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Shrnutí

Strategie Průmysl 4.0 přetváří výrobu stejně způsobem, 

jakým Amazon transformoval maloobchod. Tato 

iniciativa usiluje o spolupráci výrobců ovladačů 

a výrobců strojů s cílem integrovat automatizaci strojů 

s informacemi získávanými z řadiče stroje. Tímto 

způsobem mohou tvůrci strojů objevovat nové produkty 

na bázi informací a identifikovat příležitosti k budování 

chytřejších továren, jež budou schopné automaticky 

přijímat nápravná nebo optimalizační opatření. 

Pokud chtějí výrobci strojů pomocí strategie Průmysl 

4.0 vydělat, musejí implementovat čtyři sady funkcí, 

které umožní integraci různých úrovní systému 

výrobního prostředí, od senzorů až po cloudové 

servery. Ale možná ještě větší výzva pro výrobce strojů 

je přechod od tradiční hardwarové architektury řadičů 

na inteligentní softwarovou architekturu 

pro automatizaci strojů, která je schopna být spouštěna 

na jakémkoli průmyslovém PC (IPC). Pouze na základě 

softwarového přístupu k automatizaci strojů může 

Průmysl 4.0 přinést požadovanou integraci a flexibilitu. 
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Důležitost strategie Průmysl 4.0 
Amazon transformoval maloobchod a Google dominuje 

reklamě pomocí úzce integrované digitální strategie 

reklamy na tradiční průmysl. Koncept Průmysl 4.0 

používá stejný rámec, snaží se narušit nastavení 

výroby implementací podobných digitálních strategií 

jako Amazon a Google. Tvůrci strojů a jejich výrobci, 

kteří využívají techniky Průmyslu 4.0 a implementují je 

ve svých továrnách, dominují na příslušných 

vertikálních trzích a ti, kteří tak neučiní, budou vyřazeni 

ze soutěže. 

Iniciativa německé vlády, hnutí Průmysl 4.0, je 

zaměřena na vytváření inteligentní výroby digitalizací 

hodnotových řetězců. To bude mít hluboký a 

dlouhodobý dopad na výrobní podniky po celém světě. 

Je skutečností, že 4. revoluce ve výrobě již začala. 

Jedná se o klasické schéma, kterému dokumentuje 

kontext strategie Průmyslu 4.0.  

Mechanizace, 

vodní síla, 

síla páry 

Masová produkce, 

výrobní linky, 

elektrifikace 

Počítače, 

 automatizace 

Kyber-fyzikální 

systémy 

 

1. 2. 3. 4. 
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Průmysl 4.0 vytváří pro výrobce strojů vícero způsoby  

nové produktové příležitosti: 

 

 

Důležitost strategie Průmysl 4.0 

 
Vedle cloud computingu jsou základními kameny pro 

budování inteligentních továren inteligentní řadiče strojů 

a inteligentní koncová zařízení. Podle průzkumu 

mediální společnosti Forbes, zatímco jedna třetina 

výrobců popisuje stupeň digitalizace ve svém 

hodnotovém řetězci jako vysoký, více než 80 % výrobců 

očekává, že digitalizuje svůj hodnotový řetězec do pěti 

let. 

V letech 2017 až 2023 navíc poradenská společnost 

PwC předpokládá, že výrobní a strojírenský průmysl 

bude investovat zhruba 31 miliard dolarů ročně do 

technologií internetu věcí (IoT) a do průmyslového 

internetu věcí (IIoT). Především se očekává, že globální 

trh IoT / IIoT poroste ze 157 miliard USD v roce 2016 

na 457 miliard USD do roku 2020. 

V prognózách Průmyslu 4.0 je však často přehlížena 

role, kterou bude hrát řadič inteligentního stroje. 

Zaměřujeme se spíše na technologii cloud computingu, 

která provádí prediktivní analýzu a umělá inteligence 

(AI) k identifikaci použitelných poznatků, které lze 

přenést zpět do řídicí jednotky stroje. Architektura 

Průmyslu 4.0 však nespočívá jen v připojení ke cloudu. 

Výzkumná a poradenská společnost Gartner Group 

předpovídá, že zatímco v roce 2018 je pouze 10 

procent podnikově generovaných dat v nasazení IoT / 

Industry 4.0 zpracováváno zařízením edge-controller, 

do roku 2025 dosáhne tento údaj 75 procent.  

