stroje a technológie
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TECHNOLÓGIE MENIA PRIEMYSEL
Inovatívne technológie sú prostriedkom, ktoré by mali Slovensko vymaniť zo závislosti na upadajúcom
automobilovom priemysle. To je hlavné posolstvo konferencie SlovakiaTech Forum-Expo, ktorá sa po
ročnej prestávke uskutočnila v Košiciach.

P

rogram podujatia bol rozdelený do dvoch
dní a na tri tematicky rozdielne prednáškové pódiá. Nás najviac zaujala sekcia
Technology meets Humanity, ktorá sa zamerala aj na evolúciu výrobných technológií.

Jedinečná šanca pre Slovensko
Vstup do konferencie patril zakladateľovi konferencie Jurajovi Miškovovi, ktorý pripomenul,
že pandémia nás naučila fungovať vo svete,
ktorý sa rýchlo mení. Na tieto slová reagoval
minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý pre
Slovensko možnú bolestivú zmenu aj pomenoval: „Na automotive sa na Slovensku nemôžeme spoliehať do nekonečna. Sú to len inovácie,
čo nás posunú vpred. Keď sa štáty prestanú
zlepšovať, začnú upadať.“
Predovšetkým si musíme uvedomiť, že autoExpozície na SlovakiaTech Forum-Expo 2021
foto SlovakiaTech
mobilový priemysel má najlepšie časy za sebou
– prestal kontinuálne rásť. Slovensko je pritom značne naviazané práve
2040 by to len pri 15 % raste bola nadpolovičná väčšina energie vyprona tento sektor priemyslu. Ako teda Slovensko posunúť do skupiny štádukovanej na Zemi. Keď tieto údaje vnímame v komplexe klimatických
tov s vyššou pridanou hodnotou? Ako sa môže transformovať? Musíme
zmien, nárast je obrovský a existujú len dve možnosti riešenia. Buď sponájsť ďalší zdroj rastu priemyslu, Slovensko totiž nemá lítiové bane…
malíme digitalizáciu alebo sa musia nájsť zásadné riešenia. „Jedným
Teraz však prichádza unikátna príležitosť, aká sa naskytá raz za desaťroz dôležitých atribútov nášho čipu je pri rovnakom výkone, ako intelovčia. Máme možnosť posunúť sa do prvej trojky štátov sveta v oblasti suské procesory, spotrebúvať rádovo menšie množstvo energie. Nasadeperpočítačov. „Predstavte si, že máte unikátne zariadenie ako CERN. Je
nie našich čipov umožní, aby aj po 10 rokoch zostala spotreba energie na
to jediné zariadenie svojho druhu vo svete. To znamená, že ostatné štáty
podobných úrovniach ako dnes.“ Keď porovnáme, že prínos všetkých soa vedci sa musia s vami dohodnúť. To umožní pritiahnuť na Slovensko ľudí
lárnych článkov a veterných elektrární je len niekoľko percent, prínos noz iných štátov a nadviazať kooperácie,“ hovorí Radoslav Danilák, generálvého procesoru bude podstatne väčší, čo sa týka klimatických zmien, ako
ny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Tachyum, ktorá vyvíja revolučný
všetky solárne panely a veterné elektrárne dokopy.
čip Prodigy (bližšie sme o ňom písali vo vydaní 3/2021).
„Vyzdvihol by som aj druhý atribút,“ hovorí R. Danilák a pokračuje: „Medzi
