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Obavy z bezdrátové komunikace

Největší obavy spojené s bezdrátovou 
komunikací jsou o spolehlivost přenosu dat 
a jeho zabezpečení. Uživatelé se domnívají, 
že současná bezdrátová technika není dosta-
tečně odolná proti přeslechům signálů, elek-
tromagnetickému rušení a odrazům signá-
lu od překážek, které jsou v průmyslovém 
prostředí velmi časté. Například v plastikář-
ském nebo automobilovém průmyslu je ko-
munikace rušena kovovými mřížemi, jež se 
zde používají jako zábrany. Data přenášená 
vzduchem mohou být snadno zcizena, zne-
užita nebo změněna, a proto musí být před 
přenosem důkladně zašifrována. Navíc zá-
kazníci jsou konzervativní, což je zvláště pa-
trné v oborech, jako jsou potravinářství nebo 
plastikářský průmysl, a před tím, než inves-
tují do nové techniky, chtějí se o jejích výho-
dách důkladně přesvědčit. Někteří mají oba-
vy, že zavedení nové techniky by ohrozilo 
jejich dosud fungující výrobu. Další obavy 
jsou z vysokých investičních nákladů, krát-
ké doby života baterií a nejednotnosti stan-
dardů pro bezdrátovou komunikaci. To vše 
omezuje rozšíření bezdrátové komunikace 
ve strojní výrobě.

Důvody pro bezdrátovou komunikaci

Základní důvody pro zavedení bezdrátové 
komunikace ve strojní výrobě jsou potřeba 
získat data v reálném čase a zajistit mobi-
litu pracovníků. Bezdrátová zařízení sledují 
stav křemíkových polotovarů při výrobě po-
lovodičových součástek nebo jsou využívána 
při zkouškách a diagnostických testech vy-
ráběných automobilů. V těchto případech je 
potřeba získat data v reálném čase zásadní 
a lze ji nejefektivněji uspokojit právě bez-
drátovými zařízeními. Aktuální data jsou dů-
ležitá také při oživování výrobních zařízení 
nebo při sledování kvality výroby. Mobilitu 
pracovníků umožňují zajistit přenosná zaří-

zení typu PDA s bezdrátovou komunikací, 
která v mnoha případech velmi usnadňu-
jí práci operátorů. Modemy s bezdrátovou 
komunikací, jež jsou součástí balicích stro-
jů, jsou využívány pro dálkovou diagnostiku 
a opravy stroje při jeho chybné funkci nebo 
poruše. To velmi šetří náklady na údržbu. 
Bezdrátová komunikace umožňuje realizo-
vat flexibilní a cenově výhodné systémy pro 
dohled nad zařízeními. Bezdrátová komuni-
kace také šetří náklady na kabeláž a její in-
stalaci, zvláště u rozsáhlých výrobních li-
nek, které jsou v některých oborech časté. 
Bezdrátová komunikace usnadňuje měření 
i v místech, jež jsou kabelovým rozvodem 
nedostupná, např. na pohybujících se součás-
tech stroje: jde např. o měření teploty rotorů 
točivých strojů nebo polotovarů v průběžné 
peci. Takto získané informace mohou zlep-
šit efektivitu výrobních procesů.

Očekávání dodavatelů

Navzdory dostupnému potenciálu není 
rozšíření bezdrátových zařízení v prostředí 
automatizace strojní výroby takové, jak by 
se očekávalo. Dodavatelé bezdrátové techni-
ky musí jako první krok pojmenovat všech-
ny s ní spojené technické problémy. Vzdělá-
vání uživatelů a jejich informování o výho-
dách bezdrátové techniky pomůže překonat 
jejich rezervovaný přístup, naproti tomu je 
to také cesta pro dodavatele, jak se dozvě-
dět o požadavcích uživatelů a přizpůsobit 
jim své produkty. Obavy z nové techniky lze 
rozptýlit také nabídkou produktů k testování 
a zkouškám. Je možné očekávat, že využi-
tí bezdrátové komunikace ve strojní výrobě 
bude stále větší, jak se uživatelé budou se-
znamovat s jejími výhodami. 

Khadambari Shanbagaraman,
analytik, Frost & Sullivan Industrial

Automation & Process Control Group.
Překlad a úprava Bk.

Zařízení s bezdrátovou komunikací jsou chápána jako další vlna technického po-
kroku v automatizaci strojní výroby. Ovšem jejich uplatnění v praxi je nevelké, na-
vzdory požadavkům na informace v reálném čase, mobilitu pracovníků, přístup 
k zařízením na dálku a flexibilitu výrobních linek. Je to především proto, že bez-
drátově komunikující zařízení nejsou považována za dostatečně odolná a uživate-
lé mají obavy z jejich malé spolehlivosti, obtížného zabezpečení dat a problema-
tické interoperability.
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Vydavatelství FCC Public s. r. o. ujišťuje 
uživatele tohoto CD, že soubory na něm 
uložené jsou prověřeny antivirovou ochranou.
Každé vydání časopisu je uloženo jako 
soubor PDF s příslušným počtem stránek. 
Číslo vydání je patrné z pojmenování 
souboru. Uspořádání souborů a složek 
odpovídá běžnému standardu operačního 
systému Windows. CD obsahuje 
instalační soubory programu Acrobat 
Reader (verze 9), který je nezbytný 
k prohlížení takto uložených stránek 
časopisů. V případě, že na Vašem 
počítači není tento program 
nainstalován, můžete instalaci 
doplnit spuštěním souboru 
A_Reader_W98.exe nebo 
A_Reader_WXP.exe 
(podle operačního 
systému ve Vašem 
PC) ve složce 
Instalace.
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Objednávka na adrese:
FCC Public s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
nebo na 
www.odbornecasopisy.cz

Zařízení s bezdrátovou 
komunikací v automatizaci 
strojní výroby 


