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ky na nízkou spotřebu, malé vyzařování tep-
la a zároveň mají zcela dostatečný výpočetní 
výkon. Tam, kde jsou velké požadavky na vý-
kon, je vhodné použít panely s procesory Intel 
Mobile Core2Duo s pracovními kmitočty pře-
sahujícími 2 GHz. Naopak pro méně náročné 
použití jsou k dispozici modely s procesory 
ARM7 a ARM9. Velikost operační paměti se 
pohybuje v rozmezí 1 až 4 GB.

Operátorské panely jsou dnes již běžně 
vybaveny 2kV izolací komunikačních roz-
hraní. Všechny modely disponují obvyklým 
spektrem komunikačních portů, jako jsou RS-
-232, RS-422/485, USB 2.0, Gigabit Ether-
net a WiFi 802.11 b/g. Do některých panelů 
lze integrovat komunikační karty podporují-

cí protokoly Modbus, Profibus, CAN a další 
podle požadavků zákazníka. Většina zařízení 
je rovněž vybavena několika vysokonapěťově 
oddělenými digitálními vstupy a výstupy pro 
obecné použití, dále je možné integrovat ši-
roké spektrum měřicích a řídicích karet stan-
dardu PCI či ISA.

Důležitou vlastností operátorských pa-
nelů je kompatibilita s běžně užívanými 
PLC, např. značek Mitsubishi, Siemens, 
Allen Bradley, Micrologix, Modicon, Ge-
neral Electric, Omron či Yaskawa, ale i dal-
ších. Samozřejmostí je podpora široké-
ho spektra operačních systémů Microsoft 
(Windows XP Pro, Windows XP Embed-
ded, WinCE.NET, Windows 7), navíc pa-

nely pracují i se stále častěji požadovaným 
systémem Linux.

Ke všem počítačům a operátorským pa-
nelům zajišťuje firma AutoCont IPC plnou 
technickou a obchodní podporu, včetně ser-
visu u zákazníka do příštího pracovního dne 
(NBD). Všechny počítače procházejí nároč-
nou výstupní kontrolou a zahořením v kli-
matizovaných boxech s proměnnou teplotou. 
Tento zahořovací proces garantuje spolehlivé 
fungování i v extrémních teplotních podmín-
kách a zaručuje, že budou v provozu použita 
pouze spolehlivá zařízení.

Lukáš Plíhal, AutoCont IPC a. s.

SoftPLC Simatic WinAC RTX

Na téměř libovolném PC splňujícím urči-
té minimální požadavky na výkonnost výpo-
četního systému lze bez problémů provozovat 
softwarový balík Simatic WinAC RTX, který 
mj. obsahuje také spolehlivé softwarové PLC 
určené k řízení technologických procesů.

Typicky je základem hardwarové struktu-
ry řídicího systému se Simatic WinAC RTX 
průmyslové PC tvořící hardwarovou platfor-
mu jak pro řídicí program, tak i pro dispe-
čerský systém typu SCADA a další aplikač-
ní programy. K tomuto PC se při použití pro-
vozní komunikační sběrnice Profibus nebo 
sítě typu průmyslového Ethernetu připoju-
jí distribuované periferní jednotky (vzdále-
né I/O). V uvedeném uspořádání PC funguje 
jako řídicí stanice (master) sítě Profibus-DP, 
popř. jako Profinet IO Controller. K dané ko-
munikační sběrnici se připojují další zařízení 
opatřená potřebným komunikačním rozhra-
ním (měniče frekvence, programovatelné au-
tomaty, operátorské panely apod.). Připojená 
zařízení komunikují s instalovaným softwa-
rovým PLC Simatic WinAC RTX.

