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úvodník

Vážení a milí čtenáři
V tomto vydání najdete hned několik článků, 
které vás přesvědčí o tom, že analytická tech-
nika opouští prostor laboratoří a nachází své 
uplatnění stále častěji i v roli provozních měři-
del, jejichž výsledky bezprostředně slouží k ří-
zení výroby: ať jde o kontrolu kvality potravin, 

krmných směsí a dalších polotovarů a produktů, nebo např. o in-
fračervené analyzátory určené pro analýzu plynů a spalin. Uplat-
nění provozních analyzátorů v praxi zásadně ovlivňuje kvalitu 
výroby a přináší nemalé úspory: např. v potravinářství umožní 
bezprostředně detekovat nežádoucí příměsi a nevyhovující suro-
vinu včas vyloučit z dalšího zpracování. Při tradičním labora-
torním rozboru by závadný produkt byl odhalen až se zpožděním 
– mezitím by prošel dalšími energeticky a surovinově náročnými 
technologickými operacemi, popř. i finálním balením. Analyzá-
tory složení se uplatní také v zemědělství. Například v automa-
tických systémech dojení mohou nevyhovující kvalitu mléka roz-
poznat již během dojení a určit, zda je nadojené mléko vhodné 
pro potravinářské účely, zda je možné je použít jen jako krmivo 
nebo je nutné je zlikvidovat. 

Stručný článek (str. 12) je věnován také směrnicím EHEDG 
pro konstrukci zařízení určených pro potravinářské účely. Dané 
oblasti se budeme ještě dále věnovat. Zákazníci často po doda-
vatelích chtějí produkty certifikované pro potravinářství – ale 
jaký certifikát by to vlastně měl být, nebývá vůbec jasné. Tak se 
jim prostě dodá patřičně drahý snímač z „nerezu“ – a zákazník 
je spokojen. Přitom to, zda zařízení splňuje požadavky na hygi-
enický provoz a čištění postupy CIP a SIP, nezávisí jen na po-
užitém materiálu, ale také na konstrukčním uspořádání celého 
zařízení. V případě snímačů může vše pokazit např. nevhodně 
navržená montáž.

Na stranách 6 a 7 si můžete přečíst článek o Centru výzku-
mu a využití obnovitelných zdrojů energie na VUT v Brně. Jde 
o první díl volného seriálu, který bude postupně představovat na-
bídku výzkumných a vývojových pracovišť a laboratoří, zejména 
na technických univerzitách, určenou průmyslovým podnikům. 
Tato pracoviště mohou nabídnout nejen velkým, ale i malým 
a středním firmám spolupráci na vývoji výrobků a jejich inova-
cích, na návrhu a optimalizaci technologických postupů, testo-
vání výrobků, školení apod. Pro univerzity je tato spolupráce za-
jímavá nejen ekonomicky, ale také tím, že pedagogové i studenti 
získají lepší přehled o potřebách průmyslu a mohou se podílet 
na řešení úkolů z praxe. Současná snaha o propojování výzku-
mu s průmyslovou praxí je v některých oborech, zvláště v obo-
rech základního výzkumu, až křečovitá, ale na technických ško-
lách je naopak víc než potřebná.

Petr Bartošík, šéfredaktor

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa na rok 2014
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu
1 12. 12. 13 21. 01. 14 trendy v oblasti zajištění spolehlivosti a bezpečnosti strojů a strojních zařízení; informační bezpečnost v průmyslu; 

řízení dopravy
bezpečnostní PLC

2 13. 01. 14 17. 02. 14 automatizace v hutnictví, slévárenství a těžkém průmyslu, automatizace v plastikářském průmyslu termokamery
3 11. 02. 14 13. 03. 14 chytré továrny a integrovaná výroba (mezinárodní veletrh Amper 2014) 
4 11. 03. 14 14. 04. 14 automatizace při těžbě, dopravě, skladování a zpracování sypkých materiálů
5 10. 04. 14 14. 05. 14 roboty, manipulátory, výrobní a montážní linky (veletrh Automatica v Mnichově), výrobní logistika, identifikace zboží 

a osob v průmyslové výrobě
snímače obrazu

6 12. 05. 14 13. 06. 14 technická diagnostika, řízení údržby, asset management, sledování spotřeby energií a surovin
7 10. 06. 14 14. 07. 14 řízení ve vodohospodářství a v čistírnách odpadních vod, řízení vodárenských a stokových sítí, ochrana proti povodním hydrostatické hladinoměry

8-9 11. 08. 14 09. 09. 14 automatizace v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě, automatizace obráběcích strojů (MSV v Brně)
10 11. 09. 14 10. 10. 14  automatizační technika pro elektrárny, teplárny a energetiku (Elosys v Trenčíně) vírové průtokoměry
11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony a servopohony (SPS/IPC/Drives) měniče frekvence 
12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém a petrochemickém průmyslu a v plynárenství, produktovody

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie  
na VUT v Brně.......................................................................................6

Představení 
výzkumného centra 
Fakulty elektrotechniky 
a komunikačních 
technologií Vysokého 
učení technického v Brně 
je úvodním dílem volného 
seriálu, v němž budou 
v časopise Automa 
postupně představována 
výzkumná a vývojová 

pracoviště a laboratoře s ohledem na to, co mohou nabídnout 
průmyslovým podnikům.
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Přístroj pro spojité měření 
obsahu bílkovin, tuku, 
laktózy a sušiny v mléce 
společnosti Krohne využívá 
optický měřicí princip. 
Zařízení, určené především 
pro mlékárny a sýrárny, 
umožňuje optimalizovat 

výrobní proces od nákupu surovin až po sledování kvality 
výsledných výrobků.

Emulace funkce rozšířené plochy pro společné ovládání  
DCS a MES ..........................................................................................50

V mnoha výrobních závodech musí řídicí 
systémy kromě bezprostředního řízení provozu 
plnit také alespoň některé funkce systémů 
MES. Článek popisuje možnost realizace 
dvoumonitorové sestavy ( jeden monitor 
může být určen pro DCS, druhý pro MES) se 
dvěma oddělenými komunikačními sítěmi, ale 
společnou klávesnicí a myší.

Průvodce návrhem, vývojem a programováním zařízení s FPGA..... 52

Tento průvodce 
návrhem, vývojem 
a programováním 
zařízení s obvody 
FPGA obsahuje 

přehled programovacích postupů a používaných architektur  
pro rychlý vývoj hardwaru na bázi FPGA s inteligentními systémy 
pro sběr dat (DAQ) řady R a vestavnými řídicími systémy 
CompactRIO od National Instruments.


