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veletrhy a konference

Společnost Festo na své on-line tiskové 
konferenci 6. dubna 2016 představila, co při-
pravuje na veletrh Hannover Messe (25. až 
29. dubna 2016), a současně se s novináři po-
dělila o svůj pohled na koncept Industry 4.0, 
který bude hlavním tématem letošního han-
noverského veletrhu: Integrated Industry – 
Discover Solutions. 

Michael Hoffmeister z oddělení softwaru 
firmy Festo na tiskové konferenci konstato-
val, že důležitým aspektem integrované prů-
myslové výroby je kontinuální komunikace na 
všech úrovních automatizace, zajišťující mož-
nost interakcí. Základní změnou integrované 
výroby je přechod na systémy s architekturou 
orientovanou na služby. Je to evoluční změna 
od tradiční architektury ve tvaru pyramidy na 
strukturu, kde se funkce z horních vrstev pře-
souvají směrem dolů: komponenty nižších vrs-
tev nejen plní příkazy přicházející z vyšších 
úrovní, ale začínají se chovat autonomně. In-
teligentní komponenty mají stále více funkcí: 
od energetické soběstačnosti po autodiagnos-
tiku. Navzájem se propojují do sítí, dokážou 
se samy konfigurovat a samostatně plnit nej-
různější úlohy ve výrobním procesu.

Nová koncepce výroby vyžaduje nové 
způsoby vzdělání a školení pracovníků na 
všech úrovních. Pro řízení provozu a opti-
malizaci výrobních procesů, zvýšení adap-
tability a návrh flexibilních, inteligentních 
komponent je třeba současně rozumět plně 
automatizovaným výrobním technologiím 
i struktuře a programování výrobních infor-
mačních systémů. 

Nové výrobní koncepty potřebují vzdělané 
odborníky

Jak na tiskové konferenci uvedl Tho-
mas Lichtenberger z Festo Didactic Ame-
rica, firma Festo nabízí praktické školení 
využití nové techniky ve školicím středis-
ku CP Factory, které modeluje pracoviště 

reálného výrobního podniku jako kyber-
-fyzický systém a umožňuje výuku progra-
mování řídicích funkcí, nastavování komu-
nikačních sítí, optimalizace využití energie 
a správy dat.

CP Factory je součástí modulárního vý-
ukového prostředí, které může být použi-
to pro výcvik obsluhy výrobních zařízení. 
K CP Factory lze doplnit další moduly: ško-

lení procesně orientovaného řízení v oblas-
tech mechatroniky, logistiky a optimalizace 
výroby stejně jako výcvik organizačních do-
vedností s ohledem na mezioborovou spolu-
práci, schopnost učení a adaptabilitu. V tzv. 

jednobodových kurzech 
jsou pracovníci v pravi-
delných intervalech pro-
školováni interními nebo 
externími odborníky 
v praktických dovednos-
tech plnění konkrétních 
aktuálních úkolů. Kurz 
na téma Průmysl 4.0 je 
možné absolvovat i ve 
Festo Didactic v Praze, 
kde je k dispozici také 
model CP Factory.

Stánek firmy Festo 
najdou návštěvníci v hale 
15, číslo D07. Kromě no-
vých výrobků z oblasti 
průmyslové automatiza-
ce, např. dopravníkové-
ho systému autonomních 
vozíků, zde zájemci uvi-

dí také oblíbené exponáty z oblasti bioniky. 
Nabídka výuky a školení bude prezentová-
na v sekci Festo Didactic v hlavním stánku 
nebo v expozici školicího střediska Learning 
Centre Saar v rámci projektu APPsist (hala 2, 
stánek C28). Volné vstupenky lze získat na 
www.hannovermesse.de/promo?nsm23.

(Bk)

Obr. 1. Společnost Festo nabízí školení a výcvik obsluhy v rámci 
CP Factory ve výukovém výrobním závodě modelovaném jako 
kyber-fyzický systém
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y   Pozvánka na veletrh Smart 
Automation Austria 2016

Od 10. do 12. května 2016 proběhne na 
vídeňském výstavišti veletrh SMART Auto-
mation Austria. Veletrh se bude konat v pavi-
lonu A. O jeden den déle, tedy do 13. května, 
zde bude společně s veletrhem Smart i veletrh 
Intertool, a to v halách A i B. Celkem se zde 
sejde na 160 firem na výstavní ploše o roz-
loze 10 500 m2. 

Veletrh Smart 2016 nabídne několik od-
borných přednášek, konferenci na téma inter-
net věcí a technologický park. Akce se zamě-
řuje na současný rostoucí trend smart neboli 
chytrých či inteligentních věcí. 

Pro návštěvníky je dohromady deset před-
nášek v rámci akce Speaker Stage, která bude 
společná pro oba veletrhy. Návštěvníci se mo-
hou těšit např. na neurobiologa Dr. Bernda 
Hufnagla, zabývajícího se psychologií prá-
ce, mezinárodně uznávaného bezpečnostní-
ho experta Magnuse Kalkuhla (Kaspersky 
Lab) nebo horolezce Günthnera Harberlera, 
který lezl společně s Reinholdem Messne-
rem – prvním mužem, jenž vylezl na Mount 
Everest bez kyslíku. Celý program mohou 
zájemci najít na www.smart-wien.at/besu-
chen/programm. 

Dalším doprovodným programem veletrhu 
je konference o technice pro internet věcí. Na 
konferenci pořádané Joachimem Seidlerem 
z firmy Seidler Consulting se budou řešit té-

mata jako big data, zabezpečení informací, 
Industrie 4.0 v praxi či chytrá města a domy. 

Z akcí konaných na obou veletrzích 
jsme vybrali ty, na kterých byste nemě-
li chybět: technologický park inteligentní 
výroby, zaštítěný rakouským sdružením 
pro automatizaci a robotiku, stánek Tech-
nické univerzity ve Vídni se speciální ex-
pozicí nedestruktivního testování, seminář 
pokročilé výroby ve strojírenství či fórum 
Austrian 3D tisk.

Veletrh nabízí jako novinku vstupenku 
zcela zdarma při on-line registraci na strán-
kách www.smart-wien.at/besuchen/ticket. 
Tato vstupenka platí jak pro veletrh SMART 
Automation Austria, tak i pro veletrh Inter-
tool. (jč)


