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veletrhy a konference

něm krytí IP66 lze používat i ve velmi nepří-
znivých provozních podmínkách. Sinumerik 
OP 019 získal v roce 2011 prestižní meziná-
rodní ocenění iF product design award. Tato 
cena je více než 50 let symbolem vytříbené-
ho designu a pokrokového způsobu myšlení. 

Rozhraní Drive CLiQ interface se stává 
standardem

V expozici společnosti Siemens bude rov-
něž představeno rozhraní Drive CLiQ, které 
je používáno v řadě řídicích systémů Sinu-
merik a pohonů Sinamics S120. Rozhraní má 
oprávněné ambice stát se standardem pro pře-
nos dat mezi řídicími systémy a pohony pro 
obráběcí stroje, a výrobci odměřování (např. 
Heidenhain, Renishaw, Magnescale či Fagor) 
proto již reagují na požadavky trhu a začína-
jí dodávat své produkty právě 
s tímto rozhraním. 

Siemens podporuje 
technické vzdělání

Ani letos Siemens nezapo-
míná na již tradiční pracoviš-
tě věnované školám a vzdělá-
ní v oblasti CNC. Prezentace 
bude patřit zejména výukové-
mu softwaru SinuTrain, tento-
krát ve verzi SinuTrain Operate. 
Práci v tomto programovacím 
prostředí si budou moci zájem-
ci vyzkoušet prostřednictvím 
„simulačního kufru“. Software 
je navržen pro technologickou 
přípravu výroby, ale především je určen pro vý-
uku na strojích NC. SinuTrain je plnohodnot-
nou verzí řídicího systému Sinumerik a na PC 
se chová jako reálný stroj. Je možné do něj na-
hrát data o konkrétním stroji, využívat standard-
ní cykly a všechny další funkce. Plná licence 
výukového softwaru SinuTrain nabízí progra-
movací prostředí pro všechny technologie, stej-
ně jako řídicí systémy Sinumerik. 

Své znalosti programování mohou studenti 
středních škol uplatnit v soutěži mladých pro-

gramátorů pořádané Svazem strojírenské tech-
nologie, jež se bude konat v pavilonu A. Fir-
ma Siemens vybavila soutěžní učebnu deseti 
pracovišti (obr. 4), kde budou v průběhu vele-

trhu řešit úlohu ti studenti středních škol, kte-
ří si pro vypracování soutěžního zadání zvolili 
řídicí systém Sinumerik. Letos společnost Sie-
mens připravila ještě novinku, jejímž prostřed-
nictvím by ráda oslovila studenty technických 
vysokých škol. Ve spolupráci s redakcemi ča-
sopisů Technický týdeník a MM Průmyslové 
spektrum bude v průběhu veletrhu slavnostně 
vyhlášena soutěž v CNC programování pro 
studenty vysokých škol. Veškeré podrobnosti 
o této soutěži, jejím průběhu, zadání příkladů 

a odevzdání hotových prací se zájemci dozvě-
dí ve stánku společnosti Siemens.

Siemens PLM Software

Stejně jako v loňském roce bude v expo-
zici společnosti Siemens představena také 
nabídka softwaru a služeb v oblasti řízení ži-
votního cyklu výrobků (PLM – Product Life
cycle Management). Na veletrhu budou pre-
zentovány systémy pro vývoj, konstrukci, 
výrobu a správu dat o výrobku (CAD/CAM/ 
/CAE/PLM). Konkrétně jde o produkty NX 
(pro návrh, simulaci a obrábění), Teamcenter 
(pro správu dat o produktech a procesech), 
Tecnomatix (pro digitalizaci výrobních proce-
sů) a Velocity (pro správu životního cyklu vý-
robků, jenž je určen pro malé a střední firmy).

