
 
 
VEGA otvára nové dimenzie číslicovej komunikácie pomocou PACTware 
 
 
Technológia Profibus DP/PA  
 
Veľkou výhodou moderných zberníc procesných systémov ako sú Profibus je to, že dovoľujú 
spolupracovať prístrojom, regulátorom a vzdialeným I/O systémom od rozličných výrobcov, ak sú 
časťou jedného riadiaceho systému.  Operátor môže sledovať  veľmi podrobne čo sa deje vo výrobe. 
Nové diagnostické rutiny mu pomáhajú kontrolovať prevádzkové podmienky jeho prevádzky 
a prislúchajúcich zariadení.  Celkový prínos systémov manažmentu sa teraz rodí a je založený na 
schopnosti číslicových zberníc spojiť prístroje a na schopnosti centrálneho PC dodávať nepretržite 
detailnejšie správy o ich stave. 
Dodnes väčšina aktivít zberníc bola odosielať dáta z terénu do velína. Avšak procesné zbernice sú 
plne obojsmerné komunikačné systémy. Dnes prístroje a výrobcovia  regulátorov venujú čoraz väčšiu 
pozornosť možnosti posielať dáta v opačnom smere, z velína do prístrojov. Dnešné procesné prístroje 
sú podstatne inteligentnejšie ako kedykoľvek predtým. Moderné radarové snímače výšky hladiny majú 
napr. krivky odrazov, ktoré sa musia načítať pred každou inštaláciou systému. Pretože narastá 
zložitosť takých prístrojov, ako sú radarové a ultrazvukové snímače, koncový užívateľ  a systémový 
integrátor sú nútení zvyknúť si na všetky druhy nastavovania a programovacie nástroje. Plne 
nastavovanie z velína umožňujú aj najjednoduchšie bezpečnostné spínače. Väčšina výrobcov 
procesnéj inštrumentácie ponúka programové balíky na ich konfiguráciu a nastavenie. PC laptop sa 
stal bežným nástrojom pre inžinierov, ktorí oživujú alebo rekonfigurujú procesné prístroje. Avšak aj 
keď sú programovateľné nástroje „užívateľsky priateľské“, tak ako uvádza väčšina  výrobcov, počet 
rozličných programov, ktorý sa musí inžinier učiť ovládať je hrozivý. Situácia je neuspokojivá tak pre 
výrobcov, ako aj pre užívateľov. 
 
 
Evolúcia DSD/DD- DTM/FDT  
 
Vidíme, že nastavovanie procesných prístrojov s číslicovou komunikáciou bolo doposiaľ pomocou 
univerzálneho nástroja problematické. Bolo to najmä z dôvodu nastavovacej procedúry, ako aj 
dostupných parametrov rozdielnych od systému ku systému.  
Výrobcovia procesných zberníc a koncoví užívatelia  už od začiatku videli potrebu jednotného tvaru 
popísať prístroje v ich systéme. Tieto nastavovania boli vo väčšine založené na unikátnom popise 
prístroja, tzv. DSD ( Device Database File ) v Profibus a DD ( Device Description ) v HART a Fieldbus 
Foundation. GDS zaisťujú základný popis zariadenia, ale boli využívané najmä pre programovanie I/O. 
GDS je statický dokument – textový súbor. 
Vo svete Profibus v nasledujúcom kroku bolo potrebné definovať profily zariadení, ktoré preddefinovali 
ich základné funkcie. Profily otvorili cestu pre interoperabilitu a výmenu procesných zariadení 
vyrábaných rozličnými výrobcami.  
V nasledujúcom kroku pre Profibus bolo zadefinovanie EDD ( Electronic Device Description ). Popis je 
realizovaný cez cyklické dáta GSD, ale zložitejšie  popisy zahŕňali ďalšie parametre zariadení pre 
zaistenie definovania vyššej zložitosti prístrojov. HART vylepšil DD a prešiel tiež na túto úroveň.  
FDT ( Field Device Tool ) a DTM ( Device Type Manager ) možno vidieť ako štvrtý krok tejto evolúcie. 
Zahŕňa popis cyklických dát a parametrov zariadení. Poskytuje základ zariadenia - špecifickú 
konfiguráciu, nastavenie parametrov a diagnostiku priamo cez programovú zložku v DTM. Pretože 
FDT/DTM zaisťuje štandardné rozhranie ako inžiniersky nástroj, zaisťujú podstatne slobodnejšiu 
možnosť ako je návrh a implementáciu programovania a grafického užívateľského rozhrania 
v rozličných systémoch. 
 
