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Úvodník
M
elektronického bulletinu
NCP4.0). Ne náhodou jsem se
Vámi o úvodní informace ve ty ech (4.0)

vzhledem k aktuální situaci v R
relevant
Výzva OPPIK Technologie ), je i u nás ideální doba k

kapitolách.

4.

1.

„makáme, ale málo , proto e
jednotlivým akcím na stránkách www.ncp40.cz/aktuality):










tento trend dostal v r. 2015, kdy byly zahájeny práce
na „Národní iniciativ Pr mysl 4.0 . Ta byla sepsána v r. 2016
a dnes je k dispozici v podob knihy „
- Výzva pro
a
hlavním editorem a autorem této knihy, ale zejména
„duchovním otcem
R
a zakladatelem
eského institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky na VUT v Praze (neboli CIIRC, jeho sou stí je
mj. NCP4.0).

ESKÝ PR MYSL 4.0

rozpo

Johannes Helbig, prof. Wolfgang Wahlster a prof. Henning
Kagermann.

Dne

a plány na r. 2018

Vize NCP4.0 je jednoduchá: „INSPIROVAT & TVO IT

Koncept „Industrie 4.0 odkazuje na tvrtou pr myslovou
revoluci a byl oficiáln p edstaven v N mecku, b hem veletrhu
Hannover Messe v r. 2013. Hlavními autory finální zprávy

nebo

ABRA Innovation Day
SAP Leonardo Day
Siemens & Deloitte & CIIRC

zákaznický den

Zapojení do projektu RICAIP -

Power4Production v DFKI / ZeMa
Tokiu (viz dále)

Testbedu CIIRC,
ast na
národních/mezinárodních výzkumných projektech, firemní projekty, podpora startvé,
neposlední ad i zaji t ní udr itelného financování.

pak bylo slavnostním podpisem memoranda
vámi v roce 2018 a p eji vám inspirativní tení.
Roman Holý

výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA.
2.
zalo ení
NCP4.0, tak Testbedu CIIRC:

Autor: Pavel Burget, vedoucíTestbedu pro P






eské
Siemens, s.r.o.

b
chnologiemi z robotiky,
automatizace, obráb ní a informa ní













.
m významných firem, které se staly jeho partner
a
Siemens, s.r.o. a
, které jsou v oblasti digitalizace výroby a aplikaci koncept Pr myslu 4.0 na
sv tové pi ce. Partnery jsou také spole nosti SIDAT, DEL a ABRA Software
s dlouhou tradicí v eském pr myslu a také nadnárodní firmy KUKA, FESTO a SAP.

ABRA Software a.s.
DEL a.s.
Festo, s.r.o.

We Refactor IT nebo Factorio Solutions,
p edstavitele software pro

SIDAT spol. s r.o.
- Technická univerzita Ostrava
samotném

po

tku fungování NCP4.0 projevili d v








Factorio Solutions
WE REFACTOR IT
telna
Economia






:
Aplis
Pocket Virtuality
mySCADA
KNORR-

3.

Vývoj ve

s

Dle
„Inovace budou ve znamení digitálních
dvoj at i 3D tisku se musíme p ipravit p edev m na
následující trendy:
1.
2.
3.
4.
5.

rodiny PLM spole nosti Siemens, ABRA Gen jako
zení podnikových operací (ERP) a automatizované

r zných úhl pohledu,
zkoumat mo né scé
nejbli ch detailech, ani
by takové scén e byly fyzicky realizovány. Napojení virtuální reality na pr myslové simula ní nástroje
Tecnomatix p ibli uje tyto technologie pou ití ve skute ných výrobních provozech.
Uvedené projekty byly realizovány v rámci první fáze zprovozn ní Testbedu, která byla zakon ena
u p le itosti jeho slavnostního otev ení 4. z
2017. Prost edky, které jsou nyní v provozu, zahrnují
dopravníkový systém Montrac, roboty KUKA KR60 v b ném provedení i v provedení High Accuracy
vhodném pro robotické obráb ní, robota KUKA LBR iiwa s vysokou citlivostí pro úlohy vy adující úzkou
spolupráci s lov kem, 3D tiskárny pro tisk z kovu (TruPrint 1000) a z plastu (Fortus 450), dicí systémy,
dal ch fázích se budou tyto prost edky dále
roz i ovat a jejich funkce a zapojení do celého konceptu Pr myslu 4.0 realizovaného v Testbedu
demonstrovat na dal ch projektech.
rámci kl ové
která se v budoucnu stane jedním ze stavebních kamen
distribuované evropské výzkumné
Testbedu e nebo za nají e it výzkumné projekty, v nich je
CIIRC VUT kl ovým vý
z d le itých témat výzkumu je tzv. „digitální dvoj e neboli po ta ový model produktu i výrobního systému,
který umo ní simulovat a plánovat nejen tvary a vlastnosti výrobk , ale také výrobní postupy a robotické
tím
souvisí i téma flexibilní a chytré výrob
r zných pr myslových
oblastech. Propojením na cloudové technologie a analytické systémy pro velké objemy dat se informace
z reálné výroby budou moci dostat zp t do fází návrhu a plánování výrobku i vý
k optimalizaci v ech fází ivotního cyklu. Rovn bude mo né vytv it diagnostické modely a pokro it v oblasti
prediktivní údr by jednotlivých stroj i celých výrobních linek.
Nejen malé a

