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Nová doporučení a investice jsou často 
iniciovány nehodami

Je smutnou skutečností, že pokrok v otáz-
kách bezpečnosti je mnohdy motivován inci-
dentem nebo nehodou a že teprve související 
škody na životech a majetku (spolu s právní-
mi následky) jsou pádným argumentem pro 
přehodnocení dosavadní legislativy a moder-
nizaci provozu.

Nejinak tomu bylo i při velké havárii 
ve skladu ropných produktů Buncefield Oil 
Storage Depot v britském Hemel Hempste-
ad Hertfordshiru v roce 2005 (vložený text; 
obr. 1). Britský úřad HSE (Health and Safety 
Executive) jako jeden z výsledků při vyšetřová-
ní příčin této nehody určil dvacet základních te-
matických okruhů (členěných do více než 300 
konkrétních doporučení) souvisejících s bez-
pečností v oblasti skladování ropných produktů 
(viz závěrečná zpráva z vyšetřování [3], obr. 2).

Během práce na zprávě [3] bylo konsta-
továno, že žádná dosavadní norma týkající 
se bezpečnosti v oblasti skladovacích nádrží 
není tak úplná jako (tehdy poslední) třetí vy-
dání normy API 2350.

Poučit se z předchozích chyb

Není překvapením, že rozhodujícími chy-
bami jsou v případech přeplnění nádrží chyby 
v systému řízení, jak to dosvědčuje i násle-
dující výňatek ze zprávy HSE z vyšetřování 
nehody v Buncefieldu [3]:

„Přestože byl systém řízení (management 
system) nezávisle auditován, vykazoval nedo-
statky a navíc nebyl v praxi dodržován.

Personál byl před nehodou pod rostoucím 
tlakem. Sklad byl plněn třemi produktovody, 
z nichž pouze u jednoho měl operátor jakýsi 
vliv na průtok a načasování příjmu produk-
tu. Personál neměl k dispozici dostatek snad-
no dostupných informací nezbytných k přesné 
správě dodávek produktů.

Obrat příjmu a výdeje v provozu rostl; tlak 
na místní management se tím dále zvyšoval, 
důsledkem čehož jeho schopnost sledovat pro-
ces skladování klesala. Tlak na personál byl 
dále vystupňován nedostatkem technické pod-
pory ze strany vedení firmy.“

Uvedený scénář, který vedl k neblaze pro-
slulému incidentu, není bohužel ojedinělý. 

Norma API 2350 – ochrana před přeplněním 
v novém

Naštěstí pro její dosavadní i budoucí uživa-
tele byly při tvorbě čtvrtého vydání normy 
API 2350 vzaty v úvahu poznatky z neho-
dy v Buncefieldu i z dalších incidentů, které 
byly zkombinovány s osvědčenými postupy 
(best practices) používanými při plnění nádr-

ží ve všech jednotlivých sektorech petroche-
mického průmyslu. Zásadní podíl na tom, že 
byly do aktuálního vydání normy API 2350 
promítnuty všechny poznatky a poučení z ne-
hody v Buncefieldu, má právě HSE.

Rozsah působnosti normy API 2350

Než bude pozornost věnována samotné 
normě, vymezme, kterých provozů se norma 
API 2350 netýká. Jsou to:

– podzemní nádrže,
– nadzemní zásobníky menší než 5 000 l,
– provozní nádrže,
– nádrže, v nichž jsou skladovány jiné kapa-

liny než petrochemické,
– nádrže na LPG a LNG,
– nádrže u čerpacích stanic.

Z uvedeného vyplývá, že zařízení, která 
norma API 2350 pokrývá, jsou zejména at-
mosférické skladovací nádrže obsahující pe-
trochemické kapaliny třídy I a II vyskytující 
se v rafineriích, u produktovodů, v terminá-
lech a podobných provozech.

Geneze normy API 2350

Norma API 2350 byla 
poprvé vydána v roce 1987. 
Druhé vydání bylo revido-
váno a rozšířeno o progra-
my prevence nouzových 
ztrát produktů.

