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téma

tyto úkoly plní: Siplace Material Manager. 
Software řídí všechny operace s materiá-
lem: příjem, uskladnění, plánování výroby 
i samotné výrobní procesy. Podporu, kterou 
logistické koncepty chytrých továren vyža-
dují, dodávají transparentní řídicí systémy 
distribuce materiálu a komponenty, jako je 
plně automatizovaný systém Siplace Mate-
rial Tower.

Závěr

Firma ASM Assembly Systems aktivně při-
spívá k uplatnění principů chytrých továren 
v praxi. Její osazovací stroje používají i mnozí 
výrobci měřicí a řídicí techniky, aby byli schop-
ni pružně reagovat na požadavky zákazníků na 
speciální konfigurace měřicích a řídicích sys-
témů, od jednotlivých kusů až po velké série.

Stroje ASM Assembly Systems přitom 
uspokojí potřeby jak velkých výrobců, tak 
malých a středních podniků. Přesvědčit se 
o tom mohli i čeští odborníci na veletrhu Am-
per v Brně, kde měla firma ASM svůj stánek.

Více informací zájemci naleznou na adrese 
www.asm-smt.com.

(ASM Assembly Systems)

Na tiskové konferenci v rámci veletrhu 
Hannover Messe dne 25. dubna 2016 ozná-
milo sdružení ODVA výrazný pokrok ve vý-
voji standardů pro rozhraní a komunikační 
brány určené pro přenos dat mezi cloudem 
a průmyslovými řídicími systémy využíva-
jícími protokoly CIP: EtherNet/IP a Device-
Net. Výsledkem vývojových prací je specifi-
kace rozhraní pro obecný průmyslový cloud: 
Common Industrial Cloud Interface.

Vývojáři ODVA se soustředili na dvě klí-
čové oblasti: na komunikační brány pro pří-
stup do cloudu a na aplikační rozhraní API 
pro přenos dat z komunikační brány do clou-
du a naopak. Rozhraní Common Industri-
al Cloud Interface, založené na otevřených 
standardech podporovaných mnoha dodavate-
li automatizační a výpočetní techniky, urych-

Specifikace rozhraní pro průmyslový cloud  
od ODVA

lí změnu architektury řídicích systémů, aby 
bylo možné využívat cloudové služby např. 
pro správu zařízení, analýzu provozu, noti-
fikace alarmů, vzdálený přístup, virtualiza-
ci, a v budoucnu dokonce i pro přímé řízení.

Integrace rozhraní Common Industrial 
Cloud Interface do nabídky standardů ODVA 
pro komunikační a informační systémy je 
jedním z prvků iniciativy ODVA Optimiza-
tion 4.0, která zastřešuje vize ODVA v oblas-
ti průmyslového internetu věcí (IIoT). Nové 
rozhraní umožní využívat výpočetní zdroje 
a úložiště v cloudu, zprostředkuje obousměr-
nou zabezpečenou komunikaci mezi provoz-
ními zařízeními, která jsou součástí průmy-
slových řídicích systémů, a cloudem a zjed-
noduší běžné úlohy řešené komunikačními 
bránami. Rozhraní je navrženo s ohledem 

na možnost využití v privátním i veřejném, 
popř. hybridním cloudu a v režimu on-pre-
mise i off-premise.

Podle Craiga Resnicka, viceprezidenta po-
radenské společnosti ARC Advisory Group, 
je cloud životně důležitý pro všechny výrob-
ce, protože představuje obecné, cenově vý-
hodné a celosvětově dostupné úložiště pro-
vozních dat, výkresů, schémat, sestav nebo 
informací o infastruktuře. „Co však některým 
výrobcům brání jej využívat, jsou ohledy na 
bezpečnost a spolehlivost komunikačních roz-
hraní mezi cloudem a průmyslovými řídicími 
systémy a nedostatek standardů a doporuče-
ní v této kritické oblasti,“ dodal. A právě pro 
ně je tu nová specifikace rozhraní Common 
Industrial Cloud Interface.

(Bk)

Sdružení PLCopen uvedlo jako součást 
iniciativy Software Construction Guidelines 
sadu doporučení PLCopen Coding Guideli-
nes ver. 1.0. Doporučení jsou nyní k dispo-
zici ke stažení na webové stránce http://bit.
ly/22XgRkF. Dokument obsahuje 63 pravidel 
pro tvorbu programů pro PLC.

Co bylo příčinou vzniku těchto doporu-
čení? Ačkoliv pro mnoho programovacích 
jazyků taková doporučení existují, pro dů-
ležitou oblast programovacích jazyků podle 
IEC 61131-3 a jejich rozšíření PLCopen za-
tím nic takového k dispozici nebylo. Přitom 
software pro použití v průmyslu je stále dů-
ležitější, softwarové projekty jsou stále roz-
sáhlejší a komplexnější a náklady spojené 
s chybami v programu jsou stále větší. Soft-
ware v současné době představuje v průměru 
téměř polovinu počátečních nákladů na pro-

PLCopen Coding Guidelines
jekt a následně 40 až 80 % nákladů na servis 
v době životnosti zařízení. Pro zjednodušení 
rozsáhlých programů jsou třeba standardizo-
vané postupy programování, strukturovaný 
přístup a opakovaně použitelné softwarové 
moduly. Tak se nejen sníží komplexnost soft-
waru, ale také zvýší efektivita programová-
ní a úprav programů v době jejich životnosti. 

Právě proto vznikla v rámci sdružení 
PLCopen iniciativa Software Construction 
Guidelines. Nyní byla publikována první ofi-
ciální verze dokumentu PLCopen Coding 
Guidelines, která obsahuje 63 pravidel pro 
programování, uspořádaných do kapitol pra-
vidla pro přidělování jmen, pravidla pro ko-
mentáře, praxe programování, jazyky a uži-
vatelsky specifická rozšíření IEC 61131-3. 

Tato pravidla jsou velmi užitečná pro ško-
lení programátorů v praxi, ale jsou také dob-

rým základem pro výuku programování na 
odborných školách a pro tvorbu vnitropodni-
kových směrnic a standardů pro tvorbu prů-
myslového softwaru. 

Před dokončením jsou další dokumenty:
– tvorba knihoven funkčních bloků ve sho-

dě s PLCopen,
– strukturování a dekompozice prostřednic-

tvím SFC. 
V rámci pracovní skupiny Software Con-

struction Guidelines probíhají další práce 
v oblastech:
– návod pro dokumentaci softwaru, 
– posuzování a testování kvality a konzisten-

ce softwaru,
– proces vývoje softwaru, 
– objektově orientované programování. 

(Bk)


