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Mezinárodní strojírenský veletrh 2015 ............................................. 6

Na letošním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně 
bude vystavovat zhruba 
1 500 firem ze 30 zemí. 
Z oboru měřicí, řídicí, 
automatizační a regulační 
techniky se na veletrh 
přihlásilo celkem 257 firem 
ze třinácti zemí (23 % ze 
zahraničí). Automatizace je 
hlavním tématem veletrhu 

a zvláštní pozornost bude věnována také koncepci Industry 4.0, pro 
kterou je uspořádána zvláštní expozice a konference.

Využití robotů ve výrobě pro speciální účely .................................. 34

Moderní inteligentní roboty 
se svými přednostmi 
prosazují i v dosud pro 
ně netradičních úlohách. 
Jednou z nich je použití 
robotu jako součásti linky na 
výrobu sýrů.

Identifikace objektů v prostředí strojového vidění VisionLab .............44

Pro úspěšné řešení zakázek 
v oboru vizuální inspekce 
je důležitá volba základních 
principů a koncepce. 
I zkušenému odborníkovi 
může značně pomoci 
rezerva nejdůležitějších 
parametrů. Často se velmi 
vyplatí použít kameru s co 
nejkvalitnějším obrazem 
a kvalitní softwarový systém 
strojového vidění. Také je 

dobré nechat si rezervy ve výpočetním výkonu zařízení, na kterém 
běží algoritmy úlohy.

Inteligentní kamery se smyslem pro detail ..................................... 52

Společnost Karl Mayer 
LIBA Textilmaschinenfabrik 
GmbH, výrobce textilních 
strojů, šikovně vyřešila 
pomocí inteligentních 
kamer několik úloh, s nimiž 
si předtím nevěděla rady, 
a zvýšila tak spolehlivost 
průběhu výrobních 
procesů, současně 
optimalizovala spotřebu 
surovin a zjednodušila 
řízení kvality. Za úspěch 
vděčí především 

implementaci kamer In-Sight od firmy Cognex s integrovaným 
rozhraním Powerlink.

Simulace automatizovaných výrobních linek převodových 
hřídelí se zohledněním manuálních činností................................... 86

Simulační studie ukazuje, že 
s využitím vhodných nástrojů 
lze efektivně vyhodnotit 
mnoho variantních uspořádání 
plánovaného výrobního 
úseku a navíc při tom využít 
statistické výstupy simulačního 
modelu, které pomáhají lépe 
pochopit veškeré plánované 
procesy později probíhající 
v reálném provozu.

Vážení čtenáři,
nedávný  zážitek  mi  připomněl  skutečnost,  že 
i  automatizované  systémy  mohou  selhat  a  je 
třeba  mít  připraveno  záložní  řešení. V  jednom 
z horkých dnů jsem se vlakem vracel do Prahy. 
V horku rozpáleného nástupiště jsem se těšil na 
osvěžující  průvan  otevřeného  okénka  jedoucí-

ho vlaku. S menším zpožděním přijel vlak „vyšší třídy“ EuroCity 
(EC) – podle definice ČD „vlak pro pohodlné cestování na dlou-
hé vzdálenosti“. Před nástupem do nejbližšího vagonu nás prů-
vodčí varoval, že zde nefunguje klimatizace. Ale  i sousední va-
gon byl velmi rozpálený a situace se nezlepšila ani po rozjezdu. 
Jaké prostředí asi muselo být ve vagonu bez klimatizace? Žádné 
z oken nebylo otevíratelné – „proč, vždyť vagon je přece klima-
tizován?“ Konstruktéři nebrali v potaz možnost, že klimatizace 
může selhat, ať už pro poruchu nebo pro extrémní podmínky. Sta-
li jsme se ruk ojmími hloupého konstruktéra. Všichni bychom rádi 
vyměnili modernizovaný a komfortně vybavený vagon za starý, 
špinavý a rozhrkaný vagon vlaků „nižších kategorií“, ve kterém 
ale lze všechna okna otevřít.

Ze stejného důvodu bych nechtěl bydlet v energeticky úspor-
ném domě, kde bych nemohl otevírat okna nebo svobodně ovlá-
dat žaluzie. Zažil jsem situaci, kdy žaluzie byly ovládány automa-
ticky podle oslunění. Při oblačné obloze  se pak  střídavě  staho-
valy a vytahovaly. Bylo to energeticky neefektivní, ale především 
nepříjemné – rušily střídavé změny osvětlení, ale i hluk pohonů. 
Přitom by  stačila možnost automat vypnout,  žaluzie  řídit  ručně 
a podle potřeby je nechat v dolní nebo horní poloze – třeba jen 
pro nerušený výhled nebo naopak zastínění místnosti. Při řízení 
chytrých domů je mnoho příležitostí, jak něco vyřešit nešikovně, 
hloupě nebo chybně. Navíc každý z obyvatel mívá své představy 
o fungování různých částí domu, mnohdy odlišné od ostatních uži-
vatelů a od projektanta či programátora. Vždy by měl mít možnost, 
jak dosáhnout svého – důmyslným ovládacím systémem nebo jen 
vypínačem a ručním zásahem. Chytrý dům musí především slou-
žit, a nikoliv manipulovat, či dokonce zotročovat obyvatele, který 
má mít navíc i možnost chovat se neekonomicky – zvolit si kom-
fort, který je energeticky nehospodárný. Podobná „zadní vrátka“ 
pro neočekávané, mimořádné a chybové situace je zapotřebí ře-
šit i pro automatizované systémy v jiných oborech. Při návštěvě 
podzimních veletrhů For Arch a MSV Brno zkuste hodnotit expo-
náty i z tohoto hlediska.

Věřím, že v příjemnějším zářijovém počasí bude vhodná situa-
ce pro přečtení dvojčísla časopisu Automa 8-9. Lze tu nalézt zprávy 
z veletrhů a konferencí. Bloky článků jsou věnovány robotům a ma-
nipulátorům,  systémům  strojového  vidění  nebo  průmyslové  infor-
matice. Tradičními  tématy  jsou  snímače a měřicí  technika, poho-
ny a akční členy nebo komunikační systémy. Zajímavým tématem je 
modelování a simulace.

Přeji Vám čas a klid na příjemné čtení a inspiraci pro další práci.

Ladislav Šmejkal

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

10 3. 9 15. 10. automatizace v potravinářství 
a farmaceutickém průmyslu – 
provozní analytická technika

snímače 
fyzikálních 
a chemických 
vlastností kapalin

11 13. 10. 17. 11. systémy SCADA a MES – technika 
HMI – SPS IPC Drives v Norimberku

12 4. 11. 15. 12. nástroje pro řízení údržby, kalibraci 
měřicích zařízení a validaci výrobních 
procesů – měřicí a řídicí technika pro 
zajištění kvality výroby

úvodník


