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veletrhy a konference

V minulém čísle byli čtenáři informováni 
o tom, že byla zahájena příprava jedenáctého 
ročníku úspěšné řady technických konferencí 
Automatizace, Regulace a Procesy – ARaP. 
Časopis Automa jako mediální partner a spo-
lupořadatel konferencí ARaP chce zájemce 
seznámit s aktuálním stavem příprav, a ze-
jména poskytnout aktuální informaci o před-
jednaných příspěvcích a termínech.

Konference ARaP 2015 se bude konat 
24. a 25. listopadu 2015 v konferenčních pro-
storách Fakulty strojní ČVUT v Praze. Infor-
mace o konferenci lze nalézt na webových 
stránkách www.arap.cz. Ty jsou průběžně 
aktualizovány a již umožňují registraci účas-
ti. Do 30. října 2015 je možné prostřednic-
tvím těchto stránek zasílat přihlášky příspěv-
ků a plné verze referátů.

Cílem letošní konference je v rámci téma-
tu novinky v automatizaci z praxe i výuky pre-
zentovat poznatky z akademické a realizační 
sféry při uplatňování novinek v automatiza-
ci. Konference není příležitostí jen k získání 
nových poznatků, ale i k navázání spoluprá-
ce mezi odborníky z oblasti akademického 
výzkumu a z praxe. Nabízí také přehledové 
přednášky všeobecného a výukového charak-
teru, seminář věnovaný didaktickým novin-
kám a rovněž konferenční referáty.

Protože ještě není po uzávěrce přihlášek 
referátů, nelze v tomto okamžiku podat in-
formaci o definitivní podobě programu. Bude 
však zachována tradiční dvoudenní skladba, 
v níž na první, úterní část budou zařazovány 
příspěvky koncepčního charakteru s navazu-
jící neformální diskusí během večerního spo-
lečenského setkání. Na následující den, stře-
du, budou zařazovány především přihlášené 
referáty, ale odpoledne by mělo mít pracov-
nější charakter organizované výměny zkuše-
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i o iniciativě Průmysl 4.0

ností z výuky automatizace jak ve školské, 
tak i firemní podobě. Na tento seminář jsou 
srdečně zváni k aktivnímu zapojení pedago-
gičtí pracovníci zejména ze středních odbor-
ných škol, ale také firemních školicích pra-
covišť. Organizačně jej zajišťuje pracovník 
redakce časopisu Automa Ing. Ladislav Šmej-
kal, CSc., na kterého se zájemci mohou ob-
rátit se svými návrhy (smejkal@automa.cz).

Vaše rozhodnutí o účasti na konferen-
ci chceme podpořit informací o některých 
přislíbených vystoupeních. Především jde 
o témata související s německým projek-
tem Industrie 4.0 a nedávno vyhlášenou 
iniciativou Průmysl 4.0. Programový výbor 
se rozhodl zajistit k tomuto tématu aktuál-
ně několik přednášek části všeobecně in-
formačních prezentací. Programový výbor 
obdržel příslib vystoupení na konferenci od 
ředitele Českého institutu pro informatiku, 
robotiku a kybernetiku prof. Ing. Vladimíra 
Maříka, DrSc. Současně potvrdil prezenta-
ci iniciativy Industrie 4.0 z pohledu němec-
kého průmyslu pan Bernard Bauer, ředitel 
a výkonný člen představenstva Česko-ně-
mecké obchodní  průmyslové komory. Vaz-
bu tohoto projektu na Fakultu strojní ČVUT  
v Praze popíše ve svém projevu děkan 
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., který 
převzal záštitu nad konáním konference. 
Inspirativní přednášku s názvem Postavení 
domácího průmyslu z pohledu Industry 4.0 
bude mít Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředi-
tel Svazu strojírenské technologie. Zajíma-
vá bude i prezentace o virtuálním zprovoz-
nění od Ing. Víta Hadáčka ze společnosti 
Siemens. Představu firmy Beckhoff přislíbil 
představit ředitel české pobočky Ing. Tomáš 
Halva v referátu nazvaném Řídicí systémy 
vhodné pro Industrie 4.0.

