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řídicí technika

To vše výrazně zjednodušuje práci projek-
tantům, elektrikářům i programátorům, výraz-
ně spoří čas a usnadňuje modifikovatelnost.

Programovací prostředí Safety Basic pro 
S7-1200FC 

V programovacím prostředí Safety Basic 
jsou zachovány veškeré možnosti, funkce, 
zabezpečení, knihovny certifikovaných blo-
ků, simulace i diagnostika programovacího 
prostředí běžných PLC. Čím se verze Safety 
Basic odlišuje od standardního prostředí TIA 
Portal, je možnost vložit do projektu pouze 
bezpečnostní PLC z řady S7-1200FC. Výho-
dou je snadný přechod mezi projekty na obou 
platformách a známé prostředí.

Prostředí Safety Basic obsahuje integro-
vanou knihovnu bezpečnostních funkcí, jako 
např. tlačítka nouzového zastavení, spína-
če bezpečnostních dveří, světelné záclony 
s funkcí muting, dvouruční ovládání nebo 
vyhodnocování zpětné vazby od stykačů. 
Knihovna je certifikována pro použití až do 
bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e. Stojí za to 
připomenout, že jednou ze základních kon-
cepcí prostředí TIA Portal je celkový koncept 
knihoven, kdy je možné si uložit do vlastní 

knihovny nejen programové bloky, ale i hard-
warové nastavení. To se hodí např. při vytvo-
ření standardu pro opětovné použití nastave-
ných parametrů bezpečnostních karet decen-
trálních periferií v projektech.

Bezpečnostní aplikace se programují ve 
známých jazycích F-LAD a F-FBD. Při zá-
věrečném předávání projektu s integrovanou 
bezpečností je důležité dodat veškeré nezbyt-
né podklady. Safety Basic k tomuto účelu má 
funkci Safety Printout, tedy výpis bezpečnost-
ního programu. Ten obsahuje kromě použitých 
hardwarových a softwarových bezpečnostních 
komponent i výpis kódu bezpečnostního pro-
gramu. Po vytvoření dokumentace se vygene-
ruje unikátní kontrolní součet projektu a tím je 
zaručeno, že ve schváleném projektu už nebu-
dou realizovány žádné dodatečné změny. 

Ověření bezpečnostních funkcí v nástroji 
Safety Evaluation Tool

Nástroj Safety Evaluation Tool (SET) po-
může ověřit, zda je zvolená bezpečnostní 
koncepce schopná splnit požadovanou úro-
veň bezpečnosti, a to podle normy EN 61508  
(SIL CL) nebo ISO 13849 (PLr). Parametry 
produktů Siemens jsou již obsaženy v data-

bázi, další bezpečnostní parametry různých 
komponent třetích stran může konstruktér 
vložit ručně (střední dobu mezi poruchami, 
počet spínání apod.). Online nástroj je do-
stupný zdarma na www.siemens.cz/safety.

Pozvánka na tradiční semináře TIA na 
dosah zaměřené na tematiku Safety 
Integrated

Jestliže byste se rádi dozvěděli více, do-
voluje si vás společnost Siemens pozvat na 
tradiční semináře TIA na dosah, které jsou 
zaměřené speciálně na tematiku Safety Inte-
grated. Pravidelně se konají v dubnu na růz-
ných místech v České republice. Hlouběji je 
možné se s problematikou bezpečnosti stro-
jů a strojních zařízení seznámit na bezpeč-
nostní akademii, která se zabývá kompletním 
návrhem bezpečného stroje od problematiky 
norem přes návrh a ověření bezpečnostních 
funkcí až po naprogramování a verifikaci bez-
pečnostního programu. Pro více informací 
nebo přihlášení na seminář navštivte stránky  
www.siemens.cz/tia.nadosah.

Vojtěch Kubáň, Siemens, s. r. o.
(vojtech.kuban@siemens.com)
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y   Přijďte na druhý ročník 
veletrhu Věda Výzkum 
Inovace

Na veletrhu Věda Výzkum Inovace 
(VVI) se setkávají vědci a inovační firmy 
a domlouvají si vzájemně výhodnou spo-
lupráci. Účastníci minulého ročníku v do-
tazníku uvedli, že 71 % z nich na veletrhu 
VVI 2016 získalo užitečné kontakty, a 33 % 
dokonce přímo navázalo novou spolupráci.

