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úvodník

Vážení a milí čtenáři,
vzhledem k blížícímu se strojírenskému veletrhu 
v Brně jsme jako zdůrazněné téma tohoto vydání 
vybrali automatizaci strojírenské výroby a v auto-
mobilovém průmyslu. Tomuto tématu jsou věnová-
ny str. 33 až 44, ale jako obvykle v časopise najde-
te mnoho zajímavých příspěvků i z jiných oborů.

Dovoluji si upozornit alespoň na čtyři články, které se týkají no-
vých trendů v oblasti automatizace. Na str. 28 je to článek Inteli-
gentní cesta do budoucnosti o rodící se koncepci „smart factory“, 
nebo chcete-li, v německém podání Industrie 4.0, a na str. 19 člá-
nek Výrobní závod Siemens v Amberku: „smart factory“ v praxi 
o tom, že tato koncepce už není jen futuristickým sněním. Musím 
říci, že návštěva tohoto závodu, kde se vyrábějí PLC, I/O moduly 
a operátorské panely značky Simatic, na mě udělala velký dojem.

Na str. 30 si můžete přečíst článek Projektování cesty robotu 
s použitím algoritmu založeného na mravenčích koloniích. Kon-
cepce smart factory není založena jen na internetu věcí – ten je 
jen jakousi fyzickou vrstvou této koncepce. To, z čeho koncepce 
flexibilní „smart“ výroby vychází, jsou teorie umělé inteligence: 
samoorganizující se multiagentní systémy stejně jako celá skupina 
bionických, přírodou inspirovaných teorií řízení, kam patří právě 
i inteligence roje popisované v uvedeném článku.

Poslední článek, na nějž bych chtěl zvlášť upozornit, je článek 
Situační povědomí na str. 74. Přiznám se, že když jsem o situač-
ním povědomí slyšel poprvé – bylo to před třemi lety na konferen-
ci Invensys OpsManage 2011 v Paříži (psal jsem o ní v únorovém 
vydání v roce 2012), zaujal mě zejména ústup od pestrobarevných 
animovaných obrazovek ke střízlivé a nudné šedé; koncepce situ-
ačního povědomí však nespočívá jen ve změně barev, ale v novém 
přístupu, který zajišťuje, aby aplikace HMI a SCADA lépe sloužily 
operátorům, údržbářům, manažerům a dalším pracovníkům a tro-
chu méně plnily funkci „okrasnou“. Autor článku bude o koncepci 
situačního povědomí přednášet také na konferenci Vize v automa-
tizaci a M2M 1. října v Brně (viz str. 11). Konference bude součás-
tí doprovodného programu MSV v Brně. Dovoluji si vás pozvat jak 
na tuto konferenci – jsme jejím hlavním mediálním partnerem –, tak 
i na samotný veletrh do našeho stánku č. 18 v hale Z. 

Ještě  pro  vás  mám  jednu  pozvánku:  v  rámci  odborné  konfe-
rence ARaP se bude 4.  listopadu 2014 v Betlémské kapli konat 
slavnostní večer, určený nejen pro účastníky jubilejního, desáté-
ho ročníku této konference: současně zde náš časopis oslaví své 
dvacáté narozeniny a také to bude příležitost k setkání absolven-
tů (a přátel) oboru automatického řízení na Fakultě strojní ČVUT 
v Praze, kterému je padesát let. V průběhu večera vystoupí řada 
významných hostů, ale těšit se můžete i na umělecký zážitek (krát-
ký koncert Škampova kvarteta) a raut. Informace s možností při-
hlásit se na akci najdete na str. 14, popř. kontaktujte naši redak-
ci (redakce@automa.cz). 

