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indikátory stavu. Jednoduché modely ke sle-
dování stavu mohou obsahovat jedno či ně-
kolik ohraničení hodnot indikátorů a signa-
lizovat poruchu při překročení hranic. Jiné 
modely využívají strojové učení k natréno-
vání klasifikátoru, který přijímá aktuální 
hodnoty indikátorů a vrací pravděpodobnost 
chybového stavu.

Chod algoritmů lokálně nebo v cloudu

Po vytvoření algoritmu pro prediktivní 
údržbu nebo sledování stavu zařízení lze ten-
to provozovat lokálně, jako součást řídicího 
systému výroby či koncového zařízení, nebo 
v cloudu. Použít algoritmy v cloudu je výhod-
né tehdy, jestliže jsou do něj zároveň ukládá-

ny provozní údaje. Nejsou proto nutné přesu-
ny dat mezi cloudovým úložištěm a lokálními 
počítači, na kterých by jinak algoritmy běžely. 
Při použití v koncových zařízeních jsou algo-
ritmy provozovány blíže samotným strojům, 
není třeba přesunovat velké objemy dat a in-
formace o stavu zařízení jsou okamžitě do-
stupné. Další možností je vhodná kombinace 
uvedených přístupů v závislosti na dostupné 
infrastruktuře, výpočetním výkonu a dalších 
aspektech.

Prostředí Matlab nabízí nástroje k zavede-
ní algoritmů pro prediktivní údržbu a sledování 
stavu zařízení do lokálního výrobního systému 
(Matlab Production Server) nebo do cloudo-
vých uspořádání (např. Amazon Web Services 
– AWS a Microsoft Azure) a také nabízí auto-

matické generování zdrojového kódu pro kon-
cová zařízení.

Souhrn

Úlohy prediktivní údržby a sledování sta-
vu zařízení zasahují do vícero oborů, ať už 
jde o zpracování signálů, identifikaci systé-
mů, modelování systémů, či o strojové uče-
ní včetně učení typu deep learning (obr. 3). 
V prostředí Matlab je vedle předem připra-
vených funkcí dostupná přehledná dokumen-
tace s příklady usnadňující vniknutí do pro-
blematiky a také grafické vývojové aplikace 
umožňující efektivně pracovat bez nutnosti 
psát programový kód.

(Humusoft s. r. o.)

Zajímavou ročníkovou prá-
ci dostali studenti architektury 
ČVUT v Praze. Měli navrhnout 
obydlí na planetu Mars. Při ná-
vrhu měli využít robot v kom-
binaci s parametrickým navr-
hováním. Studenti tedy navrhli 
model obytné buňky sestavený 
z panelů utkaných z konopné-
ho a jutového vlákna. Panely 
se skládají z šablon s vypléta-
ným vzorem. K vyplétání pou-
žili kolaborativní robot (kobot) 
UR 5 o nosnosti 5 kg zapůjče-
ný společností Universal Ro-
bots (obr. 1). 

Konopné vlákno tloušťky 4 mm a jutové 
lanko o průměru 2 mm je třeba před vyplé-
táním napustit roztokem z klihu, aby byla 
vlákna následně vytvrzena a stavba byla 
pevná. Studenti proto připevnili k paži robo-
tu nádobku z vlastního recyklovaného PET. 
Vlákna před tkaním procházejí nádobkou a 
tím se napustí lepidlem. 

„Studenti museli robot požadovaný 
úkol naučit, tedy ukázat mu, jaké pohy-
by má vykonat, aby každý panel správ-
ně utkal. Podařilo se jim to na jedničku, 
a to během několika dní,“ uvedla Kate-
řina Slánská, marketingová manažerka 
společnosti Universal Robots, která ko-
laborativní robot k tomuto projektu zdar-
ma zapůjčila. 

Během semestru vzniklo jedenáct ná-
vrhů, realizace se dočkal pouze ten vítěz-
ný. Pracovalo na něm 41 studentů, z nichž 
33 bylo z technické univerzity z nizozem-

Studenti společně s robotem vytvořili 
experimentální model obydlí na Mars

ského Delftu, která na projektu spolupraco-
vala od samého začátku. 

Ve skutečnosti se tento pavilon do ves-
míru nepodívá, ale svůj účel splnil. Studenti 
si vyzkoušeli práci v mezinárodním kolek-
tivu. Postupovali od počátečních návrhů až 
po konečnou realizaci, a to s využitím mo-
derní techniky. „Naše koboty běžně pracují 
v bezprostřední blízkosti lidí a dobře víme, 
že je lze použít k mnoha různým účelům.  
I pro nás však byla vesmírná stavba premié-
rou,“ dodala Slánská. 
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Obr. 2. Experimentální obytná buňka vystavená na Fakultě architektury ČVUT v Praze

Obr. 1. Kolaborativní robot UR 5 vyplétá šablonu experi-
mentálního obydlí na Mars


