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Industry 4 i COVID 19 
 

 

COVID-19 dotknął wszystkich, nie wyłączając przemysłu. Musiał się on dostosować do nowej rzeczywistości. 
Gdy firmy szukały rozwiązań, technologie Przemysłu 4.0 stały się integralną częścią nie tylko tego, jak 
przetrwać pandemię, ale także jak istnieć w świecie po pandemii. 

Technologie Czwartej Rewolucji Przemysłowej okazały się kluczową siłą napędową odpornych łańcuchów 
dostaw, które pomagają firmom przetrwać pandemię. 

Firmy, które inwestują w te technologie, mogą zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć swoją umiejętność 
w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań. 

Jak więc firmy są przygotowane do wznowienia produkcji w najbliższej przyszłości? Jak właściciele 
i dostawcy w łańcuchu wartości mogą być mądrzejsi? Częścią odpowiedzi jest płynna budowa Przemysłu 4 
i ponowna ocena integralnej roli automatyzacji, komunikacji, a nawet lokalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przemysł 4.0 ma cztery podstawowe kierunki osiągania konkurencyjności: 

 

1. Sieci i zbieranie danych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, technologii chmurowej 
2. Analiza i inteligencja, w tym zaawansowana analityka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. 
3. Interakcja człowiek-maszyna, w tym rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, robotyka i automatyzacja. 
4. Zaawansowana inżynieria obejmująca produkcję przyrostową, energię odnawialną i nanocząstek. 

 

Przyspieszone Wdrożenie niektórych technologii Przemysłu 4.0, które pomagają firmom szybko 
dostosować się do nowych standardów, jest właściwym wyborem. 
Do przekształcenia firmy w te podstawowe kierunki nie wystarczą inwestycje. Dominują tutaj ludzie i ich 
wiedza dla Przemysłu 4. 



 

 
 

O3- Technologia Industry 4 
 
Dorobek intelektualny O3 jest najważniejszym dorobkiem 
projektu. Wyjście O3 podzielone jest na 7 modułów: 

 

MODUŁ 1: The Internet of Things (Internet Rzeczy) 
Jedną z kluczowych technologii inteligentnej produkcji jest Internet Rzeczy (IoT), który polega na 
stworzeniu globalnej sieci informacyjnej złożonej z dużej liczby połączonych ze sobą „rzeczy”. 
„Przedmiotami” produkcji mogą być np. materiały, czujniki, siłowniki, sterowniki, roboty, ludzie, 
maszyny, sprzęt, produkty i sprzęt do obsługi materiałów. 

 

Lekcja 1.1: Internet of Things, Industrial Internet 
of Things 
Lekcja 1.2: Automatyczne zbieranie danych 
produkcyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUŁ 2: Advanced Robotics (Zaawansowana robotyka) 
Roboty przemysłowe mają wiele zalet niezależnie od tego, jaki typ robota przemysłowego jest wdrażany. 
Jeśli robot zostanie odpowiednio zaprogramowany, aby sprostać unikalnym potrzebom konkretnej 
aplikacji, prawie na pewno przewyższy pracę ręczną. 
Do środowiska przemysłowego wkroczył nowy typ robota, którego główną cechą jest możliwość 
bezpiecznej pracy z ludźmi. Roboty współpracujące reprezentują nową technologię, która wymaga nowych 
podejść, nowych metodologii i projektów. W przypadku robotów współpracujących należy ponownie 
rozważyć wiele nowych aspektów, takich jak: rozpoznanie możliwości, jakie niosą ze sobą „coboty”, co 
mogą zrobić, jak mogą się zachowywać we współpracy z ludźmi oraz do jakich obszarów lub operacji są 
odpowiednie. 

 

Lekcja 2.1: Robotyka przemysłowa 
Lekcja 2.2: Roboty współpracujące 
Lekcja 2.3: Bin-Picking Robotic Systems 

Efekty projektu 



 

 
 
 
 

MODUŁ 3: Big Data Analysis 
Ten moduł zawiera wstępne tematy dotyczące analizy i zastosowań big data w kontekście Przemysłu 4.0. 
Aby uzyskać wprowadzone podstawowe pojęcia, nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza 
z dostarczonymi materiałami dydaktycznymi. Niektóre z przedstawionych przypadków użycia wymagają 
zrozumienia narzędzi programowych do manipulacji i przetwarzania danych. 

