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Pro to, aby naplnili požadavky trhu na fle-
xibilitu, produktivitu a kvalitu konečného vý-
robku, musí výrobci strojů a zařízení vyvíjet 
rozsáhlá mechatronická řešení. Tím součas-
ně narůstá význam softwaru ve vývojovém 
procesu. To ovšem neznamená, že vývojá-
ři najednou mají možnost vyvíjet zcela nové 
funkce. Právě naopak: přibývá práce s údrž-
bou starších aplikací.

Údržba stojí spoustu času

Čím obsáhlejší je software, tím více času 
zabírá jeho stálá údržba. Nezřídka musí vý-
vojář sednout do letadla, aby diagnostikoval 
závadu a opravil chyby na stroji přímo u jeho 
provozovatele. To stojí nejen peníze, ale i čas, 
který by bylo jistě lepší investovat do vývoje 
nového softwaru.

Jednoduché a flexibilní

Velmi náročné na čas je také programo-
vání základních funkcí. Jednoduché funkce, 
jakými jsou správa receptur, nastavení para-
metrů regulátoru nebo naprogramování osy 
poháněné elektromotorem, je nutné v kaž-
dém novém softwarovém projektu vždy zno-
vu nakonfigurovat, uložit do PLC a otestovat. 
Zkušenosti ukazují, že 50 až 80 % doby vý-
voje aplikace pro nový stroj je spotřebováno 
právě na takovéto základní funkce, které se 
navíc opakují v každém projektu.

Pro zákazníky je velkým přínosem, mo-
hou-li obsáhlé softwarové funkce vyvíjet po-
mocí jednoduchých a obecně použitelných 
prostředků, nemusí se tak intenzivně věno-
vat údržbě hotové aplikace a nemusí v každé 
aplikaci vždy znovu programovat a testovat 
základní funkce. Společnost B&R plní tyto 
tři požadavky jedním řešením. Použitím mo-
dulárních komponent stavebnice mapp (dále 
mapp komponent) lze software vyvíjet v prů-
měru o 67 % rychleji a přitom výrazně snížit 
náročnost jeho údržby.

Více času na inovace

Základení myšlenkou je nabízet zapouz-
dřené funkce. Například pohyb mechanické 
osy poháněné motorem lze velmi jednoduše 
konfigurovat a řídit jedním jediným softwa-
rovým modulem, přičemž se vývojář apli-
kace vůbec nemusí zabývat jeho zdrojovým 
programem, protože ten jako mapp kompo-
nenta prošel rozsáhlými testy a je součás-
tí vývojového prostředí Automation Studio 
od B&R. Takto lze snadno realizovat i kom-
plexní softwarové projekty. Mapp komponen-
ty přitom odpovídají platným normám, jako 
např. IEC 61131.

Jeden programátor, jeden robot, jeden den

Při využití mapp komponent zvládne je-
den softwarový inženýr za jeden pracovní den 
naprogramovat a uvést do provozu celý ro-
bot. Stačí mu pouze přetáhnout odpovídající 
komponentu pomocí funkce drag and drop do 
aplikace v prostředí Automation Studio a po-
tom nastavit parametry. Jde-li tedy o základní 
funkce, vývojový pracovník je jen konfiguru-
je, a nemusí psát žádný program.

Více času na vývoj

Díky uvedeným skutečnostem zůstává 
programátorovi více času na vývoj klíčo-
vých funkcí stroje nebo zařízení. „Výrobci 
strojů nevydělávají peníze na tom, že jejich 
stroje umí načíst receptury nebo otáčet osou. 
Rozhodující je umět dokonale naprogramo-
vat vlastní pracovní proces stroje a tím do-
dat svému zákazníkovi skutečnou přidanou 
hodnotu,“ objasňuje podstatu věci Chris toph 
Trappl, vedoucí oddělení mezinárodních pro-
jektů v B&R. Mapp komponenty dávají pro-
gramátorům dostatek prostoru, aby právě 
toto dokázali.

Práce v týmu

Kromě toho, že mapp komponenty urych-
lují vývoj automatizačního softwaru, výsled-
ná aplikace se také výrazně lépe čte a spra-
vuje. Zatímco dříve bylo nutné naprogramo-
vat nebo použít nesčetné funkční bloky, nyní 
stačí jeden jediný blok např. i na složité po-
hybové sekvence stroje.

Aplikaci s jednoduchou strukturou a méně 
prvky je také možné mnohem snadněji ana-
lyzovat a testovat. Rovněž diagnostika, a to 
především moderní diagnostika na dálku, po 
internetu, je v tomto případě mnohem jedno-

Běžný pracovní den softwarového inženýra stále více zaplňují údržba a opravy již hoto-
vých aplikací. Navíc se v nových projektech příliš mnoho úsilí spotřebuje na programování 
skutečně základních funkcí. Následky jsou známé: vystresovaní vývojáři, nedodržené ter-
míny, nedostatečná kvalita softwaru. Řešení slibuje softwarová stavebnice mapp od B&R.

