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tenciál je využit z pouhého 1 %. Počet těchto 
zařízení do roku 2020 vzroste na 50 miliard.

Již nyní se mění způsob fungování jed-
notlivých odvětví s tím, jak jsou hardwa-
re a software strojů a zařízení kombinová-
ny s internetem a informační technikou, jež 
umožňují strojům „myslet“. Nejde jen o to, 
napsat nové normy a doufat, že je lidé při-
jmou. Jde o to, nabídnout reálná řešení, kte-
rá Konsorciu pomohou posunout průmyslo-
vý internet dál. Příkladem jsou telekomuni-
kační sítě, kde byly zrušeny bariéry a došlo 
k jejich propojení. 

Společnost GE vyvinula systém smart grid 
zvaný GridIQ, který již teď zpracovává růz-
né datové soubory z transformátorů, chyt-
rých elektroměrů, systémů předpovědí po-
časí a sociálních sítí jako Twitter. Na zákla-
dě těchto informací pak mohou distribuční 
společnosti lépe předvídat výpadky proudu 
a předcházet jim.

Dalším příkladem může být doprava. 
Představme si sobotní dopoledne v libovol-

Internet už zdaleka nepředstavuje pouze 
e-maily, nakupování po internetu nebo Twit-
ter. „Dostali jsme se do bodu zvratu,“ říká 
ředitel Laboratoře pro složité systémy v GE 
Global Research Joe Salvo. Podle něj dojde 
v další vlně k propojení těch nejvyspělejších 
strojů s lidmi. Do té doby je však třeba najít 
společný jazyk. Je třeba, aby se lidé a stroje 
spojili v nových sítích. 

Proto společnosti GE, AT&T, Cisco a IBM 
nedávno oznámily vytvoření Konsorcia pro 
průmyslový internet. Otevřená nezisková sku-
pina bude spolupracovat na překonání tech-
nických překážek, zlepšení komunikace mezi 
stroji a přiblížení fyzických a digitálních svě-
tů. Členové konsorcia budou vyvíjet společné 
struktury a testovací nástroje pro reálné prů-
myslové aplikace.

Joe Salvo, který bude ve skupině zastupo-
vat GE, zdůrazňuje, že konsorcium je vlast-
ně jen jakousi hrou na ekosystém, která má 
z průmyslového internetu udělat motor inova-
ce. Pro plné využití potenciálu průmyslového 

internetu jsou třeba otevřené standardy. GE 
odhaduje, že průmyslový internet by mohl 
v následujících dvou dekádách přispět k ce-
losvětovému hrubému domácímu produktu 
deseti až patnácti biliony amerických dolarů. 
Na světě je dnes přibližně deset miliard zaří-
zení připojených k internetu, avšak jejich po-

Hledá se společný jazyk pro vzájemnou 
komunikaci strojů a lidí

Obr. 1. Schéma komunikace po průmyslovém 
internetu

lidé data

stroje

          Moderní rádiová komunikace
Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

bude opakovat ve dnech 22. - 23. května r. 2014, v rámci programu celoživotního vzdělávání,  dvoudenní
doškolovací kurz akreditovaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT. Kurz, který byl v
prvém běhu v listopadu roku 2013 absolventy vesměs kladně hodnocen, je opět zaměřen na teorii a techniku
nejnovější  digitální rádiové komunikace a na některé její aktuální aplikace. Jeho následující konkrétní osnova je
však výrazně inovovaná:

1. Nové poznatky z oboru šíření rádiových vln, kanály SISO s různými typy úniků, jejich chybovost a kapacita, optimalizace
2. Nové typy kanálového kódování FEC (turbo, LDPC ...) a další metody ochrany přenosu: H-ARQ, diverzita frekv. a časová...
3. Systémy s více anténami MAS: prostorová diverzita SIMO/MISO, prostorový multiplex MIMO, úprava anténních svazků BF
4. Pokroky v technice digitálních modulací a mnohonásobného přístupu; multiplex OFDM a generalizovaný multiplex GFDM
5. Mobilní komunikace GSM, UMTS, LTE-A/B, WiMAX 2, WiFi ...: topologie, technologie, management; výhled do 5. generace
6. Nové standardy digitální televize a rozhlasu: systémy UHDTV, HDR, 3D stereo, moderní techniky kódování videa (H.264/
MPEG-4 AVC, H.265, HEVC), digitální televize DVB-T2/S2; digitální rozhlas DAB a DRM; měření v systémech DVB-T/DVB-T2.

