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V.oboru.jsou.velmi.dobře.známy.především.
distribuované.řídicí.systémy.(DCS).společnosti.
ABB..Jmenujme.např..Advant,.MOD,.Sympho-
ny.nebo.Melody,.které.jsou.využívány.k.řízení.
rozsáhlých.provozů.po.celém.světě..Myšlenky.
a.řešení.určené.pro.velké.systémy.se.nyní.daří.
dobře.uplatňovat. i.při. řízení.menších.a. střed-
ních.provozů.procesní.výroby..Nejvíce.jsou.nyní.
na.trhu.požadovány.systémy.střední.velikosti.

Společnost.ABB.bude.vystavovat.na.vele-
trhu.Amper.ve.stánku.2B7..Jako.každoročně,.
i. letos. se. návštěv-
níci.mohou.těšit.na.
představení.několi-
ka.důležitých.novi-
nek,.které.jsou.po-
psány. v. následují-
cích.odstavcích.

Úspěšný. distri-
buovaný.řídicí.sys-
tém. 800xA. a. pa-
tentovaná. metoda.
přístupu. k. datům.
Aspect. ObjectTM.
se. staly. základem.
vizualizační. (SC............
ADA). platformy.
Compact.HMI..Její.
dosavadní.verze.4.1.se.dodávala. jako.kom-
pletně. předinstalované. PC. ovládané. meto-
dou. „zapni. a. pracuj“.. Nyní. přichází. nová.
verze.Compact.HMI.800.Version.5.0,.která.
je.postavena.na.inovovaném.jádru.800xA.5.0.
SP2..Klíčovými.vlastnostmi.této.novinky.ur-
čené.pro.kombinované.systémy.PLC-SCADA.
menší.až.střední.velikosti.jsou:

Novinky společnosti ABB na veletrhu Amper

–. jednoduchá.instalace.(one button instal-
lation).jako.náhrada.za.předinstalované.
PC,

–. Process.Graphics.2.–.vektorová.grafika.pro.
ještě.věrnější.zobrazení.detailů.v.oknech,

–. multisystem integration.–.možnost.integro-
vat.několik.samostatných.instalací.Com-
pact.HMI.800.do.jednoho.celku.nebo.nad-
řazeného.systému,

–. podpora.až.deseti.operátorských.pracovišť.
v.rámci.jednoho.systému.

Verze.5.0.zahrnuje.grafické.funkce,.umož.-.
ňuje.pracovat.s.alarmy,.historií,.trendy.a.zprá-
vami.(reporty)..Dovoluje.integrovat.Compact.
PLC.řady.AC.800M..Funkce.PLC.Connect.
pro.otevřené.připojení.prostřednictvím.OPC.
dovoluje.připojit.PLC.jiných.výrobců..Uži-
vatel.má.k.dispozici.podporu.pro.výpočty.na.
PC,.zasílání.SMS.a.emailových.zpráv..Funk-

ce.Bulk.Data.Manager.provádí.dávkové.zpra-
cování.dat.a.metoda.Aspect.Object.umožňuje.
správu.zákaznické.i.projektové.dokumenta-
ce.a.její.integraci.do.vizualizačního.systému.

Nejvýznamněji. byl. inovován. distribuo-
vaný. řídicí. systém. Freelance.Version. 9.2.,.
v.němž.byly.provedeny.početné.změny,.tak-
že.nyní.obsahuje:
–. rozhraní.Profibus.Master.pro.AC.700F,
–. čtrnáct. nových. modulů. I/O. S700,. které.

mohou.být.použity.jako.levné.lokální.nebo.
vzdálené.moduly,

–. nástroj.Bulk.Data.Management.–.dávkové.
zpracování.konfiguračních.dat. (v.Micro-
soft. Excel),. které. pracuje. s. diagramy.
funkčních.bloků,.programy,.jmény.signá-
lů.a.vizualizovaných.proměnných.a.s.gra-
fikou,.

