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CE ACOPERA ACEST MODUL

SECTIUNEA A

• Ce este Industria 4.0? & Teme

Termeni

• Sisteme cibernetice(CPS) & Cloud computing & Teme

• Internetul lucrurilor (IoT) & Internetul Industrial al lucrurilor (IIoT) & Teme

SECTIUNEA B

• Istoria Industriei 4.0 & Teme

• Industria 4.0 – A 4-a Revolutie Industriala (video/teme)

SECTIUNEA C

• Agricultura 4.0 si Industria 4.0 & Temek

• In ce fel folosirea dronelor va sprijini agricultura in Industria 4.0 & Teme

• Contact

• Referinte
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CE ESTE INDUSTRIA 4.0?
• Industria 4.0 este în esență rețeaua digitală de oameni, mașini și produse.

• Este cunoscută și ca a 4-a revoluție industrială in domeniul industrial. 

• , “Industry 4.0" factories have machines which are intensified with wireless connectivity and sensors, connected to a system that can envision the entire 

production line and make decisions on its own Deși termenii „industrie 4.0” și „a patra revoluție industrială” sunt adesea folosiți în mod interschimbabil, 

fabricile din „industria 4.0” au mașini cu performante intensificate cu conectivitate wireless și senzori, conectate la un sistem care poate imagina întreaga linie

de producție și poate lua singur decizii.

• În esență, industria 4.0 este tendința către automatizarea și schimbul de date în tehnologiile și procesele de fabricație care includ sisteme ciber-fizice (CPS), 

internetul obiectelor (IoT), internetul industrial al lucrurilor (IIOT), cloud computing, calcul cognitiv și inteligența artificiala (AI).

Image from Pixabay
https://pixabay.com/photos/city-panorama-smartphone-control-3213676/
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Exercitiul poate fi gasit urmand link-ul https://h5p.org/node/705021
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CE SEMNIFIOCATIE AU TOTI ACESTI TERMENI?

Sistem cibernetic (CPS)

Internetul lucrurilor (IoT)

Internetul Industrial al lucrurilor

(IIOT)

Cloud computing

Inteligenta Artificiala (AI)

Calculul

cognitiv
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SISTEM CIBERNETIC (CPS)

CPS sunt obiecte care au încorporate software și electronice

conectate între ele într-un sistem, de exemplu, roboți, drone și alte

mașini mobile. Astfel, obiectele și procesele fizice și mecanice sunt

conectate cu obiecte și procese controlate de software -

convergând lumile reale și virtuale. CPS poate fi utilizat pentru

controlul traficului sau pentru gestionarea rețelelor inteligente de 

electricitate.

CLOUD COMPUTING

Cloud computing acoperă toate activitățile care se desfășoară pe un serviciu

online (De exemplu: trimiterea de e-mailuri, prelucrarea documentelor printr-o 

platformă online și salvarea acestora acolo, redarea videoclipurilor sau

analizarea datelor). Face o infrastructură IT care face posibilă salvarea datelor

pe sisteme descentralizate de calculatoare prin internet și să fie disponibile în

orice moment, în orice loc, atâta timp cât există o conexiune la internet. Astfel, un 

furnizor de cloud oferă un loc complet de lucru într-o formă virtuală (cum ar fi 

computerul, memoria, platformele și aplicațiile software) creând o flexibilitate

mare pentru utilizator.

Image from Pixabay
https://pixabay.com/illustrations/industry-4-0-web-network-points-2741774/

Image from Pixabay
https://pixabay.com/illustrations/cloud-computing-network-internet-2001090/
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Exercitiul poate fi gasit urmand link-ul

https://h5p.org/node/760844

Exercitiul poate fi gasit urmand link-ul

https://h5p.org/node/760853
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INTERNETUL LUCRURILOR (IOT)

IoT este o rețea de dispozitive conectate care pot comunica

între ele și pot furniza date utilizatorilor prin intermediul

internetului. Dispozitivele IoT se pot conecta la Internet și au 

adesea senzori care le permit să colecteze date. Un dispozitiv

IoT poate fi util de unul singur, dar atunci când utilizați
numeroase dispozitive împreună, acestea devin și mai

valoroase. Tehnologia IoT permite utilizatorului să colecteze

date automat din mai multe funcții diferite. Tehnologia IoT

poate fi utilizată și pentru automatizarea echipamentelor și a 

părților operațiunilor industriale.