Výňatek  z hodnocení daného kurzu pracovníky firmy Rohde  & Schwarz, závod Vimperk  s.r.o.,
pro které byl  kurz uspořádán v listopadu r. 2013:

„ …všechny přednášky i organizace kurzu proběhly naprosto bez problémů a k naší plné spokojenosti.  Náplň
přednášek  byla vyvážena mezi teoretické přínosy a praktické aplikace. Kolegové z univerzity nám představili
moderní trendy, které se do průmyslu dostávají sice později, ale jejichž znalost má smysl jak pro naši každodenní
praktickou práci, tak pro obecné rozšíření obzoru našich inženýrů, což vede ke zvýšení jejich pracovní motivace“.

Bližší podrobnosti o kurzu lze nalézt na adrese: http://mmtg.fel.cvut.cz/pgs-radiokomunikace/
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ném větším evropském městě. Ulice jsou 
přeplněné lidmi a auty, jejichž řidiči zoufale 
hledají místo k zaparkování, aby mohli vyra-
zit na víkendové nákupy. Studie uskutečněná 
agenturou Streetline zjistila, že plných 30 % 
městské dopravy mají na svědomí řidiči, kteří 
objíždějí stále dokola a hledají místo k zapar-
kování. K tomu je třeba připočíst ještě zhruba 
1 až 2 % spálených pohonných hmot navíc, 
což má negativní dopad na životní prostředí 
a i na produktivitu. Nebylo by dobré, kdyby 
jim nějaké zařízení řeklo, kde je volné mís-
to k parkování? A nebylo by ještě lepší si ho 

předem zarezervovat i zaplatit? Konec krou-
žení okolo čtvrti a pokut za špatné parkování. 
Také je možné zavést flexibilní tarify odvíje-
jící se od poptávky – k tomu poslouží získa-
né údaje a vyzkoušení testovacích cenových 
prahů ve špičce a mimo ni. 

Chytré parkování je jen jedním příkladem 
možností, které má průmyslový internet, jenž 
se vyznačuje propojením lidí, dat, procesů 
a věcí, což společně vytváří nebývalé příle-
žitosti pro ekonomiku i podnikání.

V pěti větrných parcích v Oklahomě, Indi-
aně a Illinois bude již brzy spuštěn systém pro 

big data Wind PowerUp od GE Renewables. 
Jeho snímače a algoritmy dokážou „vymač-
kat“ až o 420 000 MW·h více z celkového po-
čtu 402 turbín v těchto větrných parcích. To 
je objem, který zajistí napájení 33 000 prů-
měrných amerických domácností.

„Ale to je jen začátek,“ říká Guido Jouret, 
viceprezident divize internetu věcí ve společ-
nosti Cisco, „99 % všech věcí je stále nepro-
pojeno, propojování věcí přes internet přine-
se novou průmyslovou revoluci.“

(Grayling)
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Industrie 4.0, heslo, kterému se na han-
noverském veletrhu není možné vyhnout, 
zaznělo i na tiskové konferenci sdružení 
OPC Foundation (https://opcfoundation.
org). Industrie 4.0 je německý projekt. Růz-
né projekty „chytrých továren“ a integrova-
né výroby vznikají i v evropských státech 
mimo Německo, např. v Nizozemí, letoš-
ní partnerské zemi veletrhu. Stefan Hoppe, 
ředitel OPC Foundation Europe, upozornil 
na nebezpečí, které hrozí, budou-li podobné 
snahy rozvíjeny na národní úrovni: vznik-
nou tak navzájem nekompatibilní systémy, 
jejich využití v praxi bude velmi neefektiv-
ní. OPC UA může být vhodným nástrojem, 
jak toto nebezpečí výrazně omezit.

