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Bavorskí šampióni
spojili sily
AI začína meniť
diagnostiku

Inteligentná továreň
značky IKEA

Veľká prestavba
energetických
systémov

Keď je v meste zelená vlna, Miško ešte stíha
dopísať zabudnutú úlohu. To je Ingenuity for life.
V mestách pribúdajú autá a organizácia dopravy sa stáva prioritou číslo jeden. Naše moderné
systémy pomáhajú na Slovensku riadiť dopravu na 250 svetelných križovatkách, cez ktoré
prejde 9 milónov áut denne. Myslíme nielen na plynulosť premávky, ale najmä na bezpečnosť
počas všetkých vašich jázd. To je Ingenuity for life.

siemens.sk/ingenuityforlife

Vážení čitatelia, milí priatelia,
nepochybne každý z vás počul o štvrtej
priemyselnej revolúcii a pozná jej označenie priemysel 4.0. Už menej ľudí vníma,
že rovnako významné, možno ešte hlbšie
zmeny dnes prežíva energetika. Ustupuje od centralizovaných veľkých elektrární
a výrobu čoraz viac preberajú rozdrobené
zdroje, ktoré produkujú obnoviteľnú energiu. Samozrejme, obrovský prerod nie je
bez problémov a skeptici ich radi využívajú ako argument, že zmena je predčasná
a unáhlená. Spotreba elektriny však neustále rastie a ďalej nemáme šancu pokrývať ju fosílnymi zdrojmi s devastačným
vplyvom na životné prostredie. Nemáme
dôvod čakať, naopak, hľadáme nové technológie a modely, ktoré revolúciu v energetike urýchlia. Hoci je prerod naozaj
zložitý, niet pochýb, že ho vďaka novým
technológiám dokážeme zvládnuť. Učíme

sa napríklad ukladať prebytočnú energiu
do veľkých batériových úložísk a v prípade potreby ich využiť ako záložný zdroj.
Tieto obrovské „duracellky“ stabilizujú
rozvodné siete, pomáhajú závodom s energeticky náročnou výrobou či lokálnym
energetickým systémom. Siemens sa snaží
byť lídrom v tejto oblasti a spolu s ďalšími
hráčmi posúva energetiku do efektívnejšej
a bezuhlíkovej budúcnosti.

Vladimír Slezák,
generálny riaditeľ,
Siemens, s.r.o.
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Radary nad Berlínom
Radary na satelitoch merajú zemský povrch s presnosťou niekoľkých centimetrov.
V porovnaní s optickými senzormi nie sú ovplyvnené meteorologickými podmienkami, ako sú oblaky alebo hmla, čo dovoľuje kontinuálne meranie. Nové technológie zároveň umožňujú vizualizáciu získaných dát. Digitálne 3D modely rozširujú možnosti využitia radarových družíc vo vede, v priemysle i vo verejnej správe.
Na snímke je „topológia“ centrálnej časti Berlína, ktorá ukazuje výškové parametre
a vzájomné vzťahy objektov infraštruktúry. Urbanistom umožňuje plánovať rozvoj
oblasti bez bezpečnostných rizík.

TECHNOLÓGIE
novinky
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eHighway v Kalifornii
Prvý projekt trolejového napájania nákladných automobilov v Spojených
štátoch otestuje, ako inovatívne technológie zvyšujú energetickú
účinnosť a znižujú emisie na frekventovaných diaľniciach.

20-tisíc dolárov

Dvojnásobným zvýšením účinnosti pohonu
v porovnaní s konvenčnými spaľovacími motormi sa spotreba energie zníži na polovicu.

Predpokladaná cena paliva, ktorú kalifornské
nákladné vozidlo triedy 8 ušetrí pri prejazdení
160-tisíc kilometrov na diaľnici.

miliónov ton

CO2 ročne možno ušetriť pri použití
elektriny z obnoviteľných zdrojov na
napájanie nákladných automobilov.

V cieľovom roku chce Kalifornia
znížiť emisie skleníkových plynov
o 80 percent. Redukcia emisií
z cestnej nákladnej dopravy v tom
bude zohrávať dôležitú úlohu.

1,6 kilometra

V meste Carson vybudovali na ulici Alameda trasu
systémom trolejového vedenia v oboch smeroch.

V Kalifornii testujú prvé hybridné kamióny
Spoločnosť Siemens uviedla do prevádzky prvý testovací systém eHighway na americkom kontinente. Trasa dlhá 1,6 kilometra sa nachádza v meste Carsen na diaľnici medzi prístavmi Los Angeles a Long Beach. Tri skúšobné kamióny využívajú systém elektrického napájania pozdĺž cesty, ktorý cez zberač na vozidle poskytuje energiu hybridnému pohonu. Inteligentný trolej vybavený senzormi, ktoré v prípade potreby prerušia kontakt s elektrickým vedením, umožní vozidlám bez problémov meniť jazdné pruhy. Cieľom projektu je odskúšať systém eHighway na amerických diaľniciach a pripraviť scenáre na jeho rozšírenie v budúcnosti. Skúsenosti zo Švédska, kde túto
technológiu testujú od polovice roka 2016, potvrdzujú dvojnásobnú efektivitu eHighway v porovnaní so spaľovacími motormi. Systém
o polovicu znižuje spotrebu energie a pomohol by znížiť lokálne znečistenie ovzdušia okolo amerických prístavov. Ťažké nákladné autá
sú totiž primárnym zdrojom smogu v južnej Kalifornii.

Aj bioprocesy možno digitalizovať

Pohľad do budúcnosti medicíny

Chemický a farmaceutický priemysel, ako aj potravinári využívajú pri výrobe svojich produktov bioprocesy – základným materiálom sú pritom často živé baktérie. Vývoj nových produktov je však
veľmi zložitý, nákladný a časovo náročný. Navyše lieky, kozmetika
i potraviny musia spĺňať náročné zákonné požiadavky. Spoločnosť
Siemens preto otvorila vo Viedni unikátne európske laboratórium
Living Lab, ktoré sa zameriava na digitalizáciu bioprocesov. Podľa
potrieb zákazníkov ich dokáže modelovať, simulovať a optimalizovať. „Laboratórium urýchli spojenie výskumu a jeho aplikácie v konkrétnych produktoch našich zákazníkov. Výsledkom však nebude
hmotný produkt, ale algoritmy a chemické vzorce,“ hovorí Wolfgang
Hesoun, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Austria. Najmä pri
výrobe liekov môže viesť digitalizácia bioprocesov k väčšej predvídateľnosti ich účinkov. Personalizovaná medicína si navyše v budúcnosti vyžiada produkciu malých sérií, a teda aj oveľa pružnejšie
výrobné procesy. Riešením je ich digitalizácia a automatizácia, ktorá
umožní rýchlu zmenu receptov a sekvencií procesov.

Zostava prístrojov pod spoločným názvom Nexaris Therapy
Suites radikálne zlepšuje zobrazovacie metódy v chirurgii a intervenčnej rádiológii. Spoločnosť Siemens Healthineers ich
predstavila v závere minulého roka na výročnom zasadnutí Rádiologickej spoločnosti Severnej Ameriky v Chicagu. Nexaris
Angio-CT je prvé hybridné zariadenie s funkciou Instant Fusion,
ktorá integruje obrázky z angiografie a CT do jednej snímky.
Technológia automaticky prekrýva obrazové informácie v spoločnom systéme súradníc, rádiológovi tak stačí „jeden pohľad“
na presnejšiu diagnostiku a kontrolu výsledkov. Nexaris Angio-MR-CT zasa kombinuje snímky z troch rôznych metód intraoperačného zobrazovania pri chirurgických zákrokoch. Vývojári našli riešenie, ktoré dovoľuje náročný a riskantný presun
pacienta medzi prístrojmi bez toho, aby musel meniť polohu.
„Multimodálne zobrazovacie súpravy dovoľujú nazrieť do budúcnosti medicíny,“ konštatuje profesor Lee Swanström z Ústavu obrazovej chirurgie (IHU) v Štrasburgu.

Parkovanie v krajine bicyklov
Holandsko si v cyklodoprave dlhodobo udržuje európske
prvenstvo – bicykle dosahujú 27-percentý podiel na všetkých jazdách a vo viacerých mestách je to dokonca 35 až
40 percent. Každý deň dorazí na železničné stanice štyristotisíc cyklistov, aby ďalej pokračovali k svojmu cieľu
vlakom. Prevádzkovateľ staníc NS Stations sa preto rozhodol vytvoriť sieť bezplatných a dostupných bicyklových
parkovacích staníc. V spolupráci so spoločnosťou Siemens
vytvoril samoobslužný koncept, ktorý umožňuje klientom rýchlo a bezpečne odstaviť bicykel. Siemens sa postará o monitorovanie parkovacích zariadení, aby garantoval dlhodobú funkčnosť systému a predvídal prípadné
poruchy. Zároveň nasadí inteligentné kamerové systémy, ktoré budú dohliadať na bezpečnosť cestujúcich. Nové parkovacie stanice otestovali na staniciach Bilthoven
a Heerenveen a zaznamenali výrazne vyššiu spokojnosť
cyklistov i využitie odstavnej plochy. V tomto roku pribudnú samoobslužné cykloparkoviská na ďalších štyridsiatich piatich železničných staniciach.

Najväčšia plávajúca veterná farma je v Škótsku
Pri severovýchodnom Škótsku vo vzdialenosti približne 25 kilometrov od
pobrežia Peterhead začala vlani na jeseň výrobu elektriny najväčšia plávajúca veterná farma na svete. Vznikla v spolupráci spoločnosti Statoil s firmou Siemens Gamesa. Každá z piatich šesťmegawattových veterných elektrární Siemens Gamesa, ktoré sú súčasťou projektu Hywind Scotland, má
78 metrov dlhú vyrovnávaciu podvodnú časť a tri kotviace laná, ktoré budú upevnené k morskému dnu, aby držali elektráreň v zvislej polohe. S celkovým predpokladaným výkonom farmy 30 megawattov sa projekt Hywind
stal najväčším svojho druhu na svete. Bude zásobovať elektrinou približne
20-tisíc domácností v lokalite Aberdeenshire. Elektrárne Siemens Gamesa
možno použiť pri hĺbke vody až do osemsto metrov, čo otvára oblasti, ktoré boli zatiaľ pre veterné elektrárne neprístupné.

Softvér, ktorý zachraňuje ľudí
Desivé zábery z budov, ktoré zachvátil
požiar alebo v nich hrozil výbuch, sú
nočnou morou nielen ich prevádzkovateľov, ale predovšetkým návštevníkov.
O záchrane ľudí v týchto krízových situáciách rozhodujú minúty. A tie treba
využiť maximálne efektívne na evakuáciu všetkých prítomných. Zvládnuť túto
neľahkú úlohu pomáha softvér od spoločnosti Siemens. Vylepšená verzia súčasného softvéru na kontrolu davu je plnoautomatizovaná a najlepším pomocníkom je už vo fáze návrhu budovy, teda
ešte predtým, ako sa začne s vlastnou
stavbou. Pracuje priamo s digitalizovanými plánmi budovy a sama si dokáže
prepočítať niekoľko nezávislých alternatívnych riešení pre rôzne počty ľudí
a rozličné východiskové podmienky. Dokáže rátať aj s takými nečakanými udalosťami, ako je napríklad zablokovanie
niektorých únikových ciest. Na základe
týchto analýz potom softvér sám navrhne konkrétne zmeny v konštrukčných
návrhoch budovy tak, aby z nej bolo
možné evakuovať čo najviac osôb v čo
najkratšom čase.

TECHNOLÓGIE
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Nové električky nastúpili do služby
Električka značky Siemens začala jazdiť po
koľajniciach siete verejnej dopravy v San
Franciscu. Začína sa tak plniť zmluva z roku 2014, keď mesto objednalo 219 týchto
ľahkých koľajových súprav v hodnote 650
miliónov dolárov. Pre spoločnosť Siemens
je to jedna z najväčších zákaziek v oblasti mobility v Spojených štátoch. Firma si aj
doteraz udržiavala na americkom trhu významnú pozíciu – každá tretia električka
alebo ľahké koľajové vozidlo je značky Siemens. Súpravy pre San Francisco sa vyrábajú v závode v Sacramente. Vychádzajú z modelu S200 a vďaka ľahkému pohonu, ktorý
rekuperuje brzdnú energiu, sú mimoriadne
úsporné. Navyše LED osvetlenie spotrebuje
o štyridsať percent menej energie ako klasické neónky. San Francisco je známe svojím rozsiahlym systémom verejnej dopravy,
ktorú denne využíva 700-tisíc cestujúcich.

New York sa dočká inteligentného letiska
Letisko LaGuardia v New Yorku čaká prestavba – nový ústredný terminál nahradí budovu z roku 1964 a cestujúcim poskytne lepšie služby,
pohodlie i bezpečnosť. Spoločnosť Siemens vytvorila s dodávateľom
stavby Skanska Walsh spoločný podnik s cieľom integrovať inteligentnú infraštruktúru priamo do konštrukčného riešenia stavby. Umožní riadiť a monitorovať každodennú prevádzku letiska a automaticky
reagovať na aktuálne potreby. Zároveň zvýši protipožiarnu bezpečnosť návštevníkov, ktorú bude riadiť centrálny poplachový panel. Nový
terminálový komplex zvýši ekologické parametre letiska. Umiestnený bude bližšie k existujúcemu centrálnemu parkovisku, čím sa uvoľní cenný priestor pre lietadlá. Bude využívať systém nástupných ostrovov s celkovou dĺžkou vyše troch kilometrov a lepšia logistika obmedzí
emisie uhlíka, ktoré vypúšťajú zaparkované lietadlá vo voľnobežnom
režime. Letisko LaGuardia je najmenšie z troch newyorských letísk
a obľúbené je vďaka svojej polohe v blízkosti Manhattanu. Spoločnosť
Siemens sa postupne stala hlavným technologickým a finančným partnerom metropolitného regiónu New York a významne sa podieľa na modernizácii infraštruktúry mesta.

Umelá fotosyntéza
na priemyselné využitie
Spoločnosti Evonik a Siemens pripravujú spoločný projekt Rheticus. Cieľom je využiť elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a baktérie pri premene oxidu uhličitého na špeciálne chemikálie. Základom budú procesy elektrolýzy a fermentácie. „Projekt má preukázať, že
umelá fotosyntéza je uskutočniteľná aj v priemyselných
podmienkach,“ vysvetľuje Thomas Haas, výskumník
spoločnosti Evonik Creavis. Umelá fotosyntéza znamená
premenu CO2 a vody na iné chemické látky kombináciou
chemických a biologických krokov. Ide o podobný proces, akým listy využívajú chlorofyl a enzýmy na tvorbu
glukózy. Výsledkom projektu bude skúšobná prevádzka
v závode Evonik v nemeckom meste Marl. Od roku 2021
by mala produkovať rôzne chemikálie, napríklad butanol a hexanol, ako aj suroviny na výrobu špeciálnych
plastov alebo potravinových doplnkov. V ďalšej fáze sa
uvažuje o výstavbe závodu s výrobnou kapacitou až do
20-tisíc ton ročne, pričom existuje potenciál na výrobu
ďalších špeciálnych chemikálií či palív.

V Holandsku si vytlačili cyklistický most
Holandská obec Gemert sa môže hrdiť prvým mostom v Európe, ktorý vyrobili v 3D tlačiarni. Je určený pre cyklistov, aj keď
podľa firmy BAM Infra, ktorá most postavila, konštrukcia by
udržala až päťtonovú záťaž. Most je dlhý osem metrov a široký tri a pol metra. Vytlačili ho z betónu v laboratóriu Technickej
univerzity v Eindhovene za tri mesiace. „Normálne sa predpätý betón napúšťa do foriem. Tento most sme však tlačili vrstvu
po vrstve, pričom je priečne spevnený oceľovými výstužnými
káblami, ktoré sme do konštrukcie umiestnili už pri tlači,“ povedal profesor Theo Salet. 3D tlačiareň vytlačila celkovo zhruba osemsto centimetrových vrstiev betónu, ktoré boli následne
obopnuté oceľovým drôtom. Konštruktéri nevytvorili naraz jednoliaty kus mostného telesa, ale šesť blokov, ktoré spojili až neďaleko miesta, kde most stojí. Tlačenie má oproti liatiu betónu
výhodu v tom, že sa spotrebuje menej materiálu. Trojrozmerná
tlačiareň ukladá betón len na miesta, kde je to naozaj potrebné,
takže sa nemrhá cementom. Je to dôležité, pretože výroba cementu
je spojená s vysokými emisiami oxidu uhličitého.

Psy sú inteligentnejšie ako mačky

Spory medzi milovníkmi mačiek a psov o inteligencii ich domácich maznáčikov sa zrejme nikdy neskončia. Najnovšie však do
polemík oboch táborov významne zasiahla veda, ktorá potešila
psičkárov. Výsledky štúdie odborníkov zo šiestich prestížnych
univerzít sú jednoznačné: psy sú oveľa chytrejšie. Kým doteraz
sa k porovnávaniu inteligencie zvierat používal pomer veľkosti
mozgu k zvyšku tela, brazílska profesorka Suzana Herculano-Houzelová z Vanderbiltovej univerzity pred časom prišla s inou
metódou. „Podarilo sa nám vyvinúť veľmi jednoduchý, rýchly
a lacný spôsob, ako spočítať mozgové bunky,“ informovala stanicu CNN. Štúdia odhalila, že pes má okolo 530 miliónov neurónov, zatiaľ čo mačky majú „sivých buniek“ iba približne 250 miliónov. Fakt, že tieto čísla sú výstižnejšie pri určovaní inteligencie ako samotná veľkosť mozgu, potvrdzuje príklad medveďa,
ktorý má síce desaťkrát väčší mozog ako mačka, ale neurónov
má rovnaký počet. Porovnanie psej a mačacej inteligencie bolo
súčasťou rozsiahlej štúdie o množstve neurónov v mozgoch mäsožravcov. Vedci pracovali s hypotézou, že inteligencia mäsožravých lovcov je vyššia ako ich bylinožravej koristi. To sa však prekvapujúco nepotvrdilo.

Jachta inšpirovaná pirátskym korábom
Talianska firma Lazzarini Design, ktorá stála za legendárnymi
automobilmi ako Alfa Romeo 4C Definitiva či Fiat 550 s motorom Ferrari, predstavila najnovšie futuristickú jachtu s názvom
Caronte. V slovenskom preklade ide o meno prievozníka Chárona z gréckej mytológie, ktorý prevážal zomrelých do podsvetia.
Inšpirovala sa legendárnym pirátskym korábom zo 17. storočia,
na základe ktorého navrhla koncept luxusnej jachty s heliportom. Caronte má bar, jedáleň, posilňovňu i bazén. Nechýba ani
garáž, takže na plavbu oceánom si majiteľ môže zobrať aj auto
a z prístavov vyrážať na suchozemské výlety. Osobitnou kapitolou sú dvere, ktoré po otvorení vytvoria platformu na kúpanie
a potápanie v mori. Pre posádku je určených šesť kajút a dôstojníci majú k dispozícii vlastné spálne. Najväčšia je vyhradená pre
kapitána. Má balkón a rovnako ako na starých lodiach sa nachádza na korme, čiže v zadnej časti lode. Jachta dlhá 58 metrov, široká 12 metrov a vysoká 16 metrov sa však ešte nestavia. Lazzarini Design čaká na prvého záujemcu, ktorý si ju objedná. Mala
by stáť okolo dvesto miliónov dolárov.