Ve třetím vydání byla 
rozpracována problematika 
kapalných uhlovodíků třídy 
I a třídy II a stanovena kla-
sifikace tankovišť.

Při tvorbě současného 
i minulých vydání tohoto 
dokumentu se autoři zamě-
řili na přednosti vyplývají-
cí z použití metod ochrany 
skladovacích nádrží v rop-

ných zařízeních před přeplněním zejména 
z hledisek:
– bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
– optimalizace pracoviště obsluhy provoz-

ních postupů,
– kontroly, ověřování a údržby,
– výběru a instalace zařízení a systémů,
– návrhu a realizace bezpečných pracovních 

i nouzových postupů a školení,
– řízení programů změn ve vztahu k preven-

ci přeplnění nádrže,

Od května tohoto roku měli zájemci příležitost se seznamovat se čtvrtým vydáním normy 
API 2350 [1], zabývající se ochranou skladovacích nádrží v petrochemických provozech před 
přeplněním. Otázky bezpečnosti těchto provozů stojí v poslední době v popředí manažer-
ských procesů. Imperativem dne se stal požadavek začlenit hlediska funkční bezpečnosti 
do celého životního cyklu zařízení. Vzhledem k uvedenému trendu je vhodné se blíže podívat 
i na tuto normu – na rozdíly oproti předchozím vydáním a na její vztah k ostatní legislativě.

Buncefield, Velká Británie, 2005
Nádrž č. 912 ropného skladu Buncefield Oil Storage Depot v britském Hemel Hempste-

ad Hertfordshiru byla 11. prosince 2005 v ranních hodinách přeplněna; odpařováním unika-
jícího paliva vznikl mrak benzinových par, který zanedlouho explodoval. Exploze a násle-
dující požár způsobily značné škody (asi 1,2 miliardy eur). Mezi nejpozoruhodnější výsled-
ky vyšetřování patří zjištění, že:
a) servomechanický hladinoměr udával stále tutéž polohu hladiny, přestože nádrž byla ply-

nule plněna benzinem,
b) operátoři nereagovali na rozpor,
c) řídicí systém nerozpoznal ubývající prostor v nádrži a rychlost plnění byla naopak zvýšena,
d) dotyčná nádrž byla sice vybavena mechanickým detektorem horní mezní polohy hladiny, 

který se ale neaktivoval…

Podrobnosti lze nalézt na www.buncefieldinvestigation.gov.uk/index.htm.

Obr. 1. Závažná havárie ve skladu ropných produktů v Buncefieldu 
(na snímku) byla důsledkem řady navazujících selhání na všech 
úrovních systému řízení (zdroj: Royal Chiltern Air Support Unit)
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– začlenění současné techniky a postupů po-
užívaných při řízení technologických pro-
cesů a automatických bezpečnostních pří-
strojových systémů.

Čtvrté vydání normy API 2350

Čtvrté vydání normy, kterému se tento člá-
nek dále věnuje, vychází z dosavadních zku-
šeností i současného stavu, a především klade 
důraz na úlohu a kvalitu systémů řízení v ob-
lasti správy úložišť kapalných uhlovodíků.

Vzhledem k tomu, že hlavním účelem za-
řízení a postupů popisovaných v normě je vy-
tvořit základní předpoklady k účinné preven-
ci přeplnění, obsahuje její nové vydání také 
nové definice a požadavky v oblasti výstrah. 
Ke zmenšení rizika jsou využity současné po-
stupy zavedené v této oblasti a v průmyslu 
obecně uznávané osvědčené postupy.

V rámci přípravy čtvrtého vydání normy 
API 2350 byly revidovány všechny její do-
savadní kapitoly i přílohy. Jsou přidány ilu-
strace názorně určující objemy nádrže a jed-
notlivé kritické hladiny.

Norma API 2350 řeší ochranu před přepl-
něním. Říká tedy, jak zabránit přetečení pro-
duktu z nádrže, jejímu poškození a případ-
ným souvisejícím škodám v důsledku této 
události. Nezabývá se tudíž jinými oblastmi 
týkajícími se nadzemních nádrží, jako jsou 
např. minimální provozní úrovně atd.