Bulletin
japonské
„
Autor: Roman Holý,

Kombinatorické algoritmy pro optimalizaci výroby /
-making
Informatiky,

Národního centra

„tu ka a papír . V de tí
International Robotics Exhibition (iREX) 2017 v Tokiu,
v
„komunistick
-

i
kultury (
centrum Praha).

pracovníci

eské

Palác

„politi-

V rá

a
„sv tov („The
Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 , David
Aikman, World Economic Forum), „p edsednick (Hideaki
Omiya, p edseda Robot Revolution Initiative
RRI
a
„ ednick
(Markus Heß, Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy z N mecka; Johan Harvard, Ministry of
„odborn („IIC: An
introduction to the consortium and overview of Industrial
„ARENA2036
A
Bordigno, Fraunhofer IPA) i „vizion sk ("Made in China
2025" (a 2049 - sic!), pí. Li Haihua, China Academy of
Information and Communications Technology) a mnohé

materiálu.
problémy zakázkové výroby vznikající v návaznosti na logistiku, kdy donedávna bylo nutné

obs
JMFRRI,

).

Zapp2Photo/Shutterstock

Blumenbecker

What-if analýza výrobních linek
nost, tedy aby
tzv. what-if analýza je

vlevo.

jsme takový modelovací

Rád bych

virtuální

o
vystupujících byli cizinci (12/22), z toho velká
st N mc
(7) a nejv t zastoupení m l, pochopiteln , Siemens (2+).
-

Industrial

Algoritmy jako nástroje k dosa ení

Internet

ezi IIC a RRI bylo

„Lidem my lení, po ta

podepsáno MoU o spolupráci.

m d inu.

Vybrané projekty:
v Japonsku), ale nemén d le itý m e být fakt, e
japonské firmy mají sice skv lou tradici v robotice
a
software
a programování (viz nap . lánek z BBC „What happened
to Japan's electronic giants?







FOREST GACR - Algoritmy pro flexibilní rozvrhování
Factory of Future Technologies for integration of industrial robots in production systems up to Industry
4.0 - pro Blumenbecker
What- pro Asseco Solutions
Energeticky efektivní robotická linka -

„robotické revoluce )

1.

„top 3
Tokia:
Velké davy lidí, zejména v MHD ve pi kách a b hem sobotního ve era v populárních tvrtích, obchodech a restaurací
a (sebe-)organizace.

2.
3.

ela v mracích a oparu velkom sta.
dob mé náv t vy byly zrovna zav eny jak východní císa ské zahrady, tak velký Yoyogi park.

parku Arisugawa-no-

navázat spolupráci s japonskými firmami v rá

Lidské zdroje v dob digitalizace a
robotizace z stávají nenahraditelné,
ale m ní se po adavky na
kompetence.

-TUO, realizovaná v rámci projektu
„Platforma nových technologií
Výstavba budovy CPI TL3 a instalace technologií




a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
-


i zení) energetických tok
a
a

obsluhovat? A opravit? A co s pracovní silou, kterou
nahradí stroje?
Z dostupných dat a analýz vyplývá, e v eské republice
bude v p tí

mo nostmi zení (sledování
stech budovy a u významných elektrických z

ve v ech


budov . Tento systém

v budoucnu vykoná
ani neexistuje.



láken (podlahy, zdi, nosná konstrukce,



Fotovoltaická elektrárna s
Sekce budovy s
„Home Care jako energeticky nezávislá
mo nost odb ru z distribu ní sít .



Energetické a datové propojení s budovou „Parking House (technologie pro nabíjení vozidel
mo ností nabíjení
vozidel).



tický kanál), tj. budova CPI TL3
-TUO

1)

Smart Factory (výrobní linka s

o

Testbed „

ostrovním re imu.
st. V p pad nutnosti

budova Parking House
rámci

Factory s výrobní linkou s prvky Industry 4.0, kombinující
prost edí virtuální reality.

Fabri

a
výroby?

rámci robotizované a digitalizované

o

V
výrobní linky.

2) Automotive
o

a

Testbed „
-PILv komponentní nebo integra ní sestav .

o
o

oblasti vzd lávání by se
t na objevení a
a

konven ním, elektrickým nebo hybridním pohonem.

o

ovní nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a plug-in hybridní vozidla. Instalované
stanice s mo nosti zení energetického toku, pracující a do re imu superchaging.

o

V
spot ebou elektrické energie (HIL systémy, aktivní dynamická zku ebna,

spolupracovat.

významnou
zená ventilace,

3) Home Care

orientovat i v jiných p edm tech a následn v ivot .
Zárove je vhodné rozvíjet kreativní my lení d tí.
Vynalézavost a kreativita povedou k podnikavosti, tedy
u ení d tí nebát se podnikat.
.

o
p stupem skrze
sledovací s reálným ivotem osob. Druhý byt koncipován jako zrcadlo reálného sledovacího
o
o

a robotizací. Z na ich pr zkum
segment malý

akumula ní stanicí)
s mo ností odb ru energie z distribu ní sít .

a
souvislosti s digitalizací
vyplývá, e práv

Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace spolu
s Hospod skou komorou
nejenom zá
a
udr ení konkurenceschopnosti a rozvoji firmy.

