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Obr. 5. Součástí podrobné dokumentace jsou i výkresy montážních 
desek s kusovníky

viduálně přizpůsobit standardní komponen-
ty či hlídat parametry kabeláží (jako je např. 
minimální poloměr ohybu) se proces návr-
hu kabelových svazků výrazně zjednodu-
šil a zrychlil.

Ale rozhodující výhodou systému je au-
tomatické přizpůsobení všech parametrů ka-
belových svazků při změně geometrie moto-
ru (obr. 4). „Potřebuje-li návrhář například 
posunout žebro, aby optimalizoval stabili-
tu, znamená to, že pozice úchytného bodu se 
změní a celá geometrie kabelového svazku 
se musí upravit,“ vysvětluje Roland Streit-
ner. „Kusovník kabelů s délkami jednotli-
vých sekcí se automaticky přizpůsobí, stejně 
tak se automaticky správně upraví montážní 
deska, a to bez nutnosti jakéhokoliv dalšího 
manuál ního zásahu.“

Součástí podrobné dokumentace jsou 
i uživatelsky definované kusovníky a výkresy 
kabeláže včetně časových, cenových a hmot-
nostních kalkulací od výrobce kabelových 
svazků (obr. 5). Řídicí programy pro kabe-
lážní stroje jsou na základě těchto podkladů 

vygenerovány zcela automaticky. Podklady 
mohou být využity i k vytvoření automatic-
kých testovacích postupů.

Na rozdíl od minulosti nemusí každý nový 
projekt začínat úplně od nuly. EPLAN Har-

ness ProD má rozšíře-
né funkce, které usnad-
ňují vytváření variant. 
To automaticky vede 
k častějšímu používá-
ní stejných komponent, 
což má vliv i na nákup-
ní ceny a množství ná-
hradních dílů.

„S EPLAN Harness 
ProD jsme nejen dokon-
čili nový motor včas, ale 
získali jsme i víc prosto-
ru k důkladnému pro-
myšlení všech aspektů, 
zvýšili jsme flexibili-
tu a současně i kvalitu. 
Tím, že EPLAN Har-
ness ProD je součástí 

nabídky firmy Eplan, máme jistotu dalšího 
vývoje a dlouhodobé podpory od partnerské 
společnosti,“ říká Roland Streitner.

(EPLAN Software & Services)

Zástupci sdružení Platform Industrie 4.0 
a Industrial Internet Consortium se 2. břez-
na 2016 setkali v Curychu ve Švýcarsku, aby 
prodiskutovali potenciální spolupráci v oblas-
ti kompatibility a dalšího rozvoje jejich archi-
tektur – za Platform I4.0 je to Referenční mo-
del struktury Industrie 4.0 (RAMI 4.0) a za IIC 
Referenční architektura průmyslového interne-
tu (IIRA). Setkání skončilo úspěšně uznáním, 
že modely se mohou navzájem výborně dopl-
nit, byl vytvořen prvotní návrh mapování, kte-
rý zobrazuje přímé spojení mezi jednotlivými 
prvky modelů, a navržen plán postupu k za-
jištění budoucí interoperability. Další témata, 
která byla projednávána, obsahovala spolupráci 
v oblastech IIC Testbeds a I4.0 Test Facility In-
frastructures a rozvoje standardů. Účastníci dis-
kutovali také o výsledcích, kterých průmyslový 
internet dosáhl v oblasti technické i obchodní. 

Prof. Dr. Siegfried Russwurm, technický ře-
ditel Industrie 4.0 Platform, člen správní rady 
a technický ředitel společnosti Siemens AG, 
řekl: „Spolupráce s ostatními iniciativami je 
velmi důležitá, zejména pro německou exportní 
ekonomiku. Na této spolupráci máme intenziv-
ní zájem a chceme urovnat cestu pro globální 
standardy. Spolupráce s IIC a s dalšími orga-
nizacemi je důležitý krok správným směrem.“

Dr. Richard Mark Soley, výkonný ředitel 
Industrial Internet Consortium, poznamenal: 

Sdružení Platform Industrie 4.0 a Industrial 
Internet Consortium se dohodla na spolupráci

„Naše dohoda ukazuje, že chytří a technic-
ky založení lidé mohou překonat jakoukoliv 
překážku a najít způsob, jak odstranit bariéry, 
které by mohly zabránit přechodu k interne-
tu věcí v průmyslu. Cením si účastníků, chtěl 
bych jim poděkovat za jejich prvotní prá-
ci a těším se na další úspěšnou spolupráci.“

Podle Dr. Wernera Strutha, člena před-
stavenstva společnosti Bosch, je to obrovský 
úspěch pro začlenění internetu věcí do prů-
myslu, jelikož to nejen značně zjednoduší vý-
běr vhodné techniky, ale také to povede k vý-
znamnému posílení interoperability.

Bernd Leukert, člen výkonné rady SAP, 
zdůrazňuje důležitost spojení IIC a Industrie 
4.0 Platform: „Toto spojení umožní mnohem 
plynulejší mezinárodní kooperaci mezi men-
šími podniky. U větších podniků zase otestu-
je případové studie a inicializaci standardů.“

Greg Petroff, generální ředitel GE Digital, 
řekl: „Prolomení technických bariér a pod-
pora lepší integrace architektur bude klíčem 
pro další rozvoj průmyslového internetu. Tato 
spolupráce pomůže vybudovat unikátní ko-
munitu lidí soustředěných kolem standardů, 
která bude pohánět jejich integraci vpřed.“

Dr. Joseph Reger, technický ředitel Fujitsu 
EMEIA, uvedl: „Jsme potěšeni, že můžeme 
přispět k tomuto partnerství, jelikož firma Fu-
jitsu se aktivně podílí na práci obou konsor-

cií, jak IIC, tak Industrie 4.0. Jako celosvě-
tový dodavatel široké škály techniky a pro-
duktů internetu věcí firma Fujitsu chápe, že 
spojení sil je důležité, stejně jako konvergen-
ce přístupů k nově vznikajícímu průmyslové-
mu internetu věcí.“

Schůzka v Curychu byla iniciována spo-
lečnostmi Bosch a SAP jako členy řídicích 
výborů obou organizací. Na setkání se vytvo-
řila neformální skupina, která bude i nadále 
pokračovat v práci na zkoumání potenciálu 
spojení Industrie 4.0 a IIC. Tohoto otevřeného 
a neformálního setkání se zúčastnili zástup-
ci firem Bosch, Cisco, Pepperl+Fuchs, SAP, 
Siemens, Steinbeis Institute a ThingsWise.

Více informací o Industrial Internet Con-
sortium zájemci najdou na www.iiconsorti-
um.org. Pro více informací o Platformě In-
dustrie 4.0 lze navštívit www.plattform-i40.
de. Obě sdružení budou vystavovat a prezen-
tovat výsledky své spolupráce také na veletr-
hu Hannover Messe. V hale 8 bude probíhat 
fórum Industrie 4.0 Meets the Industrial In-
ternet, které budou společně pořádat IIC In-
dustrie 4.0 Platform, VDMA a ZVEI. 

Časopis Automa jako mediální partner ve-
letrhu nabízí svým čtenářům volné vstupenky, 
které je možné získat na odkazu www.hanno-
vermesse.de/promo?nsm23. 

(jč) 


