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Obr. 3. Patnáctipalcový operátorský panel

kladené na tento druh softwaru. Softwarové 
PLC lze programovat pomocí programovací-
ho prostředí Mxpro, založeného na systému 
CoDeSys od společnosti 3S.

Internetové školicí centrum

Před mezinárodním veletrhem Amper 2008 
přichází Moeller s aktualizovanou verzí in-
ternetového školicího centra OTC (Online 
Tranining Center). V centru (http://www. 
moeller.cz/OTC) se mohou zákazníci sezná-
mit s programovatelnými relé Easy a nejjed-

nodušším PLC EasyControl. Funkce jsou vy-
světleny na jednoduchých příkladech, které 
jsou objasňovány krok za krokem. Na webové 
stránce je dále ke stažení demonstrační verze 
programovacího prostředí EasySoft, ve kte-
rém lze vyzkoušet (pomocí simulace) všech-
ny uvedené příklady. 

Školicí centrum je ideálním odrazovým 
můstkem pro všechny, kdo se chtějí dozvědět 
více o inteligentních přístrojích Moeller.

Ing. Jan Beránek, 
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
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y   Konference Robtep �008
Strojnícka fakulta Technickej univerzity 

v Košiciach a Slovenská asociácia automa-
tizačnej techniky a robotiky ve spolupráci 
se Společností robotické chirurgie – Česká 
republika zvou na mezinárodní konferenci 
Robtep 2008 – Automatizácia/robotika v te-
órii a praxi, která se uskuteční v Novém 
Smokovci ve dnech 9. až 11. června 2008, 
a na navazující dvoudenní návštěvu výsta-
vy Automatica 2008 – Assembly, robotics, 
vision v Mnichově.

Cílem konference Robtep 2008 je umož-
nit výměnu teoretických poznatků a zkuše-
ností z praxe získaných v rámci výzkumu 
a vývoje v oboru robotiky a příbuzných ob-
lastech se zaměřením na nejnovější pokro-
ky v oborech průmyslové robotiky, výrobní 
techniky, inteligentních výrobních systémů 
a mobilní a servisní robotiky. Konference 
bude mít poprvé sekci Robotická chirurgie 
s přenosem on-line z operace prováděné ro-
botem da Vinci.

Hlavní tematické okruhy konference 
Robtep 2008 jsou:
– vývojové trendy v robotice,
– robotika: teorie, nové konstrukce, modu-

ly pro robotickou a výrobní techniku,
– design při konstruování robotické a vý-

robní techniky,
– robotické buňky,
– inteligentní výroba, rekonfigurovatelné 

výrobní systémy,

– servisní a mobilní robotika,
– provoz výrobních a robotických systémů, 

údržba, diagnostika,
– nové metody výuky a tréninku v robotice,
– zvláštní sekce: robotická chirurgie, robo-

tika ve zdravotnictví.
Pro zájemce je v návaznosti na konferenci 

organizován zájezd autobusem do Mnichova 
na dny 12. a 13. června 2008, přičemž cílem 
je navštívit výstavu výrobní techniky a roboti-
ky Automatica, popř. také závod Kuka.

Uzávěrka příjmu úplných příspěvků a při-
hlášek na konferenci i na zájezd na výsta-
vu Automatica je 31. března 2008. Infor-
mace o konferenci Robtep 2008 lze získat 
přes webovou stránku http://www.sjf.tuke.
sk/kvtar/1/pgs. (sk)

  Konference Riadenie 
v energetike – CPS ’08

V hotelu Baník na Štrbském Plese se 11. až  
13. června 2008 uskuteční osmá mezinárodní 
konference Riadenie v energetike – Control of 
Power Systems – CPS ’08. Organizátory jsou 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislavě, Slovenská elektrizačná preno-
sová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s.,  
Fakulta aplikované informatiky Univerzity  
T. Bati ve Zlíně, ČEZ, a. s., a ČEPS, a. s.

Konference se koná od roku 1994 každé 
dva roky střídavě v ČR a SR. Jejím hlavním cí-
lem je umožnit výměnu informací a zkušeností 
v oblasti provozu a řízení elektroenergetických 

a tepelných systémů a navázání, popř. pro-
hloubení spolupráce mezi odborníky v oblas-
ti energetiky z průmyslu i z výzkumné a aka-
demické obce. Hlavní tematické okruhy nad-
cházejícího ročníku konference jsou:
– provozní zkušenosti z výroby, přenosu 

a spotřeby elektrické energie,
– provoz a řízení jaderných elektráren,
– provoz distribučních sítí,
– informatika v energetice,
– použití moderních metod teorie řízení 

v energetice,
– výzkumné a vývojové programy v ener-

getice,
– dispečerské systémy pro řízení a sledo-

vání energetických soustav,
– optimalizace provozu zdrojů elektrické 

a tepelné energie,
– řízení teplárenských soustav,
– zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti 

energetických zařízení,
– netradiční zdroje energie,
– komplexní řízení energetického hospo-

dářství významných odběratelů energií,
– provozní zkušenosti ze spolupráce se sys-

témem UCTE,
– měření a diagnostika v energetice,
– ekonomické a ekologické aspekty ener-

getiky.
Podrobné informace o konferenci včetně 

seznamu přihlášených účastníků a referátů 
lze nalézt na webové stránce http://urpi.fei.
stuba.sk/akcie/2008_cps.  (sk)


