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[2] – či zkoumat v souvislosti s realizace-
mi konkrétních RTOS. I ty nejjednodušší 
z existujících RTOS totiž zpravidla obsa-
hují alespoň některé ze zmíněných proto-
kolů ve svých jádrech – např. v rámci pro-
středku mutex, zajišťujícího vzájemně vý-
lučný přístup v jádrech FreeRTOS, či µC/
OS-II je zaveden protokol PIP. Mimoto lze 
rozhraní protokolů PIP nebo PCP také na-
lézt např. v rámci rozšířené normy POSIX 
1003.1c a využít dříve popsané mechanismy 
ke zkvalitnění návrhu nejen úloh RT, ale 
i úloh řízených operačními systémy kom-
patibilními s touto normou.

Další díl seriálu bude zaměřen na přehled 
mechanismů společného plánování periodic-
kých a neperiodických úloh, přičemž cílem 
bude probrat a představit různé přístupy k do-
sažení co nejlepšího kompromisu mezi pro-
centem obsloužených neperiodických podně-
tů a včasným dokončením periodických úloh.
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Strojírenské podniky se musí v současnos-
ti vypořádat s mnoha obtížnými úkoly: často 
se mění objem výroby, výrobky jsou dodá-
vány ve velkém množství variant, aby přes-
ně splňovaly požadavky zákazníka, na výrob-
ce je vyvíjen velký tlak na 
snižování ceny a složitěj-
ší výrobky vznikají v růz-
ných závodech rozmístě-
ných nezřídka velmi daleko 
od sebe. Tyto úkoly pomá-
há vyřešit tzv. výrobní in-
teligence. 

Co obsahuje pojem vý-
robní inteligence? Přede-
vším je to automatizace 
výroby, a to její hardware 
i software. Ale obsah vý-
robní inteligence je širší 
než jen automatizace výro-
by. Zahrnuje také automa-
tizovanou, počítačem pod-
porovanou konstrukci a pří-
pravu výroby (CAD/CAM, 
PLM), sběr dat a doklado-
vání průběhu výrobních 
procesů (SCADA), podporu údržby a servi-
su (asset management) a vazby na ekonomic-
ké systémy řízení podniku a dodavatelských 
řetězců (MES). Do výrobní inteligence patří 
i celá komunikační a informační infrastruk-
tura podniku. 

EMO Hannover 2013 ve znamení 
výrobní inteligence

S tím vším se budou moci seznámit ná-
vštěvníci veletrhu obráběcích a výrobních 
strojů a linek EMO 2013, který se bude ko-
nat v Hannoveru od 16. do 21. září 2013 a je-
hož zdůrazněným tématem bude právě výrob-

ní inteligence v celé její šíři. Proč toto téma 
na veletrhu, kde vystavují převážně dodava-
telé výrobních strojů? Protože tito dodavatelé 
musí myslet nejen na výrobní funkce stroje, 
ale také na to, aby obsluha strojů a výrobní 
technici mohli spolehlivě a účinně plnit ros-

toucí požadavky na efektivní využívání ma-
teriálů a energie, zajištění kvality produkce, 
dokumentování výrobních procesů, sledová-
ní činnosti strojů a jejich prediktivní údrž-
bu. Které nástroje k tomu mohou výrobnímu 

personálu pomáhat? Mul-
timediální prvky v ovládá-
ní výrobních systémů, dia-
gnostické systémy využívají-
cí webové služby, tele servis, 
technická podpora na dálku 
atd. Začlenění inteligentních 
a multimediálních ovláda-
cích a asistenčních funkcí do 
řídicích systémů výrobních 
strojů a zařízení je zákazní-
ky vyžadováno stále častěji 
a stává se významnou výho-
dou na trhu.

Veletrh EMO se koná 
až za rok, ale jeho přípra-
vy, koncepční i organizač-
ní, jsou již v plném proudu. 
V současné době odchází do 
více než šedesáti zemí světa 
přihlášková dokumentace; 

uzávěrka přihlášek je v prosinci 2012. Ti, 
kteří na EMO dosud nevystavovali a přihláš-
kovou dokumentaci nedostanou automaticky, 
si ji mohou vyžádat prostřednictvím webové 
stránky www.emo-hannover.de.
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Obr. 1. Veletrh EMO se bude konat v Hannoveru od 16. do 21. září 2013; uzávěrka 
přihlášek je v prosinci 2012


