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Nakladatelství.FCC.Public,. které.vydává.
časopisy.Automa,.Elektro.a.Světlo,.poskytne.
letos.ve.svém.stánku.2D9.na.veletrhu.Amper.
prostor.robotům.využívaným.ve.výuce.na.ka-
tedře.řídicí.techniky.FEL.ČVUT.v.Praze..Za-
tímco.v.loňském.roce.se.ve.stánku.proháněla.
robotická.vozítka,.která.si.v.rámci.výuky.vy-
tvořili.studenti.většinou.středních.škol,. letos.
dostanou.šanci.roboty.postavené.ze.stavebnice.
LEGO.Mindstorms.NXT.na.pražské.technice..
Tyto.roboty.vznikly.většinou.při.řešení.baka-
lářských.prací.a.ve.stánku.FCC.Public.budou.

Roboty ze stavebnice LEGO ve stánku FCC Public

představeny.ve.čtvrtek.15..4..ve.čtyřech..pre-
zentacích:.v.10:00,.12:00,.14:00.a.16:00.hodin.

Návštěvníky.stánku.FCC.Public.na.veletr-
hu.Amper.překvapí.robot,.který.dokáže.složit.
Rubikovu.kostku,.či. robot-pavouk,.který.se.
účinně.brání,.jakmile.se.někdo.snaží.uchopit.
jej.nebo.mu.snad.ublížit..K.vidění.bude.také.
velmi.promyšlená.studentská.úloha,.a.to.in-
verzní.robotické.kyvadlo..Poslední.exponát.je.
překvapení,.které.bude.čekat.na.každého,.kdo.
se.rozhodne.tuto.prezentaci.navštívit.

. (ev)Obr. 1. Robot ze stavebnice LEGO Mindstorms

krátké zprávy 

  Odborná diskuse o EMC 
na veletrhu Amper 2010

Vydavatelství.FCC.Public.zve.odborní-
ky.z.řad.elektrotechnické.veřejnosti.k.volné.
odborné.diskusi.s.panem.Vojtěchem.Kopec-
kým,.který.je.znalcem.Živnostenské.komo-
ry.v.Cáchách.(SRN).pro.elektromagnetickou.
kompatibilitu.a.systémy.ochrany.před.bles-
kem..Diskuse.bude.probíhat.přímo.ve.stánku.
FCC.Public.č..2D9.ve.dnech.13..a.14..dubna.
dopoledne..Pan.Kopecký.bude.odpovídat.na.
dotazy.týkající.se.především:
–.elektromagnetické.kompatibility.(EMC),
–.ochrany.před.bleskem,
–.stínění,
–.zemničů,
–.uzemňovacích.soustav.TN-S.atd.

Součástí. této. živé.diskuse.by.měla.být.
také. ukázka. fotodokumentace. nedostatků.
zjištěných. při. kontrolách. v. elektroinstala-
cích.aj..Na.odborné.platformě.této.diskuse.
lze. (samozřejmě. bezplatně). sdělit. své. ná-
zory,.vyměnit.zkušenosti.či.položit.dotazy.
z. uvedených. nebo. příbuzných. oborů.. Stá-
nek.vydavatelství.FCC.Public,.s..r..o.,.které.
vydává.časopisy.Automa,.Elektro.a.Světlo,.
bude.situován.ve.spojovacím.prostoru.hal.2.
a.6,.podobně.jako.v.loňském.roce.. (ed)

  Cesta na Mars: jen
pro nejlepší z nejlepších

Tvrdé.podmínky.kosmických.letů.vyža-
dují. jen. tu. nejlepší. techniku..Vesmír. totiž.
žádnou. chybu. neodpouští. a. svá. tajemství.
nevydává.lehce..Naproti.tomu,.jestliže.jeho.
tajemství.dokážeme.vybojovat,.dozvíme.se.
mnoho.zajímavého.o.sobě.samých.i.o.svě-
tě,.ve.kterém.žijeme..

Použití.nejlepší.dostupné.techniky,.to.je.
i.případ.flotily.sond.vysazených.v.nedávné.
době. na. povrch. Marsu. i. na. jeho. oběžnou.
dráhu. a. stejně. tak. dalších. automatických.

průzkumníků,.které.se.na.start.teprve.připra-
vují..Třeba.i.pro.to,.aby.jednoho.dne.otevře-
ly.cestu.pro.let.s.lidskou.posádkou.

