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ANOTACE 

KOCUREK, S. Návrh testovacího zařízení pro systém řízení jednoduchého technologického 

celku. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační 

techniky a řízení, 2015, 135 s. Vedoucí: doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. 

V dnešní době se klade velký důraz na bezpečnost systémů řízení. Při návrhu 

bezpečnostních systémů se využívá standardu IEC 61508, kde jsou navržené aplikace a 

zařízení certifikovány dle úrovní integrity bezpečnosti (SIL) a jsou využívány s High Integrity 

kontroléry. 

Dalším důležitým faktorem v energetice je zvýšení efektivity a bezpečnosti elektrických 

rozvoden a elektráren, čímž se zabývá standard IEC 61850. Tento standard má za úkol zvýšit 

interoperabilitu mezi inteligentními elektronickými zařízeními různých výrobců a nahrazení 

starších komunikačních protokolů a sběrnic pomocí standardu IEC 61850. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na tvorbu softwarového simulátoru systému 

řízení jednoduchého technologického celku bez certifikace SIL. Jako technologický celek 

byla simulována nádrž s tekutinou, která má analogově řízený přítokový ventil a digitálně 

řízený výtokový ventil. Tvorba simulátoru byla provedena v prostředí programu Control 

Builder M od firmy ABB, kde byly vytvořeny tři řídicí moduly. Tyto moduly simulují 

přítokový a výtokový ventil, nádrž s tekutinou a řízení výšky hladiny v nádrži. Pro řídicí 

modul Rizeni_ST, v němž bylo naprogramováno řízení výšky hladiny, byla vytvořena 

jednoduchá vizualizace umožňující ovládání výšky hladiny v nádrži a přítok do nádrže. 
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ANNOTATION 

KOCUREK, S. Design of a testing device for a simple technological unit control system. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Control Systems and Instrumentation, 2015, 135 p. Head: doc. Ing. Lenka 

Landryová, CSc. 

Today, great emphasis is placed on safety of control systems. For design of safety 

systems is used a standard IEC 61850, where are designed applications and devices certified 

to safety integrity level (SIL) and are used only with High Integrity controllers. 

Another important factor is the increase in energy efficiency and safety of electrical 

substations and power plants, which deals with standard IEC 61850. This standard is designed 

to enhance interoperability between intelligent electronic devices from different 

manufacturers and the replacement of older communication protocols and buses using 

standard IEC 61850
th

. 

The practical part of the diploma thesis is focused on creating a software simulator of a 

simple technological unit control system without SIL certification. As technological unit was 

simulated tank with the fluid, which has analog controlled inlet valve and digitally controlled 

outlet valve. Creating the simulator was made in an environment of the Control Builder M 

ABB, where were created three control modules. These modules simulate inlet and outlet 

valve, tank with fluid and level control in the tank. For a control module Rizeni_ST, in which 

has been programmed level control, simple visualization was created for controlling water 

level in the tank and the inflow into the tank. 
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Seznam použitých zkratek 

AE ...................... Aspects and Events 

AI ....................... Analog Input 

AP ...................... Access Point 

AS ...................... Aspect Server 

BRCB ................. Buffered Report Control Block (řídicí blok pro reportování událostí 

s vyrovnávací pamětí) 

CB ...................... Circuit Breaker (jistič) 

CBM ................... Control Builder M 

CCT .................... Communication Configuration Tool 

CET .................... Communication Engineering Tool 

CEX-Bus ............ Communication Expansion sběrnice – rozšíření komunikačních jednotek 

CID ..................... Configurated IED Description 

CMD .................. Control Module Diagram 

CS ....................... Connectivity Server 

DA ...................... Data Access 

DO ...................... Datový objekt 

ECM ................... soubor obsahující informace o základním nastavení komunikace 

E/E/PE ................ elektrické/elektronické/programovatelné elektronické  

E/E/PES ............. elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy 

EUC ................... Equipment Under Control (řízené zařízení) 

FBD .................... Function Block Diagram (jazyk funkčních bloků) 

FMEDA ............. Failure Modes, Effects, and Diagnostics Analysis 

FO ...................... Fiber Optics (vláknová optika) 

FTP ..................... File Transfer Protocol 

FUPLA ............... Functional Programming Language (funkční blokový programovací jazyk) 
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GOOSE .............. Generic Object Oriented Substation Event (obecná objektově orientovaná 

událost) 

HMI .................... Human Machine Interface 

IANA ................. Internet Assigned Numbers Authority 

IDMT  ................ Inverse Definite Minimum Time 

IEC ..................... International Electrotechnical Commission 

IED ..................... Intelligent Electronic Device (Inteligentní elektronické zařízení) 

IET ..................... Integrated Enginnering Tool 

IPL ..................... Independent Protection Layers 

ITCI .................... Telecontrol Interface or Gateway 

LHMI ................. Local Human Machine Interface 

LU ...................... Logický Uzel (Logical Node – LN) 

LV/MV/HV ........ Low Voltage/Medium Voltage/High Voltage (nízké napětí / střední napětí / 

vysoké napětí) 

LZ ....................... Logické Zařízení (Logical Device – LD) 

MMS .................. Multimedia Messaging Service 

MTTF ................. Mean Time To Failure (střední doba do poruchy) 

NTP .................... Network Time Protocol 

OCS .................... Open Computer and Software (příslušný software je Open Computer and 

Software Inventory Next Generation) 

OPC .................... OLE for Process Control, kde OLE znamená Object Linking and 

Embedding 

PCM600 ............. Protection and Control IED Manager 

PFD .................... Probability the Function fails on Demand (pravděpodobnost selhání funkce 

při požadavku) 

PO ...................... Pulze Output 

RCA ................... soubor obsahuje základní informace o všech použitých funkcích v 

konfiguraci 

RCB ................... Report Control Block 
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RMON ............... Remote Network MONitoring 

RRF .................... Risk Reduction Factor (faktor redukce rizik) 

SAS .................... Substation Automation System 

SCD .................... Substation Configuration Description 

SCL .................... Substation Configuration Language – konfigurační jazyk pro rozvodny 

SFC .................... Sequential Function Chart 

SIF ...................... Safety Instumented Function 

SIL ..................... Safety Integrity Level (úroveň bezpečnostní integrity)  

SIS ...................... Safety Instrumented Systems 

SNMP ................. Simple Network Management Protocol 

SNTP .................. Simple Network Time Protocol 

SPA .................... Strömberg Protection Acquisition bus 

WHMI ................ Web Human Machine Interface 

XML ................... Extensible Markup Language 
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1 Úvod 

Cílem projektu je seznámit se s konstrukcí zařízení splňujícího standard IEC 61850 a 

jeho integrací v systému 800xA, který pracuje s kontrolérem AC 800M. Projekt také popisuje 

standard IEC 61508, které je založen na dvou principech: bezpečnostní životní cyklus a 

úrovně integrity bezpečnosti (SIL). Bezpečnostní životní cyklus zahrnuje fáze od koncepce a 

celkovou definici předmětu, až po vyřazení z provozu nebo likvidaci. Hodnota úrovně 

integrity bezpečnosti (SIL) má čtyři možné stavy: SIL 1 až SIL 4. Tyto úrovně určují 

pravděpodobnost poruchy daného systému nebo zařízení. [6] 

Systém označený zkratkou „E/E/PES“ vyjadřuje systém pro řízení, ochranu a 

monitorování, který je založen na jednom nebo více elektrickém/ elektronickém/ 

programovatelném elektronickém zařízení. Tyto zařízení zahrnují prvky systému jako 

napájecí zdroje, senzory a další vstupní zařízení, dále pak datové sběrnice a další komunikační 

cesty, a potom například akční členy jako ovládací prvky nebo regulátory s další výstupní 

zařízení. Patří zde také vstupně/výstupní zařízení jako PLC, atd. Obrázek 1 znázorňuje 

obecnou strukturu E/EPE systému. [6] 

 

Obrázek 1 E/E/PE systémy - obecná struktura [6], 

Nástroje používané během návrhu E/E/PE systémů musí splňovat jednotlivé části 

standardu IEC 61850. Pod pojmem „bezpečnostní systém“ se rozumí systém, který realizuje 

požadované bezpečnostní funkce, aby byl dosažen nebo udržen bezpečný stav. Dále pak 

bezpečnostní systém slouží k dosažení nezbytné bezpečnostní integrity u požadovaných 
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bezpečnostních funkcí. Funkce zajišťující, aby bezpečnostní E/E/PE systémy dosáhly 

bezpečného stavu, když jsou k tomu vyzvány, je definována jako „bezpečnostní funkce“. [6] 

Pojem „funkční bezpečnost“ označuje část celkové bezpečnosti spojené s řízeným 

zařízením (EUC) a řídicím systémem EUC, která záleží na správné činnosti E/E/PE 

bezpečnostního systému, bezpečnostních systémech založených na jiných technologiích a 

externích prostředcích sloužících ke snížení rizika. [6] 

Termín „riziko“ jako bezpečnostní termín označuje kombinaci pravděpodobnosti 

výskytu zranění a vážnosti zranění osob. Definované druhy rizik jsou: 

 Přípustné riziko – je to přijatelné riziko v daném kontextu založeném na 

obvyklých hodnotách společnosti 

 Zbytkové riziko – riziko, které zůstane po provedení ochranných opatření  

 EUC riziko – riziko vyplývající z EUC nebo jeho interakce s řídicím systémem 

EUC [1] 

Vývoj bezpečnostních funkcí, které ztělesňují hlavní princip standardu, vyžadují 

následující kroky: 

 identifikovat a analyzovat riziko, 

 stanovit toleranci každého rizika, 

 specifikovat bezpečnostní požadavky pro každou redukci rizika, včetně jejich 

úrovní integrity bezpečnosti (SIL), 

 navrhnout design bezpečnostních funkcí, které budou splňovat bezpečnostní 

požadavky, 

 implementovat bezpečnostní funkce,  

 ověřit bezpečnostní funkce. [1] 

Pojem „softwarová bezpečnostní integrita“ vyjadřuje míru pravděpodobnosti, která 

určuje, zda software plní v programovatelném elektronickém systému své bezpečnostní 

funkce za stanovených podmínek a za stanovený časový interval. [6] 

Pojem „hardwarová bezpečnostní integrita“ znamená část bezpečnostní integrity 

E/E/PE systémů týkajících se náhodných hardwarových poruch v módu „nebezpečné 

poruchy“.  

Výraz „řízené zařízení (EUC)“ vyjadřuje zařízení, stroje nebo přístroj určený 

k výrobní, provozní, dopravní, lékařské nebo jiné činnosti. S tím spojený pojem „EUC řídicí 
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systém“ vyjadřuje systém, který reaguje na vstupní signály z procesu nebo od operátora a 

generuje výstupní signál, jež zajistí, aby UEC pracovalo požadovaným způsobem. [6] 

Ve většině případů se bezpečnost zajišťuje prostřednictvím několika ochranných 

systémů založených na různých technických principech (např. mechanických, hydraulických, 

pneumatických, elektrických, elektronických, programovatelných elektronických). Jakákoliv 

bezpečnostní strategie proto musí počítat nejen se všemi prvky v rámci daného systému (např. 

senzory, řídicími zařízeními a akčními členy), ale také se všemi systémy s bezpečností 

souvisejícími, které dohromady tvoří celkovou sestavu systémů souvisejících s bezpečností. 

