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Vážení čtenáři,
toto číslo časopisu Automa obsahuje přehled 
trhu modulů pro řízení polohy a pohybu (Moti-
on Control, MC). Prezentované moduly se vyzna-
čují úctyhodným výpočetním výkonem a soubo-
rem funkcí. Při přípravě přehledu jsem si vybavil 
své skromné profesní začátky ve stejném oboru – 

přesněji v číslicovém řízení obráběcích strojů (Numerical Control, 
NC), kdy jsem jako začínající konstruktér TESLA Kolín v „plzeň-
ské Škodovce“ uváděl do provozu náš řídicí systém s jejich obří 
vyvrtávačkou. Je třeba uvést, že v roce 1979 to byl první systém 
NC osazený „plně křemíkalizovanou“ stavebnicí logických modu-
lů, sestavených z diskrétních součástí (tranzistotů, diod a rezisto-
rů). Na jednom plošném spoji byla např. „integrována“ čtveřice 
hradel NAND – považte.

Gigantický stroj vzbuzoval respekt a obavy. Tím větší byla moje 
radost, když se stroj poprvé pohnul a postupně začal plnit příkazy 
z panelu a pak z programu. To opojení „stvořitele“ bylo silnější než 
radost z úspěchu stroje, který později na MSV v Brně získal zlatou 
medaili. Podobné opojení jsme s kolegy zažívali při oživování dal-
ších kolínských systémů, tentokrát již kategorie CNC (Computerized 
NC). Byla to skvělá škola (nejenom v automatizaci). Řízení strojů 
se stalo návykovým. Pro pocit z vítězství nad „vzdorující hmotou“ 
se vyplatí překonat počáteční stres a „slzy, které svět nevidí“. Zvuk 
svištícího vřetena, vůně žhavého kovu, pohled na automatické ob-
rábění – to je úžasná odměna. Podobný pocit zažívá každý, kdo se 
aktivně věnuje automatizaci.

Zneklidňují mě stesky firem na kritický nedostatek kvalifikova-
ných odborníků. Nedávno jsem navštívil veletrh škol a vzdělávání 
Gaudeamus. Převažovaly stánky vysokých škol a „školiček“ zamě-
řených na ekonomiku a management – snad čehokoliv. Pochybuji, 
že naše ekonomika potřebuje a zaměstná tolik ekonomů, manažerů 
a jiných úředníků. Většina absolventů se patrně stane klienty úřa-
dů práce a rekvalifikačních kurzů. Nejsem si jistý, zda všechny ty 
školy disponují skutečně kvalifikovanými učiteli. Zastoupeny byly 
i významné technické univerzity – nelze jim upřít snahu, ale výsle-
dek asi bude stále neradostný.

Dovoluji si apelovat na čtenáře: Řekněte svým dětem a jejich 
kamarádům, že technika – a zejména ta automatizační – je úžasný 
obor, který jim zajistí dlouhodobé zaměstnání, profesní vyžití a snad 
i finanční ohodnocení. Dejte jim příležitost zažít opojný pocit z tvo-
řivé práce a radosti z úspěchu. Nespoléhejte na pomoc ministerstev 
a úřadů. Nejlepší pomocí je svépomoc.

Ladislav Šmejkal

Postavte si svůj robot – roboty ve výuce (část 6)....................................8

Předchozí článek 
seznamoval se základy 
programování výukových 
robotů a s bloky 
v grafickém prostředí. Bylo 
ukázáno použití základního 

bloku Move z palety Common a byl uveden jednoduchý příklad 
pohybu robotu vpřed a vzad. V tomto pokračování jsou popsány 
základní bloky v grafickém prostředí z palety Common  
a na jednoduchých příkladech jsou ilustrovány možnosti jejich použití 
v programovacím prostředí NXT-G.

Měření a jeho vyhodnocení IV: výsledek měření, chyby,  
nejistoty, specifikace ................................................................................30

Článek je po 
statích [1] až 
[3] čtvrtou částí 
volného seriálu 
celkem sedmi 
příspěvků 
trojice autorů 

na vybraná témata související s měřením fyzikálních veličin, zejména 
elektrických, a jeho vyhodnocováním. Stručně popisuje princip 
klasického „chybového“ a v současné době v průmyslu používaného 
„nejistotového“ přístupu k hodnocení přesnosti měření a rozdíl 
mezi nimi. Dále se obšírněji věnuje aktuálnímu tématu vztahu mezi 
specifikací a kalibrací přístroje (měřidla).

Vývoj systému reálného času pro řízení univerzálního  
testovacího stroje .....................................................................................38

Článek popisuje vývoj systému 
reálného času pro řízení síly 
a polohy na šedesátitunovém 
univerzálním testovacím stroji 
Schenck, který se používá pro 
statické a dynamické testy letadel 
a velkých konstrukčních celků či 
vzorků v letectví a kosmonautice. 
Navržený systém využívá hardware 
NI PXI se softwarem NI LabVIEW 
Real-Time Module, který dokáže řídit 
osm paralelních smyček pro PID 
regulaci.

Řešení problematiky virtualizace systémů SCADA/HMI ....................44

Průmysl, tak jako jiná odvětví 
hospodářství, hojně využívá 
počítačové systémy, nejenom 
pro efektivnější kancelářskou 
práci, ale i přímo ve výrobě. 
Využití ve výrobě začínalo 
u řízení jednotlivých strojů 
z důvodu zvýšení efektivity 
a spolehlivosti. Postupně byly 
systémy integrovány a vznikaly 
celé úseky řízené počítači. Lidé 
se tak dostali do situace, kdy si 

bez využití počítačů chod podniku nedokážou představit. Tento vývoj 
trval desítky let a dnes se odborníci ocitají na prahu další velké změny 
architektury těchto počítačových systémů.

Servisní robotika je ve Francii na vzestupu ...........................................49

Výzkumníci a vývojáři 
v akademické obci i ve firmách 
ve Francii, podobně jako jejich 
protějšky v ostatním světě, 
v současnosti usilovně pracují 
na nejrůznějších projektech 
v oboru servisní robotiky. 
Francouzský stát jim v tom 
poskytuje výraznou politickou, 

organizační i finační podporu. Článek v souvislosti s nadcházejícím 
pátým ročníkem veletrhu servisní robotiky Innorobo stručně informuje 
o tamním dění v oboru a o některých dosažených výsledcích.

úvodník

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa pro rok 2015
č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

5 13. 4. 27. 4. automatizace v chemické výrobě – 
snímače a regulátory tlaku

provozní 
kalibrátory tlaku

6 11. 5. 25. 5. automatizace skladového 
hospodářství a výrobní logistiky – 
prostředky pro značenía 
automatickou identifikaci výrobků  
a zboží (optické kódy, RFID apod.)

čtečky čárových 
kódů

7 10. 6. 24. 6. automatizace v zemědělské výrobě  
a v ochraně životního prostředí – 
snímače polohy hladiny 

vodivostní 
hladinoměry

8-9 3. 8. 17. 8. roboty a manipulátory v moderní 
průmyslové výrobě – komponenty 
pro systémy strojového vidění – MSV 
v Brně


