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Systém a spôsob riadenia zobrazovania údajov pre riadenia jadrovej elektrárne

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Opis
[0001] Predložený vynález sa vzťahuje na elektronické zariadenie na riadenie zobrazenia údajov
aspoň na jednej zobrazovacej obrazovke, pre riadenie jadrovej elektrárne obsahujúcej aspoň jeden
jadrový reaktor.
[0002] Predložený vynález sa vzťahuje aj na systém riadenia jadrovej elektrárne. Tento systém
obsahuje sústavu snímačov a ovládačov spojených s reaktorom(mi), množstvo elektronických
riadiacich jednotiek, pričom každá riadiaca jednotka je konfigurovaná na vykonávanie aspoň jednej
činnosti spomedzi získania hodnoty nameranej príslušným snímačom a na ovládanie príslušného
ovládača; a takéto elektronické zariadenie, údaje spojené s riadiacimi jednotkami, elektronické
zariadenie spojené s množstvom riadiacich jednotiek. Riadiace jednotky a snímač(e) a/alebo
ovládač(e) sa zhodujú s množstvom odlišných tried jadrovej bezpečnosti.
[0003] Predložený vynález sa vzťahuje aj na spôsob riadenia zobrazenia údajov, zavedený takýmto
elektronickým zariadením.
[0004] Predložený vynález sa vzťahuje aj na počítačový program obsahujúci softvérové pokyny,
ktoré, keď sa zavedú do počítača, spustia takýto spôsob riadenia zobrazenia.
[0005] Dokument US 8,259,990 B2 popisuje systém riadenia jadrovej centrály, obsahujúci
bezpečnostné a iné vybavenie. Každé bezpečnostné zariadenie je zariadenie schopné vykonávať
funkciu umožňujúcu ihneď zastaviť jadrový reaktor a každé nie bezpečnostné zariadenie je
zariadenie umožňujúce vykonať normálne spustenie/zastavenie, kontrolovať a/alebo ovládať
operácie.
Dokument JPH063482A popisuje systém riadenia jadrovej centrály, v ktorom sú informácie
zodpovedajúce stavu zariadení zoskupené vo vrstvách zodpovedajúcich jednotlivým úrovniam
bezpečnosti a v ktorých sú uvedené vrstvy zobrazené na zobrazovacom zariadení. Informácie z
istej triedy bezpečnosti teda nie sú zmiešané s informáciami z inej triedy bezpečnosti.
Dokument US2007101290 popisuje zobrazovacie zariadenie, ktoré zabezpečuje zobrazenie na
základe superpozície množstva vrstiev, v ktorých sa superpozícia vykonáva v závislosti od úrovne
priority spojenej so zobrazeným obsahom v každej vrstve.
[0006] Riadiaci systém obsahuje riadiace zariadenie na zobrazovanie údajov spojených s
bezpečnostnými a nie bezpečnostnými zariadeniami, pričom údaje spojené s rôznymi zariadeniami
sú počas zobrazenia ukladané na seba, aby sa dosiahli zobrazené strany.
[0007] Vďaka riadiacemu systému však riadenie zobrazenia údajov spojených s bezpečnostnými
zariadeniami nie je optimálne.
[0008] Cieľom predloženého vynálezu je teda navrhnúť riadiaci systém a spôsob riadenia
zobrazenia údajov umožňujúci zlepšiť riadenie bezpečnosti údajov pre riadenie jadrovej elektrárne.
[0009] Za týmto účelom je cieľom predloženého vynálezu systém riadenia jadrovej centrály, podľa
patentového nároku 1.
[0010] Modul alebo moduly na vytváranie vrstvy(iev) sú teda konfigurované na vytváranie množstva
odlišných vrstiev, pričom každá vrstva obsahuje informácie na zobrazenie pri príslušnej triede
bezpečnosti, pričom uvedené informácie sú spojené s jednou alebo množstvom riadiacich jednotiek
prispôsobenými pre uvedenú triedu bezpečnosti.
[0011] Oddeľovanie informácií na archiváciu cez vzdialené vrstvy jednej triedy bezpečnosti od inej,
teda umožňujú lepšie riadenie bezpečnosti údajov pre riadenie jadrovej centrály, pričom sa
zabezpečí, aby sa nemiešali informácie medzi jednotlivými triedami bezpečnosti.
[0012] Podľa ostatných výhodných aspektov z predloženého vynálezu tento systém obsahuje jednu
alebo množstvo charakteristík patentových nárokov 2 až 3, ktoré sa prijímajú izolovane alebo podľa
všetkých technicky možných kombinácií.
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[0013] Oddelenie vytvárania vrstiev odlišnej triedy bezpečnosti cez nezávislosť spojených
vytváracích modulov okrem iného umožňuje lepšie riadiť výrobu obrazoviek obsahujúcich
informácie z elektronických jednotiek riadenia odlišných tried bezpečnosti, a teda zabezpečiť
zobrazenie informácií vyššej triedy bezpečnosti.
[0014] Keď riadiace zariadenie obsahuje množstvo odlišných modulov na vytváranie, každý z nich
je konfigurovaný na vytvorenie odlišnej vrstvy.
[0015] Cieľom predloženého vynálezu je aj spôsob riadenia zobrazenia údajov aspoň na jednej
zobrazovacej obrazovke pri riadení jadrovej centrály podľa patentového nároku 4.
[0016] Tieto vlastnosti a výhody predloženého vynálezu sa objavia po prečítaní nasledujúceho
popisu, uvedeného len ako neobmedzujúci príklad a zhotoveného s odkazom na priložené výkresy,
na ktorých:
-