Základem normy API 2350 jsou současné 
bezpečné provozní postupy a existující kon-
sensuální normy používané v průmyslu. Ná-
rodní a místní předpisy nebo zákony mohou 
v oblasti ochrany nádrží před přeplněním ur-
čovat ještě další požadavky.

Proces ochrany před přeplněním (OPP) 
jako součást systému řízení

Změnou zejména odlišující čtvrté vydání 
normy API 2350 od vydání předchozích je 
zásadní důraz kladený při prevenci přeplnění 
nádrží na úlohu systému řízení. O co v tom-
to případě jde?

Systém řízení umožňuje organizaci řídit 
své procesy nebo činnosti tak, aby výsledné 
výrobky či služby plnily cíle, které si sama 
pro sebe stanovila. Cílem může být uspoko-
jování požadavků majitelů na zisk a zákaz-
níků na kvalitu produktů, udržování shody 
s předpisy, plnění požadavků v environmen-
tální oblasti atd.; zpravidla má organizace 
cílů několik. Mnoho firem používá systémy 
řízení ke snížení rizika incidentů týkajících 
se bezpečnosti zařízení, zdraví lidí či kvali-
ty životního prostředí na co nejnižší možnou 
míru s přihlédnutím k nejmodernějším tech-
nickým poznatkům a osvědčeným provoz-
ním postupům.

Tím, že klade důraz na systém řízení, nové 
vydání normy API 2350 sleduje významný 
průmyslový trend důrazu na prevenci mimo-
řádných událostí. Norma jmenovitě jako je-
den z procesů probíhajících v organizaci defi-

Tab. 1. Kategorizace systémů ochrany před přeplněním podle normy API 2350: schémata 
uspořádání a základní charakteristiky (LAH – high tank alarm, LAHH – high-high tank alarm, 
LSH – level switch high, LSHH – level switch high-high, LT – level transmitter)

Kategorie I (manuální odečet polohy hladiny):
– nemá výstrahy přenášené do velínu,
– hladina v nádrži zjišťována ručním měřením 

nebo místním hladinoměrem,
– vyžaduje místní „manuální“ ovládání dodávky 

(vypnutí/odklon) po obdržení „manuálního“ 
signálu od zařízení,

– doporučeno používat pouze při nepřetržité 
přítomnosti obsluhy,

– nutné podrobně sledovat první a poslední 
příjem produktu a hladinu průběžně 
kontrolovat každou hodinu,

– nepoužívat v provozech s velkou četností 
operací nebo složitými přijímacími operacemi,

– doba odezvy1) 45 min

Kategorie II (ATG s výstražnou signalizací polohy hladiny):
– poloha hladiny v nádrži (povinně ATG2)) a výstra-

ha se přenášejí na vzdálené místo (dispečink),
– vyžaduje místní „manuální“ ovládání dodávky 

(vypnutí/odklon),
– výstraha ATG nastavena na LOC: HH3),
– výstraha není nezávislá na ATG (tentýž senzor 

pro ATG a výstrahu),
– lze používat na zařízení plně nebo částečně obsluž-

ném, jestliže příjmy sleduje operátor ve velínu,
– na místě vyžadováno sledování 30 min na za-

čátku a na konci příjmu produktu; u zařízení 
částečně obslužného se musí dopravce podílet 
na sledování,

– upozornění doporučeno při LOC: H4),
– doba odezvy 30 min

Kategorie III (ATG a nezávislá výstražná signalizace polohy hladiny):
– hladina v nádrži a výstraha se přenášejí 

k operátorovi do velínu,
– výstraha je nezávislá na ATG a je nastavena na 

LOC: HH,
– vyžaduje místní „manuální“ ovládání dodávky 

(vypnutí/odklon),
– u bezobslužného provozu musí výstraha 

automaticky vyrozumět dopravce nebo 
automaticky ukončit příjem; příjem se musí 
automaticky zastavit také při výpadku proudu,