ĽUDIA
interview

Dáta odhalia
aj skryté
tajomstvá
strojov
AUTOR: Ľubomír Jurina
FOTO:	Ivan Fleischer
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„Na svete je veľa dobrých muzikantov, ale len
zopár je megaúspešných. Dôvodom je, že
sú dokonalí vo všetkých
detailoch. To isté platí o výrobe, úspech je
skrytý v maličkostiach,“
hovorí Michal Major,
riaditeľ popradského
závodu Whirlpool Slovakia, jedného z najlepších v celom globálnom
koncerne. Už niekoľko
rokov tu zavádzajú progresívnu výrobnú kultúru,
ktorá doslova na každom
kroku vedie k zlepšovaniu procesov vo veľkosériovej produkcii. Teraz sa
postupne pridávajú digitálne technológie. Ponúkajú detailný pohľad na
každé zariadenie i celú
fabriku a dávajú jej nové
schopnosti, o akých pred
pár rokmi nik ani netušil.

Akú pozíciu má popradský závod
medzi ostatnými v Európe?
Naše portfólio dosahuje viac ako tisíc modelov, vyrábame práčky plnené zvrchu
a spredu, s kapacitou bubna päť až deväť
kilogramov bielizne. Za dvadsaťpäť rokov
sme pod Tatrami vyrobili viac ako 32 miliónov práčok, pričom do zahraničia vyvážame 98 percent produkcie. Každých sedem sekúnd opúšťa montážnu linku jeden
finálny výrobok, denne expedujeme zákazníkom viac ako desaťtisíc kusov automatic-

sa rýchlo mení. S čím sme sa hrali, keď
sme boli malí? Zatĺkali sme klince, vŕtali,
skrutkovali alebo sekali drevo. A dnešné
deti? Za poplatok sa chodia pozerať, ako
vyzerá krava. Pri stroji nikomu z mladých
nenapadne, že treba premazať ložisko,
pretože už dávno nevedia, čo je vlastnoručne postavená drevená motokára. Ale
esemeskujú rýchlosťou blesku, ovládajú tablety a počítače a presne vedia, ako
nahodiť dáta a aplikácie. Máme novú generáciu ľudí, pre ktorých sú nové tech-

Na Slovensku sme tvoriví, vieme nachádzať najefektívnejšiu cestu k cieľu,
neradi plytváme časom, energiou a neobľubujeme zbytočnú prácu.
kých práčok podľa ich požiadaviek. Zhora
plnené práčky spoločnosti Whirlpool Europe sa vyrábajú iba v Poprade a zo všetkých predaných práčok v Európe pochádza
každá druhá od nás. Za jeden rok len na tejto platforme vyrobíme toľko práčok, že ak
by sme ich postavili za sebou, vytvorili by
rad dlhý 710 kilometrov, čo je vzdialenosť
z Popradu približne do Berlína.
Whirpool prišiel na Slovensko ako
jeden z prvých investorov už v roku
1992. Popradská fabrika sa postupne stala dôležitým článkom globálnej
korporácie a pomáha jej rozvoju. Ako
sa to podarilo?
Odpoveď je jednoduchá a zároveň zložitá. Nadviazali sme na tradíciu spoločnosti Tatramat a prepojili ju s Whirlpoolom.
Jednou z najlepších fabrík korporácie sme
sa stali aj vďaka tomu, že sme priekopníkmi nového progresívneho spôsobu výroby a procesov riadenia.

nológie prirodzenou súčasťou života. Ak
im ich nedáte, nič ich v závode neudrží
a odídu.
Darí sa vám mladých prilákať?
Pracujú u nás celé generácie rodín. Ľudia cítia, že majú možnosť sa sebarealizovať, priemerná seniorita je 10 a pol roka
a priemerný vek zamestnancov 39 rokov.
Chceme, aby Whirlpool pôsobil ako jeden
tím. Spája sa s tým rešpekt, integrita, diverzita a duch víťazstva. Záleží nám aj na
rozvoji talentov, hľadáme ich medzi svojimi ľuďmi, dávame priestor všetkým, ktorí
majú záujem vzdelávať sa. Zároveň intenzívne spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou aj s Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

Čo je základom progresu vo výrobe?
Ľudia. Ak chcete vybudovať spoločnosť,
ktorá je výnimočná a konkurencieschopná, musíte sa v prvom rade využiť potenciál a schopnosti svojich zamestnancov.
Whirlpool dnes patrí medzi najväčších
zamestnávateľov na Slovensku, no ako
lokálny zamestnávateľ cítime zodpovednosť predovšetkým voči ľuďom z regiónu.
Aktuálne u nás pracuje vyše tisíctristo zamestnancov a počet nadväzujúcich pracovných miest v regióne prevyšuje sedemtisíc.

Pre fabriku sú dôležití tvoriví ľudia
na všetkých úrovniach. Čo očakávate
od svojich manažérov?
Samostatnosť, schopnosť pozrieť sa na
veci inak, neustále hľadať nové spôsoby
a možnosti. A, samozrejme, víťazného ducha a ústretovú a tímovú spoluprácu. Len
v tíme, ktorý sa vie navzájom podržať,
potiahnuť jeden za druhého, dokážeme
efektívne pracovať. Ľudia na Slovensku sú
tvorí, hľadáme vždy tú najefektívnejšiu
cestu, neradi plytváme časom, energiou
a neobľubujeme zbytočnú prácu. Manažéri by mali vedieť toto všetko správne viesť
a usmerňovať, pretože potom môžete napredovať aj na globálnom a často turbulentnom trhu.

Zvyknete vravieť, že od ľudí možno
vyžadovať perfektný výkon, ale treba
im poskytnúť všetko, čo na výkon práce potrebujú. Čo im ponúkate?
Možnosť pracovať s najnovšími technológiami, to je základná podmienka. Doba

Znie to ako z učebnice lean manažmentu.
Áno, som veľkým zástancom metód štíhlej výroby, napokon, vo Whirlpool Slovakia som začínal na pozícii lean & industrial engineering manažéra. Popradská
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Michal Major (41) vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, fakultu BERG, kde neskôr učil ako odborný asistent. Pôsobenie
v priemyselnej výrobe začal v oblasti procesnej kvality v spoločnosti Gilbos Slovakia a v rámci automobilového priemyslu pokračoval na rôznych pozíciách v oblasti SQA, procesnej a zákazníckej kvality v spoločnosti Hyundai Mobis. Od roku 2007 zastával
pozíciu lean & production manažéra v spoločnosti Hengstler, neskôr pracoval na transformáciách výrobných závodov v spoločnosti IKEA Industries. V popradskej spoločnosti Whirlpool Slovakia pôsobil od roku 2011 ako lean & industrial engineering manažér, od začiatku roka 2015 je jej generálnym riaditeľom.
fabrika sa stala prvým závodom, ktorý už
v roku 2010 získal certifikácie Lean Academy vo všetkých troch kategóriách: Lean
Professional, Lean Executive a Lean Basic.
Čo pre vás znamená štíhla výroba?
Dnes je slovo lean veľmi populárne a stretávame sa s ním už takmer v každom druhu biznisu. Netreba za tým hľadať veľkú
vedu, je o zdravom sedliackom rozume,
systematickosti a disciplíne. Dáva vám
možnosť meniť veci a prispôsobovať tomu, čo reálne potrebujete. Lean je spôsob
riadenia, ale aj myslenia, je to dlhodobá
cesta, na ktorú sa fabrika vydá. V prvom
rade ide o zmenu kultúry, kde sa snažíte
šetriť zdroje a odbúravať straty akéhokoľvek druhu z výrobných procesov.
Čo to znamená vo výrobnom závode?
Začať sa zamýšľať, prečo leží na zemi
skrutka pri pracovisku, aby to bol aj pre
operátora signál, že niečo nie je v poriadku. Kvapka oleja na čistej podlahe hovorí
o netesniacom tesnení. Malo by byť samozrejmé, že každý pri odchode zo svojho pracoviska zhasne za sebou svetlo, aby
sa zbytočne neplytvalo energiou. Znie
to až banálne, ale presne takýto prístup

a spôsob práce zaručuje dlhodobú stabilitu a konkurencieschopnosť.
Aké zlepšenia vám priniesli lean metódy?
Očividné straty sa nám darilo eliminovať
už v minulosti. Dnes je našou najväčšou
výzvou analyzovať straty, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohlad. Ide nám o správne riadenie internej výroby, stabilizáciu

ktoré sme pred pár rokmi nepoznali. Toto
spojenie nám otvára úplne nové možnosti,
ako analyzovať a optimalizovať procesy. Je
to dôležité, pretože nemôžete správne riadiť výrobu i celý závod, ak nemáte správne dáta. Zber dát cez papier a pero je však
nepresný a ľudia nemajú radi „papierovačky“. Nasadenie digitálnych technológií
nám umožnilo zredukovať takúto nepridanú hodnotu pre ľudí vo výrobnej hale o tri-

V súčasnosti nie je problém zbierať veľké množstvo údajov,
výzva je skôr v tom, ako ich správne použiť.
výrobného plánu a podobne. Snažíme sa
hlbšie pochopiť mikroprestoje našich výrobných liniek a takto dosiahnuť maximálny výstup. V internej logistike cielene
eliminujeme hliadkovanie a jazdy naprázdno tak, aby sme dosiahli maximálnu efektivitu vysokozdvižných vozíkov
a ťahačov.
Aký je podľa vás vzťah medzi leanom a digitalizáciou, prípadne dnes
populárnym konceptom priemyslu 4.0?
Je to vzťah niečoho, čo je overené a roky
úspešne existuje, a nových technológií,

dsať percent. Namiesto vypĺňania tabuliek
sa chcú venovať dôležitejším veciam.
Aké dáta zbierate z výroby a na čo
vám slúžia?
V súčasnosti nie je problém automatizovať zber veľkého množstva údajov, výzva je skôr v tom, ako ich správne použiť.
Ako mnohé iné podniky, aj my zbierame
a vyhodnocujeme údaje o bezpečnosti,
kvalite, efektivite, produktivite, množstve zásob a rozpracovanosti výroby či
spotrebe energií. V poslednom čase sme
sa zamerali na skvalitnenie zberu dát

o efektívnosti využitia zariadení (OEE),
ktoré vyhodnocujeme elektronicky v reálnom čase. Priemerné OEE dosahujeme
v súčasnosti 85 percent a vďaka zozbieraným dátam a následným krokom sme
zvýšili kvalitu našich produktov na trhu
o tridsať percent. Naším cieľom je taký
zber dát, aby sme dokázali odhaliť koreňové príčiny prestojov, porúch či nepodarkov.

Na digitálnom dvojčati intenzívne pracujeme v internej logistike. V súčasnosti
máme zavedený sledovací systém, ktorý
sme si sami navrhli a vyvinuli v spolupráci s externým dodávateľom. Vidíme online pohyb a štatistiky v rámci celej flotily
internej logistiky. Slúži nám na odosielanie informácií o reálnej spotrebe na montážnych linkách pre pracovníkov zásobovania a o potrebe zásobenia konkrétnych

Som zástancom automatizácie, no jej nasadenie
musí byť efektívne a prinášať výrobcovi hodnotu.
Využívate aj pokročilejšie nástroje
digitálneho podniku, napríklad digitálne dvojča a virtuálnu realitu?
Náš prístup v 3D digitalizácii a virtuálnej
realite je pragmatický. Zväčša pracujeme
v 2D zobrazení – je to pružnejšie a zároveň menej náročné na hardvérové a softvérové vybavenie. Kritické časti závodu
máme digitalizované v 3D. Keď implementujeme nové výrobky, mimoriadne
dôležitá je prípravná fáza. Vtedy je lepšie všetko odsimulovať v počítači. Vďaka
tomu sme o dvadsať percent rýchlejší pri
nábehu na nové portfólio.

pracovísk „práve včas“. Zároveň zbierame
štatistiky o reakcii zásobovania na požiadavku výroby.
Aké ďalšie kroky očakávate v digitalizácii výroby? Budú práčky niekedy
vyrábať len roboty?
Možné je všetko. Som zástancom automatizácie, no jej nasadenie musí byť efektívne a prinášať výrobcovi hodnotu. Potenciál
ľudí je veľmi veľký, človek sa dokáže veľmi
rýchlo prispôsobiť a reagovať na nové požiadavky. Pri automatizácii a robotizácii
stále musíme rátať s určitou maximálnou

efektívnosťou zariadení a náročnejšou adaptáciou na nové požiadavky. Samozrejme,
výrobné systémy sa veľmi rýchlo vyvýjajú
a už dnes existujú koncepty agilných, adaptívnych, inteligentných výrobných systémov, ktoré dokážu vyrábať veľmi efektívne.
Sám som zvedavý, kam sa až ľudstvo dokáže v inováciách a vývoji nových technológií
dostať.
Whirlpool v Poprade je výrobným
vzorom pre európsky región koncernu.
Zapája sa aj do výskumu a vývoja nových práčok?
Vývojové laboratóriá a certifikované testovacie zariadenia postupne budujeme od
vstupu Whirlpoolu na Slovensko. Zhruba
osemdesiatčlenné vývojové oddelenie pôsobí v našom závode už dlhé roky a vyvíja
nové produkty a komponenty nielen pre popradský závod, ale aj pre iné regióny, Áziu
aj Ameriku. Za jeden z najväčších úspechov
nášho tímu považujem najrýchlejší vývoj
a implementáciu nového produktu do výroby v histórii našej korporácie. Expertom
z Popradu stačilo len osem mesiacov, aby
dostali produkt z prázdneho výkresu do
sériovej výroby. Výsledkom bola výkonom
najkvalitnejšia práčka na trhu.
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Energetické
systémy zažívajú
veľkú prestavbu
Stále rastúci záujem o ekológiu, rozhodnutia zrieknuť sa fosílnych palív
a liberalizovať trh vedú k výrazným zmenám vo výrobe i distribúcii
elektriny. Začala sa veľká prestavba energetických systémov s cieľom
efektívne začleniť obnoviteľné zdroje a pokryť pritom rastúci dopyt po
elektrine. Bez nových technológií to však nejde. Elektrine musia dať
viac inteligencie, flexibility a dokázať uskladniť jej prebytky.
AUTOR: Ľubomír Jurina, Martin Valášek,
Christopher Findlay, Zürich
FOTO: Siemens, Pictures of the Future,
ENGIE/Christoph Busse, Bernd
Schumacher, archív

D

odnes využívame koncept výroby
a distribúcie elektrickej energie,
ktorý vzišiel z veľkej „bitky
prúdov“ v závere 19. storočia. Thomasa A. Edisona, zástancu jednosmerného prúdu, vtedy porazil Nikola Tesla

s myšlienkou využiť na zásobovanie elektrickou energiu
striedavú trojvodičovú elektrickú sieť.
Tento koncept najprv úspešne
odskúšali v Nemecku. V roku
1891 na elektrotechnickej výstave vo Frankfurte nad Mohanom elektrickú energiu vyrábala vodná turbína v mestečku
Lauffen na rieke Neckar, vzdialená od výstaviska 180 kilometrov. Bolo to po prvý raz, čo sa
podarilo preniesť elektrickú
energiu na takú veľkú vzdialenosť s prijateľnými stratami.
Teslovo víťazstvo definitívne potvrdila veľká elektráreň
na Niagarských vodopádoch,

Elektráreň na Niagarských vodopádoch Nikolu Teslu a Georgea Westinghousa (vľavo) začala koncom 19. storočia éru centralizovanej výroby elektriny. Po sto rokoch sa nástupom obnoviteľných zdrojov systém rozdrobuje a približuje k spotrebiteľovi.

ktorú v roku 1896 postavil so
svojím podporovateľom Georgeom Westinghousom. Odvtedy sa elektrina vyrába
centralizovane. Elektroenergetika postavená na veľkých
zdrojoch bola pritom budovaná tak, aby sa výroba prispôsobovala aktuálnej spotrebe,
lebo vtedy sú podmienky na
prevádzku elektrických sietí
ideálne.

Storočie elektriny
Elektrina sa stala základom
moderného života a dnes je
hlavným zdrojom energie na
pohon mnohých strojov a zariadení. Lenže každá minca

má dve strany. Prvou, pozitívnou, je dostupnosť elektriny
pre spotrebiteľov a pohodlný
spôsob jej ovládania. Energetici však dobre poznajú aj
druhú stranu mince – nevyhnutnosť neustále udržiavať
vyrovnanú bilanciu tokov výkonov v elektrizačnej sústave. Problémom zostáva aj naša neschopnosť akumulovať
elektrickú energiu vo väčšom
a efektívnejšom meradle.
Po sto rokoch od „bitky prúdov“ sú tieto negatíva ešte
výraznejšie. Záver 20. storočia ukázal, že nárast spotreby elektriny nie je možné
pokrývať klasickými fosílny-

– najmä veterné a solárne
elektrárne. Tie sú však závislé
od počasia a ťažko predvídať
ich výstupnú kapacitu. Slnku
a vetru nikto nerozkáže, a tak
v distribučných sieťach dochádza k nadmernému zaťaženiu.
Súčasne sa ustupuje od centralizovanej produkcie elektriny z veľkých zdrojov a všetko
smeruje k rozdrobenej distribuovanej výrobe, ktorá je čoraz bližšie k spotrebiteľovi.

Inteligentnejšia
energia
V Európe v prestavbe svojho
systému najďalej pokročilo
Nemecko. Už dnes tvoria ob-

percent, pričom vďaka stavbe nových veterných parkov
vzrástol podiel elektriny z vetra na pätnásť percent.
Elektroenergetici zároveň
riešia otázku, ako dosiahnuť
bezpečné a spoľahlivé dodávky energií. Nik nemá chuť
vynakladať enormné financie na rozsiahle rekonštrukcie rozvodných sietí. Riešenie
sa hľadá v nových inteligentných technológiách. Príkladom sú veľké batériové úložiská, ktoré dokážu akumulovať
krátkodobé prebytky energie
a v prípade potreby sa zmenia
na záložný zdroj. Ako ukazujú doterajšie skúsenosti s ba-

Ustupuje sa od centralizovanej produkcie elektriny z veľkých zdrojov
a všetko smeruje k rozdrobenej distribuovanej výrobe.
mi zdrojmi pre ich negatívny vplyv na životné prostredie. V mnohých krajinách tiež
ochladol záujem o jadrovú
energetiku.
Ako riešenie sa ponúkli nové
druhy obnoviteľných zdrojov

noviteľné zdroje v energetickom mixe krajiny celú tretinu
a do roku 2050 sa ich podiel
zvýši na 80 percent. Vo Veľkej
Británii zasa znížili za ostatných šesť rokov podiel elektriny vyrobenej z uhlia na sedem

tériovým modulárnym systémom Siestorage spoločnosti
Siemens, nové riešenia nájdu
efektívne uplatnenie v celom
energetickom reťazci – od výrobcu elektriny až po spotrebiteľa.
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Siestorage:
kontajner plný
technológie

Uložená elektrina

Technológie Siemens pomáhajú zabezpečiť stabilitu energetických systémov pre všetkých hráčov – od výrobcov elektriny až po spotrebiteľov. Kľúčovým prvkom je modulárny batériový
systém Siestorage (Siemens Energy Storage).

Veľkokapacitná batériová akumulácia má hlavné uplatnenie
v energetických spoločnostiach. Prvý pilotný projekt nasadenia Siestorageu s výkonom 1 MVA a kapacitou 500 kWh uviedla do prevádzky v roku 2012 spoločnosť ENEL, najväčší hráč na
energetickom trhu v Taliansku. Systém pomohol integrovať do
lokálnej siete fotovoltickú elektráreň spoločne s nabíjacou stanicou pre elektromobily a zabezpečil stabilitu napätia a reguláciu záťaže. Pri výpadku hlavnej napájacej siete je schopný uviesť
lokálnu sieť naspäť do prevádzky.
V rozvodni Mydlovary v Juhočeskom kraji slúži inštalácia Siestorageu na zálohovanie energie, reguláciu napätia a zmiernenie
špičiek. Spoločnosť E.ON tak primárne rieši kompenzáciu odchýlok obchodníka s elektrickou energiou. Dodaný systém s kapacitou 1 MWh je dosiaľ najväčší batériový akumulačný systém
v Českej republike.
Systém Siestorage využíva spoločnosť Engie Deutschland na
prečerpávacej vodnej elektrárni na rieke Pfreimd v severovýchodnom Bavorsku. Batériové úložisko dopĺňa existujúce zariadenia a umožňuje efektívnejšiu výrobu a spracovanie energie.
Systém s kapacitou 13 MWh je najväčších zariadením tohto druhu, ktoré doteraz Siemens dodal.

