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Virtuální uvádění do provozu se soft-
warem Simit společně s využitím jeho ško-
licích systémů minimalizuje nejenom dobu 
potřebnou k uvedení technologického zaří-
zení do provozu, ale také úsilí kvalifikova-
ného personálu v závěreč-
ných fázích realizace pro-
jektu automatizace.

Simulace je účinný způ-
sob řešení problémů při 
uspokojování měnících se 
požadavků trhu. Již v roce 
2006 ukázal výzkum o pří-
nosech metody virtuálního 
uvádění technologických 
zařízení do provozu, který 
provedli v Institutu pro ob-
ráběcí stroje a průmyslový 
management (IWB) Tech-
nické univerzity v Mnicho-
vě, že díky této metodě je 
možné zvýšit kvalitu soft-
warových aplikací o 37 až 
85 %. Kvalita v tomto pří-
padě znamená, do jaké míry 
řídicí aplikace plní konkrét-
ní požadavky zadání. Díky 
tomu může být doba potřebná k uvedení do 
provozu zkrácena o až 75 %.

Simulace provozu technologického 
zařízení

Článek popisuje simulaci provozu fluid-
ní sušičky pro výrobu sušeného mléka, při-
čemž cílem bylo dosáhnout účinného su-
šení v souladu s regulatorními požadavky 
a s co možná nejvyšším ziskem. Projektový 
tým vyvinul za pomoci softwaru Simit vir-
tuální model zařízení. Systém pro simula-
ci v reálném čase umožnil jednoduché tes-
tování vstupů a výstupů řídicího automatu, 
simulaci činnosti technologického zařízení 
na virtuálním modelu a testování procesů 
v rozprašovací věži.

Během procesu sušení je mléko, které je 
už předem kondenzované, jemně rozpráše-
no v rozprašovací věži rozprašovací tryskou 
a vysušeno horkým vzduchem v souproudém 
nebo protiproudém režimu. Mléko je při suše-
ní zahříváno na teplotu 70 až 80 °C.

Virtuální uvedení do provozu se simulačním 
softwarem Simit

Simit umožňuje velmi pružně kombino-
vat matematický model s reálnou řídicí tech-
nikou. Například pro kontrolu a odladění lo-
gického řízení lze využít emulaci řídicího 
systému realizovanou připojením k simu-

látoru Simatic S7-PLCSIM nebo k novému 
virtuál nímu řídicímu systému Virtual Cont-
roller Simit 3. 0. Dále je možné k virtuální-
mu modelu připojit řídicí systémy Siemens 
i třetích stran prostřednictvím sběrnic Profi-
bus nebo Profinet a prostřednictvím datové-

ho rozhraní (OPC nebo sdílená paměť) nebo 
lze bezprostředně použít skutečný instalovaný 
řídicí systém a simulovat jen technologická 
zařízení. Pro tyto účely Simit obsahuje pří-
má rozhraní pro Simatic S7, Simatic PCS 7 
i řídicí systémy od jiných výrobců.

Využití simulace pro testování 
a optimalizaci provozu

Simulací technologických procesů lze pře-
dejít nákladným a někdy i nebezpečným pro-
vozním testům. V popsaném ukázkovém pro-

jektu byly v systému Simit na 
základě matematicko-fyzikál-
ního modelu namodelovány 
a simulovány různé sekven-
ce technologických procesů. 
Pro výrobu sušeného mléka 
trvale vysoké kvality je tře-
ba současně regulovat množ-
ství parametrů procesu suše-
ní. Zvláště obtížné bylo simu-
lovat řízení vlhkosti finálního 
produktu, v praxi realizované 
metodou prediktivní regulace 
založené na modelu (MPC).

Model technologického 
zařízení jako trenažér pro 
výcvik a školení obsluhy

Simit ale neposkytuje jen 
pohodlné a intuitivní grafic-

ké uživatelské rozhraní pro modelování pro-
cesů. Lze jej využít také jako trenažér k vý-
cviku operátorů. Na virtuálním modelu je 
možné simulovat různé provozní stavy, které 
mohou v praxi nastat, aby se na ně operátoři 
naučili správně a rychle reagovat.

Optimalizace technických postupů v oblasti automatizace umožňuje udržovat trvale vy-
sokou kvalitu výrobků dodávaných na trh a zkracovat dobu uvádění nových výrobních 
linek do provozu. Software Simit od společnosti Siemens poskytuje možnost simulovat 
technické procesy v reálném čase a zevrubně prozkoumávat navržená řešení automa-
tizace. Navíc také podporuje virtuální uvádění továren, výrobních strojů a procesů do 
provozu, a to bez reálného technologického vybavení, na matematickém modelu. Tento 
článek představuje uvedený postup na příkladu sušárny mléka.