 

Lekcja 3.1: Wprowadzenie do big data analysis 
Lekcja 3.2: Wizualizacja, proces, narzędzia i ludzie. Prywatność 
Lekcja 3.3: Zastosowania i przypadki użycia Big Data w przemyśle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUŁ 4: Druk 3D, wytwarzanie przyrostowe 
Ten moduł zawiera zagadnienia wprowadzające dotyczące skanowania 3D, pozyskiwania danych inżynierii 
odwrotnej, szybkiego prototypowania, inżynierii odwrotnej i technologii druku 3D addytywnego. 
Profesjonalne modelowanie 3D nowych części i zespołów przeznaczonych do produkcji druku 3D. Inżynieria 
odwrotna - konwersja części fizycznej na model cyfrowy. 

 
Lekcja 4.1: skanowanie 3D - metoda akwizycji danych w inżynierii odwrotnej 
Lekcja 4.2: Rapid prototyping. Inżynieria odwrotna 
Lekcja 4.3: Technologia przyrostowa - 3D printing 

Efekty projektu 



 

 
 

MODUŁ 5: Digital twin (Cyfrowy bliźniak) 
Ten moduł zawiera tematy wprowadzające dotyczące bliźniaków cyfrowych, narzędzia do tworzenia 
bliźniaków cyfrowych oraz ramy metodologiczne tworzenia bliźniaków cyfrowych. 
Podstawowa koncepcja cyfrowego bliźniaka odnosi się do wirtualnej reprezentacji fizycznych obiektów, 
procesów, ludzi, danych, systemów lub środowisk. Cyfrowy bliźniak jest zatem jedynym narzędziem, które 
umożliwia ciągłą i ciągłą optymalizację. 

 

Lekcja 5.1: Digital Twin 
Lekcja 5.2: Narzędzia do tworzenia cyfrowego bliźniaka 
Lesson 5.3: Metodologia tworzenia cyfrowego bliźniaka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUŁ 6: Virtual reality (Rzeczywistość wirtualna) 
Ten moduł zawiera wstępne tematy dotyczące rzeczywistości wirtualnej i zastosowań rzeczywistości 
wirtualnej w produkcji. Rzeczywistość wirtualna (VR) jest obecnie zjawiskiem, które w coraz większym 
stopniu przenosi się z nauki do rzeczywistości, a jej zastosowanie można zaobserwować w kilku sektorach. 
Ta technologia zapewnia zupełnie nowe spojrzenie na różne obszary, do których jako zwykli śmiertelnicy 
bardzo trudno byłoby nam dotrzeć. Pozwala zobaczyć, a nawet poczuć rzeczy, które często są bardzo 
trudne do osiągnięcia w prawdziwym życiu. 
Aby uzyskać wprowadzone podstawowe pojęcia, nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza 
z dostarczonymi materiałami dydaktycznymi. Niektóre z przedstawionych przypadków użycia wymagają 
zrozumienia narzędzi programowych do manipulacji i przetwarzania danych. 

 

Lekcja 6.1: Virtual Reality 
Lekcja 6.2: Virtual Reality aplikacje przemysłowe 

Efekty projektu 
 



Efekty projektu 

 

MODUŁ 7: Sztuczna Inteligencja 
Smart Factory 4.0 - elastyczny system wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI) do automatycznej 
optymalizacji wydajności i łączenia poprzednich elementów linii produkcyjnej z autonomiczną kontrolą 
procesów produkcyjnych. 

 

Lekcja 7.1: Sztuczna inteligencja w produkcji 
Lekcja 7.2: Inteligentne produkty, maszyny, roboty 
Lekcja 7.3: Technologie - metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w produkcji 



 

 
 

Celem projektu jest dostarczenie wyników i narzędzi zaprojektowanych do ich zrównoważonego 
wykorzystania przez grupę docelową nawet po zakończeniu projektu. Aby osiągnąć ten cel, 
główne wyniki projektu zostaną przetworzone online i umieszczone w sieci dla ich 
nieograniczonego czasu i przestrzeni wykorzystania przez grupę docelową. 
Modułowa konstrukcja 
Edukacyjna platforma teleinformatyczna umożliwi jej rozbudowę zgodnie z potrzebami 
i wymaganiami, czy to poprzez integrację nowych materiałów dydaktycznych, czy nowych funkcji. 
Wyniki projektu będą dalej rozpowszechniane wśród grupy docelowej, która będzie korzystać 
z materiałów edukacyjnych, platformy edukacyjnej ICT oraz wirtualnych modeli, w tej formie 
wyniki projektu dotrą również do innych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach 
średnich i zawodowych jako ich uczniowie, którym będą dalej przekazywać te informacje na 
poziomie regionalnym i krajowym. 

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie 

wyników projektu 
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Projekt ten jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla 
jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji.. 
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