S

ystém Siestorage reaguje na tri pálčivé výzvy,
ktoré dnes trápia elektroenergetikov: optimalizuje subjekty pripojené
k elektrickej sieti, poskytuje jej
flexibilitu a pomáha veľkým
spotrebiteľom elektriny, aby
ich neohrozovali výpadky.
Systém dokáže kompenzovať
negatívny vplyv obnoviteľných
zdrojov energie v kritických
miestach siete – reguluje činný i jalový výkon presne podľa
aktuálnych požiadaviek. V čase
nízkeho zaťaženia môže energiu z obnoviteľných zdrojov
akumulovať a počas odberovej
špičky ju dodávať do siete.

Stabilita v sieti
Siestorage je modulárny energetický batériový systém s najnovším modelom výkonných
lítiovo-iónových batérií a výkonnej elektroniky. Skladá sa
z troch hlavných častí: batériovej skrine, riadiaceho systému
a skrine silového pripojenia.
Naakumulovaný výkon dodáva cez AC/DC menič priamo do
siete nízkeho napätia alebo cez
transformátor do siete vysokého napätia a naopak.
Modulárnosť systému umožňuje široký rozsah optimálneho výkonu. V minimálnej
konfigurácii (s inštaláciou do
dvoch skríň) má menovitý výkon 32 kW a garantovanú kapacitu 16 kWh. Túto minimálnu zostavu možno rozširovať
ďalšími batériovými a meničovými skriňami, pričom rozsah

pre akumuláciu a riadenie
výkonov je 280 kW až 16 MW.
Modulárne kontajnerové riešenie navyše uľahčuje dopravu na stavenisko, minimalizuje montážne práce a rozširuje
možnosti využitia v rozličných lokalitách.

Pohotová reakcia
Veľkou prednosťou systému
je reakčná rýchlosť, daná jeho
konštrukciou. Nepoužíva žiadne pohyblivé mechanické časti,
ale najmodernejšiu spínaciu
a výkonnú techniku, modul na
vyvedenie výkonu, vývodový
transformátor a riadiaci systém. Všetky tieto zariadenia
vyvinul Siemens špeciálne pre
túto aplikáciu.
Reakčný čas je v milisekundách a celková účinnosť prevyšuje 80 percent. Rýchlosťou odozvy, ako aj účinnosťou
systému Siestorage prekonáva
plynové elektrárne, ktoré sa
tradične na pomocné služby
používajú.
Riadiaci systém Simatic pracuje so všetkými potrebnými
dátami, ktoré majú vplyv na
správnu a ekonomickú prevádzku. Dôležité parametre
vrátane teploty každej batérie
sa monitorujú a riadiaca jednotka nastavuje optimálny
proces ich nabíjania i vybíjania. Podstatné je, aby sa batérie
nabíjali maximálnym možným
prúdom, ale zároveň aby ich
teplota neprekročila povolenú
toleranciu, čím sa dosahuje ich
optimálna životnosť.

Rozsah funkcií systému Siestorage je veľmi
široký a nájde uplatnenie v energetike,
priemysle, infraštruktúre, ako aj pri výstavbe
komerčných a bytových komplexov.
Pomocník v energetike

V útrobách kontajnera je špičková technológia vyvinutá špeciálne pre Siestorage.

má všestranné využitie
Prečerpávacia vodná elektráreň Engie Deutschland na rieke Pfreimd.

Siestorage je energetickou poistkou pre výrobu ocele v Eisenhüttenstadte.

Inteligentné siete

Rezerva pre priemysel

Akumulácia energie je základným prvkom inteligentných sietí
(smart grids) i dodávok elektriny pre inteligentné mestá (smart cities). Systém Siestorage pomáha tiež zvyšovať nezávislosť lokálnych
či autonómnych sietí. Široké využitie obnoviteľných zdrojov predpokladá budovanie mikrosietí (microgrids). Ide o malé komunity – obce, priemyselné komplexy či univerzitné areály – schopné vlastnými
zdrojmi pokryť svoje energetické potreby. Len v Nemecku by ich malo vzniknúť niekoľko tisíc. Pilotný projekt mikrosiete otestovala spoločnosť Siemens s partnermi v bavorskej obci Wildpoldsried. Vlani
na jeseň po prvýkrát odpojili lokálnu sieť od verejnej elektrickej siete.
Dodávky elektriny z miestnych veterných a solárnych elektrární boli
aj vďaka akumulácii energie vysoko stabilné a nedošlo k žiadnym výpadkom. „Wildpoldsried demonštruje podmienky, ktoré budú v budúcnosti bežné v celom Nemecku. Obec je akýmsi laboratóriom, kde
overujeme nové koncepty a technológie,“ konštatoval po úspešnom
experimente projektový manažér Siemensu Michael Metzger.

Siestorage sa stará o spoľahlivé dodávky elektriny aj v podnikoch s energeticky náročnou výrobou. Počas špičkových odberov dodáva naakumulovanú energiu a firmám šetrí platby za
prekročenie dohodnutých maxím. Naopak, pri výpadku hlavnej
siete batérie okamžite zabezpečia dodávky elektrickej energie
až do jej obnovenia. Ak to trvá nečakane dlho, poskytnú dostatočne dlhý čas na prípravu a štandardné ukončenie prevádzky
strojov a zariadení.
Siestorage s kapacitou 1 MWh zabezpečuje záložné napájanie
pre plynovú turbínu s výkonom 153 MW v priemyselnej elektrárni firmy Vulkan (CEO) v meste Eisenhüttenstadt. Elektráreň
plní dôležitú úlohu pri výpadku hlavnej 110-kilovoltovej distribučnej siete – dodáva elektrinu a teplo do oceliarne ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, najväčšej oceliarne na východe Nemecka.
Siestorage takzvaným čiernym štartom uvedie do chodu 400-kilowattový motor plynovej turbíny elektrárne Vulkan.

Romantická bavorská dedinka Wildpoldsried je energeticky sebestačná.

Možnosti batériových systémov Siestorage
Využitie

Príklady použitia

Dodávky elektrickej energie
do smart Grids

•
•
•
•

Dodávky elektrickej energie
pre priemysel

•
•
•
•

Integrácia obnoviteľných zdrojov

• kontrola nábehu
• časový posun
• stabilizácia dodávok/odberu
(riadenie kapacity)

Odklad rekonštrukcie P&D

• riadenie zaťaženia v špičkách
• časový posun
• regulácia kmitočtu

black štart
kontrola nábehu
časový posun dodávky
stabilizácia dodávok/odberu
(riadenie kapacity)
• úspora paliva/nafty
• regulácia kmitočtu
(rezerva primárnej kontroly)
• riadenie zaťaženia v špičkách
black štart
zálohovanie energie
kompenzácia nafty
riadenie zaťaženia v špičkách,
kompenzácia

I N O V Á C IE
téma čísla

Model kogeneračnej
elektrárne WUN
Bioenergie a továrne
na pelety.

Vo Wunsiedeli
urobili malú
revolúciu
Desaťtisícové nemecké mestečko ukazuje, ako sa
postupne zmení energetický systém celej krajiny.

M

estečko Wunsiedel
leží blízko bývalej železnej opony,
len tridsať kilometrov západne od českého Chebu.
A hoci je studená vojna minulosťou, región dodnes pociťuje
relatívnu izoláciu a ekonomické znevýhodnenie. Obyvatelia
si zvykli spoliehať sa na vlastné
sily a možno práve to bolo jedným z motívov, prečo podporili
vytvorenie nezávislého lokálneho energetického systému.
Nový koncept uvádza do života
mestský podnik SWW Wunsiedel. Vedie ho výkonný riaditeľ
Marco Krasser, ktorý do firmy
nastúpil v roku 1998. Počas
dvoch desaťročí urobil malú
revolúciou a vytvoril model,
ktorý je inšpiráciou pre ostatných. Návštevníci z celého
sveta chodia do Wunsiedelu
takmer denne a chcú v reálnych podmienkach spoznať,
ako bude v budúcnosti fungovať nemecká energetika.

Model pre budúcnosť
Prvým krokom bola zmena obchodného modelu mestského

podniku. SWW Wunsiedel sa
rozhodol prejsť od jednoduchého komoditného predaja elektrickej energie a plynu
domácnostiam a firmám na
komplexnejší systém, ktorý
bude využívať len obnoviteľné zdroje.
Do portfólia spoločnosti pribudla solárna elektráreň a veterné turbíny. Biomasu využíva kogeneračná elektráreň
Holenbrunn, ktorú prevádz-
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Technologickým partnerom
mesta je spoločnosť Siemens.
Vyvinula model na prepojenie
obnoviteľných zdrojov energie
v inteligentnej lokálnej sieti.
Súčasťou riešenia je aj batériový systém Siestorage s kapacitou 8,4 megawattu na ukladanie prebytočnej elektriny.
Firme SWW Wunsiedel pomôže
lepšie zvládať kolísavý prítok
z miestnych veterných turbín
a fotovoltických polí. Zároveň
poskytuje nový zdroj financií:
batéria umožní dodávať elektrinu do primárnej siete a inkasovať poplatky. Príjmy sa využijú na splácanie nákladov na
obstaranie batérie.

Mesto ako sklad energie
Mesto chce využiť aj ďalšie
energetické technológie, ktoré
postupne odstránia z lokálnej
ekonomiky emisie CO2. Neďaleká skláreň produkuje ročne tisíc ton tohto skleníkového plynu. Zariadenie Siemens
Silyzer by ho mohlo s využitím
nadbytočnej elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov premeniť na skladovateľnú chemickú
energiu. V procese metanizácie
reaguje CO2 s vodíkom a vzniká

Marco Krasser,
výkonný riaditeľ
SWW Wunsiedel.

do inteligentných sietí. Marco
Krasser verí, že sa podarí vytvoriť koncept „mesta ako skladovacieho systému“, ktorý bude
kľúčovým prvkom decentralizovanej energetiky celej krajiny.

Vzor pre ostatných
Cieľom SWW Wunsiedel je do
roku 2030 uspokojiť všetky potreby na elektrickú energiu,
vykurovanie a elektromobilitu
výhradne využitím biomasy,
solárnej a veternej energie. Vytvára model, ktorý by čoskoro
mohli nasledovať aj ďalšie nemecké i európske mestá.
Marco Krasser odporúča všetkým, aby začali osvetou medzi
obyvateľmi. „Vyvinuli sme veľké úsilie v komunikácii s verejnosťou,“ hovorí. Firma zriadila
informačné centrum nazvané
Dom budúcej energie. Návštevníci si tu môžu prezrieť modely
miestnej distribučnej siete, ako

Súčasťou riešenia je aj batériový systém Siestorage s kapacitou
8,4 megawattu na ukladanie prebytočnej elektriny.
kuje dcérska spoločnosť WUN
Bioenergie. Vyrába elektrickú energiu a teplo spaľovaním
drevného odpadu z blízkych
lesov. Zároveň využíva odpadové teplo na výrobu drevných
peliet s vysokou energetickou
hodnotou z drevnej drviny zo
susednej píly. „Je to naše zlato
– množstvo energie uložené do
peliet,“ vysvetľuje M. Krasser
a ukazuje na obrovské zásoby
peliet, nahromadené buldozérmi v blízkosti elektrárne.

metán a voda. Keďže metán je
hlavnou zložkou zemného plynu, môže byť zavedený do existujúcej plynárenskej siete, kde
bude spotrebiteľom k dispozícii
ako čistá energia.
Tím M. Krassera pripravuje
projekt mestskej infraštruktúry pre elektromobilitu a má
ďalšie nápady. SWW Wunsiedel
je súčasťou európskeho projektu GOFLEX, zameraného
na vývoj nových modelov pre
dodávky obnoviteľnej energie

aj údaje v reálnom čase o výrobe energie a zaťažení v lokálnej
mestskej sieti.
Nevyhnutnou podmienkou je
aj digitálna výmena informácií
medzi prvkami infraštruktúry.
Mesto zriadilo vysokorýchlostnú dátovú sieť Gigabit Ethernet,
ku ktorej sa pripojilo už dvadsať percent domácností a ich
počet rýchlo rastie. Pre efektívne využitie zdrojov obnoviteľnej energie sú totiž informácie
v reálnom čase nevyhnutné.

Aj Česko
sa dalo do
pohybu
Batériové systémy na stabilizáciu
siete a riadenie odchýlok sa stávajú
nedeliteľnou súčasťou energetiky
našich západných susedov.

Č

eské energetické firmy odštartovali prvé projekty veľkokapacitných úložísk elektriny. V areáli rozvodne
110/22 kV v Mydlovaroch spoločnosti E.ON na juhu Čiech
pribudli koncom novembra dva veľké sivé boxy, približne vo veľkosti návesu kamióna. V ich útrobách sa nachádza prvý
a dosiaľ najväčší batériový akumulačný systém v Českej republike. Siestorage s kapacitou jednej megawatthodiny (MWh) poslúži
primárne na kompenzáciu odchýlok v elektrickej sieti.
Obrovskú batériu využíva v Prakšiciach v okrese Uherské Hra-

V Česku vzniká kompetenčné centrum, ktoré obchodne
pokryje oblasť východnej Európy a časť strednej Európy.
diště skupina Solar Global, jeden z najväčších výrobcov energie
zo slnka v Česku. Takisto bude slúžiť na vyrovnávanie distribučnej siete a bude schopná ukladať elektrinu z elektrární skupiny, ako aj prebytkov v sieti.
Zámer vybudovať veľké batériové úložisko energie v obci Tušimice ohlásila tiež spoločnosť Innogy. Akumulátory nabehnú do
ostrej prevádzky na prelome tohto a budúceho roka.

Pilotný projekt
Systém Siestorage dodaný do rozvodne Mydlovary je umiestnený v dvoch kontajneroch. V prvom sa nachádza VN rozvádzač
22 kV a transformátor 1 250 kVA. V druhom kontajneri sú inštalované lítiovo-iónové (Li-ion) batérie, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou dodávok.

Kontajnerové riešenie znížilo náklady na stavebnú časť a minimalizovalo montážne práce. Kompletizáciu celého zariadenia viedli pracovníci spoločnosti Siemens AG a na realizácii sa
podieľali aj českí dodávatelia. „Prvá inštalácia tohto zariadenia
v Českej republike je pre nás dôležitým míľnikom aj preto, lebo
by u nás malo vzniknúť kompetenčné centrum, ktoré obchodne pokryje oblasť východnej Európy a časť strednej Európy,“
konštatoval Tomáš Hüner, riaditeľ divízie Energy Management
Siemens ČR (v súčasnosti je ministrom priemyslu a obchodu ČR
v demisii).
Náklady na prvý akumulačný systém takéhoto kapacitného rozsahu v Českej republike sčasti pokryla dotácia z eurofondov.
V prípade úspešnej prevádzky uvažuje firma E.ON o jeho rozšírení až do veľkosti 10 MWh inštalovanej kapacity.

Osvedčená cesta
V západnej Európe využívajú energetické podniky veľké batériové akumulátory už niekoľko rokov. Na Slovensku ani v Českej
republike zatiaľ nie je oblasť pripájania akumulačných jednotiek do sietí podchytená. Preto je dôležité, aby sa energetické firmy aj legislatíva na ich príchod pripravili. „Sme si istí, že prevádzka našej pilotnej jednotky preukáže, že batériová akumulácia je pre elektroenergetiku veľkým prínosom,“ hovorí Michal
Jurík, projektový manažér v spoločnosti E.ON.

Prečo lítiovo-iónové batérie
Každá nastupujúca technológia vyvoláva aj obavy o bezpečnosť,
najmä ak ide o systémy, ktoré obsahujú veľké množstvo energie.
Pri batériách napríklad môže dôjsť k vnútornému skratu v základnom bloku, ktorý spôsobí jeho prehriatie a následnú deštrukciu.
„Preto je pre projektantov veľkých batériových jednotiek dôležité,
aby zničenie jedného bloku nepoškodilo iné,“ hovorí M. Jurík.
Riešenie Siestorage využíva lítiovo-iónové batérie. Dôvodom je
predovšetkým ich elektrická a mechanická bezpečnosť, umožňujú detailnú online diagnostiku stavu jednotlivých článkov
a majú dlhú životnosť. „V lítiovo-iónových jednotkách sa nenachádza čisté lítium, ktoré je veľmi reaktívne, ale len jeho stabilné oxidy,“ vysvetľuje M. Jurík.
Práve batériové systémy založené na technológii Li-ion sa pri akumulácii elektriny využívajú najčastejšie. Siemens využíva najmä
batérie spoločnosti LG. Medzi ich hlavné výhody patrí schopnosť
nabíjania a vybíjania veľkým prúdom a rýchly reakčný čas v milisekundách. Rýchlosť nabíjania a vybíjania – C-rate je v priemere
dva- až štyrikrát väčšia ako pri iných typoch batérií. K ďalším výhodám patrí minimálne samovybíjanie a pamäťový efekt, ktorý
nemá reálny vplyv na prevádzku počas deklarovanej životnosti.

TECHNOLÓGIE
digitalizácia
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Prieskum:
digitalizácia
zvyšuje obrátky
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Až 90 percent firiem na Slovensku považuje
digitalizáciu za svoju prioritu. Vidia jej jednoznačné
prínosy, ale zároveň si uvedomujú, že sú len na
začiatku dlhej cesty.

F

irmy na Slovensku vidia v digitalizácii možnosť zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na domácom
i regionálnom trhu. Neočakávajú
pritom skokové prínosy, rátajú s dlhodobými efektmi a väčšina má plány digitalizácie rozložené na päť i viac rokov. Takéto zistenia priniesol prieskum agentúry
GfK, ktorý pripravila pre spoločnosť Siemens. V auguste a septembri sa do neho
zapojilo takmer dvesto spoločností po celom Slovensku, pričom osemdesiat percent bolo z priemyslu.

Pokrok v administratíve
Hoci závery prieskumu znejú optimisticky, ukázal, že firmy si doteraz digitalizáciu nesprávne zamieňali s automatizáciou. „Ich predstavu o digitalizácii naj-

uviedli ako najlepšie rozpracované tri
štvrtiny spoločností,“ hovorí Július Filo,
sektorový líder GfK.
V administratíve išlo buď o rôzne ekonomické softvéry určené na automatizáciu
účtovných úkonov, o systémy, ktoré generujú objednávky pre dodávateľov. V plánovaní sa automatizované procesy najvýraznejšie uplatňujú v údržbe. Lepším
nákupom náhradných dielcov skracujú plánované odstávky, predvídajú nevyhnutné zásahy a celkovo operatívnejšie
prepájajú údržbu s nákupom.
Automatizácia administratívy však ešte
neznamená skutočnú digitalizáciu. Tá je
predovšetkým o zbere, meraní a analyzovaní dát, ktoré dávajú o výrobe lepší prehľad a pomáhajú v rozhodovaní.
„Ak chcú dnes podnikoví manažéri vedieť, čo sa vo výrobe deje, aké sú napríklad prestoje, náklady na jednotlivé typy výrobkov, vyťažiteľnosť strojov alebo kvalita výroby, potrebujú podrobné

Digitalizácia zvyšuje dopyt po kvalifikovaných ľuďoch. Ich nedostatok
považuje až štyridsať percent firiem za najväčší problém.
lepšie opisuje automatizácia, zber údajov
a analýza a optimalizácia procesov. Sústreďovali sa najmä na digitalizáciu administratívy a plánovanie. Tieto oblasti

prevádzkové údaje. Žiaľ, veľa výrobných
podnikov stále ani netuší, koľko energií
spotrebujú na jeden výrobok alebo v akej
kvalite vlastne vyrábajú,“ upozorňuje

Marián Filka z oddelenia priemyselnej
automatizácie a pohonov v spoločnosti
Siemens.