Petr Bartošík, šéfredaktor

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu
10 11. 09. 14 10. 10. 14 automatizační technika pro 

elektrárny, teplárny a energetiku 
(Elosys v Trenčíně)

vírové 
průtokoměry

11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony 
a servopohony (SPS/IPC/Drives)

měniče 
frekvence 

12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém 
a petrochemickém průmyslu 
a v plynárenství, produktovody

1 11. 12. 14 22. 01. 15 automatizace v domácnostech, 
budovách a obytných komplexech – 
komunikační systémy v automatizaci

Učebna elektrických pohonů v SPŠ Ústí nad Labem ..........................24

Završením čtyř let tvůrčí práce je unikátní 
laboratoř elektrických pohonů v SPŠ Ústí nad 
Labem, kde se studenti elektrotechniky v praxi 
seznamují s nejdůležitějšími obory elektric-
kých pohonů a výkonové elektroniky – s asyn-
chronními motory řízenými měniči frekvence. 
Současně tuto učebnu mohou využívat i tech-
ničtí pracovníci z praxe pro různá školení 
nebo studenti Fakulty výrobních technologií 
a managementu UJEP v Ústí nad Labem.

Projektování cesty robotu s použitím algoritmu založeného  
na mravenčích koloniích .........................................................................30

V prvopočátku byly metody 
pro plánování (projekto-
vání) cesty využívány ze-
jména při řešení problému 
obchodního cestujícího, 

za účelem ušetřit jeho čas, a především náklady na dopravu. V současné 
době je projektování cesty mimo jiné důležitým tématem v robotice, je-li 
ve snaze po jeho lepším využití po robotu vyžadována určitá samostat-
nost. V posledních několika letech zažívá velký rozmach metoda projek-
tování cesty robotu prostředím s překážkami s využitím rojové inteligen-
ce. Rojová inteligence patří mezi biologicky inspirované metody umělé 
inteligence. V článku je podrobně popsána metoda projektování cesty 
robotu inspirovaná chováním kolonie mravenců při hledání nejkratší 
cesty ke zdroji potravy, která byla popsána teprve nedávno, ale ukazuje 
se jako velmi perspektivní.

Ověřování funkční způsobilosti bezpečnostních hladinoměrů ..........64

K zabránění vzniku nebo alespoň 
zmírnění průběhu a důsledků nebez-
pečných událostí, a tím k zajištění 
bezpečnosti lidí, zamezení škod 
na zařízení a ochraně životního 
prostředí se v průmyslu používají 
bezpečnostní přístrojové systémy 
(Safety Instrumented System – SIS). 
Při projektování SIS je třeba přihlí-
žet k nákladům provázejícím jejich 

použití a k požadavkům kladeným při udržování požadované úrovně 
funkční bezpečnosti technologického zařízení po celou dobu jeho 
provozního života. Techniky částečného ověřování funkční způsobilosti 
hladinoměrů činných v bezpečnostních přístrojových systémech za-
braňují poklesu úrovně funkční bezpečnosti během provozního života 
přístrojů při značné úspoře času a peněz.

Jak implementovat synchronizaci v protokolu EtherNet/IP ..............70

Pro jakýkoliv řídicí systém s mno-
ha programovatelnými automaty, 
úlohami se sekvencemi událostí, 
se zvýšenou odolností při poruše, 
vysoce dynamickým řízením, řízením 
polohy a pohybu nebo umístěný 
v geograficky rozlehlé oblasti je 
důležitou funkcí synchronizace. 
Technici musí vyřešit dva základní 

problémy: synchronizovat čas systému s místním časem, popř. světo-
vým časem UTC, a synchronizovat systémový čas mezi různými pro-
gramovatelnými automaty a I/O moduly v rámci celého stroje, linky, 
podniku nebo geograficky rozhlehlé řízené soustavy. Tyto problémy lze 
vyřešit službou CIP Sync™ a dále uvedenými doporučeními pro návrh 
systému a jeho konfiguraci.

Situační povědomí ..................................................................................74

Situační povědomí, Situational 
Awareness, představuje nový trend 
v oblasti uživatelských rozhraní pro 
aplikace HMI v průmyslové výrobě, 
který klade důraz nejen na vnímání 
informací o aktuálním stavu, ale 
i na porozumění souvislostem 
a možnosti odhadu budoucího 
vývoje. 


