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podnikání

cích prvků. Tento přístup významně usnadňu-
je ovládání a zlepšuje kvalitu práce operátora 
a diagnostiku chybových stavů. Tyto funkce 
také usnadňují operátorům technologických 
zařízení řešení speciálních situací ve výrobě 
nebo mimořádných stavů zařízení.

Firemní standard Compas Faceplate vy-
užívá mnoho výrobních firem, kterým kro-
mě přínosu jednotného ovládání jejich zaří-
zení operátory pomáhá i při zadání HMI pro 
nová zařízení.

Služby

Inženýrské činnosti pro realizaci projektů 
automatizace jsou projektové činnosti, pro-
gramování, montáže a oživení i návazné čin-
nosti, které zákazníkovi dávají nezbytnou 
provozní podporu, např.:
– školení k nabízeným produktům Siemens 

a Beckhoff (PLC, HMI, pohony, vývojo-
vé systémy: školení mohou být zaměřena 
buď na vývoj aplikací, nebo na diagnosti-
ku a odstraňování  závad řídicích systémů 
pro pracovníky údržby);

– servis (diagnostika systémů i pohonů včetně 
dálkové diagnostiky prostřednictvím VPN),

– hotline a servis i v nepřetržitém režimu 
(7/24).

Compas nabízí klientům rovněž dlouhodo-
bou podporu formou servisních smluv, které 
garantují sjednanou dobu případného servis-
ního zásahu a mnoho dalších služeb

Compas zajišťuje také technickou podpo-
ru v případech, kdy má zákazník problémy 
s návrhem projektu řídicího systému či nara-
zí-li na potíže v době, kdy systémy uvádí do 
chodu. Uvedená služba může mít podobu te-
lefonické konzultace nebo jednání a návrhu 
včetně výjezdu technika, který detekuje pro-
blém a navrhne řešení.

Závěr

Rozsah inženýrských činností v průmy-
slové automatizaci je enormní. Stále důmy-
slnější automatizační prvky přinášejí podni-
kům vyšší kvalitu a produktivitu výroby, ale 
kladou zároveň velké požadavky na znalos-

ti a kvalifikaci aplikačních inženýrů. Kvali-
fikovaná externí podpora firmy Compas  je 
proto pro zákazníky velmi důležitá. Uvede-
né činnosti doplňuje management projektů, 
jehož kvalita má rozhodující vliv na zdárné 
provedení projektu ve stanoveném rozpočtu 
a harmonogramu.

Požadavky na pružnou reakci dodavatele 
na nové projekty a dlouhodobá garance roz-
voje automatizace a podpory aplikací s sebou 
nesou nutnost pro dodavatele disponovat pro 
zajištění všech požadovaných činností dosta-
tečnou kapacitou specialistů. Servisní pod-
poru s požadavky na dostupnost až 24 ho-
din sedm dní v týdnu není možné zabezpečit 
v malém týmu. Proto pokrýt současné poža-
davky výrobních firem s hromadnými výro-
bami na kvalitní inženýrink v průmyslové 
automatizaci dokážou jen dodavatelé s de-
sítkami specializovaných inženýrů a se spo-
lehlivou interní organizací využívající světo-
vé i interní firemní standardy, jako je např. 
firma Compas. 

(COMPAS automatizace, spol. s r. o.)

Na mezinárodním leteckém festivalu 
v Farnboroughu poblíž Londýna předvedly 
společnosti Intel a Airbus vizuální inspek-
ci trupu dopravního letadla za použití dronu 
AscTec Falcon 8. Dron patentovaného tvaru V 
je vybaven kamerou Intel® RealSense™, kte-
rá umožňuje inteligentní navigaci a vyhýbá se 
překážkám. Používá se kamera s rozlišením 
42 Mpx. Dron letí po předem určené trase 
a automaticky pořizuje série snímků. Z foto-
grafií ukazujících škrábance, důlky nebo de-
fekty nátěru se vytvoří 3D digitální modely, 
které jsou uloženy do databáze a analyzová-
ny. Dronem lze dokonale sledovat případ-
né mechanické poškození trupu a v důsled-
ku toho mohou technici omezit počet nebez-
pečných defektů.

Inspekce kvality je důležitým krokem na 
konci výrobního procesu, těsně před předáním 

Kontrola kvality trupu dopravního letadla 
pomocí dronu

letadla. Neporušenost trupu kontrolují technici 
také v rámci předletové přípravy – většinou za 
pomoci teleskopického jeřábu, a to i při nepří-
znivém počasí. Tato rutinní kontrola zabere až 
dvě hodiny, zatímco dron vybavený kamerou 

ji provede za necelých 
15 min. Kromě úspory 
času se zlepší bezpeč-
nost a pohodlí techni-
ků, kteří mohou snímky 
z kamer vyhodnocovat 
v kanceláři. 

Inspekce prostřednic-
tvím dronu se nyní vy-
konává na letounu Air-
bus A330 a plánuje se 
i další vývoj v ostatních 
leteckých programech 
společnosti Airbus.

Videozáznam z demonstračního letu in-
spekčního dronu je zde: http://1url.cz/FtQPF.
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Obr. 1. Kontrola kvality trupu dopravního letadla Airbus pomocí 
dronu

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


