
1AUTOMA  5/2013

www.automa.cz 

Ročník 19    číslo 5 – 2013        
ISSN 1210-9592   © FCC Public s. r. o.

Firma Distrelec poskytuje svým zákazníkům služby, které zajišťují zásadně pracovníci 
hovořící mateřským jazykem země zákazníka, a to již ve více než deseti zemích východ-
ní Evropy. S obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů od 1 000 uznávaných výrob-
ců nabízí společnost Distrelec rozsáhlý sortiment výrobků z oboru elektroniky, elektro-
techniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatických zařízení, nářadí a příslušenství. 

Okamžité zpracování objednávek a dobře zvládnutá logistika umožňují rychlé zá-
sobování východoevropského trhu. Všechny aktivity ve východní Evropě řídí společ-
nost Distrelec, která sídlí v Rakousku ve Vídni.

Česká republika: Slovensko:
Distrelec Gesellschaft m. b. H. Distrelec Gesellschaft m. b. H.
Dresdner Straße 47, A-1200 Wien Dresdner Straße 47, A-1200 Wien
tel.: 800 14 25 25 tel.: 0800 00 43 03
fax: 800 14 25 26 fax: 0800 00 43 04
e-mail: info-cz@distrelec.com e-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.cz www.distrelec.sk

NA TITULNÍ STRANĚ

časopis pro automatizační techniku

Vážení čtenáři
Zmínka o počasí na za-
čátku úvodníku mi mnoh-
dy pomůže příhodně před-
stavit téma vydání – třeba 
máme-li vydání zaměřené 
na automatizaci v energe-

tice, přijdou mi vhod tuhé mrazy. Jenže než 
časopis projde tiskárnou a distribucí, nasta-
ne obleva, venku se zazelená tráva a moje 
snaha o poutavé uvedení tématu vyjde na-
prázdno. Proto se raději těchto příměrů 
vzdám a nebudu už vrtkavé počasí v úvod-
nících připomínat.

Ostatně tématem květnového vydání je 
s počasím zcela nesouvisející správa život-
ního cyklu výrobků a software pro návrh, si-
mulaci a pro technickou diagnostiku. Jaké 
nové možnosti a přístupy otevírá v tom-
to oboru koncept internetu věcí, o tom se 
můžete dočíst v článku na straně 8 od do-
centa Oldřicha Kodyma a kolektivu autorů 
z VŠB-Technické univerzity Ostrava. Pod 
podivným označením internet věcí (Internet 
of Things – IoT) se skrývá schopnost zaříze-
ní samostatně vzájemně komunikovat a vy-
tvořit síť. Podobně jako se internetem rozu-
mí síť propojených počítačů je internet věcí 
síť propojených a vzájemně komunikujících 
zařízení. Sdílení informací mezi propoje-
nými objekty vnáší do sledování nevídanou 
dynamiku a posouvá správu životního cyk-
lu výrobků i zařízení na úplně jinou úroveň. 
Odtud je již jen krůček k modelování dyna-
mických procesů a jejich vizualizaci. Když 
se informace o objektech propojí s reálnou 
situací, mohou se automaticky vytvářet dy-
namické virtuální scény. A v nich se dokonce 
může uživatel volně pohybovat. Připomíná 
to počítačové hry, ale tam se často vytvářejí 
fantaskní scenérie, naproti tomu v technic-
ké praxi oceníme co nejvěrnější zobrazení 
skutečných podmínek s možností podívat se 
na detail, který nás zajímá, nebo sledovat 
součásti v různých úhlech pohledu. Mode-
lování virtuálních scén má nespočet uplat-
nění, dovoluje třeba vyzkoušet si výrob-
ní operace ještě předtím, než je pracoviště 
zkonstruováno. 

Jakkoliv věrně kopírují virtuální scény 
realitu, přece jen poskytují idealizovaný ob-
raz skutečnosti – prostředí bez špíny, zápa-
chů a protivného rámusení. Není tedy divu, 
že se mnozí příznivci počítačových her zdrá-
hají dokonalé prostředí opustit a vrátit se do 
světa, kde se práší, bouchá, lomozí a nadá-
vá, kde praží slunce a sem tam i sprchne. 
Ale jak jsem již zmínila na začátku, o poča-
sí už ani muk.
Přeji Vám, milí čtenáři, nikoliv virtuální, ale 
skutečné zážitky po celé letošní jaro.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora
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Prostředí webu funguje jako síťová infrastruktura 
propojující informační zdroje a místa prezentace 
těchto informací. Struktura propojených počítačů 
je nyní nahrazována sítí propojených obecných 
objektů vybavených schopností komunikovat – 
tomuto konceptu se říká internet věcí. Článek 
popisuje, jak se distribuované informační systémy 
stávají součástí internetu věcí.
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Článek poskytuje základní informace o tom, jak 
Profinet funguje, jaké jsou principy komunikace 
a jak probíhá zpracování diagnostiky. Velká 
pozornost je věnována identifikaci a adresaci 
zařízení, protože zde je velký rozdíl ve srovnání se 
způsoby adresace v tradičních průmyslových sítích. 
Článek se také věnuje topologii sítě a zdůrazňuje 
hlavní výhody, které znalost topologie v daném 
automatizačním provozu poskytuje
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