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komunikační systémy

tomatizace a nevypadá, že se podaří je vyřešit. 
Největší konkurencí nových bezdrátových ko-
munikačních sítí zůstávají klasické průmyslové 
sběrnice, které se ty bezdrátové snaží nahra-
dit. Výhody průmyslových sběrnic jsou zřej-
mé – zatím nižší nebo srovnatelná cena, ná-
vaznost na další systémy, jednodušší zabezpe-
čení, větší rychlost a spolehlivost komunikace 
a především provoz v reálném čase (real-time). 
Bezdrátové komunikační systémy musí kro-
mě technických problémů překonat i nedůvě-
ru ke spolehlivosti a bezpečnosti komunikace. 
Naproti tomu přinášejí spoustu výhod a zůstá-

vá nejspíš jen otázkou času, než se bezdrátové 
komunikační sítě v oblasti automatizace pro-
cesní výroby výrazněji prosadí.
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Tab. 4. Seznam zkratek (uvedeny jsou zkratky ze všech tří částí článku s českým překladem nebo vysvětlením)

ACK Acknowledgement krátký paket potvrzující příjem

ARQ Automatic Repeat-reQuest metoda automatického přeposlání paketu při neobdržení potvrzení

ASK Amplitude Shift Keying amplitudová digitální modulace

BPSK Binary Phase Shift Keying binární fázová modulace

CAP Contention Access Period první fáze aktivní části IEEE 802.15.4 superframe s přístupem CSMA k médiu

CFP Contention Free Period druhá, volitelná fáze aktivní části IEEE 802.15.4 superframe s vyhrazeným přístupem TDMA k médiu

CIWA Chinese Industrial Wireless Alliance organizace, která vyvíjí, podporuje a certifikuje WIA-PA; založena čínskou akademií věd

CSMA-CA Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Avoidance

metoda vícenásobného přístupu k médiu se zabráněním kolizím pomocí detekce obsazení média

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum metoda modulace s přímým rozprostřením spektra signálu kódováním pseudonáhodnou sekvencí

FDMA Frequency Division Multiple Access metoda přístupu ke sdílenému médiu rozdělením přístupu na různé frekvence daného pásma

FFD Full Function Device typ zařízení podle IEEE 802.15.4 s plnou funkčností, s funkcemi směrování

GTS Guaranteed Time Slots metoda přístupu definovaná v IEEE 802.15.4 prostřednictvím rezervovaných časových slotů

ISA International Society of Automation nezisková organizace založená roku 1945 podporující standardizaci v  automatizaci

ISM Industrial, Scientific, Medical mezinárodní bezlicenční frekvenční pásma

O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying kvadraturní fázová modulace

PSSS Parallel Sequence Spread Spectrum metoda modulace s rozprostřením spektra signálu cyklickým kódováním ortogonálními sekvencemi

RFD Reduced Function Device typ zařízení podle IEEE 802.15.4 s omezenou funkčností, bez schopnosti směrování

TDMA Time Division Multiple Access metoda přístupu ke sdílenému médiu prostřednictvím přidělených časových oken (slotů)

UDP User Datagram Protocol nespojovaná datagramová služba

WIA-PA Wireless network for Industrial Auto-
mation – Process Automation

standard pro bezdrátovou komunikaci pro potřeby procesní automatizace (IEC 62601)

WPAN Wireless Personal Area Networks bezdrátové sítě krátkého dosahu
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y   Dvacet let činnosti 
a změna v organizaci  
společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. oslaví letos 
v listopadu dvacet let své existence. Byla 
založena v listopadu 1991 pěti společníky, 
kteří dosud všichni pro ni aktivně pracují. 
S ohledem na svůj další rozvoj se společ-
nost rozhodla upravit strukturu funkcí svých 
vedoucích pracovníků tak, aby přehledně 
vyjadřovala jejich okruhy kompetence. Ve-
dení společnosti pracuje nově ve složení Jan 
Daněk jako Managing Director; Petr By-
ron, Director, Marketing and Finance; Ma-
rek Černý, Director, Sales and Operations; 

Jan Houška, Director, Applications and De-
velopment, a Jiří Sehnal, Technical Director. 
Hlavní odpovědnost za prodej ve dvou hlav-
ních skupinách programových nástrojů nabí-
zených společností Humusoft mají Pavel Be-
neš (Matlab Product Manager) a Karel Bitt-
ner (Comsol Product Manager).

Společnost od svého vzniku dělí své síly 
rovným dílem mezi výrobu, prodej a ser-
vis přístrojového a programového vybavení. 
V současnosti má osmnáct stálých zaměst-
nanců a proměnný počet externích spolupra-
covníků pro řešení konkrétních úloh. Jejími 
nejvýznamnějšími vývojovými a výrobními 
aktivitami jsou software Simulink 3D Ani-
mation, Real Time Windows Target a Real 
Time Toolbox pro prostředí Matlab a Simu-

link, výroba měřicích a řídicích karet pro PC 
a výroba elektromechanických hi-tech výuko-
vých modelů a dále vývoj, kompletace a pro-
dej výkonných pracovních stanic HeavyHor-
se, určených ke zpracovávání náročných nu-
merických úloh.

Současně je společnost v ČR a na Sloven-
sku výhradním zástupcem firem MathWorks 
(software Matlab pro vědeckotechnické vý-
počty a Simulink pro tvorbu modelů), Com-
sol (nástroj Comsol Multiphysics pro modelo-
vání a simulaci fyzikálních procesů), Lanner 
Group (software Witness pro simulaci a analý-
zu podnikových procesů) a dSPACE (vývojové 
systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).
[Tisková zpráva Humusoft, 10. května 2011.]
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