-

obrázok 1 predstavuje schematické znázornenie systému, podľa predloženého vynálezu,
riadenia jadrovej elektrárne, pričom tento systém obsahuje sústavu snímačov a ovládačov,
množstvo elektronických jednotiek na riadenie snímačov a/alebo ovládačov a elektronické
zariadenie na riadenie zobrazenia údajov na množstvo zobrazovacích obrazovkách,
obrázok 2 predstavuje schematické znázornenie riadiaceho systému podľa jednej varianty
uskutočnenia,
obrázok 3 predstavuje organizačnú štruktúru spôsobu, podľa predloženého vynálezu na
riadenie zobrazovania údajov pre riadenie jadrovej centrály; a
obrázok 4 predstavuje schému znázorňujúcu superpozíciu množstva odlišných vrstiev pre
získanie strany údajov na zobrazenie.

[0017] Na obrázku 1 je znázornený riadiaci systém 10 na riadenie jadrovej elektrárne obsahujúcej
aspoň jeden reaktor, nezobrazený.
[0018] Riadiaci systém 10 obsahuje sústavu snímačov 12A, 12B, 12C a ovládačov 14A, 14B, 14C
spojených s jadrovým(i) reaktorom(mi).
[0019] Riadiaci systém 10 obsahuje množstvo elektronických riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C,
pričom každá riadiaca jednotka 16A, 16B, 16C je konfigurovaná na vykonávanie aspoň jednej
činnosti spomedzi získavania hodnoty nameranej príslušným snímačom 12A, 12B, 12C a ovládaniu
príslušného ovládača 14A, 14B, 14C.
[0020] Riadiaci systém 10 obsahuje elektronické zariadenie 18 na riadenie zobrazovania údajov
aspoň na jednej zobrazovacej obrazovke 20, pričom údaje sú spojené s riadiacimi jednotkami a
elektronické zariadenie 18 je pripojené s množstvom riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C.
[0021] Pod „údajmi spojenými s riadiacimi jednotkami“ rozumieme údaje z riadiacich jednotiek 16A,
16B, 16C a/alebo údaje vysielané do riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C.
[0022] Tieto údaje predstavujú napríklad meranie vykonávané snímačmi 12A, 12B, 12C a
vychádzajú teda z riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C; a/alebo z ovládacích príkazov pre ovládače
14A, 14B, 14C, pričom sa tieto údaje najskôr prenášajú do riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C.
[0023] Riadiaci systém 10 obsahuje ako nepovinný prvok množstvo modulov rozhraní s
používateľom ako napríklad jednu alebo množstvo zobrazovacích obrazoviek 20, klávesnicu 22 a
ukazovacie zariadenie (myš, gulička, dotyková obrazovka,...) 24, viditeľné na obrázku 1. V príklade
z obrázku 1 riadiaci systém 10 obsahuje tri zobrazovacie obrazovky 20 a zobrazovacie obrazovky
20, klávesnicu 22 a ukazovacie zariadenie 24 sú priamo prepojené s riadiacim zariadením 18.
[0024] Snímač alebo snímače 12A, 12B, 12C a/alebo ovládač(e) 14A, 14B, 14C a riadiace jednotky
16A, 16B, 16C sa zhodujú s množstvo, tried jadrovej bezpečnosti, pričom každá sa zhoduje s
príslušnou triedou jadrovej bezpečnosti. Na ilustráciu je s každou bezpečnostnou triedou spojené
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jedno dodatočné písmeno 'A', 'B', 'C' s odkazom na snímač(e) 12A, 12B, 12C, na ovládač(e) 14A,
14B, 14C a na riadiace jednotky 16A, 16B, 16C.
[0025] V príklade z obrázku 1 sa snímač alebo snímače 12A, 12B, 12C a/alebo ovládač(e) 14A,
14B, 14C a riadiace jednotky 16A, 16B, 16C zhodujú s tromi triedami bezpečnosti, dodatočné
písmeno 'A' zodpovedá podľa dohovoru vyššej triede bezpečnosti, dodatočné písmeno 'C'
zodpovedá najnižšej triede bezpečnosti a dodatočné písmeno 'B' zodpovedá strednej triede
bezpečnosti.
[0026] S každou triedou bezpečnosti je spojená istá miera bezpečnosti a na základe definície je
najvyššia trieda bezpečnosti tá, ktorá má najvyššiu úroveň bezpečnosti. Na základe analógie má
najnižšia trieda bezpečnosti najnižšiu úroveň bezpečnosti.
[0027] Každá trieda jadrovej bezpečnosti je napríklad trieda bezpečnosti podľa zvolenej normy
spomedzi skupiny pozostávajúcej z: normy IEC 61513, normy IEC 61226, normy IAEA, normy
jadrovej bezpečnosti Spojených štátov amerických, európska norma jadrovej bezpečnosti,
francúzska norma jadrovej bezpečnosti N4, japonská norma jadrovej bezpečnosti, kórejská norma
jadrovej bezpečnosti, ruská norma jadrovej bezpečnosti, švajčiarska norma jadrovej bezpečnosti a
britská norma jadrovej bezpečnosti.
[0028] Ako príklad tabuľka 1 nižšie predstavuje tabuľku závislosti medzi týmito normami jadrovej
bezpečnosti.
Tabuľka 1
Norma

