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veletrhy a konference

V Brně v hotelu Žebětínský dvůr se 18. dub-
na 2013 uskutečnilo setkání uživatelů auto-
matizační techniky B&R. V rámci akce na-
zvané den inovací – Innovation Day – za-
zněly přednášky o novinkách v sortimentu 
B&R a o zajímavých projektech realizova-
ných s využitím automatizační techniky znač-
ky B&R.

Z mého pohledu je zásadní novinkou 
Automation Studio ve verzi 4. Základní funk-
cí tohoto nástroje sice je programování PLC, 
ale díky mnoha dalším funkcím v něm pro-
jektanti dokážou mnohem více: jde o integro-
vané inženýrské prostředí umožňující také na-
vrhovat mechanickou a elektrickou část za-
řízení, specifikovat komunikační rozhraní, 
navrhovat vizualizaci a udržovat dokumen-
taci o projektu. Usnadnění paralelní týmové 
práce zkracuje dobu vývoje. Automation Stu-
dio umožňuje také efektivně navrhovat mo-
dulární stroje a zařízení: možnost opakovaně 
používat jednotlivé standardizované moduly 
snižuje náklady na vývoj, ale i na správu soft-
waru a údržbu zařízení.

V katalogu hardwaru Automation Studio 
je nyní již více než dva tisíce produktů. Ka-
talog je uspořádán velmi přehledně a vyhle-
dat správný produkt obvykle znamená jen pár 
kliknutí myší. Přetažením produktu z katalo-
gu do návrhového studia uživatel získá údaje 
o mechanických rozměrech, elektrickém při-
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pojení i realistický obrázek zařízení. Projek-
tanti mohou s výhodou použít oboustrannou 
výměnu dat se systémem Eplan 8. 

Další zajímavou novinkou je možnost začle-
nit do uživatelského rozhraní zvukové soubory 
ve formátu WAV, např. s pokyny pro obsluhu. 

V oblasti komunikace mohou uživatelé 
využít všechny přednosti OPC UA, otevře-
ného standardu, který usnadňuje standardní 

komunikaci prostřednictvím HTTP a vytvá-
ření komplexních datových typů. K dalším 
přednostem patří usnadnění ukládání histo-
rických dat a jejich správy, správy alarmů 
a událostí nebo lepší zabezpečení informa-

cí díky uplatnění systému správy uživatel-
ských práv.

Jinou zajímavou novinkou B&R je 
Generic Motion Concept, nástroj pro jed-
notné programování logických funkcí (podle 
IEC 61131), funkcí CNC (pomocí G-kódů – 
DIN 66025) a kinematiky robotů a manipulá-
torů. Výhodou této koncepce je zejména to, že 
vývojář se nemusí starat o rozhraní mezi PLC, 

CNC a robotem, ale jen o požadované 
funkce zařízení – vše se programuje 
jako jeden komplexní program.

Do sortimentu B&R se vrací mo-
bilní automatizace, určená pro stavební 
nebo zemědělské stroje, požární tech-
niku a jiná speciální zařízení. Nemusí 
to být jen mobilní zařízení, ale jaká-
koliv zařízení pracující v nepříznivých 
podmínkách. Mobilní automatizační 
technika je plně začleněna do koncep-
ce automatizační techniky B&R, včet-
ně např. možnosti využít ke komuni-
kaci osvědčený Ethernet Powerlink.

To jsou jen tři příklady z bohatého 
celodenního programu, který byl za-
končen výletem na „největší čističku 

odpadních vod na Moravě“, tedy na Brněn-
skou přehradu. O kvalitu vody, zejména za-
bránění růstu sinic v letních měsících, se tu 
také stará technika B&R.

Petr Bartošík

Obr. 1. B&R Innovation Day byl zakončen exkurzí 
na Brněnskou přehradu, kde technika B&R pomáhá 
sledovat a udržovat kvalitu vody

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Novinky roku 2013 
od společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. představila na 
tiskové konferenci dne 2. května 2013 novin-
ky pro letošní rok od firem, které v ČR a na 
Slovensku zastupuje, i z vlastní produkce.

Aktuální vydání Matlab Release 2013a 
výpočetního, vývojového a simulačního pro-
středí Matlab® od firmy MathWorks® přiná-
ší zejména další vylepšení vloni inovované-
ho grafického rozhraní základních modulů 
Matlab a Simulink v podobě např. uživate-
lem nastavitelné lišty Quick Access Toolbar 
a snazší správy záložek v prostředí Simulink. 
Prostředí Matlab nově poskytuje podporu sní-
mání dat při použití senzoru pohybu Kinect® 
pro Windows®, nástroj Trading Toolbox k za-
dávání pokynů do obchodovacích systémů 
a nástroj Fixed-Point Designer k navrhová-
ní a simulaci algoritmů s výpočty v pevné 
řádové čárce.

Podpora výukového hardwaru v prostře-
dí Simulink nyní vedle platforem Lego® 
Mindstorms® NXT™ a Arduino® zahrnuje 
také mikropočítač Raspberry Pi™ a plat-
formu Gumstix® Overo®. Mnohá rozšíření 
zaznamenaly také oblasti statistiky, finanč-

ních výpočtů, zpracování signálu, modelo-
vání systémů či generování kódu. Aktuali-
zovány jsou i všechny dosavadní aplikač-
ní knihovny.

Nová verze programu pro modelování a si-
mulaci fyzikálních procesů popsaných par-
ciálními diferenciálními rovnicemi Comsol 
Multiphysics®4.3b od firmy Comsol® přiná-
ší jako hlavní novinku pět nových nadstavbo-
vých modulů, a to Multibody Module, Wave 
Optics Module, Molecular Flow Module, 
Semiconductor Module a Elektrochemistry 
Module.

Požadavky v oblasti úloh rychlého říze-
ní při použití PC po všech stránkách splňu-
je nová multifunkční karta MF634 pro sběr-
nici PCI Express, vycházející z osvědčených 
současných výkonných karet I/O značky 
Humusoft.

Úplné informace o nabídce společnosti 
Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.
[Tisková informace Humusoft, 2. května 2013.]
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  B&R udržuje růst obratu
Společnost B&R se ohlédla za úspěšným 

rokem 2012 a předložila optimistický výhled 
pro rok 2013. S celosvětovým obratem 430 

milionů eur vykázala nárůst o 5 % oproti 
předchozímu roku, a pokračuje tak v růstu 
od propadu v roce 2009. V letošním roce 
očekává nárůst obratu o 7 %. Společnost 
to uvedla v dubnu na tiskové konferenci na 
veletrhu Hannover Messe.

Stánek B&R na veletrhu Hannover 
Messe ztělesňoval téma letošního ročníku – 
integrovaný průmysl. Pro B&R to není žád-
ná novinka, protože základní strategie B&R 
je již po několik desetiletí zaměřena na po-
skytování komplexních systémů v oblas-
ti automatizace a na maximální otevřenost.

Pozitivní vývoj hospodářských výsled-
ků je poháněn inovacemi, zejména v ob-
lasti softwaru, jehož vývoji se ve společ-
nosti B&R věnuje 400 inženýrů po celém  
světě. 

Součástí veletrhu Hannover Messe byl 
také mezinárodní veletrh zaměřený na větr-
né elektrárny. Ačkoliv minulý rok nebyl pro 
firmy v oblasti solární a větrné energetiky 
příznivý, byla společnost B&R schopna zís-
kat nové zákazníky a dosáhnout celkového 
zvýšení podílu na trhu. Zákazníci v tomto 
oboru oceňují zejména bezpečnostní a dia-
gnostické funkce systémů B&R.

(B&R)