Proč se vědcům vyplatí prezentace na 
veletrhu? Představí tam svůj výzkum ino-
vačním firmám, které mají zájem uvést vý-
sledky jejich práce do praxe, dohodnou 
si novou spolupráci, nabídnou své schop-
nosti a kapacity, navážou osobní kontak-
ty a nechají se inspirovat vývojem v ostat-
ních oborech.

A proč se prezentace na veletrhu vyplatí 
inovačním firmám? Jako první se seznámí 
s aktuálními vědeckými projekty a vyhléd-
nou si ty nejzajímavější, setkají se s věd-
ci, kteří vědí, kam dále zaměřit vývojové 
a inovační úsilí, získají příležitost oslovit 
potenciální vysoce kvalifikované zaměst-
nance, prezentovat své výsledky a posílit 
firemní značku.

Veletrhu se lze zúčastnit vlastní výstavní 
expozicí, účastí na doprovodném programu, 
příspěvkem na konferenci (včetně publika-
ce v elektronickém sborníku) nebo vysta-
vením či rozdáním propagačních materiálů.

Druhý ročník veletrhu se bude konat 
28. února až 2. března 2017 na brněnském 
výstavišti.

Další informace zájemci najdou na adre-
se www.vvvi.cz.
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 Úspěšný Technical 
Computing Camp 2016 
společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. uspořádala 
v hotelu Fontána na Brněnské přehradě ve 
dnech 8. a 9. září 2016 akci Technical Com-
puting Camp – TCC 2016 , již třetí ročník ne-
formálního setkání uživatelů a příznivců pro-
gramových systémů Matlab/Simulink a Com-
sol Multiphysics.

Účastníci akce absolvovali různorodý pro-
gram, zahájený ve čtvrtek dopoledne ple-
nární informací o novinkách v systémech 
Matlab a Comsol Multiphysics a jejich vy-
užití a o zkušenostech s používáním systému 
Matlab na vysokých školách a výzkumných 
pracovištích ve světě. Ve čtvrtek odpoledne 
v sekci Matlab odezněly zvané přednášky 
uživatelů, mezi jinými např. informace o čin-
nosti slovenského Národního centra robotiky, 
o využití programu Matlab při realizaci au-
tomatizovaného měřicího systému (ČVUT), 
o unikátní metodě analýzy proudění vzdu-
chu v okolí křídel letadel (firma Honeywell), 
o původním nástroji pro návrh a analýzu an-

tén (ČVUT spolu s VUT) atd. Náplní paralel-
ní sekce Comsol Multiphysics byl workshop 
věnovaný konkrétní modelovací úloze z obo-
ru laminárního proudění.

V pátek ráno bylo v jednacím sále připra-
veno deset ukázek využití programů systé-
mu Matlab v praxi. Šlo o spolupráci systému 
Matlab s tzv. low-cost hardware – programo-
vání jednoduchých úloh s využitím platforem 
Arduino, Lego EV3 a Raspberry Pi, a ovlá-
dání pohybů humanoidního robotu NAO ges-
ty prostřednictvím nástrojů Matlab/Simulink 
a zařízení Kinect. V soutěži o nejlepší uži-
vatelský projekt zvítězil Marek Adamkovič 
s prací Šírenie elektrickej aktivácie v SLAB 
modeli srdcovej steny. Závěrečným bodem 
programu byla Tvůrčí dílna, kdy účastníci 
mohli v prostředí Matlab/Simulink na něko-
lika pracovištích v týmech pod vedením zku-
šených uživatelů cvičně řešit různé jednodu-
ché úlohy s vazbou na praxi.

Akce TCC nabízejí v ČR poměrně ojedi-
nělou možnost setkávání se zájemcům o tech-
nické výpočty a simulace jak z průmyslu, tak 
z akademické obce. Letos se jich v Brně se-
šlo více než 120, a to především mladých od-
borníků. Podle odezvy získané přímo na akci 
TCC 2016 účastníci nabídnutou mimořádnou 
příležitost rozšířit si své znalosti v oborech 
modelování a simulace a oživit dosavadní 
i navázat nové kontakty vesměs vysoce oce-
nili a vrchovatě využili. Podrobné informace 
o aktivitách společnosti Humusoft lze nalézt 
na www.humusoft.cz. (ra)


