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průmyslová informatika

vyloučeno. Nastávají problémy s dostupnos-
tí komunikačních rozhraní a problémy dané 
nekonzistencí aplikačních dat. Princip této 
služby zobrazuje obr. 5.

Virtuální prostředí zde nabízí také nové 
možnosti v podobě přístupu k řídicímu sys-
tému na úrovni hardwaru jeho virtuálního 
hostitele. To umožňuje mít neustále k dispo-
zici virtuální počítač v aktuálním stavu, kte-
rý je možné okamžitě spustit na jiném fyzic-
kém hardwaru. Tento případ ukazuje obr. 6. 
Možnosti virtualizace zde ale nekončí. Dal-
ším stupněm je udržování úplné bitové ko-
pie virtuálního počítače. Uplatnění zmíněné 
funkce prozatím naráželo na mnohá omeze-
ní, která nedovolovala její efektivní použití, 

v současné době se ale dostává do produkč-
ní verze s mnohem volnějšími podmínkami 
a bude ji možné v nejbližším čase zavést i ve 
výrobních prostředích.

Závěr

Závěrem je tedy možné shrnout, že v ob-
lasti počítačových systémů se objevila nová 
skupina postupů a technik – virtualizace. Ta 
formou prodloužení životního cyklu řídicích 
systémů a zmírněním požadavků na počíta-
čový hardware přináší zásadní zvýšení efek-
tivity a spolehlivosti řídicích systémů, a to při 
souběžném snížení investičních, modernizač-
ních i provozních nákladů.

Metoda virtualizace je v jiných oblastech 
používána již několik let. V poslední době se 
stala dostatečně vyzrálou i pro uplatnění ve vý-
robních prostředích v průmyslu. V praxi bylo 
úspěšně ověřeno několik metod přechodu od 
původních struktur, postavených na fyzických 
serverech, na struktury virtuální. Z funkčního 
hlediska se jako nejvhodnější jeví realizace no-
vého virtualizovaného řídicího systému, ověře-
ná je však i cesta virtualizace systému stávají-
cího. V obou případech lze cestou zefektivnění 
zálohování výrazně zvýšit provozní spolehli-
vost, zjednodušit údržbu a umožnit i snadnější 
a výrobně konformnější budoucí rozšiřování.

Miroslav Kiš, SIDAT, spol. s r. o., Praha

Akciová společnost DEL vznikla v pro-
sinci 1995 z původní elektrotechnické di-
vize společnosti Žďas, a. s., se 120 zaměst-
nanci. Během let se rozrostla ve firmu, kte-
rá zaujímá v oblasti dodávek investičních 
celků, obecné automatizace a mechanizace 
technologických procesů, jakož i v oblasti 
výroby kvalitních průmyslových rozvádě-
čů významnou pozici na českém trhu a stá-
le více se prosazuje i v zahraničí.

Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí 
a výrobou

kontrolu obvodových schémat, vkládání pří-
strojů z databáze a automatické výstupy dat 
do aplikací EPLAN, Excel a SAP.“

Pro společnost DEL představuje EPLAN 
Electric P8 vítanou pomoc zejména v oblastech 
automatického propojování spojů, kontroly svo-
rek, kontaktů, potenciálů a dvojího značení. Pří-
nosem jsou také automatické výstupy do systé-
mů SAP (obsah, plány kabelů a svorek, kusov-
níky). Propojení konstrukčního a projektového 
softwaru EPLAN se systémem ERP a bezpro-
blémové předávání dat potom podstatně zvyšuje 
efektivitu jednotlivých činností firmy.

Aktuální dokumentace vždy po ruce

Společnost DEL má velmi dobře pro-
pracovanou komunikaci s vlastní výrobou 
skříňových rozváděčů (obr. 2). Procesy vý-

roby a kontroly zefektivňuje především vy-
tváření kvalitních podkladů ze softwaru 
EPLAN pro výrobní dokumentaci. Někte-
rá data jsou ze softwaru EPLAN přenášena 

do speciálně vytvořených exce-
lových souborů. Jestliže v prů-
běhu realizace nastanou změny, 
jednoduše se upraví v excelo-
vých souborech a po dokončení 
výroby zpětně přenesou do soft-
waru EPLAN. Tímto procesem 
vzniká podrobná výrobní doku-
mentace, která je aktuální a zce-
la konzistentní.

Za jednu z nejpřínosnějších 
vlastností považuje Ing. Habán 
možnost vkládat komponenty 
z databáze, která obsahuje všech-
ny parametry jednotlivých sou-
částí. Naproti tomu je však nutné 
počítat s narůstajícími požadav-

ky na přípravu databáze zbožových položek 
a na nutnost její údržby.

„Řada věcí se použitím EPLAN Elect-
ric P8 zautomatizovala, a tím i zjednoduši-
la a urychlila. Ale se vzrůstající složitostí 
systému a novými funkcemi vzrůstají i po-
žadavky na znalosti uživatelů,“ upozorňu-
je Ing. Habán.

Software společnosti EPLAN dnes patří 
mezi klíčové nástroje, které pomáhají firmě 
DEL zajistit špičkovou efektivitu projekto-
vých a konstrukčních činností a tím dosáh-
nout jejich vysoké kvality. O její spokojenos-
ti s programovým vybavením EPLAN svěd-
čí i skutečnost, že zvažuje nákup softwaru 
EPLAN Fluid pro konstrukci a projektování 
tekutinových systémů.

(EPLAN Software & Services)

Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá 
dodávkami investičních celků, komplexní automatizací a výrobou skříňových elektroroz-
váděčů. V důležitých částech projektových, konstrukčních a logistických činností využí-
vá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8.

Obr. 2. Montáž rozváděče řídicího systému a pohonů

Obr. 1. Projektování řídicího systému stroje

Vysoká efektivita díky integraci

Firma DEL ve svých projektových, kon-
strukčních a logistických činnostech využí-
vá softwarový nástroj EPLAN Electric P8 
(obr. 1). „Program umožňuje tvorbu kom-
plexní elektrotechnické dokumentace a je 
zaveden jako standard u mnoha našich vý-
znamných zákazníků,“ říká Ing. Jiří Habán, 
vedoucí oboru elektro, a dodává: „z technic-
kého pohledu využíváme především základní 