Plánujete pokračovať v digitalizácii? V akých oblastiach?

Nasleduje výroba
Firmy si podľa J. Fila potrebu takejto „vyššej fázy“ digitalizácie uvedomujú. „Začínajú sa identifikovať s pojmom priemysel 4.0 a vidia v ňom budúcnosť, ktorej sa
nevyhnú, ak chcú udržať konkurenčnú
schopnosť,“ vysvetľuje analytik GfK.
Takmer osemdesiat opýtaných firiem sa
v ďalšej etape sústredí na výrobu. Digitalizácia umožní lepšie optimalizovať
a monitorovať výrobné procesy. To je podmienka vyššej stability výroby a kvality
výrobkov. V digitálnom svete totiž platí zásada, že „procesy sa musia dodržiavať, systém vás inak nepustí“. Komplexná
analýza dát zároveň poskytuje podklady
pre efektívne plánovanie. Umožní napríklad predchádzať stratám spôsobeným
opakujúcimi sa výpadkami a eliminovať
ďalšie riziká ohrozujúce výrobu.
Ďalšie efekty digitalizácie nemožno len
tak vyjadriť v procesných schémach alebo excelových tabuľkách. Zlepšuje napríklad bezpečnosť práce, pracovné prostredie
a znižuje riziká havárií. To všetko prispieva
ku kultúre firmy a zvyšuje prestíž podniku.
Lídri digitalizácie vzbudzujú rešpekt v celom odvetví a sú atraktívnejším zamestnávateľom pre mladých ľudí s technickým
vzdelaním. To môže byť z perspektívneho
hľadiska rozhodujúci faktor.

Považujete digitalizáciu za prioritu? Na aké obdobie?

V ktorých oblastiach u vás digitalizácia najviac pokročila?

Ľudské otázky
Ak sa spomínajú ľudia, digitalizácia sa ich
dotýka z viacerých strán. V prvom rade
automatizácia výroby a robotizácia vedie
k oveľa lepšiemu využitiu ľudských zdrojov. Nerieši len nedostatok ľudí, ale napríklad aj fluktuáciu a s ňou spojené znižovanie kvality pracovnej sily. „Pred pár rokmi
by som povedal, že najväčším problémom
je nedostatok kvalifikovaných odborníkov.
Lenže dnes musím konštatovať, že chýba
akákoľvek pracovná sila,“ upozornil jeden
z účastníkov prieskumu.
Na druhej strane digitalizácia ďalej zvyšuje dopyt po kvalifikovaných ľuďoch. Ich
nedostatok považuje až štyridsať percent
firiem za najväčší problém, ktorý limituje nasadzovanie nových technológií.
Všeobecný nedostatok ľudských kapacít
označil prieskum ako najväčšiu prekážku
digitalizácie. K nemu sa pridávajú aj neistoty vzhľadom na návratnosť investície
a finančné ťažkosti (22 percent ich vníma
ako problémové), ako aj nedostatok znalostí o možnostiach digitálnych technológií (18 percent).

Zdroj: GfK

Zisky z digitalizácie
Z firiem, ktoré sa v prieskume vedeli vyjadriť k priemernej ročnej výške investícií
na projekty digitalizácie, tri štvrtiny vynaložili za posledné tri roky na digitalizáciu menej ako päť percent svojich príjmov.
Zvyšok dal viac – vklad približne ôsmich
percent firiem dokonca prevýšil desatinu
ich príjmov.
Odrazili sa tieto investície vo vyššej efektívnosti ich biznisu? „Až 85 percent firiem
odpovedalo kladne, ale prevažná väčšina
dosiahla vyššie príjmy nepriamo, vďaka

jednoduchšej a transparentnejšej prevádzke,“ konštatuje J. Filo.
Aj to len potvrdzuje, že digitalizácia by mala nabrať na obrátkach, pretože vo výrobe
dokáže priniesť priame výnosy: v produktivite, úsporách či kvalite. Až 86 slovenských
firiem pripravuje projekty digitalizácie v nasledujúcich troch rokoch. Ak sa zamerajú
na správne ciele, môžu posunúť slovenské
firmy a najmä priemysel na vyššiu úroveň.
Nielen v technologickej oblasti – digitalizácia vyžaduje aj vzdelanejších zamestnancov
a špičkový vrcholový manažment.

TECHNOLÓGIE
p r i e m y s e l 4 .0

Inteligentná
továreň
značky IKEA

AUTOR: Anton Gérer
FOTO: Shutterstock

Závod IKEA Industry Flatline v Malackách už
niekoľko rokov využíva technológie, o ktorých sa
na Slovensku len začína intenzívne diskutovať
– digitálnu výrobu a koncept priemyslu 4.0.

O

krem veľkého obchodného domu
v Bratislave má dnes
IKEA na Slovensku aj
niekoľko výrobných závodov.
Jedno z centier je v Malackách
a pod názvom IKEA Industry
Cluster sústreďuje tri spoločnosti – IKEA Industry Board,
IKEA Industry Flatline a IKEA
Components. Prácu v nich našlo tisícpäťsto pracovníkov.

Premena závodu
Flatline
Začiatky IKEA v Malackách
siahajú k prelomu milénia,
keď v roku 2001 s investíciou
68 miliónov eur spustila výrobu v závode Flatline. V rokoch
2012 a 2013 došlo k jeho zásadnej prestavbe, v rámci ktorej vznikol zatiaľ najmodernejší závod na výrobu nábytku
na Slovensku, patriaci k špičke
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aj v Európe. Výnimočné je, že
celý koncept navrhli a uviedli
do života slovenskí odborníci
– desaťčlenný domáci investičný tím, spolu s ďalšími spolupracovníkmi, využil vlastné
know-how i skúsenosti z iných
závodov IKEA.
Prestavba závodu Flatline reagovala na zmenu výrobného
sortimentu – závod začal vyrábať kúpeľňový nábytok a nábytkové predné plochy s vysokolesklými fóliami. „V rámci
projektu bolo celkovo nainštalovaných 197 kamiónov novej
špičkovej technológie. Okrem
toho došlo k výmene ďalších
technológií a vybudovali sme
novú infraštruktúru, rozvody,
výrobu stlačeného vzduchu,
odsávanie i osvetlenie,“ približuje rozsah modernizácie projektový manažér IKEA Industry Anton Dvořák.
Zadanie však nerátalo len
s rozsiahlou výmenou technologických zariadení. Posunulo sa o kus ďalej: požadovalo

zavedenie automatizovanej
veľkosériovej výroby s procesmi založenými na princípoch
inteligentnej továrne. Išlo o to,
aby každý výrobok zodpovedal individuálnym potrebám
zákazníka a firme zároveň zabezpečil ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Nová dátová
architektúra
Inteligentná továreň stojí na
digitalizácii procesov, zbere
a vizualizácii údajov a na ich
využití pri tvorbe výrobku.
Architektúra továrne Flatline
sa skladá z dvoch vzájomne
prepojených celkov: výrobno-ekonomického procesu a riadenia kvality.
„V rámci prvého procesu sledujeme, čo a v akom množstve sme vyrobili, v akom stave rozpracovanosti jednotlivé
produkty sú, čo máme nakúpiť, čo predávame... To všetko
sú údaje, ktoré v reálnom čase
získavame z našich výrobných

liniek automatizovaným spôsobom bez zásahu človeka,“
vysvetľuje autor konceptu digitalizácie a zberu dát Peter
Marcely.
Druhou oblasťou je riadenie
kvality. Systém SCADA WinCC
od spoločnosti Siemens slúži ako platforma na integráciu
zariadení a ako zdroj dát potrebných na riadenie kvality.
S každým dielcom sa cez celú
výrobu nesie séria údajov, ktoré presne identifikujú, v akom
čase a za akých podmienok bol
vyrobený. Cez webovú aplikáciu sa môže každý oprávnený
používateľ pozrieť na jednu
z päťdesiatich webových stránok, ktoré informácie zobrazujú. Na zlepšenie kontroly
kvality pripravujú aj nasadenie systému na spracovanie
obrazu. Tu však zatiaľ narážajú na problém, ako identifikovať povrchové chyby na vysokolesklej plastickej fólii, ktorá
je navyše prekrytá ochrannou
fóliou. Takýto systém na trhu
s prijateľnou cenou ešte nie je.

Balenie a údržba
Závod Flatline používa na manipuláciu robotizované pracoviská. „Vybavené sú priemyselnými robotmi ABB a robotom KUKA. V aplikáciách, kde
sa vyžaduje vysoká prepravná
rýchlosť, sú nasadené portálové manipulátory s vákuovými
prísavkami,“ vysvetľuje technologický manažér Michal
Bocán.
V baliarni automaty a roboty
pripravujú kartónové škatule,
zatvárajú ich, zalepujú, značia
a paletizujú. V budúcnosti by
mali jednotlivé dielce aj vkladať. „Máme ambíciu vytvoriť
spoločné pracovisko, kde budú
pracovať ľudia aj roboty a vzájomne si budú meniť svoje pozície,“ hovorí A. Dvořák.
Pre veľkosériovú výrobu je
mimoriadne dôležitá údržba.
V závode Flatline využíva dva
systémy. Pre potreby údržby
sa vizualizujú údaje zo SCADA,
ktoré sledujú chod výrobných
liniek, napríklad počet a druh
prestojov. Na ich základe sa
rozhoduje o ďalších akciách

Robot KUKA sa spolu s ďalšími robotmi ABB využíva na manipuláciu s polotovarmi.

a postupoch údržby. Druhý
systém poskytuje kompletné
riadenie údržby podporované počítačom. Upozorňuje na
všetky nutné a plánované výkony pre každé technologické
zariadenie. Ďalším krokom bude zavedenie konceptu totálne produktívnej údržby (TPM)
v rámci celého koncernu IKEA,

(slúžia na riadenie a plánovanie výroby) a fyzikálnych údajov (podporujú riadenie kvality). Vizualizáciou každej linky
možno v reálnom čase získať
informácie o tom, čo vyrába,
aký je na to plánovaný čas,
stav rozpracovanosti zákazky, aká je celková efektívnosť
zariadenia (OEE), plánovaný

V závode Flatline možno nájsť všetko, čo sa dnes
považuje za súčasť konceptu priemysel 4.0.

kde bude ťažisko postavené na
online monitorovaní stavu zariadení.

Ukážka priemyslu 4.0
V závode Flatline možno nájsť
všetko, čo sa dnes považuje za
súčasť konceptu priemysel 4.0.
Kyberneticko-fyzikálne systémy tvoria jednotlivé výrobné linky. Osadené sú rôznymi
druhmi snímačov na zber dát

a predpokladaný čas ukončenia objednávky či celkový počet vyrobených dielcov na konci objednávky.
Sieťové prepojenie výrobných
liniek a logistického systému
spolu s údajmi z jednotlivých
produktov tvorí základ internetu vecí a služieb. Po kompletizácii palety posiela linka údaje internému logistickému systému, ktorý navedie

automatický prepravný koľajový vozík. Prevezme hotovú paletu a autonómne ju uloží na
predpísanú pozíciu v medziskladoch. Kompetentní pracovníci majú vďaka tomu online prehľad o tom, čo sa kde
v danej chvíli nachádza.
Systém na riadenie životného
cyklu produktov (PLM) sa v závode Flatline využíva špecificky – dizajn výrobkov je v kompetencii návrhárov vo Švédsku
a malacký výrobný závod nie
je ani v kontakte s koncovým
zákazníkom. V rámci PLM preto participuje najmä na dizajne výrobných procesov – či už
z hľadiska výrobných postupov, alebo bezpečnosti práce
či ochrany životného prostredia v súlade s firemnými normami IKEA.
IKEA má v Malackách inteligentnú továreň, ATP Journal 7/2017.
Skrátené a publikované so súhlasom autora.
© ATP Journal. Všetky práva vyhradené.
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Vodič len zaparkuje vedľa pouličnej lampy a pripojí do zásuvky inteligentný nabíjací kábel.

Pouličné lampy
sa zmenia na
nabíjačky

AUTOR: Hubertus Breuer
FOTO: Ubitricity

Berlínsky startup Ubitricity prišiel s nápadom, ako jednoduchým
spôsobom zaplniť ulice miest nabíjacími stanicami pre elektrické vozidlá.

N

a splnenie záverov Parížskej dohody o zmene klímy je
podľa Medzinárodnej energetickej agentúry nevyhnutné, aby do roku 2030
pätinu všetkých cestných vozidiel vo svete poháňala elektrina z batérií. Európska únia
chce v rovnakom čase vidieť
na cestách tretinu všetkých
nových vozidiel s elektrickým
alebo iným alternatívnym pohonom. Parížska mestská rada

dokonca uvažuje o zákaze
vstupu vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2030.

Nabíjanie na ulici
To všetko hrá do karát rozvoju elektromobility. Na naplnenie vízie bezuhlíkovej dopravy však treba okrem zvýšenia
podielu obnoviteľnej elektriny
splniť aj ďalšie predpoklady.
Jedným z nich je zatraktívnenie elektromobilov. Vodiči by
mali mať napríklad dostupné

nabíjacie stanice všade tam,
kde najčastejšie dlhší čas parkujú – doma alebo na pracoviskách. S plne nabitou batériou
by vyrážali do práce, za nákupmi alebo zábavou a späť. Špeciálne rýchlo nabíjacie stanice by potom využívali len pri
cestách na väčšie vzdialenosti
mimo mesta, ktoré nie sú až také časté.
Odpoveďou na túto požiadavku
je systém SimpleSockets, ktorý vyvinul berlínsky startup

Ubitricity. Umožní získať elektrickú energiu prakticky na
akomkoľvek mieste a navyše
premení elektromobily na inteligentné úložiská. Aj to bol
dôvod, prečo sa spoločnosť Siemens rozhodla kúpiť podiel
v Ubitricity – nová technológia
spája viaceré aktivity koncernu
v oblasti elektrifikácie, digitálnych systémov a inteligentných sietí. Siemens zároveň
využije svoj potenciál na vylepšenie technológie a jej uvedenie do praxe.

Jednoduché ako
smartfón
Technológia SimpleSockets
sa skladá z troch prvkov: inteligentného merača spotreby elektriny, nabíjacieho kábla
a sieťovej zásuvky. Možno ju
jednoducho nainštalovať v parkovacích garážach, obytných či
administratívnych budovách,
ako aj na existujúcu elektrickú
infraštruktúru, napríklad verejné osvetlenie.
V rámci pilotného projektu osadili koncovky SimpleSockets

Merač spotreby je srdcom novej technológie – identifikuje nabíjací bod a odosiela
dáta o spotrebe. V budúcnosti sa zmení na inteligentný prvok smart grids.

V šiestich mestských častiach Londýna zmenila spoločnosť
Ubitricity päťdesiat lámp na nabíjačky elektromobilov.

na pouličné lampy vo viacerých štvrtiach Londýna. Inštalácia jednej trvala polhodinu
a vyšla na tisíc eur, čo je zlomok času a nákladov na zriadenie samostatnej nabíjacej
stanice. Navyše zásuvky negenerujú takmer žiadne prevádzkové náklady.
Vodič len zaparkuje vedľa
pouličnej lampy a pripojí do
zásuvky inteligentný nabíjací kábel. Ten identifikuje nabíjací bod a zapne napájanie.
Po skončení nabíjania sa údaje
o spotrebe odošlú do Ubitricity
cez bezpečné mobilné spojenie.
Spoločnosť ich odovzdá mobilným dodávateľom energie,
ktorí každý mesiac na základe
zmluvy účtujú klientom spotrebovanú elektrinu. „Cieľom je
zjednodušiť nabíjanie elektrických vozidiel cez inteligentný
nabíjací kábel ako pri použití
smartfónu,“ vysvetľuje Frank
Pawlitschek, generálny riaditeľ
a spoluzakladateľ Ubitricity.
V Nemecku je desať miliónov
pouličných lámp. „Najmenej
jedno až dve percentá možno

okamžite vybaviť našou technológiou. Vodiči by získali
to, čo tak naliehavo potrebujú pri nákupe elektromobilu:
lacný spôsob, ako dobíjať batérie priamo pred vlastnými
vchodovými dverami,“ dodáva
F. Pawlitschek.

Startup a gigant
Technológia má potenciál nielen pre rozvoj elektromobility,

V súčasnosti je merač spotreby súčasťou kábla,
o pár rokov bude integrovaný priamo do vozidla.

Siemens nemá osobitný záujem o jednotlivé nabíjacie
stanice. „Chceme ponúknuť
balíky flexibilných riešení
a digitálnych služieb pre našich zákazníkov – energetické
spoločnosti, priemyselné firmy, ako aj logistické a developerské spoločnosti. Ponúknuť
možnosť inštalácie optimálnej infraštruktúry nabíjačiek
v parkovacích garážach, na

Elektromobily sa o pár rokov budú predávať spolu so
zmluvami o dodávkach zelenej energie.
ale aj systémov smart grids.
Inteligentné káble by mohli
riadiť nabíjanie podľa aktuálnej situácie v sieti a využiť
vozidlá ako decentralizované
úložiská energie. Základom
sú pritom dáta získané inteligentnými nabíjacími káblami.
Do tejto oblasti chce divízia
Siemens Energy Management
sústrediť svoje know-how
a využiť systém SimpleSockets
pri rozvoji digitálnych smart
sietí a ďalších technológií.

veľkých firemných parkoviskách, v budovách i na celých
uliciach,“ vysvetľuje Moritz
Ingerfeld zo Siemensu.
Technológia Ubitricity rozširuje portfólio koncernu, v ktorom dnes prevládajú nástenné a rýchle nabíjacie stanice.
Siemens sa okrem toho v súčasnosti angažuje v úspešnom
americkom startupe ChargePoint. Sídli v Kalifornii a SimpleSockets umožnia ďalej rozširovať sieť nabíjacích staníc

pre elektromobily v Spojených
štátoch.

Elektromobil v sieti
Inteligentný kábel však nie je
posledným slovom tejto technológie. Siemens momentálne
pracuje na zlepšení parametrov merača spotreby energie
a ďalším krokom bude jeho integrácia priamo do vozidla.
„Chceme, aby sa technológia
SimpleSockets vyvíjala rovnakým spôsobom ako systém
satelitnej navigácie,“ vysvetľuje F. Pawlitschek. Aj navigácia bola zo začiatku doplnkovou výbavou, dnes je súčasťou vozidiel a v budúcnosti
bude nevyhnutnou podmienkou na prechod k autonómnym autám. „Sme presvedčení, že o pár rokov sa budú
elektromobily predávať spolu so zmluvami o dodávkach
zelenej energie, ktorá sa bude
využívať na ich dobíjanie. Stanú sa tak jedným z najdôležitejších prvkov inteligentných
elektrických sietí,“ uzatvára
F. Pawlitschek.
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Hyperloop: zatiaľ
viac marketingu
ako technológie
Objaví sa piaty druh dopravy? Po cestnej, koľajovej, leteckej
a lodnej je teraz podľa všetkého na rade magnetická – vyznačuje
sa vysokými rýchlosťami a jej prostredím je vákuum. V posledných
rokoch sa teší veľkému záujmu. Ako inak, keď ju na výslnie vyniesla
technologická celebrita hviezdnej veľkosti Elon Musk.

E

lon Musk nie je prvý, kto prišiel
s nápadom umiestniť superrýchle
vlaky s magnetickým pohonom do
vákuových tunelov. Je však prvý,
kto sa pokúša inšpirovať nadšencov na
tento druh dopravy a robí pre to mnoho
konkrétnych krokov.

