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V srpnu 2012 se v Austinu, sídle firmy 
National Instruments, konala konference 
NIWeek. Během několika dní zde zazně-
lo více než dvě stě odborných přednášek. 
Byl jste účastníkem této akce, proto může-
te hodnotit. Která z přednášek Vás nejvíce 
zaujala a proč?

Každoročně se nejvíce těším na úvodní 
přednášky (key-notes), kde jsou jednak před-
staveny hlavní nové produkty a jednak zde 
vystupují i zajímaví hosté. Hlavním magne-
tem letošního roku bylo představení nového 

produktu Vector Signal Transceiver. Z hostů 
mě zaujal např. Robert Swan, cestovatel, kte-
rý pěšky došel na oba zemské póly a v sou-
časnosti se angažuje v ochraně životního pro-
středí a rozvoji zemí třetího světa. Podobné 
cíle jako Robert Swan má také náš firemní 
program Planet NI. 

Na prezentační schopnosti některých Ame-
ričanů by se měl vztahovat zbrojní pas: např. 
dr. Mike Wiltberger z firmy Optomedica při 
svém popisu využití produktů NI k dosažení 
vysoké úrovně přesnosti a rychlosti očních 
operací raději vynechal obrázky, ale přes-
to bylo jeho vyprávění natolik sugestivní, 
že mnozí v obecenstvu nedopili svou kávu 
v kelímku. 

Poslední den se úvodní přednáška vždy 
týká studentských projektů. Tam mě, jakožto 
suchozemce, uchvátil studentský projekt ro-

National Instruments ve světě a v České republice

botické jachty, která suverénně manévrovala 
i v bazénu s ventilátorem, který byl zdrojem 
větru (obr. 2).

Úvodní přednášky je možné si prohléd-
nout na webu: www.ni.com/niweek.

Z odborných přednášek bych vyzdvihl tu 
o analyzátoru kvality elektrické energie (NI 
Power Quality Analyzer). Klíčovou součás-

tí tohoto produktu, celosvětově prodávaného 
naší firmou, je totiž software od ostravské fir-
my Elcom. Je to důkaz pokročilosti našich zá-
kazníků zde v Česku a věřím, že tento projekt 
bude úspěšný a prospěšný pro Elcom i NI. 

Součástí akce byla doprovodná výstava. Co 
Vás zaujalo tam?

Výstavu partnerů a spolupracujících fi-
rem lze poměřovat se středně velkým veletr-
hem, běžným v našich zemích. Zajímavých 

věcí bylo proto mnoho: gigantický „flašinet“ 
firmy Intel či různá robotická vozítka. Velmi 
pokrokové akustické kamery od firmy CAE, 
využívající hardware National Instruments, 
budí zaslouženou pozornost i mezi našimi 
zákazníky v ČR. 

Kolik účastníků z České republiky a ze Slo-
venska vlastně letos v Austinu bylo?

Počty účastníků z našich zemí rapidně 
rostou. Týká se to osazenstva našich pobo-
ček, ale především našich zákazníků i novi-
nářů. Jestli správně počítám, tak to bylo tři-
náct lidí, kteří se mezi celkově 3 500 účastní-

ky rozhodně neztratili. Tím, 
že je akce v USA, samozřej-
mě rostou náklady pro ev-
ropského návštěvníka, ale 
jestliže někdo grafický ná-
vrh systémů či produkty Na-
tional Instruments používá, 
určitě doporučuji návštěvu 
této akce zvážit. Něco po-
dobného se v Evropě bohu-
žel nevidí. A přestože ná-
klady nejsou zanedbatelné, 
mohou se do značné míry 
vrátit. Odborné přednášky 
a možnost konzultovat pří-
stupy přímo s vývojáři pro-
duktu či jinými zákazníky 
s podobnými aplikacemi vás 
totiž mohou posunout znač-
ně vpřed. Menší firmy víta-
jí i „minikurzy“ z různých 
manažerských oblastí, jako 
např. řízení lidských zdrojů, 
efektivní využívání sociál-
ních sítí v podnikání a po-
dobně. Je to zkrátka ohrom-
ný zdroj energie a inspira-
ce. Chcete-li zvážit návštěvu 
příštího ročníku, můžete si 
poznačit termín 6. až 8. srp-
na 2013. 

Ne každý se mohl vypra-
vit do USA. NI se předsta-
vila také na MSV v Brně. 

Co bylo motivem vašeho stánku? Jak jste 
s účastí na MSV spokojeni?

NI má tak široký sortiment, že lze těžko 
vybrat jediný motiv. Zejména pro MSV, kde 
se tradičně vystavuje doslova vše od „špendlí-
ku po lokomotivu“. Proto jsme ve stánku měli 
ukázku pro několik nosných programů a sku-
pin zákazníků: HIL Tester automobilových 
řídicích jednotek, zařízení pro měření zvuku 
a vibrací, jednotky řízení pohybu a zařízení pro 
kontrolu kvality pomocí kamery. Ve stánku byl 

Obr. 1. Ing. Radim Štefan, sales manager 
společnosti National Instruments pro Českou 
republiku

Obr. 2. Studentský projekt (Olin College) na NIWeeks – robo-
tická jachta

Obr. 3. Konference NIWeeks byla doprovázena výstavou spo-
lupracujících firem

Společnost National Instruments pořádala ve dnech 6. až 9. srpna 2012 v Austinu fi-
remní konferenci s doprovodnou výstavou NIWeek. V září mohli zájemci navštívit stá-
nek National Instruments na MSV v Brně a 25. října se konala česká konference NIDays. 
Co na těchto akcích bylo zajímavého? Na to odpověděl Ing. Radim Štefan, sales mana-
ger společnosti National Instruments pro Českou republiku.
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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)


