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Dispečerský systém SCADA/HMI Mikrodispečink .......................26

SCADA/HMI Mikrodispečink je spe-
cializovaný software typu SCADA, 
tj. určený ke sledování, řízení a vy-
hodnocování technologických pro-
cesů v reálném čase, který je vhodný 
především k řízení elektrických sítí 
velmi vysokého, vysokého a nízkého 
napětí při použití v elektrických stani-

cích a v dispečerských centrech. Umožňuje bezpečně a efektivně řídit 
z dispečerského centra technologické zařízení, integruje řídicí systémy 
v elektrických stanicích a sítích v jeden celek a poskytuje jak aktuální 
obraz řízeného zařízení, tak i jeho historické údaje a popř. i údaje pre-
dikované. Představuje výkonný nástroj podporující plánování, opera-
tivní řízení a následné vyhodnocování provozu zařízení. 

Struktura biometrických systémů .................................................39

Článek popisuje strukturu biometric-
kých systémů a vysvětluje, jaké části 
tyto systémy obsahují, jakým způsobem 
jsou propojeny a co je jejich účelem. 
Přestože existuje mnoho různých mě-
řitelných biometrických charakteristik, 
pomocí kterých je možné rozpoznat 
jednotlivce, všechny biometrické systé-
my mají jedno společné: prvotní regis-

traci charakteristiky a následné rozpoznávání: ověření (verifikaci) nebo 
zjištění (identifikaci) totožnosti jednotlivce. Kromě toho sdílejí množství 
základních požadavků, např. na bezpečnost nebo na údržbu. 

Referenční model struktury Industrie 4.0 RAMI 4.0 .....................43

RAMI 4.0 spojuje základní charak-
teristiky koncepce Industrie 4.0 do 
trojrozměrného vrstvového modelu. 
Na základě tohoto modelu mohou být 
jednotlivé funkce Industrie 4.0 roz-
děleny do tříd a dále rozvíjeny. Refe-
renční model struktury Industrie 4.0, 
v němčině Referenzarchitekturmodell 
Industrie 4.0, zkráceně RAMI 4.0, 

jehož autory jsou společně sdružení BITKOM, ZVEI a VDMA, popisuje 
v trojrozměrném prostoru všechny základní aspekty Industrie 4.0. 
Díky tomu jsou komplexní vazby rozděleny do menších a jednodušších 
substruktur, jež lze samostatně rozvíjet. 

Kompletní platforma pro analýzu kvality elektřiny .......................48

Analyzátory kvality elektřiny 
řady ENA od společnosti 
Elcom vyhovující mezinárod-
ním standardům jsou založeny 
na běžně dostupných kompo-
nentách – robustní, flexibilní 
hardwarové platformě Com-

pactRIO a grafickém vývojovém prostředí LabVIEW od firmy Natio-
nal Instruments. Speciálně vyvinutý firmware a grafické uživatelské 
rozhraní umožňují přístroje snadno konfigurovat a ovládat i pracovat 
s naměřenými i vypočítanými údaji včetně jejich ukládání a následného 
zpracování.

Mezinárodní soutěž RoboCup poprvé v Číně ...............................58

Mezinárodní soutěž RoboCup 2015 
potvrdila trend rychlého růstu schop-
ností servisních robotů všech katego-
rií. Soutěže servisních robotů, které 
od roku 1997 pořádá celosvětově i na 
národních úrovních mezinárodní ini-
ciativa RoboCup (www.robocup.org), 
si kladou za cíl podporovat výzkum 
a vzdělávání v oboru umělé inteligen-

ce a robotiky a zapojit do výzkumu a vývoje v tomto oboru co nejvíce 
mladých tvořivých vědců a techniků. Soutěže probíhají každoročně ve 
dvou věkových a v několika technických kategoriích, jejichž počet za 
dobu existence iniciativy podstatně vzrostl (tab. 1). Nejznámější a nej-
populárnější jsou soutěže v robotickém fotbalu, které vzbuzují zájem 
o robotiku zejména mezi mládeží. 

Vážení a milí čtenáři
Nedávno jsem na jedné přednášce – bylo to na val-
ném zasedání NAMUR, německého sdružení uživa-
telů a dodavatelů automatizační techniky v proces-
ním průmyslu – viděl příklady dvou systémů sběru 
dat: na prvním obrázku byl ručně vyplněný provozní 
deník, na druhém schéma komplexního a důmyslné-
ho systému sběru dat, jehož výsledkem byla obsáhlá 

reportní sestava, zahrnující všechny provozní údaje, události i alarmy. 
Otázka přednášejícího byla, který systém je efektivnější. Odpověď: ten 
první, protože lepšího výsledku dosahuje s mnohem menšími náklady.

