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modelování a simulace

mosférickou destilací a provozu vakuové des-
tilace, včetně hydrokrakování a katalytického 
krakování, a optimalizací provozu celé rafine-
rie (obr. 3). Romeo má rozhraní pro nejnověj-
ší modely jednotlivých zařízení rafinerií, které 
přesně reprezentují kinetiku reakcí a procesů 
při rafinaci ropy. Obsahuje nativní modely re-
aktorů a zařízení, které doplňují možnosti mo-
delování a optimalizace provozu celé rafinerie. 
Umožňuje však také výrobcům ropných pro-
duktů integrovat a využívat např. modul SPY-
RO od firmy Technip a jeho přesné simulační 
modely pyrolýzy uhlovodíků pro modelová-
ní pyrolýzního reaktoru při výrobě ethylenu. 

Jednoduché použití, implementace, 
přizpůsobení a integrace

Uživatelské rozhraní softwaru ROMeo Pro-
cess Optimization a architektura klient-server 
umožňují uživatelům vytvářet technologic-
ká schémata a specifikovat omezení optima-
lizačního procesu kdekoliv z počítačové sítě. 
Modely jsou založeny na soustavách diferen-
ciálních rovnic a uživatel může flexibilně spe-
cifikovat jejich parametry, implementovat je 
do projektu a začít s optimalizací na libovol-
né úrovni a v libovolném rozsahu. Integrova-
ný jazyk pro algebraické modelování poskytuje 
výkonné grafické mechanismy pro rozšiřování 

knihovny modelů a vazeb. Grafické uživatel-
ské rozhraní ROMeo a otevřená architektura 
podporují protokoly OPC, ODBC a další, stej-
ně jako přímá rozhraní pro běžné průmyslové 
databáze provozních dat (Wonderware His-
torian, Honeywell PHD a OSIsoft PI). Navíc 
ROMeo může komunikovat s produkty třetích 
stran prostřednictvím OPC UA. 

Obr. 3. Technologické schéma celé rafinerie 

Obr. 4. Příklad simulace činnosti kompresorů

Vyhledávání úzkých míst

ROMeo používá validovaná a statisticky 
vyrovnaná data k výpočtům energetických bi-
lancí, které poskytují např. informace o usa-
zeninách ve výměnících, k výpočtům akti-
vity katalyzátorů, stavu kompresorů (obr. 4) 
a účinnosti jednotlivých stupňů kolony. To 
umožňuje uživatelům efektivně diagnostiko-
vat příčiny snížení výkonu a najít úzká místa 
výrobního procesu. Rychlá identifikace vzni-
kajících problémů ještě před tím, než překro-
čí meze alarmu, zamezuje neplánované od-
stávky a je prevencí před nepřesnými nebo 
chybnými informacemi z provozního řídicí-
ho systému. 

Informovaná rozhodnutí

Romeo EDI (External  Data  Interface) 
umožňuje vyhledávat provozní a ekonomic-
ké informace z mnoha zdrojů, včetně DCS, 
laboratorních informačních systémů, data-
bází provozních dat, ERP, dat z provozních 

přístrojů nebo aplikačních programů podpo-
rujících OPC, ODBC, OPC UA a další prů-
myslové standardy. Je snadné mít přístup 
ke kompletním a přesným informacím, které 
podporují uživatele při přijímání správných 
rozhodnutí a při plánování výroby. 

(Invensys Operations Management)
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y   Stavebnice M2M Smart 
Services Developer Kit  
od společnosti Kontron  
získala certifikát PTCRB

Stavebnice M2M Smart Services Deve-
loper Kit KM2M800 od společnosti Kontron 
získala certifikát sdružení PTCRB, který jí 
zaručuje shodu s požadavky NAPRD (Nor-

th American Permanent Reference Document). 
Sdružení PTCRB (PCS Type Certification Re-
view Board) je sdružení severoamerických mo-
bilních operátorů a v dokumentu NAPRD jsou 
shrnuty požadavky na zařízení, která mohou být 
provozována v jejich sítích. Certifikát společ-
nosti Kontron udělila nezávislá firma 7Layers.

Certifikát PTCRB umožňuje zákazníkům, 
kteří stavebnici M2M od společnosti Kont-
ron využívají pro vývoj vlastních zařízení, 

významně zkrátit dobu uvedení výrobku na 
trh, protože proces certifikace shody s po-
žadavky mobilních operátorů bývá velmi 
zdlouhavý a bez certifikátu nesmí být zaří-
zení v síti mobilních operátorů používáno. 
Shoda s požadavky NAPRD dovoluje zaří-
zení provozovat v sítích GSM/UMTS operá-
torů sdružených v PTCBR a usnadňuje cet-
rifikaci u ostatních operátorů; připravuje se 
i certifikace pro CDMA.  (Bk)