Akademickou sféru v této tematice za-
stupují příspěvky Nástroje řídicího systému 
REX pro Industrie 4.0 od prof. Ing. Miloše 
Schlegela, CSc., ze Západočeské univerzity 
v Plzni nebo od prof. Ing. Františka Zezul-
ky, CSc., z VUT Brno s názvem Průmyslové 
komunikace a program Průmysl 4. 0. Uvede-
né přednášející členy redakčního kruhu časo-
pisu Automa doplňuje přehledová tutoriálo-
vě pojatá přednáška doc. Ing. Karla Kadlece, 
CSc., z VŠCHT s titulem Bezdotykové sní-
mače provozních veličin – přednosti a ome-
zení. Tuto přednášku vhodně doplňuje firem-
ní představení novinek v přístrojové technice 
od Ing. Davida Slepičky, Ph.D., z firmy En-
dress+Hauser.

K nabídce akademických referátů lze 
v dané chvíli sdělit, že existuje několik zá-
vazných příslibů zejména ze strany sloven-
ských spoluorganizátorů z Technické univer-
zity v Košicích, např. od doc. Ing. Jana Piteľa, 
PhD., s příspěvkem nazvaným Trendy v ob-
lasti pohonov manipulačných zariadení pre 
automatizáciu.

Vybrané příspěvky budou zveřejněny 
v časopise Automa, který je určen zejména 
pro celoživotní vzdělávání odborníků z obo-
ru průmyslové automatizace, ať z akademické 
sféry, nebo z praxe. Pro akademickou sféru 
je důležitá nabídka časopisu MM Science, že 
akademické konferenční referáty, které pro-
jdou recenzním řízením, mají šanci být publi-
kovány a zařazeny do citační dabáze Scopus, 
přičemž autor tak získá body do RIV.

Věříme, že všechny uvedené informace 
přispějí k vašemu rozhodnutí zúčastnit se le-
tošní konference ARaP 2015.

prof. Bohumil Šulc, FS ČVUT v Praze, 
a redakce časopisu Automa
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Společnost Humusoft s. r. o. a firma 
MathWorks®, přední producent softwaru pro 
technické výpočty, modelování a simulace, 
uvádějí na trh v ČR a SR nové vydání výpo-
četního, vývojového a simulačního prostře-
dí Matlab R2015b s významnými změnami 
v základním modulu Matlab i mnoha další-
mi novinkami.

Důležitou novinkou v základním modulu 
je nové výkonné jádro jazyka Matlab (execu-

tion engine) se zdokonalenou architekturou 
využívající kompilaci just-in-time pro veš-
kerý kód Matlab. Rychlejší je zejména vo-
lání funkcí, použití objektově orientovaných 
operací atd. Dále jsou přidány nové grafic-
ké funkce umožňující vytvářet, analyzovat 
a zobrazovat orientované grafy a sítě, např. 
v určeném grafu vyhledat nejkratší cestu mezi 
dvěma uzly apod.

Rozšířena je také podpora hardwaru. Pro-
středí Matlab lze napojit na senzory mobil-
ních zařízení Apple se systémem iOS (senzor 
lineárního zrychlení, úhlové rychlosti, orien-

tace, magnetického pole či polohy) i na za-
řízení Raspberry Pi 2 a BeagleBone Black.

Modely dynamických systémů vytvářené 
v simulačním nástroji Simulink lze doplnit 
aktualizovanými bloky Scope, usnadňující-
mi analýzu výsledků simulace (zobrazení 
souhrnných statistik signálu, spuštění zob-
razení signálu určitou událostí atd.).

V nové verzi jsou aktualizovány i všech-
ny dosavadní aplikační knihovny. Podrob-
né informace o novinkách i obecně o pro-
duktech Matlab a Simulink lze nalézt na 
www.humusoft.cz. (sk)