USA

Triedy jadrovej bezpečnosti
Systém,
ktorých
Trieda
1
E,
porucha
bezpečnostná
alebo
Nie
dokáže
vzťahujúca
sa
na
bezpečnostná
narušiť
bezpečnosť
bezpečnostné
funkcie
RISC-2, RISC4

RISC-1, RISC-3
IAEA

Bezpečnosť

Vzťahujúca
bezpečnosť

IEC 61226

Kategória A

Kategória
Kategória C
B

Neklasifikované

IEC 61513

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

Neklasifikované

Európa

F1A

F1B

F2

Neklasifikované

Francúzsko
1E
N4

2E

IFC/NC

Japonsko

PS1/MS1

PS2/MS2 PS3/MS3

Nie
bezpečnostná

Južná
Kórea

IC-1

IC-2

Iná ako IC

Rusko

Trieda 2

Trieda 3

Trieda 4

Kategória
Kategória C
B

Nevýznamná
pre bezpečnosť

Švajčiarsko Kategória A
Spojené
kráľovstvo

sa

na Nevýznamná
pre bezpečnosť

IC-3

Kategória 1 Kategória 2
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Neklasifikované

[0029] Každá trieda jadrovej bezpečnosti je výhodne trieda bezpečnosti podľa normy IEC 61513.
Najvyššia trieda bezpečnosti je teda trieda 1 a najnižšia trieda bezpečnosti je trieda N, kde N
predstavuje počet príslušných tried. Inak povedané, podľa normy IEC 61513 je trieda 1 tá, ktorá má
najvyššiu úroveň bezpečnosti a trieda N je tá, ktorá má najnižšiu mieru bezpečnosti.
[0030] Snímač alebo snímače 12A, 12B, 12C a/alebo ovládač(e) 14A, 14B, 14C a riadiace jednotky
16A, 16B, 16C sú známe pre riadenie jadrovej elektrárne. Snímače alebo snímače 12A, 12B, 12C
sú napríklad snímače na meranie teploty, tlaku, prietoku, množstva kvapaliny v nádrži, z polohy.
Ovládač alebo ovládače 14A, 14B, 14C sú napríklad čerpadlá, ventily, elektrické ističe.
[0031] Riadiace zariadenie 18 je konfigurované na riadenie zobrazenia údajov spojených s
riadením 16A, 16B, 16C.
[0032] Ako doplňujúci prvok je riadiace zariadenie 18 okrem onoho konfigurované na riadenie
ovládania alebo činností vychádzajúcich z jedného alebo množstva operátorov, pričom tieto
ovládania alebo činnosti zodpovedajú zadaniam operátorov s pomocou modulov rozhrania ako je
klávesnica 22 a ukazovacie zariadenie 24. Tieto ovládania alebo činnosti sú určené napríklad pre
riadiace jednotky 16A, 16B, 16C na ovládanie ovládačov 14A, 14B, 14C. Ako variant alebo ako
doplnok sú tieto činnosti určené pre navigáciu medzi zobrazovacími stranami údajov alebo na
zadávanie žiadostí.
[0033] Riadiace zariadenie 18 obsahuje sústavu 25 elektronických modulov 26A, 26B, 26C na
vytváranie vrstiev 28A, 28B, 28C, pričom sústava 25 je konfigurovaná na vytváranie množstva
odlišných vrstiev 28A, 28B, 28C, pričom každá vrstva 28A, 28B, 28C obsahuje informácie na
zobrazenie pri príslušnej triede bezpečnosti, ktorá je spojená s jednou alebo množstvom riadiacich
jednotiek 16A, 16B, 16C.
[0034] Riadiace zariadenie 18 obsahuje výhodne aspoň jeden modul na vytváranie vrstiev 26A,
26B, 26C pri každej triede bezpečnosti. výhodne na vytváranie vrstiev 26A, 26B, 26C sú oddelené
napríklad z jednej triedy bezpečnosti po inú. V prípade potreby je s každou bezpečnostnou triedou
spojené dodatočné písmeno 'A', 'B', 'C' pri referenciách 26A, 26B, 26C vzťahujúcich sa na moduly
vytvárania vrstiev, s vyššie popísaným dohovorom, a síce to, že písmeno 'A' zodpovedá
najbezpečnejšej triede, písmeno 'C' zodpovedá najmenej bezpečnej triede a písmeno 'B'
zodpovedá prostrednej triede bezpečnosti.
[0035] Riadiace zariadenie 18 obsahuje elektronický generovací modul 30 konfigurovaný na
generovanie aspoň jednej strany 32 údajov na zobrazenie, pričom každá strana 32 sa získa
ukladaním množstva odlišných vrstiev 28A, 28B, 28C na seba.
[0036] Riadiace zariadenie 18 obsahuje výhodne jedinečný generovací modul 30. Generovací
