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Horizontální integrace hodnotového ře-
tězce je dalším přístupem používaným k do-
sažení větší udržitelnosti výrobních proce-
sů. Tento přístup však vyžaduje odpovídající 
software, který poskytuje možnosti připojení 
např. pro programovatelné automaty (PLC). 
Platforma zenon spojuje izolované komuni-
kační ostrovy a tvoří tak ideálně synchroni-
zovaný ucelený koncept systému, který pra-
covníkům obsluhy přináší úplnou transparent-
nost celého procesu.

Transparentní dodavatelské řetězce

Jestliže má mít horizontální integrace 
vliv na hospodárnost zdrojů, je nutné do 
tohoto procesu zahrnout také předcházejí-
cí dodavatelské řetězce. Jedině tak mohou 
společnosti snížit svoji celkovou uhlíkovou 
stopu. Při využívání externích dodavate-
lů platí stejná zásada jako pro přizpůsobe-
ní vlastního dodavatelského řetězce: výrob-
ci vyžadují technologie, které jsou zdrojem 
dat, aby zajistili bezproblémovou spoluprá-
ci. Problémy kompatibility v dodavatelských 
řetězcích brání výrobě orientované na po-
ptávku a ne umožňují zařízení plně využívat 
a dosahovat maximální efektivity. Zastave-
ní a opětovné spuštění výrobních linek vy-

žadují hodně energie, zatímco zdokonalené 
plánování výroby brání zbytečně nadměrné 
produkci. Vše, co je třeba zlikvidovat, má 
negativní dopad na životní prostředí. Pomocí 
několika jednoduchých tipů a triků optimali-
zuje platforma zenon toky materiálu a infor-
mací, umožňuje „přesné načasování“ a „in-
dividualizaci“ výrobních postupů a také mi-
nimalizuje spotřebu energie – a to není řeč 
o nákladech na skladování.

Dalším opatřením pro ty, kteří se zavázali 
k udržitelnosti, je implementace konceptu pre-
diktivní údržby, kdy platforma zenon předem 
vypočítává prostoje na základě existujících 
dat. Tento přístup rovněž zabraňuje zbytečným 
odstávkám strojů a vede k úsporám nákladů.

Potřebujeme finanční důvody, abychom 
usilovali o výrobu neutrální vzhledem 
k emisím CO2?

Jak praví staré přísloví, lepší vrabec v hrs-
ti nežli holub na střeše, a všem je známo, že 
opatrnosti není nikdy nazbyt. Ale cesta k pro-
speritě občas vyžaduje pár výdajů a inves-
tic. To je jediný způsob, jak může být firma 
dlouhodobě úspěšná – a připravená na budou-
cí výzvy. A ještě co se týče tématu budouc-
nosti: změna klimatu představuje skutečnou 

hrozbu! Nestačí, aby politici a veřejnost tla-
čili firmy k odpovědnosti. Je v nejlepším zá-
jmu samotných firem, aby přijaly opatření na 
ochranu naší planety.

Každý, kdo si myslí: „Nechci zlepšovat 
svět, chci vydělávat peníze“, by se měl na 
chvíli zastavit a podívat se na situaci s odstu-
pem. Odpovědné využívání zdrojů a udržitel-
nější obchodní model jsou přece dobré věci, 
díky nimž bude možné zlepšit způsob, jakým 
veřejnost vnímá danou firmu. Dobrá pověst 
povede k většímu počtu nových zákazníků 
nebo ke zvýšení loajality těch dosavadních. 
To je také důležitým předpokladem dlouho-
dobého ekonomického úspěchu.

Boj se změnou klimatu a jejími důsledky 
nebude procházkou růžovým sadem. Ale ob-
dobí nepohodlí a strádání může vést k nejlep-
ším a nejdéle trvajícím změnám. Díky plat-
formě zenon bude možné podpořit firmy na 
cestě k uhlíkově neutrální výrobě již od po-
čátečního vystoupení z jejich komfortní zóny. 
První krok je často krokem, který má největší 
dopad, a v tomto případě má tento krok také 
nejmenší uhlíkovou stopu.

