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Příště si přečtete:
Co uvidíte ne veletrhu SPS v Norimberku
Pozvánky vystavovatelů na odborný veletrh průmyslové 
automatizace, který se bude konat v Norimberku poslední týden 
před adventem, od 26. do 28. listopadu. Veletrhu se pravidelně 
účastní čeští vystavovatelé a míří na něj i mnoho českých 
návštěvníků. Článek bude k dispozici i na webových stránkách 
časopisu, doplněný o pozvánky, které dorazily po uzávěrce.

Společná iniciativa VDMA a OPC Foundation: 
příprava průmyslových robotů na digitální 
výrobu
Průmyslové roboty jsou v mnoha oborech strojní výroby 
důležitou součástí propojených digitalizovaných výrobních 
závodů. Proto je důležité, aby dokázaly mezi sebou 
a s ostatními subsystémy komunikovat, a to nezávisle na 
jejich výrobci. Společná iniciativa VDMA a OPC Foundation 
k vytvoření komunikačního standardu pro OPC UA představuje 
významný krok tímto směrem.

Přehled sítí LPWAN
Nástup internetu věcí (IoT) představuje velkou výzvu z hlediska 
zajištění efektivní komunikační infrastruktury pro připojení 
obrovského množství zařízení a věcí. Jedním z možných řešení 
je využití sítí LPWAN (Low Power Wide Area Network), které 
jsou určeny pro nízkorychlostní komunikaci s nízkou spotřebou 
mezi koncovými zařízeními a centrálními servery. Článek 
poskytuje přehled síťových technologií LPWAN, využívaných 
kmitočtových pásem a typických oblastí použití.

Robotické endoskopy dnes a zítra
Dosud bylo vyvinuto nebo je vyvíjeno několik typů robotických 
endoskopů, přičemž některé jsou určeny pro složité 
endoskopické procedury, zatímco jiné jsou čistě diagnostické. 
Stále však existuje několik problémů, které je třeba vyřešit, což 
zahrnuje zejména schopnost robotu se pohybovat, schopnost 
ovládat robotickou paži a provedení klinických testů. Článek 
popisuje robotické endoskopy pro vyšetření tlustého střeva 
a jiné použití v gastroenterologii.
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