ZLEPŠENÍ CELKOVÉ  

EFEKTIVITY 

VYTVÁŘENÍ NOVÝCH 

ZDROJŮ PŘÍJMŮ 

TRANSFORMACE 

PRODUKTŮ DO 

SOFTWAROVÉ SLUŽBY 

PŘIZPŮSOBITELNOST 

A HODNOTA 

PRO ZÁKAZNÍKY 

ZÍSKÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ 

PRO ZEFEKTIVNĚNÍ 

OBCHODNÍCH POSTUPŮ 
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Úloha řídicí jednotky stroje 

ve strategii Průmysl 4.0 

 

Hlavním cílem Průmyslu 4.0 je shromažďovat a sdílet 

všechny automaticky generované informace každou 

výrobní komponentou a strojem, takže výrobní 

ekosystém nebo továrna fungují optimálně společně. 

Skutečného úspěchu je pak dosaženo analýzou těchto 

informací s cílem získání použitelných poznatků, které 

přecházejí do nápravných opatření nebo provozního 

zefektivnění, jež lze průběžně implementovat v 

prostředí inteligentní továrny, aby se stala 

konkurenceschopnější. To není žádný malý úkol, 

protože data musí být agregována, analyzována a 

znovu distribuována na všechny úrovně zpracování 

mezi senzorem a serverem. 

K dosažení takového cíle strategie Průmysl 4.0 usiluje o 

integraci a digitalizaci následujících šesti úrovní 

provádění a zpracování informací, v rámci podnikového 

výrobního a dodavatelského řetězce: 

1. CLOUD (umělá inteligence generuje užitečné 
informace a příležitosti k produktům) 

2. ÚROVEŇ PODNIKU (servery ERP) 

3. ÚROVEŇ ZÁVODU (MES) 

4. CELULÁRNÍ ÚROVEŇ (SCADA) 

5. STROJOVÁ ÚROVEŇ (automatizace, ovladač 
stroje) 

6. ÚROVEŇ KONCOVÝCH BODŮ (senzory, motory, 
pohony, IO) 

Výsledný ekosystém okružní komunikace v rámci 

Průmysl 4.0 je charakterizován následujícím 

diagramem:  

 

Úspěch prosazení strategie Průmysl 4.0 závisí na 

bezproblémovém zabezpečeném připojení a integraci 

se všemi podnikovými informacemi, jak je znázorněno 

výše. Největší úspěch nastane, když jsou data nejprve 

shromážděna, konsolidována a agregována ze senzorů 

na úrovni sběrnic a poté předána přes SCADA do MES, 

poté do ERP a nakonec do cloudu, kde lze použít 

umělou inteligenci. Ale to není vše.  
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Se zaměřením Průmyslu 4.0 na generování použitelných poznatků prostřednictvím cloudové konektivity a umělé 

inteligence existuje jeden velmi důležitý pojem, který je často přehlížen: 

Smysluplné poznatky jsou k ničemu, pokud 
nebudou využity. 

Pokud továrny a stroje nejsou dostatečně „chytré“ na to, aby mohly dostatečně rychle začlenit a jednat podle 

poznatků, nebude plného potenciálu Průmyslu 4.0 dosaženo nikdy. 

Jak dále prokázala předchozí citace společnosti Gartner, často přehlíženou, ale stejně důležitou součástí Průmyslu 

4.0 je „inteligentní“ řídicí jednotka stroje. Řadič stroje je stejně kritický a možná kritičtější než cloudová funkce. Je 

zdrojem skutečného architektonického průlomu, kde začíná a končí sběr informací, agregace a zabezpečené 

doručování do cloudu – zkrátka tam, kde se implementují akční poznatky. 

Gartner také věří, že analýza koncových bodů bude v průběhu času extrémně sofistikovaná a prediktivní, aby se 

zlepšila reakce celého systému. Pokud řídicí jednotka stroje není dostatečně „chytrá“ na to, aby se přizpůsobila 

měnícím se výrobním podmínkám na základě použitelných poznatků nebo poznatků, které může řídicí jednotka 

vygenerovat sama, vize Průmyslu 4.0 nebude dosaženo.   
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klade na automatizaci strojů 
Řídicí jednotka inteligentního stroje musí disponovat různorodou sadou funkcí a schopností, aby zajistila, že stroj 

bude schopen hrát důležitou roli v inteligentní tovární pyramidě. Tyto funkce spadají do čtyř rozhodujících kategorií:  

 

Základ řídicí jednotky stroje, který odpovídá 

požadavkům Průmyslu 4.0, musí poskytovat nejlepší 

možný výkon automatizace strojů a determinismus, jaký 

má výrobní průmysl k dispozici. Musí dosáhnout těchto 

výsledků a zároveň také přijmout nejuznávanější 

otevřené standardy na ochranu technických investic a 

měl by být dostatečně flexibilní, aby byl v budoucnu 

schopen přizpůsobil se měnícím požadavkům. 

