
1AUTOMA  2/2012

www.automa.cz 

Ročník 18    číslo 2 – 2012        
ISSN 1210-9592   © FCC Public s. r. o.

Eaton Elektrotechnika, výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, 
přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů, patří od dubna roku 2008 
do skupiny Eaton Corporation. Společnost vstoupila na český trh v roce 1993 pod názvem 
Moeller. V září 2009 změnila v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název na Ea
ton Elektrotechnika. V ČR disponuje distribučním centrem BDC v Pohořelicích u Brna 
a výrobním závodem v Suchdole nad Lužnicí. Začátkem roku 2012 otevřela skupina Ea
ton vlastní Inovační centrum v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě.

V roce 2011 se umístila na čtvrté příčce žebříčku Czech TOP 100 v kategorii elek
trotechnika a na šesté příčce žebříčku TOP100 ICT. Eaton se tak řadí mezi 100 top 
společností ČR.

Eaton Elektrotechnika s. r. o.
tel.: +420 267 990 411, e-mail: ElektrotechnikaCZ@eaton.com 
www.eaton.cz 

Diagnostika a řízení údržby
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Autor nachází určitou slabinu v oblas-
ti analýzy a posuzování diagnostických 
měření, co se týče určení optimálních 
hodnot diagnostických signálů pro úče-
ly údržby (obnovy). Tyto veličiny (signá-
ly) jsou základem pro stanovení dispo-
ziční (zbytkové) doby provozu (pro pre-
diktivní údržbu) jako cesty ke zvyšování 

provozní spolehlivosti. Autor předkládá objektivní stochastickou metodu stanovení 
hodnoty diagnostického signálu podmiňující nutnost údržby (obnovy) zařízení  
s ilustrací na příkladu.

Komunikační sítě a průmyslový Ethernet
Dial Telecom se stal dodavatelem páteřní komunikační 
infrastruktury pro RWE v České republice .................................................... 34

V souvislosti s požadavky na tzv. un-
bundling, který Evropská unie prosazuje 
v rámci svých energetických směrnic, do-
šlo v České republice k oddělení plyná-
renských společností od provozovatelů 
přenosové soustavy zemního plynu. Do-
končení unbundlingu v koncernu RWE 
znamená i důsledné oddělení telekomu-
nikační a informační infrastruktury kon-
cernu RWE od infrastruktury tranzitního 
přepravce plynu, společnosti NET4GAS.

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení čtenáři,
průmyslová automatizace 
a informační technika bý
valy dva zcela rozdílné svě
ty. O jejich propojení pomo
cí přepínačů průmyslového 
Ethernetu píše Vladimír Šev

čík v tomto vydání na straně 31. Byly doby, kdy 
nebylo možné ani pomyslet na propojení pří
strojů informační techniky se zařízeními v prů
myslu. V posledních letech jsem svědky toho, 
jak se tyto dva světy stále více přibližují. V roz
hovoru na straně 6 říká technický ředitel EMEA 
společnosti Invensys  Operation Management 
Alain Ginguene: „Zajímavý trend je stále sil
nější pronikání mobilních zařízení, jako jsou 
např. ipady a jiné tabletové počítače, do prů
myslového prostředí.“ Svět průmyslové auto
matizace stále rychleji přejímá i další novinky 
ze světa IT, třeba vícedotykové ovládání ope
rátorských panelů. Konečně i to, že tématem 
tohoto vydání jsou komunikační sítě a prů
myslový Ethernet, je důkazem prolínání těch
to dvou světů. 

Jako v jiném světě si můžeme připadat 
i za nynějších třeskutých mrazů. Takhle ně
jak si představuji Sibiř. Ale bylo už hůř. Mra
zivě na mě dýchlo, když jsem listovala ve sta
rých ročnících Automy (hledajíc námět na tento 
úvodník) a v únorovém úvodníku z roku 2009 
jsem narazila na tuto větu: „Po nekonečných 
dvou týdnech bez plynu vystoupil v televizi Vla
dimír Putin s elegantní Julií Tymošenkovou 
s prohlášením, že Rusko s Ukrajinou urovnaly 
své spory, a zakrátko začal zemní plyn zahří
vat zimomřivou Evropu.“ Pamatujete, milí čte
náři, na „plynovou krizi“? Málokdo z nás asi 
dokonale rozumí tomu světu, tam na východě. 
Tehdy jsme si jen oddychli, že se došlo k do
hodě. A dnes? Julie Tymošenková přišla o svo
bodu a je za mřížemi zřejmě právě kvůli této 
dohodě. Jejímu manželovi poskytla naše země 
politický azyl.

Nás může v těchto mrazech zahřát, že ži
jeme ve vlídném světě, kde se nemusíme stra
chovat o svou svobodu. Ale co nynější obavy 
o akademické svobody? Jsou ohroženy refor
mou vysokých škol navrhovanou ministerstvem 
školství, jak tvrdí odpůrci reformy? Je namístě 
odmítat školné na vysokých školách? V době 
protestů vysokoškoláků proti reformě jsme měli 
možnost hovořit s profesorem Vladimírem Ma
říkem, vedoucím katedry kybernetiky na ČVUT 
v Praze. Na straně 10 si můžete přečíst jeho 
uvážlivé odpovědi na zmíněné otázky a také 
jeho názor na to, jaké místo mají mít průmys
lové firmy ve výuce a v řídicích orgánech vy
sokých škol.

Přeji vám, milí čtenáři, život ve vlídném 
světě.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora
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