Andreas Gasteiger, manažer 
produktového marketingu, 

COPA-DATA GmbH
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MathWorks®, přední výrobce nástrojů pro 
technické výpočty, modelování a simulace, 
uvádějí na trh České republiky a Slovenska 
nové vydání výpočetního, vývojového a si-
mulačního prostředí Matlab R2022a.

Základní modul Matlab přichází s nový-
mi aplikacemi pro čištění dat, správu hardwa-
ru zařízení a analýzu kompatibility existují-
cího kódu s aktuální verzí prostředí Matlab. 
Pro App Designer lze interaktivně vytvářet 
vlastní komponenty uživatelského rozhraní 
a pro Live Editor vlastní Live Task. Prostře-
dí Simulink poskytuje vylepšené rozhraní pro 
tvorbu masky subsystému a simulace referen-
covaných modelů lze urychlit využitím lokál-
ního řešiče. Do nabídky online kurzů přibyl 
kurz Simulink Fundamentals.

Verze Matlab R2022a nabízí nové pro-
dukty:
– Bluetooth Toolbox pro simulování, analýzu 

a ověřování komunikačních systémů podle 
standardu Bluetooth,

– DSP HDL Toolbox pro digitální zpracování 
signálů a návrh aplikací pro FPGA, ASIC 
a SoC,

– Industrial Communication Toolbox pro vý-
měnu dat prostřednictvím průmyslových 
protokolů OPC UA, Modbus, MQTT atd.,

– RoadRunner Scenario k vytváření a pře-
hrávání scénářů pro automatizovanou si-
mulaci jízdy,

– Wireless Testbench s referenčními bezdrá-
tovými aplikacemi pro spouštění a testová-
ní v reálném čase na hardwaru SDR (Soft-
ware-Defined Radio).
Kromě zmíněných nových produktů ob-

sahuje Matlab R2022a vylepšení v dalších 
oborech, jako jsou např. autonomní systémy, 
fyzikální modelování, finančnictví, komuni-
kační technika atd.

Podrobnější informace o nové verzi 
Matlab R2022a a všech novinkách lze nalézt 
na adrese http://www.humusoft.cz/matlab/
new-release/.

(Humusoft)

  TCP 2022: Model-Based 
Design a elektromobilita

Tematicky zaměřené semináře Techni-
cal Computing Prague navazují na sérii 
úspěšných konferencí pořádaných pod tím-
též označením (zkratkou TCP) společností 
Humusoft s. r. o. v minulých letech. Úče-
lem půldenního semináře s úplným názvem 
TCP 2022: Model-Based Design pro vývoj 
autonomních systémů a elektromobilitu je 
propojit odborníky z akademické i průmys-
lové sféry se zájmem o danou problematiku 
a informovat je o softwarových nástrojích 
Matlab a Simulink z hlediska jejich uplat-
nění při vývoji v automobilovém průmyslu, 
zejména při:

– optimalizaci návrhu a analýze možností 
pomocí simulací,

– vývoji a ověřování algoritmů pro řídicí 
systémy, plánování a vnímání okolí,

– ověření splnění požadavků v raných fá-
zích vývoje metodou rapid prototyping,

– generování kódu pro vývoj prototypu 
i výrobu, s plovoucí i pevnou řádovou 
čárkou, pro mikroprocesory, GPU, FPGA 
i SoC,

– analýze dat z provozu vozidel,
– vývoji podle standardů Autosar a ISO 

26262.
Hlavními tématy semináře budou:

– virtuální vozidlo,
– modelování a simulace pro elektromobi-

litu,
– vývoj systémů pro autonomní řízení 

a asistenční systémy ADAS,
– umělá inteligence v automobilovém prů-

myslu,
– testování a ověřování cestou simulace 

v reál ném čase.
Seminář TCP 2022 se uskuteční v Ma-

sarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 – 
Dejvice, ve čtvrtek 12. května 2022 od 
13:00. Jednacími jazyky jsou čeština a slo-
venština. Vstup je zdarma, na základě re-
gistrace. Další informace včetně přihlášky 
na akci lze nalézt na https://www.humu-
soft.cz/event/technical-computing-pra-
gue-2022/. 

(Humusoft)