– doba odezvy 15 min

Kategorie AOPS (automatizovaný systém ochrany před přeplněním):
– základní řídicí systém může být kategorie I, II 

nebo III,
– AOPS je na provozu nezávislý, 
– nevyžaduje místní „manuální“ ovládání dodávky 

(vypnutí/odklon),
– AOPS přidán jako další vrstva ochrany nad 

kategorie I, II nebo III, jestliže z posouzení 
rizik vyplývá, že přijatelné úrovně rizika nelze 
dosáhnout jinak

1) Doba odezvy je časový úsek, během kterého musí dojít k odezvě na danou výstrahu nebo upozorně-
ní, nemá-li být aktivována výstraha vyšší úrovně, popř. k přeplnění nebo poškození nádrže (souvisí 
s průtokem, komunikační odezvou, reakční dobou personálu, dobou odezvy řídicího systému a dalšími 
bezpečnostními faktory).

2) automatický hladinoměr (Automatic Tank Gauging – ATG)
3) LOC: HH – level of concern: high-high level
4) LOC: H – level of concern: high level
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nuje proces ochrany před přeplněním – Over-
fill Prevention Process (OPP) – a vyžaduje 
jeho naplnění. Koncept OPP propojuje v je-
den celek personál, zařízení a postupy vážící 
se k operacím plnění nádrží za účelem ma-
ximalizovat výkonnost skladového systému 
a současně se vyhnout událostem typu pře-
plnění. Zavedení konceptu OPP je významné 
především tím, že norma již neříká jenom, jak 
navrhnout, provozovat a udržovat zařízení, ale 
také jak by firma měla řídit své procesy a po-
stupy spojené s plněním nádrží.

Ačkoliv norma API 2350 vyžaduje, aby 
organizace měla systém řízení pro oblast pre-
vence a ochrany před přeplněním, neurčuje, 
jak jej vyvinout nebo zavést. Organizace ob-
vykle spoléhají na systémy řízení, které byly 
vyvinuty v reakci na vážné nehody v minu-
losti. U velkých a středně velkých firem jsou 
tyto systémy řízení poměrně časté. Tyto fir-
my se naučily využívat systémy řízení k sys-
tematické redukci počtu a závažnosti inciden-
tů i ke zdokonalování dalších aspektů svého 
podnikání. Přesvědčily se o tom, že mají-li 
být účinné, musí tyto systémy být vhodné pro 
daný účel a především musí být nedílnou sou-
částí „firemní kultury“.

I nejjednodušší systémy řízení vyžadu-
jí vynaložení spousty času, energie a zdrojů 
a musí být aktivně podporovány na nejvyšší 
úrovni organizace. Bez aktivní podpory a pro-
sazování ze strany vrcholového managementu 
není šance na fungující systém řízení.

Je doporučováno, aby organizace, 
v nichž systém řízení funkční bezpečnos-
ti v žádné podobě neexistuje, zvážily vývoj 
a zavedení alespoň nejjednoduššího základ-

Tab. 2. Základní normativní rámce pro oblast ochrany nádrží před přeplněním 
(zejména v petrochemickém průmyslu)

SIS/SIL (Safety Instrumented Systems/Safety Integrity Level):
– jsou vesměs široce přijímány (viz normy IEC 61508, IEC 61511, ANSI/ISA-84),
– zahrnují funkční bezpečnost do celého životního cyklu zařízení,
– nabízejí certifikaci měřidel a statistiky selhání,
– poskytují uživateli kvantitativní faktor snižování rizika tím, že určují požadavky pro různé 

úrovně bezpečnosti (SIL).
TÜV/DIBt WHG (TÜV/Deutsches Institut für Bautechnik Wasserhaushaltsgesetz):
– certifikace shody zařízení určených k prevenci úniku látek znečišťujících vodu,
– akceptuje jeden přístroj pro kontinuální měření polohy hladiny i pro měření kritických 

hladin (ochrana před přeplněním),
– původně německý certifikát, pro nedostatek jiných alternativ používaný i mezinárodně.