Autor: Milan Hulínský, SIC
dal mi partnery zakládal St edo eské
nástroj jsou inova ní
výzkumnými organizacemi p i zkvalit ování svých produkt . V
Chr
an.

malé a

„Zam ujeme se na vývoj, vý
odpadních vod,
000 K (cca 75
a spolupráci s Fakultou strojní
„

zbytné
zornil Roman

Ther.
Rudné, v Kunicích, ve
nebov Rostoklatech. K nim se postupn p idávají i dal

kvorci

obce a m sta v
„Díky n mu jsme mohli navázat spolupráci s VUT a vyu t jeho výzkumný
l. „To je p esn to, pro jsme inova ní vouchery
ím poskytnutí jednorázové

tom budeme pokra ovat a vy lení
dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalos
spo

.
na evropský trh vstoupila v roce 2011. eská pobo ka v Chr anech, která
Evrop , kde má svá zastoupení. Na starosti má ale nap klad i arabské

má
tuzemsku pou vá její pln automatizované technologie ji 31 subjekt .

Day
Autor: ABRA Software

d ji t

technologické

inovace p edev m v oblasti Internetu
rozhra

prostorách
Testbedu umíst na, a v neposlední ad náv t va suterénních prostor, které nabízí pohled
do budoucnosti automatizované výroby na nejvy úrovni.
také Konfigurátor výrobk

webová aplikace,

simulovanou
konfiguraci
a
objednávku
virtuálního
automobilu vyrobeného dle parametr zadaných p mo zákazníkem, a to od nastavení
zvolených vlastností výrobku a po doru ení a fakturaci. U

ABRA IoT in action, který jí
hodnoty. Díky propojení s informa ním softwarem ABRA Gen pak bylo mo né ná
Za zmínku stojí i
s odborníky na implementaci informa ního systému i v deckými pracovní
dobrou kávu i kvalitní catering a ochutnali také Innovation Cocktail, který pro zájemce
umíchal robotický barman.
odpoledne na workshopech, které se konaly v u ebnách CIIRC. Pros
podnikání samoz ejmostí. Jsme tedy
rádi, e vid li CIIRC v
podnikání.
Podívejte se na nejv
Day 2017. youtu.be/wcmbqukh6Hg

ABRA Innovation

4.0
MindSphere Autor: Siemens
logistiky o.p.s.
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

prorektor pro

logistiky o.p.s je soukromá technická

a magisterského studijního programu Logistika je
v oblasti materiálových tok
s vyu itím v ech mód

a fyzické distribuce

PaaS) na
vývojem MindSphere podporuje vznik bohatého
ekosysté

a
managementu.
znalostí

z

oblasti

matematiky,

fyziky,

logistiky,

SaaS).
informace a informace v obchodní úsp ch. MindSphere tak

v
agementu
a
je koncipováno tak, aby absolventi

vývojem
a
dopravy, petrochemii,

Iv
Magisterské studium
v podnikatelských
subjektech
zam ených
na
skladování, distribuci, logistické
innosti a slu by,
v dopravních a zasílatelských firmách, ve výzkumných
a v deckých institucích se zam ením na dopravu
a

moderní a komunika ní technika na úrovni Logistika 4.0.
Blízká budoucnost bude v
a

Heathrow v Londýn , které vyu vá MindSphere k optimalizaci údr
re imu plánové údr
a vyhodnocovaného stavu jednotlivých komponent bude dosa eno vy

-and256 bit SSL/TLS.
výrobních stroj

V sou asné dob

e

s moderní

-1500 nebo

firmy problémy se sdílením
Spektrum aplikací se

a

n které ze standardních aplikací pro MindSphere, jako nap . Fleet
celé ady vyvíjených aplikací Siemens

v jednotlivých výrobních provozech a nemají k dispozici
pot ebné informace pro kvalifikované operativní

bohatou nabídkou aplikací.

.
Podnikatelské subjekty v doprav

o ekávají od nové





port



synergie s

ran (SaaS)
celém ivotním cyklu výrobku
https://siemens.mindsphere.io/

z

o

prázdném nebo lo eném
stavu, opot ebení brzdového oblo ení, stav jízdního
obrysu elezni ního kola, spot eba pohonných hmot

infrastr
prostorné, technicky
parkovací plochy.

a

technologicky

vybavené

adou
firem a pro tyto zpracovává odborn v decké studie na
témata s p esahem do platformy Logistika 4.0. Jsme
Národním Centrem
Pr myslu 4.0 uvedená témata formou konferencí
nebo výzkumných úloh prosazovat.

