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V úvodním článku svého zamýšleného se-
riálu o problematice Industry 4.0 v tuzemském 
průmyslu (Automa, 2017, č. 8-9, str. 27) autoři 
avizovali záměr zabývat se vybranými tématy, 
která jako realizátoři řídicích a informačních 
systémů v oblasti konceptu Industry 4.0 po-
važují za důležitá. Postupně by se tedy chtěli 
zabývat síťovou infrastrukturou a integrací ří-
dicích systémů v prostředí stávajících výrob, 
bezpečností průmyslových komunikačních sítí 
propojujících na jednotné platformě vše od 
komponent IO přes PLC a systémy HMI/SCA-
DA až po MES, problematikou jednotného 
rozhraní řídicích systémů pro vertikální a ho-
rizontální vazby, virtualizací prostředků řízení 
do jednotných výpočetních center se vzdále-
nými klienty, konceptem lokálních a cloudo-
vých datových úložišť, ukládáním real-time dat 
obecně a rovněž perspektivními úlohami vir-
tuálního zprovoznění a simulace. Současně by 
však nechtěli opomenout i netechnické aspek-
ty implementace, zejména legislativní proble-
matiku při integraci řídicích systémů do jed-
notné sítě a úlohu lidských zdrojů při zavádění 
Industry 4.0, a to jak managementu, tak i kva-
lifikovaného personálu.

První příspěvek je věnován problematice 
integrace řídicích systémů a celkové koncep-
ci úprav „systému“ řízení vedoucí k propoje-
ní řídicích systémů, které je nutnou podmín-
kou vstupu Industry 4.0 do výrobního světa.

Komunikační sítě umožňující realizaci 
principů I4.0

Proč je tato úloha podle názoru autorů pri-
mární a velmi důležitá? Jedním z principů ini-
ciativy Industry 4.0 je uplatnění komunikač-
ních systémů a přenosu dat mezi jednotlivými 
úrovněmi, nikoliv však ve vertikálním uspořá-
dání, jak je známo z historických vrstvových 
modelů CIM, ale v uspořádání ryze (nebo ra-
ději mírněji „spíše“) horizontálním. Veškerá 
zařízení budou na jedné úrovni sítě (nyní in-
ternet), každé zařízení bude napojeno na ko-
munikační síť fyzicky pouze jedenkrát. Toto 
napojení by mělo nahradit všechny doposud 
existující komunikační standardy a vše sjedno-
tit do jedné komunikační platformy bez ohledu 
na to, zda jde o přenos vstupů a výstupů (dříve 
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realizovaný sítí kategorie provozních sběrnic 
nebo průmyslového Ethernetu, např. Profibus 
nebo Profinet), nebo o přenos dat z PLC do 
HMI, nebo z HMI do MIS/MES (realizovaný 
sítí Ethernet), nebo jiné datové přenosy. Tento 
pohled tak vlastně přináší konec původní py-
ramidální architektury (viz také článek obou 
autorů s názvem Nastane s příchodem Indu-
stry 4.0 změna klasického vertikálního pojetí 
PLC + HMI/SCADA + MIS/MES?, který vy-
šel v časopise Automa, 2016, č. 8-9, str. 14 až 
15). Předpokládá se tedy vybavení etherneto-
vými (internetovými) komunikačními rozhra-
ními. Připravené datové struktury umožní jed-
noduchý přístup k datům z daných zařízení. 
Na trhu je možné již nacházet zařízení, o kte-
rých výrobci tvrdí, že jsou konformní s těmi-
to požadavky na Industry 4.0. Avšak jak auto-
ři v minulém článku předeslali, realita našeho 
průmyslu je poněkud jiná, na zelené louce té-
měř nestavíme, většina výroby na našem úze-
mí je určitým způsobem automatizována nebo 
používá relativně pokročilé výrobní technolo-
gie s velmi širokým spektrem automatizačních 
prostředků a velkým provozním využitím. Je 
tedy třeba se věnovat integraci zařízení v sou-
časných systémech, kde nejčastějším požadav-
kem z reálné praxe je připojení řídicích systé-
mů pro účely sběru výrobních dat jako varian-
ta jednodušší, pro účely řízení nebo zadávání 
parametrů, nebo dokonce zakázek jako úloha 
složitější. Typicky jde o úlohy sběru dat pro 
kvalitu, OEE a plánování.