Ultra Fast 
aUtomation
Doba oDezvy 1µs

TECHNOLOGY
reACTION

www.br-automation.com/reACTION

< Nahrazuje specializovaný HW
< Volně programovatelný
< IEC61131, diagram funkčních bloků
< Snižuje nároky na výkon CPU
< Zrychluje pracovní cyklus stroje

Více najdete zde.

Příklady mapp-komponent:

– robotika (více než 25 různých kinematik),
– kartézské systémy CNC,
– správa receptur,
– cyklické ukládání hodnot,
– řízení samostatných poháněných os,
– elektronické převodovky a vačky,
– PackML.
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dušší. Pomocí integrovaného diagnostického 
nástroje s webovým rozhraním mohou tech-
nici výrobce stroje, nebo dokonce i údržbá-
ři provozovatele diagnostikovat chování jed-
notlivých mapp komponent, aniž by museli 
dopodrobna znát strukturu celého automati-
začního systému. Při použití předem otes-
tovaných komponent lze též lépe zajišťovat 
kvalitu aplikace. Jednotlivé komponenty to-
tiž staví na zkušenostech techniků B&R ze 
statisíců automatizačních projektů po celém 

světě, proto jsou velmi spolehlivé a nevyža-
dují žádnou údržbu ze strany vývojářů u vý-
robců strojů nebo zařízení.

Jednotlivé mapp komponenty jsou za-
členěny do prostředí Automation Studio od 
B&R. Každý uživatel tohoto prostředí je 
může okamžitě začít používat, vystavět na 
nich svou aplikaci a doplnit svůj vlastní pro-
gram. Množina mapp komponent je průběž-
ně rozšiřována a nové komponenty jsou sou-
částí aktualizací prostředí Automation Studio.

Prostor pro vývojáře

Mapp komponenty poskytují pracovníkům 
vývoje automatizačního softwaru více svobo-
dy při programování řídicích procesů strojů 
a zařízení. Jsou to stavební prvky softwarové 
stavebnice, pomocí níž mohou vývojáři tvo-
řit aplikace podle svých představ a stanove-
ných zadání.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)
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y  Spolupráce českých 
veřejných technických 
univerzit

Memorandum o spolupráci ČVUT v Praze 
a VUT v Brně podepsali rektoři obou univer-
zit, profesoři Petr Konvalinka a Petr Štěpá-
nek. Důležitým výsledkem společného jed-
nání je záměr vytvořit platformu veřejných 
technických vysokých škol v ČR s cílem 
podpořit konkurenceschopnost českého prů-
myslu výchovou kvalitních absolventů vy-
sokých škol technického směru. „Sledujeme 
zvyšování prestiže technického vzdělávání, 
podporu a prosazování zájmů technických 
škol, a to ve vztahu k postavení a působnos-
ti orgánů stání správy, průmyslových part-
nerů i aplikační sféry,“ řekl rektor ČVUT  
prof. Petr Konvalinka.

Oba rektoři vyzvali rektory dalších tech-
nických veřejných vysokých škol v ČR, aby 
se k platformě připojili. Společným postupem 
chtějí obě technické univerzity bránit snahám 
o snižování autonomie vysokých škol a ná-
růstu administrativy. Deklarují také společ-
ný zájem o účelné využívání již pořízené in-
frastruktury a dohodly se na společném ko-
ordinovaném postupu při pořizování nových 
infrastrukturních celků. Záměrem je otevřít 
minimálně jeden společný doktorský studij-
ní program v anglickém jazyce. A obě uni-
verzity rovněž chtějí spolupracovat v rámci 
centralizovaných projektů MŠMT. (ev)

  Seminář o měření 
a kalibraci elektrických veličin

Není na světě ani nikde v historii jiná 
oblast, která by se rozvíjela tak rychle jako 
elektronika. Již 40 let platí empirický Mo-
orův zákon, který zní: „Počet tranzistorů, 
které mohou být umístěny na integrovaný 
obvod, se při zachování stejné ceny zhruba 
každých osmnáct až 24 měsíců zdvojnáso-
bí.“ To také znamená, že integrované obvo-
dy jsou nyní několiktisíckrát výkonnější, než 
byly dříve. Kalibrační laboratoř se může se-
tkat se starými i velmi moderními přístroji, 
a tedy se širokým spektrem vlastností měři-

del včetně vlastností zcela nových, umožně-
ných moderní elektronikou. Podnikoví me-
trologové i další pracovníci v oboru měře-
ní proto musí stále sledovat, co se změnilo 
a kam směřuje vývoj.