Oficiálně bude české odborné veřejnosti 
představena rovněž novinka pro konstruktéry 
– Solid Edge s metodou Synchronous Tech-
nology 5. Nová verze Solid Edge přináší více 
než 1 300 zlepšení, jež vzešla z podnětů uživa-
telů, zahrnujících pokroky v metodě Synchro-
nous Technology, nové nástroje tvorby mode-
lů a mnoho pokročilých funkcí pro tvorbu vý-
kresů. Uživatelé tak mohou rychleji vytvářet 
kvalitnější produkty. Oficiálně bude nová verze 
Solid Edge představena v úterý 11. září v kon-
ferenčním sále administrativní budovy BVV. 
Zájemci o účast se musí předem zaregistrovat 
na www.siemens.cz/plm.

(Siemens)

Společnost Siemens

Siemens působí již 121 let v prostředí českého průmyslu, v němž vytváří bezmála 10,5 
tisíce pracovních míst. To řadí společnost Siemens mezi největší zaměstnavatele v Česku. 
Své produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oborech ener-
getika, zdravotnictví, průmyslová a veřejná infrastruktura a informační technika. Skupina 
podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen až září) 
obrat 32 miliard korun. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliardy korun, se Siemens 
v České republice řadí mezi největší vývozce. Skupina Siemens Česká republika je součás-
tí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který působí na světovém trhu více 
než 160 let a ve finančním roce 2010/2011 dosáhl obratu 73,5 miliardy eur s čistým ziskem 
7 miliard eur a zaměstnával zhruba 360 tisíc pracovníků po celém světě. Více informací lze 
nalézt na www.siemens.cz a www.siemens.com.

Obr. 5. Vizualizace vytvořená softwarem Teamcenter
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y   Kontron vítá ratifikaci 
standardu COM Express mini

Společnost Kontron vítá, že sdružení 
PICMG (PCI Industrial Manufacturers Group) 
oficiálně přijalo standard COM Express mini 
pro desky formátu, jenž byl v podání firmy 
Kontron nazýván nanoETXexpress. Jde o des-
ky rozměru 84 × 55 mm, vhodné zvláště pro 
mobilní a přenosná zařízení. 

Přijetím nového standardu doplnilo sdru-
žení PICMG sortiment COM Express o des-
ky nejmenšího formátu mini. Protože desky 
formátu nanoETXexpress jsou na trhu již od 
roku 2008, mohou uživatelé už od začátku 
využívat širokou nabídku modulů, vývojo-

vých desek a sad, spolehlivé uživatelské pří-
ručky pro vývoj vlastních systémů, technic-
kou podporu a služby.

Firma Kontron již od počátku vyvíjela na-
noETXexpress s tím, že se časem stane sou-
částí specifikací PICMG. Uživatelé tak mají 
k dispozici úplnou sadu standardů pro vestavné 
systémy založené na platformě procesorů x86. 

Výška osazení desky je stejná jako u ostat-
ních desek standardu COM Express. Kon-
tron nabízí také desky s redukovanou výš-
kou, vhodné zvláště pro panelové počítače 
nebo přenosná zařízení typu handheld. Po 
elektrické stránce obsahuje deska 220pino-
vý konektor. Videosignály jsou přenášeny 
rozhraním DDI, které je konfigurovatelné 
jako DisplayPort, DVI/HDMS nebo SDVO, 

a jednokanálovým LVDS. Volitelně lze použít 
Embedded DisplayPort (eDP). To umožňuje 
instalovat dva monitory s odlišným, nezávis-
lým obsahem. Na konektoru jsou dále čtyři 
kanály PCI Express, z nich je obvykle jeden 
vyhrazen pro gigabitový Ethernet, dvě roz-
hraní SATA a až osm USB 2.0, volitelně čtyři 
USB 3.0. Navíc je pro multimediální systémy 
k dispozici audiovstup a výstup AC97/HD. 
Dále jsou k dispozici dva sériové porty, 
z nichž jeden je možné využít pro CAN. Na-
pájecí napětí je od 4,75 do 20 V DC. 

Připomeňme, že malé rozměry nemusí zna-
menat malý výpočetní výkon: Kontron nedáv-
no uvedl na trh modul COMe-mCT10 s dvou-
jádrovým procesorem Intel Atom.  

(Bk)