Proto může tento mezinárodní standard, přestože je zaměřen na 

elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy (E/E/PE) souvisejícími 

s bezpečností, poskytnout také určitý základní rámec, na jehož základě je možné posuzovat 

i systémy související s bezpečností založené na jiných technických principech. [6] 

Počítá se s velkou rozmanitostí aplikací pro systémy E/E/PE souvisejících s bezpečností 

v mnoha různých aplikačních oblastech a pokrývajících široký rozsah složitosti, nebezpečí 

i rizik. Vyžadovaná bezpečnostní opatření budou v každé konkrétní aplikaci záviset na mnoha 

faktorech, charakteristických pro danou aplikaci. [6] 

2 Základní popis standardu IEC 61508 a Safety Integrity 

Level 

IEC 61508 je mezinárodní standard pro „provozní bezpečnost“ elektrických, 

elektronických a programovatelných elektrických zařízení. Standard se začal vyvíjet uprostřed 

80. let, kdy International Electrotechnical Committee - Advisory Committee of Safety (IEC - 

ASOC, mezinárodní elektrotechnická komise – poradní komise pro bezpečnost) sestavila 

operační skupinu, aby reagovala na problémy standardizace způsobené díky použití 

elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy (E/E/PES). Tato operační 

skupina začala pracovat na standardu, který se používá pro E/E/PES. Bezpečnost je brána 

jako záležitost systému. 

Úplný standard IEC 61508 je rozdělen do sedmi částí (Obrázek 2): 

 Část 1: Všeobecné požadavky, 

 Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické 

systémy související s bezpečností, 

 Část 3: Softwarové požadavky, 
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 Část 4: Definice a zkratky, 

 Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti, 

 Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3, 

 Část 7: Přehled technik a opatření. [2] 

 

Obrázek 2 Technické požadavky standardu IEC 61508 [2] 

Ačkoli byl standard zpočátku kritizován pro jeho rozsáhlé požadavky na dokumentaci a 

pro použití nedokazatelných statistických technik pro selhání hardwaru, v mnoha 

průmyslových odvětvích to představovalo velký krok vpřed. [2] 

Systémy obsahující elektrické a/nebo elektronické součásti se již řadu let používají ve 

většině aplikačních oblastí pro plnění bezpečnostních funkcí. Systémy založené na využití 

počítačů (obecně nazývané jako programovatelné elektronické systémy) se již používají ve 

všech aplikačních oblastech pro plnění jiných než bezpečnostních funkcí a ve stále větší míře 

také pro plnění funkcí bezpečnostních. Má-li být technika, založená na počítačových 

systémech efektivně a bezpečně využívána, je nutné, aby osoby odpovědné za rozhodování 

měly pro rozhodnutí týkající se bezpečnostních hledisek dostatek informací a pokynů. [2] 

Tento mezinárodní standard podrobně stanovuje obecný přístup pro všechny aktivity 

životního cyklu bezpečnosti systémů obsahujících elektrické a/nebo elektronické a/nebo 

programovatelné elektronické součásti (E/E/PE) využívané pro zajišťování bezpečnostních 

funkcí. Tento sjednocený přístup byl přijat proto, aby se u všech elektrických systémů 

souvisejících s bezpečností používalo racionálního a konzistentního technického přístupu. 

Hlavním cílem je usnadnit tvorbu dalších aplikačních standardů pro jednotlivé dílčí oblasti 

založenou na standardu IEC 61508. [6] 
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 Tento mezinárodní standard: 

 počítá se všemi důležitými fázemi životního cyklu celkové bezpečnosti systému 

E/E/PE a bezpečnosti softwaru (např. od počáteční koncepce přes návrh, 

realizaci, provoz a údržbu až po vyřazení z provozu) při používání systémů 

E/E/PE pro plnění bezpečnostních funkcí;  

 je zpracován s ohledem na rychlý rozvoj techniky a jeho struktura je dostatečně 

pevná a obsažná, aby umožnila další rozvoj;  

 umožňuje tvorbu aplikačních mezinárodních standardů týkajících se systémů 

E/E/PE souvisejících s bezpečností; tvorbu aplikačních mezinárodních standardů 

koncipovaných v rámci tohoto standardu znamenající vyšší úroveň konzistence 

(např. z hlediska základních principů, terminologie atd.), jak v aplikačních 

oblastech, tak napříč těmito oblastmi; to bude mít jak bezpečnostní, tak 

ekonomický přínos;  

 poskytuje metodu pro zpracování specifikace bezpečnostních požadavků 

nutných pro dosažení požadované funkční bezpečnosti systémů E/E/PE 

souvisejících s bezpečností;  

 pro stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti používá metody 

založené na riziku;  

 zavádí úrovně integrity bezpečnosti pro specifikaci cílové úrovně integrity pro 

bezpečnostní funkce, které mají být použity v systémech E/E/PE souvisejících 

s bezpečností;  

 stanovuje cílové míry poruch pro bezpečnostní funkce plněné systémy E/E/PE 

souvisejícími s bezpečností, které jsou zaměřeny na úrovně integrity 

bezpečnosti;  

 nastavuje nižší limit opatření cílových poruch pro bezpečnostní funkce 

vykonávané jedním systémem E/E/PE souvisejícím s bezpečností. Pro systémy 

E/E/PE související s bezpečností pracující v režimu provozu s nízkým 

vyžádáním je dolní mez pro plnění projektované funkce na vyžádání stanovena 

na střední pravděpodobnost nebezpečné poruchy 10
–5

;  

 v režimu provozu s vysokým nebo trvalým vyžádáním je dolní mez stanovena 

na střední pravděpodobnost nebezpečné poruchy 10
–9

 za hodinu;  

 stanovuje požadavky, aby se bylo možno vyvarovat a řídit systematické chyby, 

které jsou založeny na zkušenosti a úsudku z praktické zkušenosti v průmyslu. 

I když pravděpodobnost vzniku systematické poruchy nemůže být obecně 
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kvantifikována, standard dovoluje, aby se to udělalo pro určité specifikované 

funkce tak, aby cílová protiporuchová opatření spojená s bezpečnostní funkcí, 

mohla být dosažena, jestliže budou splněny požadavky standardu;  

 zavádí systematickou schopnost používanou na jakoukoliv součást, 

s přesvědčením, že systematická integrita bezpečnosti splňuje požadavky 

stanovené úrovně integrity bezpečnosti;  

 přijímá široký rozsah principů, technik a opatření pro dosažení funkční 

bezpečnosti pro systémy E/E/PE související s bezpečností, ale nepoužívá 

výslovně koncept „závady prostý". Nicméně koncepty „závady prostý" 

a „vnitřně bezpečný" mohou být principiálně použitelné a použití takových 

principů je akceptovatelné, jestliže se použijí požadavky příslušných článků 

standardu. [6] 

2.1 Cíle standardu IEC 61508 

IEC 61508 je základní publikace vydaná Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC). 

Jako takový, je to dokument zahrnující mnoho průmyslových odvětví a aplikací. [2] 

Primární cíl standardu je pomáhat individuálním průmyslovým odvětvím vyvinout 

dodatečné standardy, specificky přizpůsobeným těmto odvětvím, založených na originálním 

standardu IEC 61508. [2] 

Druhý cíl standardu je umožnit vývoj E/E/PE bezpečnostních systémů, kde specifické 

aplikační odvětví standardů ještě neexistuje. Několik takových průmyslových specifických 

standardů je nyní vyvíjeno:  

 IEC 61511 pro procesní průmyslová odvětví.  

 IEC 60062 pro bezpečnost zařízení a strojů.  

 IEC 61513 pro nukleární průmyslová odvětví. [2] 

Všechny tyto standardy jsou postavené přímo na IEC 61508 a adekvátně na něho 

odkazují. 

Rozsah působnosti standardu IEC 61508 

IEC 61508 zahrnuje E/E/PE bezpečnostní systémy, když jeden nebo více takových 

systémů spojuje mechanické/elektrické/elektronické/programovatelné elektronické zařízení. 

Tato zařízení mohou obsahovat cokoliv od kulových uzávěrů, elektromagnetických ventilů, 

elektrických relé a přepínačů až po komplexní programovatelné logické kontroléry (PLC). 
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Standard specificky zahrnuje možné vytvořené hazardy, když se objeví porucha 

bezpečnostních funkcí vykonaná E/E/PE bezpečnostním systémem. [2] 

IEC 61508 nezahrnuje bezpečnostní problémy jako elektrické šoky, riskantní pády, 

dlouhodobé vystavení toxickým substancím, atd. Tyto problémy zahrnují jiné standardy. IEC 

61508 také nezahrnuje podřízené bezpečnostní E/E/PE systémy, kde jednotlivý E/E/PE 

systém je schopný poskytovat nezbytné snížení rizika a vyžadovaná bezpečnostní integrita 

E/E/PE systému je menší než bezpečnostní úroveň integrity 1, např. E/E/PE systém je 

dostupný jen 90% času nebo méně. [2] 

IEC 61508 je zaměřen na E/E/PE bezpečnostní systémy, jehož selhání může ovlivnit 

bezpečnost osob a/nebo životního prostředí. Nicméně, metody standardu IEC61508 mohou 

být také aplikované na případy obchodních ztrát a ochrany majetku. [2] 

Základní principy standardu IEC 61508 

Standard je založen na dvou základních principech:  

 bezpečnostní životní cyklus, 

 úrovně integrity bezpečnosti (SIL). 

Bezpečnostní životní cyklus, který zahrnuje všechny kroky nezbytné k dosažení 

požadované základní bezpečnosti. Bezpečnostní životní cyklus podle standardu IEC 61508 je 

popsán v kapitole 2.3 (viz Obrázek 5). [2] 

Obrázek 4 uvádí bezpečnostní životní cyklus podle standardu ISA84.01, který vypadá 

na rozdíl od životního cyklu podle standardu IEC 61508 odlišně. Nicméně, oba 

zprostředkovávají ten samý obsah a oba by měly být vnímány jako podobné procesy. 

Základní filozofie bezpečnostního životního cyklu je dokumentovat bezpečnostní plán, 

vykonat tento plán, dokumentovat jeho vykonání (aby se ukázalo, že je plán splněn) a i nadále 

sledovat tento bezpečnostní plán až do vyřazení zařízení z provozu s další příslušnou 

dokumentací po celou dobu životnosti systému. Změny musí po cestě obdobně následovat 

vzor plánování, provádění, ověřování a dokumentace. [2] 

Pojem „Safety Instrumented System (SIS)“ označuje systém, který se skládá ze 

zkonstruovaných hardwarových a softwarových prvků, jež jsou zejména používány 

v kritických procesních systémech. SIS je konstruován k vykonávání specifických kontrolních 

funkcí (např. kontrola tlaku páry) zabezpečených proti poruchám a udržení ochranné operace 

procesu v případě, že se objeví nebezpečná porucha [2] 
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Pojem „Safety Instrumented Function (SIF)“ označuje specifické kontrolní funkce 

vykonávané SIS. Účelem funkce je akce, kterou SIS vykoná, aby přivedl proces do 

bezpečného stavu. Tyto bezpečnostní funkce musí mít určenou úroveň integrity bezpečnosti 

(SIL), což je nezbytné pro dosažení funkční bezpečnosti. [2] 

Nezávislé ochranné vrstvy (IPL) 

Každá část hardwaru může selhat v kterékoli chvíli. Porucha vyžaduje opravu nebo 

nahrazení. Neexistuje žádná jednotlivá metoda, která dokáže dokonale eliminovat chyby. 

Proto se musí implementovat několik metod, které redukují riziko havárie. Koncept 

ochranných vrstev je aplikovaný na použití mnoha bezpečnostních měření. Tyto vrstvy jsou 

navrženy ke snížení rizika, a to redukcí pravděpodobnosti potenciálně mimořádných událostí 

vedoucích ke zranění lidí, životního prostředí nebo majetku. [8] 

Každá ochranná vrstva se skládá ze seskupení zařízení nebo administrativní kontroly, 

jejichž funkce jsou v souladu s ostatními ochrannými vrstvami sloužícími ke kontrole nebo 

snížení procesních rizik. Nezávislé ochranné vrstvy mohou: 

 snížit identifikované riziko, 

 mít vysokou použitelnost, 

 být navrženy pro specifickou událost, 

 být nezávislé na ostatních vrstvách, 

 být spolehlivé a kontrolovatelné. [8] 

Aby se mohla projevit porucha, musí zároveň selhat bezpečnostní vrstva. Takže více 

vrstev zajistí větší pravděpodobnost, že všechny vrstvy neselžou současně. Riziko tedy může 

být sníženo na velmi malé hodnoty zavedením dostatečného počtu ochranných vrstev a každá 

vrstva by měla být vysoce spolehlivá. Nicméně, i když lze výrazně snížit pravděpodobnost 

rizika na velmi malou hodnotu, nikdy není nulová (viz Obrázek 3). [8] 
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Obrázek 3 Typické vrstvy ochrany ve výrobním podniku [8] 

 

Obrázek 4 Bezpečnostní životní cyklus dle ISA84.01 [8] 

Úrovně integrity bezpečnosti (SIL) jsou dány pořadím úrovní snižující rizika. Jsou zde 

čtyři úrovně SIL definované ve standardu IEC 61508. SIL1 má nejnižší úroveň snížení rizika. 

