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Příště si přečtete
Analyzátory plynů a jejich charakteristické vlastnosti
Problematika měření složení surovin, produktů a meziproduktů zahrnuje 
velmi široké spektrum přístrojové techniky od snímačů, které měří pří-
mo koncentraci sledované látky, až po snímače jiných veličin, které jsou 
s koncentrací velmi těsně spojeny (např. hustota, viskozita, elektrická 
vodivost, absorpce záření aj.). Spolehlivé řízení celé řady technologic-
kých procesů se neobejde bez měřicích přístrojů vhodných pro zjišťování 
informací o složení surovin, meziproduktů, finálních výrobků nebo růz-
ných provozních médií. Významná je též oblast kontroly složení ovzduší 
v pracovních prostorech, měření složení spalin, měření a signalizace ne-
bezpečné koncentrace hořlavých plynů a par, detekce úniku plynů nebo 
zjišťování výskytu toxických látek. K těmto a dalším účelům se používají 
automaticky pracující přístroje – samočinné analyzátory plynů.

ABB pomáhá digitalizovat výrobu v závodě  
Tan Thang Cement ve Vietnamu
Společnost ABB podporuje firmu Tan Thang Cement na cestě digitalizace: 
v jejím novém závodě na výrobu cementu v provincii Nghe An ve Vietnam-
ské socialistické republice úspěšně implementovala systém ABB Ability 
System 800xA, distribuovaný řídicí systém, který integruje řízení výroby 
a energetiky do jednotné komunikační sítě pro dokonalý přehled o všech 
procesech, zajištění stability výroby a optimální využití surovin i energie. 
Řešení zahrnuje také nástroje ABB Ability Knowledge Manager a ABB 
Ability Expert Optimizer, které jsou integrované do DCS.

Modulární I/O systém EXCOM do všech podmínek
Systém EXCOM od firmy Turck představuje řešení pro připojení libo-
volných senzorů i akčních členů v menších i rozsáhlých distribuovaných 
řídicích systémech v téměř jakémkoliv prostředí. Umožňuje provoz při 
teplotách –20 až +70 °C a má plnou certifikaci pro instalaci nejen v běž-
ném prostředí, ale i ve výbušných prostředích v zónách 1 a 2 i 21 a 22. 
Navíc všechny jeho I/O moduly jsou certifikovány i pro připojení senzo-
rů umístěných v zóně 0.

Procesní řídicí systém dneška i zítřka – SIMATIC PCS neo 
od firmy Siemens
Procesní průmysl operuje ve velmi komplexním prostředí a požadavky 
na řídicí techniku jsou vysoké. SIMATIC PCS neo je inteligentní odpovědí 
na vývoj v oboru: je to plně webový procesní řídicí systém s objektově 
orientovanou správou dat.

PlantPAx 5.0: digitální transformace s nejnovějším DCS  
od firmy Rockwell Automation
Výrobci v oborech procesního průmyslu se musí pohybovat ve velmi 
komplexním prostředí a reagovat na množství výzev. Jen tak mohou 
zůstat konkurenceschopní. Platí to ve farmaceutickém průmyslu, při vý-
robě kosmetických nebo čisticích prostředků pro domácnost či v potra-
vinářství, stejně jako v těžebním průmyslu, petrochemii a těžké chemii. 
Pro pokračování na cestě digitalizace je třeba vždy uplatňovat nejnovější 
techniku. Procesní systémy musí neustále řešit takové úlohy, jako jsou 
hledání optima produktivity výroby a nákladů, zajištění plynulosti výroby 
při proměnné ceně a dostupnosti zdrojů nebo omezování provozních 
rizik. Distribuovaný řídicí systém PlantPAx ve verzi 5.0 od firmy Rockwell 
Automation přináší pokrok zejména v oblasti komunikace a nových 
nástrojů pro diagnostiku a analýzu provozu.

Analogový počítač – můj věrný společník
Spisovatelé a filmaři nás ve svých dílech běžně přenášejí do minulosti, do 
budoucnosti nebo do jiných světů, ale věřte nebo nevěřte: matematika 
to umí také! A předstihne i nejbujnější představivost autorů sci-fi. Díky 
různému zobrazení reálného světa nám umožňuje řešit ty nejsložitější 
matematické úlohy, které tento svět popisují. Jako Alenka v říši divů se 
ocitneme v jiných prostorech, díky transformacím se mění čas na čas 
strojový nebo na kmitočet. Ta opovrhovaná matematika, která boj o své 
místo mezi povinnými maturitními předměty zřejmě prohrála, stála 
u zrodu počítačů. Analogových a číslicových.


