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Příště si přečtete
Rozvoj řídicích systémů Elektrárny Opatovice 
a souvislost s využíváním tréninkových a inženýrských 
(výukových) simulátorů, včetně výuky regulace
Elektrárna Opatovice (EOP) je významný dodavatel tepla 
a elektrické energie. Je schopna poskytovat podpůrné služby 
PR, SR, MZ15. Po roce 1998 zahájila EOP intenzifikaci řízení 
technologie s cílem uspořit obslužný personál. Hlavním 
prostředkem bylo plné využití propojených řídicích systémů 
a jejich nadstavby. Byla sloučena operátorská pracoviště 
a přemístěna do společného velínu. Aby byly obsluhy připraveny 
na zvládání dvou a více pracovišť, bylo rozhodnuto vytvořit 
výukový simulátor (Learning Simulator) a tréninkový simulátor 
(Operators Training Simulator), který umožňoval nácvik 
identifikace a řešení nestandardních provozních stavů, jako je 
najíždění a odstavování zařízení a poruch.

Pára – cesta k pochopení
Pára se používá ve většině odvětví průmyslu. Článek podává 
přehled o tom, jaké druhy páry se v průmyslu vyskytují a jaké 
dopady na bezpečnost má použití mokré páry. Navíc vysvětluje, 
jak přesně mohou být různé druhy páry měřeny.

Software je klíčem k digitalizaci a chytré výrobě
Na dodavatele zakázkových řešení pro průmyslovou výrobu jsou 
kladeny stále vyšší požadavky. Automatizační systémy již nemohou 
být izolovanými zařízeními, ale je nutné je propojit s celým 
informačním systémem chytré výroby. Autoři aplikací se tak musí 
orientovat ve spoustě softwarových technologií a aplikačních 
rozhraní. Pro splnění všech současných i budoucích požadavků 
může být dobrým pomocníkem programové prostředí Control Web.

Digitální transformace – realita a vize
Rozhovor s Timem Sowellem ze společnosti Aveva (dříve 
Wonderware) o digitální transformaci výrobních a podnikových 
procesů. Rozhovor se dotkne mj. cloudových aplikací, 
kybernetické bezpečnosti, využití virtuální a rozšířené reality a také 
toho, v čem se liší přístup k průmyslovému softwaru od běžných 
kancelářských informačních systémů.
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