API 2350 Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities (ochrana 
skladovacích nádrží v petrochemických provozech před přeplněním):
– sestavena mezinárodním týmem, ale s převahou amerických uživatelů a výrobců,
– vychází z obecně mezinárodně akceptovaných osvědčených postupů (best practices).

Health and Safety  
Executive

Safety and environmental 
standards for fuel storage sites
Process Safety Leadership Group 
Final report

Obr. 2. Závěrečná zpráva HSE o vyšetřování 
příčin havárie v Buncefieldu [3] určuje v sou-
vislosti s nehodou dvacet základních tema-
tických okruhů souvisejících s bezpečností 
v oboru skladování ropných produktů a uvádí 
celkem více než 300 konkrétních doporučení 

ního systému řízení, který však bude vhod-
ně řešit bezpečnostní hlediska mj. také v ob-
lasti správy nádrží. Aby toho dosáhly, měly 
by zajistit, aby systém řízení funkční bez-
pečnosti obsahoval příslušné principy z nor-
my API 2350. Toto doporučení je důležité 
zejména pro ty firmy, které rostou nebo se 
spojují s dalšími společnostmi. Každá akvi-
zice je až do doby, než jsou zcela sjednoce-
ny všechny systémy řízení i technické pro-
středky a provozní postupy, potenciálně vel-
mi riziková.

Kategorie systémů ochrany před 
přeplněním nádrží

Na omezeném prostoru nelze podrobně 
představit celou normu, která určuje poža-
davky na systém řízení, program prevence 
přeplnění a způsob posuzování rizik a jejich 
úrovně, specifikuje kategorie nádrží a katego-
rie systémů ochrany před přeplněním, krité-
ria výběru provozních přístrojů, způsob sprá-
vy výstrah, postupy při přeplnění nádrží, re-
akční doby ochran atd.

K nahlédnutí „dovnitř“ normy API 2350 
uveďme alespoň tolik, že norma rozlišuje čty-
ři kategorie systémů ochrany před přeplně-
ním (popř. nádrží, které jsou jimi vybaveny) 
označené kategorie  I, kategorie  II, katego-
rie III a kategorie AOPS (Automated Overfill 
Protection System). Základní charakteristiky 
a odlišnost jednotlivých kategorií jsou patr-
né z tab. 1.

je u těch nádrží, kde jsou rizika považována 
za významná, hojně používána metoda LOPA 
(Layers  of  Protection Analysis). V příloze 
E normy API 2350 je uveden demonstrační 
příklad vyhodnocení rizik přeplnění nádrže.

Hlavní faktory, které je při hodnocení rizi-
ka přeplnění nádrží třeba brát v úvahu, jsou:
– četnost, rychlost a doba plnění;
– přesnost systémů měření průtoku;
– přesnost kalibrace nádrže (jak kalibrační 

nebo ověřovací tabulky, tak i kritické hla-
diny – high-high apod.);

– systémy pro sledování příjmů;
– míra sledování a dohledu nad funkčními 

schopnostmi použitého hladinoměrného 
systému;

– vliv složitosti a provozního prostředí na 
schopnost obsluhujícího personálu zabrá-
nit přeplnění, např. při: plnění několika 
nádrží najednou, přepínání mezi nádrže-
mi během příjmu nebo velkých změnách 
hladiny během příjmu a při zpětném toku 
produktu.
V souvislosti s uplatňováním normy API 2350 

je vhodné, aby každý provozovatel prove-
dl vstupní úvahy o důsledcích souvisejících 
s přeplněním nádrží ve svém provozu z větší-
ho počtu hledisek. Pro tyto úvahy je vhodné 
brát jako základní faktory např. třídu hořla-
vosti, popř. výbušnosti skladovaných materiá-
lů, počet osob v provozu, popř. mimo provoz, 
které by byly ovlivněny přetečením nádrže, 
riziko eskalace nebezpečných událostí v pro-
vozu či mimo něj, riziko dopadu na životní 

prostředí v bezprostřední i vzdálenější blíz-
kosti provozu atd.

