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Knihovna Simatic PCS 7 APG – 
Advanced Process Graphics 

Automatizace výrobních procesů je důle-
žitá pro zvyšování kvality, flexibility a eko-
nomické efektivnosti výroby i pro zlepšová-
ní bezpečnosti a ochrany životního prostře-
dí. S  rozvojem automatizace úzce souvisí 
i prudký nárůst objemu informací o výrob-
ních procesech, které musí být operátorem 

monitorovány. Informace jsou získávány řídi-
cími systémy a zobrazovány na operátorských 
stanicích, které nemusí pocházet od jednoho 
dodavatele. Pro to, aby operátoři tuto složi-
tou situaci lépe zvládali, vyvinula společnost 
Siemens doplňkový softwarový balík pro Si-
matic PCS 7 nazvaný APG – Advanced Pro-
cess Graphics. Ten funguje jako mezičlánek 
mezi operátorem a výrobním procesem a za 
pomoci intuitivně pojaté vizualizace zjedno-
dušuje monitorování a operátorovi přibližuje 
aktuální stav procesu.

Řízení výrobních procesů se systémem Simatic PCS 7

Základem APG je zjednodušení vizualiza-
ce celého procesu tak, aby operátorovi neby-
ly prezentovány stovky údajů o teplotách, tla-
cích, průtocích atd., ale aby viděl pouze hod-
noty podstatné pro řízení procesu. Důležité 
parametry procesu jsou zobrazovány kombi-
nací digitálních údajů a analogových grafů, 
tzv. hybridních zobrazovacích nástrojů. Tyto 
hybridní zobrazovací nástroje pomáhají ope-
rátorovi v jeho rutinní práci i v zásazích do 

procesu v kritických si-
tuacích. Podstatou nad-
stavby APG je tedy zjed-
nodušení a zpřehlednění 
procesu, jak je to pa-
trné i z obrázků obr. 1 
a obr. 2. Pro prezenta-
ci dat jsou v knihovně 
k dispozici různé druhy 
spojnicových, sloupco-
vých a paprskových (spi
der) grafů.

Další  informace 
o knihovně Advanced 
Process Graphics na-
jdou zájemci na http://
support.automation.sie-
mens.com/WW/view/
en/89332241.

Nové průmyslové 
počítačové stanice 
547E, 647D a 847D

Společně s uvede-
ním nového balíčku SP2 
pro Simatic PCS 7 V8.0 
byly na trh uvolněny 
i no vé průmyslové po-
čítačové stanice (IPC) 
547E, 647D a 847D. Jde 
o průmyslové počítače 

určené pro montáž do 19" racku, formátu 2U 
nebo 4U. Nové IPC mají díky použití proce-
sorů Intel Core čtvrté generace oproti před-
chozím modelům až o 30 % vyšší výpočetní 

výkon. Zároveň jsou všechny nové typy IPC 
levnější než stanice předchozí generace. IPC 
lze dodat přesně podle požadavků zákazníka: 
je možné volit typ procesoru od Core i3 po 
i7, typ napájení (standardní nebo redundant-
ní s  diagnostikou), typ a počet pevných dis-

Tab. 1. Blok PumpMon pro sledování stavu a provozu čerpadel

Překročení limitních hodnot výkonových parametrů (elektrických, mechanických)
Provoz s částečným zatížením (riziko přehřátí čerpadla)
Překročení předepsaného průtoku (přetížení)
Detekce bublin a kavitace
Detekce běhu nasucho s blokací
Odchylka provozního bodu od výkonové křivky (efektivita provozu)

Obr. 1. Dříve běžné zobrazení výrobního procesu v systému Simatic 
PCS 7 – příklad destilační kolony

Obr. 2. Zobrazení stejného procesu s využitím knihovny APG

Obr. 3. Průmyslové počítačové stanice IPC 
547E, 847D, 647D

Obr. 4. Ukázka šablony zobrazení pro mo-
nitorování výkonnosti čerpadla (viz tab. 1) 

Řídicí systém Simatic PCS 7 je aktuálně dostupný ve verzi 8.0 SP2. Kromě standardních 
funkcí distribuovaného řídicího systému (řízení, monitorování a archivace) klade nová 
verze důraz zejména na bezpečnost, přesnost ovládání v kritických situacích a také na 
diagnostiku mechanických komponent pro účely preventivní údržby. 
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ků pracujících v módu RAID1 nebo RAID5 
a paměť RAM až 32 GB. Součástí dodávky 
IPC pro PCS 7 jsou i obnovovací média (re
covery) s předinstalovaným operačním sys-
témem a instalací Simatic PCS 7 V8.0 SP2.

Knihovna Condition Monitoring 

Do knihovny Condition Monitoring CML, 
která obsahuje bloky pro monitorování a ana-
lýzu stavu mechanických komponent tech-
nologického zařízení, přibyly nové bloky 
pro sledování a diagnostiku čerpadel a ven-

tilů, nový blok pro sledování náhlého pokle-
su tlaku, dále bloky pro realizaci testu čás-
tečným zdvihem (PST – Partial Stroke Test), 
pro testování bezpečnostních uzavíracích ven-
tilů a pro sledování stability stavu procesu.

Všechny tyto bloky monitorují a diagnos-
tikují mechanické komponenty pomocí inte-

ligentní kombinace a interpretace měřených 
hodnot z již instalovaných snímačů. Proces 
tedy není třeba vybavovat dalšími snímači. Ty-
pické funkce jednotlivých bloků jsou v tab. 1, 
tab. 2 a tab. 3 a šablony zobrazení na obr. 4, 
obr. 5 a obr. 6. 