Objevte virtuální uvedení do provozu se simulačním softwarem Simit

Na internetových stránkách siemens.com/discover-simit-simulation je k dispozici nová 
multimediální ukázka simulačního systému Simit. V angličtině nebo němčině provádí uži-
vatele světem simulace a virtuálních provozů. Prostřednictvím řízené prohlídky mohou uži-
vatelé prozkoumávat celý simulační software Simit, jeho rozhraní, postup modelování, vi-
zualizaci a diagnostiku spolu se skriptováním, nástroji pro školení, službami a podporou.

Snadná navigace uživatele provede všemi důležitými body modelování a simulace v sys-
tému Simit V8. 0. Jsou zde popsána a zobrazena různá témata a většina z nich je rovněž do-
plněna krátkými videoukázkami (dohromady je zde k dispozici třicet videosouborů). Tato 
multimediální ukázka obsahuje všechny důležité informace o systému od vysvětlení uži-
vatelského rozhraní a základů návrhu simulace až po možnosti, jak používat systém Simit 
v reál ných projektech, např. se Simatic PCS 7.

Interaktivní odkazy uživatele dovedou k souvisejícím informacím nejen o simulačním 
systému Simit, ale i o řídicím systému Simatic PCS 7 a o inženýrském softwarovém pro-
středí Comos pro procesní výrobu a k dalším tématům, jejichž součástmi jsou také odborné 
články a popisy referenčních projektů.

Obr. 1. Simulační software Simit lze využít pro virtuální uvádění technologických 
zařízení do provozu



Společnost Siemens nabízí osvědčené řešení 
pro bezdrátovou průmyslovou komunikaci - 
SCALANCE M874. Přístroj je optimálním řeše-
ním pro mobilní a zabezpečený datový přenos 
mezi operačním střediskem a lokálními vzdále-
nými stanicemi, který je založen na platformě 
mobilních sítí UMTS/3G.  

www.siemens.cz/vzdalenypristup

 

Router se vyznačuje podporou bezpečnostních 
funkcí (VPN s firewallem) a také mimořádnou 
datovou šířkou pásma – HSPA+ s datovými rych-
lostmi až 14,4 Mbit pro downlink a 5,76 Mbit 
pro uplink.

SCALANCE M874
Vzdálený přístup ke strojům, zařízením a mobilním aplikacím

Inzerat_Scalance_M874-A4.indd   1 28.3.2014   15:40:09
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Shrnutí

Využití simulačního softwaru Simit k vir-
tuálnímu uvedení sušičky mléka do provo-
zu umožnilo řídicí software předem odladit 
a odstranit všechny nedostatky, takže fyzické 
uvedení do provozu bylo pak výrazně kratší. 
Zákazník navíc mohl díky optimalizaci pro-
vozu rozprašovací věže sušičky zvýšit kvali-

tu vyráběného sušeného mléka i při proměn-
né kapacitě výroby.

Simulační software Simit poskytuje 
hodnotnou podporu nejenom ve fázi in-
ženýrinku a při uvádění do provozu, ale 
i v průběhu celého životního cyklu techno-
logické linky. Simulace také umožňuje uži-
vatelům rychle a bezpečně získat potřebné 
zkušenosti s technologickým zařízením. 

Virtuální uvedení do provozu efektivně po-
máhá při stanovení a upřesnění specifika-
cí technologické linky a zajišťuje, aby ná-
sledné reálné spuštění provozu proběhlo 
naprosto hladce.
[Process News, Siemens AG, březen 2015.]

Günter Plesmann, Alexander Bouriant, 
Siemens AG, Jan Kváč, Siemens, s. r. o.

Společnost Evonik nahradila v roce 2008 
svůj původní distribuovaný řídicí systém sys-
témem Simatic PCS 7. Během přechodu na 
tehdejší verzi řídicího systému, kterou byla 
PCS 7 V7.0, použil projektový tým pro její 
zavedení standardní knihovnu PCS 7. 
Při plánované aktualizaci systému na 
verzi 8 se společnost Evonik rozhod-
la využít nové funkce systému. To, co 
společnost Evonik přesvědčilo, bylo 
operátorské rozhraní a možnosti, kte-
ré nabízí rozšířená procesní knihovna 
APL (obr. 1). Šablony obsahují nové 
funkce poskytující operátorům větší 
flexibilitu a využití rozšířené proces-
ní knihovny APL navíc usnadní bu-
doucí modernizace řídicího systému. 
Na základě těchto skutečností zača-
la společnost Evonik už v roce 2012 
plánovat projekt aktualizace na PCS 
7 na verzi 8.0.

