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Industry 4 a COVID 19

COVID-19 sa dotkol každého, priemysel nevynímajúc. Ten sa musel  prispôsobiť novej realite. 
Keď  spoločnosti hľadali riešenia, technológie Industry 4.0 sa stali neoddeliteľnou súčasťou nielen toho, 
ako  prežiť pandémiu, ale aj toho, ako  existovať v postpandemickom svete.
Technológie štvrtej priemyselnej revolúcie sa ukázali ako kľúčová hybná sila odolných dodávateľských 
reťazcov, ktoré pomáhajú spoločnostiam prežiť pandémiu. 
Spoločnosti, ktoré investujú do týchto technológií, môžu ušetriť peniaze a zvýšiť svoju obratnosť pri 
riešení budúcich výziev.
Ako sú teda spoločnosti pripravené na obnovenie výroby v blízkej budúcnosti? Ako môžu byť vlastníci a 
dodávatelia v hodnotovom reťazci múdrejší? Súčasťou reakcie je  plynulé budovanie Industry 4 a zároveň 
prehodnotenie integrálnej úlohy automatizácie, komunikácie a dokonca aj lokalizácie.

Priemysel 4.0 má štyri základné smery na dosiahnutie konkurencieschopnosti:
 
1. Zosieťovanie a zber dát využívaním  internetu vecí, cloudovej technológie 
2. Analýza a inteligencia vrátane pokročilej analytiky, strojového učenia a umelej inteligencie.
3. Interakcia človeka so strojom vrátane virtuálnej a rozšírenej reality, robotiky a automatizácie.
4. Pokročilé inžinierstvo vrátane výroby aditív, obnoviteľnej energie a nanočastíc.

Zrýchlené prijatie niektorých technológií Industry 4.0, ktoré pomáhajú spoločnostiam rýchlo sa 
prispôsobiť novým normám, je správnou voľbou.
K tomu aby sa podnik transformoval na tieto základné smery, nestačia len investície. Dominantnými sú 
ľudia a ich znalosti pre Industry 4.



Výstupy projektu

O3- Technológie Industry 4

Intelektuálny výstup O3 tvorí najdôležitejší výstup projektu. 
Výstup O3 je rozdelený do 7 modulov:

MODUL 1: Internet vecí
Jednou z nosných technológií pre inteligentnú výrobu je internet vecí (IoT), čo je vytvorenie 
globálnej informačnej siete zloženej z veľkého množstva vzájomne prepojených „vecí“. „Vecimi“ 
výroby môžu byť napríklad materiály, senzory, akčné členy, ovládače, roboty, ľudia, stroje, 
zariadenia, výrobky a zariadenia na manipuláciu s materiálom.

Lekcia 1.1: Internet vecí, priemyselný internet vecí
Lekcia 1.2: Automatický zber výrobných dát

MODUL 2: Pokročilá robotika
Priemyselné roboty majú mnoho výhod bez ohľadu na to, ktorý typ priemyselného robota sa 
implementuje. Pokiaľ je robot správne naprogramovaný aby vyhovoval jedinečným potrebám určitej 
aplikácie, takmer určite prekoná manuálnu prácu.
Do priemyselného prostredia teraz vstúpil nový typ robota, ktorého hlavnou črtou je schopnosť 
bezpečne spolupracovať s človekom. Kolaboratívne roboty predstavujú novú technológiu, ktorá si 
vyžaduje nové prístupy, nové metodológie a dizajny. V prípade kolaboratívnych robotov je potrebné 
prehodnotiť mnohé nové aspekty, ako napríklad: spoznávanie možností, ktoré „koboti“ prinášajú, čo 
dokážu, ako sa vedia správať v spolupráci s ľuďmi a na akú oblasť či operácie sú vhodní.

Lekcia 2.1: Priemyselná robotika
Lekcia 2.2: Kolaboratívne roboty
Lekcia 2.3: Bin-Picking robotické systémy
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MODUL 3: Analýza veľkých dát
Tento modul obsahuje úvodné témy o analýze veľkých dát a aplikáciách v kontexte Industry 4.0.
Na získanie základných pojmov zavedených s poskytnutým učebným materiálom nie sú potrebné 
žiadne predchádzajúce znalosti. Niektoré z prezentovaných prípadov použitia vyžadujú pochopenie 
softvérových nástrojov na manipuláciu a spracovanie údajov.

