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Koncepce Industrie 4.0 a její dopady na 
průmysl

Industrie 4.0 popisuje koncept chytré vý-
roby s hlavním cílem zvětšovat objem výro-
by a konkurenceschopnost zlepšováním efek-
tivity, produktivity, flexibility a agility. Digi-
talizace může vést také k novým způsobům 

dosahování příjmů vytvářením nových pod-
nikatelských modelů. Druhotným účelem je 
podporovat udržitelnost a bezpečnost výroby 
a umožnit udržitelnou koexistenci bydlení, 
zemědělství, přírody a průmyslu. Koncepce 
Industrie 4.0 předpokládá těsnou integraci ří-
zení výroby, správy životního cyklu produktů 
a procesů a hodnotového řetězce – jinak též 
nazývanou vertikální a horizontální integrace. 
K tomu, aby bylo možné optimalizovat hod-
notové řetězce v podniku i mezi podniky, je 
obvykle třeba instalovat více snímačů, využí-
vat takto vzniklé velké objemy dat (big data) 
pro analýzy a rovněž použitím inženýrských 
nástrojů typu end-to-end umožnit rychlejší in-
terakci mezi procesy konstruování produktů, 
technologické přípravy výroby a vlastní vý-
roby. Industrie 4.0 umožňuje optimalizovat 
výrobu prostřednictvím rekonfigurovatelných 
výrobních linek, jejichž výrobní moduly je 
možné snadno přeorganizovat nebo přestavět, 
aby vykonávaly ty funkce, které jsou pro vý-
robu třeba. V první etapě vznikají automati-
zační prostředky typu plug-and-play, s jejichž 
pomocí je možné následně vytvářet i samoor-
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ganizující se a samooptimalizující se výrob-
ní linky a provozy. Uvedený model je zacílen 
na diskrétní (strojní) výrobu, ale též na jem-
nou chemii, zvláště na výrobu polymerů nebo 
farmacii a potravinářství. V dlouhodobém vý-
hledu však může i klasická procesní výroba 
projít přeměnou na výrobu v malých modu-
lárních výrobních linkách, protože to snižuje 
kapitálovou náročnost a náklady na instalaci 
výrobních zařízení. Potom bude moci i tento 
obor využívat výhody koncepce Industrie 4.0.

Definice digitálních obálek zařízení – AAS

Industrie 4.0 podporuje spíše než pouhou 
interpretaci stavu výrobního provozu pro-
střednictvím odečtů jednotlivých snímačů 
reprezentaci zařízení jako entit v informač-
ní oblasti, protože to umožňuje smysluplnou 

interakci s informačními systémy podniku. 
V Industrie 4.0 není výrobním modulem nebo 
systémem jen zařízení, ale může to být také 
(diskrétní) výrobek, instalace softwaru, inte-
lektuální vlastnictví nebo lidské zdroje. Za-
řízení musí být identifikovatelná entita, musí 
být znám typ zařízení, musí být známo, v jaké 

etapě životního cyklu se zařízení nachází, 
v jaké instanci je a jaký je jeho stav. To, jak 
je zařízení schopno komunikovat, závisí na 
stupni jeho vybavení měřicí a automatizační 
technikou. Zařízení bez dostatečných schop-
ností komunikace o svém stavu mohou být 
modernizována prostřednictvím dodatečných 
snímačů, které jeho schopnosti zvýší. V In-
dustrie 4.0 se vyžaduje, aby zařízení komu-
nikovala podle standardů Industrie 4.0. Ne-
přenášejí se jen aktuální parametry, ale také 
informace o výrobních schopnostech a funk-
cích a o stavu zařízení. Logické reprezentaci 
zařízení se říká digitální obálka AAS – Asset 
Administration Shell. AAS společně s fyzic-
kým zařízením tvoří komponentu Industrie 
4.0 (I4.0 Component; obr. 1). Standardiza-
ce digitální obálky omezuje složitost řešení 
a zvyšuje flexibilitu.

