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y   Společnosti GE a Fanuc 
ruší společný podnik

Společnosti General Electric (GE) a Fanuc 
oznámily, že se dohodly na ukončení činnosti 
svého společného podniku GE Fanuc Auto-
mation Corporation. Společný podnik vznikl 
v roce 1986, aby umožnil oběma společnos-
tem dosáhnout celosvětové působnosti a spo-
lupracovat v oborech programovatelných au-
tomatů a techniky CNC. Zprvu se zaměřil na 
automatizační techniku pro nespojité výro-
by a na dodávky systémů CNC na americ-
ký kontinent. Postupem doby podnik rozšířil 
své aktivity do odvětví se spojitou a hybrid-
ní výrobou a do oblastí vestavných systémů 
a podnikového softwaru. Mezitím nastaly 
na trhu i v celkovém ekonomickém klimatu 
především v některých odvětvích s nespoji-
tou výrobou významné změny. Obě společ-
nosti se po jejich zvážení rozhodly činnosti 
společného podniku přátelsky ukončit a dále 
se věnovat každá samostatně svým hlavním 
oborům podnikání. Společnost GE předpo-
kládá, že transakce bude ukončena do kon-

ce roku. Její část společného podniku bude 
dále pokračovat pod označením GE Intelligent 
Platforms s celosvětovou působností v oborech 
řídicí techniky, vestavných systémů, softwaru 
a služeb. Společnost Fanuc bude dále celosvě-
tově podnikat v oboru CNC. Podle společnosti 
GE společný podnik splnil svůj účel a byl jed-
ním z nejdéle trvajících a nejúspěšnějších pod-
niků svého druhu v její historii.
[ARC Advisory Group, 21. srpna 2009.]        (sk)

  Konference TCP 2009 zve 
autory

V Praze se 19. listopadu 2009 uskuteč-
ní mezinárodní konference Technical Com-
puting Prague 2009 – TCP 2009. Již pose-
dmnácté se na ní setkají uživatelé a přízniv-
ci softwarových systémů Matlab a Simulink, 
dSpace a Comsol Multiphysics, aby si vy-
měnili zkušenosti s používáním uvedených 
nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, 
modelování a simulace v praxi v následují-
cích rámcových tematických oblastech: ří-
dicí technika, zpracování signálů a obrazů, 

aplikovaná matematika a fyzika, komunikač-
ní technika, chemické technologie, lékařství, 
měření a zpracování dat, multifyzikální mode-
lování, konstrukční výpočty, biotechnologie, 
přírodní vědy, životní prostředí a finančnictví.

Pořádající firma Humusoft, s. r. o., proto 
vytváří na konferenci prostor především pro 
vystoupení a příspěvky uživatelů uvedených 
systémů, které již nyní zve k aktivní účasti. 
Jednacími jazyky konference jsou čeština, 
slovenština a angličtina. Ke konferenci bude 
vydán sborník s číslem ISBN obsahující sou-
bor rozšířených abstraktů přednášek v tištěné 
podobě a soubor příspěvků a doprovodných 
článků a prezentací v elektronické podobě 
na CD-ROM. Součástí sborníku tak mohou 
být i příklady řešené v prostředích Matlab, 
Comsol a Simulink, prezentace referujících 
pracovišť apod.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěv-
ků je 5. října, oznámení o přijetí příspěvku 
14. října a uzávěrky příjmu finálních příspěv-
ků 25. října 2009. Další informace lze nalézt 
na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář udá-
lostí.                                                      (sk)
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KOBOLD Messring GmbH
Reprezentativní kancelář
Hudcova 78, 612 00  Brno

Naše výrobky = Vaše jistota, klid, bezpečíy = Vaše jistota klid bezpečíN

www.kobold.com
tel./fax: +420 541 632 216

Mob. +420 775 680 213
e-mail: info.cz@kobold.com

•	regulační	a	uzavírací	ventily	s	havarijní	funkcí	–	
pneumatické	a	elektrohydraulické

•	prvky	pro	pneumatickou	regulaci
•	měření	tlaku
•	průmyslové	vážení
•	pneumatické	prvky	FAIRCHILD,	USA

(regulátory	tlaku,	elektropneumatické	převodníky,	
pneumatické	objemové	zesilovače,	pneumatická	relé)

•	pneumatické	servopohony	a	pozicionéry
•	snímače	tlaku	a	snímače	síly	(váhy)
•	zakázková	strojírenská	výroba	–	tel.:	244	090	503
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