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Nástroj Asset Portal™ ze souboru AMS 
Suite zvětšuje význam prediktivní diagnos-
tiky a dává jí další rozměr. V reálném čase 
bezpečně sbírá, unifikuje a distribuuje cenné 
informace o stavu výrobních prostředků v ce-
lém závodě či několika závodech. Na jediné 
webové stránce vzhledu přístrojové desky je 
poté možné sledovat indikátory stavu hlav-
ních výrobních zařízení v celém podniku.

Nástroj AMS Asset Portal také umožňu-
je specifikovat události a výstražná hlášení, 
která v podnikovém systému pro správu vý-
robních prostředků automaticky generují upo-
zornění na potřebu údržby.

Další součástí souboru AMS Suite je ná-
stroj Asset Graphics, který poskytuje agrego-
vané výsledky prediktivní diagnostiky a údaje 
o stavu výrobních prostředků v grafické po-
době. Pracovníkům zajišťujícím údržbu se při 
použití nástroje AMS Asset Graphics závod 
zobrazuje stejným způsobem jako provozním 
operátorům – avšak s informacemi týkajícími 
se údržby (obr. 2).

Emerson – partner při optimalizaci péče 
o výrobní prostředky

Při využití odborných znalostí a zkuše-
ností společnosti Emerson v oblasti techniky 
i služeb k optimalizaci péče o hmotné výrobní 
prostředky se prokazatelně dosahuje lepších 

podnikatelských výsledků. Není již nutné, 
aby vedoucí pracovníci odpovědní za chod 
závodu každý den trávili celé hodiny reago-
váním na jednotlivé problémy, které jim při-
jdou na stůl. Svá nejdůležitější výrobní zaří-
zení mohou mít doslova na dohled a budou 
vědět, kam směrovat své úsilí a disponibilní 
zdroje. Pracovníci z útvaru PlantWeb Servi-
ces společnosti Emerson jim umožní zjistit 
skutečnou hodnotu souboru AMS Suite a po-
mohou jim konkrétním způsobem zdokona-
lit řízený závod.

Pro existující i nově budované závody

Odborníci ze společnosti Emerson pomo-
hou vyhledat nejdůležitější výrobní zařízení 
v závodě a sestaví plán, který umožní opti-
malizovat pracovní postupy týkající se těchto 
zařízení. Takto vytvořený systém prediktivní 
údržby dává možnost využít na maximum dis-
ponibilní zdroje, a dosáhnout tak dokonalos-
ti ve všech provozních činnostech v závodě.

Na společnost Emerson se lze také s výho-
dou obrátit již v počátečních stadiích výstav-
by nového provozu nebo závodu. Její speci-
alisté pomohou v předstihu vytvořit strategii 
péče o výrobní prostředky založenou na op-
timalizaci postupů prediktivní údržby, aniž 
by byl vůbec někdy v závodě spuštěn cyklus 
reaktivní údržby.

Veškerá potřebná podpora

S obměnou personálu v závodech občas 
dojde ke ztrátě cenných znalostí. Výsledkem 
je stále rostoucí význam školení a technické 
podpory. Každý pracovní den po celém světě 
profesionálové společnosti Emerson z oblasti 
služeb školí pracovníky závodů a radí jim tak 
dlouho, dokud si nejsou jisti, že správně po-
chopili a používají nové nástroje i pracovní po-
stupy. Společnost Emerson je schopna uspořá-
dat školení kdekoliv na světě. Může proto rea-
lizovat školicí programy na místě v závodech 
i v některém ze svých školicích středisek, a to 
podle specifických potřeb současných i poten-
ciálních uživatelů jejích produktů.

Společnost Emerson poskytuje veškerou 
podporu, jakou zákazníci potřebují. O hlad-
ký chod výrobních procesů u zákazníků se 
spolu s nimi starají její střediska technické 
podpory, působící po celém světě. Nabízejí 
např. odstraňování závad, sledování zaříze-
ní na dálku, interpretaci diagnostických dat 
i pohotovostní servis na místě u zákazníka.

Aby zákazníci mohli využít své výrobní 
prostředky na maximum, společnost Emer-
son jim nabízí všestrannou pomoc svých zku-
šených odborníků, a to kdykoliv a kdekoliv 
ji potřebují.