Ke konfigurování, programování a dia-
gnostice softwarového PLC se používá osvěd-
čené vývojové prostředí Step 7, které je spo-
lečné pro PLC řad Simatic S7-300 a S7-400 
i pro WinAC RTX. Z programátorského po-
hledu je softwarové PLC WinAC RTX stejné 
jako PLC řady S7-400. To je jeho velká před-

Průmyslová PC a softwarová PLC  
od společnosti Siemens

nost, protože programátoři, kteří mají zkuše-
nosti s klasickými PLC řady Simatic, se ne-
musí učit nic nového. Dokonce mohou pro-
gramové bloky vytvořené původně např. pro 

procesorové jednotky (CPU) řady S7-400 na-
hrát do softwarového PLC a naopak.

V případě softwarového PLC WinAC RTX 
se hovoří o deterministickém řízení v reálném 

čase, kdy uživatel sám při použití přehledné-
ho ovládacího panelu určí, kolik systémových 
prostředků PC vyhradí pro činnost softwaro-
vého PLC a kolik ponechá k dispozici ostat-
ním aplikačním programům běžícím v pro-
středí Windows, např. vizualizačnímu soft-
waru atd. Tímto způsobem lze „ladit“ výkon 
aplikačních programů běžících na daném PC.

A co dalšího softwarový balík Simatic 
WinAC RTX obsahuje vedle softwarové-

ho PLC? Především pl-
nohodnotný OPC ser-
ver Simatic Net OPC včetně 
licence na software IE Soft-
net-S7 Lean, umožňující při-
stupovat přes rozhraní OPC 
k datům softwarového PLC. 
Dále nechybí ani ovládací pa-
nel softwarového PLC, ná-
stroj pro konfigurování re-
manentní paměti (zálohová-
ní dat při výpadku napájení), 
program WinAC Time Syn-
chronization, určený k syn-
chronizování času s ostatními 
stanicemi připojenými k po-
užité komunikační sběrnici, 
a také vlastní rozšíření ope-
račního systému o funkce re-
álného času (RTX).

Použít lze také bezpeč-
nostní variantu softwarové-
ho PLC označenou WinAC 
RTX F. V tomto případě je 
zpracováván současně stan-

dardní i bezpečnostní program, přičemž je 
možné realizovat řídicí úlohy až do SIL 3 
(podle IEC 62061), popř. Kategorie 4 (podle 
EN 954-1). Pro práci s bezpečnostním pro-

Obr. 1. Ukázka vzhledu okna při konfigurování a diagnostice 
systému WinAC RTX F

Společnost Siemens nabízí odolné a výkonné osobní počítače pro průmyslové použi-
tí (IPC) i softwarové PLC (softPLC), tj. softwarové řídicí systémy na bázi PC používané 
v mnoha případech místo dosavadních programovatelných automatů (PLC). V článku 
jsou stručně shrnuty informace o novinkách a současných možnostech nabízených v této 
oblasti automatizační techniky.
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gramem je třeba použít vedle nástroje Step 7 
i software Distributed Safety.

Aby bylo možné použít vedle kódu vy-
tvořeného v prostředí Step 7 také programy 
v jazyce C/C++, nabízí společnost Siemens 
produkt Simatic WinAC ODK (Open Deve-
lopment Kit), umožňující spouštět programy 
zapsané v jazyce C/C++ přímo z programo-
vých bloků softwarového PLC nebo vymě-
ňovat data mezi WinAC RTX a programem 
v C/C++ prostřednictvím sdílené paměti.

Novinky ve WinAC RTX 2010(F)

Systém Simatic WinAC RTX 2010 a jeho 
bezpečnostní varianta WinAC RTX F 2010 
nyní nabízejí rozšířené funkce protokolu Profi-
net a také nový, jednodušší způsob dia gnostiky. 
Předem připravené dia g nostické webové strán-
ky umožňují snížit náklady na diagnostiku 
a současně dosáhnout větší dostupnosti tech-
nologického zařízení. Řídicí systém lze tu-
díž nyní diagnostikovat i bez použití vývo-
jového prostředí Step 7 (obr. 1). Systém Si-
matic WinAC RTX (F) 2010 rovněž obsahuje 
nové funkce protokolu Profinet jako izochron-

ní mód, Shared Device a Media Redundancy 
Protocol. Vedle dosud podporovaných ope-
račních systémů Windows XP Professional 
a Windows Embedded Standard 2009 lze sys-
tém Simatic WinAC RTX (F) 2010 nyní pro-
vozovat také pod operačním systémem Win-
dows 7. Systém lze používat na vestavných 
systémech Simatic S7-mEC, IPC427C a HMI 

