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Evropské Centrum Transformace 4.0 
(E4TC) pod hlavičkou střediska RWTH Cam-
pus Aachen na Technické univerzitě v Cá-
chách zkoumalo strategickou digitalizaci 
v oblasti projektování a plánování řídicích 
systémů, technického uspořádání strojů a vý-
robních systémů. Zpráva s názvem Projekto-
vání 4.0, která má 38 stran, je založena na 
osmiměsíční studii mezi německými výrob-
ci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na za-
kázku), konstrukčními kancelářemi a výrobci 
komponent. Metodika vyvinutá pro kvantifi-
kaci dostupného potenciálu zvyšování efekti-
vity v oblasti inženýrské práce a určení opat-
ření, které je třeba přijmout pro jeho využití, 
poprvé umožňuje na solidním základě uva-
žovat o současných postupech inženýrských 
prací pro sériovou výrobu i pro výrobu jed-
noúčelových strojů. Toto je základní zjiště-
ní: optimálního poměru nákladů a přínosů se 
dosáhne částečnou a postupnou automatiza-
cí inženýrských prací (využitím variant stan-
dardních přístrojů a zapojení, částečně auto-
matizovanou tvorbou schémat a související 
výrobní a zákaznické dokumentace). Vědci 
z E4TC jednak představili model pracovní-
ho postupu v projektování, jednak vytvořili 
kriteriální matici s pěti úrovněmi efektivity. 
Matice úrovně efektivity (Efficiency Level) 
obsahuje podrobné popisy metodiky pracov-
ního postupu a je doplněna maticí úrovně vy-
užití (Use Level), která popisuje a vyhodno-
cuje využití softwaru CAE jako základního 
předpokladu pro koncepci projektování 4. 0. 
Předmětem zkoumání bylo celkem deset kro-
ků charakteristických pro procesy projekto-

Nová studie Projektování 4.0 ukazuje potenciál 
automatizace

vání ve strojírenství (při sériové i zakázko-
vé výrobě). Vygenerovaný model pracovní-
ho postupu zahrnuje typické pracovní kroky 
objednávkového cyklu.

Model pracovního postupu 
v projektování – matice úrovně efektivity

Studie se zaměřuje na pracovní oblasti 
projektování a návrhu zařízení, tvorby ku-

sovníků, výrobní dokumentace, rozvržení 
rozváděčů a zařízení a šablon (maker). Dů-
vody jsou zřejmé. „V těchto krocích proce-
su je závislost na zákaznících nebo partne-
rech mnohdy relativně malá, nebo dokonce 
žádná,“ říká generální ředitel E4TC Dr. Tho-
mas Gartzen. „Společnosti tak mají v těch-

to oblastech zcela pod kontrolou využití po-
tenciálních úspor času a nákladů díky pro-
jektům standardizace nebo automatizace.“ 
Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém ře-
tězci je mapována pomocí tradičních me-
tod, od standardizace až po automatizaci. 
Aby bylo možné vyhodnotit účinnost kaž-

Obr. 2. Generální ředitel E4TC Dr. Thomas 
Gartzen 

Obr. 1. Nová studie Projektování 4.0 – dostup-
ná výhradně od společnosti EPLAN – vymezu-
je významné akční oblasti ovlivňující efektivitu 
v inženýrských procesech
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Obr. 3. Výsledky: referenční křivka efektivity projek-
tování 

dého pracovního kroku, rozdělila studie me-
todiku pracovního postupu do pěti fází, po-
dle nichž lze určit úroveň efektivity (eLe-
vel) projektování.

Rostoucí potenciál efektivity

Na základě shromážděných údajů věd-
ci zjistili, že společnosti mohou být při 
přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od 
nižší úrovně k vyšší) o 20 % efektivněj-
ší. Modulární konstrukce s využitím stan-
dardizovaných zařízení šetří při kreslení 
schémat přibližně 25 % času. S knihovnou 

standardizovaných zapojení pro 
dané funkce produktů stráví tech-
nici při kreslení schémat o polo-
vinu méně času, zavedení částeč-
né automatizace přináší při tvorbě 
schémat další 25% časovou úspo-
ru a zavedením plné standardizace 
je kompletně eliminována potřeba 
vytvářet individuální dokumentaci. 
Studii si zájemci mohou zdarma 
stáhnout na adrese: www.eplan.
cz/projektovani_studie.