modul 30 je teda výhodne podľa najvyššej triedy bezpečnosti spomedzi rôznych tried bezpečnosti.
[0037] Ako nepovinný doplnok riadiace zariadenie 18 obsahuje jeden alebo viac rozdeľovačov 34B,
34C, pričom každý je prepojený s množstvom modulov na vytváranie vrstiev 26A, 26B, 26C a
spojený s príslušnou triedou bezpečnosti ako je to znázornené na obrázku 2.
[0038] Ďalej ako nepovinný doplnok riadiace zariadenie 18 obsahuje koncentrátor údajov 36
pripojený na jednej strane medzi riadiace jednotky 16A, 16B, 16C a na druhej strane medzi moduly
na vytváranie vrstiev 26A, 26B, 26C, najmä rozdeľovače 34B, 34C v prípade potreby. Koncentrátor
údajov 36 obsahuje jednu alebo množstvo jednotiek na koncentráciu údajov 38A, 38B, 38C, pričom
každá jednotka na koncentráciu údajov 38A, 38B, 38C je spojená s jednou alebo množstvom
riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C a je spojená s príslušnou triedou bezpečnosti.
[0039] podľa nepovinného doplnku a v príklade z obrázku 2 koncentrátor údajov 36 obsahuje tri
koncentračné jednotky údajov 38A, 38B, 38C, koncentračnú jednotku údajov 38A, spojenú s triedou
1 podľa normy IEC 61513, ktorá je spojená s riadiacou jednotkou 16A a modulom na vytváranie
vrstiev 26A, jednotku na koncentráciu údajov 38B, spojenú s triedou 2 podľa normy IEC 61513,
ktorá je prepojená medzi tromi riadiacimi jednotkami 16B a rozdeľovačom 34B a jednotku na
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koncentráciu údajov 38C, spojenú s triedou 3 podľa normy IEC 61513, ktorá je prepojená len medzi
jednou riadiacou jednotkou 16C a rozdeľovačom 34C.
[0040] Riadiace zariadenie 18 obsahuje napríklad jednu alebo množstvo jednotiek na
spracovávanie informácií tvorených procesorom a pamäťou spojenou s procesorom, ktoré nie sú
znázornené. Modul alebo moduly na vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C a generovací modul 30
sa teda napríklad vykonávajú vo forme programov na vytváranie vrstvy(iev) a programu na
generovanie, pričom tieto programy sa dajú skladovať v pamäti a dajú sa spustiť príslušným
procesorom. Ako nepovinný doplnok sú rozdeľovače 34B, 34C vykonané aj vo forme rozdeľovacích
programov, ktoré sa dajú ukladať v pamäti a spúšťať v procesore.
[0041] Ako varianta sú moduly na vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C a generovací modul 30
vytvorené vo forme programovateľných logických komponentov ako sú FPGA (z angličtiny FieldProgrammable Gate Array) alebo vo forme dedikovaných integrovaných okruhov ako sú ASIC (z
angličtiny Application-Specific Integrated Circuit).
[0042] Každá vrstva 28A, 28B, 28C (z angličtiny layer) sa nazýva aj vrstvenie a obsahuje
informácie špecifické pre danú bezpečnostnú triedu. Vytvorené vrstvy 28A, 28B, 28C sú odlišné od
jednej bezpečnostnej triedy po druhú. Vrstvy 28A, 28B, 28C sú zadefinované vo formáte
informačných súborov obsahujúcich grafické objekty. Vrstvy 28A, 28B, 28C umožňujú znázorniť
dynamický stav jadrovej elektrárne a riadiť elektráreň prostredníctvom činností operátora.
[0043] Generovací modul 30 je výhodne konfigurovaný na generovanie každej strany 32
privilegovaním informácií najvyššej triedy bezpečnosti v prípade konfliktu počas superpozície
vrstiev.
[0044] Generovací modul 30 je teda konfigurovaný na superpozíciu vrstvy 28A, 28B spojenej s
najvyššou triedou bezpečnosti cez vrstvu 28B, 28C spojenú s najnižšou triedou bezpečnosti. V
príklade z obrázku 4 je vrstva 28C uložená na spodku 39, vrstva 28B je potom uložená na
dosiahnutom výsledku superpozíciou na spodku 39 a vrstvy 28C a vrstva 28A je napokon uložená