Muskova vlna
V auguste 2013 zverejnil E. Musk rozsiahly dokument Hyperloop Alpha, v ktorom
podrobne opísal vysokorýchlostný dopravný systém s názvom hyperloop. Mal
by byť schopný jazdiť v potrubiach s vákuom rýchlosťou vyše tisíc kilometrov za
hodinu a z Los Angeles do San Francisca
alebo z New Yorku do Washingtonu sa tak
dostať za tridsať minút. Technický koncept poskytol ako voľne dostupný – open
source. Kto má chuť, môže z neho čerpať
a postaviť si vlastnú konštrukciu. „Autori dokumentu povzbudzujú všetkých
členov komunity, aby prispeli k návrhu

Elon Musk poskytol koncept Hyperloop Alpha ako voľne dostupný a vyzval všetkých, aby vytvorili technológiu
pre nový druh dopravy.

AUTOR: Ľubomír Jurina
FOTO: SpaceX, Hyperloop One,
HTT, Krauss Maffei, NASA,
National Museum
of American History –
Smithsonian Institution

technológie na hyperloop,“ odkázal vtedy
E. Musk.
Nasledoval ďalší krok – Muskova firma
SpaceX postavila v roku 2016 v Kalifornii
testovacie potrubie s dĺžkou 1,6 kilometra. Má priemer 180 centimetrov a možno
v ňom vytvoriť 99,8-percentné vákuum,
čo je prostredie, s akým sa počíta aj v reálnej prevádzke. V rámci súťaže Hyperloop Pod Competition je k dispozícii vývojárom a univerzitám, aby začali vyvíjať
kapsuly. V prvom kole sa to najlepšie darilo technikom z Massachusettského technologického inštitútu a Technickej univerzity v Mníchove.
Muskova iniciatíva vyvolala vlnu nadšenia. Postupne vyniesla na vrchol dve firmy, ktoré sa rozhodli sny o magnetickej
doprave zmeniť na realitu.

Hyperloop One
Najďalej pokročila firma Hyperloop One.
V roku 2014 ju založil americký „anjelský

Rob Lloyd opustil kreslo šéfa Cisca, aby mohol riadiť firmu Hyperloop One, ktorá sa zatiaľ vo vývoji dostala
najďalej.

Dirk Ahlborn na čele firmy Hyperloop Transportation Technologies skúša priniesť hyperloop aj na
Slovensko.
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Testovacia dráha DevLoop meria päťsto metrov a firma
na nej odskúšala technologický demonštrátor XP-1.

technológia, takzvaný airlock. Zabezpečuje prechod vozidla medzi dvoma atmosférickými stavmi: bežnou hustotou vzduchu
a vákuom, ktoré v tuneli dosahuje hodnotu ako vo výške 60 kilometrov nad morom.

Hyperloop Transportation
Technologies

investor“ Shervin Pishevar a prizval ďalších známych investorov do nových technológií. Medzi nimi aj Petra Diamandisa,
ktorý s vizionárom Rayom Kurzweilom
založil slávnu Univerzitu singularity.
Firma sa usadila v jednom z inovačných
inkubátorov v Silicon Valley a začala priťahovať zvučné mená. Od polovice roku 2015 ju vedie Rob Lloyd, ktorý sa pre
hyperloop vzdal šéfovania v Ciscu. Vlani v októbri zlákala napokon aj Richarda
Bransona. V rámci strategického partnerstva poskytol spoločnosti Virgin Group
finančnú injekciu 85 miliónov dolárov
a vďaka svojim skúsenostiam z dopravného biznisu sa bude starať o obchodný
úspech hyperloopu. Úzke väzby potvrdila
aj zmena názvu na Virgin Hyperloop One.
R. Branson sa v decembri stal jej prezidentom, pretože S. Pishevar odstúpil po

obvineniach zo sexuálneho obťažovania
(ktoré popiera).
Hyperloop One získal od investorov
takmer tristo miliónov dolárov. Adekvátne sa im za to odmenil. V púšti neďaleko
Las Vegas postavil výrobný závod Metalworks a o kúsok ďalej testovaciu dráhu
DevLoop dlhú päťsto metrov. V závere minulého roka na nej prototyp XP-1 dosiahol
svetový rýchlostný rekord 387 kilometrov za hodinu. Teoreticky by mohol ísť
až 1 200-kilometrovou rýchlosťou, na to
by však potreboval predĺžiť dráhu aspoň
o dva kilometre.
Dôležitejšie ako rýchlosť však bolo úspešné odskúšanie všetkých technologických prvkov hyperloopu: vákua, magnetickej levitácie, podvozku, elektromotora, ovládacích prvkov i elektroniky.
Krstom ohňom úspešne prešla aj kľúčová

Druhá firma má o niečo pomalší štart.
Hyperloop Transportation Technologies
(HTT) založila spoločnosť JumpStartFund, ktorá v Silicon Valley hľadá nádejným startupom financovanie a dáva dohromady odborníkov, aby posúvali ďalej
dobré nápady.
Pod vedením Dirka Ahlborna HTT získala
vyše sto miliónov dolárov. Firma zamestnáva okolo tridsať ľudí. Koordinujú vývojové práce takmer osemsto externých
inžinierov, zamestnaných vo firmách ako
SpaceX, Boeing alebo v NASA. Svoj vložený čas vymieňajú za opcie na akcie HTT,
ktorých hodnota bude v prípade úspechu
určite zaujímavá.
HTT zároveň uzatvára partnerstvá na
konštrukciu hyperloopu a získala tiež licenciu na systém inductrack, technológiu pasívnej magnetickej levitácie. Šéf
D. Ahlborn tvrdí, že inžinieri „vyriešili
všetky technické problémy“. Napriek tomu HTT žiaden funkčný prototyp zatiaľ
nepostavil. Buduje však osemkilometrovú skúšobnú trať v Quay Valley na polceste medzi Los Angeles a San Franciscom
a ohlásil projekt výrobnej základne vo
francúzskom Toulouse.

Už hľadajú trate
Obe firmy potrebujú na ďalšie fungovanie finančných investorov. Neustále preto beží marketingová kampaň o veľkej

perspektíve a výhodách novej dopravy.
Samozrejme, najpresvedčivejším argumentom by bol záujem potenciálnych používateľov.
Hyperloop One vyhlásil súťaž Global Challenge, aby prilákal mestá a regióny, ktoré
by mohli prioritne získať hyperloop. Súťaž uzavrel vlani v septembri a vybral štyri perspektívne trate v Spojených štátoch,
dve vo Veľkej Británii a v Indii, po jednej
v Kanade a Mexiku.
HTT sa, naopak, sústredila na strednú
Európu a za laboratórium si vybrala Bratislavu. Mladému a dynamickému regiónu ponúkla spojenie Bratislava – Viedeň
a neskôr Budapešť. Začiatkom roka 2016
podpísala dohodu s Ministerstvom hospodárstva SR a do projektu zapojila aj slovenské inovatívne spoločnosti, napríklad
c2i a RV Magnetics. Prvá vyvíja vysokopevný uhlíkový kompozit Vibranium na
plášť hyperloopu, druhá senzory na sledovanie jeho mechanického pnutia, čo je
dôležitý parameter bezpečnosti.
Prirodzene, v hre sú aj ďalšie trate. Obaja konkurenti sa chcú napríklad usadiť
v Spojených arabských emirátoch, kde
majú bohatí šejkovia slabosť pre hi-tech
novinky. V závere roku 2016 získali dohody o trasách z Abú Zabí do centra Dubaja (Hyperloop One) a do Al Ainu (HTT).
Z Abú Zabí trvá cesta autom do oboch
miest poldruha hodiny, hyperloop by to
zvládol za desať minút pri maximálnej
rýchlosti 1 200 km/h.
Hoci obe spoločnosti zverejňujú renderované obrázky hypermoderných staníc všade po svete, zatiaľ k žiadnej reálnej dohode
o stavbe trate nedošlo. Vždy išlo len o štúdie uskutočniteľnosti. Mali by zodpovedať
otázku, či je stavba vôbec reálna z technickej stránky, ako by vyzerala z konštrukčného hľadiska a či sa bude na stavbe podieľať súkromný alebo verejný sektor. Mali by
tiež riešiť legislatívne súvislosti.

Rozhodnú financie
Dirk Ahlborn z HTT tvrdí, že do desiatich rokov bude hyperloop pripravený na
komerčné využitie. Môže sa stať dokonca
prvým verejným dopravným systémom,
ktorý by bol schopný fungovať bez dotácií štátu. Energetická nenáročnosť, použitie obnoviteľných zdrojov a trate popri
už fungujúcej dopravnej infraštruktúre
by mohli ponúknuť pomerne rýchlu návratnosť. A to s nižšími cenami cestovných lístkov ako pri ostatných druhoch
dopravy. Napríklad na trati z Los Angeles
do San Francisca by jednosmerný lístok
mohol stáť tridsať dolárov, v Abú Zabí
pätnásť.

Beach Pneumatic Transit (1870 – 1873).

Emile Bachelet (1910).

Transrapid firmy Krauss-Maffei (1971).

Koncept známy
vyše sto rokov
Rok 2013, keď Elon Musk spustil ofenzívu na podporu hyperloopu,
sa považuje za začiatok novej dopravy. Nie je to celkom pravda.

P

redchodcu hyperloopu navrhli v roku 1910 americkí inžinieri Robert
Goddard a Emile Bachelet. Ich „lietajúci vlak“ mal levitovať na magnetoch vo vákuu v uzavretom tuneli a trasu z Bostonu do New Yorku zvládnuť za
12 minút. Nápad sa nikdy nerealizoval, ale
R. Goddard sa aj tak zapísal zlatým písmom
do histórie techniky. V roku 1930 ako prvý
na svete postavil a úspešne otestoval raketu
na kvapalné palivo. Jej koncept využili pri
letoch na Mesiac i v raketoplánoch.
V Goddardových a Bacheletových časoch
chýbali na hyperloop technológie. Známa
bola len potrubná pošta, ktorá sa využívala na rýchlu dopravu správ a dokumentov. O pohyb sa staral tlak vzduchu: kompresory ho stláčali a vývevy z potrubia
vysávali. Pneumatický pohon sa dokonca
uplatnil aj v doprave ľudí. V rokoch 1870
až 1873 vozil cestujúcich systém Beach
Pneumatic Transit na Manhattane. Predchodcu newyorského metra navrhol konštruktér Alfred E. Beach. Mal jednu zastávku a jednu kabínu.
Okrem vákua je pre hyperloop kľúčovou
technológiou magnetická levitácia (maglev).
Základnú teóriu jej využitia vytvorili americkí vedci James Powell a Gordon Danby
v 60. rokoch minulého storočia. Vlaky sa
pohybujú na vankúši magnetického poľa, ktoré vytvárajú supravodivé magnety

zabudované v trati i vo vlaku. Vznášajú sa
tak približne 1,2 centimetra nad dráhou.
Do „hyperloopov bez tunela“, čiže magnetických vlakov, sa začiatkom 70. rokov
pustili Nemci a Japonci. Nemecký systém
Transrapid je spoločným dielom firiem
Siemens a ThyssenKrupp. Od roku 2004
je v komerčnej prevádzke ako mestská
dráha v Šanghaji medzi centrom a letiskom Pchu-tung. Napriek viacerým snahám a projektom sa Transrapid v Európe
neuplatnil a v roku 2005 kúpili celú technológiu Číňania.
V Japonsku sa o vývoj stará dopravca JR
Central s Japonským železničným technologickým výskumným inštitútom. Dospeli
k vlakom JR-Maglev. V roku 2015 dosiahol
JR-Maglev série L0 rýchlosť 603 kilometrov za hodinu, čo je svetový rekord pre železnice a pozemnú dopravu vôbec. Predpokladá sa, že magnetické vlaky budú nasadené na trati z Tokia do Nagoje do roku
2030 a z Tokia do Osaky okolo roku 2045.
Transrapid jazdí po špeciálnych mostných pylónoch, japonské vlaky majú dráhu položenú na zemi. Rýchlosť magnetických súprav nie je teoreticky nijako
obmedzená, limituje ju len spotreba energie a odpor vzduchu. Pri hyperloope ho
odstraňuje takmer čisté vákuum, vytvorené v špeciálnych trubiciach, v ktorých
vozidlá jazdia.
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Angažovanie Elona Muska v súťaži Hyperloop Pod Competition vyvoláva nadšenie študentov a mladých konštruktérov zo svetových univerzít i firiem.

Financie budú nepochybne otázkou číslo
jeden. Prevádzkové náklady možno nie sú
vysoké, horšie to bude so stavebnými. Nikto ich zatiaľ nevie presne odhadnúť. Napríklad cena projektov v Abú Zabí na zhruba 140 kilometrov sa pohybuje v širokom
rozpätí 11 až 74 miliárd eur. V Kalifornii
by podľa HTT vyšiel jeden kilometer na
18 miliónov eur, v strednej Európe o čosi
menej. To je porovnateľné s cenami za jeden kilometer diaľnice. Hyperloop sa však
bude pohybovať po súvislej mostnej konštrukcii, bude potrebovať bezpečné vzduchotesné trubice, magnetické a vákuové
technológie. Konštrukčne jednoduchší
magnetický vlak Transrapid mal podľa pôvodných plánov z 90. rokov minulého storočia spájať všetky stredoeurópske hlavné
mestá. Z finančných dôvodov napokon neuspel ani v rodnom Nemecku.

medzi vozidlami, podobne ako v metre.
Kým nebudú tieto a ďalšie rizikové faktory rutinne zvládnuté, regulačné úrady
sotva povolia prevádzku tratí.

Musk sa vracia do hry
Aká je teda budúcnosť hyperloopu? Zvezie
prvých cestujúcich aspoň do roku 2040?
Optimizmus neupadá a na technológiách
sa intenzívne pracuje nielen v Spojených
štátoch, ale aj v Číne. Na Juhozápadnej dopravnej univerzite prišli s nápadom strčiť vylepšený Transrapid do vákuovej rúry
a pohnať ho až na tisíckilometrovú rýchlosť. Čínsky tím spolupracuje aj s Američanom Darylom Osterom, ktorý v roku 2002 získal patent na Evacuated Tube
Transport. Vo firme ET3 vyvíja magnetické kapsuly pre šesť osôb. Perspektívne by
mali jazdiť rýchlosťou až 6 500 km/h. Výlet

z New Yorku do Pekingu by tak zvládli za
dve hodiny.
Pripomenul sa aj samotný E. Musk. Keď v roku 2013 zverejnil dokument Hyperloop Alpha, oznámil, že do vývoja hyperloopu sa
pustí až vtedy, keď sa mu bude zdať, že iné
spoločnosti nepostupujú dostatočne rýchlo.
Na prekvapenie všetkých však v polovici minulého roka založil spoločnosť Boring. „Áno,
istý pokrok je povzbudzujúci. Ale chceme čo
najviac urýchliť vývoj tejto technológie,“
konštatoval vtedy hovorca Boringu. Spoločnosť sa venuje budovaniu tunelov a chce
uviesť podzemný hyperloop medzi New Yorkom, Filadelfiou, Baltimorom a Washingtonom. Vstup E. Muska do tohto biznisu ostatných hráčov nevystrašil. Naopak, svetoznámy vizionár určuje smerovanie trhu
a je zosobnením myšlienky, že technológie
môžu priniesť ľuďom skutočnú hodnotu.

A čo technológia?
Doteraz žiaden funkčný hyperloop neexistuje. Testy so skúšobnými kapsulami,
podstatne vzdialenými reálnym vozidlám,
majú na miniatúrnych tratiach a pri zlomku finálnych rýchlostí ďaleko od očakávanej reality. Ako dlho potrvá vývoj funkčného systému? Japonskí experti na vysokorýchlostnú železnicu vyvíjajú magnetické
vlaky maglev už takmer polstoročie a stále nie sú pripravené na bežnú prevádzku.
Nevládne ani priveľká ochota financovať
nákladné trate, pretože počet obyvateľov
klesá a s tým aj dopravné potreby.
A čo v prípade poruchy hyperloopu, keď
cestujúci uviaznu v kapsule ďaleko od
stanice? Ako ich dostať z hermeticky uzatvoreného potrubia s nebezpečným vákuom? Ak sa aj nájde riešenie takýchto
a podobných problémov, celkom isto sa
premietne do zvýšenia nákladov. A pri poruche čo i len jednej kapsuly môže dôjsť
k totálnemu kolapsu systému, pretože
alternatívna trasa neexistuje. Pre ekonomickú prevádzku hyperloopu sa pritom
ráta s niekoľkominútovými intervalmi

Na Slovensku hyperloop trocha uviazol
Hyperloop z Bratislavy do Viedne mal premávať od roku 2022. Ešte predtým – do
roku 2020 – chcela HTT vybudovať vnútromestskú trať v Bratislave, spomínalo sa
prepojenie centra a letiska. Náklady na vybudovanie „bratislavskej“ časti projektu
sa začiatkom roku 2016 odhadovali na 180 až 270 miliónov eur. Scenáre financovania boli rôzne: od čisto súkromnej investície cez PPP projekt až po polovičné spolufinancovanie slovenskou vládou.
Štúdia uskutočniteľnosti projektu mala byť uverejnená pred rokom, doteraz sa tak
nestalo. Agenda hyperloopu medzitým prešla z ministerstva hospodárstva na Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Aktuálne však bude mať
hlavné slovo ministerstvo školstva, pretože to môže uvoľniť zdroje na výskum novej
technológie. Zdá sa, že hyperloop nateraz uviazol v spleti vládnych úradov, ktoré si
ho medzi sebou posúvajú, a na strane štátu sa nenašiel líder, ktorý by sa ho ujal.

Projekt ANTS kombinuje rýchlu dopravu po koľajniciach so všetkými výhodami individuálnej dopravy.

Železnica
nepovedala
posledné slovo

AUTOR:	Eberhard Buhl
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Vývojári zo Siemensu a výskumníci
z Porýnsko-vestfálskej technickej vysokej
školy (RWTH) v Aachene ponúkajú zaujímavú
víziu, ako budú vyzerať vlaky budúcnosti. Spojí
prednosti individuálnej a koľajovej dopravy.

E

xperti Siemensu a aachenskej univerzity RWTH v spoločnom projekte Future Train skúmajú ďalšie
možnosti rozvoja železničnej dopravy. „Kľúčovou je multimodálna koncepcia, ktorá umožní integrovať železničnú a individuálnu dopravu,“ vysvetľuje
Jürgen Schlaht, šéf inovatívnych dopravných technológií v spoločnosti Siemens.
Už dnes je jasné, že železničné vozidlo
budúcnosti bude musieť spĺňať tri základné požiadavky: pohodlné cestovanie, väčšia flexibilita a prijateľná cena. Dnešné
železnice len s problémami súperia s automobilmi vo viacerých parametroch. Nie
vždy môžu cestujúcim poskytnúť priamu
trasu do zvolenej destinácie, jednoduché
plánovanie času, ktorý strávia na ceste,
a ochranu súkromia.
Dokážu vlaky budúcnosti konkurovať autám aj v týchto parametroch?

Chytré mravce
Odpoveďou je projekt ANTS – Automatizovaný nanotransportný systém. Skratka
v anglickom preklade znamená „mravce“

a vystihuje koncepciu tohto riešenia. Základom sú železničné vozidlá dlhé len
dvanásť metrov, ktoré sú zložené z dvoch
modulov: pohonnej jednotky a funkčnej
„nadstavby“.
Pohonná jednotka je podlhovastý dvanásťmetrový podvozok – má štyri kolesá
a v ráme sú uložené hnacie motory, meniče a riadiace prvky. Rovnako tak všetky
snímače potrebné na autonómnu jazdu:
senzory vzdialenosti, okolia, 360-stupňová kamera a ďalšie.
Na podvozok možno položiť prakticky čokoľvek: kontajner so sedadlami pre cestujúcich, reštauráciu s rýchlym občerstvením či slnečnú terasu. „V digitálnom prostredí sa dá nakonfigurovať akýkoľvek
požadovaný variant a počas niekoľkých
dní ho vyrobiť pomocou 3D tlače,“ dodáva
J. Schlaht.

