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Typickými příklady využití metod MIMO, 
a tudíž i prediktivního řízení obecně, ze-
jména bloku ModPreCon, jsou např. úlohy 
v chemickém průmyslu, jako je řízení kvali-

ty produktů při jejich výro-
bě v destilačních kolonách 
nebo v chemických reak-
torech, dále řízení teploty 
několika sousedících tep-
lotních zón sklářské vany, 
řízení teploty v rotačních 
pecích a v mlýnicích v ce-
mentárnách atd.

Závěr

Všechny funkce uvede-
né v článku jsou v podobě 
předdefinovaných funkč-
ních bloků doprováze-
ných průvodci k dispozici 
v řídicím systému Sima-
tic PCS 7 V7.1 v knihov-
ně APL. Jejich používá-
ní nevyžaduje od uživate-
le žádné expertní znalosti 
problematiky pokročilých 

metod řízení. Veškeré bloky mají svou vizu-
alizační část k zobrazení potřebných pane-
lů v rámci operátorského rozhraní na ope-
rátorské stanici.

Metody kategorie APC jsou velmi důle-
žitým nástrojem ke zlepšení výkonu techno-
logického zařízení, nejen co se týče kvality 
produktu, a tudíž produktivity a ekonomiky 
výroby, ale i z hlediska dostupnosti technolo-
gického zařízení, rychlosti reakce na změny 
i bezpečnostních a popř. také environmentál-
ních aspektů. Systémy řízení s použitím me-
tod náležejících do kategorie APC lze v sou-
časné době realizovat za rozumnou cenu. Je 
tomu tak díky jejich integraci do systému 
typu DCS v podobě standardních funkčních 
bloků a předdefinovaných šablon v grafickém 
editoru CFC, které jsou k dispozici v knihov-
ně APL systému Simatic PCS 7.

Literatura:
[1] –: Simatic PCS 7 APC-Portfolio. White paper, 

Siemens, Sector Industry, Siemens AG, October 
2008.

[1] –: Enhance operational eficiency with Advan-
ced Process Control (APC). Siemens, Sector 
Industry, Siemens AG, 2008.

Odkazy na internet:
http://www.siemens.com/simatic-pcs7

Ing. Jan Kváč, Siemens, s. r. o.

Obr. 11. Ovládací panely bloku ModPreCon (standardní zobra-
zení, ikona bloku, zobrazení parametrů)
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y   Ohlédnutí za konferencí 
TCP 2009

Mezinárodní konference Technical Com-
puting Prague 2009 (TCP 2009) se kona-
la 19. listopadu 2009 v Praze v Kongreso-
vém centru ČVUT. Letošní, již sedmnáctý 
ročník akce pravidelně pořádané společnos-
tí Humusoft s. r. o. byl věnován především 
přednáškám a prezentacím uživatelů sys-
témů Matlab&Simulink, dSpace a Comsol 
Multiphysics.

Účastníci vyslechli přednášky z oblas-
ti řídicí techniky, měření, zpracování signá-
lů a obrazů, simulace systémů, návrhu algo-
ritmů, komunikační techniky, strojírenství, 
chemické technologie, medicíny a dalších 
oblastí vědy i průmyslu. Letošní ročník byl 
mimořádně bohatý na kvalitní aplikační pří-
spěvky autorů z průmyslu z firem jako např. 
Honeywell, Unis, B+R automatizace, Con-
tinental Automotive Systems, ČEPS, Elek-
trizace železnic, Sprinx Systems, Prosyste-
my nebo Fomei. Své místo v programu kon-
ference nalezly také informace o novinkách 
a trendech vývoje nástrojů pro technické vý-
počty, analýzu dat, modelování a simulace. 
Významnou součástí akce byl odborný se-
minář firmy Comsol na téma Heat Transfer 
in Solids and Fluids.

Konference TCP 2009 potvrdila postave-
ní konferencí TCP jako významného fóra pro 

výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborní-
ky z praxe, pedagogy a výzkumníky z aka-
demické sféry. Navštívilo ji 128 účastníků 
a bylo na ní prezentováno 48 přednesených 
referátů a 33 vývěsek a další příspěvky jsou 
ve sborníku. Celkem bylo publikováno více 
než 100 příspěvků. Sborník v elektronické 
podobě je k dispozici na www.humusoft.cz/
akce/matlab09. (pb)

  Z konference ARaP 2009
Konference Automatizace, regulace a pro-

cesy – ARaP 2009 se uskutečnila v konfe-
renčních prostorách jejího pořadatele, Fakulty 
strojní ČVUT v Praze, ve dnech 3. a 4. listo-
padu 2009. Šlo již o pátou konferenci v řadě 
technických, resp. inženýrských konferen-
cí zaměřených na uživatelské aspekty auto-
matizace zejména spojitých technologických 
procesů. K tradičnímu programu konference, 
skládajícího se z vyzvaných přednášek, recen-
zovaných referátů a stručných firemních pre-
zentací, byl letos jako novinka přidán půlden-
ní výukový kurz na téma nástroje pro návrh 
systémů řízení.

Konference ARaP 2009 se zúčastnilo 40 
řádných účastníků a předneseno na ní bylo 
celkem 22 referátů. V úvodních osmi vyzva-
ných vystoupeních, neobsažených ve sbor-
níku, se přednášející věnovali obecnějším 
tématům inženýrského vzdělávání, financo-
vání výzkumu, spolupráce akademické sfé-

ry s průmyslem a vlivu hospodářské rece-
se na chování firem. Následovalo šestnáct 
vesměs také velmi zajímavých a přínos-
ných odborných referátů, které jsou v pl-
ném znění uveřejněny ve sborníku z kon-
ference.

Nově koncipovaný výukový kurz De-
monstrované aktuální nástroje návrhu au-
tomatického řízení pro praxi se uskuteč-
nil v laboratoři automatického řízení Fa-
kulty strojní ČVUT druhý den konference 
dopoledne, souběžně s jejím jednáním. 
Účastníci se při použití fyzikálních mo-
delů seznámili se standardními i pokroči-
lými metodami seřizování regulátorů a ří-
zení procesů.

Partnerskými firmami konference ARaP 
2009 byly společnosti I&C Energo, a. s., 
Siemens, s. r. o., a ZAT a. s., mediálními 
partnery byly časopisy ATP Journal, Au-
toma, Automatizace, Control Engineering 
Česko, MM Průmyslové spektrum a Tech-
nický týdeník. Časopis Automa připravuje 
otištění vybraných příspěvků z konference 
v příštích číslech.

Další informace lze nalézt na www.arap.
cz, kde jsou dostupné také prezentace větši-
ny vyzvaných přednášek. Zájemci o tištěný 
sborník mohou kontaktovat odborného ga-
ranta konference, prof. Ing. Bohumila Šul-
ce, CSc. (bohumil.sulc@fs.cvut.cz; do ro-
zebrání nákladu).

(sk)