Lekcia 3.1: Úvod do analýzy veľkých dát
Lekcia 3.2: Vizualizácia, proces, nástroje a ľudia. Ochrana osobných údajov
Lekcia 3.3: Aplikácie a prípady použitia v odvetví veľkých dát

MODUL 4: 3D tlač, aditívna výroba
Tento modul obsahuje úvodné témy o 3D skenovaní, získavaní dát v reverznom inžinierstve, rapídne 
prototypovania, reverzné inžinierstvo a  adatívna technológia 3D tlač. Profesionálne 3D modelovanie 
nových dielov a zostáv určených pre výrobu 3D tlačou. Reverzné inžinierstvo - prevod fyzického dielu do 
digitálneho modelu.

Lekcia 4.1: 3D skenovanie - metóda získavania dát v reverznom  inžinierstve
Lekcia 4.2: Rapídne prototypovanie. Reverzné inžinierstvo
Lekcia 4.3: Aditívna technológia – 3D tlač 
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MODULE 5: Digitálne dvojča
Tento modul obsahuje úvodné témy o digitálnych dvojčatách, nástrojoch na vytváranie digitálnych 
dvojčiat a metodický rámec pre vytvorenie digitálnych dvojčat.
Základný koncept digitálneho dvojčaťa sa týka virtuálnej reprezentácie fyzických objektov, procesov, 
ľudí, dát, systémov alebo prostredí. Digitálne dvojča je teda nástroj, ktorý ako jediný umožňuje 
priebežnú a trvalú optimalizáciu.

Lekcia 5.1: Digitálne dvojča
Lekcia 5.2: Nástroje na tvorbu digitálnych dvojčat
Lekcia 5.3: Metodický rámec pre vytvorenie digitálnych dvojčat

MODULE 6: Virtuálna realita
Tento  modul obsahuje úvodné témy o virtuálnej realite a aplikáciách virtuálnej reality vo výrobe.
Virtuálna realita (VR) je v súčasnosti fenomén, ktorý sa čoraz viac prenáša z vedeckej oblasti do reálneho 
života a jeho uplatnenie je možné pozorovať vo viacerých odvetviach. Táto technológia umožňuje úplne 
nový pohľad do rôznych oblastí, do ktorých by sme sa ako bežní smrteľníci iba veľmi ťažko dostali. 
Umožňuje vidieť a dokonca cítiť veci, ktoré sú v reálnom živote často krát veľmi ťažko dosiahnuteľné.
Na získanie základných pojmov zavedených s poskytnutým učebným materiálom nie sú potrebné žiadne 
predchádzajúce znalosti. Niektoré z prezentovaných prípadov použitia vyžadujú pochopenie 
softvérových nástrojov na manipuláciu a spracovanie údajov.

Lekcia 6.1: Virtuálna realita
Lekcia 6.2: Aplikácie virtuálnej reality vo výrobe
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MODUL 7: Umelá inteligencia
Automatizová továrňa Smart Factory 4.0 – flexibilný system, ktorý využíva umelú inteligenciu (AI) na 
automatickú optimalizáciu výkonu a prepojenie predchádzajúcich prvkov výrobnej linky k autonómnemu 
riadeniu výrobných procesov.

Lekcia 7.1: Umelá inteligencia vo výrobe
Lekcia 7.2: Inteligentné výrobky, stroje, roboty
Lekcia 7.3: Technológie –metódy umelej inteligencie využívané vo výrobe



Šírenie a využívanie výsledkov 

projektu

Cieľom projektu je poskytnúť výsledky a nástroje určené pre ich udržateľné 
využívanie cieľovou skupinou aj po skončení projektu. Pre dosiahnutie tohto 
cieľa budú hlavné výsledky projektu spracované v on-line podobe a umiestnené 
na webe pre ich časovo a priestorovo neobmedzené použitie cieľovou skupinou.  
Modulárna štruktúra
vzdelávacej IKT platformy umožní jej rozšírenie podľa potrieb a požiadaviek či už 
integráciou nových učebných materiálov alebo nových funkcií.
Výsledky projektu budú ďalej šírené cieľovou skupinou, ktorá bude používať 
vzdelávacie materiály,IKT vzdelávaciu platformu a virtuálne modely, touto 
formou sa výsledky projektu dostanú aj k ostatným učiteľom odborných 
predmetov na stredných a odborných školách ako aj k ich žiakom, ktorým budú 
tieto informácie ďalej podávať a to na regionálnej a národnej úrovni.



http://projecti4.eu

Koordinátor projektu:
Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta, 
Letná 1/9

042 00 Košice

mikulas.hajduk@tuke.sk
maria.strojna@tuke.sk

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne 
názor autora a Európska komisia ani Národná agentúra nezodpovedá za akékoľvek použitie 
informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
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