 
Ovládače DTM 
  
Adresovať veľký počet zložitejších procesných zariadení spôsobilo, že niekoľko výrobcov riadiacich 
systémov  a prístrojov v Nemecku ( ABB-Hartmann&Braun a Siemens ) sa v roku 1999 zblížilo 
v myšlienke štandardizovať rozhranie  medzi prístrojmi a radiacimi systémami.  Diskusie nakoniec 
skončili v PNO ( Profibus User Organisation ), kde ich myšlienky dostali konkrétnu podobu 
v špecifikácii FDT ( Field Device Tool ) a DTM ( Device Type Manager ). Toto sú špecifikácie  



Profibus, ale výrobcovia prístrojov zapojení do projektu rýchle poukázali na to, že normy sa musia 
adaptovať aj iným organizáciami procesných zberníc, takže prístrojové rozhranie sa stane globálnym, 
univerzálnym štandardom.  
 
Ak sa vychádza zo špecifikácie DTM, výrobcovia procesných prístrojov musia pripraviť program, ktorý 
sa nazýva „DTM“.  Ak teda výrobca prístrojov hovorí o jeho DTM, myslí tým na program ActiveX, ktorý 
vyhovuje špecifikácii DTM a popisuje jeho prístroj alebo procesné zariadenie. 
To je konfigurácia prístroja a nástroj na ovládanie. Zahŕňa všetky normy zariadenia, celý grafický 
dialóg užívateľa,  záväznú konfiguráciu zariadenia a diagnostiku a zaisťuje úplnú dokumentáciu 
prístroja. DTM môže byť jednoduché alebo zložité, tak ako chce výrobca, aby zložitý bol jeho prístroj – 
môže to byť program o veľkosti niekoľkých stoviek kilobytov alebo až megabytov.  
 
DTM je teda definovaný výrobcom prístroja ( alebo častejšie v tomto prípade treťou stranou- 
softvérovou firmou na základe kontraktu ) ako prostriedok na prezentáciu dát konfigurácie pre 
koncového užívateľa – tzv. ovládač prístroja. Ak má výrobca zložitý prístroj, pre ktorý  je užitočný 
grafický a interaktívny program, môže očakávať zvýšené nároky na úsilie a náklady vytvoriť DTM, 
ktoré bude plne podporovať možnosti jeho prístroja a bude ľahko použiteľný.  Ak chce dať užívateľovi 
iba základnú informáciu na oživenie a nastavenie prístroja môže vytvoriť iba jednoduché DTM so 
základnými dátami.  
Pravdepodobne niektorí výrobcovia budú mať viac ako jedno DTM pre každé zariadenie a budú ho 
ponúkať ako prémiu pri komplexnejších riešeniach. Jednoduchšia verzia, nízko úrovňový „ skrutkovač“ 
bude iste dostupná na webe výrobcu a bude obsahovať základné funkcie prístroja bez možnosti 
tlačových výstupov alebo grafickej podpory. Na trhu je už viac ako 20 výrobcov, ktorí ponúkajú DTM 
pre ich výrobky a niektorí investovali milióny DM na vytvorenie tohto programu. 
DTM umožňuje vždy rovnaké možnosti nastavovania daného prístroja vo všetkých FDT systémoch. 
 
