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Vážení a milí čtenáři,
bojíte se černých koček? 
Říká se, že ve středověku byl 
strach z koček jednou z pří
čin množení hlodavců, za ni
miž šly morové rány.

Co je obávanou černou 
kočkou současného průmyslu? Umělá inteli
gence? Digitalizace? Roboty?

V souvislosti s tématem tohoto čísla mi 
na mysli vytanul pojem buzzword. Digitální 
transformace, chytrá výroba, edge, hluboké 
učení, průmysl 4.0, internet věcí... Buzzwords 
jsou termíny, které se s oblibou používají k re
klamním kouzlům. Proto se mnozí už při jejich 
pouhém vyslovení oklepou, jako by jim přes 
cestu přeběhla černá kočka.

Články v tomto čísle se snaží tyto termíny 
alespoň trochu zbavit jejich tajemna tím, že 
vysvětlíme jejich podstatu. Třeba v odborném 
článku společnosti Yokogawa Digitální dvoj
če – klíč k efektivnímu rozhodování se hovo
ří o analýze dat. Musíme sbírat data, zpra
covávat je v jednotkách edge a odesílat je do 
cloudu, kde budou analyzována. Ovšem proč? 
Co má být výsledkem takové analýzy? A jaké 
typy analýzy vlastně použít? To jsou otázky, 
které je třeba si položit dříve, než kolem sebe 
začneme mávat termíny velká data a hlubo
ké učení, nebo raději vědečtěji anglicky: big 
data a deep learning.

Inženýrský pohled je založen na faktech, 
a ne na dojmech, na matematice, a ne na in
tuici. Například článek Digitalizace stávají
cích průmyslových provozů v procesní výro
bě, který vznikl na základě prezentace pořá
dané firmou Endress+Hauser, nepřesvědčuje 
o „nutnosti podpory pokročilých technologií 
a platforem průmyslu 4.0, abyste odkryli vy
soký potenciál dramatického zvýšení globál
ní konkurenceschopnosti, robustnosti, flexi
bility a budoucího růstu vaší firmy“, ale ho
voří o tom, že pro mnoho stávajících provozů 
v procesním průmyslu bylo dosud využití ana
lýzy dat z provozní přístrojové techniky nedo
stupné, protože by jednoduše bylo příliš dra
hé. A článek navrhuje řešení – od firmy En
dress+Hauser, ale když se pozorně začtete do 
dalších článků tohoto čísla, najdete podobná 
řešení také u jiných firem.

Omlouvám se copywriterům a reklamním 
agenturám, že jim ničím jejich oblíbené buzz
wordy. Jim to však moc vadit nebude, najdou 
si další, nové, neotřelé. Automa je nástrojem 
komunikace od technika k technikovi, od in
ženýra k inženýrovi. Naším cílem je vzdělávat 
a odhalovat skutečné technické zázraky. Bez 
obav si pohlaďte černou kočku a začtěte se do 
článků o digitálních dvojčatech a průmyslo
vém internetu věcí.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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NA TITULNÍ STRANĚ
Do průmyslových komunikačních sítí dodává společnost Murrelektronik klíčové 
komponenty. Konektory a kabely propojí zařízení do sítě a o jejich vzájemnou 
komunikaci se postarají switche různých typů. Nespravované switche mohou být 
vybaveny funkcí PoE. Široká škála spravovaných switchů umožňuje konfigurování 
portů, analyzování chyb i diagnostikování sítí. Nabídku doplňuje panelové rozhraní 
Modlink MSDD pro diagnostiku a údržbu zařízení v rozváděči.
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Proč se zabývat digitálními dvojčaty 
v chemickém a petrochemickém průmyslu? 
Rozhodovací cykly jsou v těchto oborech 
stále více ovlivňovány nárůstem objemu dat, 
jejich novými zdroji a zvyšováním rychlosti 
jejich zpracování, a to v podmínkách 
nestabilního podnikatelského prostředí. 
Digitální dvojče je klíčem k efektivnímu 
rozhodování v novém, digitalizovaném 
světě. K tomu, aby firmy v oborech procesní 
výroby dosáhly vynikajících výsledků, je 

nezbytné správné rozhodování. To se však snadněji řekne, než udělá. Výrobní zařízení 
v těchto oborech jsou velmi komplikovaná a dospět ke správnému řešení může 
chvíli trvat. Jenže správné řešení, které přijde pozdě, už k ničemu není. Je totiž třeba 
rozhodovat se nejen správně, ale také včas. Každý operátor proto používá zkratková 
řešení, která mu umožňují rozhodovat se v nepříznivé situaci a pod časovým tlakem. 
Nezbývá mu totiž nic jiného, než se spolehnout na svůj odhad, který je však mnohdy 
ovlivněn kognitivním zkreslením – chybným myšlenkovým procesem, při němž operátor 
intuitivně interpretuje situaci a předpokládá nebo naopak odmítá nějaký výsledek.
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Průmyslové komunikační sítě jsou klíčem 
k úspěšné digitalizaci. Musí být navrženy 
tak, aby spolehlivě propojovaly klasická 
a digitálních zařízení a zvládaly přenos 
velkého množství dat. V robotických 
pracovištích navržených společností 
HandlingTech jsou komunikační sítě 
vybaveny moderními přepínači (switch) 
firmy Murrelektronik. Modulární robotické 

buňky společnosti HandlingTech mohou být navrženy k ovládání jediného stroje nebo 
i pro komplexní manipulační a podávací systémy se zásobníky. Společnost si zakládá 
také na pěkném vzhledu svých systémů a získala několik cen za průmyslový design, 
včetně prestižního ocenění iF Product Design Award za inovativní design. Komponenty 
pro své robotické manipulační systémy firma nakupuje u externích partnerů. Jedním 
z nich je již mnoho let společnost Murrelektronik GmbH, která se zaměřuje na 
decentralizovanou automatizaci.
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