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Je to již několik let, kdy společnost Ber-
necker + Rainer (B&R) představila svůj řídi-
cí systém APROL, určený pro automatizaci 
výroby v odvětvích s převahou kontinuálních 
a dávkových procesů (procesní výroba). Sys-
tém propojuje všechny úrovně řízení, od sní-
mačů a akčních členů až po manažerský in-
formační systém. Jeho inovace pomohou uži-
vatelům zjednodušit práci s ním a realizovat 
mnoho nových funkcí.

Od systému pro řízení procesní výroby, 
má-li vyhovět soudobým požadavkům, se vy-
žaduje velká spolehlivost a konzistence dat. 
Náročná, ale v moderní automatizaci nezbyt-
ná je také integrace toků dat v horizontálním 
i vertikálním směru, včetně dat ze všech po-
mocných procesů. Integrace softwarového 
vývojového prostředí Automation Studio do 
systému Aprol umožňuje uživatelům využí-
vat množství nových, výkonných funkcí. Vy-
brané systémové funkce zajišťují snadné při-
pojení vstupně-výstupních a řídicích systémů 
X20 a systému 2005.

Vstupně-výstupní a řídicí moduly

Systém 2005 od B&R je klasický systém 
pro řízení procesní výroby, který se skládá 
ze vstupně-výstupních a řídicích modulů ur-
čených pro práci na provozní úrovni řízení. 
K dispozici jsou také moduly rozhraní pro 
sběrnice Ethernet Powerlink, CANopen, Pro-
fibus-DP, Modbus TCP/IP a DeviceNet. 

Vstupně-výstupní řídicí systém X20, jenž 
se skládá z jednotlivých plochých modulů, je 
vhodný pro decentralizované systémy s distri-
buovanou inteligencí. Bohatá nabídka vstup-
ně-výstupních komponent a doplňkových mo-
dulů umožňuje kdykoliv připojit všechna po-
třebná zařízení. 

Oba systémy mohou být integrovány do 
procesního řídicího systému Aprol, a tak je 
možné realizovat jednotný řídicí systém pro 

celé výrobní zařízení, nezávisle na jeho veli-
kosti a požadavcích na řízení.

Důležitou součástí standardních funkcí 
systému Aprol jsou také integrované bez-
pečnostní funkce. Pro programování bezpeč-

nostních funkcí doporučuje norma IEC 61508 
explicitně funkční bloky, které jsou součástí 
integrované knihovny systému Aprol a odpo-
vídající standardu PLCopen Safety. 

Rozšířený systém grafických časových 
záznamů

Grafické časové záznamy, tzv. trendy, jsou 
základní pomůckou pro analýzu výroby a je-
jí optimalizaci. V systému Aprol uživate-
li usnadňuje práci mnoho užitečných funk-
cí: značky, pravítka, možnost výběru z mno-
ha druhů zobrazení a vkládání poznámek ke 
křivkám průběhů jednotlivých veličin v čase. 
Kompletní konfigurace až 100 000 časových 
grafických záznamů v jednom řídicím systé-
mu zaručuje potřebný přehled v rozsáhlých 

systémech. Kontextový prohlížeč dat umož-
ňuje zobrazit všechny odpovídající histo-
rické události (events). Současně lze zobra-
zit až dvacet grafických časových záznamů. 
Pro každý záznam je možné specifikovat ča-

sový posun a určit tak tzv. zla-
tou dávku, tj. nejlepší z vyro-
bených dávek. Přímou součás-
tí grafického záznamu průběhu 
veličin mohou být značky jed-
notlivých událostí, např. začát-
ku a konce dávky. 

Zkrácení doby vývoje díky 
simulaci

Systém Matlab/Simulink, 
který lze integrovat jako voli-
telnou součást do vývojového 
prostředí Automation Studio, 
je výkonný nástroj umožňují-
cí kompletně simulovat výro-
bu. Díky integraci prostředí Au-
tomation Studio se systémem 
Aprol je možné simulaci výro-

by využívat již od začátku vývojových prací 
na projektu. Protokol WinIO zaručuje kon-
zistentní zobrazení vstupů a výstupů a lze 
ho využít jako podklad pro simulační systé-
my třetích stran, např. pro systém WinMOD, 
který dovoluje kombinovat virtuální a reál-
ná zařízení a simulovat jejich činnost v re-
álném čase.

Závěr

Díky širokému spektru funkcí sjednocuje 
Aprol všechny úrovně řízení v jeden komplet-
ní, homogenní systém a podporuje spolehlivý 
a efektivní provoz řízeného technologického 
zařízení během celého jeho životního cyklu. 
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vá ochrana duševního vlastnictví. Společnost 
B&R tento požadavek splnila tím, že je ulo-
žen jen odladěný spustitelný program, aniž by 
měl uživatel k dispozici jeho zdrojovou verzi. 
Řešení umožňuje také dálkovou údržbu strojů 
Elcotech. Všechny počítače v závodě mohou 
být jednoduše zapojeny do sítě. Díky tomu lze 
snadno načítat data z procesu a centrálně řídit 
na dálku všechna zařízení systému Cinetic. 

Systémy Cinetic jsou často zaváděny ve 
velmi drsném prostředí s korozivními plyny, 

kapalinami a vodou, které mohou nepříznivě 
ovlivňovat funkci součástí systému. Do těchto 
podmínek nabízí společnost B&R řadu pro-
duktů s krytím IP67, které může provozova-
tel snadno instalovat a které splňují předpisy 
Nema 4X (IP67).

Shrnutí

Společnosti Systemex, Rotalec a B&R 
navrhly, nainstalovaly a vyzkoušely automa-

tizační systém pro stroje Elcotech za pou-
hých několik týdnů. Doba uvedení na trh 
byla pro společnost Elcotech prioritou a ře-
šení B&R toto kritérium nejen splnilo, ale 
dokonce předčilo očekávání. I s ohledem na 
důležitost ochrany duševního vlastnictví ve-
doucí firmy v oboru elektrického odvodňo-
vání může nyní Elcotech své stroje prodávat 
bez obav z jeho narušení.
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Inovace systému Aprol přináší nové možnosti 
řízení výroby

Obr. 1. Integrace vývojového prostředí Automation Studio 
umožňuje v řídicím systému Aprol využít množství výkonných 
funkcí


