti navrhla pracovní skupina IEEE 
802 plán adaptace protokolu SRP (Stream 
Reservation Protocol), který byl navržen pro 
předchůdce standardu TSN, síť AVB (Audio- 
and Video Bridging), na požadavky TSN.

Hybridní přístup představuje unifikaci 
centralizovaného a decentralizovaného pří-
stupu. Stejně jako v decentralizovaném pří-
stupu oznamují koncová zařízení své poža-
davky do sítě decentralizovaným operačním 
protokolem, aktuální konfigurace TSN se 
však nastavuje centralizovaně, jak je ukázáno 
ve spodní části obr. 11. Výhodou této metody 
je to, že koncovému zařízení stačí, když pod-
poruje jeden jediný konfigurační protokol, ale 
síť může být spravována centralizovaně i de-
centralizovaně. Ovšem pro tento přístup je 
nutné doplnění SRP do standardů IEEE 802.

Ačkoliv všechny tři popsané konfigurační 
mechanismy jsou stále ještě v procesu stan-
dardizace, je již nyní možné pro konfiguraci 
dostupných mechanismů TSN použít standar-
dizovaná rozhraní, např. SNMP.

To umožňuje manuálně určovat doby cyk-
lů a časové sloty plánovače TAS prostřednic-
tvím odpovídajícího nástroje pro správu sítě, 
např. průmyslového protokolu HiVision od 
firmy Hirschmann (obr. 12).

11. Závěr a výhledy

Sítě TSN umožňují, poprvé v historii, 
deterministický přenos dat prostřednictvím 
standardního Ethernetu podle IEEE 802.1 
a 802. 3. Spektrum provozních vlastností sítí 
TSN dovoluje používat je v různých obo-
rech, často s velmi odlišnými požadavky na 
doby odezvy, rozptyl doby odezvy (jitter) 
a odolnost proti chybám. Proces standardiza-
ce v oblasti časově citlivých sítí ovšem stá-
le není dokončen a očekává se, že bude trvat 
ještě několik let. V důsledku toho jsou mno-
hé mechanismy TSN ještě v procesu vývoje 
a standardizace. Současně je možné si před-
stavit, že ke stávající skupině TSN přibudou 
ještě další mechanismy.

Ústřední mechanismy protokolu TSN 
jsou ale již kompletní a úspěšně se používají. 
Tyto mechanismy, jako plánovač Time-Aware 

Scheduler – TAS, mohou být integrovány do 
konkrétních produktů a bezprostředně využí-
vány. Standardizační proces prostřednictvím 
IEEE 802 současně zaručuje zpětnou kom-
patibilitu: sítě TSN, které jsou již v provozu, 
budou moci být využívány i v budoucnu. Je 
proto možné říci, že sítě TSN nejsou jen ko-
munikačním standardem budoucnosti – je-
jich čas již je tu.
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Výstava Smart Automation Austria se le-

tos konala v květnu v Linci. Tradičně se vě-
nuje novinkám z oborů automatizace výrob-
ních procesů a dalších oborů. Prostor, který 
byl v areálu High-Tech Zentrum k dispozi-
ci, zaplnilo přes 180 vystavovatelů a musel 
být rozšířen o lehkou montovanou halu, aby 

mohli být všichni zájemci uspokojeni. Ná-
vštěvnost oproti minulým letům opět vzrost-
la, zvláště počet cizinců z okolních zemí – 
o více než 7 %.

Podle šetření u návštěvníků směřoval hlav-
ní zájem k řídicím systémům a pohonům, 
dále v zájmu následovaly senzory a systémy 
pro průmyslové zpracování obrazu, manipula-
ci a robotiku, průmyslová elektronika a pneu-

matika. V pozadí nezůstaly ani možnosti prů-
myslových komunikačních systémů a sběrnic.

Smart Automation Austria představuje uce-
lený pohled na obor automatizace v Rakous-
ku a přináleží k řadě specializovaných výstav 
s tematikou průmyslové automatizace. Příští 
rok se bude konat ve Vídni od 12. do 14. květ-
na a bude jako obvykle propojena s veletrhy 
C41 – Connectivity a Intertool. (RA)