V oblasti bezpečnosti neexistuje jen 
jediná norma či certifikát

Pokud jde o celkový pohled, je vhodné 
poznamenat, že v oblasti posuzování a za-
jišťování funkční bezpečnosti průmyslových 
zařízení koexistuje větší počet normativních 
rámců. Z užšího pohledu prevence přetečení 
nádrží, zejména v petrochemickém průmyslu, 
jsou nejvýznamnější tři (včetně normy API 
2350), jež jsou uvedeny a stručně charakte-
rizovány v tab. 2.

Norma API 2350 a hodnocení rizik 

Pro kategorizaci přijatelných nebo nepři-
jatelných rizik spojených s potenciálními pří-
pady přeplnění nádrží předepisuje norma API 
2350 použití systému posouzení rizik (Risk 
Assessment). Rizika jsou přitom specifická 
pro každý provoz a provozovatele. Důležité 
je, že norma API 2350 neurčuje, jak by měla 
být rizika hodnocena; odkazuje na normu 
IEC/ISO 31010 ed 1.0 (2009-11) Risk mana-
gement – Risk assessment techniques (ČSN 
EN 31010:2011: Management rizik – Techni-
ky posuzování rizik, leden 2012), která uvá-
dí mnoho vhodných metod. Ve Velké Británii 
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standardy

Pozici normy API 2350 v daném srovná-
ní posiluje skutečnost, že je součástí širšího 
celku dokumentů z dílny organizace Ame-
rican Petroleum Institute (API). Jde zejmé-
na o tyto normy a doporučení týkající se 
skladování ropných (i neropných) produk-
tů (MPMS – Manual of Petroleum Measure-
ment Standards): 
– API MPMS Chapter 3.1B Standard Prac-

tice for Level Measurement of Liquid Hyd-
rocarbons in Stationary Tanks by Automa-
tic Tank Gauging, 2nd ed., June 2001,

– API MPMS Chapter 3.3 Standard Practi-
ce for Level Measurement of Liquid Hyd-
rocarbons in Stationary Pressurized Sto-
rage Tanks by Automatic Gauging, 1st ed., 
June 1996,

– API MPMS Chapter 3.6 Measurement of 
Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Me-
asurement Systems, 1st ed., February 2001,

– API MPMS Chapter 7.3 Temperature De-
termination-Fixed Automatic Tank Tempe-
rature Systems, 2nd ed., October 2011.
V dané souvislosti je možná vhodné zmí-

nit také sérii evropských směrnic řady Seve-
so. Problematikou závažných průmyslových 
havárií se v současné době zabývá směrnice 
Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závaž-
ných havárií s přítomností nebezpečných lá-
tek (tzv. směrnice Seveso II), která je zamě-
řena na prevenci závažných havárií zahrnují-
cích velká množství nebezpečných látek nebo 
jejich směsí.

Přínosy normy API 2350 vlastníkům 
a operátorům petrochemických provozů 

Co přinese akceptace postupů obsaže-
ných v normě API 2350 provozovatelům skla-
dovacích nádrží? Jednoznačně menší počet 
incidentů či nehod souvisejících s přeplně-

ním, což má nezanedbatelný vliv na nákla-
dy i reputaci firmy. Dodržování současných 
osvědčených a doporučených postupů (byť je 
národní legislativa přímo nevyžaduje) bude 
pozitivně vnímáno regulačními orgány i (od-
bornou) veřejností, nemluvě o právních sou-
vislostech, jestliže incident či nehoda na-
stanou.

Jako vedlejšího efektu bude při respekto-
vání doporučených postupů z API 2350 do-
saženo zdokonalení systémů řízení (včetně 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí) 
i řídicích algoritmů a racionálnějšího uspořá-
dání zařízení (např. použití jednoho výstraž-
ného hlášení).

