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Názov prednášky 

Implementácia technológie reverzného inžinierstva do konceptu Priemysel 4.0 

 

Problematika 

Reverzné inžinierstvo je inžiniersky proces, kde za pomoci využitia moderných metód 

snímania je možné dosiahnuť niekoľko cieľov v plánovaní, produkcii, vývoji a taktiež v 

zdokonaľovaní jednotlivých produktov. Základnou koncepciou procesu reverzného 

inžinierstva je fyzický objekt, z ktorého sú získané potrebné dáta realizované 

prostredníctvom skenovacích zariadení, 3D skenerov, a následne sú fyzické objekty 

prevádzané do digitálnej podoby vo forme virtuálneho modelu. Vďaka procesu reverzného 

inžinierstva je možné získať informácie pre spätnú tvorbu výkresovej dokumentácie 

potrebných výrobkov alebo diely pre stroje na základe získaných dát, ktorých producent už 

zanikol alebo k danému stroju nebola výkresová dokumentácia dodaná. 

Jeden z hlavných cieľov využitia technológie reverzného inžinierstva je analyzovať systémy 

tak, aby bolo možné vytvorenie fyzického modelu systému, vytvorenie modelu systému v 

inej forme, resp. na vyššej úrovni abstrakcie a identifikácia komponentov systému. 

Technológia reverzného inžinierstva umožňuje determinovať technológiu a základnú ideu 

produktu, vďaka sledovaniu a následnému hodnoteniu mechanizmov daného výrobku, 

analyzovať činnosť a následne porovnávať návrhy s existujúcimi riešeniami.   

V technológií reverzného inžinierstva dochádza k duplikácií už existujúceho výrobku získaním 

fyzických povrchových charakteristík, materiálových vlastností a fyzických rozmerov. 

Jedným zo základných predpokladov správneho fungovania produkcie výrobkov je správne 

analyzovať životný cyklus výrobku, vhodne stanoviť náklady a výnosy daného projektu. 

Zväčša je táto technológia ekonomicky efektívna len ak produkty budú vyrábané vo veľkom 

množstve alebo dokážu zaručiť vrátenie investícií. 

 

Cieľ inauguračnej prednášky 

Cieľom inauguračnej prednášky je uceleným koncepčným pohľadom prezentovať dosiahnuté 

výsledky v oblasti výskumu a implementácie technológie reverzného inžinierstva do 

konceptu Priemysel 4.0. z pohľadu digitalizácie, spracovania a nasledného využitia získaných 

dát. 
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Tézy 

 Technológia reverzného inžinierstva 

 Implementácia reverzného inžinierstva pre široku oblasť z pohľadu koncepcie 4.0 

 Vedecké poznatky a prínosy v predmetnej oblasti. 

 Transfer poznatkov do študijných programov. 

 Zvyšovanie odborných zručností a konkurencieschopnosti absolventov FVT TUKE. 

 Výužitie prvkov reverzného inžinierstva v technickej praxi. 

 Nové smery v predmetnej oblasti výskumu. 

 