Nová flexibilita
Koncept ANTS dramaticky zmení pohľad
na železnicu z viacerých zorných uhlov.
Dramaticky sa napríklad zvýši flexibilita
výroby pre potreby železnice. Podvozky

s pohonnými jednotkami budú úplne
identické, takže ich možno vyrábať s nízkymi nákladmi vo veľkých sériách. Na
druhej strane funkčnosť vozňov sa môže
ľahko prispôsobiť potrebám používateľov. ANTS je akýmsi „vlakom na požiadanie“ – dnes si ho objednáte a budúci týždeň prevezmete dodávku. „Všetky technológie na takúto flexibilnú výrobu sú už
k dispozícii,“ upozorňuje J. Schlaht.
Výnimočnou špecialitou bude „inteligencia ANTS“. Ak bude požiadavka prepraviť
väčší počet cestujúcich alebo viac tovarov,
krátke jednotky sa zorganizujú do dlhšieho blokového vlaku a spoločne absolvujú
časť cesty. Každé zoradené vozidlo bude
pritom poznať cieľ svojej cesty a vo vhodnom okamihu sa v železničných uzloch
od roja automaticky oddelí. „Týmto spôsobom bude ANTS lepšie využívať existujúcu železničnú infraštruktúru a podstatne zvýši kapacitu železničnej dopravy,“
vysvetľuje J. Schlaht.
Dnešné vlaky zvyčajne jazdia podľa komplikovaných cestovných poriadkov: koordinujú ich riadiace strediská a optimalizujú ich tak, aby cestujúci mohli využívať prípoje. Výsledkom je, že mnohé trasy
majú medzi vlakmi veľké prestávky, ale
trať je prázdna. Jednotky ANTS by mohli
tieto medzery zaplniť. „Autonómne vozidlá si môžu vybrať vlastnú trasu do cieľa a komunikovať priamo s prepínačmi
a traťovými bezpečnostnými systémami.
Navyše dokážu medzi sebou komunikovať a dohodnúť sa, ktorá jednotka alebo
blokový vlak môže v tom-ktorom momente použiť časť trate,“ vysvetľuje J. Schlaht.

Od dverí k dverám
Zmenou prejdú aj klasické železničné stanice. „Ak chceme motivovať ľudí, aby pri
dlhších cestách vymenili auto za železnicu, musia sa k vlaku dostať jednoduchšie
a pohodlnejšie,“ myslí si J. Schlaht.
Navrhované riešenie znie lákavo: cestujúci nasadnú priamo z domu do autonómneho „robotického taxíka“ alebo „robobusu“ a pohodlne sa odvezú na stanicu
ANTS. Tá bude skôr pripomínať dnešnú
autobusovú alebo električkovú zastávku.
Na stanici nasadnú do vozidla ANTS, aby
pokračovali najprv po ľahkých koľajniciach a potom po hlavnej železničnej trati
až do cieľa.
Vízia výskumníkov spoločnosti Siemens
a RWTH je zatiaľ len načrtnutá a dotiahnuť projekt do konca bude vyžadovať veľa práce. V každom prípade však ukazuje, že železnica má stále nepredvídateľný
rozvojový potenciál a nehrozí jej, že by sa
v budúcnosti ocitla na slepej koľaji.
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Syngo.via vďaka prvkom umelej inteligencie „rozumie“ ľudskej anatómii. Dokáže
rozpoznať časti tela a optimalizuje spôsob, ako ich zobraziť v anatomickom prostredí.

AI začína meniť
diagnostiku
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Odborníci Siemens Healthineers spájajú medicínske zobrazovanie s nastupujúcou
umelou inteligenciu. Vznikajú prelomové riešenia, ktoré hmatateľne zlepšia diagnostiku.

V

ývoj personalizovanej diagnostiky
a diagnostického zobrazovania bude už
v najbližších rokoch do veľkej miery diktovať nastupujúci trend umelej inteligencie
(AI). Znamená to, že rádiológovia by sa mali obávať o svoje
pracovné miesta? Určite nie –
umelá inteligencia im, naopak,
môže poskytnúť celkom nové
nástroje a transformuje rádiológiu viac na vedeckú disciplínu, ktorá sa riadi dátami. Pozitíva sú jasné: nové algoritmy

pomôžu urýchliť klinické pracovné postupy, zabránia chybám v diagnostike a postarajú
sa o zvyšovanie produktivity.

Počítač a pacient
Umelá inteligencia už získala
„kľúč“ k našim každodenným
životom. Inteligentné počítačové algoritmy sa využívajú
v internetových vyhľadávačoch a riadia sa nimi aj smartfóny. Rovnako sa stali pomocníkmi pri analýze veľkých dát,
fotografických snímok alebo finančných transakcií. Sú

základom pre humanoidné roboty a dokonca aj autonómne
vozidlá.
Aj medicínske zobrazovanie
zrejme v blízkej budúcnosti
čaká zásadná transformácia.
Ako uvádza magazín Economist, podľa jedného z vlaňajších prieskumov viac ako polovica svetových lídrov v zdravotnej starostlivosti očakáva
rastúcu úlohu umelej inteligencie v efektivite monitorovania a diagnostiky. Scenáre,
že by diagnostické počítačové
algoritmy nahradili lekárov,

vnímajú však experti ako veľmi nepravdepodobné. Umelá
inteligencia umožní zvládnuť
zvyšujúci sa dopyt po diagnostickom zobrazovaní a pomôže
transformovať rádiológiu na
disciplínu založenú prioritne
na práci s dátami.

Viac vyšetrení a dát
Vo vyspelých krajinách sa už
dnes roztvárajú nožnice medzi počtom lekárov rádiológov
a rastúcou potrebou diagnostického zobrazovania. To vedie k vyšším požiadavkám na

Technológia Cinematic Volume
Rendering umožňuje vytvárať 3D
fotorealistické snímky vnútra ľudského
tela. Základom sú hrubé dáta získané
z CT alebo MR. Z nich sa vytvoria 3D
modely, ktoré sa podobne ako vo filme
„oživia“ tak, aby vyzerali čo najviac
realisticky.

efektívnosť a produktivitu v práci. Dokladuje to príklad z Anglicka: v rokoch 2012 až 2015
sa zvýšil počet rádiológov o päť
percent, ale počet CT a MR až
o 29 a 26 percent.
Po druhé, obrazové rozlíšenie
dnešných skenerov sa neustále
zlepšuje. Výsledok?
Čoraz väčší objem spracúvaných údajov. Odhadovaný celkový objem lekárskych údajov sa
zdvojnásobí každé tri roky. Pre
rádiológov je tak čoraz ťažšie
využívať dostupné technológie
bez pomocnej „ruky“ v podobe
počítačového digitálneho spracovania.
Vo výskume i klinickej diagnostike je nevyhnutné analyzovať všetky dáta. „Obrázky sú
viac ako len obrázky, to všetko
sú dáta,“ píše v jednom z odborných článkov americký rádiológ
Robert Gillies s tímom kolegov.
Umelá inteligencia a algoritmy
sa stanú kľúčovou pomôckou pri
znižovaní diagnostických chýb.

Dômyselný pohľad
do ľudského tela
Výskumníci Siemens Healthineers už dnes získali štyristo
patentov a patentových prihlášok, ktoré sa týkajú automatizovaného strojového učenia.
Do širokého zoznamu projektov patrí aj revolučný softvér
syngo.via, ktorý vďaka prv-

v hrudníku, výstupom CT vyšetrenia bude vyše dvetisíc
snímok. Samozrejme, prístroj sa nedokáže samostatne zamerať len na tú časť tela,
ktorú lekár potrebuje. Softvér
Siemens Healthineers mnohé z týchto krokov automatizuje a eliminuje nepotrebné
ožarovanie. Štúdie dokladujú,

Štúdie dokladujú, že pomocou syngo.via možno robiť
diagnostiku o 75 percent rýchlejšie.

kom inteligencie podstatne
zvyšuje kvalitu diagnostiky.
Ide o sofistikovaný zobrazovací softvér, schopný trojrozmerne čítať snímky vyhotovené pomocou počítačovej tomografie (CT) a magnetickej
rezonancie (MR).
V čom je výnimočnosť tohto
softvéru? Ak napríklad pacient
navštívi lekára s bolesťami

že pomocou syngo.via možno
urobiť diagnostiku o 75 percent rýchlejšie. Vďaka tomu sa
s liečbou môže začať skôr.
Softvér navyše vďaka prvkom
umelej inteligencie „rozumie“ ľudskej anatómii. Využíva pritom vyspelé technológie
počítačového videnia. Dokáže
rozpoznať ramená, chrbticu,
panvu a iné časti tela. Zároveň

optimalizuje spôsob, ako ich
zobraziť v anatomickom prostredí. Napríklad chrbtica
prirodzene nie je rovná, ale
zakrivená, softvér však dokáže zreteľne zobraziť paralelne
každý stavec.
Na projekte syngo.via sa podieľajú aj odborníci zo Slovenska. Siemens Healthineers
má niekoľko vývojárskych tímov v Bratislave, Žiline a Košiciach. Softvér využívajú aj
slovenské nemocnice – napríklad diagnostické centrum
Jesenius v Nitre či nemocnice
v Skalici a Ružomberku.

Prínosy vidno už dnes
Prínos umelej inteligencie už
dnes zrýchľuje prácu zdravotníkov. Tento benefit bude čoraz
dôležitejší vzhľadom na rastúci
dopyt po diagnostickom zobrazovaní a zvyšujúce sa náklady
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Implementácia umelej inteligencie prinesie nové možnosti
v personalizovanej diagnostike a liečbe. Ako ukázala jedna
zo štúdií, práve strojové učenie
môže podporiť odhalenie dlhodobého rizika úmrtia u pacientov s niektorými kardiovaskulárnymi ochoreniami. Takéto
výsledky dokladujú, že umelá
inteligencia začína hrať prím
v personalizovanej diagnostike a diagnostickom zobrazovaní.

I N O V Á C IE
letectvo
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Elektrické lietadlá
sa chystajú na roll-out
Elektrický hybridný pohon začína po autách a lodiach prenikať aj do ďalšej oblasti – letectva.
Ak sa naplnia dnešné plány, prvé lietadlá na elektrinu by mohli začať voziť pasažierov v závere
nasledujúcej dekády.

D

o vývoja hybridných lietadiel sa zapája čoraz viac spoločností, konzultačná firma Roland Berger odhaduje, že v súčasnosti sa celosvetovo pracuje na sedemdesiatich takýchto
projektoch. Americký gigant Boeing napríklad vstúpil do startupu Zunum, ktorý sa
zaoberá leteckou dopravou vo Washingtone.
Má v úmysle vyvinúť lietadlá s elektrickým
pohonom pre desať až dvanásť cestujúcich,
ktoré by sa mali nad hlavným mestom Spojených štátov objaviť po roku 2022.

Prelomový krok
Vo vývoji hybridných dopravných lietadiel je najďalej Európa, kde už vzlietlo
niekoľko úspešných konštrukcií. V závere

minulého roka došlo k ďalšiemu dôležitému kroku – spoločnosti Airbus, RollsRoyce a Siemens oznámili partnerstvo,
ktorého cieľom je vyvinúť a otestovať
elektrický pohon pre stredne veľké lietadlá s kapacitou okolo sto cestujúcich.
„Kráčame postupne k hybridným dopravným lietadlám, ktoré budú bezpečné, spoľahlivé a nákladovo efektívne. Vidíme
v nich perspektívu letectva,“ konštatoval
pri tejto príležitosti Paul Eremenko, šéf
vývoja technologických demonštrátorov
v Airbuse.
Partneri spoločne vyvinú lietajúci demonštrátor E-Fan X. Jeho základom je
osvedčené lietadlo BAe146 pre regionálne trate. Jeden z jeho štyroch klasických

prúdových motorov nahradia dva megawattové elektromotory a očakáva sa, že
do vzduchu vzlietne v roku 2020. Ak pôjde všetko hladko, nahradený bude aj ďalší prúdový motor elektrickým.

Hľadanie odpovedí
E-Fan X bude testovať vysokovýkonné
elektrické motory, ich fungovanie v širokej škále prevádzkových teplôt i nadmorských výšok, ako aj vplyv rôznych dynamických a elektromagnetických parametrov na ich výkon. Cieľom je posunúť túto
technológiu k vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti. Program bude zároveň dôležitým zdrojom poznatkov pre nastupujúcu
generáciu dizajnérov a inžinierov, ktorá

Rozloženie síl
v programe E-Fan X

• Airbus zodpovedá za architektúru hybridného pohonu a batérií, ako aj za ich integráciu do konštrukcie lietadla a riadenia letu.
• Rolls-Royce má na starosti dva megawattové generátory a elektroniku. Spolu so spoločnosťou Airbus Rolls-Royce vyvíja chladenie
motorovej gondoly i samotného elektromotora.
• Siemens dodá dva megawattové elektromotory a ich riadiacu jednotku, ako aj invertor, konvertor a rozvod elektrickej energie.

Demonštrátor E-Fan X.

AUTOR: Ľubomír Jurina
FOTO: Jean-Marie Urlacher,
Airbus, Siemens
bude ďalej pracovať na riešeniach pre lietadlá s elektrickým pohonom.
Na tejto ceste čaká vývojárov ešte nemálo prekážok, zrejme najväčšou je kapacita a hmotnosť batérií. Frank Anton, viceprezident divízie eAircraft spoločnosti
Siemens, je však optimista a verí, že tento
problém by sa mohol vyriešiť v relatívne
krátkom čase. „Musíme dostať desaťkrát
viac energie z rovnakej hmotnosti. To je
naša domáca úloha a som si istý, že ju splníme,“ konštatoval F. Anton.

Lídri so skúsenosťami
S vývojom „elektrických“ lietadiel majú
partneri bohaté skúsenosti. Siemens vyvinul letecký elektromotor s hmotnosťou

len 50 kilogramov a nepretržitým výkonom
260 kilowattov, čo je päťnásobne viac, ako
dáva rovnako veľký klasický spaľovací motor. Elektromotor poháňal športové lietadlo
Extra 330LE, ktoré vlani výkonom 340 kilometrov za hodinu na trojkilometrovej trati
vytvorilo svetový rýchlostný rekord. Stalo sa
tiež prvým elektrickým lietadlom, ktoré vynieslo vetroň do takmer kilometrovej výšky.
Siemens pracuje aj na ďalších dvoch nových
konštrukciách leteckých elektromotorov.
Airbus zasa v roku 2014 predstavil dvojmiestne čisto elektrické lietadlo E-Fan
1.0, ktoré poháňali dva elektromotory
s maximálnym výkonom 30 kW a výdržou
tridsať minút. O rok neskôr zdolalo kanál
La Manche a po splnení výskumných úloh
projekt vlani v apríli ukončili. Siemens do
tohto demonštrátora nedodal elektromotory, ale poskytol celú elektrovýbavu.
Medzitým Airbus spolu so Siemensom začali pri Mníchove budovať laboratórium E-Aircraft Systems House. Jedným z cieľov tejto
výskumnej základne bude vývoj technológií
pre elektrický a hybridný pohon lietadiel.

Dobrá perspektíva
Pozornosť sa koncentruje na stroje pre
regionálnu dopravu do vzdialenosti okolo tisíc kilometrov. Prognózy sú

mimoriadne priaznivé: v budúcich dvadsiatich rokoch by sa mal počet cestujúcich
na regionálnych linkách zdvojnásobiť
a celkový dopyt po leteckej doprave do roku 2050 vzrastie až trojnásobne.
Nárast leteckej dopravy však prináša aj
negatíva – už dnes sa podieľa dvoma percentami na celosvetových emisiách oxidu
uhličitého vytvorených človekom. Tlak
na čistejšiu leteckú dopravu preto silnie.
Európska únia stanovila cieľ znížiť do roku 2050 emisie oxidu uhličitého z leteckej dopravy o 75 percent, oxidov dusíka
o 90 percent, ako aj znížiť hluk o 65 percent v porovnaní s rokom 1990.
Je jasné, že tieto čísla nie je možné dosiahnuť súčasnými technológiami. Aj preto sa hybridný elektrický pohon ukazuje
ako sľubná cesta. Napríklad Nórsko, európsky líder v elektromobilite, nedávno
oznámilo ambiciózny cieľ nasadiť do roku 2040 elektrické lietadlá na všetky lety
s dĺžkou okolo poldruha hodiny.
„Tichší a čistejší elektrický pohon dovolí, aby
sa letiská presunuli bližšie do mestských oblastí. Umožnilo by to presunúť cestujúcich
zo železnice do vzduchu a spojiť akúkoľvek
dvojicu miest,“ približuje víziu hybridnej leteckej dopravy Paul Stein, technologický riaditeľ spoločnosti Rolls-Royce.

Startup Zunum vyvíja elektrické lietadlá pre regionálnu dopravu v Spojených štátoch.

ĽUDIA
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Kde sú
hranice umelej
inteligencie
AUTOR: Vladimír Duduc
FOTO: GoodAI Applied

Tri svetové médiá – Wall Street
Journal, Forbes a Fortune – nezávisle
od seba označili vlaňajšok za rok
umelej inteligencie. Svoje o tom vie
aj Juraj Rosa, ktorého spoločnosť
GoodAI Applied vyvíja aplikácie
umelej inteligencie pre biznis.

Prečo sa dnes všade hovorí o umelej inteligencii?
Spôsobuje to viacero faktorov, k hlavným patrí zvýšenie rýchlosti a dostupnosti
algoritmov a zníženie cenovej náročnosti výpočtov. Robiť
umelú inteligenciu je v súčasnosti oveľa lacnejšie ako ešte
v nedávnej minulosti. Vďaka
tomu sa jej venuje viac firiem,
čo prispieva k jej prudkému
rozvoju. Akcelerácia poznania
v tejto oblasti dosahuje exponenciálny rast, takže čo ešte
nedávno nebolo mysliteľné, je
dnes celkom bežné.
Čo to tá umelá inteligencia vlastne je?
Ide o schopnosť strojov riešiť problémy, čiže koncipovať hypotézy a verifikovať
ich s využitím predtým nadobudnutých poznatkov. Umelú
inteligenciu rozdeľujeme na
úzku a všeobecnú. Prvú skupinu tvoria aplikácie, ako sú
virtuálne asistentky, rozpoznávanie objektov či riadenie
vozidiel, ktoré dokážu vykonávať tieto činnosti rýchlejšie a precíznejšie ako človek.
Sú napísané tak, aby zvládli
konkrétny, relatívne špecifický úkon, napríklad vyhľadávať
tváre ľudí na fotografiách. Nič
iné robiť nevedia. Oproti tomu
všeobecná umelá inteligencia,
ktorá zatiaľ neexistuje a stále sa len vyvíja, bude schopná
využívať získané poznatky aj
na riešenie iných úloh. Bude
postupovať spôsobom, akým
myslí človek. Zovšeobecní
predchádzajúce vedomosti
a využije ich pri hľadaní odpovedí na otázky, s ktorými sa
zatiaľ nestretla.
Aké aplikácie umelej inteligencie vás v poslednom období najviac zaujali?
Krásnym príkladom je aplikácia pre smartfón, ktorá pomáha nevidiacim ľuďom rozpoznávať objekty. Hovorí im, aké
predmety sa nachádzajú v ich
okolí, a týmto spôsobom ich
upozorňuje na prekážky a potenciálne nebezpečenstvá.
Veľmi sa mi páčia aj aplikácie,

ktoré umožňujú analyzovať
obrovské množstvá dát, ktoré človek nedokáže obsiahnuť. Využívajú sa v medicíne,
finančníctve, telekomunikáciách, ale aj v ďalších oblastiach.

sa umelá inteligencia naučila vytvárať lepšie verzie seba
samej bez toho, že by sme ju
naučili naše morálne hodnoty,
to by bol asi ten povestný džin
vypustený z fľaše, ktorý by sa
nám mohol vypomstiť.

