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úvodník

Vážení a milí čtenáři
V následujícím období roku nás čekají čtyři vý-
znamné veletrhy: Amper v Brně (18. až 21. 3.), 
Hannover Messe v Hannoveru (7. až 11. 4.),  
Sensor+Test v Norimberku (3. až 5. 6.) a Automa-
tica v Mnichově (3. až 6. 6.). O prvních dvou se 
dočtete v tomto vydání, o dalších ve vydáních příš-

tích. Co nám přinesou?
Mnohé naznačují témata konference ARC Industry Forum Europe, 

jež se konala 5. a 6. března 2014 v Amsterdamu. Letos jsem se ne-
mohl zúčastnit osobně a ještě nemám k dispozici oficiální tiskovou 
zprávu, ale podle vyjádření přímých účastníků to byla akce velmi 
úspěšná. Valentijn de Leeuw z pořádající společnosti ARC Adviso-
ry Group vyzdvihuje zejména workshop o kybernetické bezpečnos-
ti. Seminář měl rekordní účast a účastníci mohli mimo jiné zhléd-
nout živou ukázku infekce řídicího systému virem Stuxnet a její de-
tekci prostřednictvím kontroly integrity softwaru, bez klasických 
antivirových programů, jejichž použití je v průmyslové automatiza-
ci problematické. 

Zabezpečení řídicích, informačních, a komunikačních systémů 
bylo též jedním z témat veletrhu a konference Embedded World, 
která se konaly 25. až 27. února v Norimberku. Například úvod-
ní plenární přednáška konference měla téma Securing the Internet 
of Things. Přednášející, David Kleidermacher z firmy Green Hills 
Software, hovořil před zcela zaplněným sálem o tom, jaké principy 
je třeba dodržovat, je-li třeba zabezpečit komunikující „věci“ – tedy 
nikoliv velké centralizované informační systémy sídlící v serverech, 
ale množství účastníků komunikujících prostřednictvím otevřených 
komunikačních kanálů. 

Otázkám kybernetické bezpečnosti (nebo správněji vyjádřeno 
zabezpečení řídicích, informačních a komunikačních systémů) se 
bude věnovat také seminář, který pořádáme 20. března 2014 v Brně 
a na který vás srdečně zvu. Podrobnější informace najdete na str. 58.

O zabezpečení informačních a komunikačních systémů jsme se 
s německými kolegy bavili rovněž na společné večeři po tiskové kon-
ferenci firmy Siemens (viz článek na str. 74–75). Siemens svým zá-
kazníkům nově poskytuje komplexní balíček služeb Industrial Secu-
rity Services, zahrnující software, hardware i doporučená bezpeč-
nostní pravidla. 

Během večeře se k nám donesly první zprávy o vyostřující se situ-
aci na Ukrajině. To jsme ještě nevěděli, jak spolu obě věci, Ukrajina 
a kybernetická bezpečnost, budou úzce souviset. Rusové při okupaci 
Krymu masivně používají také techniku kybernetického boje, od blo-
kování komunikačních sítí po šíření podvržených informací. Po ně-
meckém projektu Industrie 4.0 tak přišli se svým projektem i Ruso-
vé. Můžeme jej nazvat Vojna 2.0. Nutno přiznat, že ten německý pro-
jekt je mi sympatičtější.

Petr Bartošík, šéfredaktor

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa na rok 2014
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu

4 11. 03. 14 14. 04. 14 automatizace při těžbě, dopravě, skladování a zpracování sypkých materiálů

5 10. 04. 14 14. 05. 14 roboty, manipulátory, výrobní a montážní linky (veletrh Automatica v Mnichově), výrobní logistika, identifikace zboží 
a osob v průmyslové výrobě

snímače obrazu

6 12. 05. 14 13. 06. 14 technická diagnostika, řízení údržby, asset management, sledování spotřeby energií a surovin

7 10. 06. 14 14. 07. 14 řízení ve vodohospodářství a v čistírnách odpadních vod, řízení vodárenských a stokových sítí, ochrana proti povodním hydrostatické hladinoměry

8-9 11. 08. 14 09. 09. 14 automatizace v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě, automatizace obráběcích strojů (MSV v Brně)

10 11. 09. 14 10. 10. 14  automatizační technika pro elektrárny, teplárny a energetiku (Elosys v Trenčíně) vírové průtokoměry

11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony a servopohony (SPS/IPC/Drives) měniče frekvence 

12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém a petrochemickém průmyslu a v plynárenství, produktovody

Optická kontrola kvality řádkovou kamerou ......................................  34

Snímání výrobků na pohyblivém 
pásu, inspekce potisku na odvíjející 
se roli papíru, třídění zrn rýže, 
kukuřice a jiných sypkých potravin, 
kontrola kvality ovoce, povrchová 
kontrola plechu ve válcovnách. To 
je jen stručný výčet úloh, které jsou 
řešeny s použitím řádkových kamer. 

Tento článek seznamuje s principy a technologiemi řádkových 
kamer a jejich zavedením v úlohách strojového vidění.

Průmyslový Ethernet jako jednotná komunikační síť  
pro automatizované výrobní provozy  .................................................  48

Podle studií agentury IMS 
Research využívá 65 % současných 
automatizovaných systémů 
výroby na světě tři nerozšířenější 
ethernetové protokoly: 
EtherNet/IP, Profinet a Modbus 
TCP. Nové instalace s těmito 
třemi protokoly v letech 2010 
až 2015 předpokládají více než 
osmnáct milionů uzlů. Rozšiřování 
průmyslových automatizačních 
sítí a vzájemné propojování 

podnikových systémů znamenají nevyhnutelnost přechodu 
na ethernetové protokoly a vzájemné propojování různých sběrnic.

Bezpečnostní řízení v automatizaci budov ...........................................66

Při požárech bývá pro 
osoby v budovách mnohem 
nebezpečnější než oheň toxický 
a agresivní kouř. Primárním úkolem 
všech protipožárních ochranných 
zařízení ve veřejných budovách 
je proto ohraničit ohnisko požáru 
a zajistit rychlé odsávání kouře 
a bezpečné únikové cesty.  

V Berlíně v komplexu Hackeschen Quartier tento úkol 
zabezpečuje automatizační systém PSS 4000. 

Veletrh Hannover Messe se blíží ...........................................................75

Dne 11. února 2014 byla v Berlíně 
pořádána tisková konference 
k nadcházejícímu veletrhu Hannover 
Messe, který se bude konat 7. až 
11. dubna 2014 na hannoverském 
výstavišti a jehož partnerskou zemí 
bude Nizozemí. Pořadatelé pro 
letošní rok zvolili téma „integrovaný 
průmysl – další kroky“. 