na dosiahnutom výsledku superpozíciou na spodku 39 a vrstiev 28C, 28B.
[0045] V príklade z obrázku 1 generovací modul 30 obsahuje jednotku 40 na uskutočnenie každej
strany 32 na základe vrstvy alebo vrstiev 28A, 28B, 28C poskytovaných sústavou 25
elektronického(ých) modulu(ov) 26A, 26B, 26C, jednotky 42 na riadenie zobrazovacích obrazoviek
20, jednotku, neznázornenú, na riadenie vstupov operátora zadaných cez klávesnicu 22 a
ukazovacie zariadenie 24 a knižnicu 44 statických prvkov znázorňujúcich spodok 39 obrázkov.
Knižnica statických prvkov 44 obsahuje napríklad symboly a/alebo ikony na zobrazenie na
obrazovke 20, ako doplnok informácií spojených so snímačom(mi) 12A, 12B, 12C a/alebo
ovládačom(mi) 14A, 14B, 14C.
[0046] Každý rozdeľovač 34B, 34C je pri triede bezpečnosti konfigurovaný na rozdelenie informácií
prijatých z rôznych modulov na vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C, čo teda umožňuje paralelne
vytvárať pri rôznych obrazovkách 20 množstvo odlišných vrstiev 28A, 28B, 28C pri danej triede
bezpečnosti.
[0047] Každá jednotka na koncentráciu údajov 38A, 38B, 38C tvorí mostík údajov medzi na jednej
strane riadiacimi jednotkami 16A, 16B, 16C, s ktorými je prepojený a na druhej strane modulmi na
vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C, konkrétne rozdeľovačov 34B, 34C v prípade potreby, s
ktorými je prepojený.
[0048] Fungovanie riadiaceho zariadenia 18 sa odteraz vysvetlí s pomocou obrázku 3, ktorý
znázorňuje organizačnú štruktúru procesu predloženého vynálezu na riadenie zobrazenia údajov
pre riadenie elektrárne.
[0049] Počas úvodnej etapy 100 zariadenie na riadenie 18, konkrétne sústava 25 modulu(ov) na
vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C, alebo dokonca v prípade potreby rozdeľovačov 34B, 34C,
prijíma údaje určené na zobrazenie na zobrazovacej obrazovke alebo obrazovkách 20 zo strany
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riadiacich jednotiek 16A, 16B, 16C, pričom tieto údaje sú spojené so snímačom(mi) 12A, 12B, 12C
a/alebo ovládačom(mi) 14A, 14B, 14C.
[0050] Počas nasledujúcej etapy 110, sústava 25 modulu(ov) na vytváranie vrstvy(iev) 26A, 26B,
26C vytvorená pre každú stranu na zobrazenie na obrazovkách 20, množstva odlišných vrstiev
28A, 28B, 28C, pričom každá vrstva 28A, 28B, 28C obsahuje informácie na zobrazenie pri
príslušnej triede bezpečnosti, pričom tieto informácie boli prijaté z riadiacej jednotky alebo jednotiek
16A, 16B, 16C podľa uvedenej triedy bezpečnosti.
[0051] Počas vytvárania 110 vrstiev 28A, 28B, 28C sú vytvorené vrstvy 28A, 28B, 28C výhodne
oddelené medzi jednotlivými triedami bezpečnosti.
[0052] Výhodne obsahuje riadiace zariadenie 18 aspoň jeden modul na vytváranie vrstvy(iev) 26A,
26B, 26C pri každej triede bezpečnosti, pričom moduly vytvárania vrstiev 26A, 26B, 26C sú
oddelené medzi jednotlivými triedami bezpečnosti.
[0053] To teda umožňuje oddelenie informácií odlišných tried bezpečnosti určených na zobrazenie.
Údaje zo snímača 12A, 12B, 12C alebo ovládača 14A, 14B, 14C podľa uvedenej triedy bezpečnosti
sa najskôr posielajú do riadiacej jednotky 16A, 16B, 16C podľa uvedenej triedy bezpečnosti, a
potom do modulu vytvárania vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C podľa uvedenej triedy bezpečnosti. Inak
povedané, architektúra riadiaceho systému 10 podľa predloženého vynálezu zabezpečuje v tomto
prípade, že prechodné údaje zo snímača 12A, 12B, 12C alebo ovládača 14A, 14B, 14C sa
posielajú do modulu vytvárania vrstvy(iev) 26A, 26B, 26C cez prvky, ktoré sú prispôsobené pre
rovnakú triedu, čo umožňuje zlepšiť riadenie údajov.