Obr. 2. Nové vestavné IPC 427CF minimálních rozměrů k montáži 
na lištu DIN

Obr. 3. Modulární vestavný systém Simatic S7-mEC (modular Embedded Controller) lze rozši-
řovat o karty I/O systému Simatic S7-300 i karty s rozhraními USB, DVI-I atd.

IPC477C a na počítačích skupiny Simatic IPC 
i dalších PC, v nichž je podporovánna ether-
netová čipová sada pro systém Profinet IO.

Vestavné systémy

Nutným předpokladem účelného využi-
tí řídicích systémů řady Simatic WinAC je 
odolné a spolehlivé hostitelské PC. V inovo-
vané nabídce počítačů skupiny Simatic IPC 
lze nalézt jak vhodná standardní průmyslová 

PC, tak i vestavné systémy.
Vestavné systémy jsou 

bezúdržbová průmyslová 
PC, která nemají rotující 
součásti. Jsou tedy vhod-
né k montáži přímo do roz-
váděče. Nejčastěji je v nich 
nainstalován operační sys-
tém Windows XP Embed-
ded. Uživatel si může vy-
bírat mezi vestavnými sys-
témy IPC 427C, Panel PC 
477C a systémem Simatic 
S7-mEC.

V případě nového IPC 
427C jde o PC minimál-
ních rozměrů určené k mon-
táži na lištu DIN (obr. 2). 
Je to nástupce populární-

ho Microbox PC, oproti kterému je IPC 427C 
výkonnější a nabízí uživateli některé nové 
možnosti. Místo klasického pevného disku 
lze nyní použít např. polovodičový disk SSD 
(Solid State Disc) o kapacitě 32 GB. Součás-
tí systému Panel PC 477C je dále obrazovka 
s úhlopříčkou délky 12" nebo 15", a to včet-
ně dotykových variant.

Systém Simatic S7-mEC (modular Em-
bedded Controller) představuje novou hard-
warovou platformou (obr. 3). Jde o modulární 
vestavný systém v designu S7-300, který je 
možné rozšiřovat o karty I/O známé ze sys-
tému Simatic S7-300 a o některé další karty 
s rozhraními USB, DVI-I apod. Jádrem sys-
tému S7-mEC je centrální jednotka EC 31-
-RTX s vestavným PC, třemi ethernetovými 
porty a dvěma porty USB.

Zákazník může objednat výhodný balík ob-
sahující vestavné PC i software (WinAC RTX, 
WinCC flexible RT, Softnet S7-Lean) ve zvole-
né konfiguraci. Takové balíky jsou jednak vý-
razně cenově zvýhodněny a navíc se dodávají 
s již nainstalovaným softwarem, takže zákaz-
ník ušetří čas při uvádění zařízení do provozu.

Závěr

V článku jsou stručně představeny řídicí sys-
témy založené na použití PC (softPLC) a ve-
stavné systémy PC dodávané společností Sie-
mens. Předností popisovaných systémů je ved-
le výkonnosti, spolehlivosti a otevřenosti i jejich 
začlenění do koncepce Plně integrované auto-
matizace společnosti Siemens (Totally Integra-
ted Automation – TIA). Tím je zaručena jak je-
jich bezproblémová spolupráce s ostatními prv-
ky automatizační techniky z nabídky společnosti 
Siemens, tak i uživatelský komfort. I systém Si-
matic WinAC se totiž spravuje prostřednictvím 
rozšířeného a známého vývojového prostředí 
Step 7 a pracuje se s ním stejně jako se stan-
dardními PLC řad Simatic S7-300 a S7-400.

Ing. Jakub Vojanec,
Siemens, s. r. o.