Rozhranie FDT 
 
FDT je meno na označenie špecifikácie rozhrania, ktoré definuje ako DTM bude vzájomne pôsobiť 
s hosťujúcim počítačom. Koncový užívateľ „vidí“ DTM ale FDT je „napálené“ do počítača alebo 
riadiaceho systému.  
Najjednoduchší spôsob ako popísať uvedenú technológiu je použiť príklad zo sveta kancelárie: Ak 
zakúpime napr. novú tlačiareň a inštalujeme ju pod Windows, resp do aplikačného programu,  
realizuje sa to pomocou príslušného ovládača. Tento ovládač je špecifický pre dané zariadenie 
a prislúcha danej  tlačiarni. Komunikácia medzi PC a tlačiarňou už potom prebieha prostredníctvom 
špecifikovaného rozhrania.  
FDT je prenos  tejto koncepcie do sveta automatizácie. Každá procesný prístroj ma elektronický popis 
– ovládač DTM, ktorým sa implementuje do tohto systémového sveta.   
ABB má implementované  FDT do jeho inžinierskeho nástroja Composer/Melody, ktorý je časťou 
riadiaceho systému Symphony. Prvý veľký test FDT bol uskutočnený v továrni BASF v Ludwigshaven, 
kde system Symphony od ABB kontroloval 12 000 regulačných slučiek. Očakáva sa, že Yokogawa 
a Invensys bude čoskoro prezentovať FDT interface v ich systéme.  
Ďalšou implementáciou  FDT je nový program s otvoreným zdrojom tzv. PACTware, ktorý bol vyvinutý 
firmou Pepperl+Fuchs a teraz je voľne šírený členmi konzorcia PACTware.  PACTware zaisťuje plné 
využitie špecifikácie DTM a FDT v PC programoch, je navrhnutý pre koncového užívateľa, ktorý nemá 
distribuovaný riadiaci systém, ale PC využíva ako hosťovský systém jeho riadenia. Endress+Hauser 
pred časom predstavil svoj nástroj - FieldCare, ktorý je založený na programe PACTware, ABB má inú 
verziu nazývanú Smart Vision. 
Na jar 2002 už bude pripravená verzia FDT 1.20. Väčšina komunity Profibus vďaka tejto verzii ako 
jednej z najucelenejších bude stavať budúci vývoj. 
 
 
PACTware 
 
PACTware je nástroj pracujúci v prostredí Windows, ktorý umožňuje užívateľovi používať DTM. Nie je 
navrhovaný pre DSC aplikácie, ktoré nevyužívajú FDT.  Niekedy sa PACTware nazýva „ frame“ 
aplikáciou, pretože zaisťuje rámec, okolo ktorého možno vidieť individuálne DTM. Nakoľko okrem 
DTM jednotlivých prístrojov existujú taktiež DTM pre komunikáciu medzi prístrojmi a napr. kartami 
Profibus DP alebo HART modemami... 
PACTware bol pôvodne navrhnutý firmou Pepperl+Fuchs ako program s otvoreným zdrojovým kódom.  



V skutočnosti je predstavovaný ako prvý otvorený zdrojový kód v oblasti priemyselnej automatizácie 
podobne ako LINUX v administratíve.  P+F hovorí, že tento software garantuje výrobcovi zariadení 
dlhodobú bezpečnosť a voľnosť šíriť jeho program podľa potrieb výrobcov, nezávisle od konkurencie a 
stratégie tretích strán na trhu. Rovnaký DTM, ktorý sa využíva v balíku PACTware možno použiť aj 
v riadiacom systéme SCADA s rozhraním FDT ( napr. v riadiacom systéme ABB – Symphony ). 
Modulárna konštrukcia PACTware sleduje jednoduché oddelenie funkcií zariadenia a servisných 
nástrojov. Navyše ku základným funkciám systém ponúka množstvo rozširujúcich prínosných funkcií 
pomocou zásuvných modulov ako je zobrazovanie kriviek trendov, monitorovanie meraných hodnôt 
a archivácia ako aj administrácia všetkých údajov projektu v databáze.  Ďalej sú dostupné aj funkcie 
na dokumentáciu, tlač a export.  
P+F hovorí, že vyvinul PACTware pre výrobcov, aby sa mohli koncentrovať na vývoj výrobkov a využiť 
sinergický nárast z ďalšieho vývoja kooperáciou s inými výrobcami. PACTware má ešte jednu dôležitú 
výhodu, umožňuje výrobcovi zariadení zahrnúť príslušné know how zariadenia do štandardného 
programu bez odkrývania ich tajomstva tretej strane alebo riadiacemu systéme dodávateľa.  
 
PACTware je založený na využívaní technológie FDT – t.j. na výmene dát medzi systémom 
a procesnými zariadeniami.  

  
Na obr. 1 je vidieť postup ako pomocou protokolu FDT a ovládačov DTM v programe PACTware 
nastavujeme snímače procesnéj inštrumentácie na zbernici Profibus a podobne na zbernici HART.  
 