O. technice. použité. při. misích. na. Mars.
bude.na.veletrhu.Amper.ve.stánku.společnos-
ti.Uzimex.(www.uzimex.cz).přednášet.Tomáš.
Přibyl,.publicista.a.odborník.na.kosmonauti-
ku.(www.kosmonaut.cz)..Zájemci.o.vesmír-
nou.techniku.jsou.srdečně.zváni..Přednášky.
začínají.vždy.v.11.a.v.15.hodin.

(Uzimex)

  Konference Inteligentní 
budovy 2010

Nakladatelství.Sdělovací.technika.pořádá.
konferenci.Inteligentní.budovy.2010,.která.se.
bude.konat.v.době.veletrhu.Amper,.ve.středu.
14.. dubna. od. 10. h. ve. velkém. sále. vstupní.
haly.výstaviště.PVA.Letňany.v.Praze..Kon-
ference. je.pořádána.ve. spolupráci. s.ČVUT.
v.Praze.a.Česko-moravskou.elektrotechnic-
kou.asociací.

Hlavními.tématy.sedmého.ročníku.kon-
ference.je.technika.pro.inteligentní.budovy,.
IP.a.automatizace.služeb.v.budovách,.inte-
ligentní. budovy. a. energetické. sítě,. systé-
mové.elektroinstalace.a. sběrnice,. systémy.
řízení. vytápění. a. osvětlení,. zabezpečova-
cí.zařízení.a.CCTV.či.multimediální.a.zá-
bavní.systémy..

Přednášející.budou.řešit.např..otázku,.jak.
provázat.nové.koncepce.energetického.mana-
gementu.tak,.aby.v.budově.vznikl.ekosystém.
zelené.energie.B2G,.představí.systémy.inteli-
gentní.elektroinstalace.a.měření.spotřeby,.růz-
né.typy.elektronických.komunikací,.zabezpe-
čovacích.systémů.majetku.i.osob..Posluchači.
se.dozvědí.o.automatických.systémech.uplat-
ňovaných. v. moderní. soukromé. i. investiční.
výstavbě,.komerčních.i.průmyslových.budo-
vách,.zdravotnických.zařízeních,.obchodních.
domech.i.hotelových.komplexech.

Účast. na. konferenci. RFID. Future. je.
podmíněna. předchozí. registrací. na. webo-

vých.stránkách.www.stech.cz..Více.o.pro-
gramu. a. podmínkách. účasti. naleznete. na.
http://www.stech.cz/index.php?id_docu-
ment=401157760. nebo. na. tel.. čísle. 733.
651.469.. (lp)

  Logica hlídá bezpečnost 
energetických sítí

Zabezpečení.pro.systémy.řízení.energe-
tických.distribučních.sítí.a.dohledu.nad.nimi.
(SCADA).začala.v.České.republice.nabízet.
společnost.Logica..Její.odborníci.se.přitom.
problematice. ochrany. energetických. řídi-
cích.systémů.dlouhodobě.a.úspěšně.věnují.
v.celoevropském.měřítku..

Systémy.SCADA.energetických.distri-
bučních.sítí.pro.dodávky.plynu,.vody.nebo.
elektrické. energie. jsou. důležitou. součástí.
státní.infrastruktury..Jejich.případné.selhá-
ní. je. kritické,. protože. způsobuje. rozsáhlé.
výpadky,. které. mohou. mít. velmi. negativ-
ní.vliv.na.každodenní.život.země..Z.tohoto.
důvodu.je.nutné.tyto.systémy.chránit.nejen.
před.technickými.poruchami,.ale.také.před.
chybami.způsobenými.obsluhou.a.kyberne-
tickými.útoky..

Technická. stránka. řešení. nabízeného.
společností. Logica. je. založena. na. využití.
platformy.Industrial.Defender,.která.kom-
binuje.několik.klienských,.serverových.i.sí-
ťových.bezpečnostních.komponent.s.centrál-
ním. bezpečnostním. dohledem. a. současně.
klade.důraz.na.využití.standardů.využíva-
ných. v. oblasti. energetických. rozvodných.
sítí..Výhodou.je.možnost.integrovat.do.sys-
tému.vlastní.technická.opatření.proti.nežá-
doucím.aktivitám,. jako.jsou.firewaly,.sys-
témy. IDS. (Intrusion Detection System),.
antivirové. programy. atd..Výsledky. moni-
torování.sítě.a.koncových.zařízení.jsou.vi-
zualizovány.podle.stanovených.procedur.

V.Evropě.implementovala.Logica.uve-
dené.řešení.např..pro.společnost.E.ON.Vär-
me.Sverige.AB.. .(ed)