SIL4 má nejvyšší úroveň snížení rizika. Tabulka 1 popisuje SIL úrovně pro mód „nízkého 

požadavku“. Tabulka 2 popisuje SIL úrovně pro „průběžný“ mód provozu. [2]  
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Rozdíly mezi jednotlivými módy: 

 mód nízkého požadavku – tam kde frekvence požadavků na operaci provedené 

na bezpečnostním systému není větší než dvojnásobek prověřené testovací 

frekvence 

 mód vysokého požadavku – kde frekvence požadavků na operaci provedené na 

bezpečnostním systému je větší než dvojnásobek prověřené testovací frekvence 

Kontrolní testovací frekvence odkazuje na to, jak často je bezpečnostní systém 

kompletně testován, aby byla zajištěna plná provozu schopnost. Definice v části 4 standardu 

IEC 61508 zahrnují smluvený interval jednoho roku k rozlišení módu „nízkého požadavku“ a 

módu „vysokého požadavku/průběžného“. [2] 

Frekvenci poruch dané bezpečnostní funkce lze stanovit dvěma způsoby: 

 Pro funkce s mírou nízkého požadavku je nehodovost kombinací dvou 

požadavků, frekvence požadavků a pravděpodobnosti poruchy SIF na požadavek 

(PFD). Alternativou k PFD je jeho inverzní hodnota faktor snížení rizika (RRF). 

 Pro funkce, které pracují v módu “vysoké požadavku“ nebo v „nepřetržitém“ 

módu je nehodovost určena intenzitou poruch λ, což je vhodné pro měření 

výkonu. Alternativním měřením je střední doba poruchy funkce (MTTF). [4] 

Výpočetní vztahy pro PFD, λ, MTTF a RRF: 

 𝑃𝐹𝐷 =  
𝜆 ∙ 𝑇

2
=

𝑇

2 ∙ 𝑀𝑇𝑇𝐹
 (1.1.)  

 

 𝑅𝑅𝐹 =  
2

𝜆 ∙ 𝑇
=

2 ∙ 𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑇
 (1.2.)  

 

T – kontrolní testovací perioda, která určuje, jak často se objeví porucha za jeden rok, 

frekvence poruch je f =1/T by měla být alespoň 5 krát větší, než frekvence 

požadavku.  

λ – intenzita poruch [s
-1

] 

Například můžeme uvažovat funkci, která chrání proti dvou různým rizikům. První 

z nich se objeví jednou každé 2 týdny, což je 25 krát za rok, např. pro mód vysokého 

požadavku, a další riziko se objeví jednou za 10 let, např. mód nízkého požadavku. Jestliže je 

MTTF funkce 50 let, bude potřeba realizovat SIL1 pro riziko v módu vysokého požadavku. 
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Mód vysokého požadavku efektivně prověří funkci proti riziku v módu nízkého požadavku. 

Potom druhé riziko je vypočítáno po dosazení do vztahu (1.1): 

 𝑃𝐹𝐷 =
𝑇

2 ∙ 𝑀𝑇𝑇𝐹
=

0,04

2 ∙ 50
= 4 ∙ 10−4 ≡ 𝑆𝐼𝐿3 (1.3.)  

Tabulka 1 Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) - provoz v módu "nízkého požadavku" [4] 

Úroveň 

integrity 

bezpečnosti 

(SIL) 

Pravděpodobnost 

poruchy SIF na 

požadavek = PFD 

(provoz v módu „nízkého 

požadavku“) 

Faktor snížení rizika 

(RRF) 

SIL4 0,00001 ≤ PFD < 0,0001 100000 ≥ RRF < 10000 

SIL3 0,0001 ≤ PFD < 0,001 10000 ≥ RRF <  1000 

SIL2 0,001 ≤ PFD < 0,01 1000 ≥ RRF <  100 

Sil1 0,01 ≤ PFD < 0,1 100 ≥ RRF <  10 

 

Tabulka 2 Úrovně integrity bezpečnosti (SIL) – provoz v "nepřetržitém" módu [4] 

Úroveň 

integrity 

bezpečnosti 

(SIL) 

Pravděpodobnost 

nebezpečné poruchy za 

hodinu („nepřetržitý mód“ 

provozu) 

Střední doba poruchy SIF (MTTF, 

roky
2
) 

SIL4 
0,000000001 ≤ λ < 

0,00000001 
1000000000 ≥ MTTF > 100000000 

SIL3 0,00000001 ≤ λ <  0,0000001 100000000 ≥ MTTF > 10000000 

SIL2 0,0000001 ≤ λ <  0,000001 10000000 ≥ MTTF > 1000000 

SIL1 0,000001 ≤ λ <  0,00001 1000000 ≥ MTTF > 100000 

   

Když se „průběžný“ mód jeví jako přísnější, než mód „požadavku“, mělo by být 

pamatováno na to, že jednotky „průběžného“ módu jsou „za hodinu“. Jednotky módu 

„požadavku“ předpokládají podle definice časový interval zhruba jeden rok. Uvážíme-li fakt, 

že je zde kolem 10 000 hodin v roce (aktuálně cca 8 760), jsou módy přibližně stejné, pokud 

jde o bezpečnostní metrické soustavy. [2] 

V podstatě řečeno, funkční bezpečnosti je dosaženo vhodným projektováním Safety 

Instrumented System (SIS), aby prováděl Safety Instrumeted Function (SIF) na spolehlivě 

označených úrovních integrity bezpečnosti (SIL). [2] 
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Protože IEC 61508 je technicky jenom standard a ne právo, dodržení není vždy právně 

požadováno. Nicméně, v mnoha příkladech, je dodržení standardu určeno jako nejlepší postup 

a tak může být citován v odpovědných příkladech. Také mnoho zemí začlenilo standard IEC 

61508 nebo jeho obsáhlé části přímo do jejich bezpečnostních kódů, takže v těchto případech 

je možno vyžadovat dodržení standardu právní cestou. Nakonec mnoho průmyslových a 

vládních kontraktů pro bezpečnostní vybavení, systémy a služby specificky požadují dodržení 

standardu IEC 61508. Takže i když IEC 61508 vznikl jako standard, jeho široké přijetí vedlo 

v mnoha případech k právně vyžadovanému dodržení. [2] 

2.2 Jednotlivé části standardu IEC 61508  

Uvedený standard je rozdělen do jednotlivých částí 1-7 s odkazy na přílohy tohoto 

standardu A-E, jak je popsáno níže. 

Část 1 zahrnuje základní požadavky standardu a poskytuje detailní prezentaci 

bezpečnostního životního cyklu. Tato část je považována za nejdůležitější, protože poskytuje 

veškeré požadavky na dokumentaci, dodržení standardu, management funkční bezpečnosti a 

hodnocení funkční bezpečnosti. Tři přílohy poskytují příklady struktury dokumentu, 

zhodnocení personálních kompetencí a bibliografie. [2] 

Část 2 zahrnuje hardwarové požadavky bezpečnostních systémů. Mnozí považují tuto 

část, spolu s Částí 3, za klíčovou pro vyvíjení produktů pro bezpečnostní trh. Část 2 je 

napsána s ohledem na celý systém, ale mnoho požadavků je přímo aplikovatelných při vývoji 

produktů pro bezpečnostní hardware. Část 2 taky zahrnuje detailní bezpečnostní životní 

cyklus pro hardware stejně jako specifické aspekty zhodnocování funkční bezpečnosti pro 

daný hardware. Tato část obsahuje detailní požadavky pro techniky zabývající se „kontrolou 

poruch během provozu“ v Příloze A (požadováno pro vyhovění standardu). Tato příloha 

zahrnuje toleranci chyb hardwaru, požadavky na diagnostické schopnosti a omezení a také pro 

systematické chyby bezpečnostní integrity hardwaru. Příloha B Části 2 (požadováno pro 

vyhovění standardu) obsahuje tabulky technik a měření pro vyvarování se systematických 

chyb během různých fází životního cyklu. Toto obsahuje design, analýzy a hodnotící 

procedury, které jsou vyžadovány standardem. Příloha C Část 2 (požadováno pro vyhovění 

standardu) hovoří o kalkulaci diagnostického faktoru rozsahu (jaké části poruch jsou 

identifikovány hardwarem) a o bezpečném podílu poruchy (jaká část poruchy vede spíše 

k bezpečnému stavu než hazardnímu). [2] 

Část 3 zahrnuje softwarové požadavky standardu IEC 61508. Aplikuje se na každý 

software používaný v bezpečnostním systému nebo software používaný k vývoji 
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bezpečnostního systému. Tento software je specificky uvedený jako bezpečnostní software. 

Tato část poskytuje detaily o bezpečnostním životním cyklu softwaru, procesu, který je 

využíván při vývoji softwaru. Příloha A (požadováno pro vyhovění standardu) poskytuje 

tabulky technik a měření používané pro vývoj softwaru, kde jsou rozdílné techniky vývoje 

vybrány na základě SIL úrovně softwaru. Příloha B (požadováno pro vyhovění standardu) 

obsahuje devět detailních tabulek pro design a kódovací standard, dále analýzy a testovací 

techniky, které jsou použity při vývoji bezpečnostního softwaru, závisejícího na SIL úrovni 

softwaru a v některých případech na volbě vývojového týmu. [2] 

Část 4 obsahuje definice a zkratky používané ve všech částech standardu. Tato část je 

velmi užitečná jak pro ty, kteří ještě neznají standard, tak pro ty, kteří standard již dobře znají, 

a to díky přesnému významu termínů použitých ve standardu. [2] 

Část 5 zahrnuje informativní Přílohy A až E, které obsahují diskuzi a příklady metod 

pro rizika, bezpečnostní integritu, tolerovatelné rizika a výběr SIL úrovně. Tato část 

představuje několik technik výběru SIL úrovně zahrnujících jak kvantitativní, tak i 

kvalitativní metody. Kvantitativní metody v Příloze C jsou založeny na kalkulaci frekvence 

hazardních událostí z dat obsahujících stupeň poruchy nebo vhodných prediktivních metod 

kombinovaných s hodnocením závažnosti následku ve srovnání s úrovní rizika, které může 

být v dané situaci tolerováno. Kvalitativní graf rizik a matice náročnosti v podstatě určují 

samotnou frekvenci a velikost komponentů, spíše jen s hlavními kategoriemi než s čísly před 

porovnáním situace s úrovní tolerovatelného rizika. [2] 

Část 6 poskytuje návody k aplikacím z Části 2 a 3 skrz informativní Přílohy A až E. 

Příloha A dává stručný přehled Části 2 a 3 stejně jako dává příklady vývojových diagramů 

detailních procedur, které mají pomoci při realizaci. Příloha B poskytuje příklad technik pro 

kalkulaci pravděpodobnosti selhání pro bezpečnostní systém s tabulkami, které obsahují 

vypočtené výsledky. Jsou zde uvedeny rovnice, které aproximují různé příklady architektur, 

ačkoli jsou používány blokové diagramy spolehlivosti a to může být matoucí v situacích 

modu vícenásobného selhání. Příloha C ukazuje detailní kalkulaci diagnostického faktoru 

rozsahu založeného na FMEDA technikách. Příloha D ukazuje metodu pro odhad účinku 

společné příčiny módů selhání (beta faktory) v redundantních hardwarových architekturách. 

