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návrhu nepřekročil maximální počet modu-
lů na stanici, maximální počet vstupů či vý-
stupů na stanici apod. Program nakonec vy-
generuje objednací čísla a počty potřebných 
komponent. Vytvořenou hardwarovou kon-
figuraci jedné či několika distribuovaných 
periferních jednotek je možné exportovat 
do souboru, který lze přímo načíst do soft-
waru Step 7. Konfigurace periferní jednot-
ky Simatic ET200 se tak provede jen jednou 
a později se využívá v dalších fázích pro-
jektu (konfigurace, programování). Aktuální 

Obr. 6. Jednotka Simatic ET200eco pro instalaci přímo na stroj

verze konfigurátoru je k dispozici na adrese  
www.siemens.cz/dp

Shrnutí
Tento článek je krátkou rekapitulací kon-

cepce distribuovaného řízení s využitím dis-
tribuovaných periferních jednotek společnosti 
Siemens. Je zaměřen na moderní trendy, kte-
rými jsou zejména použití průmyslové ether-
netové sítě a standardu Profinet na proces-
ní úrovni a integrovaná funkční bezpečnost. 

Tab. 2. Distribuované periferní jednotky Simatic ET200 pro umístění mimo 
rozváděč (IP65/67)

Typ Vlastnosti
Simatic ET200 pro 
(víceúčelové, 
modulární)

–  modulární provedení ve vysoce kompaktním 
uspořádání,

– snadná a rychlá instalace,
–  velká variabilita a rozšiřitelnost: standardní 

i bezpečnostní (fail-safe),
–  moduly v/v, lze doplnit moduly spouštěčů motorů, 

frekvenčních měničů, rozhraní pro identifikační 
systémy RFID MOBY či pneumatiku,

–  hot swapping, nezávislé zapojení, odstupňovaná 
diagnostika

Simatic ET200eco 
(obr. 6; kompaktní)

–  bloky standardních i bezpečnostních (fail-safe) 
v/v, orientace na nízkou cenu,

–  vysoká spolehlivost, bloky lze nahrazovat 
za provozu bez přerušení komunikační sběrnice 
a napájení,

–  od října 2007 podstatně zlevněn
Simatic ET200R 
(kompaktní, 
pro roboty)

– speciální vysoce odolné moduly, 
–  typické použití: na ramenech svařovacích  

robotů

Součástí je i přehled aktuálně nabízených 
produktových řad Simatic ET200 a popis 
softwarového nástroje ET200 Configuration 
tool, který uživatelům systému šetří práci. 
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Soutěž ABBsolvent má svého vítěze
Zajímavou formu spolupráce s technic-

kými univerzitami zvolila společnost ABB. 
Uspořádala soutěž ABBsolvent a pozvala na 
ni studenty strojních a elektrotechnických 
fakult pěti vysokých škol – ČVUT v Praze, 
VUT v Brně, VŠB v Ostravě, ZČU v Plzni a 
libereckou TUL. Přihlásilo se celkem 566 stu-
dentů, z nichž třetina byla z VUT Brno. Velký 
zájem měli i studenti z ostravské Technické 
univerzity (25 % přihlášených) a Západočes-
ké univerzity v Plzni (20 %) 

Šestitýdenní soutěž začala 15. října 2007. 
Studenti měli za úkol vyřešit každý týden 
konkrétní manažerské i technické otázky tý-
kající se chodu fiktivní firmy, která se svým 
zaměřením a velikostí podobala společnos-
ti ABB. Pro soutěž byly vytvořeny stránky 
www.abbsolvent.cz, na nichž byly zadávány 
otázky a studenti se zde informovali o svých 
výsledcích. Do finále postoupilo devatenáct 
studentů. Nejlépe si vedli studenti z FEKT 
VUT Brno, kterých postoupilo do finále 
celkem devět, a následovala ZUČ Plzeň se 

čtyřmi finalisty. Zajímavé bylo, že do finá-
le postoupili studenti ze všech ročníků, sou-
těž tedy neznevýhodňovala studenty nižších 

ročníků. Tuto skutečnost vysvětlili sami fi-
nalisté tím, že k řešení jim značně pomoh-
ly informace z internetu, takže šanci uspět 

měl každý. Soutěžící se také shodli na tom, 
že soutěžní otázky je přinutily řešit vždy ur-
čitý problém. 

Ceny vítězům předal na slavnostním vy-
hlášení zemský ředitel a prezident ABB Olle 
Jarleborg. Vítězem se stal Martin Sirový ze 
Západočeské univerzity v Plzni (obr. 1), dru-
hý byl Ondřej Hüttl a třetí Daniel Haupt, oba 
z FEKT VUT Brno. Vítězové si mezi sebou 
rozdělili tři ceny: desetiměsíční stipendium 
(7 000 Kč měsíčně), vzdělávací kurz v hod-
notě 30 tis. korun a týdenní pobyt v západo-
evropské pobočce ABB (včetně 10 000 Kč 
kapesného, dopravy a ubytování). Zbývají-
cích šestnáct finalistů obdrželo věcné ceny. 
Další šanci dostanou aktivní studenti tech-
nických univerzit již letos, protože záměrem 
společnosti ABB je uspořádat tuto soutěž 
znovu. Firma v této soutěži vidí dobrý pro-
středek k tomu, sblížit se s technickými uni-
verzitami, prezentovat ABB a také vyvolat 
mezi studenty zájem o práci v ABB.

(ev)

Obr. 1. Olle Jarleborg předává cenu vítězi 
soutěže ABBsolvent Martinu Sirovému ze 
Západočeské univerzity v Plzni