Vzhledem k síťovým požadavkům a zaměření na 

digitalizaci je potřeba v rámci strategie Průmysl 4.0 pro 

polní instrumentaci užívat standardní, široce přijímanou 

digitální sběrnici. I když existuje mnoho proprietárních 

řešení digitálních průmyslových sběrnic a některé 

vysoce výkonné „otevřené“ standardy digitálních 

průmyslových sběrnic, pro digitální průmyslové 

sběrnice je EtherCAT sám o sobě nejpoužívanějším 

standardem. Jednoduše, je to nejbezpečnější a 

nejlepší volba pro implementaci v rámci strategie 

Průmysl 4.0. 

Pokud jde o výkon a determinismus, nejblíže 

konkurujícím průmyslovým sběrnicím EtherCATu jsou 

PROFINET a Sercos. Obě tyto generují solidní hodnotu 

výkonu, ale za prémiovou cenu. Horší v tomto případě 

je, že jen malá část výrobců servopohonů přijala tyto 

sběrnice jako standardní, zatímco stovky výrobců 

servopohonů přijalo EtherCAT. Větší výběr žene 

standard vpřed a snižuje ceny, standard je také více 

účinnější, protože jej proporcionálně větší procento 

prodejců nabízí na trhu. V důsledku toho má EtherCAT 

nejlepší přijetí na trhu. 

Existují i další důležité normy, jako je norma PLCopen 

IEC 61131, pro práci s PLC. V ideálním případě 

podporuje platforma pro automatizaci strojů 

komponenty třetích stran a ekosystém se může rozšířit. 

Například zpracování obrazu z vidění v reálném čase 

přímo na řadiči zkracuje dobu rekce stroje a zvyšuje 

jeho propustnost. To vyžaduje robustní, časově 

testovaný operační systém reálného času (RTOS), 

který je základem softwaru pro automatizaci strojů. 

Počet dodavatelů třetích stran, kteří přenesli své řešení 

na takovou platformu, svědčí o její důvěryhodnosti. 

Třetí strany by se zdráhaly přenést svá řešení na 

takovou platformu pro automatizaci strojů, pokud by 

necítily, že jde o důvěryhodné prostředí, které má 

potenci generovat příjmy.  

Automatizace strojů na světové úrovni  

https://kingstar.com/wp-content/uploads/2016/03/KingStar_White-Paper_D11.pdf
https://kingstar.com/wp-content/uploads/2016/03/KingStar_White-Paper_D11.pdf
https://kingstar.com/wp-content/uploads/2016/03/KingStar_White-Paper_D11.pdf
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V rámci strategie Průmysl 4.0 také dochází k přetváření 

architektury řízení strojů. Dříve každý výrobce strojů 

poskytoval řadič pro svůj vlastní stroj a stroje plnily 

úkoly jako ostrovy automatizace. Průmysl 4.0 vyžaduje 

nejen to, aby se stroje a řadiče strojů připojovaly ke 

cloudu, ale také aby se připojovaly k dalším strojům a 

senzorům, které monitorují stroje a prostředí. Všechna 

tato konektivita otevírá dveře pro vzdálené 

monitorování, vzdálenou správu, a dokonce i vzdálené 

nasazení. Kombinace těchto prvků podporuje nové 

výrobní paradigma vytváření chytřejších továren 

schopných provést např. hromadné přizpůsobení. 

(Hromadné přizpůsobení spočívá např. ve schopnosti 

vyrábět různé produkty na stejné montážní lince.) 