[0054] Skutočnosť, že generovací modul 30 je prispôsobený pre najvyššiu triedu bezpečnosti
spomedzi rôznych tried bezpečnosti, umožňuje teda zabezpečiť spracovanie údajov, aj keď je
generovací modul 30 jedinečný a pripojený k sústave 25 modulu(ov) na vytváranie vrstvy(iev) 26A,
26B, 26C. V skutočnosti je generovací modul 30 prispôsobený pre najvyššiu triedu bezpečnosti
kompatibilný a dokáže komunikovať s modulom na vytváranie vrstvy(iev) 26B, 26C podľa triedy
bezpečnosti s najnižšou úrovňou bezpečnosti, pričom sa zaručí, že najnižšia úroveň bezpečnosti sa
aj tak dodrží.
[0055] Počas nasledujúcej etapy 120 generuje generovací modul 30 aspoň jednu stranu 32 údajov
na zobrazenie, pričom každá strana 32 sa získa ukladaním množstva odlišných vrstiev 28A, 28B,
28C na seba.
[0056] Počas generovania 120 strany(strán) 32 je vrstva 28A, 28B spojená s najvyššou triedou
bezpečnosti výhodne uložená na sebe pomocou vrstvy 28B, 28C spojenej s najnižšou triedou
bezpečnosti, ako je to znázornené na obrázku 4.
[0057] Toto umožňuje privilegovať informácie z najvyššej triedy bezpečnosti, vo vzťahu k údajom
najnižšej triedy bezpečnosti, v prípade obnovy počas superpozície vrstiev.
[0058] Na obrázku 4 generovací modul 30 začína generovaním prázdnej strany 200, na ktorú sa
najskôr položí dno 39, nazývané aj ako spodok strany, pričom dno 39 vychádza napríklad z
knižnice 44 a ukladá sa v pamäti, nezobrazené, zariadenia na riadenie 18.
[0059] Generovací modul 30 potom pridáva vrstvu 28C, ktorá zodpovedá najnižšej triede
bezpečnosti, superpozíciou na dno 39 a následne sa pridá vrstva 28B zodpovedajúca prostrednej
triede bezpečnosti superpozíciou na predtým pridanú vrstvu 28C.
[0060] Napokon, generovací modul 30 pridáva vrstvu 28A zodpovedajúcu najvyššej triede
bezpečnosti superpozíciou na vrstvu 28B pridanú predtým, aby sa napokon dosiahla strana 32 na
zobrazenie na príslušnej zobrazovacej obrazovke alebo obrazovkách 20.
[0061] Inak povedané, rôzne vrstvy 28A, 28B, 28C sa zohľadňujú v rastúcom poradí miery
bezpečnosti bezpečnostnej triedy, s ktorou sú spojené, pričom toto rastúce poradie je znázornené
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šípkou F viditeľnou na obrázku 4. Každá vrstva 28A, 28B, 28C je teda uložená na predchádzajúcej
vrstve 28B, 28C alebo na dne 39, ktoré už sú zohľadnené.
[0062] Odborník v tomto odbore pochopí, že informácie viditeľné a zobrazené napokon na strane
32 generovanej generovacím modulom 30 sú informácie obsiahnuté vo vrstve 28A zodpovedajúcej
najvyššej triede bezpečnosti ako aj informácie obsiahnuté vo vrstve 28B, 28C zodpovedajúcej
najnižšej triede bezpečnosti a ktoré nie sú zakryté informáciami vrstvy 28A, 28B zodpovedajúcej
vyššej triede bezpečnosti.
[0063] Je teda zrejmé, že elektronické zariadenie 18 a spôsob riadenia zobrazenia údajov zlepšujú
riadenie bezpečnosti údajov pri riadení jadrovej elektrárne, pričom sa umožňuje oddeľovanie
informácií na zobrazenie pri vrstvách 28A, 28B, 28C vypracovaných odlišne medzi jednotlivými
triedami bezpečnosti.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Systém (10) riadenia jadrovej elektrárne obsahujúci aspoň jeden jadrový reaktor, pričom tento
systém (10) obsahuje:
- sústavu snímačov (12A, 12B, 12C) a ovládačov (14A, 14B, 14C) spojených s jadrovým(i)
reaktorom(mi);
- množstvo elektronických riadiacich jednotiek (16A, 16B, 16C), pričom každá riadiaca
jednotka (16A, 16B, 16C) je konfigurovaná na vykonávanie aspoň jednej činnosti
spomedzi získavania hodnoty nameranej príslušným snímačom (12A, 12B, 12C) a
ovládanie príslušného ovládača (14A, 14B, 14C), pričom riadiace jednotky (16A, 16B,