 

Plán migrace a doba nutných 
odstávek

Přechod ze standardní knihovny PCS 7 na 
PCS 7 APL však byl spojen s velkými poža-
davky. Cíl byl jasný: přejít z jednoho softwa-
ru na druhý tak, aby nebylo zapotřebí kont-
rolovat žádné regulační smyčky a aby výrob-
ní zařízení mohlo po krátké odstávce znovu 
plynule fungovat. Vzhledem k velikosti sys-
tému (přibližně osm tisíc provozních objek-
tů) to vůbec nebyl snadný úkol.

Brzy se ukázalo, že při migraci operační-
ho systému a aplikačního softwaru jsou pro 
zajištění požadované kvality softwaru po mi-
graci a udržení nákladů v rozumných me-
zích nutné vhodné softwarové nástroje. Tyto 
nástroje má společnost Siemens k dispozici 
a mohly být použity i k přechodu na novou 
knihovnu APL.

Migrace řídicího systému linky na výrobu 
superabsorpčních polymerů

Bylo rozhodnuto, že migrace proběhne ve 
dvou fázích. V první fázi vytvořil projektový 
tým novou upravenou knihovnu založenou na 
APL s odpovídajícími migračními typy, kte-
rá byla implementována do pilotního provo-

zu. Poté přišel na řadu akceptační test FAT, 
školení uživatelů, uvedení do provozu a na-
konec testovací provoz. Ve druhé fázi tým vy-
hodnotil nabyté zkušenosti a postupně zavedl 
vytvořený systém do celého provozu, a to jen 
s minimálními odstávkami.

Jeden projekt – dvě fáze

Projekt začal být realizován v srpnu 2013. 
Během četných workshopů zaměřených na 
tvorbu nové knihovny APL a migrace šab-
lon diskutovali členové týmu o nové struk-
tuře programu. Došli k závěru, že přechod 
z jednoho softwaru na druhý je velmi složitý 
proces, vyžadující důkladnou znalost obou 
knihoven, staré i nové. Bylo třeba nejen změ-

nit všechna propojení, parametry a texty, ale 
také odstranit programové struktury starého 
programu, aby mohly být použity vestavěné 
funkce nových bloků knihovny APL. Důle-
žité přitom bylo zachovat všechny sekvence 
původního programu.

Těsně po konci roku 2013, po úspěšném 
testu softwaru, byl pilotní provoz připraven 
ke spuštění. Podařilo se dodržet odhadovanou 
dobu pro instalaci nového softwaru dva dny 
a výroba se poté opět plynule rozběhla. Jak 

projekt postoupil, byly podle výrobního plánu 
po etapách uvedeny do provozu také ostatní 
části výrobní linky a poslední část byla novým 
systémem vybavena v květnu 2014.

Na další úroveň

Migrace proběhla hladce také díky synchro-
nizované spolupráci mezi projektovými týmy 
obou společností, Evonik Industries AG a Sie-
mens. Nejdůležitějšími faktory úspěchu projek-
tu byly společné workshopy, pravidelné porady, 
konstruktivní spolupráce, pevný závazek na obou 
stranách a společné systematické hledání řešení.
[Process News, Siemens AG, březen 2015.]

Jan Kváč, Siemens, s. r. o.

Společnost Evonik Industries AG patří k předním firmám na trhu v oblasti výroby su-
perabsorpčních polymerů. Tyto práškové polymery dokážou pohltit a ukládat tekutiny 
o hmotnosti až 300 krát větší, než je jejich vlastní. Výrobní zařízení na výrobu těchto su-
perabsorpčních látek je umístěno v průmyslovém parku Rheinmünster v Německu. Spo-
lečnost Evonik se rozhodla aktualizovat jeho řídicí systém Simatic PCS 7 na verzi 8. 0.

 

Obr. 1. Knihovna APL v Simatic PCS 7 (grafika: Siemens AG) 

technické prostředky 
motory, ventily, regulátory PID, blokovací zařízení, 
dávkovací čerpadla...

bloky signálů 
standardní signály, sběrnice, zprávy SOE...

pokročilá regulace (APC) 
MPC, gain scheduler, sledování kvality regulace...

matematické a logické funkce 
základní matematické a logické operace, statistické výpočty, 
numerická integrace...

provoz a dohled 
sledování analogových a binárních hodnot provozních proměnných

pohony 
zapnuto/vypnuto, reverzace chodu, regulace polohy a rychlosti, 
Simocode, Sinamics...

statistika a čítače 
počítadlo provozních hodin, počítadlo provozních cyklů, 
kontinuální čítače, čítače se spouštějí...

jiné 
údržba, časovač, generátor provozního deníku...

ikony bloků a šablony  
náhled, zobrazení parametrů a poznámek...

provozní funkce 
lokální řízení, údržba, simulace...

modularita 
odvozené funkční bloky, bloky pro změnu 
velikosti výrobní dávky...

diagnostika a údržba 
blokování, převzetí řízení, rampová funkce...