Pro ilustraci významu integrace řadičů více strojů, které 

jsou vyžadovány v rámci Průmysl 4.0, jsou uvedeny dva 

následující příklady: 

Mnoho společností již používá kolaborativní roboty (co-

roboty) k zakládání a vykládání vyráběných dílů na 

CNC stroji. Co-roboti dramaticky snižují náklady na 

integraci, takže i malé výrobní závody mohou využívat 

jejich výhod. Ale jak se práce stává složitější, jsou 

vyžadovány PLC nebo softwarové stavové automaty, 

které slouží jako dopravní policie pro procesní toky 

mezi více roboty, podavači dílů, systémy vidění, 

předcházení kolizím a dalšími operacemi. Skriptování 

pro Co-bot může být komplexní, složité a často 

potřebuje být skryto. V přípravě výroby jsou před CNC v 

pořadí obvykle systémy CAD / CAM, které zásobují 

CNC, a všechny mechanismy zakládání a vykládání je 

třeba upravit tak, aby vyhovovaly různým tvarům a 

velikostem vyráběných dílů. 

I při realizaci řešení, které snižuje potřebu integrace, 

jako jsou co-roboti, je v obráběcí buňce tolik řadičů 

strojů a pohyblivých dílů, které je třeba integrovat, že 

existuje prostor pro dosažení vize Průmyslu 4.0. 

Výrobci strojů a vlastníci továren proto musí zajistit, aby 

se vybrané vývojové platformy strojů a řadičů strojů 

mohly snadno integrovat se všemi řadiči v systému. 

Požadavky na integraci vyžadují, aby platforma použitá 

k integraci všech řadičů byla dostatečně silná, otevřená 

a standardní, aby spojila všechny řadiče dohromady do 

holistického systému. V ideálním případě by všechny 

řadiče měly běžet na jednom IPC, aby se zjednodušila 

integrace. Výrobci strojů proto musí přijmout integrační 

standardy, jako je VDMA pro integraci řízení robota a 

PLCopen, aby umožnily rychlejší integraci a plynulejší 

provádění výrobních činností. 

Proč by platforma měla být otevřená a výkonná? 

Vývojové nástroje používané k integraci řadičů musí 

nabízet funkce, které odpovídají danému úkolu. Pokud 

zápis úkolu vyžaduje žebříkovou logiku, pak by jazyky 

pro PLC mohly být nejvhodnější. Pokud komponenta 

řadiče vyžaduje objektové orientované programování, 

pak by byl nejvhodnější jazyk C ++. Pro vybudování 

HMI za účelem optimalizace uživatelského ovládání by 

bylo vhodné .Net nebo aplikace pro vývoj GUI od jiných 

výrobců, jako je LabView. Naopak nemusí mít smysl 

nutit vývojáře stroje, aby používal C ++ nebo 

žebříčkovou logiku, pokud se tento vývojář cítí 

nejpohodlněji s logikou PLC. Jde o to, že optimální 

integrační prostředí pro budování řízení strojů s 

podporou Průmyslu 4.0 musí podporovat širokou škálu 

vývojových jazyků, aby lépe odpovídalo požadavkům 

na potřeby stavěného stroje. 

Integrace řadiče stroje v celém systému  
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Musíme se také podívat do budoucnosti, kde se 

inteligentní továrny budou snažit splnit vizi hromadného 

přizpůsobení (dávka 1). Například kdysi dávno by 

automobilka postavila továrnu na výrobu 2-dveřových 

automobilů a továrnu na výrobu 4-dveřových 

automobilů. Ve společnosti Jeep dnes lze na stejné 

montážní lince postavit 8 různých modelů Jeepu - jak 2-

dveřového, tak 4-dveřového. S využitím konceptů 

Průmyslu 4.0 Jeep závisí na cloudu a skupině robotů, 

kteří si mohou stáhnout návod k obsluze, aby provedli 

svařování na 2-dveřovém voze, a poté obdrží pokyny k 

dalšímu svařování 4-dveřového vozu. To vyžaduje 

obrovskou integraci a koordinaci, ale lze toho 

dosáhnout stejnou cestou jako když se hraje koncert, 

kde dirigent a všichni hudebníci hrají ze stejné knihy 

písní, všichni roboti provádějí úkony ze stejného zápisu, 

jaký se dodává v závislosti na typu vyráběného modelu. 

To samozřejmě nepovede hned k továrně bez 

pracovníků. Je to však myslitelné, protože veškerá 

konektivita umožňuje vzdálené monitorování, vzdálenou 

správu a hlavně vzdálené nasazení. Inženýři, kteří 

navrhují pracovní toky pro vyráběné součásti brzy 

budou moci vyvíjet postupy v cloudu a poté je vzdáleně 

nasadit. 
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Pro plnění strategie Průmysl 4.0 je zásadní, že stroje a 

řadiče lze snadno propojit prostřednictvím sítě. To 

vyžaduje přidání podpory pro standardní komunikační 

protokoly, jako jsou OPC-UA, MQTT, TSN, Modbus a 

další. 

