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řídicí systémy

Při vytvoření knihovny je možné určit, zda 
knihovna zůstane uzavřená, nebo otevřená 
pro online monitorování.

Globální seznam proměnných

Při potřebě vícenásobného použití bezpeč-
nostních proměnných bylo dříve nutné zvolit 
funkční blok decoupler. Tato možnost zůsta-
la zachována, nicméně nová možnost použi-
tí globálních proměnných je elegantní a pře-
hledná. Využít ji lze např. pro tlačítka restart, 
kdy zpravidla jedno potvrzovací tlačítko ob-
sluhuje několik nouzových zastavení. V pra-
xi stačí při deklaraci globální proměnné na-
vázat proměnnou na příslušný bezpečnostní 

vstup a dále vstupy funkčních bloků nava-
zovat na danou globální proměnnou. Připo-
meňme, že jednotlivé typy proměnných jsou 
v bezpečnostních projektech barevně oddě-
leny, což také výrazně zpřehlední, jak jsou 
proměnné použity.

Dokumentace k bezpečnostnímu 
projektu

Inovací rovněž prošla tvorba dokumentace 
bezpečnostních projektů. Generování doku-
mentace je součástí TwinCAT už dlouhá léta. 
Dokumentace je generována včetně interních 
odkazů, aby bylo možné jednoduše prochá-
zet od parametrizace terminálů EtherCAT po 
parametrizaci bezpečnostních funkčních blo-
ků. Do dokumentace lze vložit logo zákazní-
ka. Nově si zákazníci mohou určit, zda bude 
součástí dokumentace i výpis historie vývoje 

bezpečnostního projektu, pravidla nastavená 
pro správu uživatelů nebo nově i výpis kon-
figurace z Multisettings Tool.

Konfigurační nástroj Multisettings Tool

V článku Novinky v nabídce bezpečnost-
ních komponent firmy Beckhoff (Automa, roč. 
2019, č. 6, str. 40 až 41, https://bit.ly/31Zn-
5to) byly popsány nové bezpečnostní termi-
nály a boxy pro EtherCAT. Článek předsta-
voval různé architektury realizace bezpeč-
nostních úloh, a to i v různých hardwarových 
provedeních. Jedna z architektur byla dis-
tribuované bezpečnostní řízení, „distribu-
ted control“, jejíž význam spočívá v rozlo-

žení bezpečnostní logiky mezi několik bez-
pečnostních procesorů např. u modulárních 
strojů. Obdobná situace nastává při použi-
tí bezpečnostních funkcí na servoměničích 
AX8000, kdy je bezpečnostní funkce polo-
hy a pohybu (motion) zpracovávána lokálně, 
přímo servoměničem, pomocí distribuované-
ho bezpečnostního procesoru, který je sou-

částí daného servoměniče. Při takové archi-
tektuře však nastává komplikace, je-li třeba 
nahrát bezpečnostní programy do všech pro-
cesorů naráz. K tomu se využívá funce mul-
tidownload. Na ni navazuje konfigurační ná-
stroj Multisettings Tool, který rozšiřuje mož-
nosti násobného nahrávání o další parametry, 
jež lze nakonfigurovat dopředu, uložit a ná-
sledně opakovaně používat.

Simulace bezpečnostní logiky

Hlavní novinkou je bezpečnostní debu-
gger. Doposud, jestliže zákazníci potřebovali 
simulovat bezpečnostní projekty, museli po-
užít simulátor EtherCAT a simulovat reálnou 

topologii sítě EtherCAT, včetně 
nastavení adres FSoE. A to bylo 
u velkých projektů časově ná-
ročné. Nyní je možné bezpeč-
nostní program simulovat čistě 
off-line prostřednictvím zabu-
dovaného bezpečnostního debu-
ggeru. Ten lze jednoduše spustit 
v menu TwinSAFE vývojového 
prostředí TwinCAT (obr. 3). Nut-
nou podmínkou je validní bez-
pečnostní projekt. Potom je při 
simulaci možné testovat veške-
rou logiku v režimu run (obr. 4), 
popř. spouštět jen jednotlivé cyk-
ly bezpečnostního programu. Je 
zde připravena i možnost pause, 
a to proto, aby signály, které se 
v páru vzhledem k sobě navzá-
jem časově kontrolují (diskrepan-

ce), mohly být zadány současně bez vyhlá-
šení poruchy.

Průvodce TwinSAFE Application Guide

Základním dokumentem, který by zákaz-
níci měli používat při práci na bezpečnostních 
projektech postavených na bezpečnostních 
komponentách firmy Beckhoff, je TwinSA-
FE Application Guide. Jde o dokument, kte-
rý obsahuje toho času 42 vzorových řešení, 
která jsou doplněna příslušnými výpočty po-
dle normy EN ISO 13849-1:2015, jimiž jsou 
tyto příklady validovány.

(BECKHOFF Automation s. r. o.)

Odkazy:
TwinSAFE – Open and Scalable Safety Technology: https://www.beckhoff.com/twinsafe/
Application Guide TwinSAFE: https://download.beckhoff.com/download/Document/au-
tomation/twinsafe/applicationguidetwinsafeen.pdf
Beckhoff: New Automation Technology: https://www.beckhoff.cz

Obr. 3. Bezpečnostní debugger lze jednoduše 
spustit v menu TwinSAFE vývojového prostředí 
TwinCAT

Obr. 4. Debugger umožňuje při simulaci testovat veškerou 
logiku v režimu run
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  ABB dodá Volkswagenu 
osm set průmyslových robotů

Firma ABB podpoří společnost Volks-
wagen Commercial Vehicles při přecho-
du k e-mobilitě dodávkou 800 průmyslo-
vých robotů.

Závod společnosti Volkswagen Commer-
cial Vehicles v Hannoveru v Německu právě 
prochází modernizací – již v roce 2022 by 
tam měla být zahájena výroba elektromobilů 
ID.Buzz Van. Roboty ABB se budou podílet 
na výrobě karoserií.

Kromě robotů, včetně specifického vy-
bavení potřebného pro jejich konkrétní vy-

užití, nabízí ABB automobilovému průmys-
lu standardizované výrobní buňky i navrho-
vání, plánování a implementaci kompletních 
výrobních linek. V platformě ABB Ability 
mají zákazníci možnost využívat širokou na-
bídku digitálních služeb, např. pro optimali-
zaci výrobních linek, řízení strojního parku 
s roboty a jejich prediktivní údržbu. (ed)


