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projekty automatizace

Výhody systému NI

Tým firmy Omiga založil systém řízení 
MPR převážně na produktech firmy National 
Instruments. Použitím obvodů FPGA bylo do-
saženo nezbytných provozních rychlostí a de-
teministických vlastností řídicího systému pří-
stroje. Modul reálného času systému LabView 
je zase zásadní pro spolehlivé řízení provozu 
a sběr dat. Modul FPGA pro LabView navíc 
vytváří standardní kód VHDL, který dovoluje 
integrovat do systému existující IP jádra. Pro-
to bude možné přístroj MPR v budoucnosti re-
lativně bez potíží modifikovat. Vzhledem ke 
snadné integraci LabView a hardwaru NI vy-
tvořili pracovníci firmy Omiga rychle efektivní 
a velmi výkonný řídicí systém. Rychlý vývoj 
stejně jako snadná údržba jsou podstatnými 
přednostmi použití produktů NI oproti systé-
mům nabízeným jinými firmami. 

Budoucnost MPR

V současnosti je MPR omezen na systé-
my s velkou viskozitou. Avšak firma Omiga 
a Univerzita Cambridge usilují o jeho vše-
strannější využití. Pokroky v technice pove-
dou k dalšímu zdokonalování reometrů, reo-
optických přístrojů a procesů míchání kapa-
lin v chemickém inženýrství. Navíc firma 
Omiga navrhla software tak, aby vyhovo-
val i odborníkům na jiné měřicí techniky po-
užívané v chemickém inženýrství. Při jedná-
ní s Univerzitou Cambridge podpořila spo-
lečnost Omiga partnerství s přední firmou 
Strata Technology Ltd., což by mohlo vést 
k rozšíření využívání MPR na univerzitách 
a v mezinárodních chemických firmách po 
celém světě.

Richard Gills, 
Omiga Technology Limited 

krátké zprávy 
  Sběrnice Interbus přechází 

pod Profibus & Profinet 
International

Organizace Interbus Club a Profibus & 
Profinet International (PI), obě se sídlem 
v Německu, se dohodly o převedení stan-
dardu sběrnice Interbus do sféry působnos-
ti PI. Rozhodnutí bylo přijato na výročním 
valném shromáždění členů obou organiza-
cí konaném při letošním hanoverském prů-
myslovém veletrhu. U konečných uživatelů 
je v současnosti patrný velmi výrazný posun 
techniky provozních komunikačních sběrnic 
směrem k Ethernetu. Organizace Interbus 
Club se proto již před určitou dobou rozhod-
la, že za svůj budoucí ethernetový standard 
použije protokol Profinet, a že proto navrh-
ne v rámci příslušných pracovních skupin PI 
optimální způsob integrace obou metod. Pro-
tože vývoj sběrnice Interbus je již zcela do-
končen, rozhodli se členové organizace In-
terbus Club převést celou svou agendu na PI 
a činnost své organizace, která již splnila své 
poslání, ukončit. Organizace Interbus Club 
během více než dvaceti let své činnosti vý-
razně podpořila vývoj sběrnice Interbus a za 
aktivní spoluúčasti svých členů ji úspěšně za-
vedla do průmyslové praxe. Sběrnice Inter-
bus, standardizovaná jako IEC 61158 a IEC 
61784, je v současnosti používána v mnoha 
různých úlohách po celém světě.
[ARCwire, 24. dubna 2011.]                            (sk)

  Jaroslav Hanák preziden-
tem Svazu průmyslu 
a dopravy ČR

Volební valná hromada Svazu průmys-
lu a dopravy ČR zvolila 29. dubna 2011 za 

prezidenta této nejvýznamnější zaměstna-
vatelské organizace v zemi Jaroslava Haná-
ka, jeho dosavadního prvního vicepreziden-
ta. Po sedmi letech vystřídal v této funkci 
Jaroslava Míla.

Jaroslav Hanák byl jediným kandidátem  
a hlasovalo pro něj 90 % ze 70 delegátů valné 
hromady. „Chci tento silný mandát využít při 
jednáních s vládou a odbory,“ uvedl po zvole-
ní Jaroslav Hanák, který je majitelem doprav-
ní firmy FTL – First Transport Lines a sou-
časně prezidentem Svazu dopravy ČR a pre-
zidentem Asociace dopravních, spedičních 
a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. 
V několika posledních letech vyjednával za 
zaměstnavatele v tripartitě. Má i mezinárod-
ní zkušenosti, vedl mnoho podnikatelských 
delegací v zahraničí. Je členem dopravního 
výboru evropské konfederace zaměstnavate-
lů BusinessEurope v Bruselu a od roku 2008 
je členem prezídia světové organizace silnič-
ních dopravců IRU, sídlící v Ženevě.

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, zastupující 31 členských svazů a celkem 
1 600 firem, zvolila také další členy před-
stavenstva, včetně šesti viceprezidentů. Za 
vice prezidenty byli hlasováním schváleni: 
Jiří Cienciala – generální ředitel a předseda 
představenstva Třinecké železárny, prezident 
odvětvového svazu hutnictví železa, Josef 
Holub – generální ředitel Stratman&Asso-
ciates, donedávna šéf distribuce v ČEZ, Sta-
nislav Kázecký – předseda představentsva 
ZVVZ Group, Pavel Juříček – generální ředi-
tel Brano Group a viceprezident Sdružení au-
tomobilového průmyslu, Radek Špicar – ředi-
tel vnějších vztahů Škoda Auto, a Jan Rafaj – 
ředitel vnějších vztahů Arcelor Mittal.

Do představenstva byl mimo jiné zvo-
len také bývalý generální ředitel společnosti 
Siemens, nyní prezident České manažerské 
asociace, Pavel Kafka. (ev)