Celý rad spoločnosti ako VEGA, Krohne, Samson už aktívne vstúpili do používania projektu 
otvoreného zdrojového kódu PACTware od P+F. Skupina spoločnosti je aktívna aj v skupine na 
špecifikáciu FDT.  Ďalšie spoločnosti sa pripravujú na aktívnu účasť a niektoré ešte spoluprácu 
zvažujú.  
 
Generovanie DTM 
 
Zhotovenie DTM sa stane hlavnou aktivitou a investíciou výrobcov prístrojov, potom čo budú chcieť 
použiť konvenčné a grafické metódy na predstavenie ich výrobkov koncovému užívateľovi, obzvlášť 
tomu ktorý používa procesnú zbernicu. 
 



Presná podstata DTM silne závisí od zložitosti zariadenia a požiadaviek na grafické užívateľské 
rozhranie. Nakoniec DTM primárne závisí od know how výrobcu zariadenia. 
 
Existuje niekoľko spôsobov ako generovať DTM: 
 
- “Programovanie z patričnej úrovne“ pomocou programovacích jazykov vysokej úrovne, ako sú  
Visual Basic alebo C++. Väčšina výrobcov sleduje túto cestu, aby zaistili DTM čo najjednoduchšie pre 
užívateľa a s čo najväčšou podporou grafiky. Má to zmysel, ak zariadenia sú zložité a vyžadujú 
konfiguračný a diagnostický dialóg, ako aj možnosť vyskúšania sekvencie offline. Vytvorenie DTM 
pomocou tejto metódy výrobca môže zaistiť plné výhody funkcionality DTM/FDT. 

 
- Vytvorenie pomocou kompilátora alebo interpretera, existujúce EDD ( Electronic Device  
Description ) možno vygenerovať z predchádzajúcich súborov. Takto možno využiť predchádzajúci 
vývoj, napr. pri vývoji prístrojov s komunikáciou HART DTM sa jednoducho vygeneruje z DD. Prevod 
medzi prístrojmi s popisom komunikácie pre Profibus a FF prístrojmi je v príprave.  

 
- V programe VisualBasic sú nástroje DTM toolkit  na vygenerovanie DTM kódov. Potrebné sú iba 
základné vedomosti programovania na použitie tohto nástroja. Tento nástroj pomáha navrhovať 
užívateľské rozhranie. 

 
VEGA a moderná komunikácia po priemyselných zberniciach  
 
VEGA popredný svetový výrobca meracích systémov merania výšky hladiny a tlakov doposiaľ 
používal pri komunikácii so snímačmi dva nástroje:  
- VEGA Visual Operating ( VVO ) nastavovací a vyhodnocovací program  a 
- Visual VEGA ( VV ) vizualizačný program s grafickými funkciami pre prezentáciu procesov merania.  
 
Program VVO komunikuje so všetkými prístrojmi VEGA so schopnosťou číslicovej komunikácie. PC 
s programom VVO sa pripája sa priamo na snímač alebo jeho výstup s protokolom HART, zbernicu 
VBUS, na vyhodnocovací prístroj VEGAMET/LOG, cez ktorý je snímač pripájaný na zbernicu Profibus 
DP. VVO je špeciálne určený na aplikácie snímačov merania výšky hladiny a tlakov. Program  VVO 
dovoľuje síce v maximálnej miere využiť možnosti snímačov VEGA nie je však schopný komunikovať 
so snímačmi a prístrojmi iných výrobcov. Podrobnejšie informácie a VVO a VV je uvedené v AT+P 
Journal 6/2001, str. 26-27. 
 
VEGA sa preto zapojila do tvorby ovládačov DTM pre jeho radarové snímače na meranie výšky 
hladiny, ktoré vyhovujú najnovším normám, umožňujú vďaka grafickej podpore jednoduché ovládanie 
a prístup ku všetkým ich parametrom. Všetko toto je nezávislé na systéme alebo používanej zbernici.   
Na obr. 1 je vidieť filozofiu pripájania procesných prístrojov VEGA na zbernicu Profibus DP/PA, resp 
Foundation Fieldbus. 
 