Obálka AAS vychází z konceptu submo-
delů, z nichž každý může charakterizovat za-
řízení popisem jeho aspektů v různých domé-
nách, např. identifikace, komunikace, inžený-
rink, bezpečnost, zabezpečení, etapa životního 
cyklu, energetická účinnost, technický stav, 
procesní řízení, a popisem jeho funkcí, jako 

jsou vrtání, frézování, svařování, montáž, mí-
chání, ohřev, průběh reakce atd. Každý sub-
model je popsán množstvím vlastností defino-
vaných celosvětově unikátním identifikátorem 
a souborem jednoznačně stanovených charak-
teristik. Charakteristiky v digitální obálce jsou 
např. preferované jméno, symbol, fyzikální 

Koncepce Industrie 4.01) využívá ke standardizovanému popisu zařízení jejich digitální 
obálky AAS – Asset Administration Shell. Účelem těchto obálek je zajistit výměnu infor-
mací mezi zařízeními navzájem, mezi nimi a systémem koordinace (orchestrace) výro-
by a inženýrskými nástroji. Tento článek popisuje, jak jsou obálky AAS vytvořeny, uvádí 
seznam dostupných dokumentů k tomuto tématu a představuje několik příkladů použití. 
Ty reprezentují použití AAS jako elektronických štítků a k popisu zařízení.

1) Článek popisuje koncept originálního německého projektu Industrie 4.0. Abychom jej odlišili od jiných pojetí průmyslu 4.0, ponecháváme, stejně jako autor 
v anglickém originále, německé označení Industrie 4.0.

Obr. 1. Komponenta I4.0 (zdroj: ZVEI)
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jednotka měření, definice atd. Při specifikaci 
vlastností a stanovení jejích hodnot jsou brá-
ny v úvahu platné normy IEC a ISO (obr. 2).

Referenční model architektury pro Indu-
strie 4.0 (RAMI 4.0; [1]) používá etapy ži-

votního cyklu zařízení ve shodě s IEC 62890 
(Life-cycle management for systems and pro-
ducts used in industrial-process measure-
ment, control and automation). V praxi se 
rozlišují konstrukce zařízení a fyzická zaří-
zení. Ve fázi, v níž je zařízení konstruováno, 
je vytvářen typ, reprezentující konstrukci za-
řízení. Jakmile je zařízení fyzicky vyrobe-
no, stává se instancí, tedy identifikovatel-
nou entitou určitého typu. Vztah mezi typem 
a instancí musí být udržován v průběhu ce-
lého života instance zařízení. Zvláště je tře-
ba, aby se aktualizace typu přenesly i do pří-
slušných instancí. Příkladem může být aktua-
lizace firmwaru.

Druhým aspektem vztahu typu a instance 
může být zpětná vazba, která vzniká při pou-
žití produktu jako instance v reálném provo-
zu a je zavedena do jeho typu pro zlepšování 
jeho konstrukce a výroby. Zatřetí, výměna dat 
mezi zařízeními různých tříd může být použi-
ta pro návrh nových typů produktů nebo vý-
robních zařízení. A nakonec vztahy mezi za-
řízeními na různých hierarchických úrovních 
určují systém složený ze subsystémů: např. ří-
dicí systém je subsystémem celého stroje.

Struktura AAS musí být pro výměnu in-
formací standardizovaná. Příklady a pokro-
čilé definice standardu je možné najít v do-
kumentu německého sdružení Industrie 4.0 
Platform Details of the Asset Administration 
Shell [2] (tento dokument, vydaný v listopa-
du 2018, je možné vřele doporučit nejen pro 
uvedené příklady, ale také pro obsáhlý se-
znam literatury).

AAS instancí mohou být pro výměnu in-
formací namapovány do OPC UA, MQTT 
nebo jiných formátů. AAS typů je vhod-
né vyjádřit ve standardním jazyku Auto-
mationML.