Tato metoda sestavuje relevantní parametry a poskytuje metodu kalkulace. Příloha E ukazuje 

příklady aplikování tabulek s úrovněmi softwarové integrity z Části 3 pro dva různé případy 

bezpečnostního softwaru. [2] 

Část 7 obsahuje důležité informace pro ty, kteří pracují na produktovém vývoji zařízení, 

jenž má být certifikováno podle standardu IEC 61508. Příloha A se zabývá kontrolou 
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náhodných hardwarových poruch. To obsahuje přiměřenou úroveň detailů na různých 

metodách a technikách užitečných pro prevenci a udržení bezpečnosti za přítomnosti poruch 

komponentů. Příloha B zahrnuje vyhnutí se systematickým poruchám během různých fází 

bezpečnostního životního cyklu. Příloha C poskytuje přehled technik pro dosažení vysoké 

bezpečnostní softwarové integrity. Příloha D zahrnuje přístup založený na pravděpodobnosti 

pro určení SIL úrovně na již schváleném softwaru. [2] 

2.3 Životní cyklus podle IEC 61508 

Celkový životní cyklus bezpečnosti (viz Obrázek 5) nabízí model jednotlivých stupňů 

řízení bezpečnosti během doby života systému. Tento životní cyklus také představuje 

strukturu, na které je založen standard IEC 61508. Technické požadavky se určují v pořadí 

podle jednotlivých fází životního cyklu bezpečnosti systému. [6] 

Funkční bezpečnost je v rámci celkového životního cyklu pojata jako nezávislá na 

spolehlivosti (provozně spolehlivý ≠ funkčně bezpečný). Posouzení bezpečnosti nezávisle na 

funkčních požadavcích umožňuje formulování samostatných požadavků na bezpečnost. 

Znamená to také vetší důvěru v bezpečnost za normálního i poruchového stavu EUC. 

Bezpečností aktivity nelze vytrhnout z celkového kontextu, ale je nutné je posuzovat 

s ostatními částmi technologického zařízení v průběhu celého jeho životního cyklu. [6] 

Fáze 1 a 2 životního cyklu představují z pohledu rizika potřebu poznat EUC a jeho 

systém řízení. Fáze 3 představuje určené úrovně rizika a analyzuje se jejich přípustnost. Pro 

zajištění potřebného zmenšení rizika se ve fázi 4 stanovují požadavky na bezpečnost. Ve fázi 

5 jsou tyto požadavky převedeny do konkrétní podoby a přiřazeny k jednotlivým návrhům 

systémů ve fázích 6, 7 a 8, poté k jednotlivým realizacím ve fázích 9, 10 a 11. [6] 

Celkový bezpečnostní životní cyklus obsahuje vývoj systému a jeho jednotlivé životní 

cykly, jak je znázorněno ve fázích 12 až 16. Daný model představuje jen určité přiblížení, 

chybí zde přechody mezi jednotlivými fázemi. Jako příklad ve fázi 15 není jasně definováno, 

co je nutné udělat před vlastními úpravami. Model IEC 61508 slouží spíše jak podpůrná 

pomůcka, než náhrada za kvalitní projektování a řízení. [6] 
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Obrázek 5 Celkový životní cyklus bezpečnosti [6] 
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2.4 SIL aplikace a SIL značky 

SIL aplikace mohou být spuštěny pouze v High Integrity kontroléru. SIL označení 

zaručuje, že se kód provede bezpečným a kontrolovaným způsobem.  

Označení SIL znamená množství omezení, aby mohl být vytvořený kód méně složitý: 

 nejsou povoleny paralelní realizace ve SFC jazyku, 

 žádné smyčky (for, while, repeat) v jazyku strukturovaného textu (ST), 

 jazyk Instruction List (IL) nemůže být použit, 

 jazyk Ladder Diagram (LD) nemůže být použit, 

 aplikace a její připojené úlohy musí mít stejnou SIL úroveň, 

 EN vlastnosti funkcí a funkčních bloků nejsou povoleny.  

Omezení uvedená výše se aplikují pouze na SIL aplikace běžící v High Integrity 

kontroléru, ale netýkají se aplikací, které nepodléhají SIL, i když jsou také umístěny 

v kontroléru. Je možné přidat přepínače kompilačního jazyka, ale výše uvedené omezení 

nemůžou být pro SIL aplikace změněny. [4] 

Značky SIL 

Objekty jsou buď označeny jako SIL nebo jako ne-SIL. Značky SIL mohou být použity 

na: 

 aplikace, 

 programy, 

 typy kontrolních modulů, 

 typy funkčních bloků, 

 úlohy („tasks“) – jen v High Integrity kontroléru, 

 firmware funkce (předdefinované, nemohou být změněny). 

Objekty označené SIL nemohou používat, volat nebo obsahovat ne-SIL objekty. SIL 

programy nemohou volat funkční bloky nebo ne-SIL typy funkčních bloků. V SIL aplikaci 

musí být označeny značkou SIL všechny programy, funkční bloky, řídicí moduly, a funkce. 

Pokud je aplikace označená jako SIL, je možné nastavit maximální počet povolených 

vynucených I/O signálů. [4] 
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3 Inženýrské nástroje pro návrh systémů řízení dle 

standardu IEC 61850 

Nástroje, jako je konfigurační nástroj pro komunikaci CCT, inženýrský nástroj pro 

komunikaci CET nebo konfigurační nástroj PCM600 pro inteligentní zařízení, se využívají 

pro návrh a konfiguraci systémů řízení rozvoden a elektráren a pro konfiguraci IED zařízení 

od firmy ABB, a musí splňovat požadavky dle standardu IEC 61850. Obrázek 7 popisuje 

princip práce při konfiguraci komunikace mezi jednotlivými nástroji. 

Průmyslovou automatizaci lze v mnoha realizačních projektech dělit na procesní 

automatizaci a energetickou automatizaci (viz Obrázek 6). Cílem při vytváření aplikací dle 

tohoto standardu je integrovat procesní i energetickou automatizaci do jednoho E/E/PE 

systému. 

Procesní automatizace se skládá z: 

 Procesního přístrojového vybavení – např. měření a kontrola tlaku, teploty, 

průtoku, atd. 

 Procesní elektrifikace – např. monitorování a kontrola motorů, čerpadel, 

ventilátorů, atd. 

Energetická automatizace se skládá z: 

 Automatizace rozvoden – ochrana, monitorování a kontrola generátorů, 

transformátorů, rozvoden, elektrických jističů, atd. a je řízena pomocí 

ochranných a kontrolních IED 

 Řízení výkonu – pokročilá kontrola distribuce elektřiny [3] 

Výhody, které tato integrace přináší, jsou: 

- dostatečná kapacita komunikačních sítí, která umožňuje „překlopit“ proudy a napětí 

do binárních veličin přímo v nejvhodnějším místě, a to prostřednictvím 

nekonvenčních měřicích senzorů umístěných přímo na primárním prvku soustavy – 

na vypínači,  

- odtud naměřená hodnota putuje již jako datový údaj vybavený časovou značkou k 

zařízením, která příslušnou veličinu zpracovávají,  

- v okamžiku působení může být akční příkaz systému zaslán opět přímo do 

komunikačního portu vypínače. 
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Obrázek 6 Integrace procesní a energetické automatizace v systému 800xA [3] 

 

Obrázek 7 Komunikace mezi jednotlivými nástroji [3] 

CCT – hlavní funkce je vytvoření a export SCD souboru (tento soubor slouží pro nastavení 

Control Builderu M, CET, Plant Exploreru a PCM600), import CID souborů (soubor je určen 

pro nastavení komunikačních služeb), nastavení (mapování) IED funkcí, vertikální a 

horizontální komunikace s IED,  

PCM600 – slouží pro konfiguraci IED zařízení ABB Relion a k stažení konfiguračních 

souborů do CCT, 

Control Builder M – slouží pro generování CID souborů, importování SCD souborů, pro 

vertikální a horizontální komunikaci, 
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CET – slouží pro konfiguraci OPC serveru dle IEC 61850, import SCD souborů a vertikální 

komunikaci, 

IET – slouží ke konfiguraci systému automatizace rozvoden (SAS), 

Plant Explorer – slouží k nahrávání SCD souborů, konfiguraci OPC Service, rozšíření 

Object Type knihovny, navrhování grafických displejů a ovládacích oken a konfiguraci 

Systému 800xA A&E. [3] 

3.1 Standard IEC 61850 

Standard IEC 61850 se využívá pro návrh řídicích systémů rozvoden a elektráren, 

konfiguraci IED zařízení a pro nahrazení starších komunikačních protokolů a sběrnic jedním 

standardem. 

Požadavky standardu IEC 61850, konfigurační jazyk a komunikační služby jsou 

popsány v Příloze A. 

 

3.2 Úlohy pro konfiguraci inteligentních elektronických 

zařízení 

Testovací zařízení, které je umístěné ve školící učebně firmy ABB, slouží pro školení na 

systému 800xA s AC 800M kontrolérem – s integrací zařízení dle IEC61850. Obrázek 8 

znázorňuje schéma zapojení hardwaru demo příkladu (800xA s AC 800M kontrolérem – 

integrace zařízení dle IEC61850).  

Komunikační síť (červeně) propojuje PC s kontrolérem AC 800M a dále pak s Aspect 

serverem a Connectivity serverem. Komunikační modul CI868, který je spojen s AC 800M 

kontrolérem, komunikuje pomocí IEC 61850 sítě s IED zařízením REF615.  

Zařízení REF 615 je spojeno s Connectivity serverem. Tento server pak spojuje IEC 

61850 síť s komunikační sítí řídicího systému. 

Komunikaci a nastavení IED zařízení a kontroléru AC 800M se provádí pomocí těchto 

nástrojů, nainstalovaných na daném PC: Plant Explorer, Communnication Configuration 

Tool, Communication Engineering Tool, PCM600 a Control Builderu M (popis a vzájemné 

propojení těchto nástrojů, viz Obrázek 7). 
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Obrázek 8 Schéma zapojení reálné úlohy v učebně ABB 

 

Obrázek 9 Reálné zapojení IED zařízení (REF615), komunikačního modulu CI868 a AC 800M kontroléru ve školící 

učebně ABB (1 - komunikační modul CI868, 2 – kontrolér AC 800M, 3 – IED zařízení REF615, 4 a 9 – připojení k síti 

IEC 61850, 5 – připojení ke komunikační síti řídicího systému, 6 – schéma zapojení vodivých součástek do obvodu, 7 – 

regulace proudů a napětí pomocí potenciometru - I, I0, U, U0, Usync, 8 – napájecí vedení panelu a zařízení REF615) 
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Obrázek 10 zobrazuje schéma (a na hardwarovém zapojení, viz Obrázek 9, pozice 6) 

zapojení jednotlivých vodivých součástek. Tyto součástky jsou umístěny v tzv. oddílu, 

v demo příkladu je označen jako Q01 (ohraničen červenou čárkovanou čarou), které jsou 

napojeny na příslušnou úroveň napětí, udávanou ve [V]. Schéma obsahuje čtyři vodivé 

součástky, a to dva vypínače (DIS1 a DIS2), dále pak jeden jistič (CBR) a zemnící přepínač 

(ES). 

