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Prostředí TwinCAT 3 umožňuje progra-
movat úlohy PLC v reálném čase, bezpeč-
nostní aplikace, aplikace řízení pohybu mě-
řicích aplikací, ale dokáže též integrovat ap-
likace z prostředí jazyků C/C++ a dovoluje 
připojení k modelu vytvořenému v prostře-
dí Matlab-Simulink. Nastavení Real-Time 
umožňuje distribuci jednotlivých úloh mezi 
jádra procesoru. Díky možnosti izolovat já-
dro lze zcela oddělit aplikace TwinCAT 3 
s požadavkem na práci v reálném čase od 
aplikací pro operační systém Windows, kte-
ré v reálném čase nepracují. 

K přínosům distribuce úloh mezi jednot-
livá jádra CPU patří:
– náhrada několika samostatných fyzických 

PLC jedním IPC s několika nezávislými 
aplikacemi logického řízení v reálném čase 
(jednotlivé aplikace lze přiřadit různým já-
drům procesoru),

– optimalizace vytížení procesoru v kom-
plexních aplikacích (měření, správa dat 
atd.) pomocí rozložení dílčích úloh mezi 
jednotlivá jádra CPU (viz dále uvedený 
příklad), 

– možnost vytvořit úlohu logického říze-
ní v reálném čase s krátkou dobou cyklu 
(v rozmezí 250 až 50 μs) – nejčastěji vy-
užitelná pro zpracování rychlých I/O sig-
nálů sběrnice EtherCAT.

Obecné informace a základní principy

Vývojové prostředí TwinCAT (The Win-
dows Control Automation Technology) je ur-
čeno pro průmyslové počítače. Beckhoff IPC 
jsou osazována nejnovějšími procesory. Aktu-
álně je nárůst výpočetního výkonu proceso-
rů založen na zvyšování počtu jader, přičemž 
se jejich taktovací frekvence výrazně nemě-
ní. Jako příklad může posloužit nejvýkon-
nější procesor Intel Xeon, který může mít až 
osmnáct jader při srovnatelné taktovací frek-
venci s procesory Intel i7, popř. i5. Procesor 
Xeon s osmnácti jádry není určen pro běžné 
úlohy, ale distribuci úloh do jednotlivých ja-
der lze použít na všech typech čtyř- i dvou-
jádrových procesorů, jimiž jsou vybavena 
IPC, popř. embedded PC od firmy Beckhoff 
(CX51xx, CX20xx). Práci s jádry proceso-

TwinCAT 3 – optimalizace výkonu IPC pomocí 
práce s jádry procesoru

ru je třeba chápat jako možnost, nikoliv jako 
nezbytnost, bez které rozsáhlejší aplikace ne-
mohou běžet. Distribuce úloh je podporova-
ná pouze v prostředí TwinCAT 3, v nižších 
verzích nikoliv. 

Nastavení v prostředí TwinCAT 3 – Real-
-Time

Základní nastavení popisované distribuce 
výpočetního výkonu se provádí v okně So-
lution  Explorer, položka System, podmenu 
Real-Time (obr. 1). Nastavení projektu jsou 
následující: 
–  Base Time (default = 1 ms): Používá se k ur-

čení časové základny, která je pro řízení 
v reálném čase základní. Úlohy jsou zpra-
covávány v celočíselných násobcích časové 
základny, přičemž nejmenší činitel je jedna. 

Moderní pojetí průmyslového softwaru s sebou nese nové požadavky na integraci růz-
ných aplikací do jednoho celku. Praxe stále častěji ukazuje, že do popředí zájmu se do-
stávají tzv. měřicí aplikace (condition monitoring, power monitoring), aplikace pro zpra-
cování obrazu z kamer, aplikace pro práci s databázemi a přenosy dat obecně, aplikace 
pro řízení polohy a pohybu (motion application) s přesahem do systémů CNC a řízení 
víceosých mechanismů (robotů) atd. Jde o části aplikací, které nejsou hlavním předmě-
tem řídicí aplikace a mohou od ní být odděleny. 

Obr. 1. Nastavení alokace úloh do jednotlivých jader – defaultní hodnoty

Obr. 2. Nastavení počtu jader, které může využívat operační systém

Obr. 3. Způsob přiřazení logických úloh jednotlivým jádrům procesoru
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Obr. 4. Několik možných přístupů k alokaci úloh do jednotlivých jader
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–  CPU Limit (default = 80 %): Runtime ří-
dicího systému TwinCAT může být zpra-
cováván souběžně s úlohami operačního 
systému Windows. Nastavení CPU Limit 
na 80 % znamená, že 80 % výkonu CPU 
je přiděleno TwinCAT Runtime a zbylých 
20 % je pro Windows. Poměr mezi vytí-
žením jádra úlohami TwinCAT a Windows 
lze změnit. Tento způsob optimalizace ale 
nenahrazuje práci s jádry a nelze dosáh-
nout stejných výsledků. 

Rozdělení jader procesoru v prostředí 
TwinCAT 3

Podobně jako lze jádrům procesoru přiřazo-
vat jednotlivé úlohy, je možné i operační sys-
tém Windows spojit s určitým jádrem. K na-
stavení je určeno tlačítko Set on Target, které 
umožňuje nastavit, kolik jader bude určeno pro 
operační systém Windows. Minimální hodnota 
nastavení je 1. Zbylá jádra jsou k dispozici vý-
hradně pro TwinCAT a úlohy operačního sys-
tému Windows v nich vůbec nejsou zpracová-
vány, proto je jejich CPU Limit 100 % (obr. 2) 
Takovým jádrům se říká core isolated. 