Na tiskové konferenci oznámilo sdruže-
ní OPC Foundation zahájení nebo rozšíře-
ní spolupráce s několika významnými prů-
myslovými asociacemi.

První z nich je asociace AIM, která sdru-
žuje odborníky na automatickou identifika-
ci: optické čárové kódy a 2D kódy, RFID, 
prvky NFC (Near Field Communication) 
a RTLS (Real Time Location System). Spo-
lehlivá automatická identifikace je pro inte-
grovanou výrobu rozhodující a spolupráce 

AIM a OPC Foundation umožní přenos infor-
mací z čteček do systémů řízení výroby, sys-
témů MES a ERP. Společná pracovní skupina 
PLC open a OPC Foundation na tiskové kon-
ferenci oznámila vytvoření klientu OPC UA 
Client Function Block for IEC 61131-3. Obě 
sdružení spolupracují již dlouho a úspěšně 
vytvořila namapování IEC 61131-3 do OPC 
UA serveru. Nyní následuje druhý logický 
krok: vytvoření klientu OPC UA, který lze 
integrovat do PLC. Výsledkem je, že PLC 
může předávat komplexní datové struktury 
horizontálně jiným PLC, nezávisle na použité 
sběrnici, nebo vertikálně jiným zařízením vy-
užívajícím volání OPC UA serveru v systému 
MES/ERP. Díky tomu je možné např. sbírat 
data z různých zařízení nebo zapisovat stav 
výrobních objednávek do cloudu. 

A třetí novinka: společná pracovní sku-
pina BACnet Interest Group Europe a OPC 
Foundation dokončila práce na mapování 
mezi BACnet a OPC UA. BACnet je ko-
munikační systém používaný v automatizaci 
technických zařízení budov a jeho mapová-
ní s OPC UA umožní začlenit data z připoje-
ných zařízení do systémů MES a ERP.

Stefan Hoppe pozval přítomné a všechny 
zájemce o OPC UA na nejbližší významnou 
akci tohoto sdružení: OPC Day Europe, kte-
rý letos hostí firma Festo v Esslingenu (14. a 
15. května 2014). (Bk)

  Sdružení Fieldbus 
Foundation oslavilo dvacáté 
výročí založení

Dvacáté výročí založení je dobrým dů-
vodem k malému ohlédnutí. Proto uspořá-
dalo sdružení Fieldbus Foundation na ve-
letrhu Hannover Messe slavnostní tiskovou 
konferenci. Sdružení Fieldbus Foundation 
(www.filedbus.org), jehož cílem je propa-
govat sběrnici Foundation Fieldbus urče-
nou pro oblast procesní výroby, ale doka-
zuje, že nehledí jen do minulosti. Prezi-
dent a výkonný ředitel sdružení Fieldbus 
Foundation Richard Timoney na tiskové 
konferenci zhodnotil úspěchy sdružení, ale 
také oznámil optimistické výsledky rozhovo-
rů mezi Field bus Foundation a HART Com-
munication Foundation, založení nové inici-
ativy na podporu dalšího rozvoje otevřených 
technických specifikací přístrojů Foundation 
Fieldbus Usability Initiative s cílem usnad-
nit použití přístrojů se sběrnicí Foundation 
Fieldbus tak, aby bylo stejně jednoduché 
jako u přístrojů s analogovým výstupem  
4 až 20 mA, a neméně významný krok: do-
stupnost specifikace a vývojářských nástro-
jů pro standard FDI (Field Device Integrati-
on), který je doplňkem komunikačního me-
chanismu FDT (Field Device Tool). (Bk)


