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Invensys OpsManage: trendy a novinky

Pane Ginguene, které trendy a nové pro-
dukty považujete zde na OpsManage 
za nejdůležitější, nejvýznamnější a nej-
zajímavější?

Zajímavý trend je stále silnější proniká-
ní mobilních zařízení, jako jsou např. i-pa-
dy a jiné tabletové počítače, do průmyslové-
ho prostředí. Proto se snažíme najít způsoby, 
jak mohou pracovníci tato zařízení co nejlépe 
využít. Prezentujeme zde aplikační software, 
který umožní pracovníkům s těmito mobilní-
mi zařízeními získat kdekoliv a v reálném čase 
hlášení o stavu výroby a výrobních zařízení.

Dalším zajímavým trendem je virtualiza-
ce. V současné době se např. jako operátor-
ské stanice používají běžné počítače. Jejich 
životnost je přibližně tři roky. Invensys má 
smlouvu se společností HP, že bude dodáva-
né počítače podporovat pět let. Jenže i to je 
málo, v průmyslu se požaduje životnost řídi-
cího systému minimálně dvojnásobná, u DCS 
i delší, dvacet i více let. Virtualizace umožňu-
je učinit aplikační software nezávislý na hard-
waru. Přenos z jednoho serveru na jiný je po-
tom snadný, a životnost celého systému se tím 
významně prodlužuje. Další výhoda virtuali-
zace je v tom, že při modernizaci řídicího sys-
tému nemusí být technologie odstavena, mno-
hé změny lze udělat za provozu. 

V neposlední řadě je třeba zmínit se 
o cloud computingu. Také ten začíná proni-
kat do průmyslového prostředí a na této akci 
najdete několik příkladů systémů pracujících 
v prostředí cloudu – zatím jako demonstrač-
ní verze, ale s potenciálem brzkého využití 
v praxi. Využívá se přitom nesmírná flexibi-
lita takových systémů, centrální správa aktu-
alizací a možnost přístupu odkudkoliv, kde je 
k dispozici internet.

Poslední ze zajímavých trendů je využití 
sociálních sítí pro profesní účely. Mnoho lidí 
je registrováno v sítích jako Twitter nebo Fa-
cebook a my hledáme způsoby, jak tyto sítě 
využít v průmyslové praxi. Pochopitelně ne 
pro provozní řízení průmyslových procesů, 
ale např. pro sdílení znalostí a výměnu zku-
šeností mezi jednotlivými pracovníky a pra-
covními týmy.

Ptal jste se na nové výrobky. Z hledis-
ka uživatelů DCS patří k nejzajímavějším 
univerzální svorky s funkcí Intelligent Mar
shalling, inteligentní ranžírování. Kombina-
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ce hardwaru a softwaru umožňuje ke každé 
svorce univerzálního I/O modulu flexibilně 
přiřadit, jaký signál na ni bude přiveden, zda 
digitální vstup, digitální výstup, analogový 
vstup, analogový výstup… Uživatel tedy ne-

musí předem vědět, který signál bude ke kte-
ré svorce přiveden. To je důležité pro prová-
dění změn v průběhu projektu. Ušetří se tím 
také místo v rozváděči, potřebné pro ranžíro-
vací svorky, a zejména veškerá práce spojená 
s ranžírováním vodičů, jež je často zdrojem 
chyb. Změny v konfiguraci se realizují soft-
warově. Volné svorky lze využít jako zálohu 
např. při potřebě rozšířit a doplnit systém. 
Jsou univerzální, a není tedy třeba mít zvlášť 
zálohu pro digitální analogové signály, vstu-
py nebo výstupy – vše je otázka softwaru. 

Klasické ranžírování je skutečně práce 
velmi zdlouhavá, náročná na pozornost 
a přesnost dokumentace. Univerzální svor-
ky a celý systém Intelligent Marshalling 
jistě ocení všechny firmy, které se zabýva-

jí inženýrskými službami a oživováním ří-
dicích systémů.

Podle zpětné vazby naši zákazníci oceňu-
jí možnost změn za běhu systému. Stačí při-
pravit nový snímač nebo akční člen, zapo-
jit jej ke svorce a změnou programu zajistit, 
aby svorka pracovala např. jako analogový 
vstup ze snímače nebo digitální výstup pro 
akční člen. Změnu softwaru lze přitom bez 
problému realizovat dokonce i na dálku. To 
šetří čas i peníze. Jinou typickou úlohou je 
modernizace řídicího systému. Časté je, že 
se mění jen řídicí část, snímače a akční čle-

ny zůstávají původní. V takovém pří-
padě je nové připojení všech vstupů 
a výstupů značně pracné. Se systé-
mem Intelligent Marshalling je to ale 
jednoduché, vstupy a výstupy se při-
pojí k univerzálním svorkám a zbytek 
je otázkou programování.

Co je nového ve verzi 3.0 systému 
Foxboro Control System?

