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Snímače teploty pro energetiku a průmysl ........................................ 11

Teplota je v průmyslových podmínkách 
nejčastěji měřenou neelektrickou fyzikální 
veličinou. Kvalita regulace teploty je často 
rozhodující pro vlastní kvalitu výsledného 
produktu nebo procesu a pro bezpečnost 
provozu. Přesnost, s jakou je měřena tep-
lota, má velký vliv na spotřebu energie, výši 

nákladů na údržbu a opravy a také na dobu provozního života a spo-
lehlivost provozních a technologických zařízení. Proto je třeba věnovat 
náležitou pozornost volbě vhodného snímače i celého měřicího řetězce, 
skládajícího se většinou z teploměrové jímky, vlastního čidla, případného 
kompenzačního nebo prodlužovacího vedení a převodníku elektrického 
signálu z čidla na některou z unifikovaných úrovní.

Měření v parních okruzích .................................................................. 20

Článek popisuje, co všechno je třeba v par-
ních okruzích měřit, a dává doporučení pro 
výběr vhodných měřicích zařízení. V praxi 
se vyskytují dva druhy parních okruhů. 
Uzavřený okruh je okruh, v němž je kon-
denzát poté, co pára uvolní v systému své 
teplo, navracen do kotle a cyklus začíná 

znovu. Tento systém má dvě základní výhody: zaprvé, teplo obsažené 
v horkém kondenzátu se neztrácí, ale je znovu využito v parním kotli, 
a zadruhé, systém nemá takovou spotřebu vody jako otevřený okruh. 
Otevřený okruh naproti tomu nemá vratné potrubí kondenzátu. Používá 
se v případech, kdy se na ohřívaný objekt přímo působí horkou párou 
a zkondenzovaná voda se nevrací zpět. Tento článek se bude věnovat 
uzavřeným okruhům, protože ty se v praxi vyskytují častěji.

Revoluce ve vývoji systémů mobilní komunikace: 5G ...................... 34

Článek popisuje sítě mobilní 
komunikace od počátků až po 
současný stav a naznačuje vývoj 
směrem k sítím 5. generace. Již 
od počátků rádiové komunikace 
se objevovaly pokusy realizovat 

zařízení pro osobní rádiovou komunikaci. Tyto snahy však začaly do-
stávat legislativní rámec až po druhé světové válce, kdy se např. v USA 
objevily jednoduché rádiové stanice (walkie-talkie), které toto spojení 
umožňovaly. V následujících letech počet zájemců o osobní pozemní 
mobilní komunikaci přístupnou široké veřejnosti postupně narůstal. 
Díky současně probíhajícímu prudkému vývoji techniky – zejména mo-
nolitických integrovaných obvodů – bylo okolo roku 1980 možné uvést 
v USA do života první veřejný pozemní mobilní komunikační systém. 

Technika cloudu umožňuje oddělit řídicí software stroje  
od hardwaru ..................................................................................... 39

Podle odborníků se společnost nachází na 
prahu čtvrté průmyslové revoluce, charak-
terizované úplnou digitalizací průmyslové 
výroby s využitím nejmodernějších inter-
netových technik podle konceptu označo-
vaného jako Průmysl 4.0 (Industry 4.0). 
V rámci přechodu k technicky velmi nároč-
nému konceptu Průmysl 4.0 je třeba vyře-

šit ještě mnoho důležitých dílčích kroků podporovaných nejrůznějšími 
rozvojovými projekty. Jako příklad lze uvést potřebu inovovat techniku 
výroby podporovanou počítačem známou jako CIM (Computer Inte-
grated Manufacturing) – tedy spojení stroje s počítačem, zaváděnou 
v průmyslu počínaje 80. lety minulého století.

Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů (část 2) .....42

Článek popisuje, co hrozí průmyslovým 
řídicím systémům z hlediska kybernetické 
bezpečnosti, a shrnuje, jak těmto hrozbám 
čelit. Uvádí devět základních funkcí, které 
by měla splňovat moderní platforma pro 
zabezpečení průmyslových řídicích systé-

mů, aby zajistila maximální dostupnost zařízení a přitom je ochránila 
před existujícími i dosud neznámými hrozbami. Článek je redakčně 
upravenou verzí studie Defining the 21st Century Cybersecurity Protec-
tion Platform for ICS společnosti Palo Alto Networks. První část článku 
byla zveřejněna v č. 2/2016, str. 34–36.

