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Obr. 3. Nadstavba WinCC/Performance Monitor umožňuje 
analyzovat výkonnost strojů a zařízení

Obr. 4. Simatic Process Historian a možnosti jeho komunikace

covat a následně připravit požadované vý-
stupy. Sestavy, které vznikají analýzou his-
torických dat uložených ve WinCC, PCS 7 
nebo v databázi Simatic Process Historian, je 
možné vytvořit a spravovat pomocí webového 
rozhraní. Sestavy jsou vytvářeny na základě 
standardu MS Reporting Services. Pro zob-
razení lze využít MS Excel, MS Word a MS 
PowerPoint. Velmi jednoduše je možné nasta-
vit automatické zasílání těchto sestav e-mai-
lem konkrétním osobám. Zabezpečení pře-
dávaných informací zajišťuje správa uživate-
lů a jejich přístupových práv.

Jednou z nejdůležitějších úloh systémů 
SCADA je podpora řešení problémů v řídi-
cím systému, které často vedou k odstávce 
řízené technologie. Rychlou realizaci a bez-
problémový chod zabezpečí nadstavba Win-
CC/Event Notifier. Nadstavba určuje několik 

úrovní osob, od techniků až po ředitele, kteří 
jsou postupně informováni, jestliže se řešení 
problému nevěnuje nikdo z předchozí úrov-
ně. E-maily, které WinCC/Event Notifier po-

stupně zasílá, zajišťují, že vždy 
bude někdo z odpovědných osob 
o vzniklé události informován.

Jestliže obsluha řídicího sys-
tému musí řešit časové nastave-
ní periodického nebo jednorá-
zového spouštění předem při-
pravených úloh (např. spouštění 
klimatizace), jistě uvítá nadstav-
bu WinCC/Calendar Scheduler, 
která podobnou formou, jaká je 
známa z aplikace MS Outlook, 
umožní tyto úlohy nastavit bez 
nutnosti programování.

Realizace automatizačních 
úloh v potravinářském nebo 
farmaceutickém průmyslu je ve 

většině případů podmíněna validací systému. 
Ze strany WinCC validaci podporuje nadstav-
ba WinCC/Audit, jejíž hlavní úlohou je sledo-
vat a archivovat operátorské zásahy tak, aby 

bylo možné kdykoliv zpětně vysledovat, za 
jakých podmínek byl konkrétní produkt vy-
roben a kdo byl za jeho výrobu zodpovědný.

Školení

Společnost Siemens ve svém školicím 
středisku nabízí školení práce se systémem 
SCADA WinCC za účasti odborných a zku-
šených lektorů. Školicí středisko nabízí mož-
nosti školení i v jiných oblastech průmyslové 
automatizace: nabídka školení zahrnuje celé 
spektrum automatizačních řídicích systémů 
Simatic řady S5 a S7, dále vizualizaci HMI, 
TIA Portal, měniče Sinamics a řídicí systémy 
Simotion, systémy CNC Sinumerik 840, 840D 
Power line i Solution line, 840D sl, průmyslo-
vou komunikaci a mikrosystémy. Podrobnos-
ti zájemci najdou na www.siemens.cz/sitrain.

 
Ing. Ladislav Plachý, Siemens, s. r. o.
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y   Spolupráce společností 
Sick a Trumpf

Společnost SICK AG se stala partnerem nově 
vzniklé firmy AXOOM (www.axoom.com), po-
skytující služby v oblasti informatiky a za-
ložené výrobcem obráběcích strojů, firmou 
TRUMPF. Axoom nabízí výrobním podnikům 
služby v oblasti naplňování koncepce Industrie 
4.0, a to zvláště v oblasti logistických procesů.

Snímače společnosti Sick poskytují infor-
mačním systémům Axoom data, která jsou 
zpracovávána do podoby přehledných infor-
mací o probíhajících logistických procesech 
a jsou v každém okamžiku k dispozici pro 
podporu plánování a optimalizaci logistiky. 
Obě firmy úzce spolupracují na tom, jak sní-
mače Sick co nejlépe integrovat do digitální-
ho prostředí Axoom.

Ačkoliv Axoom je dceřinou společností fir-
my Trumpf, jsou informační systémy Axoom 

univerzálně použitelné se všemi stroji a zaří-
zeními od různých výrobců. (Bk)

  National Instruments 
pořádá RF & Wireless Virtual 
Summit

Společnost National Instruments (NI) po-
řádá od 1. do 3. prosince 2015 RF & Wirele-
ss Virtual Summit – seriál šesti interaktivních 
webových seminářů, jehož cílem je zkrátit 
dobu vývoje a snížit náklady na konstruk-
ci a testování radiofrek venčních (RF) modu-
lů určených pro různá bezdrátová zařízení. 
Akce je určena pro inženýry, kteří navrhují 
zařízení s bezdrátovou komunikací a testují 
nové komunikační systémy. Webové semi-
náře je seznámí s tím, jak používat modulár-
ní, softwarově definované platformy NI, které 
jim uspoří čas při testování a urychlí výrobu 
prototypů zařízení s bezdrátovou komunikací.

Přednášet budou technici s rozsáhlými 
znalostmi v daném oboru a účastníci bu-
dou moci s odborníky NI diskutovat on-line 
prostřednictvím chatu: pokládat jim otázky 
a vést rozhovor o probíraných tématech. 
Po skončení akce bude záznam přednášek 
k dispozici i těm, kteří se jich nemohou zú-
častnit on-line.

Témata seminářů jsou např.
– cenově úsporné testování bezdrátových 

zařízení v době IoT a 5G,
– omezení nákladů na testování modulů 

RFIC od vývoje až po výrobu,
– vývoj, simulace a zkoušky radarových 

zařízení,
– vývoj prototypů bezdrátových systémů 

5G s využitím softwarově definovaných 
rádio vých modulů.
Registrace, program a podrobný popis 

jednotlivých seminářů: uk.ni.com/rf-and-
-wireless-virtual-summit. Jednací řečí je 
angličtina. (ed)
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