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Úvod

Za posledné desa�roèia v celosvetovom meradle ve¾mi narastala
miera vyu�itia poèítaèov v projektovaní. Vznikla nová, samostatná,
vedecky a prakticky podlo�ená in�inierska disciplína � poèítaèom
podporované projektovanie (CAD). Táto vyu�íva rôzne profesio-
nálne programové balíky, tzv. systémy CAD (napr. AutoCAD,
Micro Station, AutoPlant atï.) na tvorbu technickej projektovej do-
kumentácie. V poslednom období aj v oblasti automatizácie vznik-
li rôzne programové nástroje (DAQ Designer, Excel CARE atï.),
ktoré slú�ia na automatizáciu projektovania meracích a riadiacich
systémov technologických procesov (TP) a technických zariadení
budov (TZB).

Existujú rozmanité priemyselné TP, ako aj rozmanité TZB a im
zodpovedajúce technické a programové prostriedky od rôznych

výrobcov (Honeywell, Siemens, Johnson Controls, �), pre oblas�
priemyslu (industrial control) a zároveò aj pre oblas� TZB (buil-
ding control). Vzh¾adom na to nie je mo�né vypracova� univerzál-
nu metodiku projektovania riadenia, ale je mo�né uplatni� vedecky
a prakticky podlo�ené metódy, ktoré vyu�ívajú poèítaèe a problé-
movo orientované programové balíky. K týmto metodickým pro-
striedkom patrí predov�etkým poèítaèová podpora návrhu riadia-
cich systémov CACSD (Computer Aided Control System Design).

V obytných obèianskych a priemyselných budovách je pomerne
ve¾a rôznych technických a technologických systémov èi zariade-
ní. Najvýznamnej�iu skupinu z h¾adiska energetických nárokov
tvoria technologické TZB (vykurovacie, klimatizaèné, osvet¾ova-
cie, dopravné). V záujme dosiahnutia vy��ej úrovne automatizácie
budov, resp. návrhu tzv. inteligentných budov, je potrebné pri tvor-
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be projektov MaR a vy��ích úrovní riadenia uplatni� systémový prí-
stup a vhodnú mieru integrácie jednotlivých podsystémov budov.

1. Trendy v projektovaní systémov riadenia

Realizácia systémov BAS (Building Automation System) v oblasti
riadenia budov a systémov SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition System) umo�òujúcich zber dát a dia¾kové riadenie, si
z poh¾adu vývojových, projekèných, in�inierskych èinností vy�a-
duje:
1. Vytvorenie projektu merania a regulácie (MaR), ktorý okrem

�pecifikácie prístrojov a kabelá�e urèí aj hardvérovú konfigurá-
ciu riadiaceho systému.

2. Vytvorenie programovej konfigurácie základnej úrovne riade-
nia, ktorá zahàòa algoritmy vstupov a regulácií, parametre pre
programovate¾né prevodníky, meracie ústredne, procesné sta-
nice a PLC.

3. Vytvorenie programovej konfigurácie nadradenej úrovne riade-
nia, ktorá zahàòa systémové premenné, technologické schémy,
diagramy, trendy, bilancie a zostavy pre dispeèerské riadiace
stanice.

4. Vytvorenie softvéru na riadenie ekonomických procesov a ad-
ministratívy (AIS, IaRS, SAPP, CASE, �).

Uvedené èinnosti kladú na in�inierov � projektantov ve¾ké, èasto-
krát nezvládnute¾né úlohy vzh¾adom na to, �e na realizáciu danej
meracej a regulaènej úlohy je k dispozícii nespoèetné mno�stvo
rôznych technických a programových prostriedkov od rôznych vý-
robcov. Tieto sú opísané v rozsiahlych katalógoch alebo v elektro-
nických hypertextových systémoch. Preto popredné firmy zaobe-
rajúce sa výrobou a aplikáciou prvkov MaR a riadiacich systémov
vyvinuli softvérové nástroje na automatizáciu projekèných prác.
Tieto programy na základe zadaných po�iadaviek umo�òujú výber
potrebných technických a programových komponentov, pohotovú
tvorbu projektovej dokumentácie MaR, ako aj aplikaèného kódu
(konfiguraèných algoritmov a dát) pre programovate¾né prevodní-
ky, procesné stanice, meracie ústredne, resp. PLC. Tieto nástroje
u¾ahèujú prácu projektantom na základe �vlo�enej inteligencie�,
potrebnej na výber komponentov a na návrh schémy zapojenia.
Tým dochádza k èoraz väè�iemu vyu�itiu informaèných technoló-
gií pri návrhu riadiacich systémov s cie¾om optimalizácie systémo-
vého rie�enia tak, aby sa maximálne vyu�ili pracovné a intelektu-
álne schopnosti projektanta a aby sa minimalizovala prácnos�
a mo�nosti vzniku chybných rie�ení.

Ïalej uvedieme uká�ku pou�itia dvoch programových nástrojov na
automatické projektovanie riadiacich systémov.

