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Toto vydání je její celkovou technickou revizí s rozšířenou definicí pojmu proměnných zavedením:
vnitřní proměnné, vstupní proměnné a výstupní proměnné.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60848:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je určena převážně pro projektanty/realizační techniky, techniky údržby atd.,
kteří
potřebují specifikovat chování systému – tj. ovládání automatického stroje, bezpečnostních
komponentů, atd. Tento specifikační jazyk má také sloužit jako komunikační prostředek mezi
projektanty a uživateli automatizovaných systémů.

1 Rozsah platnosti



Tato mezinárodní norma definuje specifikační jazyk GRAFCET1 sloužící k funkčnímu popisu chování
sekvenční části řídicího systému.

Tato norma specifikuje značky a pravidla pro grafickou představu tohoto jazyka a také i pro jeho
interpretaci.

Tato norma byla vypracována pro automatizované výrobní systémy z oblasti průmyslových aplikací.
Není však vyloučena žádná jiná sféra aplikace.

Metody vývoje specifikace, která využívá GRAFCET, nejsou zahrnuty do této normy. Jednou z metod
je, například, „jazyk SFC“, specifikovaný v IEC 61131-3, který definuje soubor programovacích jazyků
pro programovatelné automaty/řídicí obvody.

POZNÁMKA Další informace o vztazích mezi IEC 60848 a implementačními jazyky, jako je SFC
z IEC 61131-3, viz příloha C.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