16C) a snímače (12A, 12B, 12C) a/alebo ovládače (14A, 14B, 14C), ktoré sú podľa troch
odlišných tried jadrovej bezpečnosti, pričom každá riadiaca jednotka (16A, 16B, 16C),
každý snímač (12A, 12B, 12C) a/alebo každý ovládač (14A, 14B, 14C) sú podľa príslušnej
triedy bezpečnosti; a
- elektronické zariadenie (18) na riadenie zobrazenia údajov aspoň na jednej
zobrazovacej obrazovke (20), pričom tieto údaje sú spojené s riadiacimi jednotkami (16A,
16B, 16C), elektronické zariadenie (18) je prepojené s množstvom riadiacich jednotiek
(16A, 16B, 16C), pričom elektronické zariadenie (18) je prepojené s množstvom riadiacich
jednotiek (16A, 16B, 16C) a obsahuje:
- sústavu (25) elektronického(ých) modulu(ov) (26A, 26B, 26C) na vytváranie vrstvy(iev)
(28A, 28B, 28C), pričom sústava (25) je konfigurovaná na vytváranie množstva odlišných
vrstiev (28A, 28B, 28C), pričom každá vrstva (28A, 28B, 28C) obsahuje informácie, ktoré
majú byť zobrazené pre príslušnú triedu bezpečnosti, spojenej s jednou alebo množstvom
riadiacich jednotiek (16A, 16B, 16C) podľa uvedenej triedy bezpečnosti, pričom vytvorené
vrstvy (28A, 28B, 28C) sú odlišné medzi jednotlivými bezpečnostnými triedami, pričom
elektronické zariadenie (18) obsahuje aspoň jeden modul na vytváranie vrstvy(iev) (26A,
26B, 26C) pre každú príslušnú bezpečnostnú triedu, pričom moduly na vytváranie vrstiev
(26A, 26B, 26C) sú oddelené medzi jednotlivými bezpečnostnými triedami, pričom každý
modul na vytváranie vrstiev (26A, 26B, 26C) je konfigurovaný na vytváranie odlišnej
vrstvy, pričom údaje zo snímača (12A, 12B, 12C) alebo ovládača (14A, 14B, 14C) sú
podľa danej triedy bezpečnosti a prenášajú sa do riadiacej jednotky (16A, 16B, 16C)
podľa uvedenej triedy bezpečnosti, a potom do modulu na vytváranie vrstiev (26A, 26B,
26C) podľa uvedenej triedy bezpečnosti a
- elektronický generovací modul (30) podľa vyššej triedy bezpečnosti spomedzi rôznych
tried bezpečnosti, konfigurovaný na generovanie aspoň jednej strany (32) údajov na
zobrazenie, pričom každá strana (32) sa získa superpozíciou odlišných vrstiev (28A, 28B,
28C), pričom, generovací modul (30) je konfigurovaný na generovanie každej strany
ukladaním vrstvy (28A, 28B) spojenej s vyššou triedou bezpečnosti na vrstvu (28B, 28C)
spojenú s nižšou triedou bezpečnosti, za účelom privilegovania informácií z najvyššej
triedy bezpečnosti v prípade konfliktu počas superpozície vrstiev (28A, 28B, 28C).
2. Systém (10) podľa nároku 1, v ktorom elektronické zariadenie (18) obsahuje jediný generovací
modul (30).
3. Systém (10) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorom každá trieda jadrovej
bezpečnosti je triedou bezpečnosti podľa normy zvolenej spomedzi skupiny pozostávajúcej z:
normy IEC 61513, normy IEC 61226, normy IAEA, normy pre jadrovú bezpečnosť Spojených
štátov amerických, európskej normy pre jadrovú bezpečnosť, francúzskej normy pre jadrovú
bezpečnosť N4, japonskej normy pre jadrovú bezpečnosť, kórejskej normy pre jadrovú
bezpečnosť, ruskej normy pre jadrovú bezpečnosť, švajčiarskej normy pre jadrovú bezpečnosť a
britskej normy pre jadrovú bezpečnosť.
4. Spôsob riadenia zobrazenia údajov aspoň na jednej zobrazovacej obrazovke (20) pre riadenie
jadrovej elektrárne obsahujúcej aspoň jeden jadrový reaktor, pričom údaje sú z množstva
elektronických riadiacich jednotiek (16A, 16B, 16C), pričom každá riadiaca jednotka (16A, 16B,
16C) je konfigurovaná na vykonávanie aspoň jednej činnosti spomedzi akvizície hodnoty
nameranej príslušným snímačom (12A, 12B, 12C) a ovládania ovládača (14A, 14B, 14C),