Vážení a milí čtenáři 
otevíráte časopis Automa se zdůrazněnými téma-
ty měření tepla a teploty a energetika. Jim je vě-
nován úvod časopisu. Energetika je ovšem širo-
ký obor a zvláště fenomén smart grid do ní přiná-
ší nové pohledy. Předpokládám, že energetiky, ale 
nejen je, zaujme např. článek doc. Václava Žaluda 

Revoluce ve vývoji systémů mobilní komunikace: 5G. Mobilní sítě 
páté generace počítají s rostoucím rozšířením internetu věcí a prá-
vě pro rozvodné sítě a smart grids mohou vytvářet vhodnou komu-
nikační infrastrukturu. Další zajímavý článek z pohledu smart grids 
je na str. 40 až 41: Přímá konektivita pro IoT – od koncových zaří-
zení až po cloudové analytické systémy. V článku je zmíněna staveb-
nice vestavného počítače Raspberry Pi, jíž byla mj. věnována jedna 
z přednášek na konferenci Internet věcí a Smart Grid fórum Pra-
ha 2016 (přednášel o ní Ing. Jaroslav Sobota z výzkumného centra 
NTIS při Západočeské univerzitě v Plzni). Časopis Automa měl tu 
čest být mediálním partnerem této konference a v příštím čísle o ní 
přinese samostatný referát.

V souvislosti s energetikou mě napadá další téma, možná i námět 
na článek: efektivita inženýrské práce. V mnoha firmách, zvláště vel-
kých, se uplatňuje pravidlo oddělující techniky ve firmě zákazníka od 
techniků dodavatele. Ve snaze omezit riziko korupce s dodavatelem 
komunikuje oddělení nákupu, jehož pracovníci ovšem při svém roz-
hodování nemohou brát v úvahu technické přednosti navrhovaného 
řešení, poskytované služby ani zkušenosti dodavatele v oboru – jed-
nak proto, že pracovníci nákupu nejsou technici a zadání „svých“ 
techniků nerozumějí a nemohou rozumět, jednak proto, že by se ani 
neodvážili vybrat jinou než nejlevnější nabídku. Jenže to potom vede 
k tomu, že se dodavatel s první nabídkou „nestrefí“ do technických 
požadavků úlohy, technici zákazníka se obrátí na své oddělení náku-
pu, aby vyžádalo úpravy v nabídce, a dodavatel jich musí postupně 
vypracovávat několik variant. Iterativní proces je zdlouhavý a ná-
kladný. Přitom by často vše bylo možné vyřešit jedním telefonátem 
nebo osobní schůzkou. Nedůvěra k vlastním zaměstnancům je de-
motivující a nemožnost přímé komunikace mezi zákazníkem a doda-
vatelem již v přípravné fázi projektu může být jednou z příčin nedo-
držování termínů dokončení a rozpočtu. Máte-li nápady, jak proces 
nabídek zefektivnit, podělte se o ně s ostatními čtenáři.

Petr Bartošík, šéfredaktor

úvodník

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
  č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

5 12. 4. 2016 17. 5. 2016 integrované výrobní systémy,
průmyslový internet věcí –
software pro navrhování, modelování
a simulaci dynamických systémů,
systémy PLM a MES

MES

6 10. 5. 2016 14. 6. 2016 automatizace montážních operací – 
průmyslové roboty

7 6. 6. 2016 19. 7. 2016 technika pro řízení technických zařízení 
budov a domácností – asistenční technika

systémy pro 
kontrolu 
přístupu

8-9 10. 8. 2016 26. 9. 2016 interakce člověk-stroj, HMI, MSV 
2016 v Brně – technika pro zajištění 
bezpečnosti strojů a strojních zařízení

10 5. 9. 2016 17. 10. 2016 strategie migrace řídicích 
a informačních systémů; distribuované 
řídicí systémy – snímače průtoku  
a regulační ventily

plováčkové 
průtokoměry

11 10. 10. 2016 14. 11. 2016 systémy pro řízení a regulaci polohy 
a pohybu (motion control) – řízené 
elektrické pohony

lineární 
polohovací 
systémy

12 10. 11. 2016 15. 12. 2016 automatizace pro energeticky  
a materiálově úspornou výrobu  
a pro zpracování odpadu – systémy 
pro správu výroby, distribuce 
a spotřebyenergie a surovin  
v průmyslovém podniku