Ako vnímate, že mnohé
osobnosti vrátane vedcov
varujú pred umelou inteligenciou?
Nevarujú pred samotnou umelou inteligenciou, ale pred
možnými škodami, ktoré by
mohla spôsobiť. Aby sa nestalo, ako upozorňoval Stephen
Hawking, že z umelej inteligencie sa stane nová forma
života, ktorá nahradí ľudí. Samozrejme, že takéto hrozby
existujú, preto je dôležité, aby
sme to brali do úvahy. Musíme

Je podľa vás reálne, že
umelá inteligencia niekedy
bude schopná samovývoja?
Myslím si, že raz tento okamžik nastane. Či to bude o niekoľko rokov, alebo až desaťročí, to si netrúfam povedať.
Kam sa posunie umelá inteligencia v najbližších rokoch?
Už v krátkom čase bude výrazne inteligentnejšia, než je
v súčasnosti. O niekoľko rokov bude oveľa lepšie praco-

Hranicou pre vývoj umelej inteligencie je jej schopnosť
nekontrolovateľného samozdokonaľovania bez toho,
aby sme ju nenaučili naše morálne hodnoty.
už v súčasnosti o tomto probléme diskutovať a zabrániť
tomu, že raz stvoríme niečo,
čo sa nám vymkne spod kontroly a prekoná naše schopnosti. Otázka totiž nestojí tak,
či vyvinieme vyspelú umelú
inteligenciu, ale kedy. Podobnej dileme ľudstvo nečelí prvý
raz. Muselo sa už mnohokrát
vyrovnávať s rizikami, ktoré
priniesol vedecký pokrok, napríklad so zbraňami hromadného ničenia. Ľudia doteraz
vždy našli riešenie, ako predísť katastrofickým scenárom,
ktoré by viedli k zániku našej
civilizácie. Vždy sa dokázali
prispôsobiť a fungovať ďalej.
Som presvedčený, že inak to
nebude ani v prípade umelej
inteligencie.
Kde je hranica, za ktorú
by sme pri vývoji umelej inteligencie nemali ísť?
To je veľmi hypotetická otázka, na ktorú sa ťažko dá dať
uspokojivú odpoveď. Podľa
mňa je tou hranicou schopnosť nekontrolovateľného
samozdokonaľovania. Ak by

vať s videním, počutím aj čítaním. Používanie technológií
sa pre nás stane jednoduchším, pretože umelá inteligencia nám v mnohých oblastiach
bude pomáhať. Bude predvídať naše kroky, lebo nás bude poznať lepšie ako my sami.
V dlhodobom horizonte bude obrovským prínosom najmä v oblasti vedy a výskumu.
S pomocou umelej inteligencie budeme objavovať veci, ku
ktorým by sme sa inak nedopracovali, prípadne by nám to
trvalo výrazne dlhšie. Budeme
môcť riešiť úlohy, ktoré momentálne nie sme schopní riešiť. Napríklad poznatky v liečbe chorôb pribúdajú takým
závratným tempom, že ich už
lekári nemajú šancu absorbovať. Preto vznikajú aplikácie,
ktoré na základe umelej inteligencie hľadajú súvislosti medzi publikovanými vedeckými
štúdiami a znovu ich uplatňujú v inom kontexte. Výsledkom
je zoznam najlepších možností liečby konkrétneho pacienta
na základe overených liečebných postupov.
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Čo budú robiť ľudia, keď za
nich stroje už nebudú len pracovať, ale aj rozmýšľať? Nespôsobí to úpadok ľudstva?
Ešte pred niekoľkými stovkami rokov ľudia museli väčšinu produktívneho času venovať činnostiam potrebným
na prežitie, napríklad zháňaniu obživy. Vďaka technologickému pokroku sme si
však základné životné potreby postupne dokázali zabezpečovať efektívnejšie. Nebolo potrebné, aby sa toľko ľudí
venovalo poľnohospodárstvu.
Vznikli nové profesie. Ľudia si
dnes nemusia dorábať všetky produkty sami, ale môžu si
ich kúpiť. Zároveň môžu časť
svojho času využiť na vlastnú
sebarealizáciu, môžu sa venovať umeniu, športu, cestovaniu, jednoducho svojim záľubám. Predpokladám, že ak by
nás aj stroje teoreticky nahradili v súčasných profesiách,
našli by sme si ďalšie činnosti, ktorým sa budeme venovať.
Tohto sa naozaj neobávam.
Keď som sa narodil, tak o práci, ktorú dnes robím, nikto ani
nechyroval.
Akému druhu umelej inteligencie sa venuje vaša
firma?
Zaoberáme sa využitím umelej inteligencie v oblasti spracovania obrazu, zvuku a textu na priemyselné a obchodné ciele. GoodAI Applied je
dcérskou spoločnosťou firmy
GoodAI, ktorú v Prahe založil
môj starší brat Marek a ktorá
vyvíja všeobecnú umelú inteligenciu. Úzko navzájom spolupracujeme a využívame ich

Juraj Rosa (33) je konateľ a výkonný riaditeľ firmy GoodAI Applied. Podnikaniu sa venuje od
sedemnástich rokov. Po skončení gymnázia si s otcovou pomocou založil svoju prvú spoločnosť,
ktorá ponúkala konzultačné služby. Koncom roka 2016 so starším bratom Marekom vytvorili jednu
z prvých firiem na Slovensku, ktorá vyvíja aplikácie umelej inteligencie pre biznis.

Engineers, ktorý si kúpili viac
ako dva milióny ľudí z celého
sveta.
Je po umelej inteligencii
v biznise dopyt?
Dovolím si tvrdiť, že veľmi
veľký. Očakávam, že ešte porastie, lebo firmy čoraz ťažšie

Ak by nás aj stroje teoreticky nahradili v súčasných
profesiách, našli by sme si ďalšie činnosti, ktorým sa
budeme venovať.
know-how, ale našou doménou
sú aplikácie pre biznis, čiže tá
úzka umelá inteligencia. Obe
firmy sme rozbehli z peňazí,
ktoré môj brat zarobil na vývoji počítačových hier. V hernom svete je známy najmä jeho vesmírny simulátor Space
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hľadajú výhody, ktoré by im
umožnili obstáť v tvrdom konkurenčnom prostredí. Umelá
inteligencia im v tomto smere
môže ponúknuť naozaj veľa,
najmä ak zoberieme do úvahy,
že firmy v súčasnosti disponujú obrovskými množstvami

dát. Nedokážu z nich však vyťažiť relevantné poznatky,
pretože sú nimi zahltené. Pritom obsahujú cenné informácie, ktoré by mohli využiť na
zlepšenie svojho podnikania,
napríklad na optimalizáciu
procesov, skórovanie zákazníkov a podobne.
Aké aplikácie ste už vyvinuli a využívajú sa v praxi?
Naša spoločnosť existuje zatiaľ len necelé dva roky, napriek tomu už máme za sebou reálne výsledky. Špecializujeme sa na aplikácie, ktoré
slúžia na analýzu obrazových
a zvukových dát. Pre firmu,
ktorá obchoduje s drahokamami, sme vyvinuli aplikáciu na zisťovanie kvalitatívnych parametrov diamantov

z fotografie. Obchodníci vďaka tomu vedia len z obyčajnej
snímky zistiť, nakoľko čistý je diamant a či cena, ktorú
požaduje predajca, zodpovedá jeho kvalite. Pre jedného
globálneho výrobcu automobilov zasa vyvíjame aplikáciu, ktorá bude schopná na
základe analýzy zvuku motora predvídať či odhaľovať chyby, ktoré by mohli viesť k jeho
poruche. Aplikácie tohto typu majú obrovskú budúcnosť
najmä v priemyselnej výrobe,
pretože každá hodina výpadku z dôvodu odstávky pokazených strojov je pre podniky
čistou stratou. Ak však budú
s predstihom vedieť, že stroj
sa za nejaký čas pokazí, budú môcť odstrániť chybu skôr,
než dôjde k jeho zlyhaniu.

ĽUDIA
komentár

Cernan
a Starman
Obe fotografie delí takmer
polstoročie. Figurínu Starmana v červenej Tesle netreba
osobitne predstavovať, pred
pár týždňami sa v rakete vypravila na nekonečný výlet slnečnou sústavou. Na spodnej
snímke je americký astronaut
Eugen Cernan, posledný muž,
ktorý v marci roku 1972 zanechal stopy na Mesiaci.
Obe snímky majú veľa spoločného. Ukazujú zemeguľu
pri pohľade z medziplanetárneho priestoru, čo je obraz,
ktorý vyvolával úžas vtedy

a vzbudzuje ho aj dnes. Dôležitejšie sú však zobrazené symboly – vypovedajú o časoch,
v ktorých fotografie vznikli.
Hviezdna vlajka na lunárnom
povrchu podčiarkla technologickú prevahu Spojených štátov a ich veľké víťazstvo nad
kozmickým rivalom. Program
Apollo vznikol primárne ako
odpoveď na sovietsku prevahu
vo vesmírnom priestore a protivník sa z tejto porážky v podstate už nespamätal.
Aj červený kabriolet symbolizuje veľký obrat – nástup súkromnej sféry. Na Mesiac sa lietalo
v réžii vládnej agentúry NASA
a v snahe o svetovú prestíž sa
na štátne peniaze priveľmi

nehľadelo. Dnes väčšinu aktivít,
najmä dopravu nákladu a ľudí
na obežnú dráhu, preberá súkromný sektor. A keďže súkromníci strážia každý cent, vyvíjajú
technológie, ktoré operácie na
orbite podstatne zlacnia. Stane
sa potom dostupnejšou širšiemu okruhu klientov, predovšetkým menším firmám a univerzitám.
Obe fotografie napriek tomu
úzko súvisia – vývoj, ktorý viedol k Starmanovi, naštartoval
program Apollo. K technickým
vedám pritiahol mladých ľudí.
Nie všetkým sa splnil sen letieť do vesmíru, ale svet získal
tisíce novátorských inžinierov
a priekopníkov. Takmer celý tento potenciál sa sústredil
do informačných technológií
a dnešní IT guruovia s miliardovými kontami si teraz plnia
chlapčenské sny. Elon Musk
vybudoval SpaceX, Jeff Bezos

v tichosti rovnako agilnú Blue
Oringin (budeme o nej počuť
o niekoľko rokov), Burt Rutan,
najobdivovanejší americký inžinier, skonštruoval Richardovi
Bransonovi turistický raketoplán SpaceShipTwo. „Keď sme
počúvali, čo hovoria astronauti po návrate z letov, boli sme
doslova omráčení,“ spomína
na éru projektu Apollo B. Rutan.
Kam nás zavedie Starman
v červenej Tesle? Dnes je vo
svete podstatne viac informácií i dostupného vzdelania.
Internet a digitálne technológie sú bežne k dispozícii a miliónom mladých ľudí zmenili prácu na tvorivú zábavu.
Technologický pokrok už nemajú v rukách len veľkí hráči
a vlády, pridalo sa k nim nespočetné množstvo startupov.
Neustále generujú svieže nápady a učia aj technologické
giganty flexibilite a invencii.
A čo je dôležité – malé inovatívne firmy kdekoľvek na svete
generujú kapitál na ďalšie odvážne projekty.
Starman odkazuje, že inovátori sa môžu v akejkoľvek
sfére (azda okrem základného
výskumu) spoliehať na vlastný potenciál – intelektuálny
aj finančný. Dnešné deti sú
možno naozaj generáciou prvých marťanských kolonistov,
tak, ako o tom sníva E. Musk.
A keby aj nie – ak sa celý tento
geometricky rastúci potenciál
sústredí na pozemské problémy, zemeguľa by sa mohla stať
naozaj najlepším miesto na
život.
Ľubomír Jurina,
šéfredaktor VISIONS
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Terminál na súboj
o turistov
AUTOR: Karol Klanic
FOTO: CCDI

Čching-tao je takmer štvormiliónové čínske mesto na pobreží
Žltého mora. Má ambíciu vypracovať sa na popredné svetové
turistické centrum severovýchodnej Ázie.

B

ránou do novej turistickej destinácie
Čching-tao je osobný
terminál pre výletné
lode. Od jeho otvorenia onedlho ubehnú tri roky a ukazuje sa, že vybudovať terminál
bol dobrý nápad. Počet cestujúcich a lodí rastie, v septembri minulého roka priplávalo

po Žltom mori rekordných sedemtisíc turistov za jeden deň.

Čakanie na Oasis
Terminál je dlhý 338 metrov
a je najväčší v krajine. Postavili
ho pri východnom brehu zálivu
Ťiao-čou v starom „hlavnom“
prístave Ta-kang na upravenom storočnom móle číslo šesť.

Neďaleko sa končí vlnolam pri
hlavnom prístavnom vstupe.
Zo štyroch pôvodných kotvísk
dve prestavali na ultra dlhé C1, na ktorom môžu prijať
lode s ponorom trinásť a pol
metra, čiže aj obrovské lode
najvyššej triedy Oasis. Allure
of the Seas a Oasis of the Seas
však ani po siedmich a ôsmich
rokoch v službe zatiaľ toto more nebrázdia.

Kto získa jackpot?

Rozvíjajúca sa turistická destinácia leží vo východnej časti druhej najľudnatejšej
čínskej provincie Šan-tung, kde žije okolo sto miliónom obyvateľov.

Nad terasou na druhom podlaží očakáva turistov vyhliadková
plošina s dvoma jedálňami na vyše sedemsto štvorcových metroch.

Šen-čenský ateliér Mozhao Studio pri navrhovaní terminálu
inšpirovali lode, najmä plachetnice. Vďaka nim sa Čching-tao
popri pive Tsingtao stalo vo svete pojmom. Volajú ho Mesto čínskeho jachtingu.
Prvú regatu v krajine tu usporiadali na začiatku minulého
storočia. Najnovšie je dejiskom pretekov svetovej extratriedy Clipper Race, Volvo
Ocean Race a World Match Racing Tour. Marína postavená
pre olympijskú súťaž jachtárov v roku 2008 sa stala v tomto športe pojmom.
Aj terminál, ktorý je novým
symbolom mesta, využíva
tento tromf. Konkurenti zo

Šanghaja, Tchien-ťinu, Ta-lienu, Sia-menu a Kantonu, ktorí
v ostatných rokoch stavili na
morský turizmus, intenzívne
adaptovali prístavy. Majú o čo
súperiť. Minuloročný celkový
zisk z výletných plavieb odhadujú na desať miliárd jüanov
– 1,3 miliardy eur.
Čching-tao je oproti nim vo
výhode. Takmer pred štyridsiatimi rokmi smerovali prvé
výletné lode z Číny do Hongkongu práve z jeho starého
terminálu.

Devätnásť lodí v doku
Fasáda s radom trojuholníkových oceľových rámov v kombinácii s hliníkom a sklom vyzerá ako devätnásť plavidiel
postavených vedľa seba v suchom doku. Podobné hranaté tvary, akoby plachty, vidno
z vtáčej perspektívy na naklonenej, drevom obloženej streche. Konštrukcia terminálu
zaujme rozpätím až šesťdesiat
metrov.
Budova je odvrátená od severozápadných zimných monzúnov. Priečelie dotvára terasa so vstupmi z príchodovej
a odchodovej haly. Nad ňou je
vyhliadková plošina, do ktorej
sa vchádza z čakacieho foyeru.
Tieto priestory podobné palubám s atraktívnou nočnou ilumináciou, ktoré cez vonkajšie
schodiská sprístupnili verejnosti, bývajú dejiskom kultúrnych podujatí.
Bujné záhrady azda mierne tlmia dojem pasažierov z hektického prístavného ruchu. Kontajnerová časť prístavu je totiž
ôsma najväčšia na svete.

Výstavba terminálu
bola v plnom prúde,
keď sa rozhodlo
uskutočniť rozsiahlu
modernizáciu celého
prístavu. Mesto sa
tak mení na centrum
morského turizmu
svetového významu.
Perspektívne sa ráta,
že terminálom prejde
jeden a pol milióna
cestujúcich ročne.
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Autonómne autá
v digitálnej sieti
Do dvadsiatich rokov sa premávka na cestách podstatne zmení.
Súčasťou bežného cestovania sa stane digitalizovaný dopravný
systém s množstvom dát, ktoré budú využívať vodiči a neskôr
aj autonómne vozidlá.

A

utonómne autá jazdia zatiaľ
dosť pomaly, maximálne dvadsať kilometrov za hodinu. Musia
byť totiž schopné okamžite zastaviť v prípade, že nedokážu jasne detegovať prekážku alebo stratia prehľad, kde
presne sa nachádzajú.

Orientačné schopnosti
Vozidlá bez vodiča sa potrebujú dokonale
orientovať v okolitom priestore od troch
metrov do pätnástich centimetrov. Na

technológiách pre zlepšenie ich „orientačných schopností“ pracujú výskumníci po celom svete. V rakúskom Siemense
sa spojili s kolegami z Austrian Institute
of Technology (AIT) a dopravcom Wiener
Linien. Vyvíjajú multimodálny 3D senzor,
ktorý integruje viaceré spôsoby detekcie
a podstatne zlepšuje schopnosť rozpoznávať prekážky. V tomto roku ho otestujú
vo viedenskom modelovom regióne Aspern. Robotický minibus tu bude jazdiť
paralelne s autobusovou linkou. Takéto

minibusy sa považujú za ideálne riešenie na „poslednú míľu“, teda na cestu od
dverí bytu ku dverám vozidla verejnej dopravy.
Autonómne auto takisto musí nepretržite sledovať svoju polohu. Ak chce správne zmeniť trasu alebo odbočiť, musí vedieť nielen to, kam sa má dostať, ale aj
kde presne sa nachádza. V súčasnosti je
možné určiť polohu auta s presnosťou do
troch metrov. V zlých poveternostných
podmienkach, daždi alebo snežení, môže
navigácia pomocou kamery alebo radaru
zlyhať a vozidlo z bezpečnostných dôvodov zastaví.

Pomôžu semafory a značky
Siemens spolu s firmami Virtual Vehicle a Infineon Technologies rieši projekt ACTIVE s cieľom určiť polohu vozidla s presnosťou pätnásť centimetrov
aj v zlom počasí. Využívajú pritom tzv.
komunikáciu Car2X. Vozidlá si vymieňajú informácie nielen medzi sebou, ale aj
s dopravnou infraštruktúrou, ako sú dopravné značky alebo semafory.

„Vozidlá budú odovzdávať informáciu
o svojej pozícii cestnej infraštruktúre v intervaloch niekoľkých desiatok sekúnd. Ak
značky a semafory vybavíme GPS prijímačom, môžu z rádiových signálov vypočítať uhol, pod ktorým sa vozidlo približuje.
Z týchto dát odvodia jeho pozíciu a porovnajú s podrobnou mapou okolia. Semafory potom o výsledku informujú vozidlá,“
vysvetľuje Fritz Kasslatter zo spoločnosti
Siemens Corporate Technology.
Podmienkou bezchybnej výmeny dát
o geografickej polohe sú podrobné a aktuálne digitálne cestné mapy. Bežné navigačné mapy sa zvyčajne zobrazujú v zjednodušenej forme, kde napríklad nemusia
byť úplne jasne vyznačené počty jazdných pruhov alebo smerov jazdy. V rámci projektu LaneS vyvinula firma TraffiCon metódu, ktorá do máp automaticky
zakresľuje aj tieto informácie. Využíva

Manažéri infraštruktúry a dopravy budú môcť vďaka digitálnym dátam lepšie riadiť dopravné toky.

cez cestnú infraštruktúru poskytuje každých niekoľko milisekúnd informácie
o situáciu na cestách alebo prekážkach.

