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Obr. 4. Typické přístupy k realizaci řídicích systémů pro vsádkovou výrobu v závislosti na čase
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osmdesátých a na počátku devadesátých let 
dvacátého století, závisela realizace řídicích 
systémů na schopnostech elektronických 
provozních řídicích jednotek. To se změnilo 
v polovině devadesátých let, kdy se pro im-
plementaci recepturového řízení výroby za-
čaly využívat osobní počítače nebo aplikač-
ní servery vybavené relativně komfortními 
a úplnými softwarovými systémy. Rozsah 
funkcí je nyní uspokojivý a uživatelské roz-
hraní snadno pochopitelné a transparentní, ale 

novým problémem, dosud nedostatečně vy-
řešeným, je redundance. Vzhledem k tomu, 
že moderní elektronické řídicí jednotky nyní 
již disponují dostatečnou kapacitou paměti, 
jeví se rozumné přenést funkce řízení a sle-
dování receptur kompletně zpět do provozní 
úrovně řídicího systému. Redundance je po-
tom řešena nástroji základní řídicí platfor-
my. Smysluplná alokace jednotek receptu-
rového řízení do provozních elektronických 
řídicích jednotek může dokonce nabídnout 
jistou funkční redundanci, navíc k událostně 
závislé redundanci, a to bez zdvojení hard-
waru. To je na platformě aplikačních serverů 
nerealizovatelné. 

Navíc, k zahájení fáze procedury a vyba-
vení provozních dat není zapotřebí komunika-
ce mezi provozní řídicí jednotkou a serverem. 
To má významné ekonomické efekty, zvláště 
ve specifických oborech, např. v biofarmacii. 

Kromě toho všeho jsou nezanedbatelné 
úspory nákladů na hardware, licence softwa-

ru a s tím spojenou správu a údržbu, takže se 
těžko najde argument, proč tento přístup k re-
alizaci řídicího systému nepoužít. 

Na obr. 4 je znázorněno, jaké přístupy 
k realizaci řídicích systémů byly v jednot-
livých obdobích typické. V grafu jsou dvě 
křivky: červená znázorňuje uživatelský kom-
fort a modrá spektrum realizovatelných spe-
cifických funkcí. Je třeba zdůraznit, že již 
v prvních letech existence DCS určených pro 
vsádkovou výrobu byly k dispozici v pod-

statě všechny potřebné funkce. Proto mnohé 
z těchto „pionýrských“ systémů jsou dosud 
v provozu, ačkoliv s omezeným uživatelským 
komfortem. Nový trend vrátit prvky receptu-
rového řízení zpět na provozní úroveň může, 
v závislosti na přístupu k vývoji a jeho nača-
sování, přimět obě křivky po dočasném po-
klesu k růstu na vyšší úroveň než v minulosti. 

Co se týče nabídky mateřské firmy autora, 
společnosti Honeywell, všechny úrovně říze-
ní vsádkové výroby podle IEC 61512 (nebo 
ISA S88) lze realizovat v prostředí Experion 
PKS. Jeho schopnosti a nástroje je možné 
využít pro definování receptur, dohled, říze-
ní, simulaci i analýzu na všech úrovních ří-
zení vsádkové výroby.

Závěr

Čtyři zmíněné oblasti zvýrazňují nové, roz-
šířené přístupy ke strukturované automatiza-
ci řízení průběhu procedur a dovolují identi-

fikovat velký potenciál spojený s uplatněním 
existujících standardů a směry jejich další-
ho vývoje. 

Integrace s manažerskými systémy říze-
ní podniku: hojně vyžadována už od počát-
ku, a proto v centru pozornosti při tvorbě 
standardů; často se o ní diskutovalo v počá-
tečních fázích minulých projektů, ale zřídka 
byla opravdu realizována, takže je jen málo 
referenčních příkladů z minulých let.

Rozšíření báze zavedených standardů: je 
ve fázi diskusí a přípravných prací; domi-
nantní je úloha pracovní skupiny ISA SP88 
a odborné komunity v USA. Je třeba dodat, 
že smysluplná norma, použitelná v praxi, je 
jedině taková, na jejíž tvorbě se budou podí-
let reprezentanti uživatelů ze všech geogra-
fických regionů, protože to bude v jejich zá-
jmu a přinese jim to prospěch.

Standardy pro dávkovou výrobu, ale ne-
jen pro ni: strukturální principy používané 
v automatizaci vsádkové výroby mohou být 
použity obecně, jak dnes dokládají mnohé 
úspěšné projekty.

Nově vznikající přístupy k návrhu řídicích 
systémů: je třeba kriticky zkoumat, zda exis-
tující standardy jsou už běžně známy a pou-
žívány v každodenní praxi. To je důležité pro 
úspěch projektů, a to již při tvorbě zadávací 
dokumentace se specifikací projektu. Přínosy 
realizace řízení vsádek v základní řídicí plat-
formě jsou nepominutelné. Proto lze očeká-
vat, že tento trend bude v nabídkách nových 
projektů stále silnější. 
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Ve dnech 15. až 17. října se v Ho Či Mi-

nově Městě (Vietnam) konal veletrh EPM 
Linkage Vietnam 2009 (www.epmlinkage.
com). Ústředními body nomenklatury byly 
automatizace, elektrotechnika, energetika, 
ochrana životního prostředí a vodohospo-

dářství. Základní statistické údaje o veletrhu 
jsou: 125 vystavovatelů, 4 400 m2 výstavní 
plochy a 4 412 návštěvníků.

Veletrh organizovala společnost Deutsche 
Messe společně s agenturami Chan Chao In-
ternational Co. Ltd. z Tchaj-wanu a Planet-
fair Asia Pte. Ltd. ze Singapuru. Neudiví pro-
to bohaté zastoupení německých vystavova-

telů a vystavovatelů z asijských zemí (Čína, 
Tchaj-wan, Korea, Singapur). 

Široká účast zahraničních firem svědčí 
o tom, že Vietnam je perspektivní trh, ať už 
z hlediska přímých investic do vietnamské-
ho hospodářství, nebo jako výhodná pozice 
pro expanzi do dalších zemí regionu.  
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