Následující část bude zaměřena na úlohu 
integrace z pohledu různých typů automati-
začních úloh. Bude se předpokládat, že síťová 
infrastruktura je již vybudovaná (problema-
tice bezpečnosti průmyslových sítí se autoři 
budou věnovat v dalších článcích). Jednot-
livé typy automatizačních úloh lze rozdělit 
na tři, podle zkušeností autorů typické úlo-
hy. Jde o integraci řídicích systémů pro spo-
jité řízení, integraci systémů pro diskrétní ří-
zení a integraci výrobních strojů (rozumí se 
tím obráběcí stroje a výrobní stanoviště). Pro 
každou z těchto úloh budou nyní popsány ty-
pické požadavky na integraci, tj. to, co zna-
mená z technického pohledu danou integra-
ci realizovat, a jaká technická i netechnická 
úskalí inženýry při integraci čekají.

Řídicí systémy spojitých a dávkových 
výrob

Úlohy integrace řídicích systémů spojité-
ho řízení jsou většinou svázány s kontinuál-
ními a dávkovými výrobními procesy a lze 
je ponejvíce najít v chemickém, potravinář-
ském a farmaceutickém průmyslu. Právě 
v těchto typech průmyslu, kde jsou požadav-
ky na kontrolu kvality největší, jsou nejčas-
tějšími úkoly při integraci výrobních řídi-
cích systémů se systémy informačními různé 
druhy sběru provozních a recepturních dat 
v závislosti na čase nebo na výrobní dávce 
a dokladování historie výrobku. Vyšší úrovní 
požadavků je možnost zadávat vlastní recep-
tury do řídicího systému ze systému infor-
mačního. O zásadních modernizacích řídi-
cích systémů se většinou neuvažuje, a pro-
to je nutné zrealizovat skupinu technických 
opatření vedoucích k „připojení“ současné-
ho řídicího systému. Jde o rozšíření řídicího 
systému o komunikační procesor, připojení 
systému na vlastní fyzickou sběrnici a pří-
pravu dat na úrovni PLC nebo vizualizační-
ho či databázového systému. Tento souhrn 
úloh však s sebou nese několik technických 
úskalí, která mohou při implementaci způso-
bit určité potíže. Jde nejen o klasický hard-
warový problém nedostatku místa pro ko-
munikační procesor, ale především o úlohu 
získat data z často neznámého nebo neko-
mentovaného programu. Není-li k dispozici 
autor programu, bývá ještě za značného úsilí 
realizovatelná úloha čtení dat pro archivaci, 
avšak požadavek na zápis dat a následné po-
užití přenesených dat jako parametrů proce-
su pro řízení bývá většinou jak nad technic-
ké, tak i nad finanční možnosti. Celou úlo-
hu poté ještě komplikuje nutnost realizovat 
celý proces integrace za krátkých odstávek, 
nenarušit původní funkčnost řídicího sys-
tému a zajistit synchronizaci mezi reálným 
stavem výroby a jeho obrazem v řídicím či 
informačním systému v případě ručních zá-
sahů do výroby, např. při poruše.

Řídicí systémy diskrétních výrob

Integrace systémů pro řízení strojů a za-
řízení v diskrétních výrobách (provozech) 
se od řízení spojitých výrob liší především 
v tom, že na rozdíl od systémů spojitého ří-
zení, kde je proces řízen jedním rozsáhlým 
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systémem a u kterého se integrace povětši-
nou realizuje rozšířením systému o komuni-
kační procesor, u diskrétních výrob je říze-
ní realizováno větším množstvím jednoduš-
ších řídicích systémů a je nutné použít velké 
množství různých komunikačních procesorů. 
Požadavky na sběr dat jsou v případě spoji-
tého řízení taktéž odlišné: jde o menší počty 
spíše digitálních nebo stavových údajů. Inte-
grace se technicky realizuje shodně jako u ří-
zení pro spojité technologie, tj. rozšířeními 
systému o komunikační procesor. Problémem 
však bývá, zda klasická integrace připojením 
na komunikační síť není pro malý počet dat 
požadovaných a získatelných z jednoho sys-
tému zbytečně cenově náročná a zda nepo-
stačuje řešení prostřednictvím pouhého sbě-
ru digitálních signálů paralelně kopírovaných 
přes oddělovací členy do sběrného PLC. Toto 
řešení nectí hlavní rysy I4.0 z pohledu komu-
nikačního propojení všech „inteligentních za-
řízení“ a především redukce objemu přenáše-
ných dat následně vyvolává nutnost dodateč-
ně specifikovat nebo zadávat některé původně 
automaticky sbírané či přenášené údaje ruč-
ně. Právě ta skutečnost, že náklady na připo-
jení „malých výrobních zařízení“ jsou srov-
natelné s náklady na připojení „velkých vý-
robních zařízení“, je často hlavní překážkou 
kompletní integrace řídicích systémů v pod-
nicích s diskrétními výrobními technologie-
mi. K tomu je třeba přičíst problémy s úpra-
vami hardwaru a aplikačního softwaru ob-
dobné jako u systémů spojitého řízení: zde 
sice jednodušší, ale naproti tomu násobené 
počtem připojovaných systémů.

