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Příště si přečtete
Diskuse: Pandemie, digitalizace a průmysl
V diskusi budou zástupci výrobních a inženýrských firem odpovídat na 
dotazy, jak jim digitalizace nejvíce pomáhá zvládnout současnou situaci 
ve výrobě, jak se odrazila karanténní a hygienická opatření v organizaci 
práce, jak se osvědčila práce z domova a vzdálený přístup při řízení 
obchodních procesů, řízení předvýrobních etap, při správě společnosti 
nebo v servisu a údržbě, jaké potíže s komunikačními kanály a jejich 
zabezpečením musely firmy překonávat a jak jsou vnímány virtuální 
konference a produktové webináře.

Energeticky adaptabilní výrobní systémy
Evropská unie si klade ambiciózní cíle: snižovat emise oxidu uhličitého 
a využívat jako zdroje energie vítr a slunce. Jenomže proměnlivý výkon 
větrných a solárních elektráren představuje pro energetické společnosti 
skutečný problém. Distributor musí zajistit stabilní dodávku energie po 
celou dobu, i když taková zařízení vyrábějí elektřiny málo nebo vůbec 
žádnou nedodávají. Součástí řešení tohoto problému je adaptivní 
přizpůsobení spotřeby energie výrobních závodů kolísavému výkonu 
větrných a solárních elektráren. Vědci z Fraunhoferovy společnosti 
testují pilotní projekt v regionu kolem města Augsburgu. Výsledky 
jsou zatím povzbudivé: tým dokázal, že energeticky adaptivní výroba – 
přizpůsobení spotřeby energie průmyslového závodu aktuální kapacitě 
výroby elektřiny – v praxi dobře funguje.

ANYmal C – odolný čtyřnohý robot se třemi mozky
Autonomní mobilní robot ANYmal C se od ostatních inteligentních 
robotů odlišuje tím, že provádí úkoly s vysokou mírou autonomie 
v dynamicky se měnícím prostředí spolu s lidmi, tedy nejen ve velmi 
dobře definovaných prostředích, jako jsou automatizované sklady 
nebo výrobní buňky v továrnách. Robot reaguje na pohybující se 
nebo neočekávané překážky i na měnící se podmínky prostředí 
(osvětlení, déšť, sníh atd.). Kromě toho dokáže autonomně řešit 
problémy bez vnějšího zásahu nebo nutnosti úplného zastavení 
pohybu v nebezpečné situaci, aby se zabránilo ztrátám. Místo toho 
musí autonomní mobilní roboty např. naplánovat alternativní optimální 
cestu k určenému cílovému místu a úspěšně splnit své poslání.
Masivní integrovaný výpočetní výkon pro klíčové úlohy – situační 
povědomí, řízení pohybu a plnění zadaných úkolů – zajišťují tři počítače 
COM Express (Computer-on-Module) od společnosti congatec.

Optimální využití komerční dezinfekční jednotky UV-C
Mezi metody, jimiž lze zabránit šíření různých nakažlivých nemocí, patří 
dezinfekce UV zářením. Jeho výhodou, na rozdíl od chemické dezinfekce, 
je to, že nezanechává žádné stopy nebo zápach. Běžné stacionární 
zdroje záření však vyžadují dlouhou dobu expozice, aby i na vzdálené 
povrchy působily dostatečnou dávkou záření. U blízkých povrchů to však 
způsobuje přeexpozici, na niž některé materiály reagují změnou barvy 
(zežloutnutí) nebo mechanických vlastností (zkřehnutí plastů). Zařízení 
UVHammer dokáže tento problém vyřešit a navíc zajistit, aby UV záření 
působilo na povrch pod optimálním úhlem.