V duchu aplikace zásad Průmysl 4.0 bude inteligentní 

ovládání stroje na spodní úrovni často provádět různá 

předběžná zpracování dat, aby je agregovalo a 

srolovalo před odesláním do cloudu. Řízení stroje je 

schopné dynamicky měnit tok pracovní zátěže nebo 

parametry toku na základě použitelných poznatků, ale 

provádět to dynamicky je těžké. Na to musí být systém 

velmi flexibilní, aby se dokázal přizpůsobovat vstupu – 

a otevřená, chytrá a softwarově založená architektura je 

jediným přístupem, který může tuto flexibilitu zajistit. 

Řadiče založené jen na hardwaru a PLC jsou pevným 

útvarem, který není schopen v sobě spouštět software 

od třetích stran pro analýzy na shromážděných datech; 

data musí být předána do PC. Pouze softwarové řídicí 

aplikace mohu optimalizovat proces sdílení informací a 

využívat k tomu procesy náročné na inteligenci. 

Software pro automatizaci strojů, který běží na PC, 

musí být dostatečně flexibilní, aby zajistil, že RTOS lze 

přiřadit určitým jádrům CPU a že jiný software třetích 

stran lze přiřadit jiným jádrům na jednom PC. Přesto 

musí podporovat přímý přístup ke sdílené paměti. Tímto 

způsobem může řídicí systém i software třetí strany 

komunikovat přímo a mohou pracovat na stejných 

datech. Takový postup se nazývá maskování afinit a je 

mnohem lepší než virtualizační techniky. Virtualizace 

neumožňuje přímý přístup do sdílené paměti, ale spíše 

závisí na ukládání do vyrovnávací paměti nebo využívá 

pro předávání dat systém „mail boxing“, což přidává 

nepotřebnou latenci, zpoždění. Latencí se samozřejmě 

snižuje výkon a kvalita. 

Kromě toho jsou komunikační protokoly do prostředí PC 

dodávány se softwarem zdarma. Naopak, řadiče 

založené na hardwaru často vyžadují další karty IO, aby 

se za poplatek přizpůsobily různým protokolům, což je 

zbytečné. 

A konečně, připojené systémy zvyšují zranitelnost ze 

strany kybernetických útoků ale ochrana dat a řízení 

stroje je prvořadá. Systémy musí mít zabezpečení 

světové úrovně, aby se před takovými hrozbami 

chránily. Používání softwaru pro automatizaci strojů 

založené na PC kde běží Windows, je nyní bezpečnější 

sázkou, protože Microsoft investoval velké prostředky, 

aby zajistil super zabezpečení operačního systému a 

infrastruktury Azure. 

  

Sdílení informací a potřeba inteligence  
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Edge computing je metoda optimalizace výpočetních 

systémů založených na cloudu prováděním zpracování 

dat na okraji sítě, poblíž zdroje dat. Inteligentní řadiče 

zařízení IoT jsou novým příkladem toho, jak lze 

přizpůsobit jednotlivá zařízení tak, aby fungovala v 

prostředí uživatele. Shromažďování dat z řadičů, 

senzorů, vstupů a výstupů, provádění lokálně 

prediktivních analýz a jejich zpracování pomocí umělé 

inteligence třetích stran, činí celý systém více 

citlivějším. 

 

 

Řídicí jednotka stroje bude navíc často těžit výhody z 

běhu komerčních softwarových balíčků třetích stran na 

stejné platformě (např. Business intelligence, AI, 

vzdálená správa nebo řízení uvolnění nasazení). Žádný 

dodavatel řízení strojů nenabízí všechny funkce, takže 

rozšiřující nástroje jsou vždy cenné. Například 

společnost Microsoft nabízí Azure IoT Edge, který 

umisťuje AI na zařízení v koncovém bodě, ke zdroji dat. 

Budování řadičů strojů, strojů a systému strojů je 

časově náročné, komplikované, riskantní a drahé. 