Výrobní stroje a zařízení

Třetí typ integrace je integrace výrobních 
strojů z kategorie samostatných výrobních 

obráběcích center. Zde je řízení realizová-
no speciálními systémy numerického říze-
ní a integrace je tu asi nejsložitější, i když 
v poslední době také asi nejžádanější, ze-
jména v kategorii sledování vytížení stroje 
v segmentu automobilového průmyslu. Vět-
šinou je požadován přenos dat jak o provo-
zu stroje, tak o vlastním procesu obrábění 
a také o fungování obsluhy a údržby stroje. 
Tato centra i v jednom provozu jsou velmi 
často vybavena řídicími systémy různých 
generací a od různých výrobců a znalostmi 
potřebnými pro hardwarové a softwarové 
úpravy disponuje jen velmi omezená skupi-
na odborníků. Projekty integrace těchto řídi-
cích systémů se potýkají s obdobnými pro-
blémy jako integrace systémů diskrétní vý-
roby, tj. s velkým počtem zařízení různých 
výrobců, zde však jsou náklady na hardwa-
rové i softwarové úpravy několikanásobně 
vyšší a většina záměrů skončí právě na ob-
tížné prokazatelnosti rentability investova-
ných prostředků.

Netechnické překážky integrace

Velmi často opomíjenou složkou projek-
tů integrace řídicích systémů jsou legisla-
tivní problémy celého záměru. Je důležité 
si uvědomit, že veškeré zásahy do řídicích 
systémů, jak na úrovni hardwaru, tak soft-
waru, podléhají omezení ze záručních závaz-
ků. V období záruční lhůty není v principu 
možné, aby jakýkoliv jiný subjekt mimo do-
davatele do řídicího systému zasahoval. Tato 
skutečnost však mnohdy představuje tu nej-
závažnější netechnickou překážku, protože 
je nutné pro vlastní hardwarové a softwaro-
vé úpravy kontaktovat dodavatele řídicího 
systému. Tito dodavatelé zejména v přípa-
dě jednoduchých zařízení, kdy se software 

pro řídicí systémy tvoří subdodavatelským 
způsobem, nejsou schopni modifikovat ří-
dicí systém tak, aby byl schopen požadova-
ná data poskytovat. Osvědčeným postupem 
není tajný zásah do řídicího systému, ale ite-
rační proces „poptávka–nabídka“, kdy reali-
zátor integrace spolu s dodavatelem řídicího 
systému postupným zpřesňováním rozsahu 
úlohy dospějí k finálnímu technickému a ce-
novému řešení.

Obchodní pohled

Nelze opomenout obchodní pohled na 
problematiku úlohy integrace řídicích systé-
mů. Vzhledem ke značné provázanosti úlohy 
s dalšími systémy není většinou možné zadat 
nabízejícím kompletní poptávku typu „tendr 
na konečnou cenu“, ale spíše postupovat pro-
cesem „nabídka – technická a cenová diskuse 
– objednávka“ s osvědčeným dodavatelem.

Závěr

Závěrem je třeba konstatovat, že řešení 
integrace současných řídicích systémů do 
struktur, které budou představovat základ 
budoucích systémů využívajících koncept 
4.0, je naprosto zásadní úloha, před kterou 
stojí většina současných podniků v České 
republice. Je nutné se na řešení takových 
úloh připravit, a to nejen z finančního, ale 
i z technického pohledu, a není-li již možné 
stávající řídicí systém integrovat, je zapotře-
bí se při modernizaci řídicích systémů za-
měřit nejen na jejich vlastní funkci ve vzta-
hu k výrobě, ale také na zařazení do struk-
tur konceptu 4.0.
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