(Emerson Process Management, s. r. o.)
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y   Úspěšné ověření 
kompatibility produktů  
pro sítě CANopen

Zkušební středisko firmy Schneider 
Electric v Seligenstadtu hostilo začátkem 
července několik členských firem organiza-
ce CiA (CAN in Automation), které si zde 
ověřovaly kompatibilitu a interoperabilitu 
svých produktů určených pro sítě s proto-
kolem CAN open®. Firmy Danaher Moti-
on, Epec, ESR Pollmeier, LPKF, Murrelek-
tronik, Sanyo Denki, Seneca, Wachendorf, 
Wago a Vector používaly své produkty (mo-
duly I/O, řídicí jednotky pohonů, operátor-
ské panely a simulační nástroje) v sítích 
CANopen provozovaných při použití růz-
ných přenosových rychlostí a se sběrnice-
mi různých délek. Výsledky zkoušek intero-
perability byly nanejvýš uspokojivé. Drobné 
problémy, které se objevily, byly většinou 
ihned odstraněny. Šlo např. o některé elek-
tronické popisy zařízení (EDS), které neod-
povídaly skutečným vlastnostem přístrojů, 
a o neschopnost některých zkoušených za-
řízení pracovat na fyzických mezních hod-
notách sběrnice CAN z důvodu nevhod-
ně naprogramovaného časování na úrovni 
bitů. „Některým z detekovaných nedostatků 

bylo přitom možné se snadno vyhnout,“ řekl 
k tomu Thilo Schumann z organizace CiA, 
„kdyby byly soubory EDS zkontrolovány 
oficiálním kontrolním programem a shoda 
přístrojů se standardem CANopen ověře-
na nástrojem, který CiA také poskytuje.“ 
Akce prokázala nesporné kvality zkouše-
ných zařízení, která začala navzájem komu-
nikovat a řídit pohony již první den. Většina 
jich správně fungovala i při velkém zatížení 
sběrnice a nedošlo k žádným ztrátám zpráv.
[CiA, 21. července 2009.]                               (sk)

  Konference TCP 2009 
a workshopy společnosti 
Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. pořá-
dá v Kongresovém centru ČVUT v Praze 
19. listopadu 2009 mezinárodní konferen-
ci Technical Computing Prague 2009 (TCP 
2009). Jde již o sedmnáctý ročník tradiční-
ho podzimního setkání uživatelů a příznivců 
výpočetních a simulačních prostředí Matlab 
& Simulink, Comsol Multiphysics a dSpa-
ce, opět věnovaného především přednáškám 
a prezentacím uživatelů všech tří uvedených 
skupin softwarových nástrojů pro technic-

ké výpočty, analýzu dat, modelování a si-
mulace, přičemž cílem je seznámit účast-
níky s možnostmi využití těchto nástrojů 
v technice i různých přírodovědných obo-
rech a také s novinkami v nabídce společ-
nosti Humusoft. Konference je určena pro 
současné uživatele uvedených programo-
vých nástrojů i pro ty, kteří zatím s těmi-
to nástroji do užšího styku nepřišli a hle-
dají způsoby, jak rychle a efektivně řešit 
své úlohy. Podrobné informace o konfe-
renci TCP 2008 lze nalézt na www.humu-
soft.cz/akce/matlab09, kde jsou k dispozi-
ci i elektronické verze sborníků přednášek 
z minulých ročníků.

Mezi akcemi pořádanými společnos-
tí Humusoft lze dále nalézt mj. zajímavé 
workshopy určené k bližšímu seznáme-
ní s možnostmi využití systémů Matlab & 
Simulink a Comsol Multiphysics v praxi 
na zapůjčeném či vlastním PC. Z nejbliž-
ších akcí tohoto druhu se 22. října 2009 
uskuteční workshop Strukturálni mechani-
ka v programu Comsol Multiphysics a 26. 
října workshop Zpracování signálu v systé-
mu Matlab a Simulink.

Podrobné informace o všech akcích při-
pravovaných společností Humusoft lze na-
lézt na www.humusoft.cz ve složce Kalen-
dář událostí. (sk)


