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průmyslová informatika

do éry digitálních služeb. Věřím, že novému 
modelu přizpůsobíme i naše obchodní vzta-
hy s firmou Bühler,“ řekl Huesseyin Aibar. 
Podle Holgera Feldhegea je největším příno-
sem rozšířené reality schopnost podávat kaž-
dému uživateli relevantní informace formou 
přizpůsobenou jeho požadavkům. „Zobraze-
ní informací na terminálu rozšířené reality 
je rychlejší než listování ve složkách papíru 
nebo prohledávání elektronické dokumentace, 
které jsme používali dříve. Klíčovým aspek-
tem nového systému je jeho interaktivita. Ta 
umožňuje uživatelům zobrazovat si techno-
logická data v reálném čase nebo související 
dokumenty, jako jsou např. bezpečnostní listy 
materiálů a výrobní postupy,“ sdělil Holger 
Feldhege. Video o tomto projektu najdou zá-
jemci zde: https://youtu.be/EclMRnAqNFo.

A do třetice: americká firma Becton Dic-
kinson integrovala systém rozšířené reality 
pro údržbu v reálném čase a sdílení infor-
mací s operátory strojů. Firma vyrábí zdra-
votnickou techniku, včetně přístrojů a zaří-

zení pro medicínský výzkum. Vytyčila si cíl 
zkonstruovat nový, moderní stroj na výrobu 
skleněných injekčních stříkaček, jehož sou-
částí mělo být robustní, výkonné a odolné 
operátorské rozhraní, na němž by bylo mož-
né v reálném čase sledovat informace o pro-
vozu stroje. Současně chtěla pro zajištění 
konti nuity výroby využít inovovaný systém 
údržby s rozšířenou realitou.

Výhodou je, že získávání diagnostických 
informací je nyní „bezkontaktní“ – stačí na 
stroj namířit tablet a potřebné informace se 
zobrazí na jeho displeji. To je pro servisní 
techniky mnohem bezpečnější než otevírat 
kryt stroje. Nový systém údržby navíc umož-
ňuje sdílet informace a zkušenosti mezi růz-
nými pracovníky údržby a operátory strojů 
v různých závodech. Ronnan Garec, vedoucí 
programu inovací strojů na výrobu injekčních 
stříkaček ve firmě Becton Dickinson, ocenil 
zejména to, že firma Schneider Electric byla 
schopná navrhnout systém rozšířené reality 
také pro již existující stroje.

Video k tomuto projektu je na https://you-
tu.be/KQsPXwvXDBY.

Závěr

Firma Schneider Electric se dlouhodo-
bě soustředí na implementaci otevřených 
a interoperabilních systémů, které pomáha-
jí jejím zákazníkům dosahovat velké efek-
tivity výroby. Dodávaný software může být 
provozován na různých platformách a ty-
pech zařízení. To je základní koncept nabíd-
ky „EcoStruxure for Industry“, jejíž součástí 
jsou nástroje pro zajištění komunikace, clou-
dové služby a aplikace pro analýzu dat. Do 
této nabídky patří také nový systém EcoStru-
xure Augmented Operator Advisor pro im-
plementaci rozšířené reality v provozním 
prostředí. Více informací zájemci najdou na  
http://bit.ly/2v1wcZD.

Michal Křena, 
Schneider Electric

Chytřejší budoucnost byla mottem vý-
stavního stánku společnosti ABB na vele-
trhu Amper. Procházka po stánku ukázala, 
že chytrá řešení jsou již mnohdy součas-
ností. Příkladem je systém ABB Ability™ 
Manufacturing Operations Management 
(MOM), který ve výrobních provozech při-
náší přehled o všech pracovních operacích 
v souvislostech. Vedoucí provozů a podni-
ků dostávají kompletní analýzy dat a hlášení  
o chodu jednotlivých zařízení. Tento systém 
sleduje výrobu také v závodě ABB v Brně 
v ulici Vídeňská, kde se vyrábějí vysokona-
pěťové transformátory, přístrojové transfor-
mátory, proudové senzory a snímače napětí. 
Návštěvníci a novináři byli v době veletrhu 
Amper pozváni, aby si prohlédli tento závod, 
kde se vyrobí přibližně 200 000 přístrojů za 
rok, většina z nich se vyváží, především do 
Německa a Ruska. Značná variabilita pří-
strojů (celkem 150 000 různých typů) klade 
velké požadavky na řízení výroby. Díky ne-
přetržitému sledování mají vedoucí provozů 
stále přesné informace o činnosti pracovních 
stanic a mohou při poruše včas zasáhnout. 
Jednotlivé výrobky mají svůj „rodokmen“, 
takže lze zpětně vysledovat, na kterých pra-
covních stanicích byly jednotlivé operace 
prováděny. Některé přístroje jsou vyráběny 
na míru a v případě specifických požadav-

Chytrá budoucnost ve stánku ABB na veletrhu 
Amper

ků je možné vytisknout maketu budoucího 
transformátoru na 3D tiskárně.

Chytrá budoucnost v automatizaci se ne-
obejde bez kolaborativních robotů, a tak ve 
stánku ABB nechyběl dvouruký robot YuMi 
pro montáž drobných součástek. A své mís-

to zde mělo také sledování stavu po-
honných soustav. K tomu byl vyvi-
nut systém ABB Ability™ Digital 
Powertrain, který sbírá a vyhodno-
cuje data z chytrých senzorů insta-
lovaných např. v měničích frekven-
ce, elektromotorech a čerpadlech. 

Do chytré budoucnosti rovněž 
míří systém domovní automatizace 
ABB-free@home®. Díky novému 
systémovému modulu 2.0 je nyní 
možné ovládat ještě rozsáhlejší ob-
jekty, bezdrátově řídit vytápění či 
sledovat stav otevření oken. 

Příspěvkem společnosti ABB pro 
chytřejší budoucnost je také vývoj 
dobíjecích stanic pro elektromobi-
ly. Jedním z výsledků tohoto vývoje 
je dobíjecí stanici Terra HP s výko-
nem 350 kW. Po instalaci je ke stani-
ci možné přidat další napájecí skříně 
a nabíjecí stojany a vyhovět tak ma-
jitelům rostoucího počtu elektromo-
bilů. Návštěvníci veletrhu ocenili její 

rychlost: pro dojezdovou vzdálenost 200 km 
je doba dobití pouhých osm minut. Funkce 
dobíjecí stanice Terra HP vysoce hodnotila 
i porota soutěže o Zlatý Amper a udělila jí 
čestné uznání.

(ev)

Obr. 1. Tanja Vainiová, generální ředitelka ABB pro 
Česku republiku a Slovensko, vítá návštěvníky veletrhu 
Amper v chytřejší budoucnosti