Zvýšený výpočetní výkon a konektivita dnes umožňují 

virtualizovat tento „stavební“ úkol rychlým vytvořením a 

udržováním digitálního zobrazení nebo „digitálního 

dvojčete“ jakéhokoli skutečného řízení stroje, zařízení 

nebo závodu. Technologie digitálního dvojčete se 

stávají stále cennějšími s tím, jak se systém stává 

úměrně složitějším. Předtím, než bude stroj nebo 

systém strojů fyzicky sestaven nebo bude první díl 

dokonce obroben, budou inženýři schopni využít 

softwarovou vizuální simulaci, aby pochopili, zda je 

design stroje nebo dílu optimální. Například lze 

identifikovat úzká hrdla nebo místa kolizí, takže lze 

přepracovat návrh systému, aby se vyřešily nedostatky, 

dříve než bude fyzicky vytvořen první systém. 

Samozřejmě všechny komponenty musí korektně 

spolupracovat prostřednictvím těsné integrace, takže 

výběr správného softwaru nebo technologie pro 

integraci a vytvoření chytrého řadiče inteligentního 

stroje podle principů Průmysl 4.0 je pro úspěch 

zásadní. 
  

Možnost chytrého koncového bodu (Smart Edge) 

pro IoT 
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Shrnutí: Požadavky strategie Průmysl 4.0 

pro automatizaci strojů 

Při revizi čtyř sad funkcionalit potřebných k naplnění 

vize Průmysl 4.0 je jasné, že jediný schůdný přístup 

k zajištění flexibility potřebné k integraci systému 

řadičů, je založen na softwaru. 

Jinými slovy, Průmysl 4.0 může dosáhnout svého 

plného potenciálu pouze v případě provedení široké 

integrace ovladačů napříč systémy veškerého řízení 

stroje, takže klíčem k úspěchu je výběr správných 

softwarových nástrojů nebo technologií, které mohou 

zajistit bezproblémové propojení systémů řízení stroje. 

Abychom shrnuli čtyři výše uvedené oddíly, patří mezi 

funkce důležité pro tento účel: 

 Špičková technologie automatizace strojů 

 Nejotevřenější vývojové prostředí 

a prostředí pro nasazení, které umožní 

kooperativní zpracování s cloudem 

 Technologie automatizace strojů, která 

dokáže v koncovém bodě na straně sběru 

dat generovat poznatky s použitím umělé 

inteligence 

 Schopnost dynamicky se přizpůsobovat 

a provádět použitelná opatření 

 Možnost využívat výhod aplikací třetích 

stran, které jsou rezidentní k ovladači 

 

 

I když v řešení pro vývoj automatizace strojů existuje 

mnoho drobných funkcí, které mohou přispět 

ke konečnému úspěchu iniciativy Průmysl 4.0, tvůrce 

stroje, vlastník továrny a návrhář řadiče stroje by neměli 

ztratit ze zřetele skutečnost, že nevybírají žádnou 

drobnost, která jde do stroje nebo do továrny. Místo 

toho investují do vztahu s partnerem, který dodává 

software pro automatizaci inteligentních strojů, který 

vydrží deset nebo i více let.  
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Klíčová část, která zakládá úspěch: 

Software pro automatizaci strojů 

pro Průmysl 4.0 

 
Existuje společné vlákno, které umožňuje jednomu 

řadiči stroje sloučit a realizovat všechny čtyři požadavky 

v rámci soudržné struktury: Takový řadič musí být 

postaven na softwaru, který běží v průmyslovém PC 

(IPC). Ale nemůže to být jen tak nějaký software. Tvůrci 

strojů budou vyžadovat standardizovaný software 

pro inteligentní automatizaci strojů, který lze spouštět 

v průmyslovém PC, kde může současně běžet jak řídicí 

systém, tak software od třetích stran, který podporuje 

iniciativy Průmysl 4.0. 

Naproti tomu proprietární hardwarové řadiče (jako jsou 

značková PLC, PAC nebo karty pro řízení pohybů) jsou 

oblíbené kvůli pevnému formátu a snadnému použití. 

Jsou však zcela nepružné pro implementaci iniciativ 

plynoucích z aktivit Průmysl 4.0. Hardwarová řešení se 

pak rychle stávají ostrovy automatizace, když je 

vyžadována struktura síťových strojů. Takové produkty 

nemohou spouštět v sobě analytické aplikace ani 

komunikační aplikace třetích stran. Ve skutečnosti 

s hardwarovými řešeními musí zákazníci často platit 

více za další I/O nebo komunikační karty, jen aby se 

dokázaly připojili k síti. 