Scénáře využití v praxi

Existuje mnoho různých scénářů použití 
komponent I4.0 a jejich digitálních obálek. 
Jedním z nich je spolupráce mezi výrobci 
strojů a jejich integrátory (obr. 3). Digitální 
obálka AAS typu výrobce komponenty je po-
užita k vytvoření AAS instance, která je do-
dána integrátorovi. Integrátor použije AAS 
instance komponent pro vytvoření AAS in-
stance složeného stroje, která je založena na 
AAS typu složeného stroje.

Jiným scénářem může být komunikace 
mezi vrstvou orchestrace procesů (POL – 
Process Orchestration Layer) nebo systémem 
MOM (Manufacturing Operations Manage-
ment) a výrobními moduly vyhovujícími stan-
dardům I4.0, která umožňuje konfigurovat 
výrobní procesy a realizovat výrobu.

Ve sféře měřicí a automatizační tech-
niky popisuje příklad implementace pro-
totypu, jak je snímač teploty po fyzickém 
připojení k řídicí síti automaticky zjištěn 
serverem správy zařízení, konfigurován 
a integrován do distribuovaného řídicího 
systému (DCS; obr. 4). Server správy za-
řízení je komponenta I4.0 obsahující nód 
FDI. Snímač teploty, řídicí modul a DCS 
jsou prostřednictvím AAS implementová-
ny jako další komponenty I4. 0. V systé-
mu jsou prostřednictvím LAN k dispozici Obr. 3. Výměna informací mezi dodavatelem a integrátorem
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Obr. 4. Komponenty I4.0 ve scénáři integrace zařízení (zdroj: ZVEI)
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Obr. 5. Scénář dynamické integrace zařízení (zdroj: ZVEI)
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protokol DHCP, validace certifikátů a au-
tentizační služby.

Celkový proces integrace je realizován 
v několika krocích, jak bude ukázáno dále. 
Každý krok je podrobněji popsán v již uve-
deném dokumentu ZVEI (obr. 4).

V březnu 2019 publikovalo sdružení 
ZVEI první reálné aplikace AAS. AAS se 
používají jako elektronické etikety nebo 
elektronické štítky zařízení. Etikety mohou 
číst jen oprávněné osoby a jsou dostupné 
prostřednictvím internetu. Výhodou je, že 
digitální etiketa, na rozdíl od etikety umís-
těné fyzicky na zařízení v provozu, zůstává 
vždy čitelná. Nicméně k přečtení informací 
je třeba identifikátor nebo odkaz asociova-
ný s daným zařízením.

Závěry

Definice a standardizace digitální obálky 
AAS pro Industrie 4.0 ještě není stoprocentně 
hotová, ale přesto jsou AAS již použitelné pro 
vývoj prototypů. Jejich koncept je velmi dob-
ře promyšlen a lze je použít v mnoha různých 
scénářích. Tvůrci AAS sdružení v Industrie 4.0 
Platform vyzývají dodavatele i uživatele, aby 
se podíleli na implementaci prototypů a po-
mohli tak objevit případné nedostatky definice.

Standardizační osoby, jako např. NA-
MUR, pracují na modulech MTP (Modu-
le Type Package), které umožňují realizo-
vat koncepci plug-and-produce, a sdruže-
ní OpenGroup’s Open Process Automation 
Forum ujišťují, že jejich standardy zůstanou 

kompatibilní s definicí AAS, pokud to bude 
možné a výhodné.

Valentijn de Leeuw, ARC Advisory 
Group. Překlad a úprava: Petr Bartošík
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Společnosti Bosch a Daimler dosáhly vý-
znamného pokroku na cestě k automatizova-
né jízdě automobilů: obě společnosti získaly 
souhlas od příslušných orgánů v Bádensku-
-Württembersku na jejich automatizovaný 
parkovací systém v parkovišti muzea Mer-
cedes-Benz ve Stuttgartu.

