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Bezpečné řízení výrobních linek .................................................. 24

Průmysl 4.0 vyžaduje 
modulární a flexibilní výrobní 
linky. Zatímco na úrovni 
funkčního řízení se koncepce 
modularity a flexibility už 
postupně prosazují, jejich 
zavedení u bezpečnostních 
systémů výrobních linek se 
dosud zdálo být nemožné. 

Firma B&R však kombinací OPC UA a openSafety toto omezení 
překonává a umožňuje dosáhnout flexibility i v oblasti bezpečnosti 
výrobních linek.

Od snímače do cloudu ................................................................. 26

Integrace různorodých 
systémů do informační nebo 
automatizační infrastruktury 
je vzhledem k chybějícím 
standardizovaným 
rozhraním a protokolům 
velmi komplikovaná. Jaký 
druh komunikace je vhodný 
pro spojení desetitisíců 
zařízení v průmyslových 
závodech? Klíčem pro 

průmyslovou infrastrukturu jsou průmyslové sítě a OPC Unified 
Architecture (OPC UA). Současná řešení obvykle využívají typickou 
„automatizační pyramidu“ – jednotlivé vrstvy od snímačů přes řídicí 
jednotky PLC a ovládací panely HMI, až po MES a systémy ERP jsou 
vystavěny hierarchicky a obvykle neumožňují žádný přímý přístup 
z nejvýše umístěných systémů do úrovní pod nimi. V digitální 
továrně je velmi důležitá jak integrace na horizontální úrovni 
(komunikace mezi komponentami na stejné úrovni), tak i integrace 
na vertikální úrovni (komunikace mezi jednotlivými vrstvami).

Kooperující roboty ve Škoda Auto Vrchlabí založily již miliontý 
píst převodovky DQ 200 ............................................................. 36

Moderní závod Škoda Auto ve 
Vrchlabí zaznamenal významné 
jubileum: kooperující robot LBR 
iiwa, který přímo spolupracuje se 
zaměstnanci závodu na společné 
výrobní lince, založil již miliontý 
píst řazení do automatické 
sedmistupňové převodovky 
DQ 200. Kooperující roboty 
zavedla Škoda Auto ve Vrchlabí 

jako první ze závodů koncernu VW v České republice. Automatické 
převodovky automobilů jsou složitá zařízení, při jejichž výrobě 
je třeba maximální přesnost a opatrnost. Na správnou funkci 
a životnost převodovek má vliv nejen přesnost výroby mechanických 
dílů a spolehlivost elektronických komponent, ale také jejich správná 
montáž.

Široce využitelný servisní robot Care-O-bot® 4 ........................... 82

Podle údajů Mezinárodní 
federace robotiky (International 
Federation of Robotics – IFR) 
zájem o použití servisních robotů 
ve světě velmi rychle roste. 
K předním průkopníkům servisní 
robotiky patří Fraunhoferův 
ústav pro výrobní techniku 
a automatizaci IPA (Institut 
für Produktionstechnik und 

Automatisierung) ve Stuttgartu, který se výzkumu, vývoji a použití 
servisních robotů systematicky věnuje od 90. let minulého stoleti. 
V lednu 2015 představili odborníci tohoto ústavu prototyp 
servisního robotu nové generace s názvem Care-O-bot® 4, 
který v témže roce také úspěšně prezentovali na dubnovém 
mezinárodním průmyslovém veletrhu v Hannoveru.

Vážení čtenáři,
dvojčíslo Automa 2-3 vychází v době blížícího se 
jara. Příroda se probouzí a leckde zcela neroman-
ticky vypukne jarní úklid. Snad v každé domác-
nosti se najde dost nepotřebných věcí, které pu-
tují do popelnic a kontejnerů. Někdy není snadné 
vyházet vše, co se již do bytu nevejde. Co kdyby 

se to ještě někdo hodilo? V této situaci přijde vhod citát Antoina de 
Saint-Exupéryho: „Dokonalosti není dosaženo tehdy, kdy už není 
co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“ 

Zbavovat se věcí není snadné. A zbavovat se dat? Určitě jste si, 
milí čtenáři, povšimli, že se v článcích v našem časopisu poslední 
dobou opakuje v různých obměnách stejná pasáž „Data jsou za-
znamenána a přenesena do cloudu.“ S internetem věcí a digita-
lizací je spojeno pořizování nesmírného množství dat. V cloudu, 
tedy ve vzdáleném serveru dostupném z internetu, jsou všechna ta 
data ukládána, analyzována a převáděna na užitečné informace, 
třeba o spotřebě energie jednotlivých strojů, o hodnotách vibra-
cí motorů, opotřebení součástí či konci životnosti a o požadavcích 
na servis a nespočet dalších. I v cloudech je jistě pamatováno na 
„jarní úklid“ a nepotřebná data je nutné smazat. Nehmotná data se 
vyhazují snadno. Sofistikované algoritmy na vyhodnocení dat a je-
jich archivaci či smazání posuzují data zcela bez emocí. Zajímalo 
by mě, zda je v algoritmech pro nakládání s daty také ukryta smyč-
ka: „Budou se tato data ještě někdy hodit?“ Když ano, ještě je na 
nějakou dobu uložíme a při příštím „úklidu“ je znovu posoudíme.

Internet věcí je také tématem jedné ze sekcí Fóra automatizace 
na veletrhu Amper. Přednáškový a diskusní prostor v hale V bude 
přiléhat ke stánku časopisu Automa, V 5.15, a naše redakce v něm 
uspořádá program přednášek a prezentací na téma Automatizace 
mění průmysl (str. 6). Zveme Vás tedy, milí čtenáři, do Fóra auto-
matizace a také do stánku časopisu Automa. Můžete si poslechnout 
přednášky a ve stánku si promluvit s členy redakce.

Eva Vaculíková, redaktorka

úvodník

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
Číslo Uzávěrka Expedice Hlavní téma Přehled trhu, diskuse

4 6. 3. 2017 10. 4. 2017 automatizace v chemii 
a petrochemii;

technika pro analýzu plynů 
a kapalin

přehled trhu: 
provozní plynové 
chromatografy

5 4. 4. 2017 17. 5. 2017 výrobní logistika; 
automatizace balicích 
a plnicích zařízení a linek; 
systémy strojového vidění; 
identifikace zboží a osob

diskuse: správa 
lidských zdrojů

6 10. 5. 2017 14. 6. 2017 smart grids, moderní 
rozvodné sítě; řízení 
technických zařízení 
budov; automatizace 
a měření ve vodárenství 
a zpracování odpadních 
vod; hladinoměry

přehled trhu: 
kompaktní radarové 
hladinoměry

7 6. 6. 2017 19. 7. 2017 automatizace ve výrobě 
automobilů a jiných 
dopravních prostředků; 
telematické systémy, 
automatizace v dopravě

8-9 21. 8. 2017 25. 9. 2017 kontrola kvality výroby; 
automatizované testování 
elektromechanických 
komponent; MSV v Brně

10 11. 9. 2017 25. 10. 2017 systémy pro řízení výroby 
(MES/MOM),  SCADA; 
big data, cloud; vývojová 
prostředí pro projektování, 
konstruování a simulace, 
PLM; kybernetická 
bezpečnost


