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komunikační systémy

800xA umožňuje kromě různých zobraze-
ní, jako jsou např. zobrazení v grafických 
šablonách (faceplates) nebo grafy aktuál-
ních a historických hodnot, také paramet-
rizaci těchto zařízení, jejich monitorování 
a analyzování jejich dat.

Horizontální komunikace pomocí 
GOOSE

Horizontální integrace je jednoduše reali-
zována kartou rozhraní IEC 61850, připoje-
nou k procesorové jednotce AC 800M. Proce-

sorová jednotka AC 800M potom v reálném 
čase komunikuje se všemi IED v téže síti pro-
střednictvím komunikačních hlášení GOOSE. 
S jejich pomocí jsou přenášena výhradně ča-
sově kritická data. Stavové, časově nekritic-
ké informace o rozvodně (GSSE – Generic 
Substation State Events) jsou přenášeny pro-
střednictvím ethernetových rámců a MMS.

Závěr

Integrací automatizace procesní výroby 
a řízení provozu distribuční sítě na platfor-

mě System 800xA zákazníci optimalizují 
strukturu a výkonnost systémů řízení výrob-
ních procesů a distribuce elektrické ener-
gie při redukci údržby, inženýrinku a cel-
kových nákladů po celou dobu životnosti 
těchto systémů.

Více informací o systému System 800xA, 
ale i dalších produktech ABB z oboru auto-
matizace lze získat na adrese: www.abb.cz/
controlsystems.

Jiří Kula, ABB
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y   Siemens PLM Software 
odstartuje Velocity 
Roadshow 2012

Siemens PLM Software pořádá druhý 
ročník série seminářů (roadshow) věno-
vaných softwaru řady Velocity. Tato řada 
obsahuje špičkový software PLM pro malé 
a střední firmy. Skládá se ze čtyř částí, 
umožňujících malým a středním firmám 
rychle a snadno inovovat výrobky při udr-
žení nízkých nákladů: Solid Edge – vý-

konný 3D CAD software, Femap – software 
pro výpočty a simulace, CAM Express – 
software pro programování NC, Teamcen-
ter Express – software pro správu životní-
ho cyklu výrobku a výrobních dat. Veloci-
ty Roadshow letos postupně zavítá do čtyř 
měst České republiky:
– 20. 3.: Praha (hotel Aquapalace),
– 22. 3.: Brno (hotel Holiday Inn), 
– 28. 3.: Ostrava (Vítkovice, a. s., vzděláva-

cí centrum),
– 29. 3.: Uherský Brod (Slovácké strojírny, 

a. s., vzdělávací centrum).

Seminář proběhne vždy od 9 do 13:30 ho- 
din a přednášející se budou věnovat tomu, 
jak zvýšit produktivitu lepší organizací 
vnitřního chodu firmy, jak eliminovat na-
plánované náklady, zlepšit flexibilitu vhod-
nějším rozložením vlastních sil a zdokona-
lit správu dokumentace. Na semináři vy-
stoupí zákazníci společnosti Siemens PLM 
Software a podělí se o své zkušenos-
ti a postřehy z praxe. Zájemci se mohou 
registrovat na www.siemens.com/plm/
cz/velocityroadshow, kde je také uveden  
program.                                               (ed)