Vedenie spoločnosti Tachyum sa nachádza v americkej Nevade, vývojoČínou, USA a Európou prebieha zápas o tzv. superioritu umelej inteligenvé centrá má v Kalifornii a v Bratislave. Čip Prodigy je postavený na 5 nm
cie. Úlohou je vybudovať systém, ktorý by mal väčšiu kapacitu a rýchtechnológii a je určený na dátové centrá a superpočítače. Mal by byť poulosť ako ľudský mozog. Očakávalo sa, že ekonomicky to bude možné
žitý aj v pripravovanom slovenskom superpočítači, ktorý by mal byť komv priebehu desiatich rokov. Čo je zaujímavé, vedci odhadujú výkon popletizovaný koncom budúceho roka a dosahovať výkon až 60 exaflopov!
trebný na simuláciu mozgu v reálnom čase medzi 10-30 exaflopmi. Superpočítač, ktorý Slovensko má mať k dispozícii koncom budúceho roka
Prínos nového čipu
s výkonom 60 exaflopov, by znamenal, že prvýkrát v histórii ľudstva taVýznam na výpočtový výkon sa pokúsime dokladovať spoločne s jeho
ký systém bude k dispozícii. To by posunulo Slovensko zo 45.-50. miesta
tvorcom Radoslavom Danilákom. „Možno si niektorí pamätáte, že okolo
na prvé miesto v tejto oblasti umelej inteligencie vo svete. Bol by to zároka 2000 mali najlepšie procesory frekvenciu 4 GHz. Pred rokom 2000,
sadný posun.“
v 80. a 90. rokoch výkon procesorov rástol 40-násobne každých desať
rokov. Teraz sa to zmenilo. Okolo roku 2010 prišlo výrazné spomalenie.
Radoslav Danilák: „Superpočítač je nástroj. Je na
Dnes sa výkon za dekádu zlepšuje len štvornásobne. Jedným z dôsledspoločnosti, aby tento nástroj využila správnym
kov tohto faktu je, keďže ľudstvo má nepretržitý obrovský dopyt po výspôsobom.“
počtovej sile, že keď výkon nerastie dostatočne rýchlo, tak sa nakupuje
viac počítačových systémov. To v konečnom dôsledku spotrebúva viac
energie.“
Aby sme uviedli konkrétny príklad – predminulý rok podľa MinisterUSA napríklad nedávno ohlásili budovanie 4 exaflopového počítača. Rovstva energetiky USA spotrebovali datacentrá vyše 3 % svetovej energie,
nako Tesla oznámila plány na zaobstaranie 4 exaflopového počítača, aby
čo bolo o 50 % viac ako spotrebuje Veľká Británia. Datacentrá v prepočjej dal značnú strategickú výhodu pri autonómnych autách. Volkswagen
te vyprodukovali viac CO2 než celý letecký priemysel. Keď sa pozrieme
i ďalšie automobilky v Európe však v tejto oblasti zaostávajú. Keď chcú
ako datacentrá rastú, najkonzervatívnejšie odhady hovoria o 15 % raste,
VW a ďalší dobehnúť a predbehnúť Teslu, potrebujú podstatne väčší výväčšinou sa však ráta s 20 % rastom. Do roka 2030 pri 20 % raste bukon – čas na simulácie môžu dobehnúť jedine výkonnejším systémom.
de 20 percent svetovej energie spotrebovanej IT infraštruktúrou. Do roka
Slovenský superpočítač dá celej Európe nástroj, ktorý nemá. A to môže
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pomôcť nielen automobilovému priemyslu, ale
aj zdravotníctvu (napr. liečba a vyhodnocovanie rakoviny, nekompatibility liekov…) či meteo
rológii pri analýze klimatických zmien.

