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Do stanice se aplikační 
program přenáší v režimu 
Analyzátor. Přitom je automa-
ticky spuštěn komunikační 
server KoS2007. Při přenosu 
aplikačního programu se na-
hrává uživatelský software 
v binární formě (úlohy), kon-
figurace jednotlivých ovla-
dačů a systému (startup) 
a firmware (moduly zajišťu-
jící vykonávání všech funkcí 
uživatelského softwaru v ří-
dicích deskách systémů znač-
ky ZAT). Firmware, pracují-
cí pod systémem OS-9 nebo 
Linux, je součástí vývojové-
ho prostředí a konkrétní mo-
duly k nahrání jsou automa-
ticky navoleny podle konfi-
gurace řídicí stanice v rámci 
projektu.

Diagnostické funkce sta-
nice zahrnují diagnostiku uži-
vatelského softwaru a proce-
sorové jednotky. Diagnostika 
softwaru zahrnuje zobrazení 
aktuálních hodnot a zobraze-
ní časových průběhů (trend). 
Při zobrazení hodnot uživa-
tel přepíná mezi režimy Edi-
tor a Analyzátor, kde může 
na stejných grafických ob-
razovkách sledovat hodnoty 
v označených bodech algo-
ritmu (obr. 4). Vybrané hod-
noty lze též zobrazit v gra-
fech jako časové průběhy (s reálným časem 
na ose x – obr. 5). Diagnostika procesoru 
poskytuje úplné informace o stavu systému. 

Tyto informace lze získat s využitím jednot-
livých funkcí v režimu Analyzátor nebo je 
souhrnně poskytuje speciální diagnostický 

program Web Server, který běží v řídicí des-
ce. Tento webový server umožňuje prostřed-
nictvím TCP/IP komunikovat s inženýrskou 
stanicí, kde může být nainstalován pouze we-
bový klient. Na stránkách webového serveru 
jsou k dispozici podrobné diagnostické úda-
je o řídicí stanici až na úrovni jednotlivých 
vstupů (obr. 6).

Údržba systému se skládá z různých čin-
ností, směřujících k udržení nebo zkvalitně-
ní vlastností běžícího aplikačního programu. 
Do údržby patří např. aktualizace firmwaru, 
nastavení reálného času řídicí stanice a pře-
nos archivu dat z procesorové jednotky. Firm-
ware se aktualizuje v rámci správy verzí. Sys-
tém Pertinax2007 má oddělenou instalaci vý-
vojového prostředí (Integrated Development 
Environment – IDE) a systémového softwa-
ru (RunTime). Uživatel může nainstalovat 
několik verzí RunTime současně a spouštět 
libovolnou z nich. Jednotlivým řídicím sta-
nicím v daném projektu lze v průběhu rea-
lizace postupně přiřadit RunTime různých 
verzí. Nastavit reálný čas lze manuálně nebo 
při použití automatické synchronizace (NTP 
server). Data z archivu se přenášejí v rám-
ci návaznosti na vyšší systémy (operátorské 
a archivační stanice) pro zachování úplnosti 
archivních dat.

Závěr

Softwarový systém Pertinax2007 je moder-
ní vývojové prostředí obsahující veškeré funk-
ce potřebné na úrovni řízení spojitých techno-
logických procesů a firmware pro řídicí stani-
ce v automatizačních systémech od společnosti 
ZAT. Systém Pertinax2007 je v současné době 
používán u většiny výrobků značky ZAT.

(ZAT a. s.)

Obr. 5. Zobrazení časových průběhů

Obr. 6. Diagnostika řídicí stanice při použití programu Web 
Server

  Setkání uživatelů řídicích 
systémů Honeywell �00�

Jubilejní, patnácté výroční setkání uživa-
telů řídicích systémů značky Honeywell se 
uskutečnilo tradičně v Litomyšli ve dnech 
12. a 13. listopadu 2008. Pro asi 80 účastní-
ků setkání připravili pracovníci společnosti 
Honeywell, spol. s r. o., jedenáct přednášek 
a souběžnou výstavku produktů. Po úvodní 
informaci o společnosti (novinky za poslední 
rok, aktuální organizační struktura, současné 
projekty) následovala přednáška o jejích ser-
visních službách s aktuálními informacemi 
o práci servisního oddělení, přehledem služeb 
a možností modernizace programového vyba-
vení a o praxi při přechodu na současný řídicí 
systém Experion® PKS R310, integrující dří-
vější systémy TDC, TPS a PlantScape. Na šíři 
a kvalitu servisních služeb jako svůj odlišující 
znak klade společnost trvale velký důraz.

Dále byly připomenuty základní vlastnos-
ti stavebnicového hybridního řídicího systé-

mu HC900, levného řešení pro malé a střed-
ní úlohy, a představeny nové prvky významně 
rozšiřující možnosti jeho využití. O současné 
nabídce a plánech společnosti Honeywell v ob-
lasti systémů pro řízení spojitých technologic-
kých procesů obsáhle referoval Jean-Marie Al-
liet z afilace Honeywell Europe.

Druhý den setkání bylo v celkem šesti před-
náškách pojednáno o současné nabídce pro-
vozních přístrojů a řídicí techniky Honeywell 
(převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zaříze-
ní, regulátory, přístroje pro sběr dat, analytická 
technika, detektory koroze, průtokoměry) na 
příkladech vybraných realizovaných instalací, 
o stavu projektů realizace tzv. pokročilého říze-
ní jak v zahraničí v regionu střední a východní 
Evropy, tak v energetice v ČR, o možnostech 
úspor energie v rafineriích, o novém vývojové 
prostředí Uniformance Process Studio a o no-
vých produktech pro papírenský průmysl. Se-
tkání uzavřela zajímavá přednáška o aktuálních 
doporučeních organizace ASM Consortium 
(Abnormal Situation Management) pro tvorbu 
efektivních operátorských zobrazení. (sk)

  Akvizice firmy Christensen 
Display Products společností 
Pepperl+Fuchs 

Společnost Pepperl+Fuchs oznámila 
akvizici firmy Christensen Display Produ-
cts. Tato firma, sídlící v Prestonu (USA), 
vyrábí odolné monitory určené pro průmys-
lové prostředí. V jejím sortimentu je více 
než dvě stě položek a displeje, které firma 
vyrábí, nacházejí uplatnění v běžných prů-
myslových podmínkách stejně jako v pro-
středí s nebezpečím výbuchu. Monitory 
se vyznačují plochým displejem, volitel-
ně s dotykovým ovládáním, a zákazníci na 
nich oceňují především výborné technické 
vlastnosti, kvalitu, ale také krátké dodací 
lhůty a rozsah služeb, které k nim výrob-
ce poskytuje.

Společnost Pepperl+Fuchs akvizicí do-
plní nejen svůj sortiment průmyslových 
monitorů, ale také tým svých expertů na 
tuto techniku.  (Bk)
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