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Řídicí systém Simatic PCS 7 ve verzi 8.0 
SP1 (PCS7 V8.01), který je v současné době 
na trhu, přináší mnoho nových možností a vy-
lepšení. K nejvýznamnějším novinkám patří 
především zbrusu nová procesorová jednotka 
CPU 410-5H, dále redundantní provozní ar-

chivační program pro účely spolehlivé dlou-
hodobé archivace technologických údajů, 
přepracovaná koncepce systému správy vý-
stražných hlášení a nabídka technologických 
knihoven ke sledování mechanických kompo-
nent pro účely preventivní údržby.

Procesorová jednotka CPU 410-5H

Nová procesorová jednotka CPU 410-5H 
je mimořádná hned v několika ohledech. Na-
bízí mimořádně velký výkon a širokou výba-
vu, vyšší stupeň ochrany proti vnějším vli-
vům, jako jsou vlhkost a teplota, stupňovi-
tě rozšiřitelnou paměť RAM a rozhraní pro 
komunikační sběrnice s protokoly Profibus- 
-DP a Profinet. Nová CPU 410-5H PN/DP je 
ukázána na obr. 1, její základní charakteris-
tiky shrnuje tab. 1.

Jestliže uživatel spojí dvě jednotky CPU 410 
optickým kabelem při použití synchronizačních 
modulů, získá redundantní CPU 410-5H pra-
cující na principu 1oo2 se zvýšenou odolností 
proti poruše. Při použití programovacího ná-
stroje S7F System a bezpečnostních karet I/O 

Nové možnosti řídicího systému Simatic PCS 7

může CPU 410-5H dokonce fungovat jako 
bezpečnostní jednotka s certifikací podle IEC 
61508 na úrovni až SIL 3.

K větší spolehlivosti přispívá vypuštění 
mechanických komponent typu přepínacího 
tlačítka volby módu Stop/Start/Reset a vypuš-
tění slotu paměťové karty. Zaváděcí paměť je 
integrována přímo do CPU v dostatečné veli-
kosti 48 MB, takže slot již není třeba.

Díky uvedeným unikátním vlastnostem 
dokáže jedna procesorová jednotka nahradit 
celé výkonové a funkční spektrum procesorů 
od CPU 412 až po CPU 417, a to i v redun-

dantních konfiguracích CPU 412H až CPU 
417H. Skutečnost, že celou skupinu proceso-
rových jednotek řady 400 a 400H lze nahra-
dit pouze jedním typem hardwaru, znamená 
obrovský přínos nejen pro provozovatele ří-
dicího systému, který vystačí s menším po-
čtem typů náhradních dílů, ale také pro pro-
jektanta systému, který nadále nebude muset 
hledat, jakou procesorovou jednotku použít 
pro konkrétní automatizační úlohu, aby vý-
početním výkonem a kapacitou paměti vyho-
věla daným požadavkům. Jedna CPU 410 do-
káže typicky obsloužit až 2 600 provozních 
objektů, tj. asi 4 000 I/O!

Archiv provozních údajů a informační 
server

Provozní program pro archivaci provoz-
ních údajů byl pod označením Process His-
torian představen v systému Simatic PCS 7 
V8.0 jako nová, velmi výkonná platforma pro 
dlouhodobou archivaci technologických úda-
jů, hlášení a protokolů o zpracování vsádek 
(batch). K jeho nesporným přednostem patří 
možnost dlouhodobě archivovat data zároveň 
z několika kombinovaných projektů automa-
tizačních systémů, a to jak při použití řídicí-
ho systému PCS 7, tak i tradičního SCADA 
softwaru Simatic WinCC. Struktura archi-
vačního systému nástroje Process Historian 
je rozšiřitelná a výkon archivačního systému 
závisí pouze na výkonnosti použitého hard-
waru serveru. Doporučené minimální poža-
davky na hardware splňuje průmyslový počí-
tač Siemens IPC 847C s operačním systémem 

Windows 2008 32/64bit.
Novinkou, kterou při-

náší SP1 pro PCS 7 V8.0, 
je možnost nakonfiguro-
vat provozní archivační 
program jako redundant-
ní, a tak dosáhnout vět-
ší dostupnosti a spolehli-
vosti archivace v dlouho-
dobém výhledu.