(Eplan)

Kolínská firma Teco a. s. již několik let 
provozuje stránky www.tecoacademy.cz. Jsou 
provázány s firemními stránkami www.teco-
mat.cz a vznikly v rámci dlouhodobého vý-
ukového projektu EDUtec (trvá již 23 let), 
který firma Teco řeší a financuje ze svých 
zdrojů. Podporuje především výuku automa-
tizace na odborných školách, ale využívají ho 
i ostatní zájemci. Stránky www.tecoacademy.
cz se zaměřují na programovatelné automa-
ty (řídicí systémy PLC) a programování je-
jich aplikací. Informují o kurzech organizo-
vaných společností Teco. Začínajícím zájem-
cům o programování PLC Tecomat je určena 
kolekce krátkých instruktážních videoklipů. 
Jsou názorným seznámením s prostředím Mo-
saic – univerzálním vývojovým systémem pro 
všechny typy PLC Tecomat.

TecoAcademy pro podporu výuky PLC
Pro výuku programování PLC jsou určeny 

dva seriály, vydané v časopise Automa (www.
automa.cz). Autorsky a finančně se na nich po-
dílela firma Teco. První seriál, Esperanto pro-
gramátorů PLC: programování podle normy 
IEC/EN 61131-3, je již uzavřen a jeho čás-
ti byly souhrnně vydány tiskem (lze objednat 
ve firmě Teco) i v elektronické podobě. Dru-
hý seriál, Inspiromat pro výuku a Tecomat: lo-
gika (nejenom) pro programátory, ještě není 
uzavřen. Odkazy na souhrnné vydání prvního 
seriálu a na dosud vydané části druhého lze 
opět najít na stránkách www.tecoacademy.
cz. Jsou zde rovněž odkazy na vybrané pří-
ručky ze stránek www.tecomat.cz, které mají 
charakter učebnic. Například Programování 
PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí 
Mosaic je nejpodrobnějším a téměř jediným 

dostupným popisem normy v češtině. Podob-
ně může Příručka projektanta systémů Foxtrot, 
CFox a RFox sloužit jako učebnice projekto-
vání techniky budov řízené PLC. Pro výuku 
automatizace, řízení tzv. chytrých domů a je-
jich integrované energetiky mohou být použi-
ty články převzaté z časopisu Automa o apli-
kacích pro systémy Tecomat – i na ně jsou na 
www.tecoacademy.cz uvedeny odkazy. Zají-
mavé aplikace popisují také uložené videosou-
bory. Zpřístupněna jsou diskusní fóra z portá-
lu www.elektrika.cz, kde je možné získat rady 
a najít odpovědi na otázky čtenářů. Služby 
na stránkách www.tecoacademy.cz se budou 
průběžně rozvíjet. Připravuje se zde prezen-
tace výsledků aktivních škol a jejich studentů 
a diskusní fórum na téma výuky automatizace.
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y   Konference Perspektivy 
e-mobility již podvanácté

Na dvanácté pokračování konference 
Perspektivy e-mobility jsou zváni odborníci 
i zástupci místních samospráv a návštěvníci 
i vystavovatelé veletrhu Amper 2020. Ten-
tokrát bude konference pojednávat o smě-
rech vývoje vozidel, infrastruktury a legis-
lativy. Konference proběhne 17. března od 

9:30 do 13:30 na brněnském výstavišti v sále 
P1 v rámci doprovodného programu veletrhu. 
Zaměří se na současný vývoj v oblasti e-mo-
bility. Nejprve se posluchači seznámí s po-
stoji k alternativním pohonům v automobi-
lové dopravě. Další přednášky se budou vě-
novat vývoji v elektromobilitě v roce 2020 
v ČR, Evropě i ve světě. Mezi témata pat-
ří také začleňování elektrických vozidel do 
širších struktur chytrých domů, chytrých sítí 

a chytrých měst a akumulace energie pro na-
bíjení vozidel. Posluchači se dozvědí o mož-
nostech využití osobních a užitkových vozi-
del s elektrickým pohonem v hromadné do-
pravě a dále elektrovozidel pro hru, rekreaci 
a pomoc hendikepovaným osobám. Podrobné 
informace o konferenci Perspektivy e-mobi-
lity jsou na http://www.odbornecasopisy.cz/
seminare-konference/perspektivy-e-mobility-
-xii—87. (ev)

Fórum Chytré balení 2020 na Packaging Live
Motto: Digitalizace balicího průmyslu
úterý 21. 4. a středa 22. 4.
Veletrh EmbaxPrint 2020, Výstaviště Brno, hala V


