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Musí pouze respektovat zásady, jak v systé-
mu Expert Optimizer EO vytvářet a použí-
vat řídicí strategie.

Výsledkem je nyní víc než 300 instala-
cí systému Expert Optimizer EO po celém 
světě.

Plant-wide Disturbance Analysis

Plant-wide Disturbance Analysis (PDA, 
česky analýza výrobních odchylek) je ná-
stroj, který rozšiřuje možnosti použití ko-
merčně nabízeného produktu LPM (Loop 
Performance Manager), používaného k říze-
ní kvality a optimalizaci regulačních smyček 
v mnoha chemických a petrochemických 
společnostech. Jak PDA pracuje, je zřejmé 

z obr. 2, který ukazuje část výrobního zaří-
zení se dvěma destilačními kolonami. I přes 
veškerou snahu expertů se ve výrobě neda-
řilo nacházet zdroj oscilací regulovaných 
veličin s periodou přibližně 68 min. Pomo-
cí PDA se podařilo příčinu poměrně rychle 
najít. Příčina všech oscilací byla diagnosti-
kována v regulaci polohy hladiny v dekan-
téru LC2. To bylo poté i experimentálně 
potvrzeno – při změně parametrů regulace 
hladiny se výrazně změnila frekvence osci-
lací. Podařilo se nejen dojít k základní pří-
čině problému, kterou byla hystereze ventilu 
regulační smyčky LC2, ale bylo i objeveno 
a opraveno další problematické místo sys-
tému, a to regulace průtoku destilátu z prv-
ní kolony FC2.  

Závěr

Zajímavých příkladů využití metod APC 
by bylo možné uvést ještě mnoho. Jsou po-
zoruhodné jak z odborného hlediska využi-
tím velmi progresivních postupů vyvinutých 
v teorii řízení, tak z hlediska ekonomického 
rychlou návratností nákladů, která se obvyk-
le pohybuje v řádu jednotek měsíců. Spoje-
ní výsledků současných matematických teorií 
a moderní výpočetní a řídicí techniky zavádí 
metody APC do stále dalších oblastí průmyslu 
a dále zlevňuje a usnadňuje jejich použití. Po-
užitím jednotného integrovaného rozhraní řídi-
cího systému ABB System 800xA se výrazně 
zjednodušuje a urychluje jejich použití v praxi.

Jiří Unčovský, ABB s. r. o.

Trh s PLC ožije zkraje roku 2010
Renomovaná poradenská společnost ARC 

Advisory Group z USA vydala v červnu zprá-
vu Programmable Logic Controller World-
wide Outlook s výsledky své nejnovější ana-
lýzy světového trhu s programovatelnými 
automaty (PLC). Programovatelné automa-
ty jsou stále důležitým automatizačním pro-
středkem, používaným v téměř všech průmys-
lových odvětvích při řízení spojitých i ne-
spojitých výrobních i podpůrných činností. 
Objem jejich prodeje je tudíž dobrým ukaza-
telem aktuální situace i výhledu celého od-
větví průmyslové automatizace. V roce 2008 
obrat na světovém trhu s PLC ještě přiměřeně 
rostl a nikdo neočekával, že by v roce 2009 
nějak výrazně klesl.

Rok 2008 nebyl pro dodavatele automa-
tizační techniky pro průmysl špatný. Přesto-
že se již koncem roku 2007 začaly v USA 
projevovat ekonomické potíže, zájem o PLC 
stále přiměřeně rostl a zdálo se, že výrobní 
odvětví jsou od neklidu na finančních a ban-
kovních trzích izolovaná. Výrobní podniky 
začaly pociťovat problémy až v závěru roku 
2008 a následně začaly výrazně omezovat in-
vestice do výrobního zařízení. Poptávka a s ní 
obrat na trhu s PLC začaly rychle klesat. Bě-
hem prvních měsíců roku 2009 prodeje kles-
ly na minimum, na němž setrvávají. Analy-
tici očekávají, že celkový obrat za rok 2009 
v porovnání s výsledky roku 2008 klesne asi 
o 20 %. Po prudkém poklesu poptávky se nyní 
očekává, že zájem o automatizační prostředky 
včetně PLC by mohl navzdory současné na-
pjaté situaci ve světové ekonomice začít vý-
razněji růst již začátkem roku 2010. Výrobní 
podniky budou totiž muset reagovat na ros-
toucí tlaky na globálním trhu a pohotově pře-
hodnotit svoje strategie rozvoje. Aby obstály 
v mezinárodní konkurenci, budou nuceny sni-
žovat výrobní náklady, zvyšovat produktivitu 
práce, omezovat spotřebu energie a moderni-
zovat existující výrobní zařízení. K tomu bu-

