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V peknom prostredí vínneho domu Chateau Krakovany, ktorý
vznikol rekonštrukciou starej kúrie z roku 1736, zorganizovala
spoločnosť T-Industry, s. r. o., odbornú konferenciu, ktorá bola
zameraná na predstavenie najnovších trendov a výsledkov
výskumu v oblasti automatizovaného riadenia. Hlavnými témami
konferencie, ktorá sa konala 24. a 25. novembra minulého roku,
boli systémy SCADA/HMI, riadiace systémy a ich aplikácie,
HW a SW pre vnorené systémy a problematika priemyselného
inžinierstva.

Prednášky zástupcov z univerzít a dodávateľov priemyselných automatizačných systémov si počas dvoch dní vypočulo spolu 45 účastníkov. „V rámci prednášok prvého dňa sa diskutovalo aj o obnoviteľných zdrojoch energie a budúcnosti energetiky. Profesor František
Janíček ako uznávaný odborník v oblasti energetiky a zároveň
odborný garant Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie predostrel účastníkom krátky, ale výstižný
exkurz aj do aktuálnej problematiky tzv. inteligentných rozvodných sietí (smart grid). Načrtol niektoré výzvy a úlohy, ktoré bude
potrebné z hľadiska výskumu, vývoja, ale aj obchodno-ekonomického modelu dotiahnuť, aby sa tieto technológie stali skutočnosťou.
V ďalších prednáškach už dominovali témy automatizovaných systémov riadenia – návrh regulátorov pre nestabilné systémy, softvér
na syntézu PID regulátorov a vyhodnotenie kvality, aplikovateľnosť
technológie Pick To Light v strojárskych podnikoch či nové trendy
v automatickom riadení.

Dňa 13. 12. 2011 o 14.00 hod. sa v priestoroch redakcie
ATP Journalu uskutočnilo záverečné odovzdávanie cien hlavnej
čitateľskej súťaže nášho odborného mesačníka za účasti
sponzorov súťaže, redakcie ATP Journal a výhercov, ktorým boli
osobne ceny odovzdané.
V roku 2011 prebiehal už 8. ročník čitateľskej súťaže. Celkovo bolo
počas roka uverejnených 50 otázok. Do redakcie prišlo spolu 486
súťažných návratiek s odpoveďami na jednotlivé otázky od 134
súťažiacich, kde jedného kola súťaže sa v priemere zúčastnilo 49
súťažiacich.
Do záverečného kola postúpilo 25 súťažiacich, ktorí spĺňali podmienky súťaže, t. j. boli registrovaní čitatelia časopisu ATP Journal
a zapojili sa najmenej do 9 kôl súťaže a v každom kole mali najmenej 4 správne odpovede na otázky.
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Súčasťou prvého dňa konferencie bol aj krst nového univerzálneho systému na zber, spracovanie a distribúciu informácií s názvom
Suzi, ktorého dodávateľom je spoločnosť T-Industry, s. r. o. Ide
o silný a spoľahlivý nástroj na riešenie spomenutých úloh aj v najnáročnejších priemyselných aplikáciách. Systém SUZI sa skladá
z viacerých softvérových subsystémov, ako je koncentrátor meraní
procesných veličín, externý výpočtový systém, archivačný systém
meraní (procesných veličín), vývojové prostredie vizualizácií (HMI),
runtime prostredie vizualizácie a embedded runtime prostredie vziualizácie. Samostatnou rokovacou sekciou bola oblasť priemyselného
inžinierstva. Účastníci si mohli k tejto téme vypočuť prednášku doc.
Liptáka s názvom Klasické priemyselné inžinierstvo a súčasnosť.
„Podarilo sa nám skĺbiť viaceré zaujímavé vedecké príspevky
z oblasti priemyselnej automatizácie spolu s diskusiou o aktuálnych
problémoch praxe. Účastníci konferencie, ktorí aktívne neprednášali, si pochvaľovali najmä vyžiadané príspevky a tiež možnosť
kuloárnych diskusií počas prestávok. Viacerí účastníci vyjadrili
veľkú spokojnosť a mnohí sa tešia na ďalšie ročníky,“ skonštatoval po skončení konferencie konateľ spoločnosti T-Industry, s. r. o.,
Ing. Juraj Tomlain, ml.
Mediálnym partnerom konferencie bol odborný mesačník
ATP Journal. Konferenciu podporila Agentúra na podporu výskumu
a vývoja pod projektovým číslom VMSP-P-0134-09.
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Hlavní sponzori

Na 3 súťažiacich sa usmialo šťastie a získali atraktívne
hlavné ceny
Jaroslav Lapšanský z Dolných Orešian, pracovník údržby a servisu
v spoločnosti Amylum, získal vykurovací set, ktorý do súťaže venovala spoločnosť VUKI a.s..
Ing. Rastislav Januch z Humenného, pracovník údržby a servisu
v spoločnosti Chemes a.s., získal kávovar Bosch Styline, ktorý do
súťaže venovala spoločnosť Siemens s.r.o..
Ing. Ján Jacko z Prešova, projektant a konštruktér v spoločnosti CCT
s.r.o., získal LCD TV od sponzora AutoCont Control, spol. s r. o.,
Výhercom ešte raz srdečne blahoželáme.
Zároveň ďakujeme všetkým čitateľom, ktorí sa zapojili do súťaže
a pripomíname, že v roku 2012 súťaž pokračuje. Tento rok sa súťažiaci môžu tešiť opäť na skvelé ceny v každom čísle časopisu, ako
aj na zaujímavé a hodnotné ceny hlavnej súťaže.
Aké atraktívne ceny sú pre Vás pripravené na rok 2012 nájdete
spolu s pravidlami súťaže v ATP Journali č. 1/2012, ako aj na
www.atpjournal.sk.
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