Foxboro Control System 3.0 je ur-
čen pro náš DCS Foxboro I/A Series. 
Vychází z koncepce Archestra, kterou 
do koncernu Invensys přinesla firma 
Wonderware. Díky koncepci Archestra 
lze nyní např. InTouch použít jako HMI 
společně pro DCS I/A Series i pro PLC 
třetích stran. Foxboro Control System 
3.0 obsahuje integrované systémy In-
Touch, jednotné vývojové a konfigu-
rační prostředí a Archestra System Plat-
form. Archestra System Platform zahr-
nuje Wonderware Application Server, 
Historian, Information Server a Devi-
ce Integration. Je to základ pro další 
rozvoj DCS I/A Series. Výsledný řídicí 
systém založený na platformě Arches-
tra není jen integrovaný, ale také unifi-
kovaný. V integrovaném systému spo-

lu jednotlivé části sice komunikují prostřednic-
tvím svých rozhraní, ale jinak mají své HMI, 
svou databázi, kam se ukládají data, atd. V uni-
fikovaném systému jsou i tyto funkce společ-
né, používá se jednotné HMI a data se ukládají 
na jednom místě. Veškeré změny v jedné části 
systému se automaticky projeví na všech mís-
tech, jichž se to týká. Takový systém se mno-
hem snáze udržuje a jeho celkové náklady TCO 
jsou nižší než u systému sice integrovaných, ale 
nikoliv unifikovaných.

Na přednášce jsem také slyšel o novém bez-
pečnostním systému Trident.

Bezpečnostní systémy tvoří velkou část 
sortimentu společnosti Invensys. Trident je 
bezpečnostní systém založený na principu 
trojnásobné redundance modulů a patří do ty-

Obr. 1. Alain Ginguene, technický ředitel EMEA Inven-
sys Operations Management
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pové řady Triconex. Je určen pro menší úlohy, 
kde plní funkci bezpečnostního PLC. K dis-
pozici je nyní pro SIL 2 i SIL 3. Výhodou je, 
že umožní použít bezpečnostní PLC i v úlo-
hách, kde se požaduje velká míra bezpečnos-
ti a jiné systémy (z našeho sortimentu např. 
Tricon) by byly zbytečně drahé.

Invensys je aktivní v oblasti energetiky, 
a to i jaderné. Německo ale své aktivi-
ty v oblasti jaderné energetiky zastavu-
je a možná bude následováno dalšími stá-
ty. Jakou roli hrají systémy pro jadernou 
energetiku ve vaší nabídce?

Je to velmi závislé na regionu, kde podni-
káme. V posledních dvou letech jsme dodali 
řídicí systémy pro osm reaktorů v Číně a dal-
ší se chystají. Ale dodáváme řídicí systémy 
i pro uhelné elektrárny, třeba právě do Číny 
nebo do Indie. To je trh, který se velmi rych-
le rozvíjí. V Evropě jsou populární kogene-
rační elektrárny nebo větrné a solární elekt-
rárny – i to jsou obory, kde se Invensys anga-
žuje. Kromě toho jsme aktivní také v oblasti 
inteligentních rozvodných sítí – smart grids –
a v oblasti systémů pro podporu efektivity 
spotřeby energie. 

Invensys je globální firma a vím, že i vy 
osobně máte zkušenosti z různých oblas-
tí světa. Myslíte si, že jsou velké rozdíly 
ve vývoji průmyslové automatizace v Ev-
ropě, v Americe a např. v Číně?

Myslím, že je možné najít společné charak-
teristiky mezi rozvinutými zeměmi na jedné 
straně a rozvojovými zeměmi na druhé stra-

ně. Rozvinuté země, to jsou především Evro-
pa a USA. Zde je zájem o nástroje pro zvyšo-
vání produktivity, efektivity, snižování nákla-
dů na provoz a na údržbu atd. V rozvojových 
zemích se zase klade důraz na nástroje pro 
efektivní inženýrink a uvádění nových systé-
mů do provozu. Na projektech zde často spo-
lupracují velké mezinárodní týmy. Rozdíl je 
v tom, že v rozvinutých zemích jsou mnohem 
častější modernizace již existujících závodů, 
kdežto v rozvojových převažuje automati-
zace nových podniků postavených „na zele-
né louce“. Pro tyto typy projektů jsou vhod-
né a účelné různé koncepce řídicích systémů. 
Ovšem obecně, kromě popsaných rozdílů, je 
automatizace všude stejná. Pozitivním proje-
vem globalizace je, že automatizační inženýr 
dokáže pracovat na projektu ve Francii stejně 
jako v Indii nebo na Sibiři. To ale není proto, 
aby se ulehčila práce automatizačním inžený-
rům. Globalizují se i výrobní firmy a také ony 
podle potřeby přesouvají kapacity mezi různý-
mi částmi světa. Pro optimalizaci své činnosti 
potřebují mít jednotné nástroje, konzistentní 
data a např. také jednotné systémy pro kont-
rolu kvality. Proto se automatizační prostřed-
ky a řídicí systémy celosvětově standardizují.

Hodně se nyní mluví o nedostatku inžený-
rů a poklesu kvality technického vzdělává-
ní. Pociťujete to také? 

