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výzkum, vývoj, vzdělávání

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)