Internetul Industrial al lucrurilor (IIOT)

IIoT este o subcategorie a IoT. Termenul se referă la tehnologia IoT

utilizată în setările industriale, și anume în unitățile de producție. 

IIoT este o tehnologie cheie în industria 4.0, următoarea fază a 

revoluției industriale. Industria 4.0 pune accentul pe tehnologia

inteligentă, date, automatizare, interconectivitate, inteligență
artificială și alte tehnologii și capacități.
Aceste tehnologii revoluționează modul în care sunt administrate 

fabricile și organizațiile industriale.

Image from Pixabay
https://pixabay.com/photos/turn-on-turn-off-industry-energy-2923046/

Image from Freepoint Technology Inc.
https://getfreepoint.com/iiot-role-play-manufacturing/
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Exercitiul poate fi gasit urmand link-ul https://h5p.org/node/760859
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ISTORIA INDUSTRIEI 4.0

Image from Techutzpah
https://techutzpah.com/evolution-of-industrial-revolution-4-0/
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Prima revolutie industriala a început cu mecanizarea și generarea de energie mecanică în anii 1800. A adus tranziția de 

la lucrul manual la primele procese de fabricație (în principal în industria textilă). Imbunătățirea caliatatii vieții a fost un 

factor principal al schimbării. 

ISTORIA INDUSTRIEI 4.0

Image from Pixabay
https://www.pexels.com/photo/high-angle-view-of-a-man-256381/

Image from Pixabay
https://pixabay.com/vectors/factory-car-engine-assembling-35104/

Image from Pixabay
https://pixabay.com/photos/company-factory-production-186980/

Image from Pixabay
https://pixabay.com/photos/industrial-4-0-information-2470457/

Cea de-a doua revolutie industriala a fost declanșată de electrificarea care a permis industrializarea și producția în

masă. A fost o perioadă în care progresele în producția de oțel, electricitate și petrol au provocat o serie de inovații care 

au schimbat societatea. Odată cu rentabilizarea producției de oțel, căile ferate au fost extinse și au fost construite mai

multe mașini industriale.

Astazi suntem in plina a patra revolutie industrial care a fost declanșat de dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor

(TIC). Baza sa tehnologică este automatizarea inteligentă a sistemelor cibernetice cu control descentralizat și conectivitate avansată

(funcționalități IoT). Consecința acestei noi tehnologii pentru sistemele de producție industrială este reorganizarea sistemelor de 

automatizare într-un sistem de producție cibernetică auto-organizat, care permite o producție flexibilă personalizată în masă și o 

mare flexibilitate în cantitatea produsa.

A treia revolutie industriala se caracterizează prin digitalizarea cu introducerea microelectronicii și automatizării. În producție, 

acest lucru facilitează producția flexibilă, unde o varietate de produse este fabricată pe linii de producție flexibile cu mașini

programabile. Totuși, astfel de sisteme de producție nu au încă flexibilitate în ceea ce privește cantitatea producției.

Exercitiu: https://h5p.org/node/705116
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Exercitiul poate fi gasit urmand link-ul https://h5p.org/node/705116
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INDUSTRIA 4.0 – A PATRA REVOLUTIE INDUSTRIALA

https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis

Urmariti clipul video al companiei Siemens cu privire la Industria 4.0 și viziunea producției

de mâine ...

Ce părere aveți despre asta?
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CONTACT

Universität Paderborn

DepartmentWirtschaftspädagogik

Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik II

Warburger Str. 100

33098 Paderborn

http://www.upb.de/wipaed

http://digivet.eduproject.eu/

Prof. Dr. Marc Beutner
Tel: +49 (0) 52 51 / 60 - 23 67
Fax: +49 (0) 52 51 / 60 - 35 63

E-Mail: marc.beutner@uni-paderborn.de

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Va multumim pentru atentia
acordata!
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