K prezentování pro-
vozních údajů archivova-
ných v prostředí Process 
Historian lze použít infor-
mační server PCS 7. Ten 
umožňuje vytvářet z ar-
chivovaných údajů uži-
vatelské zprávy k prezen-
tování prostřednictvím 
webu, ve formátu PDF či 
jako soubory pro progra-
my MS Excel a MS Word 
(obr. 2). K novým funk-
cím informačního serveru 
patří možnost generovat 

zprávy při výskytu určité události (dosažení 
hodnoty technologické proměnné, vznik vý-
stražného hlášení) a odesílat je elektronickou 
poštou na určené adresy. Použitý systém tvor-
by zpráv je založen na službě MS Reporting 
service. Zprávy lze pohodlně upravovat a vy-
tvářet při použití nástroje MS Report builder.

Knihovna technologických funkcí APL 
a knihovna Condition Monitoring

Dalších vylepšení doznala také knihov-
na technologických funkcí APL (Advanced 
Process Library). Přibyly do ní nové funkční 

Systém pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7 je pro svou schop-
nost realizovat moderní řešení podle specifických požadavků nejrůznějších odvětví se 
spojitou výrobou v posledních několika letech jedním z neúspěšnějších řídicích systémů 
třídy DCS na trhu. Rozmanitost funkcí, provozní pružnost a výkon systému Simatic PCS 7 
v aktuální verzi 8.0 SP1 dále posouvají výkonnostní meze typického systému pro řízení 
spojitých procesů. Technologická rozšíření, která systém nyní obsahuje, nabízejí mno-
ho nových, perspektivních možností jeho využití.
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Obr. 1. Procesorová jednotka CPU 410-5H 
PN/DP

Obr. 2. Snadná tvorba zpráv s archivačním nástrojem Process 
Historian a informačním serverem



Při výběru vhodného hardwaru pro pod-
nikové procesy je třeba brát v úvahu typ 
automatizační úlohy, oblast použití a 
požadavky na výkon. Úloha se však může 
změnit, stejně tak jako požadavky na 
výkon se mohou snížit nebo naopak 
vzrůst. Jak se vypořádat s neustálými 
změnami? Vytvořit rezervu pro výpočetní 
výkon systému již na začátku? Nebo 
vyměnit automatizační stanici?

www.siemens.cz/pcs7 

Nová automatizační stanice SIMATIC PCS 7

Výkonná, robustní, flexibilní

Existuje řešení, a to i bez výměny hardwaru. 
Společnost Siemens nabízí novou automa-
tizační stanici pro SIMATIC PCS 7 s nejrych-
lejším a nejvýkonnějším procesorem 
dostupným na současném trhu, který je ur-
čen pro procesní průmysl. Jeho inovativní 
koncept dimenzování umožňuje flexibilní 
odstupňování a použití ve standardních 
i bezpečnostních aplikacích nebo v aplika-
cích se zvýšenými nároky na dostupnost 
ve všech výkonových kategoriích.
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– provoz při částečném zatížení (riziko pře-
hřátí čerpadla),

– překročení předepsaného průtoku (přetí-
žení),

– přítomnost plynu v kapalině, kavitace,
– běh na sucho, zablokování čerpadla,
– odchylka pracovního bodu čerpadla 

od energetického optima (obr. 3).

U regulačních ventilů je sledována a hlí-
dána statická charakteristika ventilu (obr. 4) 
a dále ukazatele činnosti akčních prvků ven-
tilů, jako jsou např.:
– přípustná doba bez pohybu,
– přípustná doba nepřetržitého chodu,
– přípustný počet zdvihů,
– přípustný počet změn směru pohybu,
– doba odezvy ventilu,
– samovolný pohyb (bez příkazu ze systému),
– správnost údaje při dosažení horní/dolní 

koncové polohy,
– zbytková regulační odchylka.

Souhrn

Aktuální verze systému pro řízení spoji-
tých technologických procesů Simatic PCS 7 
V8.01 přináší mnoho jak drobných vylepšení 
dosavadního systému v podobě nových tech-

bloky pro výpočet průtoku na základě měře-
ní rozdílu tlaků, bloky pro připojení zařízení 
s rozhraním Profinet, jako je např. Simocode 
PN, a byly rozšířeny funkce existujících blo-
ků – např. u ventilu o hlídání těsnosti uza-
vření. Mimoto je knihovna APL rozšířena 
o zmenšené a odlehčené verze funkčních 
bloků pro regulace, ventily, pohony a zob-

razení analogových hodnot. Tyto odlehče-
né bloky zabírají v procesorové jednotce až 
o 40 % méně paměti, a proto je lze využít 
např. ve starších typech CPU, při zvyšování 
výkonnosti systému nebo tam, kde je třeba 
bloky vykonávat co nejrychleji.