2. Projektovanie systémov zberu dát

DAQ Designer je �iroko pou�ite¾ný softvérový produkt americkej
firmy National Instruments. Slú�i na poèítaèový návrh systému
zberu dát pre úèely úpravy a spracovania signálov z TP s vyu�itím
technických a programových komponentov firmy. Projektantom
pomáha zni�ova� zlo�itos� systému zberu dát a zaisti� výber v�et-
kých produktov, ktoré sú potrebné pre danú aplikáciu. Súèas�ou
programu sú kontextové nápovede, katalógové listy produktov, vi-
deosekvencie k meracím systémom (PXI, VXI, SCXI), ktoré vyu�í-
vajú rôzne zbernice (AT/ISA, PCI, PCMCIA) a porty (COM, LPT,
USB); ïalej aj katalógové listy a videosekvencie k podporným
programovým balíkom (LabVIEW, LabWINDOWS/CVI atï.).

V prvej fáze pou�ívate¾ zadá svoje po�iadavky pre navrhovaný sys-
tém jednoduchým konverzaèným spôsobom. V rámci �pecifikácie
úlohy zadá: typ signálov, snímaèov, meracieho systému, poèítaèa,
zbernice, softvéru a doplnkového príslu�enstva. V druhej fáze ná-
vrhu program (na základe po�iadaviek) navrhne v�etky potrebné
technické a programové komponenty (product listing) a nakreslí
schému zapojenia meracieho systému (system diagram). Na obr. 1
je uvedená schéma zapojenia systému na meranie analógových

signálov, ktorý vyu�íva externé moduly SCXI a kufríkový poèítaè.
Na obr. 2 je schéma systému na zber a spracovanie analógových
a diskrétnych signálov, ktorý vyu�íva zásuvnú multifunkènú mera-
ciu kartu pre zbernicu PCI. Zapojenia boli navrhnuté programom
DAQ Designer. Sú ve¾mi preh¾adné, preto�e vyu�ívajú kompaktné
funkèné moduly, prepojené pomocou tienených a plochých káblov,
ukonèených konektormi.

3. Projektovanie riadiacich systémov
procesov HVAC

Program Excel CARE od firmy Honeywell slú�i na návrh riadia-
ceho systému vykurovacích, vetracích a vzduchotechnických sys-
témov budov (HVAC). Na základe grafického rozhrania, kni�nice
preddefinovaných technologických zariadení a funkèných blokov
automaticky vytvorí rozsiahlu projektovú dokumentáciu systému
riadenia, ktorý vyu�íva komponenty EXCEL 5000. Tento nástroj
okrem dokumentácie generuje aj aplikaèný kód (riadiaci prog-
ram) pre konkrétne procesné stanice (èíslicové regulátory) systé-
mu Excel 5000.

Metodika tvorby aplikácie pozostáva z nieko¾kých krokov. Po in-
�talácii najskôr treba zada� názov projektu a typy procesných sta-
níc, ktoré chceme zaradi� do aplikácie. Potom na základe kni�nice
technologických zariadení navrhneme schému technológie (plant
schematics). Napr. postupným výberom blokov z kni�nice (klapka,
ohrievaè, chladiè, ventilátor, snímaè teploty, snímaè vlhkosti, atï.)
zostavíme schému vzduchotechnickej jednotky (obr. 3).

V/v body technologickej schémy (vyznaèené trojuholníkmi) slú�ia
na pripojenie funkèných blokov (na zvislom nástrojovom paneli
obr. 4) riadiacej stratégie (control strategies). Na úèely logického
riadenia sa navrhne spínacia logika (switching logic), ktorá pomo-
cou logických funkcií (AND, OR, NAND, NOR, NOT) a ich kom-
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Obr.1 Schéma externého systému zberu dát

Obr.2 Schéma systému zberu dát so zásuvnou kartou



binácií umo�òuje zmenu diskrétnych výstupov na základe stavov
snímaèov a spínaèov. Posledným krokom návrhu je definovanie èa-
sových funkcií (time function). Napr. v prípade HVAC je pomocou
tejto funkcie mo�né nastavi� denné a tý�denné cykly práce výmen-
níkových staníc, resp. vzduchotechnických jednotiek.

Po zadaní v�etkých po�iadaviek na riadiaci systém dostávame roz-
siahlu projektovú dokumentáciu, ktorá je podkladom na zapojenie
navrhnutého systému. Okrem dokumentácie program Excel CA-
RE generuje aj aplikaèný kód na riadenie HVAC, ktorý po simu-
laènom overení je mo�né odosiela� do procesných staníc systému
Excel 5000.

Záver

Na záver je potrebné poukáza� na niektoré v�eobecne platné sku-
toènosti, ktoré súvisia s uvedenou problematikou. Ide najmä o tes-
nú súvislos� konkrétnych hardvérových prostriedkov s metodikou
projektovania, o nereálnos� h¾adania univerzálnej metodiky pro-

jektovania, ktorá by vyhovovala �irokej triede rozmanitých TP, ako
aj o ochranu metodík projektovania (know-how) výrobcami auto-
matizaèných prostriedkov. Dôle�ité je tie� upozorni� na �iroké
mo�nosti vyu�itia internetu pri automatizácii projekèných prác
a zvy�ovaní ich efektívnosti.
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Obr.3 Návrh technológie

Obr.4 Návrh riadiacej stratégie

1