Přednáška ukazovala, že při plánování modernizace řídicích a in-
formačních systémů je třeba odolávat argumentům typu „to přece mu-
síte mít“, ale je nezbytné uvažovat o nákladech a přínosech. Nemá 
smysl sbírat obrovské množství dat, jestliže tato data neumím rozum-
ně využít. Dokonce naopak, ve velkém množství dat se důležité infor-
mace mohou snadno ztratit.

Vtip je v tom, že data je nutné nejen sbírat, ale také využívat. Toto 
vydání časopisu Automa má jako zdůrazněné téma systémy HMI 
a SCADA. Právě tyto systémy jsou „v první linii“ interpretace dat a je 
třeba je pečlivě navrhovat tak, aby jejich obrazovky byly nejen krás-
ně barevné a animované, ale zejména aby zobrazovaly vše podstatné 
a zdůrazňovaly vše, co je třeba bez odkladu řešit.

Toto vydání časopisu Automa obsahuje také pozvání vybraných firem 
na veletrh SPS IPC Drives v Norimberku (24. až 26. 11.; www.mesago.de/ 
en/sps/home.htm). Plánujete-li cestu do Norimberku, a to vám doporu-
čuji, protože jde o veletrh, kde se můžete setkat se všemi významnými 
firmami z oboru řídicí techniky a pohonů pro strojní výrobu, pomohou 
vám pozvánky, které najdete na str. 10 až 14 a také na našich webových 
stránkách www.automa.cz – tam jich je ještě více a jsou i po odevzdání 
tištěného čísla do tiskárny dále průběžně doplňovány.

Současně nezapomeňte začít plánovat i účast na našem veletrhu 
Amper, který bude 15. až 18. března 2016 v Brně. Odkaz na informace 
o veletrhu a přihlášku pro vystavovatele najdete po kliknutí na banner 
na úvodní stránce našeho webu – a na přihlášení už je nejvyšší čas.

A také je příhodný čas plánovat prezentaci v našem časopise, zvláš-
tě máte-li zájem o inzerci na obálkových stranách nebo o exkluzivní 
polohy bannerů v atraktivních obdobích v průběhu roku 2016. Naše 
adresa je v tiráži časopisu, ediční plán na str. 47, obojí je k dispo-
zici také na webu časopisu. Naším cílem je být průvodcem po světě 
moderní automatizace, nástrojem pro celoživotní vzdělávání v obo-
ru a platformou pro výměnu názorů a zkušeností. Jsme vděčni všem, 
kteří nám v naplňování těchto cílů pomáhají, ať formou autorských 
článků, spolupráce s redakcí, práce v redakčním kruhu nebo finanč-
ně formou zadávání inzerce a uzavírání dlouhodobých smluv o me-
diální spolupráci.

Petr Bartošík, šéfredaktor

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa 
č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu
12 4. 11. 2015 15. 12. 2015 nástroje pro řízení údržby, kalibraci 

měřicích zařízení a validaci výrobních 
procesů – měřicí a řídicí technika pro 
zajištění kvality výroby

1 14. 12. 2015 25. 1. 2016 inteligentní dopravní systémy, řízení 
technických prvků a systémů městské 
infrastruktury – měřicí a automatizační 
technika v dopravních prostředcích  
a pro řízení dopravy

textové 
zobrazovače

2 8. 1. 2016 11. 2. 2016 mikro-elektro-mechanické 
systémy (MEMS) v automatizaci – 
programovatelné automaty  
a průmyslové počítače

progra-
movatelné 
automaty

3 5. 2. 2016 9. 3. 2016 perspektivy automatizace,  
veletrh Amper 2016

4 7. 3. 2016 18. 4. 2016 automatizační technika v energetice 
a pro využití obnovitelných zdrojů 
energie – měření tepla a teploty

termostaty

5 12. 4. 2016 17. 5. 2016 integrované výrobní systémy, 
průmyslový internet věcí –  
software pro navrhování, modelování 
a simulaci dynamických systémů, 
systémy PLM a MES

MES

úvodník