Shrnutí

Čtvrté vydání normy API 2350 není doko-
nalé, jak tomu bývá u všech konsensuálních 
dokumentů (na jeho tvorbě se podíleli mimo 
jiné odborníci z firem Shell, Exxon a BP). 
Právě zástupci BP požadovali zpravidla tvrd-
ší znění a náročnější podmínky. Motivováni 
byli vynaložením velkých finančních částek 
po havárii v Mexickém zálivu a neviděli dů-
vod, proč by si ostatní petrochemické firmy 
neměly také „pustit žilou“ při naplňování no-
vých požadavků normy...

Ale i přesto je norma API 2350 nejlep-
ším průmyslovým standardem, který v dané 
oblasti v současné době existuje. Velké fir-
my již začaly používat postupy ze čtvrtého 
vydání normy API 2350 a postupně „pře-
vlékají“ své skladovací nádrže do katego-
rií III a AOPS.

Je však dobré vést v patrnosti, že bez ohle-
du na jakoukoliv technickou a bezpečnostní 
normu zůstane největším rizikem incidentů 
a nehod souvisejících s přeplněním nádrží 
nedostatečná informovanost a nekompetent-

nost lidí; ať už obsluhujícího personálu, nebo 
managementu.
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AMD Embedded G-Series APU 

Společnost AMD oznámila, že uvádí na 
trh novou typovou řadu procesorů AMD 
Embedded G-Series s AMD Embedded G-
T16R Accelerated Processing Unit (APU). 
AMD G-T16R je čipová sada cílená na zaří-
zení s velmi malou spotřebou, malými rozmě-
ry a citlivá na cenu. Průměrná spotřeba je jen 
2,3 W, TDP 4,5 W. 
Nové procesory a procesorové jednotky jsou 
určeny pro zařízení průmyslové automatizace, 
lékařskou techniku a dopravní techniku. 
Například v průmyslové automatizaci může 
snížení spotřeby jednotlivých vestavných 
zařízení v součtu představovat významnou 
úsporu energie. Ve zdravotnictví je možné 
procesory použít pro terminály, jež jsou součástí 
nemocničního lůžka a vydrží dlouhodobě 
pracovat z baterií.                                   (Bk) 

  Matlab 8 
a Simulink 8 – Release 2012b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma 
MathWorks®, výrobce softwaru pro technic-
ké výpočty, modelování a simulace, uvádě-
jí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetní-
ho, vývojového a simulačního prostředí Mat-
lab R2012b. Změny v základních modulech 
Matlab a Simulink jsou tak významné, že 
autoři povýšili po osmi letech základní čís-
lo verze na 8.

Základní modul Matlab® má k usnad-
nění a urychlení práce programátora nové 
grafické rozhraní se sadou záložek s ikona-
mi (toolstrip) a také nový uživatelsky kon-
figurovatelný panel nástrojů Quick Access 
Toolbar. Nově lze rovněž vytvářet uce-
lené uživatelské aplikační programy při-
pravené k distribuci a sdílení v prostředí 
Matlab za podpory nového aplikačního sys-

tému Matlab Apps. Nový produkt Matlab 
Production Server umožňuje spouštět pro-
gramy vytvořené v prostředí Matlab jako 
součást webových, databázových nebo pod-
nikových aplikačních programů.

Nejvýznamnější novinkou v simulač-
ním prostředí Simulink® je zcela nový edi-
tor, jednotný pro platformy Windows, Linux 
a MAC OS, s vestavěným nástrojem pro mo-
delování stavových automatů a řídicí logiky 
Stateflow®, zdokonaleným grafickým vzhle-
dem modelů a mnoha novými funkcemi včet-
ně rozšíření podpory přímého spouštění vy-
tvořených modelů na vý ukovém hardwaru.

Samozřejmostí verze R2012b jsou aktua-
lizace všech existujících knihoven aplikač-
ních programů.

Podrobné informace o produktech Matlab 8  
a Simulink 8 lze nalézt na www.humusoft.
cz, popř. získat na semináři, který se usku-
teční v Praze 9. října 2012 (www.humusoft.
cz/akce/matlab-simulink-8).                  (pb)


