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– 3 – ready: stroj je připravený, ale neběží na 
něm žádný program nebo byl aktivní pro-
gram pozastaven, popř. stroj obrábí v ruč-
ním režimu, bez programu,

– 4 – error: chyba, která zabraňuje provo-
zu stroje; může to být např. chyba v pro-
gramu nebo stisknutí tlačítka nouzového 
vypnutí stroje „total stop“ (nejsou to tedy 
chyby jako nízká hladina provozních ka-
palin, nízký tlak v pneumatickém systému 
apod., které nezabraňují provozu stroje),

– 5 – power off: stroj je fyzicky vypnutý nebo 
nemá spojení se serverem,

– 6 – program finished: do tohoto stavu je 
stroj uveden po korektním ukončení ce-
lého programu (tj. nikoliv po ručním po-
zastavení programu, kdy stroj přechází do 
stavu 3 – ready).

V tomto případě už měl zákazník vybudo-
vanou vlastní síťovou infrastrukturu a k dis-
pozici měl také úložiště dat a virtuální server. 
Frekvence sběru dat je 1 s a z každého stro-
je se sbírá přibližně 30 proměnných. Cel-
kem je připojených sedm strojů, viz sché-
ma na obr. 2.

Zákazníkovi jsou k dispozici dvě základní 
sestavy informací o každé zakázce. První je 
tzv. technologický report, v němž je souhrnně 

Obr. 4. Business report s informacemi o výrobní zakázce

uvedeno, kdy se zakázka vyráběla, na kterých 
strojích, jaké bylo zatížení stroje a jaké byly 
v jednotlivých osách teploty (obr. 3). Z těch-
to údajů je např. zřejmé, že některý operátor 
stroj přetěžuje.

Druhá sestava obsahuje výrobní údaje 
o zakázce: číslo zakázky, časy, kdy byla za-
kázka zahájena a kdy byla ukončena, a jaká 
byla čistá a hrubá doba výroby (obr. 4).

Plány do budoucna

O tom, jaké plány má firma Viena Interna-
tional do budoucna, Robin Mitana řekl: „Zá-
kazník plánuje sledovanie stavu strojov spo-
jiť s plánovaním výroby. K plánovaniu a op-
timalizácii sú treba spoľahlivé dáta o tom, čo 
sa vyrába, ako dlho, aký je podiel nezhod-

ných kusov a podobne. To bude druhá fáza 
tohto projektu.“

Ve firmě Viena International v Martině 
mají v současné době do systému zapojených 
prvních sedm strojů. „Díky řešení od firmy 
Sidat máme mimo jiné pod kontrolou výkon 
výroby, zejména na víkendových a nočních 
směnách, kdy nejsou přítomni směnoví mis-
tři,“ zhodnotil jeden z přínosů finanční ředi-
tel Viena International Milan Kalnický. Po-

dobné projekty má význam realizovat i po 
částech: nejprve monitorovat stav nejdůleži-
tějších a nejvytíženějších strojů a postupně 
přidávat další. Robin Mitana to komentuje: 
„Odporúčame, aby zákazníci u týchto typov 
projektov začali s pilotným projektom, kde 
sa na niekoľkých strojoch naučí, čo je po-
trebné sledovať, všetko si odskúšajú a odla-
dia. Potom sa môže projekt rozširovať aj na 
ostatné stroje.“

Společnost Sidat se věnuje vývoji a im-
plementaci řešení SIDAS pro sběr dat a mo-
nitorování obráběcích strojů již více než de-
set let. Při vývoji svého řešení spojila síly 
s Ústavem výrobních strojů a zařízení RCMT 
při ČVUT v Praze. Přínos této spoluprá-
ce spočívá především v tom, že odborníci 
z RCMT pomáhají při vývoji rozhraní na ši-
rokou škálu řídicích systémů výrobců stro-
jů CNC a díky tomu je firma Sidat schopná 
nejen nabídnout konektivitu řešení Sidas na 
většinu běžně používaných obráběcích stro-
jů CNC u českých a slovenských zákazní-
ků, ale ve spolupráci s RCMT zajistit ko-
nektivitu i v případech speciálních aplikací. 
V tomto roce firma Sidat uvádí na trh novou 
generaci řešení Sidas pod označením Sidas 
S3. Nová generace systému poskytuje svým 
uživatelům větší flexibilitu díky novému uži-
vatelskému rozhraní a možnostem reportová-
ní. Platforma Sidas současně rozšiřuje oblast 
sběru dat o možnosti monitorování spotřeby 
energií, zajištění sledovatelnosti a efektivity 
výroby či vizualizace výrobních procesů. Na 
systém Sidas spoléhá mnoho domácích i nad-
národních výrobních organizací, mezi jinými 
např. Viscofan, Schreiber Foods, Autoneum, 
Attl nebo IMC.

[Tiskové materiálly SIDAT a SIDAT Digital]

Petr Bartošík, Robin Mitana
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y   Vizuální kontrola spolehlivě 
s umělou inteligencí

Přemýšlíte, jak zefektivnit kontrolu kvali-
ty? Potýkáte se s nedostatkem kvalifikovaných 
kontrolorů a s jejich chybovostí? Řešíte rekla-
mace vašich výrobků častěji, než byste chtěli? 
Na odborném semináři, který pořádá společnost 
Intemac a jenž se uskuteční ve čtvrtek 13. dub-
na 2023 v Kuřimi, se účastníci dozvědí, jak jim 
s vizuální kontrolou kvality povrchu výrob-
ků může pomoct systém s umělou inteligencí 

(AI), získají přehled o hraničních technických 
možnostech špičkové optické kontroly při de-
tekci chyb systémy s AI, o tom, jaké parametry 
výrobku je tímto způsobem možné zkontrolo-
vat, a uvidí ukázku příkladu fungování reálného 
systému AI v praxi. Rovněž zjistí, jak díky vy-
užití systému AI redukovat náklady na kvalitu, 
a seznámí se s tím, jak získaná data z kontrol 
a z MES využít k optimalizaci výroby. Intemac 
navíc nabídne možnosti podpory zavádění systé-
mů s AI (snížení nákladů na zavedení systému).

Seminář je určen pro ředitele firem, ve-
doucí výroby nebo konstrukce, technické 

ředitele, vedoucí kvality, vedoucí projek-
tů a další zájemce o špičkovou spolehlivou 
optickou kontrolu kvality výroby ve strojí-
renství, plastikářském průmyslu, farmacii 
i v dalších průmyslových oborech.

Akce je pořádána ve spolupráci s partne-
ry testbedu Intemac: INspectorAI services 
a Optisolutions.

Další informace o semináři a přihláška: 
https://www.intemac.cz/akce/vizualni-kon-
trola-spolehlive-s-umelou-inteligenci-1/.
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