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Standardizace

Základní kámen digitalizace
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Standardizace – moc užitečná věc!
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Bez standardizace

• by byl téměř každý výrobek unikátní a složitě by se udržovaly a opravovaly

• by se výrobky těžko upravovaly pro Vaší konkrétní aplikaci

• by nešlo propojovat výrobky do vyšších funkčních celků

• by každý po Vás nový výrobek vyžadoval mnoho času pro správné pochopení jeho funkce

• bychom se báli všeho nového



NEStandardizace v automatizaci 
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M64.0 := 1;

M1_chod := 1;

motorVentBezi := true;

instMotorVent := V_CHODU;



Guideline a styleguide- dokumenty pro pravé programátory
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Odkaz na dokumenty ZDE

https://support.industry.siemens.com/cs/document/81318674/programming-guidelines-and-programming-styleguide-for-simatic-s7-1200-and-s7-1500?dti=0&lc=en-WW


Programming guideline – základ pro správné programování S7-1200
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• Rady jak moderně programovat PLC S7-1200 / 1500 –

programovací jazyky, práce s pamětí, proměnné, knihovny, … 

• Tipy pro optimalizaci, přehlednost a zrychlení vašeho programu 

• Rady kdy a jak správně používat různé druhy programovacích 

jazyků – LAD, FBD, SCL, CEM

• Návod jak psát univerzální kód použitelný pro všechny PLC 

S7-1200 / 1500

• Úvod do Functional Safety programování

• Úvod do automatického generování vizualizace pomocí SiVArc



Programming guideline Safety –jak bezpečně programovat Safety PLC

Strana 7

• Vysvětlení funkce bezpečnostního PLC a odchylky od 

programování standartních PLC

• Návod na správné psaní bezpečnostního programu a jeho 

propojení se standartním programem a HMI vizualizací

• Tipy pro přehledný a optimalizovaný Safety program



Programming styleguide – cesta k standardizovanému programování v TIA Portálu
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• Sada pravidel a doporučení jak psát program, který je možno 

snadno spravovat ve více lidech, používat jeho části 

opakovaně a jednoduše přizpůsobovat novým aplikacím

• Tipy na pojmenovávání programových částí a jejich optimální 

používání

• Rady jak vytvořit modulární program, kde jednotlivé bloky lze 

editovat samostatně bez dopadu na ostatní

• Pravidla a doporučení jsou v dokumentu rozdělena do kategorií



Programming styleguide– otestujete si Váš projekt 
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Project Check for TIA Portal – aplikace na bázi TIA Openness pro kontrolu styleguide pravidel volně ke stažení  

Odkaz ke stažení ZDE

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741418/project-check-for-tia-portal-check-against-programming-style-guides?dti=0&lc=en-WW


Standardizace – modularizace projektu
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Vývoj: Jednou

Nasazení: 3-krát

Individualizované modulyStandartní moduly

Standardizace – modularizace projektu
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Stroj: VrtačkaStroj: Pila Stroj: Fréza
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program

Obráběcí 

program

Vrtací 

program

Pásový 

dopravník

Operátorský 

panel

Pásový 

dopravník

Operátorský 

panel

Pásový 

dopravník

Operátorský 

panel

řezání obrábění Gesamtsystem 3vrtání
Vývoj: Jednou

Nasazení: Jednou



Standardizace – Automatické generování projektu 
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knihovna konfigurátor

stroje

projekt



Standardizace - shrnutí
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Digitalizace
Na cestě k digitalizaci

Pomůže

▪ Opakovatelnost použití modulů

▪ Definované rozhraní

Pro 

▪ Efektivní návrhy

▪ Zvýšení kvality softwaru

▪ Minimalizace chyb

▪ Snížení nákladů, díky úspoře času

Ale

▪ Dlouhodobý proces

▪ Výší náklady na počátku tvorby standardů

Zabývat se standardizací se vyplatí!



Knihovny

Úspora času a práce
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Knihovny – zkuste nejdříve zjistit, jestli už práci někdo neudělal za Vás!
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• Oficiální Siemens knihovny obsahují 

dlouhodobě otestované bloky

• Bloky jsou „verzovány“ a při vydání nové verze 

knihovny je lze jednoduše updatovat v celém 

projektu

• Bloky jsou psány podle pravidel guideline a 

styleguide dokumentů. Jsou otevřené!