Zájmová organizace České kalibrační 
sdružení (ČKS, www.cks-brno.cz) proto na 
jejich podporu pořádá již pojedenácté semi-
nář z oblasti měření elektrických veličin, ten-
tokrát ve spolupráci s ČMI a s následujícím 
odborným přednáškovým programem:
– Zahájení druhé řady seminářů za ČMI; 

Praktické obecné informace z metrologie 
(RNDr. P. Klenovský, ČMI),

– Elektrická síť, její parametry a měření (doc. 
Ing. L. Pospíchal, CSc., MEgA, a. s.),

– Měření elektrické energie (RNDr. K. Šef-
čík, ČMI),

– Problematika měření v oblasti revize elek-
trických předmětů a sítí (Ing. I. Lipovský, 
Illko Blansko),

– Kalibrátory měřidel elektrických sítí 
(Ing. P. Kessner, Meatest Brno),

– Vybrané otázky praxe – přehled zajímavos-
tí a aktuálních otázek (doc. Ing. J. Horský, 
CSc., ČKS),

– Metrologie elektrických signálů a její zajiš-
tění v ČMI OI Brno (Ing. J. Horská, Ph.D., 
ČMI),

– Návaznost elektrických veličin a její zajiš-
tění v ČR (Ing. J. Streit, ČMI).
Seminář se uskuteční v ČMI Brno dne 

29. září 2015. Účastníkům bude vystaveno 
potvrzení o účasti. V rámci akce jsou nabí-
zeny možnosti vzájemných odborných kon-
zultací, zhlédnutí ukázek kalibrací a měření, 
exkurze do akreditované kalibrační laboratoře 
ČMI OI Brno a také možnost absolvovat ofi-
ciální přezkoušení odborné způsobilosti k zís-
kání osvědčení způsobilosti od ČMI (30. září 
2015). (jh)

  Úspěšná Škola měření  
teploty a vlhkosti 2015

Český metrologický institut (ČMI, www.
cmi.cz) uspořádal již čtvrté neperiodické se-
tkání odborníků z oboru měření teploty a vlh-
kosti v průmyslu a v kalibračních laborato-
řích. Akce charakteru semináře s názvem 

Škola měření teploty a vlhkosti 2015 se 
uskutečnila v Mikulově ve dnech 31. břez-
na až 2. dubna 2015. Agenda semináře byla 
rozdělena na část věnovanou kalibracím 
a část zaměřenou na používání měřidel tep-
loty a vlhkosti v technické praxi. Přednášeli 
vesměs odborní pracovníci ČMI, které dopl-
nilo několik jimi pozvaných hostů. V části 
„kalibrační“ byla v celkem sedmnácti před-
náškách pojednána tato témata:
– požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 na kalibrační a zkušební la-
boratoře; použití EA 4/02 v praxi kalib-
rační laboratoře,

– přístrojové vybavení laboratoře teploty, 
vlhkosti a externího měření,

– vlastnosti přístrojového vybavení (teplo-
ta kontaktně a bezkontaktně, vlhkost, ex-
terní výkony); nastavení regulátorů ter-
mostatů,

– měření povrchové teploty,
– porovnání kalibrace etalonů teploty 

v pevných bodech, drift etalonů (odpo-
rové a termoelektrické snímače teploty).

V části „používání měřidel“ byla prezento-
vána tato témata (třináct přednášek):
– principy měření teploty a vlhkosti,
– typové zkoušky odporových teploměrů,
– drift termočlánků,
– vliv média/tlaku na snímače vlhkosti,
– informace o projektech: měření vlhkosti 

pevných látek (Metefnet), měření teplo-
ty pro laboratoře délky (TIM), zlepšení 
provozu elektráren, měření teplot vyš-
ších než 1 000 °C (Hitems), metrologie 
pro meteorologii (Meteomet), měření po-
vrchové teploty v průmyslu (Empress), 
měření tepelných vlastností pevných lá-
tek (Therm), metrologie nedestruktivní-
ho testování materiálů (VITCEA), met-
rologie při měření abraze (Metrossion),

– kvalitativní analýza s použitím termoka-
mer.
Součástí akce byla stolní výstavka pří-

strojové techniky. Další informace stran 
dostupnosti sborníku přednášek, dalších 
připravovaných akcí atd. poskytne garant 
akce Dr. Ing. Radek Strnad, vedoucí oddě-
lení termometrie ČMI Oblastní inspektorát   
Praha, tel.: 266 020 121, e-mail: rstrnad@
cmi.cz. (sk)