 

Obrázek 10 Schéma zapojení ochrany na školící úloze ABB 

 

3.3 Ochranné a řídicí IED 

Typické funkce u ochranného a řídicího IED pro motorový vývod jsou: 

 nadproudová ochrana, 

 zemnící ochrana, 

 ochrana proti elektrickému oblouku, 

 ochrana při selhání elektrického jističe, 

 ovládání elektrického jističe, 

 monitorování proudu a napětí, 

 monitorování alarmů a událostí. [3] 

Typické funkce u ochranného a řídicího IED pro ochranu motoru jsou: 

 ochrana proti tepelnému přetížení, 

 kontrola doby spouštění motoru, 
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 ochrana proti zablokování rotoru, 

 ochrana příliš častým startům motoru, 

 ochrana proti nesymetrii sekvencí negativních fází proudu, 

 ochrana proti zablokování běžícího motoru, 

 ochrana proti výpadku zatížení, 

 monitorování inverzní fáze, 

 možnost provést vynucený nouzový start motoru, 

 obsluha alarmů, 

 zacházení s poruchami. [3] 

 

Obrázek 11 Typický motorový vývod – ukázka aplikace v oblasti automatizace rozvoden [3] 

 

Obrázek 12 Aplikační oblast IED [3] 



Diplomová práce Stanislav Kocurek 

36 

3.4 Síť IEC 61850 

Síť IEC 61850 (viz Obrázek 13) s výhodou, která opět vyplývá z integrace zařízení dle 

tohoto standardu, nahrazuje všechny komunikační protokoly a sběrnice, jako např. Modbus, 

Profibus, Local Operating Network (LON) nebo Distributed Network Protocol (DNP).  

Další podrobnosti o síti IEC 61850 a její topologii jsou popsány v Příloze B. 

  

Obrázek 13 Porovnání staršího zapojení a zapojení pomocí IEC 61850 sítě [3] 

3.5 ABB PCM600 a IED zařízení REF615 

REF615 je jednoúčelové IED zařízení určené k ochraně napájecího vedení, měření a 

kontrole obslužných rozvoden a průmyslových napájecích systémů. 

REF615: 

 je možno nastavit 6 různých standardních konfigurací, 

 má možnost přidat, vymazat a změnit připojení signálu pro binární vstupy, 

binární výstupy a spojení mezi funkčními bloky používajícími PCM600, 

 počet a typ funkčních bloků je pevně stanovený. [3] 
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Obrázek 14 IED zařízení REF615[3] 

Další informace a technické parametry o zařízení REF615 a nástroji pro jeho nastavení 

PCM 600 jsou uvedeny v Příloze C. V Příloze C je dále uveden popis nástroje pro nastavení 

komunikace systému řízení (CCT, viz Obrázek 15), nástroj pro konfiguraci OPC serveru 

(CET, viz Obrázek 16), popis komunikace přes OPC server a možnost rozšíření datových 

objektů inženýrského nástroje CET. 

 

Obrázek 15 CCT uživatelské prostředí [3] 
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Obrázek 16 Vývojové prostředí CET [3] 

3.6 Nastavení komunikačního modulu CI868 jako IED 

CI868 je komunikační rozhraní pro AC 800M kontrolér. Karta CI868 je modelována 

jako IED zařízení, které přijímá data od dalších IED zařízení a posílá data dalším IED 

zařízením podle IEC61850 datového modelování: 

 IED zařízení je host pro jeden nebo více Serverů nebo AP (AC 800M), 

 server nebo AP má jedno nebo mnoho LD (CI868), 

 LD má jeden nebo mnoho LN, 

 LN má jeden nebo mnoho Datových Objektů, 

 Datový Objekt má jeden nebo více datových atributů. [3] 

Více o nastavení komunikačního modulu CI868 jako IED zařízení je uvedeno 

v Příloze D. 

3.7 MMS Engineering CI868 v CCT a PCM600 

Karta CI868 je nyní konfigurována jako MMS klient pro každé IED zařízení, které je 

pod RCB konfigurací. Je zde nová hardwarová stromová struktura, která je stejná jako 

GOOSE reprezentace.  

Znaky MMS Engineering: 

 obsahuje nový LN objekt ITCI, MMS příkazy pro CSWI/XCBR; 
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 aktualizovaný výkon CI868, zdokonalené chybové zprávy; 

 alarmy a události s časovými údaji IED zařízení, nová CI868 diagnostika. 

Další podrobnosti a popis MMS Engineeringu jsou uvedeny v Příloze D. 

3.8 GOOSE Engineering 

Horizontální komunikace pro data v reálném čase má tyto vlastnosti: 

 vysokorychlostní komunikace IED – IED, 

 GOOSE poskytuje informaci o změně stavu (páry bitů), 

 rychlý přenos událostí rozvodny, jako příkazy, alarmy, atd., pomocí zpráv, 

 simultánní doručení informace o události využívající broadcast/multicast. 

Další specifikace GOOSE Engineeringu, využívaného pro horizontální komunikaci, je 

uvedena v Příloze D. 

 

Obrázek 17 Horizontální komunikace pro data v reálném čase [3] 

V Příloze E jsou uvedeny ukázkové aplikace praktického využití standardu IEC 61850 

a ochranných IED zařízení z rodiny RELION® od firmy ABB při návrhu řídicích systémů pro 

elektrické rozvodny a elektrárny. 

Tyto ukázky jsou vybrány ze závěrečných prací, které byly zpracovány ve firmě v ABB 

a obsahují: 

 Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850, 

 Projekt logické ochrany přípojnic, 

 Otestování komunikace po IEC 61850 s využitím GOOSE mezi ABB a 

Siemens ochranou, 

 Terminál pro řízení a chránění vývodového pole REF 542plus. 
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4 Návrh softwarového simulátoru nádrže s tekutinou 

V poslední části této diplomové práce byl vytvořen softwarový simulátor, který by pro 

srovnání s předchozí úlohou realizoval jednoduchý technologický celek bez uplatnění 

požadavků pro integraci dle IEC 61850 a nároků na SIL certifikaci dle IEC 61508, a to včetně 

zjednodušené vizualizace. Jako konkrétní technologický celek byla vybrána nádrž s tekutinou, 

kde přítok i výtok budou řízeny pomocí jednoho kontrolního modulu.  

Celá úloha bude vytvořena v programu Control Builder M Professional ve verzi 5.1.1-1. 

Tento program slouží např. ke konfiguraci kontrolérů od firmy ABB (jako např. AC 800 M) a 

také pro tvorbu aplikací ovládajících různé technologické celky.  

Jelikož bude vytvářena pouze softwarová aplikace pro simulaci vybraného 

technologického celku, nebude třeba nahrávat naprogramovanou úlohu do kontroléru. Proto je 

potřeba před každým spuštěním programu Control Builder M Professional nejprve spustit 

program SoftController, který umožní simulaci v režimu „Online“ bez hardwarového 

kontroléru. Případně v režimu „Download project and Go online“, kdy se Control Builder 

chová, jako by se projekt nahrál do skutečného hardwarového kontroléru. V případě, že 

bychom nepoužili program SoftController, je možné otestovat projekt pomocí režimu „Test 

Mode“. 

4.1 Vytvoření kontrolních modulů 

Nejprve bylo třeba vytvořit a naprogramovat v prostředí programu Control Builder M 

Professional jednotlivé kontrolní moduly, které by simulovaly funkci a chování nádrže 

s tekutinou. Do nádrže bude přitékat tekutina přes vstupní přítokový ventil. 

Obrázek 18 ukazuje založený projekt s názvem Project_1 a stromovou strukturu, která 

vždy obsahuje tři hlavní složky Libraries, Applications a Controllers. Ve složce Libraries 

jsou dostupné knihovny se základními prvky, které si lze připojit do vlastní aplikace. Pokud je 

třeba, je možné si i vytvořit vlastní knihovnu. Ve složce Applications jsou již vidět tři 

vytvořené kontrolní moduly. V této složce je vytvořena aplikace s názvem „Application_1“. 

Aplikace obsahuje složku Connected libraries s vybranými knihovnami, dále složku Control 

Modules s kontrolními moduly a složku Diagrams. Ve složce Controllers je nadefinován 

kontrolér a komunikační moduly. Jelikož se zde jedná o softwarový simulátor, není potřeba 

nic konfigurovat. Kontrolní modul „Tank_Vytok“ ještě obsahuje funkční blok 

„AnalogVentil_Vystup“, dále pak obsahuje kontrolní modul „V_pritok“, funkční bloky 

„AnalogVentil_Vstupni“ a „PV_filtr“. 
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Přítokový ventil bude analogový a bude ho možné otevřít v rozsahu 0 – 100 % (v 

Control Builderu M se bude zadávat hodnota od 0 do 1). Výstupní výtokový ventil bude 

ovládán pouze jako digitální, tzn., že může nabývat pouze polohy „otevřeno“ nebo „zavřeno“. 

Celá aplikace se skládá ze tří kontrolních modulů, nazvaných „Rizeni_ST“, 

„Tank_Vytok“ a „V_pritok“ (viz Obrázek 18). Jelikož nebude potřeba používat instance 

vytvořených kontrolních modulů, tzn. nelze je zkopírovat a použít v dalších aplikacích, byly 

použity „Single Control Module“ kontrolní moduly.  

U deklarovaných parametrů byly u kontrolních modulů použity čtyři datové typy, a to 

real, bool, int a dint. Datový typ real představuje reálné číslo v rozsahu ±10±38. Datový typ 

bool nabývá hodnoty True nebo False. Datový typ int je 16 bitové celé číslo v rozsahu -32768 

až +32767. Jako poslední je použit datový typ dint (double integer), který přestavuje 32 bitové 

číslo v rozsahu −231 𝑎ž 231 − 1. 
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Obrázek 18 Prostředí programu Control Builder M Professional a vytvoření jednotlivých kontrolních modulů 
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4.2 Kontrolní modul V_pritok 

Jako první byl vytvořen kontrolní modul „V_pritok“. Tento kontrolní modul má 

simulovat analogový přítokový ventil, dále se zde odečítá výtok od přítoku (tedy rozdíl, 

značící přírůstek kapaliny). Modul „V_pritok“ obsahuje funkční blok „ADD“ realizující 

smyčku, která simuluje narůstající hladinu. Tabulka 3 obsahuje výpis použitých proměnných i 

s jejich vysvětlením. 

Kontrolní modul „V_pritok“ obsahuje pět funkčních bloků, a to „MUL“, 

„AnalogVentil_Vstupni“, „SUB“, „ADD“ a „PV_filtr“ (viz Obrázek 19). První funkční blok 

„MUL“ (vlevo nahoře) převádí přítok v [l] (proměnná PritokLitry) na [m
3
] (proměnná 

Pritok), kdy přítok v litrech vydělí konstantou (proměnná Const) 1000 a tím se získá přítok v 

[m
3
]. Funkční blok „SUB“ slouží pro odečtení přítoku a výtoku, kde se podle znaménka 

zjišťuje, zda hladina stoupá nebo klesá. Tento rozdíl se každou sekundu přičítá k aktuální 

výšce hladiny, což simuluje přítok v m
3
/s, který lze pak nastavit ve vytvořeném vizualizačním 

okně. Funkční blok „ADD“ simuluje smyčku, která každou sekundu přičte aktuální rozdíl 

výtoku a přítoku k aktuální hladině tekutiny v nádrži. 

Jelikož v dostupných knihovnách Control Builderu M není vytvořen funkční blok pro 

analogový ventil, byl vytvořen vlastní, s názvem „AnalogVentil“. Tento blok má dva vstupy 

(použité proměnné a jejich typ, viz Obrázek 20), přítok do nádrže skrze vstupní ventil a 

procento jeho otevření (PritokV a PrOtevreni), tyto vstupy se ve funkčním bloku násobí a 

výsledkem je průtok vstupním ventilem (PrutokVout). Vstupně – výstupní parametr OrdPar 

slouží pro indikaci, zda je vstupní ventil otevřený nebo zavřený, v případě že je nulový přítok 

nebo procento otevření ventilu. Funkční blok „AnalogVentil“ obsahuje dva kódové bloky 

„Vin_prutok“ a „CondOpenClose“. Kodovy blok „Vin_prutok“ obsahuje pouze funkční blok 

„MUL“, který násobí přítok a procento otevření vstupního ventilu, výstup je tedy průtok 

ventilem (viz Obrázek 20). Kódový blok „CondOpenClose“ je v jazyce ST a pomocí 

proměnné OrdPar signalizuje otevření ventilu jen tehdy, pokud je přítok a procento otevření 

vstupního ventilu větší jak nula (viz Obrázek 21). 