Horší je, že ovladače na bázi specifického hardware 

jsou právě toto: hardware. Budoucnost je digitalizace 

stroje, aby se stroj mohl výrobě přizpůsobovat, podnikat 

nápravná opatření nebo dynamicky jednat podle nových 

poznatků. A takovou flexibilitu mohou poskytnout pouze 

softwarové řadiče.

Nezapomeňme, že Průmysl 4.0 je skutečně 

o digitalizaci samotného stroje, která zachycuje 

všechny informace o stroji a poté sdílí tato data 

pro analýzu, vylepšování, nápravná opatření a nové 

produkty. Jediným způsobem, jak takové možnosti 

dosáhnout, je softwarové řešení. Ale ne každý software 

pro automatizaci strojů je stejný. 

Většina softwarových řadičů omezuje počet dalších 

řadičů nebo aplikací třetích stran, které mohou 

současně běžet na jednom IPC. Většina se také 

zaměřuje na podporu jednoho jazykového rozhraní, 

jako jsou jazyky PLC, C ++ nebo .Net, ale ne všechny 

tři a bez možnosti používat jazyk, který je účelově 

vytvořen pro daný úkol. A konečně, mnoho 

softwarových řešení není otevřených skutečně, protože 

průmyslové PC si můžete zakoupit pouze od prodejce, 

který vám současně prodává řídicí software. A naopak, 

mnoho prodejců automatizace strojů založené 

na softwaru vám nedovolí provozovat jejich software 

na konkurenčních počítačích. 

Z výše uvedeného vyplývá, že optimální platformou 

pro splnění příslibů Průmyslu 4.0 se může stát pouze 

software pro automatizaci strojů založené na PC 

s univerzálním operačním systémem (GPOS), jakým je 

operačním systémem Microsoft Windows s vylepšením 

pro práci v reálném čase (RTOS) běžící jednom 

stejném IPC. 

Skutečně otevřené softwarové řešení pro automatizaci 

strojů by mělo být schopné provozu na jakémkoli 
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průmyslovém PC, jehož hardware je navržen 

pro průmyslovou automatizaci, s minimálními 

přerušeními od správy systému. Tento typ softwaru 

pro automatizaci strojů může: 

 Zvládnout veškeré základní řízení pohybu 

a determinismus, které automatizace strojů 

vyžaduje 

 Řešit konkrétní integrační a komunikační úkoly 

spojené s Průmyslem 4.0 

 Spolehnout se na Microsoft s řadou důležitých 

funkcí, jako je zabezpečení a AI 

 Reagovat na užitečné informace, které se 

vracejí z cloudu 

 Být škálován a poskytovat podporu balíčků 

třetích stran, které jiné softwarové technologie 

řízení strojů provádět nemohou 

 Sloužit jako inteligentní koncové zařízení, které 

je díky minimálnímu omezení otevřenosti 

softwaru dostatečně flexibilní, ale dokázalo 

by se chránit před neočekávanými požadavky 

na funkce a je založeno na běhu v IPC. 

Jedním z příkladů takového řešení na dnešním trhu je 

KINGSTAR, což je softwarové řešení pro automatizaci 

průmyslových strojů založené na standardech 

pro Průmysl 4.0. 
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Klíč k úspěchu: Přijměte digitalizaci 

 

Ačkoli mezinárodní vlády přijímají Průmysl 4.0, nabízejí 

průmyslovou politiku a vytvářejí pobídky, většina 

výrobců přijímá Průmysl 4.0 proto, že vidí nevratné 

změny výroby stejným způsobem, jakým Amazon 

změnil maloobchod. 

Klíčem k úspěchu je přijmout digitalizaci v celém 

výrobním hodnotovém řetězci. Cloud je důležitý, ale 

základním kamenem Průmyslu 4.0 je transformace 

patentovaného řídicího systému stroje na platformu 

inteligentního řízení strojů, která díky strategii Průmysl 

4.0 může vytvořit inteligentní továrnu. K dosažení 

tohoto cíle musí konstruktéři strojů přehodnotit své 

architektury řízení strojů, eliminovat hardwarové ostrovy 

automatizačních řídicích systémů strojů a přijmout 

software pro automatizaci strojů založený na IPC. 

Chytrý a otevřený software je jediným základem, který 

může podporovat všechny funkce potřebné k vytvoření 

optimální platformy pro splnění grandiózního plánu, 

slibu dosažení cílů strategie Průmysl 4.0. 

 


