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komunikační systémy

společnými frekvencemi, což způsobuje po-
tíže výrobcům, kteří bezdrátovou komunika-
ci musí použít. S vyzařovacím kabelem však 
může velké množství zařízení komunikovat 
bezdrátově bez jakýchkoliv problémů. Vy-
zařovací kabel totiž vysílá signál pouze jed-
ním určitým směrem na předem stanovenou 
a fixní vzdálenost. Zatímco podniková síť 
WiFi posílá data každému, kdo naslouchá, 
vyzařovací kabel může komunikovat pouze 
s žádoucími zařízeními. 

Největší výhoda vyzařovacího kabelu tkví 
v téměř neomezené flexibilitě. Kabel může 
vést podél libovolné cesty, aby poskytl bez-
drátový přenos dat v místě, kam se signál 

běžné antény nedostane. Jedno z prvních vy-
užití tohoto kabelu bylo uvnitř silničních 
a železničních tunelů. V průmyslu kabel na-
jde využití např. v členitém skladišti s mno-
ha železnými stojany a zařízeními, od kte-
rých se rádiové vlny odrážejí, nebo podél 
montážní linky. 

Závěr

Distribuované I/O systémy ProSoft jsou 
jednoduché řešení, když zákazník nechce 
platit navíc za údržbu a spravování sítě. Sys-
tém lze snadno implementovat na libovol-
né zařízení. Poradí si jak s analogovým, tak 

i s digitálním signálem a navíc je modulár-
ní, přičemž umožňuje rozšíření až na šest-
náct modulů.

Vyzařovací kabel poskytuje konzistentní 
tok dat na těžce dostupných místech. Nezahl-
cuje rádiové frekvence, jelikož vysílá jenom 
v místech, kde je signál zapotřebí. Výhodné 
je zavedení těchto kabelů především tam, kde 
se pohybují stroje po předem dané trase. Vy-
zařovací kabely mají být např. použity na tra-
se A pražského metra k poskytnutí mobilního 
připojení cestujícím v tunelech.
[Tiskové zprávy ProSoft Technology 2016.]

Josef Černý

Odborníci na logistiku by neměli promeš-
kat letošní veletrh CeMAT v Hannoveru. Je 
pořádán pouze jednou za dva roky a letos 
proběhne od 31. května do 3. června. Han-
noverské výstaviště má dosta-
tek volných ploch k předsta-
vení jeřábů, zvedacích plošin 
a vysokozdvižných vozíků, 
avšak návštěvníci se na tomto 
veletrhu seznámí také s plně 
automatizovanými přepravní-
mi systémy, regálovou a skla-
dovou technikou a automatic-
kými identifikačními systémy. 
K vidění budou rovněž robo-
tizovaná logistická pracoviště 
i balicí technika. Obaly a růz-
né typy štítků a jiných znači-
cích prostředků si budou moci 
zájemci prohlédnout v sekcích 
Empack a Label&Print.

Speciální sekce Logistics IT představí 
v hale 27 řídicí systémy a logistický software. 
Právě informační a řídicí logistické systémy 
nabývají v současnosti na významu vzhle-
dem k digitalizaci, která se prosazuje v mno-
ha oborech. Podle aktuální studie profesního 
sdružení BVL (Bundesvereinigung Logistik) 
s názvem Logistika a IT jako motor inova-
cí pro hospodářství Německa vede indivi-

CeMAT 2016 ve znamení digitalizace
dualizace produktů a flexibilita výroby a ob-
chodu k atomizovaným a stále kolísavějším 
tokům zboží. Logistika proto musí reagovat 
na tyto změny především lepším propojením 

a potřebuje systémy podporované informač-
ní technikou.

Na veletrhu CeMAT bude vedle intralo-
gistiky zastoupena i externí logistika, a to 
v severní části haly 27, ve výstavním pro-
storu transport logistic@CeMAT. Tento pro-
jekt vznikl díky spolupráci pořadatele vele-
trhu CeMAT, Deutsche Messe, a pořadatele 
veletrhu logistiky a mobility Transport lo-

gistic v Mnichově, Messe München. Také 
Transport logistic je pořádán ve dvouletém 
cyklu, ovšem na rozdíl od veletrhu CeMAT 
vždy v lichých letech (příští ročník bude 9. až 
12. května 2017). Oba obory spojují snahy 
o digitalizaci logistických a dopravních pro-
cesů. To se odráží také v hlavním tématu ve-
letrhu CeMAT 2016 Smart Supply Chain So-
lutions, které obrací pozornost k digitalizova-
nému a propojenému dodavatelskému řetězci.

Čtenáři časopisu Automa získají volnou 
vstupenku na CeMAT kliknutím na tento od-
kaz: www.cemat.de/promo?v8pax. Jakmile 
se návštěvník zaregistruje, bude mu e-mai-
lem zaslána elektronická jednodenní vstu-
penka k vytištění.
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Obr. 2. Informační a řídicí logistické systémy 
jsou v době digitalizace na vzestupu

Obr. 1. Venkovní plocha hannoverského výstaviště ožije v době 
veletrhu CeMAT prezentací jeřábové a zdvihací techniky
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y   Siemens PLM Connection 
2016: Digitalization 
Transforming Business

Moderní výrobky obsahují mechanické, 
elektrické i softwarové prvky. Jejich vývoj 
je stále složitější. Zároveň roste poptávka po 
kusových výrobcích přesně podle požadavků 
zákazníků a rostou i požadavky na ergono-

mický a estetický design výrobků. Doba vý-
voje výrobků se přitom významně zkrátila, 
zatímco požadavky na kvalitu jsou stále větší.

Vnímáte-li uvedené trendy, je na čase na 
ně správně reagovat. Společnost Siemens 
PLM Software rozumí současným požadav-
kům a dlouhodobě pracuje na řešení podpory 
procesů, které vede k efektivnímu podniku. 

Konference Digitalization Transforming 
Business seznámí účastníky s nejnovějšími 

technologickými trendy, poskytne jim mož-
nost seznámit se s odborníky na danou pro-
blematiku a vyměnit si zkušenosti s jinými 
firmami v oboru. Konference se uskuteční 
1. června 2016 v Brně. Účastníci jsou sr-
dečně zváni i na společenský večer, který 
konferenci zahájí 31. května 2016. Více in-
formací a registrace na www.siemensplm-
connection.cz.
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