Tabulka 3 Výpis proměnných použitých v kontrolním modulu "V_pritok" 

 Název 
Datový 

typ 
Komunikace 

FD 

Port 

Inicializační 

hodnota 
Popis 

1 deltaH real out yes 0 
Přírůstek objemu 

kapaliny v nádrži [m
3
] 

2 deltaH_prirustek real out yes default 
Přírůstek objemu 

kapaliny, který se přičítá 

k rozdílu přítoku a 
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 Název 
Datový 

typ 
Komunikace 

FD 

Port 

Inicializační 

hodnota 
Popis 

výtoku 

3 Otevreni_Vin real in_out yes 0 
Procento otevření 

ventilu [0 až 1] 

4 Pritok real in yes 0.1 
Přítok do vstupního 

ventilu [m
3
/s] 

5 PritokLitry real in yes default 
Přítok do vstupního 

ventilu [l] 

6 OrdParVout bool in_out yes default 

Indikace 

otevření/zavření 

výstupního ventilu 

7 OrdParVin bool in_out yes default 

Indikace 

otevření/zavření 

vstupního ventilu 

8 PrutokVin real out yes 0 
Průtok vstupním 

ventilem [m
3
/s] 

9 Rozdil_InOut real in_out yes 0 
Rozdíl mezi přítokem a 

výtokem [m
3
/s] 

10 VytokVout ral in yes default 
Výtok z výstupního 

ventilu [m
3
/s] 

11 VypustIn bool in yes default Vypouštění nádrže 

12 PrirustekOrd bool out yes deafult 

Inicializace, zda je 

přírůstek hladiny puštěn 

přes filtr (true) nebo je 

nulový (false) 

13 Const real in yes 1000 Konstanta  

 

 

Obrázek 19 Kontrolní modul "V_pritok" - schéma v jazyce FBD 
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Obrázek 20 Kódový blok "Vin_prutok" 

 

Obrázek 21 Kódový blok "CondOpenClose" 

Dalším vytvořeným funkčním blokem v kontrolním modulu „V_pritok“ je „PV_filtr“, 

který je v knihovně pojmenován pouze jako „Filter“. Tento funkční blok slouží pro filtraci 

proměnné „deltaH“, která jde přes zpětnou vazbu opět na vstup funkčního bloku „ADD“ 

(sčítání +). V případě, že výtok a přítok budou nulové (oba ventily budou zavřeny), půjde 

z výstupu bloku „SUB“ nula na vstup bloku „ADD“ (což je přírůstek hladiny) a jelikož je 

proměnná „deltaH“ přímo spojena s proměnou „VyskaHlad“ (signalizující výšku hladiny 

v nádrži), vynulovala by se výška hladiny při každém uzavření ventilů. Proto funkční blok 

„PV_filter“ má za úkol odfiltrovat nulu a pustit pouze kladné nebo záporné hodnoty (tak 

zůstane výška hladiny zachována). Obrázek 22 zobrazuje kód funkčního bloku "PV_filtr" a 

použité proměnné a Obrázek 19 pak zobrazuje funkční blok „V_pritok“. 

Na vstupu jsou dvě bool proměnné signalizující otevření/zavření vstupního a 

výstupního ventilu. Dále pak hodnota rozdílu přítoku a výtoku, která se přičítá k aktuální 

hodině. Na výstupu pak bude přírůstek hladiny. Vstupní proměnná „PV“ bude přiřazena 

výstupní proměnné „Output“ pouze tehdy, jestliže je „PV“ větší než nula. Další podmínka 

slouží pro rozběh přičítání hladiny v případě počátečního spuštění aplikace nebo pří 

vypouštění nádrže, kdy je výška hladiny nulová. Tato podmínka přiřadí vstup výstupu, jen 

pokud je „PV“ v rozmezí 0 až 0,001. 
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Obrázek 22 Funkční blok "PV_filtr" 

4.3 Kontrolní modul Tank_Vytok 

Jako další byl vytvořen kontrolní modul „Tank_Vytok“, ve kterém je v jazyce FBD 

naprogramován výstupní výtokový ventil a v jazyce ST je pomocí Bernoulliho rovnice 

nasimulována nádrž s tekutinou. Obrázek 23 zobrazuje kontrolní modul „Tank_Vytok. 

Obrázek 24 znázornuje kód v jazyce ST pro modelování nádrže pomocí rovnic. Tabulka 4 pak 

obsahuje použité proměnné. 

 

Obrázek 23 Kontrolní modul "Tank_výtok" - kódový blok „Vytok_ventil“ v jazyce FDB s výstupním ventilem 
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Tabulka 4 Výpis proměnných použitých ve kontrolním modulu "Tank_Vytok" 

 Název 
Datový 

typ 
Komunikace 

FD 

Port 

Inicializační 

hodnota 
Popis 

1 VyskaHlad real out yes default 
Aktuální výška hladiny 

v nádrži [m] 

2 Vytok real out yes default Výtok z nádrže [m
3
/s] 

3 Pritok real out yes default Přítok do nádrže [m
3
/s] 

4 G real in yes 9.81 Tíhové zrychlení [m/s
2
] 

5 PrurezVout real in yes 0.01 
Průřez výstupního 

ventilu [m
2
] 

6 HladinaSP real in yes default 
Požadovaná výška 

hladiny [m] 

7 PrirustekHlad real out yes default Přírůstek hladiny [m] 

8 S_Nadrze real in yes 3 Průřez nádrže [m
2
] 

9 deltaH real in yes default 
Přírůstek objemu 

kapaliny v nádrži [m
3
] 

10 OrdVin bool in_out yes default 
Indikace otevření 

vstupního ventilu 

11 
Otevreni_Vou

t 
real in_out yes 1 

Procento otevření 

výtokového ventilu [0 

až 1] 

12 PrutokVout real out yes default 
Průtok výstupním 

ventilem [m
3
/s] 

13 OrdParVout bool in_out yes default 

Indikace 

otevření/zavření 

výstupního ventilu 

14 Podil real out yes default Podil přítoku a výtoku 

 

Výtokový ventil je řízen digitálně, tzn., že má dva stavy, otevřeno nebo zavřeno. Pro 

tento ventil byl opět použit funkční blok „AnalogVentil“, jako u přítokového ventilu, ovšem 

nastavuje se u něho procento otevření ventilu pouze 0 nebo 1 (viz Obrázek 23, kódový blok 

„Vytok_ventil“). 

V kódovém bloku „Nadrz_model“, která je naprogramována v jazyce ST, je simulována 

nádrž s tekutinou pomocí Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity. Teoretická výtoková 

rychlost z nádrže je pak určena podle Bernoulliho rovnice [9]: 

, 
𝑝

𝜌
+

𝑣0
2

2
+ 𝑔ℎ =

𝑝0

𝜌
+

𝑣𝑡
2

2
 (1.4.)  
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z čehož plyne za použití rovnice kontinuity: 

. 𝑣𝑡 =  √

2(𝑔ℎ +
𝑝 − 𝑝0

𝜌 )

1 − (
𝑆0

𝑆𝑛
)

2  (1.5.)  

 

Při zanedbání změny hladiny, a pokud je v nádobě nad hladinou atmosférický tlak, pak 

pro výtokovou rychlost platí Torricelliho vztah [9]:  

 𝑣𝑡 = √2𝑔ℎ (1.6.)  

 

Pro rychlostní průtok Qv platí vztah: 

 𝑄𝑣 = 𝑆 ∙ √2𝑔ℎ, (1.7.)  

 

čemuž odpovídá rovnice napsaná v jazyce ST v kódovém bloku „Nadrz_ventil“: 

Vytok := PrurezVout * ((2*G*VyskaHlad)**0.5);. 

Výšku hladiny v metrech (proměnná PrirustekHlad), která je poté přiřazena proměnné 

VyskaHlad, je nutné vyjádřit z přírůstku objemu v m
3
/s (proměnná deltaH). Výška hladiny se 

tedy vyjádří ze vzorce pro objem nádrže: 

 ℎ =
𝑉

𝑆
, (1.8.)  

 

čemuž odpovídá rovnice naspaná v jazyce ST v kódovém bloku „Nadrz_ventil“: 

PrirustekHlad := deltaH/S_Nadrze;, 

kde proměnná S_Nadrze je plocha hladiny v nádrži. 

Do proměnné VyskaHlad, která označuje aktuální výšku hladiny, se poté přiřadí 

proměnná PrirustekHlad. Zápis v jazyce ST vypadá takto: 

VyskaHlad := PrirustekHlad; 

Proměnná Podil vyjadřuje podíl výtoku a přítoku a je použita při výpočtu otevření 

ventilů po dosažení horní nebo dolní meze hladiny (proměnná MaxH a MinH). 
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Obrázek 24 Kontrolní modul "Tank_Vytok" - kódový blok „Nadrz_model“ v jazyce ST simulující chování nádrže 

s tekutinou 

4.4 Kontrolní modul Rizeni_ST 

Poslední vytvořený kontrolní modul je určen k řízení výšky hladiny, ovládání 

napouštění a vypouštění nádrže s tekutinou. Řízení výšky hladiny v nádrži je založeno na 

logice dvouhodnotové regulace, kde operátor do okna se zjednodušenou vizualizací zadává 

přítok, set point pro výšku hladiny a hysterezi. Modul je naprogramován v jazyce ST, jak je 

uvedeno i v názvu kontrolního modulu, a komunikuje s oběma předchozími kontrolními 

moduly prostřednictvím deklarovaných globálních proměnných (viz Tabulka 6). 

Tento modul ovládá vstupní analogový přítokový ventil pomocí proměnné OtevreniVin, 

která nastavuje procento otevření přítokového ventilu a tak ovlivňuje jeho průtok. Výtokový 

ventil je ovládán jako diskrétní pomocí proměnné OtevreniVout, a může nabývat pouze 

hodnot 0 nebo 1 (tedy zavřeno nebo otevřeno). Obrázek 25 zobrazuje kontrolní modul 

„Rizeni_ST“. 

Tabulka 5 obsahuje deklarované proměnné v kontrolním modulu „Rizeni_ST“. 

