nevýrobní automatizace
ma do závodu postavila tým LUX (do finále
se však nekvalifikoval).
Stejně jako další finalisté, využívá i Boss
pro určování polohy standardní systém Applanix, který kombinuje určování pozice pomocí
GPS s daty inerciální souřadnicové soustavy.
Tým Tartan Racing postavil dva identické
vozy, se kterými v rámci testování a dolaďování najel přes dva tisíce mil v autonomním
režimu. Při testování zpracovávali členové
týmu získaná vstupní data pomocí animačního programu TROCS, který jim umožnil
pochopit a optimalizovat chování vozu v závislosti na získaných datech.
Jak prohlásil jeden člen vítězného týmu:
„Není tolik důležité, co využíváte, ale jak to
využíváte.“ Při stavbě vozu Boss byly totiž
použity sice moderní, ale jinak běžně dostupné prvky.

A proč to všechno?

krátké zprávy

Na první pohled se může zdát, že aktivity
typu DARPA Urban Challenge jsou jednoúčelové záležitosti určené pouze pro vojenské
využití, jako je bezpečná doprava materiálu v nebezpečných zónách, vyhledávání min
a nastražených náloží a realizace dalších nebezpečných misí bez ohrožení lidských živo-

Kogenerační elektrárna na
předzpracovaný komunální
odpad
Infraserv Höchst nedaleko Frankfurtu nad
Mohanem v Německu je jednou z největších
průmyslových zón v Evropě. V této lokalitě
o rozloze 460 hektarů působí 90 společností
převážně z oborů zpracovatelského průmyslu,
chemie a farmacie, v nichž pracuje 22 000 zaměstnanců. Pro potřeby těchto firem se v průmyslové zóně staví nová kogenerační elek
trárna, která bude ročně spalovat až 675 000
tun předzpracovaného komunálního odpadu,
tzv. RDF (Refuse-Derived Fuel), a svým zákazníkům dodávat až 70 MW elektrické energie a 250 tun páry za hodinu.
Jako dodavatel energetických zařízení
a řídicích systémů pro elektrárnu bylo vybráno konsorcium pod vedením společnosti
ABB. Dodávka bude zahrnovat transformátory, vysokonapěťové a nízkonapěťové rozvodny, pohony, integrovaný systém pro řízení nízkonapěťových pohonů MNS iS, systém
distribuovaného řízení 800xA s komunikačním systémem Profibus, systémy pro regulaci emisí a optimalizaci provozu a dále inženýrské služby a práce spojené s uvedením
do provozu.
Hodnota kontraktu mezi konsorciem a investorem, japonskou společností Ebara Corporation, je přibližně třicet milionů americ-
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tů. Při pozornějším pohledu je ale zřejmé, že
mnohé použité technologie brzy najdou své
uplatnění v asistenčních systémech vozů pro
včasné odhalení a eliminaci hrozícího nebezpečí, jako jsou překážky v jízdě, neočekávané
chování účastníků provozu, orientace za špatné viditelnosti, ovládání vozu na náledí atd.
Jen kolik životů je při jízdě autem ohroženo
pro požití alkoholu, drog, kvůli únavě, nesoustředěnosti nebo náhlým změnám zdravotního stavu řidiče. A přiznejme si, že by nebylo
vůbec špatné, kdyby naše auto umělo samo
elegantně zaparkovat.
Užitečné odkazy:
– D arpa Urban Challenge: http://www.darpa.
mil/grandchallenge
– Tým Tartan Racing: http://www.tartanracing.org
– D arpa Urban Challenge na stránkách Sick:
http://www.sick.cz/gus/industry/industry_solutions/darpa/en.html
– tým LUX: http://www.sick.cz/gus/industry/industry_solutions/darpa/sickteam/en.html
– Sick USA: http://www.sickusa.com
– Laserový skener LMS 291-S05: http://www.sick.cz,
záložka Průmyslové bezpečnostní systémy, Lase
rové skenery

Ing. Rostislav Kareš

kých dolarů. Elektrárna by měla být uvede(ed)
na do provozu v roce 2009.

TFN Groupe převzala
českou úklidovou firmu Jana
Francouzská společnost TFN Groupe podepsala v únoru 2008 smlouvu o převzetí
většinového podílu v české úklidové firmě
JANA, s. r. o (www.jana.cz).
Proč by tato zpráva mohla být zajímavá
i pro čtenáře časopisu Automa? Společnost
Jana se specializuje na úklid a čištění průmyslových prostor a zařízení. Kromě běžného úklidu zajišťuje např. čištění výrobních linek, energetických rozvodů, výškové čištění
stavebních konstrukcí, čištění lakoven, údržbu a čištění vzduchotechniky apod. Vybraní pracovníci společnosti Jana mají zkoušky z atomového zákona a mohou pracovat
i v prostorách s jaderným materiálem. Pro
speciální provozy jsou k dispozici i pracovníci s prověrkami NBÚ.
TFN Groupe byla založena ve Francii
a kromě svého domovského trhu působí také
v Lucembursku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku a Rumunsku. V příštích pěti letech
chce otevřít další pobočky v regionu střední a východní Evropy. Mimo úklid se zaměřuje i na komplexní facitility management,
včetně stavebních prací, a pro své zákazní(ed)
ky zajišťuje i recepční služby.

Největší výkon
v nejmenším prostoru
Programovatelné automaty
Saia® PCD3

Flexibilní, výkonné, robustní a kvalitní –
automaty Saia® PCD3 se spolu s čokoládou,
hodinkami a armádními noži stávají dalším
typickým příkladem kvality švýcarských
výrobků, plných originálních nápadů a univerzálních možností.
Díky využití nejnovějších technologií a vysoké
modularitě hardware a firmware pokrývá řada
Saia® PCD3 celé spektrum výkonů a funkcí,
běžně dosažitelných jen několika různými typovými řadami automatů. Saia® PCD3 může být
použita od malého kompaktu, přes stanice do
1024 I/O až po rozsáhlé systémy s několika tisíci
vzdálenými vstupy/výstupy a složitými komunikacemi.
Unikátní řešení Saia® PCD3
■ Umožňuje osadit v jedné stanici až 13 různých
komunikačních rozhraní.
■ Pro archivaci dokumentů a procesních dat
lze využít až 2 GB paměti Flash se souborovým systémem.
■ Webový server, který je bez příplatku integrovanou součástí každé stanice, je přístupný
nejen po Ethernetu, ale každým sériovým
rozhraním.
■ Stanice
dokáže využívat telekomunikací
prostřednictvím metalických i bezdrátových
sítí, Internetu, SMS, e-mailu atd.
Automaty Saia® PCD3 svými vlastnostmi
definují nový standard pro výkon a komunikační možnosti PLC malých a středních tříd.
Další informace o produktech a možném
uplatnění řídicích automatů získáte na
www.sbsys.cz nebo na adrese:
SBsys, s.r.o.
Litevská 1174/8
100 00 Praha 10
tel.: 274 776 541
e-mail: info@sbsys.cz
www.sbsys.cz
Autorizovaný distributor Saia-Burgess Controls pro Českou republiku
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