Ano, mladí lidé se zajímají spíše o ne-
technické obory, o práva, finančnictví apod. 
Jedinou šancí je změnit jejich motivaci, aby 
se více zajímali o techniku, ukázat jim, že je 
to zajímavá práce a že je v mnohém jiná, než 

byla před pár desítkami let. V tom mohou po-
moci třeba právě zmíněné sociální sítě, kte-
ré jsou mezi mládeží velmi populární. Ale 
překvapuje mě, že tento problém už pociťu-
jete i v České republice. U vašich sousedů 
na Slovensku v Bratislavě jsme otevřeli cen-
trum, které poskytuje vývojové a inženýrské 
služby pro celou Evropu a neměli jsme pro-
blém najít pro něj inženýry, a to dobré inže-
nýry. No, budeme se muset snažit, abychom 
si je také udrželi. 

Pokud jde o kvalitu vzdělání, říká se, ab-
solventi technických vysokých škol mívají 
dobré teoretické znalosti, ale nejsou při-
pravení na průmyslovou praxi.

Invensys je velká firma a potřebujeme 
jak provozní inženýry, tak i doktorandy se 
znalostmi teorie řízení a dobrými nápady. 
V moderní automatizaci je např. hodně prá-
ce pro programátory, kteří pracují v kancelá-
ři a vlastní provoz možná nikdy neuvidí. To 
ale neznamená, že by to byla teoretická práce 
a že by o průmyslové praxi nic nevěděli. Musí 
vědět, co programují a jaké specifické poža-
davky řízená technologie má, aby si uvědo-
mili, že neprogramují žádnou hru, ale řízení 
reálného provozu. Selhání řídicího počítače 
jaderné elektrárny nelze řešit klávesami Ctrl 
Alt Delete. Zodpovědnost je však pro mno-
hé inženýry motivující a právě to je k práci 
v technických oborech přitahuje.

Děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.
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y   Pracovní list NAMUR 
NA 101 pro seřízení 
a provoz průtokoměrů byl 
přepracován

Sdružení NAMUR vydalo novou, pře-
pracovanou verzi pracovního listu NAMUR 
NA 101. Změnil se i samotný název pracov-
ního listu, jenž se nyní nazývá „Seřízení 
a provoz stanovených měřidel průtoku ur-
čených pro tekutiny jiné než voda, pro vodu 
a pro plyny.“ Pracovní list zohledňuje ev-
ropskou směrnici MID (Measuring Instru
ments Directive).

MID stanovuje pravidla pro uvádění 
vyhrazených měřidel na trh a pro jejich 
používání, nikoliv však pro zákonné kon-
troly a prohlídky. Právě pravidla pro uvá-
dění vyhrazených měřidel na trh a jejich 
používání jsou proto nejvýznamnější čás-
tí, jež byla v pracovním listu přepracová-
na. Pracovní list rovněž popisuje přechod-
ná ustanovení platná pro měřidla, jež byla 
uvedena na trh ještě podle starých pravi-
del. Kapitola věnovaná rekalibracím do-
znala jen úprav v oblasti stanovení doby 

platnosti kalibračního protokolu a nejistot 
měření a kalibrace. 

Pracovní list je dostupný na www.namur.de.
(Bk) 

  První kvalifikovaný 
poskytovatel vývojových 
služeb pro Foundation 
Fieldbus

Firma Softing Industrial Automation 
GmbH (www.softing.com), nezávislý glo-
bální dodavatel hardwaru a softwaru pro au-
tomatizaci v průmyslu a automobilové elek-
troniky, je prvním účastníkem v programu 
Foundation™ Development Services Provi
der (Foundation DSP), organizovaném a ga-
rantovaném neziskovou organizací Fieldbus 
Foundation, původcem komunikačního stan-
dardu Foundation Fieldbus (FF).

Účelem programu Foundation DSP je 
zajistit výrobcům řídicí techniky podporu 
při vývoji a výrobě produktů využívajících 
standard FF. Záměrem je vytvořit síť účast-
níků – kvalifikovaných poskytovatelů slu-

žeb – se zkušenostmi s vývojem produktů 
pro FF, schopných poradit potenciálním vý-
robcům i popř. realizovat část vývoje jako 
subdodávku. Účastníci programu Founda-
tion DSP projdou audity, které prověří, že 
skutečně mají nástroje, školení a zkuše-
nosti nezbytné k podpoře širokého spektra 
projektů vývoje produktů pro FF. Služby 
v oblasti vývoje produktů pro FF, jejichž 
kvalita bude garantována v rámci progra-
mu Foundation DSP, zahrnují jak vývoj za-
řízení pro obě sběrnice FF, nízkorychlost-
ní H1 a vysokorychlostní HSE, tak i hos-
titelské systémy.

Informace o poskytovatelích služeb – 
účastnících programu Foundation DSP – 
a jejich vývojových nástrojích, popř. služ-
bách, budou dostupné ve zvláštní čás-
ti webových stránek organizace Fieldbus 
Foundation (www.fieldbus.org). Účastní-
ci budou mít také právo používat ve svých 
marketingových materiálech oficiální logo 
programu Founda tion DSP. Další informa-
ce o programu lze získat na adrese mem-
ber.services@field bus.org.
[Fieldbus Foundation, 29. listopadu 2011.]
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