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řídicí technika

kům bezpečnější automatizované prostředí při 
menších celkových nákladech na vlastnictví 
a zároveň nabízí mnoho dalších příležitostí 
ke zvyšování produktivity provozu.

Opět dokonalejší zabezpečení

K ověřeným průmyslových zabezpečo-
vacím prvkům jsou ve verzi 6 přidány další 
služby, jako např. Advanced Access Control 
a White Listing, umožňující snadno sledovat 
a spravovat integritu zabezpečení řídicího 
systému jako celku.

S nejnovější verzí System 800xA v6 do-
stávají uživatelé možnost pracovat s ještě lépe 
zabezpečeným řídicím systémem, který se 
nově vyznačuje:
– fungováním pod operačním systém Micro-

soft Windows MS 8.1/Server 2012 R2,
– zdokonaleným způsobem instalace systé-

mu s automatickým nastavením zásad za-
bezpečení, čímž se celý postup zjednodu-
ší a zároveň se zvýší úroveň zabezpečení 
systému jako celku,

– digitálním podpisem k ověření legitimity 
softwarového kódu,

– okamžitým přístupem ke schváleným an-
tivirovým programům.

Efektivní podpora zvyšování produktivity

System 800xA v6 a jeho integrované funk-
ce umožňují uživatelům dosahovat úspor a im-
plementovat řešení pro zvýšení produktivity 
výroby za zlomek nákladů, které by bylo tře-
ba vynaložit při použití dodatečného softwa-
ru a hardwaru od externích dodavatelů (tře-
tích stran). Vedle systému pro správu alar-
mů, metod pokročilého řízení, videosystémů, 
bezpečnostních funkcí, integrace elektrických 
rozvodů, nástrojů pro řízení spotřeby energie 
a mnoha dalších integrovaných funkcí verze 6 
nově přináší:
– směrovače pro bezdrátové mnohacestné 

(mesh) sítě, umožňující bezpečně a spo-

lehlivě používat při obsluze i údržbě sys-
tému mobilní klientská zařízení,

– novou platformu pro správu provozních 
údajů poskytující bezpečné připojení k sys-
tému 800xA a umožňující údaje bezpeč-
ně sbírat, prohlížet, archivovat i odesílat 

do nadřazených úrovní řídicího systému 
podniku,

– vestavěný oznamovací systém PAS (Pu-
blic Address System), umožňující vysílat 
prostřednictvím systému 800xA mluvená 
hlášení v různých jazycích,

– rozšířené zobrazení časových průběhů pro-
vozních veličin s přidanou indikací alarmu, 
automatickou změnou měřítka a nastavitel-
nou mřížkou,

– nový způsob vizualizace dat při použití 
zařízení System 800xA Collaboration Ta-
ble (obr. 2), poskytujícího prostorové (3D) 
zobrazení hlavních ukazatelů výkonnosti 
závodu (KPI),

– vylepšený software pro řízení vsádkových 
výrobních procesů obsahující prostředí 
umožňující zpracovávat šarže mnohacest-
ným způsobem.

Podpora aktualizací systému během jeho 
životního cyklu

Ve verzi 6 jsou rovněž důkladně vylepšeny 
také postupy při aktualizacích systému opíra-
jící se o vylepšený podpůrný program Auto-
mation Sentinel, určený ke správě a podpoře 
řídicího systému během celého jeho životního 
cyklu. Program Automation Sentinel udržu-
je řídicí systém v právě aktuální verzi včetně 
přístupu k nově zaváděným zařízením a me-
todám, diagnostickým prostředkům či on-
-line technické podpoře prostřednictvím webu 
a pomáhá tak maximalizovat dobu provozní-
ho života systému.

Systém 800xA v6 také zahrnuje:
– inteligentnější, „na rolích založený“ in-

stalační a konfigurační nástroj, redukující 
počet manuálních úkonů o více než 80 %; 
tento nástroj lze použít také při centrálním 
rozšiřování a aktualizacích řídicího systé-
mu během jeho životního cyklu,

– doplňkové nástroje, jako např. Start Value 
Analyzer, zajišťující bezproblémové spuš-
tění aktualizovaného řídicího systému bez 
nenadálých překvapení v důsledku nevhod-
ného nastavení výchozích hodnot apod.

Kam pro informace

Další informace o uvedených i ostatních 
funkcích řídicího systému 800xA včetně jeho 
nejnovější verze 6 a o tom, jak je možné s je-
jich použitím zvýšit produktivitu téměř libo-
volného provozu se spojitou či vsádkovou 
výrobou, lze nalézt na webových stránkách 
www.abb.cz/controlsystems či přímým dota-
zem u specialistů společnosti ABB.

(ABB s. r. o.)

Obr. 2. Konzole System 800xA Collaboration 
Table  pro  3D  zobrazení  hlavních  ukazatelů 
výkonnosti závodu (KPI)
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y   Společnost B&R 
podporuje pracovní skupiny 
pro reálný čas v rámci OPC 
Foundation

Společnost B&R podporuje nové pra-
covní skupiny v rámci sdružení OPC Foun-
dation, jejichž cílem je zavést do standardu 
OPC UA možnost komunikace v reálném 
čase. První skupina se zabývá reálným ča-
sem v modelu publisher-subscriber, druhá 
časově citlivými sítěmi podle IEEE 802.1.

OPC UA dosud používá model client-
-server. Model publisher-subscriber přidá-

vá možnosti komunikace jednoho účastníka 
s mnoha a mnoha s mnoha. To je model, kte-
rý využívá i Ethernet Powerlink. Je zvláště 
výhodný pro rozsáhlé a složité sítě, např. na 
velkých balicích linkách.

Pro časově citlivé sítě podle IEEE 802.1 
existuje v současné době v rámci IEEE pra-
covní skupina TSN (Time Sensitive Net-
works), která se zabývá zavedením nativní 
schopnosti komunikovat v reálném čase do 
sítí ethernetového standardu. To umožní po-
užít je pro časově kritické úlohy na provozní 
úrovni řízení, např. pro dynamicky náročné 
řízení polohy a pohybu.

Zatímco v automatizaci existuje množ-
ství protokolů průmyslového Ethernetu, které 

mají schopnost komunikovat v reálném čase, 
např. Powerlink, sítě TSN se uplatní zejména 
v telekomunikacích a v dopravě. Očekává se, 
že tyto sítě se brzy objeví např. jako komuni-
kační sítě v automobilech.

Společnost B&R není na podporu nových 
pracovních skupin sama: jinou významnou 
firmou, která je též podporuje, je např. vý-
robce robotů KUKA.

OPC UA hraje klíčovou roli jako standard 
pro moderní informační systémy pro řízení 
výroby. Možnost komunikace v reálném čase 
může dále rozšířit možnosti jeho využití, ze-
jména v kombinaci s otevřenými standardy 
Powerlink a OpenSafety, a to až na úroveň 
snímačů a akčních členů. (B+R)


