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Simatic ET 200SP je název produktové řady modulárních decentrálních periferií 
určených pro montáž do rozváděče (IP20). Díky novému designu přináší řada Sima-
tic ET 200SP uživatelům úspory místa v rozvaděči, zjednodušení práce a zvýšení vý-
konu. Data se z ET 200SP do nadřazeného řídicího systému přenášejí přes Profinet. 
Stanice Simatic ET 200SP se konfigurují ve stávajícím vývojovém prostředí Simatic 
Step 7 v 5.5 i pomocí nové platformy TIA Portal se Step 7 v. 11, popř. i v jiných inže-
nýrských nástrojích po importu souboru gsdml.

www.siemens.cz/et200sp
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V posledních několika desetiletích exponenciálně roste 
výpočetní výkon mikroelektronických prvků a s tím také 
množství naměřených údajů, která jsou tyto prvky schop-
ny zpracovat. Ovšem to by nebylo nic platné, kdyby ne-
existoval spolehlivý aktivní spojovací článek mezi reálným 
analogovým světem a virtuálním digitálním světem počíta-
čové techniky a komunikačních sítí. Tento spojovací článek 
tvoří snímače a akční členy.

Standardizace urychluje vývoj vestavných systémů s procesory ARM ...... 54

Nejnovější generace procesorů ARM díky velkému 
výpočetnímu potenciálu a mimořádně nízké spo-
třebě vzbuzuje pozornost i v oblasti vestavné vý-
početní techniky pro automatizaci. Zvláště to platí 
pro zařízení, kde je jedním z nejdůležitějších para-
metrů spotřeba: ovládací rozhraní přístrojů, strojů 
a zařízení, mimořádně kompaktní box-PC, ovláda-
cí panely platebních terminálů nebo průmyslové 
tablety určené pro údržbu a servis nebo pro in-
venturu zboží ve skladech. Nevýhodou ale mohou 
být velké náklady na vývoj zařízení. 

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři
Na veletrhu Amper nás le-
tos najdete ve dvou stáncích: 
v hale P (stánek P 097) ve stán-
ku nakladatelství FCC Public 
a v hale V (stánek V 126) v sa-
mostatném stánku časopisu 

Automa. To proto, že většina firem z oboru prů-
myslové automatizace bude soustředěna prá-
vě v hale V a Automa jim chce být co nejblíže. 

Představíme vám novou formu interneto-
vého archivu časopisu – již nyní si ji může-
te vyzkoušet na www.automa.cz pod záložkou 
archiv článků. V archivu uvidíte celý časopis 
v té podobě, jak vyšel na papíře. Časopisem 
můžete listovat, ukládat si jednotlivé články, 
psát si do nich poznámky, tisknout je a posí-
lat odkazy e-mailem nebo do sociálních sítí. 
Zatím je vše dostupné bez registrace; v bu-
doucnu ale odstraníme dvouměsíční zpoždění, 
s nímž byly články dosud ukládány do archi-
vu, a elektronická verze časopisu vyjde sou-
časně s tištěnou. 

Vycházíme tím vstříc zejména mladší ge-
neraci, která je stále více zvyklá číst časopi-
sy v elektronické podobě. Co se nezmění, to 
je skutečnost, že všechny články jsou a budou 
redigované a některé i lektorované. Čtenáři 
tedy nemusí mít obavy o odbornou ani jazy-
kovou úroveň časopisu, a dokonce i grafická 
úprava zůstane taková, na jakou jsou dosud 
zvyklí – aby články byly přehledné a dobře či-
telné. Pozitivní změnou je možnost do elektro-
nického časopisu vkládat i animované obráz-
ky a videoklipy.

Časopis v elektronické podobě vyjde stej-
ně jako tištěný časopis jedenáctkrát do roka. 
Kromě toho ale existuje a nadále bude exis-
tovat portál na hlavní stránce www.automa.
cz, kde jsou zveřejňovány krátké zprávy, infor-
mace o nových produktech, diskuse, přehledy 
trhů a nově zde přibude průběžně doplňovaný 
kalendář akcí a interaktivní seznam zkratek. 
Před významnými veletrhy jsou zde zveřejňo-
vány krátké informace o zajímavých novinkách 
a pozvánky do stánků firem. Bude zde také vy-
hledávač, který bude umět vyhledávat jak ve 
starém, tak v novém archivu.

Dále vás, vážení čtenáři, mohu pozvat k účas-
ti v diskusní skupině automa na LinkedIn 
(www.linkedin.com). Zatím jsou zde zveřejňo-
vány krátké zprávy z oboru, ale máte možnost 
k nim připojovat své komentáře a názory, popř. 
zakládat nové diskuse. Objevují se tu také na-
bídky zaměstnaní – od programátora PLC až po 
pozici výzkumného pracovníka na vysoké škole.

Poslední v řadě našich aktivit jsou osobní 
setkání odborníků formou konferencí a work-
shopů, které buď pořádáme, nebo se na nich 
podílíme. Informace o těch, které budou sou-
částí doprovodného programu veletrhu Amper, 
najdete na straně 12 nebo na www.fccpublic.
cz/konference. Zvlášť upozorňuji na seminář 
Perspektivy automatizace, který se bude konat 
v úterý 20. března od 12.30 do 17 h v sále P1 
(hala P). 

Petr Bartošík, 
šéfredaktor
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