Všetky autá a cestná infraštruktúra vytvoria
bezdrôtovú sieť, akúsi obdobu internetu vecí.
pritom dáta o bežných dráhach vozidiel,
generovaných z globálneho navigačného
satelitného systému. Keďže prijímače zo
satelitného systému využívajú aj smartfóny, netreba ich pre projekt LaneS špeciálne
vyvíjať a sú cenovo dostupné.

Internet áut
Všetky autá a cestná infraštruktúra vytvoria bezdrôtovú sieť, akúsi obdobu internetu
vecí. Semafory a značky sú zároveň rozhraním medzi vozidlami a centrálnym systémom riadenia. Každú sekundu sú schopné
informovať autá o dopravných nehodách,
zápchach alebo o pohybe záchranných vozidiel.
„Digitalizácia dopravného systému a jeho
konektivita s účastníkmi cestnej premávky bude veľkým prínosom nielen pre vodičov alebo riadiace systémy v autách. Manažéri infraštruktúry a dopravy získajú
dáta, vďaka ktorým môžu lepšie riadiť dopravné toky. Digitálna mobilita tak ponúkne väčší komfort a rýchlejšie cestovanie,“
predpovedá Karin Kraschlová-Hirschmannová z rakúskeho Siemensu.
Technológie sieťového riadenia overí
v nasledujúcich šiestich rokoch projekt
European Corridor na 1 300-kilometrovej diaľnici z Rotterdamu cez Frankfurt
do Viedne. V hlavnom meste Rakúska
bude k dispozícii dvadsaťpäť inteligentných dopravných značiek. Spoločnosť
Siemens spolupracuje s diaľničnou spoločnosťou ASFINAG a niekoľkými výrobcami automobilov. Vyvíjajú systém, ktorý

Cieľom je dosiahnuť taký stupeň koordinácie a interakcie, aby umožnil bezproblémovú jazdu aj autonómnym autám.

Hybridná infraštruktúra
Podobnú tému rieši aj projekt INFRAMIX
financovaný Európskou úniou. Vznikol
v Rakúsku a združuje jedenásť európskych firiem a výskumných inštitúcií.
Skúma digitalizáciu dopravného systému tak, aby umožnil koexistenciu konvenčných i autonómnych vozidiel, teda
zmiešanú dopravu. Technológie sa začnú

testovať od budúceho roka v reálnych
podmienkach na niektorých diaľničných
úsekoch v Rakúsku, Španielsku a Nemecku. Cieľom je vyvinúť „hybridnú“ cestnú
infraštruktúru, schopnú zvládnuť prechodné obdobie a stať sa základom budúcich automatizovaných dopravných systémov.
Projekt čerpá bohaté skúsenosti z automatizácie koľajovej dopravy. Na železnici
dosiahla taký stupeň, že ju možno spustiť
prakticky okamžite. Len na križovatkách
s cestami pre autá by bolo treba nainštalovať nové výstražné systémy. Siemens už
vyvíja riešenia, ktoré umožnia komunikáciu medzi železnicou, infraštruktúrou
a automobilmi. Auto smerujúce k neoznačenému priecestiu tak dostane zavčas informáciu, že treba zastaviť. Zabráni sa
tak vážnym nehodám, ktorých je len na
Slovensku ročne okolo stopäťdesiat.

Stupeň 0 Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Stupeň 5

 Senzor
jazdy
v stope
 Stráženie
mŕtvych
bodov

 Hľadanie
voľného
miesta na
parkovisku
 Asistent
jazdy
v zápche
 Asistent
parkovacích
manévrov

 Jazda na
diaľnici
 Jazda
v dopravnej
zápche

 Jazda
v meste
 Parkovanie
bez vodiča

 Jazda bez
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navádzania
k parkovisku
 Tempomat
na držanie
bezpečnej
vzdialenosti
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Stupeň automatizácie funkcií
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C Bayern je globálny
klub so 127 miliónmi fanúšikov po celom
svete. Priťahuje svojím
chápaním útočného futbalu,
všestrannosťou hráčov a ich
taktickou vyspelosťou. Špičkový klub však nie je len o športových výkonoch. Bayern je aj
akýmsi hospodárskym strediskom, ktoré sa musí postarať o bezchybné fungovanie
tímu – od zázemia pre hráčov
až po služby pre návštevníkov
futbalových zápasov.

Nafukovací čln

Bavorskí šampióni
spojili sily
AUTOR: Ľubomír Jurina
FOTO: Siemens, FC Bayern

Mníchovská Allianz aréna je považovaná za jeden
z najkrajších štadiónov na svete. A nielen to – zážitok
futbalových fanúšikov umocňujú špičkové technológie
Siemens, špeciálne vyvinuté pre tento výnimočný
športový stánok.

Domovským štadiónom FC
Bayern je od roku 2005 slávna mníchovská Allianz aréna.
Mnohí ju považujú za jeden
z najkrajších štadiónov na svete, určujúci moderné trendy
v inteligentnej architektúre
a špičkovej správe budov.
Vďaka svojmu tvaru a forme
získala Allianz aréna prezývku
Schlauchboot – nafukovací čln.
Strechu a fasádu štadióna totiž
tvorí takmer tritisíc vankúšikov
z fólie hrubej dve desatiny milimetra. Vankúše sú naplnené
suchým vzduchom a vytvárajú
najväčšiu membránu na svete
s rozlohou 66,5 tisíca štvorcových metrov. Jej osvetlenie je
možné farebne meniť. Štadión
používa rôzne farby podľa prebiehajúceho podujatia, pričom
klub má vyhradenú červenú
farbu.
Počas veľkých zápasov zaplní
štadión 75-tisíc divákov. Okrem
hľadiska majú k dispozícii šesťtisíc štvorcových metrov konferenčných miestností, gastronomických zariadení, funshopov
a ďalších zábavných priestorov.
Prirátať treba aj jedenásťtisíc
parkovacích miest – štvorposchodová parkovacia budova
vedľa štadióna je najväčšou parkovacou budovou v Európe.

Technológie
pre majstrov
V Mníchove rovnako ako FC
Bayern sídli aj spoločnosť Siemens. Je len prirodzené, že
koncern vybavil Allianz arénu tým najlepším, čo špičkové
technológie ponúkajú. Prevzal

Keď hrá FC Bayern, Allianz aréna sa rozsvieti načerveno a štadión sa stane cieľom desiatok tisíc fanúšikov.

zodpovednosť za infraštruktúru štadióna, osvetlenie, dodávky energie i bezpečnosť
návštevníkov.
Technológie Siemens strážia
vnútornú teplotu na štadióne.
V lete je k dispozícii ventilačný systém s výkonom 3,2 megawattu, čo zodpovedá tisíckam klimatizačných jednotiek. O vykurovanie v zimnom
období sa zasa stará systém
s výkonom 5,2 megawattu, čo
je porovnateľné s piatimi stovkami rodinných domov.
Viaceré technológie umocňujú športový zážitok divákov.
Obrovské televízne obrazovky s rozlohou 92 štvorcových
metrov poskytujú detailný
pohľad na súboje hráčov. Zabezpečiť však treba aj zdanlivo banálnu záležitosť – bezchybnú dodávku elektriny
počas 90-minútového zápasu.
Starajú sa o to riešenia, ktoré
optimalizujú dodávky energie od výrobcu cez distribúciu
až po jej skladovanie. V zálohe je tiež núdzové napájanie,
pripravené na bleskové nasadenie.
Pri veľkej koncentrácii ľudí na
tribúnach nejde len o spoločné emócie, ale aj ich bezpečnosť. V rámci protipožiarnych
opatrení nainštaloval Siemens
sústavu postrekovačov s 15-tisíc automatickými hlavicami,
tristo hydrantov so suchými
a mokrými obvodmi, ako aj
systémy na odsávanie dymu.
Informácie z piatich tisícov
dátových bodov sa zbiehajú

v riadiacej jednotke. Tá ich
vyhodnocuje v reálnom čase a diaľkovo riadi ventiláciu,
klimatizáciu a ďalšie príslušenstvo, ako sú výťahy či bariérové systémy.

Nový stupeň
partnerstva
Pred vstupom do sezóny
2017/2018 sa Siemens stal oficiálnym partnerom FC Bayern.
Dohoda podpísaná vlani v júli
predpokladá zvýšenie podielu
jeho technológií v Allianz aréne i kanceláriách a školiacich
centrách v sídle FC Bayern na
Säbener Strasse v Mníchove.
„Dvaja bavorskí šampióni teraz ešte viac spoja svoje sily,“
konštatuje výkonný predseda
FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge.
Prím budú hrať služby založené na cloudových riešeniach
pre energetiku, správu budov, bezpečnosť a ochranu.
Operačný systém Open IoT na
platforme MindSphere umožní automatické riadenie štadióna, vykurovania, vetrania
a klimatizácie. Zlepší sa tiež
údržba a znížia sa náklady.
Napríklad o trávnik, ktorý potrebuje správne svetlo a optimálne zavlažovanie, sa postará špeciálna aplikácia.
Siemens ako líder technológií
pre digitálne továrne ponúka
riešenia aj pre výrobcov športových potrieb. Poskytne im
nástroje, aby hráčom Bayernu
ušili „na mieru“ kopačky ideálnych tvarov a ďalšie potreby.

Polepšia si aj diváci. Na futbalové stretnutia prichádzajú
desaťtisíce fanúšikov a mnohí
cestujú aj z miest vzdialených
stovky kilometrov. Využívajú
autá, vlaky, metro, električky.
Systémy Si emens budú riadiť
plynulosť dopravných tokov
k štadiónu a, samozrejme, aj

nápor na parkoviskách. Návštevníci zažijú menej stresu
a znížia sa aj negatívne vplyvy
na okolie. Všetko smeruje k tomu, aby si fanúšikovia vychutnali športové zážitky a úspechy svojho klubu. Digitálne
technológie v tom hrajú čoraz
dôležitejšiu úlohu.

Zdravie je základ športového úspechu
EFC Bayern Mníchov je jedným z mála klubov, ktorý aj na najvyššej medzinárodnej úrovni dokáže dlhodobo udržiavať vysoký výkon. „Zdravie a kondícia našich hráčov je jedným zo
základných kameňov tohto úspechu,“ hovorí Andreas Jung,
člen predstavenstva FC Bayern.
O zdravie futbalistov sa exkluzívne stará spoločnosť Siemens
Healthineers. Tréningový štadión na Säbener Strasse v Mníchove i Allianz arénu vybavila ultrazvukovými prístrojmi
Acuson P500 a Acuson NX3 a aj ďalšia starostlivosť prebieha
výhradne na zariadeniach tejto značky. „Poskytujú vynikajúcu kvalitu obrazu a umožňujú veľmi presné diagnostické
vyšetrenia celého muskulárno-skeletálneho systému. Navyše Acuson P500 je mobilná jednotka a môžeme ho využívať prakticky kdekoľvek – na tréningových sústredeniach,
v Allianz aréne alebo počas zápasov v zahraničí,“ pochvaľuje
si tímový lekár Volker Braun, špecialista na ortopédiu, traumatológiu a športovú medicínu.
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Leica spomína na Oskara
Nemecký výrobca legendárnych fotoaparátov Leica sa po pokuse s modelom
Leica Sofort (okrem snímania fotografie aj tlačí) rozhodol rozšíriť svoje
portfólio o ďalší kus. Novinka s jednoduchým označením CL sa na prvý
pohľad podobá kompaktným fotoaparátom. V reklame však odkazuje na
Oskara Barnaca, ktorý vo svete fotografických prístrojov spôsobil revolúciu. Vytvoril prvú Leicu – malý, kompaktný a pomerne rýchly fotoaparát. Model CL má rovnaké ambície. Od klasického radu M sa líši menším
telom a najmä automatickým zaostrovaním. Pri zaostrovaní sa môžete
spoľahnúť na jeden zo 49 zaostrovacích bodov. Rozsah uzávierky je od 30
sekúnd do 1/8 000 sekundy pri mechanickej a 1/25 000 sekundy pri elektronickej uzávierke. Srdcom prístroja je procesor Maestro II. Leica CL má
zabudovaný elektronický hľadáčik so stopercentným krytím obrazu. Objektívy si môžete meniť, hoci k dispozícii zatiaľ je len niekoľko, pracuje
sa, samozrejme, na ďalších. Na zadnej strane nájdete dotykový LCD displej. Rýchlosť snímania je v pomere k rozmerom fotoaparátu naozaj výborná, zvládne desať záberov za sekundu.

Uši zakryté zlatom
Ak by existoval rebríček užitočnosti produktov v startupoch, určite by priniesol
dlhý zoznam tých nepotrebných. Taký sa zdá byť aj francúzsky startup Debussy, ktorý na prvý pohľad vyrazí dych, na druhý už len vyvetrá peňaženku. Ale
aj toto je zmysel „hračiek pre dospelých“. Približne päťtisíc dolárov vás budú
stáť slúchadla, na ktorých výrobu sa práve zbierajú peniaze. Prototyp modelu Debussy Nathaniel nedávno predstavili na veľtrhu spotrebnej elektroniky
CES 2018 v Las Vegas. A dojem zanechal naozaj veľký, vyskúšal si ich aj Stevie
Wonder a bol spokojný, vyhlásil, že „hrajú veľmi dobre“. Inovácia prichádza v podobe
OLED dotykového panela na bočnej strane, ktorým môžete ovládať všetky parametre prehrávanej hudby. Slúchadlá sú vyrobené zo zlata a zamatu. Okrem
dotykov ich viete ovládať aj cez hlasový asistent. Prepojiteľnosť slúchadiel
s okolitým svetom zabezpečuje 4G modul alebo Wi-Fi či Bluetooth. Interná
pamäť pojme štyri gigabajty hudby. Nechýba mikrofón na vybavovanie telefonátov a dvadsaťhodinová výdrž batérie.

Hodinky z Matrixu
Ľudské teplo ako zdroj energie sa už snažili využiť viacerí výrobcovia technologických produktov. Najnovší pokus predstavila spoločnosť Matrix Industries a podľa
posledných správ to vyzerá na úspešný pokus. Náramkové inteligentné hodinky
PowerWatch X na svoj chod využívajú integrovaný menič termoelektrickej energie
a počas nosenia na ruke sa neustále dobíjajú. Aby to však fungovalo, musíte z času na čas vyvinúť aktivitu, ktorá vaše telo rozohreje. Na dobíjanie sa využíva teplotný rozdiel medzi povrchom hodiniek a časťou tela, ktorá sa hodiniek dotýka.
V ponuke funkcií nájdete notifikácie z mobilného telefónu, vďaka akcelerometru hodinky počítajú kroky alebo merajú kvalitu spánku. V hodinkách je aj jednoduchá fitnes aplikácia, ktorá vám povie, akú vzdialenosť ste prešli. Funkcia však
pracuje iba na základe akcelerometra, GPS v prístroji chýba, rovnako ako snímač
tepu. Keď hodinky z ruky zložíte, všetky dáta sa uložia do pamäte a zariadenie
prejde do režimu spánku. Dôležitou súčasťou je wattmeter – informuje o množstve energie a tepla, ktoré vaše telo produkuje.

Kávový budíček
Prebúdzať sa pri vôni čerstvej kávy je krásna predstava. Niekto druhý sa však musí
zobudiť a kávu pripraviť. Práve tento problém a ešte nepríjemný zvuk klasického
budíka inšpiroval mladého britského dizajnéra Joshuu Renoufa, aby vytvoril prístroj Barisieur, ktorý v sebe spája budík a kávovar. Je vytvorený tak,
aby vás ráno zobudil jemným cinkaním guľôčkových ložísk z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa začínajú hýbať vďaka indukčnému ohrevu pri „varení“ vody. A, samozrejme, vôňou kávy. Pripraviť si ale môžete aj čaj. Večer
pred spaním stačí prichystať vodu, namletú kávu (alebo čaj) a nastaviť čas,
keď sa má celý proces spustiť. Spôsob prípravy funguje na podobnom princípe ako príprava cez Chemex, káva sa extrahuje vo filtri. J. Renouf prišiel
s týmto nápadom už v roku 2014. Projekt financuje cez Kickstarter
a v súčasnosti má vyzbieraných približne 750-tisíc dolárov a začína s produkciou prvých kusov. S kampaňou mu pomáhal aj britský
miliardár Richard Branson.

Karaoke v akváriu
Posúvať hranice kreativity pri výrobe prenosných, bezdrôtových reproduktorov je ešte stále jednoduché. K dispozícii
je veľa tvarov, materiálov a rôzne výkony. Japonská firma
Cotodoma však latku nastavila naozaj vysoko. Predstavila
reproduktor, ktorý bude na prednej strane zariadenia zobrazovať texty prehrávaných piesní. Transparentný dvadsaťdvapalcový displej je súčasťou reproduktoru a texty dokáže prehrávať v reálnom čase. Zaujímavým rozšírením
prístroja je schopnosť analyzovať náladu skladby a vytvárať
animáciu, ktorú môžete sledovať na displeji spolu s textom.
Reproduktor Cotodama Lyric Speaker spojíte s počítačom
pomocou Wi-Fi. Kompatibilný je napríklad s aplikáciami
ako Apple Music, Spotify alebo iTunes a texty piesní získava
od distribučnej spoločnosti SyncPower Corporation, ktorá
disponuje s viac ako dvoma miliónmi skladieb. Konštrukciou reproduktor pripomína akvárium. Na prednej strane sú
dva meniče s ovládačom hlasitosti a na zadnej kruhový disk,
hardvér, ktorý na predný panel premieta obraz.

Z telefónu na stenu
Hoci podľa štatistík ľudia viac ako polovicu videí sledujú na displejoch mobilných telefónov, stále je veľa takých, ktoré na malých displejoch nemá zmysel pozerať. Či už pre nedokonalý
zážitok, alebo z obavy o zrak. Možno práve takto uvažovali dizajnéri v pomerne neznámej spoločnosti Wireless Mobi
Solution, keď vymysleli smartfón Moviphone. Na prvý pohľad ide o obyčajný smartfón na platforme Android, má však
v sebe zabudovaný projektor. A podľa prvých reakcií to nie je
žiadna detská premietačka. Dokáže premietať obraz v HD rozlíšení 720p s maximálnou uhlopriečkou 2,5 metra a kontrastom 80 000 : 1.
V tele telefónu je batéria s kapacitou 4 000 mAh, ktorá vám dovolí mať projektor spustený s najvyššou úrovňou jasu 50 lúmenov štyri hodiny. Samotný telefón
by sme mohli zaradiť do vyššej strednej triedy. Ponúka 5,5-palcový displej s Full HD
rozlíšením a osemjadrový procesor. Vo vyššej verzii je procesor doplnený štyrmi gigabajtmi
operačnej pamäte a 64 gigabajtmi internej pamäte.

Keď kvalifikovaní ľudia nachádzajú
zaujímavú prácu doma, neprichádza
Slovensko o intelektuálny kapitál.
Prispievať k vzdelávaniu a vytvárať
pracovné miesta, to je Ingenuity for life.

Na Slovensku zamestnávame viac ako 1 500 odborníkov, ktorí
pracujú na ambicióznych projektoch pre našu krajinu, ale aj pre celý
svet. Preto ročne investujeme do vzdelávania našich zamestnancov
viac ako 700-tisíc eur a našim obchodným partnerom poskytujeme
12 510 hodín školení. Podporujeme vzdelávanie tvorbou nových
vyučovacích predmetov a technologických učební na vysokých
školách. Zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť vzdelania a dokázať
splniť pracovné ambície šikovných ľudí, to je Ingenuity for life.

siemens.sk/ingenuityforlife