Vjet do parkovacího domu, vystoupit 
a poslat auto na parkovací místo pouhým 
poklepáním na obrazovku chytrého telefo-
nu – automatizované parkování nepotřebuje 
řidiče. Jakmile řidič opustí parkovací dům, 
auto jede do vyhrazeného prostoru a zapar-
kuje. Později se stejným způsobem vrátí do 
výchozího bodu. Plně automatizované par-
kování je možné díky bezchybné souhře in-
teligentní infrastruktury parkovacích domů, 
dodávané společnostmi Bosch a Mercedes 
Benz, a technického vybavení vozu, kte-
ré převádí příkazy z infrastruktury na jízd-
ní manévry. Snímače Bosch v garáži sledují 
koridor a jeho okolí a předávají automobilu 
informace potřebné k autonomní jízdě. Tak 
se mohou auta dokonce sama pohybovat po 
nájezdech a výjezdech mezi jednotlivými 
podlažími parkovacích domů. Jestliže sen-
zory infrastruktury zaznamenají překážku, 
vozidlo se včas zastaví. Tento systém bude 
denně používán v parkovacích garážích mu-
zea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Automatizovaný parkovací systém je pří-
stupný při použití aplikace v chytrém tele-
fonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní ovla-
dač. Jde tedy o první plně automatizovanou 
parkovací funkci bez řidiče schválenou pro 
každodenní použití, která odpovídá úrov-
ni 4 podle stupnice pro autonomní vozidla 
stanovené Společností automobilových in-
ženýrů, SAE.

Parkování bez řidiče a bez lidského dohledu

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost parkovací služby byla pro spo-
lečnosti Bosch a Daimler naprostou prioritou. 
Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje ofi-
ciální postup pro schvalování automatizova-
ných funkcí řízení, které nevyžadují řidiče, 
dohlížely na projekt od samého začátku míst-
ní úřady – regionální správní úřad ve Stuttgar-
tu a ministerstvo dopravy Bádenska-Württem-
berska spolu s odborníky z německé certifikač-

ní autority TÜV Rheinland. Jejich cílem bylo 
posoudit provozní bezpečnost automobilové 
a parkovací technologie v garážích.

Výsledkem je komplexní bezpečnostní 
koncepce s příslušnými testovacími a schva-
lovacími kritérii, která mohou být uplatněna 
na jiné podobné projekty. V tomto konceptu 
vývojáři definovali, jakým způsobem vozi-
dlo bez řidiče detekuje chodce a další vozy 

na jeho cestě a spolehlivost zastavení v pří-
padě, že narazí na překážku. Rovněž nasta-
vili bezpečnou komunikaci mezi všemi sou-
částmi a stanovili podmínky pro spolehlivou 
aktivaci parkovacího manévru.

Cesta k plně automatizovanému parkování

Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně au-
tomatizovaný systém parkování bez řidiče 
v roce 2015. V létě 2017 bylo jejich pilot-

ní řešení v parkovací gará-
ži muzea Mercedes-Benz 
ve Stuttgartu poprvé před-
staveno veřejnosti s řidi-
či a bez řidičů za volan-
tem. Po intenzivním tes-
tování mohli návštěvníci 
muzea od roku 2018 vyu-
žít parkovací službu v pří-
mém provozu, za doprovo-
du vyškoleného bezpeč-
nostního personálu. Byla 
zkoušena také koncepce 
osvětlení na vozidlech. 
Tyrkysové osvětlení zna-
mená, že je vozidlo v au-
tomatickém režimu jízdy, 
a informuje kolemjdoucí 
a ostatní účastníky silnič-

ního provozu o tom, že vozidlo řídí samo. 
Zkušenosti z uvedených zkoušek byly vy-
užity v nedávno vydaném standardu SAE 
3134. Nyní je již parkovací služba v kaž-
dodenním provozu parkovací garáže muzea 
Mercedes-Benz, aniž by byl zapotřebí další 
dohled bezpečnostního řidiče.

(Bosch)

Obr. 1. Autonomní zaparkování je možné díky bezchybné sou-
hře inteligentní infrastruktury parkovacích domů a technického 
vybavení vozu