–. nástroj.PLC.Connect.–.OPC.klient.pro.data.
i.události.s.kompletně.vybavenými.vizua-
lizačními.nástroji.pro.jednoduchou..inte-
graci.PLC.jiných.výrobců,

–. prostředí.DigiVis.s.Excel.Report,.umož-
ňující. generování. provozních. hlášení. do.
tabulkového.procesoru.Microsoft.Excel.
Pro.svou.jednoduchost.a.rychlost.vývoje.

aplikačních.programů.je.tento.distribuovaný.
řídicí.systém.ve.světě.velmi.oblíbený.při.ře-
šení.malých.a.středně.velkých.řídicích.úloh..
Díky.emulaci.PLC.na.PC.je.možné.testovat.
aplikační.programy.i.bez.použití.hardwaru..
Integrovaný. editor. vektorové. grafiky. dovo-
luje.snadný.vývoj.nejen.operátorských.sním-
ků. včetně. trendových. křivek,. ale. i. událostí.
a.alarmů..Systém.uživateli.poskytuje.rozsáh-
lé.možnosti.využití. inteli.gentních.přístrojů.
a. průmyslových. sběrnic. –. Profibus,. Foun-
dation.Fieldbus,.HART..Na.veletrhu.Amper.
si.mohou.zájemci.tento.systém.prohlédnout.
a.přihlásit.se.o.jeho.demonstrační.verzi.

Grzegorz Zahraj, ABB, s. r. o.

Obr. 1. Novinky budou k vyzkoušení ve stánku společnosti ABB na 
veletrhu Amper

Společnost ABB (www.abb.com) působí přibližně ve stovce zemí celého světa hlav-
ně v oborech energetiky, automatizační techniky a služeb. ABB se soustavně snaží 
obohacovat sortiment svých produktů o novinky umožňující zákazníkům zvýšit vý-
konnost a spolehlivost jejich technologických procesů a dosahovat i značných eko-
nomických přínosů.
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y   Diagon 2010 – 
o diagnostice, spolehlivosti 
a bezpečnosti v průmyslu

Univerzita.Tomáše.Bati.ve.Zlíně.(UTB),.
Vysoké. učení. technické. v. Brně,. Český. ná-
rodní.komitét.IMEKO.a.Academia.Centrum.
UTB. pořádají. ve. čtvrtek. 13.. května. 2010.
ve.Zlíně.33..mezinárodní.konferenci.s.výstav-
kou.TD 2010 – Diagon 2010 se.zaměřením.
na.teorii.a.zejména.praxi.v.oborech:
– technická diagnostika: aktuální.otázky.údrž-

by.strojů.a.zařízení,.moderní.metody.a.po-

stupy.v.údržbě.a.jejich.počítačová.podpora,.
přístroje.a.metody.pro.technickou.diagnos-
tiku,.prediktivní.diagnostika,.odhady.rizik,.
ekonomické.přínosy.diagnostiky.atd.,

– spolehlivost: teorie.i.praxe.v.oboru.spoleh-
livosti,.bezporuchovosti.a.udržovatelnosti.
a.správa.životního.cyklu.strojů.a.zařízení;.
matematické.nástroje,.modelování.a.ana-
lýzy.spolehlivosti;.systémy.údržby;.stan-
dardizace.ve.spolehlivosti;.systémy.mana-
gementu.a.ekonomické.aspekty.spolehli-
vosti,

– bezpečnost: teoretické. otázky. a. použití.
metod.bezpečnostního.inženýrství;.použi-

tí.matematických.nástrojů.v.bezpečnos-
ti,.modelování.úniků.a. jejich.následků,.
analýzy. bezpečnosti,. zkušenosti. z. prů-
myslových.havárií,.legislativa.v.bezpeč-
nosti,.audit.bezpečnosti,.hodnocení.rizik.
včetně.environmentálních,.lidský.faktor,.
BOZP,.přijatelnost.rizika.
Ke.konferenci.bude.vydán.sborník.před-

nášek.. Podrobné. informace. o. termínech.
a. podmínkách. účasti. na. konferenci. i. do-
provodné.výstavce.lze.získat.na.www.dia-
gon.utb.cz,.popř..přímo.v.sekretariátu.kon-
ference.(e-mail:.grulichova@rektorat.utb.cz,..
tel.:.576.032.062,.606.777.238)............(jg)




