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Obr. 1. Systém pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7 je vybudován podle koncepce TIA (OS – operátorský systém)
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Pro pracovníky obsluhy a údržby lze navíc 
na operátorské úrovni vytvořit speciální stanici 
pro údržbu, na níž je zobrazován aktuál ní stav 
všech přístrojů, a to včetně síťových komponent 
a počítačů ve velínu. Příslušní odpovědní pra-
covníci mají díky tomu dokonalý přehled o vý-
skytu požadavků na údržbu, a tudíž o stavu ce-
lého technologického zařízení. V této stanici je 
evidován nejen výskyt poruch, ale i postup, ja-
kým byly tyto poruchy odstraňovány. Všechny 
údaje jsou archivovány a je možné je exporto-
vat do různých formátů pro následné vyhodno-
cování. Preventivní údržba s využitím této tech-
niky proto přestává být záležitostí nadefinování 
vazeb do informačního systému. Technologic-
ké zařízení totiž samo údržbě signalizuje, kte-
ré přístroje bude nutné při následné plánované 
odstávce zkontrolovat a popř. opravit.

Jsou-li pod zobrazovacími a řídicími sys-
témy značky Siemens nainstalovány i frek-
venční měniče nebo jiné inteligentní přístro-
je téže značky, lze s výhodou využít další 
vlastnost koncepce TIA. Zmíněné přístroje 
totiž lze včlenit do softwarového projektu ří-
dicího systému. Při otevření projektu se pak 
v konfiguraci hardwaru vedle sestavy řídicí-
ho systému mohou objevit frekvenční měni-
če, inteligentní ochrany motorů Simocode, 
výkonové jističe Sentron, vysokonapěťové 
pojistky Siprotec značky Siemens i snímače 
a akční členy od jiných dodavatelů. Všech-
ny tyto přístroje pak lze parametrizovat z je-
diného místa – z jediné inženýrské stanice. 
V tomto jediném všezahrnujícím softwaro-
vém projektu jsou také uloženy veškeré úda-
je o všech přístrojích obsažených v seznamu 

a nastavené hodnoty parametrů. Při nastavo-
vání nebo zálohování parametrů např. frek-
venčních měničů tak není nutné běhat po pro-
vozu s notebookem.

Mít proces stále pod kontrolou

Moderní a současně již osvědčená kon-
cepce TIA představuje pro zákazníky v ob-
lasti automatizace spojitých technologických 
procesů výborný nástroj umožňující jim plnit 
stále rostoucí požadavky na výrobu a vede-
ní výrobní dokumentace. Zároveň dává nový 
rozměr základnímu heslu ve farmacii „mít 
svůj proces pod kontrolou“.

Ing. Josef Tuček, 
Siemens, s. r. o.

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Multikonference WSEAS 
v Praze

WSEAS je zkratka World Scientific and 
Engineering Academy and Society. Je to ná-
zev mezinárodní organizace, jejíž heslo zní 
Unifying the Science, čili Sjednocování vědy, 
nebo Sjednocující věda, ale také Sjednotit 
vědu. Tato organizace pořádá zhruba každý 
měsíc jednu multikonferenci složenou z ně-
kolika konferencí, které jsou vždy na tomtéž 
místě a ve stejnou dobu, takže účastníci jed-
né z konferencí nemají problémy s návštěvou 
konferencí ostatních. 

Multikonference WSEAS jsou pořádány 
ve všech světadílech (s výjimkou Antarktidy). 
Jedna z nich byla zorganizována koncem března 
v Praze. Její jednotlivé konference nesly názvy 
(1) Acoustics & Music: Theory & Applications, 
(2) Mathematics and Computers in Biology and 
Chemistry, (3) Mathematics and Computers in 
Business and Economics, (4) Automation & In-
formation, (5) Neural Networks, (6) Fuzzy Sys-
tems a (7) Evolutionary Computing. 

Výčet názvů pražských březnových konfe-
rencí snad dostatečně ilustruje spektrum oblastí, 
které tentokrát mohly spadat pod heslo Unifying 
the Science. Je však třeba doplnit, že dokonce 
ani z názvu konferencí nemusí nezúčastněný 

čtenář získat dostatečný obraz – příkladem je 
hned první konference, jejíž spektrum témat 
začínalo u harmonizačních efektů starých ar-
ménských zpěvů, pokračovalo přes přístup 
k hudbě jako k systému a končilo počítačo-
vými modely šíření zvuku v sálech a hluku 
v zastavěné krajině okolo tratí rychlovlaků. 

Podobná multikonference jako ta praž-
ská (složená z konferencí se stejným zamě-
řením jako letos) se uskuteční v červnu 2010 
v rumunském Iasi. Avšak každý měsíc nabízí 
WSEAS alespoň jednu konferenci, která by 
mohla čtenáře časopisu Automa zajímat. Lze 
se o nich dozvědět na internetových strán-
kách http://www.wseas.org/. (EK)


