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podnikání

také náš „akademický koutek“, kde jsme kro-
mě tradičních produktů LabVIEW a NI Elvis 
tentokrát vystavovali i velmi kvalitní výukové 
modely od kanadské firmy Quanser, které na-
jdou uplatnění zejména při výuce teorie řízení 
a které naše firma začala distribuovat. 

Další významnou akcí byly konference NI-
Days v Bratislavě a v Praze. Co tam účast-
níci viděli a slyšeli?

Na této akci, která se koná každý podzim, 
se vždy snažíme představit právě ty nejdůleži-
tější novinky z konference NIWeek. Tato akce 
se neustále rozrůstá a i v našich poměrech si 
návštěvníci mohou vybrat již ze čtyř paralel-
ních sekcí. Nechybí ani oblíbené tzv. hand-on 
workshopy pro vyzkoušení některých produk-
tů. Letos jsme měli obrovskou radost z počtu 
a úrovně příspěvků přihlášených našimi zákaz-
níky, a to jak z oblasti průmyslu, tak i školství 

a vědy. I když jako firma děláme vše pro při-
blížení našich produktů zákazníkům, pohled 
z druhé strany, tj. přímo od koncového uživa-
tele, je vždy velmi osvěžující. Děkuji proto na-
šim uživatelům, kteří si našli čas přednést tam 
své přednášky o jejich zajímavých projektech.

Děkuji Vám za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.

Společnost Invensys Operations Mana-
gement oznámila akvizici firmy Spiral Soft-
ware, soukromé společnosti se sídlem v Cam-
bridgi ve Velké Británii. 

Společnost Spiral Software, založe-
ná v roce 1998, dodává integrované systé-
my pro petrochemii, od nástrojů pro správu 
kvantitativních rozborů surové ropy až po 
nástroje pro optimalizaci dodavatelských 
řetězců rafinerií, a umožňuje svým klien-
tům volit ta nejlepší rozhodnutí při obcho-
dování se surovou ropou a její rafinaci. Ná-
stroje společnosti Spiral Software pomáhají 
firmám sledovat kvalitu surovin. Plně inte-
grované plánování a rozvrhování přispíva-
jí k optimalizaci provozu výrobních zaříze-
ní na základě aktuální poptávky po surové 
ropě a vývoje cen na trhu, kapacity vlastní 
rafinerie a omezení vyplývajících z kapaci-
ty dodavatelského řetězce.

„Tato akvizice doplní naši nabídku Sim-
Sci-Esscor v oblasti nástrojů pro modelování 
a optimalizaci v petrochemii,“ řekl Ravi Go-
pinath, prezident oddělení prodeje softwa-

Společnost Invensys rozšířila svou nabídku 
softwaru pro petrochemii

ru společnosti Invensys Operations Manage-
ment. „Spiral Software dodává integrovaný 
systém pro správu dat o výchozích surovi-
nách, pro plánování a rozvrhování. Zname-
ná to, že nabídka naší značky SimSci-Esscor 
nyní plně podporuje optimalizaci celého ře-
tězce rafinace ropy, od obchodu se surovou 
ropou po řízení distribuce, včetně modelová-
ní a simulace při návrhu petrochemických za-
řízení, jejich uvádění do provozu a optimali-
zaci provozu.“ 

Nástroje pro správu kvantitativních rozbo-
rů surové ropy od firmy Spiral Software zpří-
stupňují všem oprávněným osobám v podni-
ku informace o vstupní surovině a pomáha-
jí optimalizovat její nákup, efektivitu výroby 
a spolehlivost výrobních procesů. Nástroje 
pro plánování a rozvrhování výroby vytvá-
řejí prostředí vhodné pro spolupráci mnoha 
uživatelů sdílejících společná data a modely 
v celém výrobním procesu. Obchodně pláno-
vací aktivity jako nákup surové ropy a prodej 
produktů jsou nyní propojeny s rozvrhová-
ním výroby, a podnik tak může reagovat na 

změny na trhu a aktuální výrobní podmínky. 
Naopak lze simulovat dopady změny v roz-
vržení výroby na obchodní aktivity podniku. 
Integrovaná analýza rizik umožňuje uživate-
lům vytvářet a simulovat různé ekonomické 
a technické scénáře a zjistit, jaké dopady na 
výrobu budou mít změny cen surovin, výky-
vy v poptávce a změny v provozu rafinerie. 

Vývoj, prodej a technickou podporu bude 
dále zajišťovat výkonný tým společnosti Spi-
ral Software, jehož členové se stanou zaměst-
nanci společnosti Invensys. „Naši zákazníci 
budou pokračovat ve spolupráci s týmem Spi-
ral Software a i nadále budou dostávat naše 
špičkové produkty a služby, ale nyní s podpo-
rou firmy Invensys, s její globální působnos-
tí a výbornou celosvětovou reputací v oblasti 
dodávek softwaru pro petrochemii,“ hodnotí 
přínosy akvizice Matthew Webster, výkonný 
ředitel Spiral Software.

Více informací lze nalézt na adrese http://
iom.invensys.cz.

(Invensys Operations Management)
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y   B&R určuje směr vývoje 
v oboru funkční bezpečnosti 
větrných elektráren

Společnost B&R, průkopník v oblasti 
funkční bezpečnosti v průmyslu, předsta-
vila na letošním veletrhu HUSUM WindE-
nergy ve městě Husum v severním Němec-
ku ve dnech 18. až 22. září svůj novátorský 
koncept integrované funkční bezpečnos-
ti jako základ nového trendu v oboru větr-
né energetiky. Nový bezpečnostní systém 
je dokonale integrován do existujících řídi-
cích jednotek. Nabízí digitální I/O, rozhra-
ní pro analogové signály i snímače teploty 
a bezpečný způsob měření otáček na úrovni 
SIL 3, popř. PL e, a nezávisle na topologii 

řídicího systému umožňuje do hlavní řídicí 
jednotky snadno a bez velkých nákladů za-
členit bezpečností funkce požadované směr-
nicí GL2010 (Guideline for the Certification 
of Wind Turbines, Edition 2010).

Význačným exponátem byl také řídicí sys-
tém X20 v odolném provedení, mimořádně 
vhodný do náročných provozních podmínek ty-
pických pro příbřežní větrné elektrárny. Systém 
sleduje důležité veličiny jako napětí, frekvence 
a sfázování rozvodných sítí a současně vypočí-
tává množství energie dodávané větrnou elekt-
rárnou. Snadno použitelný inteligentní systém 
pro sledování stavu od společnosti B&R navíc 
umožňuje lépe koordinovat údržbu a vyhnout 
se neplánovaným prostojům zařízení. Širokým 
využitím redundance na úrovních hlavní řídi-

cí jednotky, bezpečnostního systému i komu-
nikační sběrnice Ethernet Powerlink s vlast-
nostmi reálného času je dosahováno maximál-
ní dostupnosti řídicího systému. Použití těchto 
prostředků nevyžaduje žádný zdlouhavý a ná-
kladný opakovaný inženýrink.

Společnost B&R nabízí pro obor větrné 
energetiky komplexní automatizační systé-
my dovolující dosahovat vyšší úrovně spo-
lehlivostí a funkční bezpečností při nižších 
nákladech. Například automatické gene-
rování kódu z modelů vytvořených v pro-
středí Matlab/Simulink umožňuje přenášet 
do systémů B&R výkonné řídicí algoritmy 
maximalizující produkci energie při součas-
né minimalizaci zatížení komponent strojní-
ho zařízení.                                          (jo)