 

Obrázek 25 Ukázka kontrolního bloku Rizeni_ST 
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Tabulka 5 Výpis proměnných použitých v kontrolním modulu "Rizeni_ST" 

 Název 
Datový 

typ 
Komunikace 

FD 

Port 

Inicializační 

hodnota 
Popis 

1 Hystereze real in yes 0.3 
Volba hystereze výšky 

hladiny [m] 

2 MaxH real out yes default 
Maximální výška hladiny 

[m] 

3 MinH real out yes default 
Minimální výška hladiny 

[m] 

4 MaxPritok real out yes default 
Maximální přítok, který 

operátor může zadat [l] 

5 AktualH real in yes default 
Aktuální výška hladiny 

[m] 

6 AktualH_CMD real out yes default 

Aktuální výška hladiny 

v nádrži, která se 

zobrazuje v CMD [l] 

7 AktualV real out yes default 
Aktuální objem kapaliny 

v nádrži [m
3
] 

8 Aktual_SP real out yes default 
Objem kapaliny daný set 

pointem [l]  

9 AktualVlitry real out yes default Aktuální objem nádrže [l] 

10 
AktualVlitry_CM

D 
real out yes default 

Aktuální objem nádrže v 

[l], který se zobrazuje v 

CMD 

11 Vyska_nadrze real out yes 5 Výška nádrže [m] 

12 NadrzS real in yes default 
Plocha hladiny nádrže 

[m
2
] 

13 SPhladina real in yes default 
Požadovaná výška 

hladiny [m] 

14 OrdParVout bool in_out yes default 
Indikace otevření 

výstupního ventilu 

15 OrdParVin bool In_out yes default 
Indikace otevření 

vstupního ventilu 

16 PritokLitry real in yes default Přítok do nádrže [l] 

17 Pritok real in yes default Přítok do nádrže [m3] 

18 PrutokVin real in yes default 
Průtok přítokovým 

ventilem [m
3
/s] 

19 PrutokVout real in yes default 
Průtok výtokovým 

ventilem [m
3
/s] 

20 PrutokVin_L real in yes default 
Průtok přítokovým 

ventilem [l] 

21 PrutokVout_L real in yes default 
Průtok výtokovým 

ventilem [l] 

22 Vytok real out yes default Výtok z nádrže [m
3
/s] 

23 Rozdil real out yes default 
Rozdíl mezi přítokem a 

výtokem [m
3
/s] 

24 OtevreniVout bool out yes false 
Otevření výstupního 

ventilu [0 až 1] 
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 Název 
Datový 

typ 
Komunikace 

FD 

Port 

Inicializační 

hodnota 
Popis 

25 OtevreniVin bool out yes false 
Otevření vstupního 

ventilu [0 až 1] 

26 Napust real out yes default 
Zapnutí napouštění 

nádrže 

27 Vypust bool out yes false 
Zapnutí vypouštění 

nádrže 

28 Podil_InOut bool out yes false Podíl výtoku ku přítoku 

29 ZavritVinVout int out yes default 
Zavření přítokového i 

výtokového ventilu 

30 OvladaniVent bool out yes default 
Ovládání otevření obou 

ventilů 

31 Notification dint out yes default 
Proměnná pro výběr 

oznámení 

32 OKVar bool out yes default 
Potvrzení zadaných 

hodnot – hladina, 

hystereze a přítok 

33 CancelVar bool out yes default 
Zrušení zadaných hodnot 

– hladina, hystereze a 

přítok 

 

Tabulka 6 Deklarované globální proměnné pro komunikaci kontrolních modulů 

 Název 
Datový 

typ 
Atributy Popis 

1 gHladina real retain Aktuální hladina v nádrži [m] 

2 gSPhlad real retain Požadovaná výška hladiny [m] 

3 gRozdilPritokVytok real retain Rozdíl přítoku a výtoku [m
3
/s] 

4 gPritok real retain Přítok do nádrže [m
3
/s] 

5 gPritokL real retain Přítok do nádrže [l] 

6 gVytok real retain Výtok z nádrže [m
3
/s] 

7 gPrutokVin real retain Výtok z ventilu na přítoku [m
3
/s] 

8 gPrutokVout real retain Výtok z ventilu na výtoku [m
3
/s] 

9 gOrdVytok bool retain Indikace otevření výstupního ventilu 

10 gOrdPritok bool retain Indikace otevření výstupního ventilu 

11 gPrirustekHlad real retain Přírůstek aktuálního objemu [m
3
/s] 

12 gProcOtevVin real retain Procento otevření vstupního ventilu 

13 gProcOtevVout real retain Procento otevření výstupního ventilu 

14 gNapust bool retain Napouštění nádrže 

15 gVypust bool retain Vypouštění nádrže 

16 gPodil real retain Podíl výtoku a přítoku [m
3
/s] 

17 gAlarmVin dint retain Číslo oznámení pro operátora 

18 gPlochaHlad real retain Plocha hladiny nádrže [m
2
] 
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Obrázek 26, Obrázek 27 a Obrázek 28 zobrazují přiřazení parametrů v jednotlivých 

kontrolních modulech V_pritok, Tank_Vytok a Rizeni_ST ke globálním proměnným, kde ve 

sloupci „Parameter“ jsou jednotlivé globální proměnné. 

 

Obrázek 26 Globální proměnné přiřazené k parametrům v kontrolním bloku V_pritok 

 

Obrázek 27 Globální proměnné přiřazené k parametrům v kontrolním bloku Tank_Vytok 

 

Obrázek 28 Globální proměnné přiřazené k parametrům v kontrolním modulu Rízení_ST 



Diplomová práce Stanislav Kocurek 

53 

Logika ovládání výšky hladiny, napouštění a vypouštění nádrže, atd. je naprogramována 

v jazyce strukturovaného textu a výpis z kódového bloku Rizeni_ST je popsán níže. 

V úvodu je počáteční deklarace proměnných: 

MaxH := SPhladina + 0.5*Hystereze; 

MinH := SPhladina - 0.5*Hystereze; 

MaxPritok := 200 * AktualV_SP;  (= 0.2 * AktualV_SP * 1000) 

AktualV := NadrzS * AktualH; 

AktualVlitry := AktualV * 1000;  

AktualV_SP := NadrzS * SPhladina; 

 

MaxH a MinH jsou meze vypočtené z aktuálního set pointu pro výšku hladiny v nádrži, 

MaxPritok je maximální přítok a může se zadat nejvíce 20 % z aktuálního objemu tekutiny 

v nádrži (dle nastaveného set pointu), který je přepočten z [m
3
] na [l], nebo-li [dm

3
]. AktualV 

je aktuální objem tekutiny v nádrži, který závisí na ploše hladiny a aktuální výšce hladiny. 

AktualVlitry je aktuální objem v [l] a AktualV_SP je objem tekutiny závislý na aktuálním set 

pointu výšky hladiny. 

Následují dvě podmínky if pro horní a dolní hranici výšky hladiny. První podmínka 

nastaví otevření přítokového ventilu jako 80 % z podílu výtoku ku přítoku (což zajistí klesání 

hladiny) a otevření výtokového v případě, že výška hladiny v nádrži dosáhne maximální 

hodnoty MaxH, přítokový ventil bude otevřen (OrdParVin = true) a hladina se bude zvedat 

(Rozdil > 0). 

Druhá podmínka zpomalí růst hladiny, když se při napouštění blíží k horní hranici 

MaxH. Přítokový ventil se otevře na 120 % z podílu výtoku ku přítoku (hladina stále stoupá, 

ale pomaleji) za podmínky, že aktuální hladiny dosáhne 98 % maximální výšky hladiny 

MaxH, přítokový ventil je otevřený a hladina v nádrži stoupá (Rozdil > 0). 

Třetí podmínka nastaví otevření přítokového ventilu jako 120 % z podílu přítoku a 

výtoku (což zajistí stoupání hladiny) v případě, že výška hladiny bude nižší nebo rovna dolní 

mezi MinH a hladina bude klesat (Rozdil < 0). 

if AktualH >= MaxH AND OrdParVin = true AND Rozdil > 0 

   OtevreniVin := (0.8*Podil_InOut); 

   OtevreniVout := 1; 

elsif AktualH >= (0.98*MaxH) AND OrdParVin = true AND Rozdil > 0 then 

   OtevreniVin := (1.2*Podil_InOut); 

elsif AktualH <= MinH AND Rozdil < 0 then 

    OtevreniVin := (1.2*Podil_InOut); 

end_if; 
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Další podmínka zajištuje napouštění nádrže. Výtokový ventil se uzavře a přítokový 

ventil se otevře na 100 % v případě, že proměnná Napust má hodnotu true, aktuální hladina je 

menší než 98 % minimální výška hladiny MinH a oba ventily jsou otevřeny (ZavritVinVout = 

false). 

if Napust = true AND AktualH < (0.98*MinH) AND ZavritVinVout = false then 

   OtevreniVout := 0; 

   OtevreniVin := 1;  

end_if; 

Následující podmínka vypíná napouštění nádrže (Napust := false), jestliže aktuální 

výška hladiny překročí o 5 % dolní mez výšky hladiny MinH. 

If AktualH >= (1.05*MinH)  then 

   Napust := false; 

end_if; 

Tato podmínka zajišťuje otevření výtokového ventilu (OtevreniVout := 1), pokud je 

aktuální výška hladiny menší nebo rovna dolní mezi MinH a ovládání ventilů je blokované 

(OvladaniVent = false). 

if AktualH >= MinH AND OvladaniVent = false then 

   OtevreniVout := 1; 

end_if; 

Následující podmínka zajištuje otevření přítokového ventilu (OtevreniVin) na 

dvojnásobek z podílu výtoku ku přítoku (Podil_InOut). A to v případě, že aktuální hladina je 

v rozmezí 85 % až 95 % z dolní meze MinH, a dále přítok zadaný operátorem je větší než 10 

% z referenčního objemu nádrže AktualV_SP. Tento objem je závislý na zadaném set pointu 

výšky hladiny od operátora. 

if AktualH >= (0.85*MinH) AND AktualH < (0.95*MinH) AND Pritok > 

(0.1*AktualV_SP) then 

   OtevreniVin := (2*Podil_InOut); 

end_if; 

Další podmínka při zapnutí vypouštění (Vypust = true) otevře výtokový ventil 

(OtevreniVout) a uzavře přítokový ventil. 

if Vypust = true then 

   OtevreniVin := 0; 

   OtevreniVout := 1; 

end_if; 

Tato podmínka souvisí s předešlou a zajišťuje, že pokud hladina v nádrži dosáhne nuly 

nebo bude záporná a přítokový ventil bude uzavřen, tak vypne napouštění  (Vypust := false) a 

uzavře výtokový ventil. Ve skutečnosti výška hladiny nemůže nabývat záporných hodnot, 
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ovšem v softwarovém simulátoru není zpětná vazba z reálného senzoru výšky hladiny, a tudíž 

při vypouštění mírně překročí nulovou hodnotu (hodnoty v řádech menších než 10
-5

). 

if AktualH <= 0 AND OrdParVin = false then 

   Vypust := false; 

   OtevreniVout := 0;     

end_if; 

Další podmínka pouze uzavírá oba ventily a vypíná napouštění a vypouštění v případě, 

že je zapnuto zavření ventilů (ZavritVinVout = true). 

if ZavritVinVout = true then 

   Napust := false; 

   Vypust := false; 

   OtevreniVin := 0; 

   OtevreniVout := 0;  

end_if; 

Následující podmínka zajišťuje, aby operátor nemohl nastavovat otevření přítokového 

nebo výtokového ventilu, pokud je napouštění nebo vypouštění aktivní (Vypust = true OR 

Napust = true), anebo pokud je aktuální hladina menší nebo rovna zadané dolní mezi MinH. 

if (Vypust = true OR Napust = true) OR AktualH <= MinH then 

   OvladaniVent := false; 

end_if; 

Pomocí proměnné Notification se zobrazují v okně zjednodušené vizualizace oznámení 

pro operátora. Jednotlivé oznámení budou uvedeny v další kapitole, popisující okno 

zjednodušené vizualizace. První podmínka zobrazí oznámení při nulovém přítoku, druhé 

oznámení se zobrazí při nulovém set pointu výšky hladiny, třetí oznámení se zobrazí při 

zavření obou ventilů, čtvrté oznámení se zobrazí při aktivním napouštění, páté oznámení se 

zobrazí při aktivním vypouštění, šesté oznámení se zobrazí při nulové výšce hladiny, sedmé 

oznámení se zobrazí při nulové výšce nádrže a poslední osmé oznámení se zobrazí při zadání 

nulové plochy nádrže. Poslední dvě hodnoty (Vyska_nadrze a NadrzS) se zadávají přímo 

v kontrolním modulu Rizeni_ST, nejsou v CMD editoru viditelné. Pokud je proměnná 

Notification rovna nule, žádné oznámení se nezobrazuje. 

If Pritok = 0 then  

   Notification := 1; 

elsif SPHladina = 0 then 

   Notification := 2; 

elsif ZavritVinVout = true then 

   Notification := 3; 

elsif Napust = true then 

   Notification := 4; 

elsif Vypust = true then 

   Notification := 5; 

elsif AktualH <=0 then 
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   Notification := 6; 

elsif Vyska_nadrze = 0 then 

   Notification := 7; 

elsif NadrzS = 0 then 

   Notification := 8; 

else  

   Notification := 0; 

end_if; 

Proměnné PrutokVin_L a PrutokVout_L slouží pro zobrazování průtoku vstupním a 

výstupním ventilem v litrech za sekundu [l/s] v editoru CMD. 