• Obsahují návody, některé „SHIFT+F1“ 

dokumentaci a praktický příklad 

Knihovny lze hledat na dvou hlavních místech:

• WWW stránky TIA Portal knihoven – link ZDE

• SIOS application example – link ZDE   

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109738702/libraries-in-the-tia-portal?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6es7211-1ae40-0xb0/cpu-1211c-dc-dc-dc-6di-4do-2ai?pid=453019&dtp=ExampleOfUse&mlfb=6ES7211-1AE40-0XB0&mfn=ps&pnid=13683&lc=en-WW


Knihovny – TIA Portal knihovny k obecnému použití
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• Mnoho knihoven a aplikací pro práci se 

Siemens produkty

• Návody a videa pro usnadnění práce se 

Simatic a Sinamics produkty

• Knihovny programových bloků pro obecné 

použití a knihovny datových typů pro 

usnadnění práce se Simatic komponentami.

• Užitečné obecné knihovny: LGF, LBC, 

Libraries for Communication for SIMATIC 

Controllers, …



Knihovny – Library of General Functions (LGF)
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• Bitové operace v proměnných (BitSetTo, BitToggle,…), operace pro práci s kalendářem (AstroClock, 

GetCalendarWeek,…) složité čítače (BitCount, GetBitStates,…), porovnávání proměnných 

(BinaryMaskCompare, CompareRealByPrecision,…), složité matematické operace 

(CalcDistance_2D/_3D, Random_Dint, ScaleLinear,...), maticové operace (MatrixAddition, 

MatrixInverse,…), operace s daty (CaclCRC16, FIFO, LIFO,…), Převody dat (GrayToBinary, DTLToString, 

UnixTimeToDTL,…), generátory signálu (Frequency, SinusCl,…), technologické operace 

(NonLinearInterpolation, LimRateOfChange,…), měřící operace (AverageAndDeviation, 

FloatingAverage,…)



Knihovny – Library of Basic Controls (LBC)
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• Knihovna základních bloků v automatizaci – AnalogInput(),  AnalogOutput(), AnalogScale(), 

DigitalSignal(), MotorStarter(), StarDeltaStarter(), TwoHandControl(), TwoWayActuator(), 

ThreeWayActuator().

• Bloky založeny na standartu PLCopen

• Parametry bloku jsou uloženy v globální paměti – možnost nastavovat z HMI nebo jiných bloků

• Jednotný interface pro všechny bloky



Knihovny – Libraries for Communication for SIMATIC Controllers
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• Sada knihoven pro různé komunikační úlohy se Simatic S7-1200 / 1500 PLC – LCom (TCP/IP), LHTTP, 

LMQTT(client), LMindConn, LOpcUa (PubSub), LSNMP, LSNTP, LSysLog, …

• Kompaktní bloky pro ovládání celého protokolu. Nevyžadují detailní znalosti protokolu.

• Pro data ve formátu XML nebo JSON použijte knihovnu LStream



Knihovny – Aplikační příklady
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• Velké množství příkladů programů pro 

specifickou funkci – komunikace s MSSQL 

databází, komunikaci Ethernet / IP (adapter / 

scanner), automatické natáčení solárního 

panelu za sluncem, diagnostický interface od 

Sitop PSU6200, příklad IO-link/AS-i 

komunikace, pick & place aplikace, FTP 

komunikace, komunikace s LOGO!, M-Bus 

komunikace, …

• Popis řešení, ukázkový program, někdy i HMI 

faceplaty, aj



Knihovny – HMI Template Suite
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• Jednotný grafický design pro vaše HMI Basic 2ndGen, Comfort, Unified panely

• Velké množství připravených obrazovek a prvků

Odkaz ke stažení ZDE

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/simatic-hmi/hmi-template-suite.html


Aplikační podpora

Technická asistence, když si nevíte rady
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Co Vám můžeme v rámci aplikační podpory nabídnout?
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• Připravit školení na míru – dle Vašich konkrétních potřeb / dle potřeb projektu

• Např. Pokročilé funkce TIA Portálu, TIA Portal Openness, OPC UA, Profinet, aj.

• Workshopy s představením novinek naživo

• Pomoc s vývojem / optimalizací Vašich firemních standardů

• Aplikační příklady, standardizace, simulace, využití speciálních knihoven

• Nejedná se o realizaci projektů, ale o podporu, konzultace, návrh řešení, …

• V případě zájmu uveďte do formuláře na https://www.siemens.cz/podpora „kontaktovat z důvodu aplikační 

podpory“

https://www.siemens.cz/podpora


Aplikační podpora - Nadcházející semináře
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Aplikační podpora - Nadcházející semináře
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Kontakt
Zdeněk Zima

Operating company Digital Industries

DI FA PR

Siemensova 1

155 00, Praha 13

Česká Republika

Telefon: +420 605 466 717

E-mail: zdenek.zima@siemens.com
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