 



 
 

1. Profibus DP Master Class1 
Typickým DP Master Class 1 (DPM1) je PLC, ktorý si  cyklicky vymieňa informácie 
s decentralizovanými stanicami ( slaves ) 
 
2. Profibus DP Master Class 2 
DP Master Class 2 ( DPM2) je prístroj slúžiaci na projektovanie, plánovanie a nastavovanie 
prístrojov v meracom procese. Typicky je to PC s príslušným programom 
 
3. Segmentový terminál – segment coupler/Link 
Spojenie zbernice Profibus DP a Profibus PA ako aj napájanie meracích systémov sa realizuje 
transparentným segmentovým terminálom alebo netransparentným segmentovým terminálom 
pomocou systému VEGALOG 
 
4. Vyhodnocovací systém VEGALOG  
Vyhodnocovací systém VEGALOG zahŕňa v jednom funkciu master pre PA ( nie je potrebné 
adresovanie ), spracovanie meraných hodnôt, riadenie, segmentový terminál a Gateway. 
 
5. VEGACOM 
VEGACOM 557 jednoducho zlučuje dolnú úroveň merania s hornou úrovňou riadenia. Podporuje 
všetky štandardné procesné zbernice  
 
6. Nastavovanie v teréne 
Pomocou nastavovacieho rozhrania VEGACONNECT 3 a nastavovacieho programu VVO možno 
realizovať pohodlné nastavovanie VEGA Pofibus PA snímačov. 
 
7. T-Connector 
T -konektory zbernice Profibus PA dovoľujú prepojenie alebo zámenu procesných prístrojov bez 
prerušenia procesnéj zbernice. 
 
8. Foundation Fieldbus H1 



Skutočné pripojenie na procesný alebo riadiaci systém je realizované cez H1 procesnú zbernicu 
v technológii podľa IEC 61158-2. Komunikácia v procesnom systéme je realizovaná cez 
prepojovaciu kartu zbernice H1* 

 
 
Vidíme, že nastavovanie snímačov možno realizovať v teréne pomocou individuálnych programov 
v závislosti od snímačov a prístrojov alebo centrálne pomocou PC vo funkcii DPM2. Aj tu je možné 
použiť nastavovacie programy jednotlivých výrobcov snímačov alebo PACTware, ktorý konečne 
prináša novú dimenziu do nastavovania pripojených snímačov od ľubovoľných výrobcov. 
Komunikácia teraz prebieha na báze protokolov FDT/DTM. Takto sa odbúralo množstvo 
modifikačných a nastavovacích programov. 
 
Na obr. 2 je zobrazený grafický výstup programu PACTware  s VEGA ovládačmi DTM pre radarový 
snímač PULS42 pri meraní výšky hladiny v tanku. VEGA investovala značné úsilie, aby jej grafický 
a interaktívny výstup v DTM ponúkal užívateľovi všetky možnosti snímača.  
Okrem možnosti definovania parametrov snímača je možné navoliť parametre pracovného prostredia 
a ako výstup získa užívateľ priebeh krivky odrazov, krivky falošných odrazov. PACTware s DTM plne 
nahrádza nastavovací program VVO a nastavovanie snímačov je veľmi podobné.  
 
 

 
 
Pre svetovú jednotku vo výrobe radarových snímačov a ďalších meracích prístrojov na meranie výšky 
hladiny VEGA je používateľ oveľa dôležitejší ako technológia, ktorú využíva. To bol hlavný dôvod 
prečo nastavovanie VEGA snímačov, ktoré je adaptované na požiadavky užívateľa  dovoľuje 
pomocou technológie DTM/FDT aj prístup ku všetkým požadovaným parametrom snímačov na 
procesných zberniciach pomocou jediného inžinierskeho nástroja PACTware.  
 
 
Ďalšie informácie o systémoch VEGA: 
 
K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 
042 60 Košice 
Tel./fax: 055 6253633, 6255150 
www.ktest.sk 
 
 



 
 
Popis obr. 1 ku článku: 
VEGA otvára nové dimenzie číslicovej komunikácie pomocou PACTware 
 
 
Field instrument with instrument DTM -  Poľný prístroj s DTM 
 
Remote I/O -  Vzdialený I/O 
 
Segment coupler  - Transparentný väzobný člen 
Linking Device -  Netransparentný väzbový člen 
 
Communication capable field instrument  - Poľný prístroj so schopnosťou komunikácie    
 
Communication DTM with appropriate hardware – DTM na komunikáciu s príslušným poľným 
prístrojom 
 
Load the DTMs in PACTware – Načítanie DTM v programe PACTware 
 
 
 
 