-8-

pričom snímač alebo snímače (12A, 12B, 12C) a/alebo ovládač(e) (14A, 14B, 14C) je(sú)
spojený(é) s jadrovým(i) reaktorom(mi), pričom riadiace jednotky (16A, 16B, 16C) a snímač
alebo snímače (12A, 12B, 12C) a/alebo ovládače (14A, 14B, 14C) sú prispôsobené pre tri
odlišné triedy jadrovej bezpečnosti, pričom každá riadiaca jednotka (16A, 16B, 16C), každý
snímač (12A, 12B, 12C) a/alebo každý ovládač (14A, 14B, 14C) sú prispôsobené pre príslušnú
triedu bezpečnosti, pričom tento spôsob sa spúšťa elektronickým zariadením (18), ktoré sa dá
prepojiť
s
množstvom
riadiacich
jednotiek
(16A,
16B,
16C),
pričom tento spôsob zahŕňa:
- vytvorenie (110) aspoň jedným vytváracím modulom vrstiev (26A, 26B, 26C) pre každú
triedu bezpečnosti, pre každú stranu na zobrazenie aspoň na jednej zobrazovacej
obrazovke (20), množstve odlišných vrstiev (28A, 28B, 28C), pričom každá vrstva (28A,
28B, 28C) obsahuje informácie na zobrazenie pre príslušnú triedu bezpečnosti, spojené s
jednou alebo množstvom riadiacich jednotiek (16A, 16B, 16C) podľa uvedenej triedy
bezpečnosti, pričom vytvárané vrstvy (28A, 28B, 28C) sú odlišné medzi jednotlivými
triedami bezpečnosti, pričom moduly vytvárania vrstiev (26A, 26B, 26C) sú odlišné medzi
jednotlivými triedami bezpečnosti, pričom každý modul na vytváranie vrstvy(iev) (26A,
26B, 26C) je konfigurovaný na vytvorenie inej vrstvy,
pričom údaje zo snímača (12A, 12B, 12C) alebo ovládača (14A, 14B, 14C) prispôsobené
podľa danej triedy bezpečnosti sa vysielajú do riadiacej jednotky (16A, 16B, 16C) podľa
uvedenej danej triedy, a potom do modulu vytvárania vrstvy(iev) (26A, 26B, 26C) podľa
uvedenej danej triedy bezpečnosti a
- generovanie (120) generovacím modulom (30) podľa najvyššej triedy bezpečnosti
spomedzi rôznych tried bezpečnosti, aspoň jednej strany (32) údajov na zobrazenie,
pričom každá strana (32) sa získa superpozíciou odlišných vrstiev (28A, 28B, 28C),
ukladaním vrstvy (28A, 28B) spojenej s vyššou triedou bezpečnosti na vrstvu (28B, 28C)
spojenú s nižšou triedou bezpečnosti, za účelom privilegovania informácií z najvyššej
triedy bezpečnosti v prípade konfliktu počas superposzície vrstiev (28A, 28B, 28C).
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