PrutokVin_L := Pritok * OtevreniVin * 1000; 

PrutokVout_L := Vytok * OtevreniVout * 1000; 

Tato podmínka slouží pro zobrazování výšky hladiny (AktualH) v interakčním okně, 

aby to odpovídalo skutečnosti a výška hladiny v nádrži nenabývala záporných hodnot. 

if AktualH > 0 then 

   AktualH_CMD := AktualH; 

else 

   AktualH_CMD := 0; 

end_if; 

Poslední podmínka je stejná jako ta předchozí, akorát slouží pro zobrazování aktuálního 

objemu tekutiny v litrech AktualVlitry v interakčním okně, který se odvíjí od zadaného set 

pointu výšky hladiny (SPhladina). 

if AktualVlitry > 0 then 

   AktualVlitry_CMD := AktualVlitry; 

else 

   AktualVlitry_CMD := 0; 

end_if; 

4.5 Vytvoření a vzhled vizualizace 

Zjednodušená vizualizace nádrže s tekutinou byla vytvořena v CMD editoru. Po 

kliknutí pravým tlačítkem myši na kontrolní modul se zobrazí nabídka, ve které zvolíme 

„CMD Editor“(viz Obrázek 29), poté se zobrazí prázdné okno v editoru (viz Obrázek 30). 

Nevýhodou CMD Editoru je, že zde není možnost vytvořená okna ukládat na PC (i když 

vytvořené objekty v okně zůstávají i po jeho zavření) a není tu možnost návratu akce 

(Undo/Redo) jako např. u MS Wordu, atd. 
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Obrázek 29 Přístup do CMD Editoru z Control Builderu 

 

Obrázek 30 Nově vytvořené okno v CMD Editoru 

Vizualizace byla vytvořena pouze pro kontrolní blok „Rizeni_ST“ (viz Obrázek 31), 

protože jsou v něm obsaženy všechny potřebné proměnné pro vizualizaci a ovládání 

softwarového simulátoru. 
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Obrázek 31 Vytvořené okno zjednodušené vizualizace pro kontrolní modul "Rizeni_ST" 

Vytvořené okno s názvem „OVLADANI NADRZE“ používá pro vizualizaci hladiny 

v nádrži prvek „Bar Graph“ (zobrazuje proměnnou AktualH) z nástrojové lišty umístěné na 

levé straně CMD Editoru. Jedná se o sloupcový graf, na rozdíl od vytváření vizualizace v 

Plant Exploreru, kde je možné si zvolit tvar a vzhled nádrže, atd. Sloupec v grafu pro 

vizualizaci hladiny je světle modrý, dokud nedosáhne dolní meze (MinH). Mezi dolní a horní 

mezí je sloupec tmavší a nad horní mezí má tmavě modrou barvu. Tento vertikální graf má 

rozsah stupnice od 0 po maximální výšku hladiny v nádrži (proměnná MaxH, viz Obrázek 

32). 
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Obrázek 32 Nastavení rozsahu stupnice sloupcového grafu pro zobrazování výšky hladiny 

Dalším prvkem jsou ovládací tlačítka (Command Button) „Napust“, „Vypust“ a „Zavrit 

Ventily“, které ovládají napouštění nebo vypouštění nádrže a blokování ventilů. Tlačítka 

„Napust“ a „Vypust“ jsou spínací (po sepnutí nejdou vypnout), tlačítko „Zavrit ventily“ je 

nastaveno jako přepínací (Toggle, viz Obrázek 33). Nastavení tlačítek „Napust“ a „Vypust“ 

provedeno tak, aby se vzájemně blokovaly při spuštění jednoho z nich. To znamená, že pokud 

je aktivní tlačítko „Napust“ (Napust := true), nejde zapnout tlačítko „Vypust“ a naopak (viz 

Obrázek 33, proměnná v poli „Enable“). 

 

Obrázek 33 Okno nastavení pro Command Button 

Tři zeleně podbarvená zadávací pole slouží pro zadávání výšky hladiny, hystereze a 

přítoku. Výška hladiny a hystereze se zadává v metrech [m], přítok se pak zadává v litrech za 

sekundu [l/s]. Hodnoty lze zadat v datovém typu „real“ a jen pokud je napouštění nádrže 

vypnuté (Napust = false). Nejprve se zadají do těchto polí hodnoty, a poté se potvrdí 

tlačítkem „OK“, případně je lze zrušit tlačítkem „Cancel“. Zadávací pole pro nastavení výšky 

hladiny, pomocí kterého se zadává hodnota proměnné Sphladina, je omezeno minimální 

hodnotou 0,4 m (pole „Operator Min“). Maximální hodnota v poli „Operator Max“ je 

vypočtena takto (viz Obrázek 34): 

Vyska_nadrze - Hystereze/2 - 0,1. 
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Obrázek 34 Nastavení pro zadávací pole - výška hladiny 

Zadávací pole, do kterého se zadává hodnota proměnné Hystereze, určuje hysterezi 

výšky hladiny v rozsahu od 1% do 30% z výšky hladiny (proměnná Sphladina). 

Zadávací pole, sloužící pro nastavení přítoku, nastavuje hodnotu proměnné Pritok_litry. 

Minimální hodnota je 0 a jako maximální hodnota je nastavena proměnná MaxPritok.  

Zeleně podbarvené pole „oznameni pro operatora“ využívá, jak již bylo zmíněno, 

proměnnou Notification a slouží pro zobrazování zpráv operátorovi. Jednotlivé zprávy 

nastaveny v tabulce (viz Obrázek 35). 

 

Obrázek 35 Natavení zpráv pro operátora 
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Čtyři bíle podbarvené zadávací pole slouží jen pro zobrazování těchto hodnot: objem 

tekutiny v nádrži [l], výška hladiny [m], aktuální přítok [l/s] a aktuální výtok [l/s]. 

Ve spodní části okna jsou vytvořeny značky pro vizualizaci přítokového a výtokového 

ventilu. Vedle značek ventilů jsou zadávací pole, do kterých lze zadávat hodnoty otevření 

ventilů (proměnné OtevreniVin a OtevreniVout). Pokud ventilem protéká tekutina, značka je 

zbarvena světle šedě. V případě, že je ventil uzavřen, je značka zbarvena tmavě šedě. Tlačítko 

„Ovladani prutoku ventilu“ (proměnná OvladaniVent) slouží k povolení zadávání hodnot 

otevření ventilů. Hodnoty otevření ventilů lze zadávat jen v případě, že napouštění nebo 

vypouštění je vypnuto, anebo pokud je hladina větší než dolní mez výšky hladiny (proměnná 

Minh). 

4.6 Spuštění a testování aplikace 

Obrázek 36 zobrazuje výsledný vzhled okna pro vizualizaci výšky hladiny a ovládání 

nádrže, kde je při úvodním spuštění v „Online“ módu nulová výška hladiny. Dolní a horní 

mez výšky hladiny je v grafu zobrazena červenou lomenou čarou. 

 

Obrázek 36 Okno pro vizualizaci kontrolního modulu "Rizeni_ST" 
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Obrázek 37 ukazuje CMD okno při napouštění nádrže. Obrázek 38 znázorňuje stejné 

CMD okno, ale při udržování hladiny na stanovené hodnotě a s nastavenou hysterezí. Názvy 

tlačítek, zadávacích polí, atd. jsou zobrazeny pomocí znaků bez interpunkce, protože CMD 

Editor nezvládá zobrazování některých znaků s háčky nebo čárkami. 

 

Obrázek 37 CMD okno pro vizualizaci nádrže - napouštění nádrže 

 

Obrázek 38 CMD okno pro vizualizaci nádrže - udržování hladiny mezi horní a dolní mezí 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení softwarového simulátoru pro 

jednoduchý technologický proces a vytvoření zjednodušené vizualizace v prostředí Control 

Builder M Professional. 

V dnešní době je při navrhování řídicích systémů stále důležitější jejich bezpečnost. 

Návrh bezpečnostních aplikací a zařízení se řídí standardem IEC 61508, kde navržené 

aplikace a zařízení mohou pracovat pouze s High Integrity kontrolérem. Standard IEC 61508 

je rozdělen na dva základní principy, bezpečnostní životní cyklus systému a úrovně 

bezpečnostní integrity. Bezpečnostní životní cyklus zahrnuje vše, od koncepce 

bezpečnostního systému, až po jeho vyřazení z provozu a likvidaci. Certifikace dle SIL 

(úrovně bezpečnostní integrity) určuje pravděpodobnost poruchy, jakou bezpečnostní systém 

nesmí přesáhnout. 

V bezpečnosti elektrických rozvoden a elektráren se klade důraz na jeho efektivitu a 

bezpečnost, čímž se zabývá standard IEC 61850. Tento standard nahrazuje starší komunikační 

protokoly a sběrnice, a integruje do systémů řízení inteligentní elektronická zařízení (IED). 

Zařízení IED se konfigurují pomocí inženýrských nástrojů jako např. CCT, CET, PCM600, 

atd. V rámci diplomové práce bylo absolvováno školení na laboratorním zařízení ve školící 

učebně firmy ABB, které obsahuje IED zařízení REF615. Pro ukázku praktického využití 

standardu IEC 61850 a IED zařízení zde byly uvedeny některé práce, které byly zpracovány 

ve firmě ABB. 

Integrace standardů IEC 61508 nebo IEC 61850, které se zabývají bezpečností řídicích 

systémů a zařízení, je demonstrována na laboratorním zařízení firmy ABB s integrovaným 

inteligentním elektronickým zařízením REF615, které splňuje úroveň bezpečnostní integrity 

SIL3. Oproti tomu navržený softwarový simulátor pro nádrž s tekutinou byl vytvořen bez 

certifikace SIL, dle standardu IEC 61508. 

Jako praktický výstup práce byl navržen softwarový simulátor bez SIL certifikace pro 

jednoduchý technologický celek v podobě nádrže s tekutinou s řízeným přítokovým a 

výtokovým ventilem, který byl vytvořen v prostředí Control Builder M. Řízení výšky hladiny 

je zde založeno na dvouhodnotové regulaci, kdy operátor nastaví žádanou hodnotu a 

hysterezi. Přítokový ventil je řízen jako analogový, což znamená, že může být otevřen 

v rozsahu od 0 do 100 %. Výtokový ventil je řízen pouze jako digitální a může být pouze 

otevřen nebo zavřen. 
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Pro namodelování tohoto technického celku v prostředí Control Builder byly vytvořeny 

tři řídicí moduly „V_pritok“, „Tank_Vytok“ a „Rizeni_ST“. Modul „V_pritok“ simuluje 

analogový přítokový ventil a stoupání hladiny, což je realizováno funkčním blokem „ADD“ 

pro přičítání. V modulu „Tank_Vytok“ je nasimulována samotná nádrž pomocí Bernoulliho 

rovnice kontinuity a také výtokový digitální ventil. Poslední modul „Rizeni_ST“ obsahuje 

naprogramované řízení výšky hladiny, které bylo vytvořeno v jazyce strukturovaného textu. 

Tento modul má zajištovat napouštění a vypouštění nádrže a udržovaní požadované výšky 

hladiny v nádrži. 

Nakonec byla pro modul „Rizeni_ST“ vytvořena zjednodušená vizualizace v prostředí 

grafického editoru „CMD Editor“, který slouží pro vizualizaci řídicích modulů. Vytvořené 

okno pro vizualizaci obsahuje sloupcový graf, ve kterém je zobrazena aktuální výška hladiny. 

Dále jsou zde zobrazena zadávací pole pro nastavení požadované výšky hladiny, hystereze a 

přítoku. Pod nimi jsou zobrazena ovládací tlačítka. Ve spodní části okna jsou pak zobrazeny 

hodnoty aktuálního objemu tekutiny v nádrži a také aktuální přítok a výtok. Okno obsahuje 

také vizualizaci přítokového a výtokového ventilu, kde je možné zadat hodnoty otevření 

ventilů. 
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