Změna nastavení Set  on Target vyžadu-
je restart operačního systému. Poté je tře-
ba načíst aktuální rozložení jader procesoru. 
K tomu se používá tlačítko Read from Target. 
Výsledek nastavení a způsob přiřazení úloh 
logického řízení jednotlivým jádrům proce-
soru jsou znázorněny na obr. 3. 

Ve vývojovém prostředí TwinCAT 3 lze 
pracovat s 256 úlohami logického řízení. Ob-
dobné omezení platí i pro správu jader. Zde 
však jde o čistě teoretické omezení, protože 
procesory s tolika jádry nejsou k dispozici.

Příklad využití práce s jádry procesoru

Jeden z možných přístupů k práci s jádry 
procesoru je znázorněn na obr. 4. Příklad 1 
zobrazuje úlohy, které běží na jednom jádru: 
úloha logického řízení (PLC), dvě úlohy ří-
zení pohybu (SAF a SVB), úloha v C++ po-
žadující práci v reálném čase a operační sys-
tém Windows. V příkladu 2 je zmíněný celek 
z příkladu 1 rozdělen mezi dvě jádra proce-
soru následovně: pro jádro 0 úloha logické-
ho řízení a operační systém; pro jádro 1 obě 
úlohy řízení pohybu, úloha v C++ a operač-
ní systém. Časová základna je v obou příkla-
dech shodná – Base Time je 200 μs. Parametr 

CPU Limit je nastaven na 90 %. V příkladu 
3 byla naplno využita možnost optimaliza-
ce výkonu mezi dvě jádra. Doba cyklu Base 
Time byla zkrácena na 100 μs, jádro 0 má 
CPU Limit 80 % a pro jádro 1 byla využi-
ta možnost core isolated. Kombinací uvede-
ných nastavení byl optimálně využit výpočet-
ní výkon. TwinCAT je řídicí systém určený 
pro práci v reálném čase, kde je překročení 
stanoveného času monitorováno. 

Více informací je možné najít pod odkazy 
www.beckhoff.com/TwinCAT3 a www.beck-
hoff.com/many-core-control.

(Beckhoff)
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y   Světová jednička v analýze 
kapalin

Skupina Endress+Hauser získala na zá-
kladě širokého průzkumu trhu od americké 
konzultační společnosti Frost & Sullivan 
ocenění Globální společnost roku v oblasti 
techniky pro analýzu kapalin. 

„Hlavní důvody pro upřednostnění spo-
lečnosti Endress+Hauser v oblasti analýzy 
kapalin byly široká nabídka produktů do-
hromady s citem pro inovaci a zaměření na 
péči o zákazníky,“ řekl analytik Krishnan 
Ramanath ze společnosti Frost & Sullivan. 
Společnost Endress+Hauser dosáhla v prů-
zkumu trhu 9,25 bodu z možných deseti, 
čímž získala jasný náskok před svými kon-
kurenty, kteří získali 8,5 a 7,5 bodu. 

Hodnotily se zvláště schopnost inovací, 
výkonnost a péče o zákazníky. 

„Endress+Hauser nabízí široké spektrum 
produktů, jimiž pokrývá všechny oblasti mo-
nitorování kvality kapalin,“ zdůraznil Kris-
hnan Ramanath. Převodníky, vzorkovače 
a analyzátory z řady Liquiline tvoří společně 
se senzory Memosens univerzální platformu 
pro analýzu kapalin všeho druhu. Tato uni-
verzální platforma je vhodná jak pro průmy-
sl, tak i pro jiné účely a zvládne jednoduché 
úkony, jako je např. měření pH kapaliny, i ty 
náročné, jako je analýza chemického složení. 

Manfred Jagiella, výkonný ředitel společ-
nosti Endress+Hauser Conducta zodpověd-
ný za oblast analýzy kapalin, uvedl, proč je 
nabídka Endress+Hauser tak vysoce ceněná: 
„Důkladně promyšlený koncept a perfektně 
fungující interakce mezi komponentami zaru-

čují spolehlivé měření, umožňují jednoduché 
ovládání a přinášejí nízké pořizovací náklady.“

Úspěch nepřišel náhodou. Společnost  
Endress+Hauser nahlíží na analýzu kapalin 
jako na hlavní směr vývoje firmy. „Naši zá-
kazníci chtějí měřit víc než jen stav v jed-
nom momentu procesu. Požadují také měření 
změn složení produktu v čase během průběhu 
celého výrobního procesu,“ vysvětluje strate-
gii společnosti Matthias Altendorf, výkonný 
ředitel společnosti Endress+Hauser Group. 

Skupina Endress+Hauser posílila v oblas-
ti analýzy kapalin hlavně díky nejmodernější 
měřicí technice na principu Ramanovy spek-
troskopie či laserové absorpční spektrosko-
pie. Společnosti pomohlo také převzetí fir-
my Analytik Jena AG, díky čemuž si otevře-
la nové dveře do oblasti laboratorní analýzy 
kapalin.  (jč)