Úspešne etablovaní na trhu
Moderné svetové technológie zo Slovenska
zastupoval aj 3D vision systém od spoločnosti Photoneo. Spoločnosť priniesla pred niekoľkými rokmi na trh s robotmi patentovanú 3D
technológiu na 3D kameru s najvyšším rozlíšením a najvyššou presnosťou na svete. Obchodný riaditeľ Jozef Vereš priblížil, že spoločnosť
dodala na trh už viac ako 2 500 aplikácií na robotické videnie a inteligenciu. Najväčšie uplatnenie ich 3D skeneru a 3D kamery sa nachádza
v oblasti robotiky riadenej zrakom, pri manipulácii robotov s predmetmi a v inšpekcii a pri
kontrole kvality.

Hardvér a softvér sa musia vyvíjať
spoločne

Vstupnú halu košického Kulturparku zdobil nový projekt lietajúceho automobilu od slovenského dizajnéra
a konštruktéra Štefana Kleina.

Na novom koncepte továrne budúcnosti v súčasnosti pracujú v spoločnosti ABB. Ako uviedol Tomáš Gajdoš, tento koncept je primárne budovaný na základe požiadaviek zákazníkov tier I dodávateľov v automotive
segmente, z farmácie, potravinárstva i všeobecného priemyslu.
Súčasným trendom v priemysle je, že každá spoločnosť sa usiluje produkovať čo najväčší počet produktov – s tým je však spojené riziko návratnosti investícií. Cieľom je, že keď firma investuje do novej linky, nemala by
byť použiteľná len na jeden projekt, ale aj na ďalšie v budúcnosti.
Práve s tým ráta aj koncept modulárnej výrobnej linky. „Celý koncept
pozostáva z myšlienky tzv. flexibilnej výroby. Samotný koncept je budovaný na základe výrobných jednotiek – roboty, inteligentné dopravníky, pojazdy. Ako nadradený člen slúži PLC riadenie. Tieto komponenty sa
usilujeme poskladať do modulárnych buniek, ktoré majú konkrétnu úlohu. Napr. bunka zameraná na zváranie, kvalitatívnu kontrolu atď. Z tohto je
poskladaná zostava. Poskladaním týchto buniek dostávame hotovú linku

s tým, že samotné bunky sú pripravené na veľmi rýchle prestavanie. Keď
skončí jeden projekt, bunku viete zmeniť, aby sa rýchlo naštartoval nový
projekt,“ vysvetľuje koncept T. Gajdoš.
Cieľ konceptu továrne budúcnosti nepozostáva len z flexibilných modulárnych buniek a liniek, ale aj z flexibilného zásobovania liniek. Reštrukturalizáciou skladového priestoru možno získať väčší priestor, a tým
skladovať väčšie množstvo komponentov. Tomáš Gajdoš však pripomína, že aj špeciálne požiadavky dokážu byť implementované do štandardizovaných buniek.
„Ďalším cieľom je samotný zber dát a ich vyhodnocovanie,“ pokračuje zástupca ABB a dodáva: „Dnes je trendom riešiť dáta easy-of-use,
stavať to na princíp smart telefónov. Lebo tie sme sa už naučili používať.
A prečo zbierať dáta? Kvôli OEE stroja (Udržanie stroja v chode – pozn.
red.). Informácie sa posielajú do ovládacieho centra, kde sa vyhodnocujú a potom sa na ne reaguje. Cieľom všetkých výrobcov je zvyšovať
produktivitu, kvalitu, hodnotu aplikácií a flexibilitu. Každý má cieľ dostať
maximum za čo najmenej. Preto je dôležité zbierať a analyzovať dáta pomocou sofistikovaného softvéru a hardvéru. Môže tam byť aj algoritmus
umelej inteligencie. Vtedy vieme z výroby vyťažiť maximum.“
Vyhodnocovanie dát a nasledujúca adaptácia zmien do výroby je ďalším
prvkom výroby budúcnosti. Inteligentný mechanizmus, ktorý vie naplánovať zásobovanie liniek alebo zorganizovať celý koncept tak, aby stroje
boli čo najlepšie vyťažované. Na to potrebujeme hardvérové prvky. Potrebujeme spojiť ľubovoľný typ zariadení akéhokoľvek výrobcu do jedného zákazníckeho systému. Cieľom je zbierať dáta odkiaľkoľvek. Samotné
dáta vyhodnotí algoritmus. Ten je customizovaný na konkrétnu výrobu.
A každé nové zariadenie musí byť integrovateľné do tohto systému. Keď
už dáta máme, je dobré ich vizualizovať. 

Tomáš Gajdoš zo spoločnosti ABB predstavil nový koncept továrne budúcnosti.

Jozef Vereš priblížil aplikácie 3D vision systému od Photonea.

Automatizácia priemyslu pozostáva z hardvérových aj softvérových nástrojov. Obe prechádzajú búrlivým vývojom, ktorému sa venovalo viacero
prednášok prvého dňa. Matej Martišík napríklad uviedol niekoľko príkladov
úspešnej automatizácie, ktoré realizovala spoločnosť GM Systems. Poukázal však na to, že na automatizáciu vo firmách sa nedá pozerať len jednou
optikou. Každé ponúknuté riešenie musí byť šité na mieru zákazníka.
Zber a vyhodnocovanie dát pomocou SCADA systému pre zmenu predstavil Tomáš Bezák zo softvérovej spoločnosti Qintec. Prepojenie virtuálneho a fyzického sveta a využitie možností digitálneho dvojčaťa
priblížil návštevníkom podujatia Michal Dic zo spoločnosti Siemens Digital
Industries Software.

Továreň budúcnosti
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