dou muset znovu začít investovat, především 
do automatizace.

Globalizace dodá trhu PLC nový impulz

Podle analytika Himanshua Shaha, hlav-
ního autora zmíněné studie, se světový trh 
s PLC po výrazném propadu v roce 2009 již 
v roce 2010 opět vzchopí, obrat na něm začne 
rychleji růst a pravděpodobně v roce 2011 se 
dostane na úroveň roku 2008 (obr. 1). Očeká-

vá se, že v globalizovaném prostředí začnou 
nadnárodní výrobní společnosti znovu inves-
tovat do budování nových výrobních kapacit 
v zemích s rychle se rozvíjejícími ekonomi-
kami, tj. ve státech skupiny BRIC (Brazílie, 
Rusko, Indie, Čína), na Středním východě 
atd. Středem zájmu budou zejména chemic-
ký, cementářský a farmaceutický průmysl 
a energetika. Velký růst poptávky se v příš-
tích letech čeká také v oblasti automatiza-
ce technických zařízení v budovách, protože 
v celém světě se objevují ambiciózní projek-
ty výstavby nových komerčních, průmyslo-
vých a obytných budov vedené snahou mini-
malizovat množství energie potřebné k pro-
vozu těchto staveb.

Rozhodující v blízké budoucnosti bude 
nárůst investic do infrastruktury

Vlády mnoha zemí na celém světě se sna-
ží různými tzv. stimulačními balíčky podpo-
řit růst svých ekonomik. Součástí těchto sti-
mulačních balíčků jsou především investice 
do stavebních projektů, dopravní infrastruk-
tury a podpora rozvoje klíčových průmyslo-
vých odvětví, zejména automobilového prů-
myslu, energetiky a vodohospodářství. Ana-

lytici společnosti ARC očekávají, že 
tyto programy vytvoří v mnoha prů-
myslových odvětvích novou poptávku 
po automatizačních zařízeních, jejichž 
klíčovou součástí jsou programova-
telné automaty. Jakmile Čína a Indie 
obnoví růst svého hrubého domácí-
ho produktu, vznikne zde poptávka 
po širokém sortimentu produktů, a tu-
díž potřeba zvýšit výrobu spotřebního 
zboží a realizovat další projekty roz-
voje infrastruktury. To vyvolá poža-
davky na vyšší stupeň automatizace 
především v oboru těžby ropy a plynu, 
v těžebním a hutním průmyslu, v ce-
mentárnách, ve sklářství a v mnoha 

dalších průmyslových odvětvích se spojitými 
i nespojitými výrobními činnostmi.

Vedle kvantitativního rozboru světového 
trhu s PLC přináší zpráva ARC také hloub-
kovou analýzu nabízených produktů a stra-
tegií předních výrobců a dodavatelů PLC 
a zkoumá příčiny, které by mohly mít vliv 
na vývoj obchodu v tomto oboru v nejbližší 
budoucnosti. Podrobnější informace lze na-
lézt na webových stránkách společnosti ARC 
(www.arcweb.com).

[SHAH, H.: Programmable Logic Controller 
Worldwide Outlook. ARC Advisory Group, June 
2009.]

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Očekávaný vývoj ročního obratu na světovém 
trhu s programovatelnými automaty do roku 2012 
(zdroj: ARC Advisory Group)
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