
Fórum automatizace a digitalizace – V 4.18
Digitalizace v průmyslu: chytré nápady, chytrá technika, chytří lidé

Úterý 17. 3. 2020  Digitalizace
10:45 Digitalizace průmyslové výroby bez ideologie a s příklady z praxe

Možnosti digitalizace průmyslové výroby, struktury technického i programového vybavení a komunikačních sítí 
(Roman Cagaš, Moravské přístroje)

11:30 
anglicky

Digitalizujte bezpečně svůj stroj za pomoci cloudu VPN
Cloud Talk2M již propojuje přes 250 000 strojů v továrnách po celém světě tak, aby servisní technici mohli zajistit jejich hladký 
provoz. Zajištěním bezpečného dálkového přístupu k PLC pomáhá eWON technikům sbírat data a bezpečně je prezentovat uvnitř 
nebo vně továrny (Yvan Rudzinski, HMS Networks)

12:15 Technické vzdělávání pro průmysl 4.0
Význam technické vzdělanosti pro národní ekonomiku, vzdělávací projekty Teco a. s., podpora výuky na odborných školách  
(Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.)

13:00 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

13:45 Sledování stavu s Lenze
Sledování stavu vs. prediktivní údržba (Christoph Roebl (AJ) a Tomáš Miketa (CZ), Lenze)

14:30 Plánování poptávky se zapojením umělé inteligence
Prípad využitia AI (Artificial Intelligence) pre získanie konkurenčnej výhody vďaka inteligentnému plánovaniu dopytu pre výrobky 
(Jozef Kováčik, InfoConsulting Czech)

Středa 18. 3. 2020 Řídicí a komunikační technika
10:00

anglicky
Nejnovější technologie OPC UA pro interoperabilitu dat v podniku
Zabezpečený přenos, mapování a modelování dat, lokálně nebo i v cloudu: Matrikon FLEX Dispatch a Industrial Data Gateway 
(Alexander Hein, Matrikon TSC EMEA)

10:45 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

11:30 Koncepcia stabilnej siete Profinet
Ako môže projektant, konštruktér a prevádzkovateľ dosiahnuť stabilnú komunikáciu v sieti Profinet. Niektoré dôležité parametre, 
ktoré spôsobujú nestabilnú komunikáciu. Switch – srdce sieťovej štruktúry (Ján Snopko, ControlSystem)

12:15 Integrované řešení energetiky v budovách
„Chytrost“ moderních budov nespočívá v pouhém vybavení moderními technologickými zařízeními, důležitá je jejich komunikační 
provázanost a promyšlené integrovaní řízení. Jen tak lze zajistit komfort a bezpečnost uživatelů s minimálními provozními náklady. 
Příklady úspěšných řešení a zkušenosti s jejich provozem (Jaromír Klaban, Teco a. s.)

13:00 24/7 v zimě i horku – řídicí systémy mobilních strojů 
(Adam Sorokač, PhD., ifm electronic spol. s r. o.)

13:45
anglicky

Problémy při návrhu zařízení s funkcemi IoT 
Po krátkém úvodu o trzích a trendech poskytne prezentace všeobecný přehled o různých problémech řešených při návrhu včetně 
otázek napájení a RF funkcí (Thomas Rottach, Siglent Technologies Co., Ltd.)

14:30 Sledování stavu s Lenze
Sledování stavu vs. prediktivní údržba (Christoph Roebl (AJ) a Tomáš Miketa (CZ), Lenze)

Čtvrtek 19. 3. 2020 Komunikace a informační systémy v průmyslu, automatizace  
10:00 Opto-vláknové senzorické systémy pro průmyslové aplikace

Přehled opto-vláknových senzorů, jejich popis a rozdělení. Pozornost bude věnována senzorům teploty a tahu na bázi struktur FBG, 
principu jejich činnosti a využitím v průmyslu. Popis měření teploty kvazi-distribuovaným senzorem v průmyslových zásobnících – silech. 
(Radim Šifta, Network group)

10:45 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

11:30 Jak na data z průmyslových sítí?
Díky rozvoji průmyslových sítí lze shromažďovat stále větší objemy dat. Jak uchovávat a třídit data v potravinářském průmyslu? 
Bude představen jeden z mnoha způsobů, jak manipulovat s rostoucími daty od jednoduchého shromažďování až po finální třídění 
a pozorování (David Hanák, Murrelektronik)

12:15 Prezentace odborných škol a prací studentů

Pátek 20. 3. 2020 Odborné vzdělávání, studentské soutěže a start-upy
10:00 Foxee Lab pro podporu odborného vzdělávání

Aktivity vzdělávacího centra Foxee Lab, zkušenosti ze spolupráce s odbornými školami, nabídka zážitkových kurzů a jiných 
vzdělávacích akcí pro učitele, aktivní studenty a odborníky z praxe (Jiří Černý, Smart BIT s. r. o.)

10:45 Prezentace odborných škol a prací studentů