Novinkou, přicházející se systémem Sima-
tic PCS 7 V8.01, je také knihovna Conditi-
on Monitoring, kterou lze bezplatně stáhnout 
z webových stránek společnosti Siemens vě-
novaných servisu a podpoře. Jde o knihovnu 
obsahující bloky pro sledování a analýzu sta-
vu mechanických komponent, např. čerpadel 
a regulačních ventilů, a poskytující cenné in-
formace důležité pro efektivní plánování pre-
ventivní údržby.

Co se týče čerpadel, sledovány a hlídá-
ny jsou např.:
– překročení mezí výkonových hodnot (me-

chanické, elektrické),

nologických bloků a knihoven, tak i zásadní 
novinky v podobě nové CPU AS 410-5H a re-
dundantního provozního archivu technologic-
kých údajů, které posouvají možnosti řídicího 
systému Simatic PCS 7 opět o stupeň výše.

Jan Kváč, Siemens, s. r. o.

Tab. 1. Základní technické vlastnosti jednotky CPU 410-5H PN/DP

Obecné 
informace

verze firmwaru V8.0
konfigurační prostředí SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1  

+HUP CPU 410-5H
stupeň krytí IP20
provedení (verze) lakované desky plošných spojů

Paměť RAM pro program 16 MB
RAM pro data 16 MB
zaváděcí paměť integrovaná, 48 MB

Výkon CPU taktovací frekvence 450 MHz (multiprocesorový systém)
doba zpracování bloku APL asi 110 μs

Počet I/O celkem asi 7 500 (16KB I/O)
na rozhraní Profibus-DP asi 3 800 (8KB I/O)
na rozhraní Profinet asi 3 800 (8KB I/O)

Komunikace počet spojení typu S7 120
počet bloků výstražných hlášení 10 000 (až 80 000 hlášení)

Rozhraní X1: Profibus-DP 1× až 12 Mb/s, konektor Sub-D 9-pin
X5: Profinet IO, 2 porty 2× 10/100 Mb/s, konektor RJ45
X8: servis 2× RJ45
IF1: slot pro synchronizační modul1) sync module 1
IF2: slot pro synchronizační modul1) sync module 2

1) pro redundantní systémy

Obr. 3. Příklad panelu ke sledování výkonové 
charakteristiky čerpadla

Obr. 4. Příklad panelu ke sledování činnosti 
regulačního ventilu

Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
uspořádá ve dnech 27. – 28. listopadu 2013 a 19. – 20. února 2014 v rámci programu celoživotního vzdělávání dvoudenní 
doškolovací kurz, akreditovaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT. Kurz je zaměřen na teorii a 
techniku nejnovější rádiové komunikace a na některé její hlavní aplikace. Kurz má v obou termínech stejný program, zahrnující 
tři tematické okruhy: 

1. Perspektivní směry vývoje rádiové komunikace: Rádiový kanál a dynamický přístup DSA, nové typy modulací a 
kódování (turbo, LDPC), OFDM/SC-FDMA, systémy SIMO/MISO/MIMO-CoMP, soft. a kognitivní rádio, nové technologie, zelené rádiové sítě. 

2. Mobilní komunikace 4G: Moderní buňkové struktury, celoplošné standardy LTE-A a LTE-B, metropolitní WiMAX 2.0/2.1, lokální IEEE 
802.11a,c, personální UWB a MB-OFDM; multimed. služby MBMS a NSPS, strojová komunikace MTC/M2M, přímá kom. D2D.

3. Digitální rozhlas a televize (perspektivní technologie a systémy): Nové zdrojové kódy (H.264/MPEG4 AVC, H.265, HEVC...), systémy 
DVB-T/S/C a DVB-T2/S2/C2, HDTV, HbbTV, televize 3D; digitální rozhlas DAB a rozhlas DRM pro pásma SV, KV a VKV.

Bližší podrobnosti o obsahu a formě kurzů jsou uvedeny na adrese: http://mmtg.fel.cvut.cz/pgs-radiokomunikace/