Jan Kváč, Siemens, s. r. o.

Tab. 2. Blok VLVmon pro sledování stavu 
a provozu ventilů

Sledování max. doby bez pohybu
Sledování max. doby nepřetržitého provozu
Sledování povoleného počtu zdvihů
Sledování povoleného počtu změn směru 
pohybu
Sledování doby odezvy ventilu
Detekce pohybu ventilu bez příkazu ze systému
Detekce nastavení horní a dolní koncové 
polohy
Určení zůstatkové řídicí odchylky

Obr. 6. Ukázka šablony pro monitorování 
poklesu tlaku (viz tab. 3)

Tab. 3. Blok pro monitorování poklesu tlaku 

Monitorování poklesu tlaku na jakékoliv 
komponentě v  technologickém zařízení – 
typicky na filtrech, odlučovačích, tepelných 
výměnících, potrubí

Včasná detekce blokád

Obr. 5. Ukázka šablony zobrazení pro moni-
torování ventilu (viz tab. 2)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Veletrh SPS IPC Drives: 
vystavovatelé bezdrátové 
techniky do konce června se 
slevou 

Brány norimberského výstaviště se ná-
vštěvníkům již 25. ročníku veletrhu SPS 
IPC Drives otevřou až ve dnech 25. až  
27. listopadu 2014. Avšak šest měsíců před 
zahájením již bylo přihlášeno více než 
1 000 vystavovatelů, včetně nejvýznam-
nějších firem v oboru. Celkem je očekávána 
účast 1 600 vystavovatelů z Německa i za-
hraničí. Jejich expozice poskytnou návštěv-
níkům úplný přehled o současném trhu au-
tomatizačních prostředků.

Snadno a bez velkých nákladů se mohou 
veletrhu zúčastnit firmy působící v oboru 
bezdrátové techniky. Pro ně bude na vele-
trhu vyhrazen společný stánek Wireless in 
Automation. Firmy, které se k vystavování 
v tomto stánku přihlásí do 30. června, bu-
dou odměněny slevou za včasné přihlášení 
(early bird discount). 

Poprvé ve své pětadvacetileté historii ob-
sadí veletrh SPS IPC Drives celých čtrnáct 
výstavních hal norimberského výstaviště. 
Další novinkou je, že výstavní plocha bude 
zahrnovat i nově postavenou halu 3A, navr-

ženou uznávanou londýnskou architektonic-
kou kanceláří Zaha Hadid Architects. „Hala 
je velmi funkční a vzhledem k její vzdušnosti 
a energetické účinnosti je skvělým doplněním 
naší akce,“ říká vedoucí veletrhu SPS IPC 
Drives Sylke Schulzová-Metznerová.

Veškeré informace o veletrhu SPS IPC 
Drives 2014 a doprovodné konferenci jsou 
uvedeny na www.mesago.com/sps. (ev)

  Bezpečnost v Cloudu 2014
Čtvrtý ročník konference Bezpečnost 

v Cloudu se uskutečnil 13. května 2014 v Kon-
ferenčním centru City v Praze 4. Společnost 
Exponet, pořadatel konference, zvolila za hlav-
ní témata kryptování ve virtuálním prostředí, 
ochranu privátního cloudu, kritické aplikace 
v cloudu, efektivitu datových center a bezpeč-
nost konceptu BYOD (Bring Your Own De
vice). Konference se zúčastnilo 178 zájemců, 
mezi nimiž převažovali odborníci z oddělení IT.

Ondrej Valent ze společnosti SafeNet vy-
stoupil s přednáškou Jak efektivně chránit 
data v cloudových a virtuálních prostředích. 
Prohlásil: „Většina správců dat je přesvědče-
na, že k úniku dat dojde, otázkou je, kdy. Pro-
to je dobré citlivá data šifrovat.“ Přiblížil po-
sluchačům různé metody a možnosti šifrová-

ní dat. Upozornil na to, že uživatel by si měl 
vždy ponechat pod kontrolou šifrovací klíče.

Hlavním partnerem konference byla fir-
ma APC, kterou vlastní společnost Schnei-
der Electric. Václav Míka představil možnosti 
ochrany cloudových úložišť pomocí nepřeru-
šitelných zdrojů napájení, UPS. Tam, kde je 
třeba zvlášť přísná ochrana, je možné použít 
redundantní zálohové zdroje.

Jak vypadá bezpečný Cloud? Tak nazval 
svou přednášku Tomáš Novák, technický ře-
ditel firmy Cloud4com. Zamýšlel se nad tím, 
na co se ptát poskytovatele cloudu, než se pří-
padný uživatel rozhodne využít jeho služeb. 
Vedle toho, že je zapotřebí, aby byly splně-
ny všechny legislativní požadavky a předpisy, 
je na místě se ptát také na to, kde jsou data 
uložena (v jaké zemi) a jak je zabezpečena 
místnost se servery. O bezpečnosti rovněž vy-
povídá způsob segmentace jednotlivých zá-
kazníků – ten musí zaručit, aby data nebyla 
vzájemně ovlivňována. Další otázky by měly 
směřovat na zálohování, popř. šifrování dat. 
Důležité je, jak snadno bude možné k datům 
přistupovat a také jak rychle budou data ob-
novena po případné havárii. Smlouva by měla 
poskytovatele cloudu motivovat ke kvalitním 
službám a měla by obsahovat i ujednání o pe-
nalizaci za nedodržení služeb, např. dostup-
nosti dat apod.   (ev)


