
52 AUTOMA 5/2020

komunikační systémy

slave mohou být konfigurovány prostřednic-
tvím konfiguračních sektorů na čipu. Za pro-
vozu aplikace nepožaduje, aby softwarové 
komponenty adresovaly zařízení ASI4U-V5. 
To velmi zjednodušuje implementaci jednot-
ky simple slave.

Druhým typem jednotek slave jsou com-
plex slave, u nichž je rozhraním aplikace roz-
hraní SPI čipu. Avšak i u jednotek complex 
slave je komplexnost zařízení uzavřena ve 
firmwaru. V jednotkách complex slave může 
být v jednom cyklu přenášeno až 32 bajtů 
provozních dat. Ve srovnání s jednotkou sim-

ple slave je zde možné rozhraním SPI obslou-
žit diagnostiku a spravovat události. Rozhraní 
LED nezávisle ovládá stavové LED ve shodě 
se standardem.

Implementace ASi-5

S integrovaným obvodem ASI4U-V5 po-
skytuje firma Renesas komponentu, která 
omezuje úsilí potřebné pro integraci roz-
hraní ASi-5 na minimum. Implementace 
přenosu dat jednotek complex slave je op-
timálně distribuována mezi hardwarové 

a firmwarové komponenty. V aplikaci vy-
užívající simple slave dostává čip jen pro-
vozní data. Integrovaný obvod má kompakt-
ní, energeticky úsporný design. Jednotný 
firmware zaručuje interoperabilitu kompo-
nent ASi-5, zatímco zpětná kompatibilita 
s ASi-3 umožňuje snadné rozšiřování stá-
vajících instalací.

Knut Dettmer, Renesas Electronics 
 (Překlad redakce. Grafika AS-International 

(1) a Renesas)

Spisovatel Karel Čapek napsal v roce 
1920 divadelní hru R.U.R. Právě jemu vdě-
číme za to, že svět byl obohacen o slovo ro-
bot, které v krátkém čase doslova obletělo 
celý svět. Letos si připomínáme, že od této 
události uplynulo 100 let.

Přelomovým okamžikem v historii auto-
matizace byl vznik kybernetiky. Česká tech-
nika – nakladatelství ČVUT Praha vydalo 
v roce 2019 publikaci 70 let podivné vědy 
s podtitulem Rozhovory s našimi kyberneti-
ky. Je připomenutím, že v roce 2018 již uply-
nulo 70 let od okamžiku, kdy vyšla kniha 
Kybernetika aneb řízení a přenos informací 
v živém organismu a ve stroji od prof. Nor-
berta Wie nera [WIENER, Norbert. Cyberne-
tics: Or Control and Communication in the 
Animal and the Machine. Paris, (Hermann & 
Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) ISBN 978-
-0-262-73009-9; 1948, 2nd revised ed. 1961]. 
Ta zásadním způsobem ovlivnila pohled na 
obecné zákonitosti řízení a na způsob řeše-
ní složitých problémů našeho světa. Přispěla 
ke vzniku mnoha rozličných nových oborů.

Příspěvky autorů referují o působení a roz-
voji kybernetiky (v minulosti i v současnos-
ti), o jejím poznávání a o využívání v praxi. 
Těch se redakčnímu týmu ve složení Vladimír 
Mařík, Olga Štěpánková a Ivan M. Havel po-
dařilo shromáždit celkem 23. Jde o příspěvky 
autorů, které se ke kybernetice činorodě hlá-
sí. Jejich texty svými skicami proložil před-
ní odborník na kognitivní robotiku Ivan M. 
Havel. Stati dokumentují, jakými cestami se 

Recenze: 70 let podivné vědy

ubíral vývoj kybernetiky ve světě a zejmé-
na u nás. Ukazují, že jsme sledovali aktuál-
ní trendy jejího vývoje dokonce i v dobách, 
kdy byla představiteli komunistické ideolo-
gie v sovětském bloku prohlášena za „bur-
žoazní pavědu“.

V současné době předpona kyber- čas-
to slouží jen jako prostředek, aby jev nebo 
činnost byly pokládány za moderní atribut 
současného „super-světa“. Některé metody 
a přístupy kybernetiky nejsou triviální, obec-
ně známé. Mnoho lidí v současné uspěcha-
né době není ochotno (často ani nemá pří-
ležitost) věnovat potřebný čas tomu, aby se 
s nimi seznámilo. Snadno pak lze pochopit, 
proč se může některým lidem jevit kyberne-
tika jako „podivná věda“. Redaktoři publi-
kace předložili autorům seznam devíti mo-
tivačních otázek využitelných při sestavová-
ní jejich příspěvku. Poslední otázkou bylo: 
„Jaký další vývoj kybernetiky předpokládá-
te?“ Většina autorů se shodla na skutečnosti, 
že vývoj a rozvoj kybernetiky nejsou ukon-
čeny. Myšlenky, které ve své knize popsal 
její zakladatel, mají velký potenciál a bu-
dou předmětem dalšího vědeckého bádání 
a využití v praxi.

Autoři působí v klasických oborech tech-
nické kybernetiky (např. průmyslové automa-
tizaci a robotizaci, informatice, mikroelektro-
nice), v oborech umělé inteligence, strojové-
ho vidění, expertních systémů, neuronových 
sítí, ale i v oborech netradičních pro uplatnění 
kybernetického přístupu, např. v biologii, his-

torii, medicíně, fyziologii a neurologii. Růz-
norodost příspěvků dokumentuje současnou 
šíři kybernetiky – co vše dnes kybernetika 
ovlivňuje a kam její užití proniká. Mezi au-
tory příspěvků jsou např. prof. Kevin Warvick 
z britské univerzity v Readingu, prof. Vladi-
mír Mařík, zakladatel Českého institutu in-
formatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 
prof. Vladimír Kučera, emeritní předseda me-
zinárodní společnosti pro automatické řízení 
IFAC, doc. Ivan M. Havel, pracující v obo-
ru umělé inteligence a robotiky, prof. Jozef 
Kelemen, který hostoval jako vědecký pra-
covník v Laboratoři umělé inteligence na 
MIT v USA, nebo prof. Petr Sinčák, spolu-
zakladatel Slovenské společnosti pro umě-
lou inteligenci. Příspěvek Veroniky Dulíko-
vé a Radka Maříka popisuje úspěšné využi-
tí kybernetiky v egyptologii – dokumentuje, 
že kybernetika oslovuje mladé vědce, kteří 
jsou schopni úspěšně rozvíjet její principy 
a vědecké postupy v původně nepředpoklá-
daných oblastech. Od roku 2013, kdy vyšla 
kniha J. Romportla Kapitolky z historie ky-
bernetiky [ROMPORTL, Jan. Kapitoly z his-
torie kybernetiky. Plzeň: Západočeská univer-
zita, 2013. ISBN 978-80-261-0184-0.], se na 
našem knižním trhu opět objevila publikace 
s tematikou kybernetiky. Za normální situa-
ce je možné ji zakoupit v prodejně publikací 
ČVUT v Praze-Dejvicích (v přízemí Národní 
technické knihovny v ulici Technická 6; nyní 
je prodejna vzhledem k opatřením proti čín-
skému koronaviru uzavřena) nebo objednat 
na portálu: http://eobchod.cvut.cz.
[Zpráva doc. B. Lacka, VUT Brno, FSI – ústav 
automatizace a informatiky.]
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