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řídicí technika

Bezpečnostní systémy Triconex® pomá-
hají zákazníkům plnit přísné bezpečnostní 
normy, naplňovat nebo překračovat výrobní 
plány a zároveň chrání jejich nejcennější ak-

tiva – zaměstnance, vybavení, životní prostře-
dí a dobrou pověst. Triconex Trident® Safety 
Instrumented System (SIS) je řídicí systém 
s certifikací funkční bezpečnosti SIL 3 a za-
bezpečením proti selhání a poruchám, který 

Triconex Trident verze 3.0 pro SIL 3 a s OPC UA
nabízí špičkovou spolehlivost a dostupnost 
pro distribuované řídicí systémy v rafineriích, 
petrochemickém průmyslu, ropných a plyná-
renských podnicích a dalších rizikových zá-
vodech. Na rozdíl od systému Triconex GP, 
popsaného v článku na str. 46, je vhodný a ce-
nově výhodný i pro malé aplikace, od 32 I/O 
bodů, a má ještě vyšší stupeň funkční bez-
pečnosti (SIL 3). 

Díky integrovanému systému komunika-
ce využívajícímu OPC UA nyní bezpečnostní 
systém Trident nabízí ještě širší možnosti pro-
pojení se systémy třetích stran. Systém spl-
ňuje mezinárodní normu IEC 61508 i poža-
davky na funkce nouzového odstavení (ESD), 
ochrany před požárem a únikem plynu, řízení 
hořáků a turbosoustrojí, lze ho používat pro 
ochranu před přetlakem v systémech HIPPS 
(High-Integrity Pressure Protection System) 
a systémech dálkového dohledu nad techno-
logickými zařízeními ropných věží.

Zavedení OPC UA maximalizuje možnos-
ti propojení a spolupráce jednotlivých sys-
témů prostřednictvím architektury nezávis-
lé na platformě. Nový modul komunikační-
ho rozhraní obsahuje vestavěný server OPC 
UA, který vytváří zastřešující a bezpečný rá-
mec pro provozní data, alarmy a události pře-
nášené v reálném čase. Pro další zvýšení bez-
pečnosti byl implementován standard pro di-
gitální certifikáty X.509.

Základní vlastnosti:

– škálovatelnost od malých samostatných 
aplikací (32 I/O bodů) až po velké celo-
podnikové systémy (více než 40 000 I/O 
bodů),

– nepřetržitý provoz bez časového omezení,
– podpora standardu X.509 pro bezpečné 

zasílání zpráv s digitálními certifikáty,
– špičkový výkon v režimu peer-to-peer 

(63 uzlů) a pokročilá kontrola chyb při 
přenosu telegramů (CRC32),

– certifikace TÜV pro zařízení do úrov-
ně funkční bezpečnosti SIL 3 v souladu 
s mezinárodní normou IEC 61508,

– možnost propojení se systémy třetích 
stran pomocí standardního otevřeného 
komunikačního protokolu Modbus,

– možnost výměny modulů za plného pro-
vozu,

– spouštění aplikačních programů pro nej-
důležitější řídicí a bezpečnostní úlohy 
v několika milisekundách,

– vhodný pro použití v nepříznivých po-
větrnostních podmínkách (od –20 do 
+70 °C).

Obr. 1. Modulární bezpečnostní systém kate-
gorie SIS Triconex Trident 3.0 s certifikátem 
funkční bezpečnosti SIL 3

Podrobnější informace o systému Triconex 
Trident Safety Instrumented System najdou 
zájemci na stránce http://iom.invensys.cz.

Pro mnohé programovací jazyky jsou 
k dispozici různé návody a doporučení pro 
psaní programů, ovšem pro oblast progra-
movacích jazyků pro průmyslovou automa-
tizaci podle IEC 61131-3 a jejich rozšíření 
PLCopen není k dispozici téměř nic. 

Software je v průmyslové automatizaci 
stále důležitější, softwarové projekty jsou stá-
le složitější a náklady na tvorbu softwaru ros-
tou. V současné době tvoří náklady na vývoj 
softwaru přibližně polovinu nákladů na tvor-
bu typického projektu v průmyslové automa-
tizaci; během provozu se software podílí na 
nákladech na údržbu 40 až 80 %.

Programování složitých a velkých projektů 
vyžaduje strukturovaný přístup. Ten umožňuje 
zvyšovat účinnost programování opakovaným 
používáním standardizovaných podprogramů 
a zlepšuje srozumitelnost programu a jeho po-
chopitelnost během celé doby života zařízení 
i pro jiné osoby než samotné tvůrce programu.

PLCopen otevírá novou iniciativu 
Coding Guidelines a vyzývá k aktivní účasti

Pro optimalizaci výrobních linek a sys-
témy OEE (Overall Equipment Efficiency) 
nebo MES (Manufacturing Execution Sys-
tem) je třeba z PLC získat stavové a diagnos-
tické informace. K tomu, aby tyto informace 
byly dostupné i zvnějšku, přispívá harmoni-
zace pojmenování proměnných. 

Výukou programování se zabývají tech-
nické školy všech stupňů a kurzy programo-
vání nabízejí i mnozí výrobci PLC. Ovšem ne 
vždy je věnována dostatečná pozornost efek-
tivitě programování a nástrojům a metodám, 
které pomáhají snižovat náklady na provoz 
a údržbu softwaru. 

Nezbytnou podmínkou tvorby moderního 
softwaru pro automatizaci, a to nejen v ob-
lasti bezpečnostních úloh, je automatické 
testování a validace softwaru, jež pomáha-
jí zajistit jeho kvalitu. Správně napsaný pro-
gram pomáhá zlepšit efektivitu i v této fázi 
vývoje softwaru.

Ze všech těchto důvodů se organizace PLC-
open rozhodla spojit síly a vytvořit všeobecně 
použitelnou metodiku pro tvorbu softwaru pro 
automatizaci. Existují rozdíly mezi konvence-
mi pro programování PLC v jednotlivých pro-
gramovacích jazycích a konvencemi uplatňo-
vanými v různých projektech. Mimo oblast 
programování PLC mohou být příkladem pro-
jekty GNU, Mozilla nebo GNAT a jejich pro-
gramování v jazycích Java, C++ a Ada nebo 
novější standardy jako ISO 26262, Autosar, 
DO-178C a Misra C. PLCopen se snaží vy-
užít co nejvíce dostupných specifikací a inicia-
tiv pro obě fáze – návrh oborově specifického 
projektu i programování PLC. 

Úvodní setkání pracovní skupiny je plá-
nováno na 5. června 2013 do Frankfurtu nad 
Mohanem. Zájemci o aktivní účast se mo-
hou hlásit u Eelco van der Wala (evdwal@
plcopen.org).
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