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V listopadu 2011 se v německém městečku 
Bad Neuenahr konalo generální shromáždění 
německého sdružení výrobců a uživatelů au-
tomatizační techniky pro procesní výrobu NA-
MUR. Hlavní plenární přednášku zde přednesl 
dr. Peter Terwiesch, generální ředitel ABB AG 
v Německu a regionální ředitel ABB pro střed-
ní Evropu. Tento článek je záznamem vybra-
ných kapitol ze zmíněné přednášky.

Úkoly, které stojí před automatizací 
procesní výroby

Procesní průmysl (kam patří zejména che-
mický a petrochemický průmysl, potravinář-
ství, farmacie a biotechnologie) v Evropě pro-
chází mnoha změnami. Demografický vývoj 
s sebou nese nedostatek pracovních sil a dů-
sledkem globalizace je na jedné straně zost-
řená konkurence, na druhé straně nutnost vý-
robních závodů zapojovat se do výrobních ře-
tězců celosvětových koncernů. Optimalizovat 
moderní výrobu je v současné době mnohem 
složitější úkol než jen správně nastavit pro-
vozní regulátory – optimalizace se týká stá-
le větších a složitějších systémů. Pro to, aby 
bylo možné výrobu správně řídit a optimali-
zovat, je třeba, aby automatizační technika 
dokázala zejména:
– zobrazovat veškeré informace provozním 

operátorům a dalším zúčastněným pracov-
níkům v intuitivní, dobře srozumitelné po-
době,

– spolehlivě sledovat kvalitu výroby a rychle 
reagovat na případné odchylky a nežádou-
cí trendy,

– přispívat ke splnění regulatorních požadav-
ků s ohledem na dokladovatelnost výroby 
i na ochranu životního prostředí,

– vytvářet bezproblémové komunikační vaz-
by s podnikovými informačními a řídicími 
systémy,

– podporovat celý životní cyklus technolo-
gického zařízení, výrobní linky a výrobní-
ho závodu,

– pomáhat provozním pracovníkům využívat 
jejich znalosti a zkušenosti ke správnému 
řízení výrobních procesů,

– zajistit nepřetržitý provoz bez neočekáva-
ných odstávek.

Technické trendy v automatizační technice

V oblasti zpracování dat a komunikace 
roste výpočetní výkon a rychlost výpočet-
ních procesů při zmenšování rozměrů sou-
částek. Zřetelný je trend ke stále početnější-
mu využívání bezdrátových komunikačních 

Řízení technologických procesů –  
cesta do budoucnosti

systémů. Důsledkem je větší míra integra-
ce a rozsáhlejší využívání vzdálených slu-
žeb. Důraz je kladen na informační bezpeč-
nost řídicích systémů a zcela novými pojmy 
v průmyslové automatizaci jsou virtualizace 
a výpočty v cloudu. 

Akční členy jsou stále dynamičtější a 
přes nější, a tím umožňují lepší regulaci 
procesů. Zlepšuje se také jejich energetic-
ká účinnost.

Snímače jsou stále dostupnější a stávají 
se všudypřítomnými. Objevují se nové měři-
cí principy a nové konstrukce snímačů, např. 
pro provozní fyzikálně-chemickou analýzu 
látek. Více měřicích míst s sebou nese větší 
možnosti optimalizace procesů. 

Operátorské panely umožňují intuitivní 
ovládání a usnadňují obsluhu technologic-
kých zařízení. Prosazují se vícedotykové pa-
nely, které dovolují využívat gesta pro po-
souvání a otáčení objektů a jejich zvětšová-
ní a zmenšování. Stále více se používají také 
mobilní panely a běžná mobilní zařízení, 
např. chytré mobilní telefony. 

Moderní systémy pro řízení 
technologických procesů

V roce 1996 zveřejnil dr. Thomas Tauch-
nitz (Sanofi-Aventis, člen NAMUR) v němec-
kém časopise ATP známé schéma doporučené 
struktury systémů určených pro řízení techno-
logických procesů. Takový systém má podle 
něj mít jádro, které řídí výrobní procesy a fun-
guje jako zdroj výrobních dat, a okolo něj jsou 
rozmístěny služby, jež s jádrem komunikují 
prostřednictvím otevřených rozhraní (obr. 2). 
Řídicí technika se od té doby velmi změnila, 
ale základní schéma zůstalo stejné. Na obr. 3 je 
schéma řídicího systému založeného na DCS 
System 800xA od firmy ABB. Rozdíl od stavu 
techniky v roce 1996 je v tom, že jádro řídicí-
ho systému získalo mnohem větší výpočetní 
výkon a je schopno vykonávat i náročné úkoly 
s mnohem lepší dynamikou než dříve. Vzrost-
la také jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 
Mezi jádrem a okolními službami je komuni-
kační rozhraní. Okolní služby jsou otevřenější 
než dříve, lze je snáze doplňovat a také jejich 
nabídka je širší a úplnější. Větší ohled je brán 
též na informační bezpečnost. 

Informační bezpečnost

Proč se tolik hovoří o po-
třebě zabezpečit informač-
ní a řídicí systémy před ky-
bernetickými útoky? Proto-
že k těmto útokům dochází 
a jsou stále dokonalejší. 
Tvorba škodlivého softwaru 
– malwaru – již není záleži-
tostí amatérů, ale profesio-
nálních skupin. V proces-
ním průmyslu je zvýšené 
nebezpečí teroristických 
útoků, ale podceňovat nelze 
ani prostou snahu poškodit 
firmu (mnohdy i bývalými 
zaměstnanci) nebo získat 
důvěrné technické a ekono-
mické informace. 

Ani u domácího počíta-
če nestačí k zajištění jeho 

Obr. 1. Peter Terwiesch přednáší na generál-
ním zasedání Namur 2011

Obr. 2. Schéma doporučené struktury systému řízení techno-
logických procesů, jehož autorem je Thomas Tauchnitz a bylo 
publikováno v roce 1996 v časopise ATP
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bezpečnosti antivirový program, ale je třeba 
dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. U za-
bezpečení řídicích systémů je zajištění infor-
mační bezpečnosti ještě mnohem komplex-
nější záležitost, která zahrnuje hardwarové 
a softwarové zabezpečení systémů a komu-
nikačních sítí, vypracování bezpečnostních 
postupů a pravidel, vypracování systému pří-
stupových oprávnění, organizační opatření, 
školení pracovníků a rovněž správu a údrž-
bu celého bezpečnostního systému.

Společnost ABB věnuje informační bez-
pečnosti velkou pozornost. Může se např. 
pochlubit významným oceněním z konferen-
ce Systems and Network Security SCADA, 

která se konala v roce 2008 v New Orleans 
a kde společnost ABB obdržela cenu National 
Cyber Security Leadership Award.

Virtualizace

Princip virtualizace aplikací v automa-
tizační technice spočívá v tom, že přísluš-
né aplikační programy běží ve virtuálním 
prostředí a jsou tímto prostředím odděleny 
od operačního systému i hardwaru. Výho-
dy jsou nasnadě: životnost hardwaru a život-
ní cyklus operačních systémů jsou obvykle 
mnohem kratší než životnost řídicích systé-
mů. Virtualizace výrazně zjednodušuje pře-
chod na nový hardware a novou verzi operač-
ního systému. To je neocenitelné u rozsáhlých 
systémů, ale výhodné je to i u nevelkých pro-
jektů. V rozsáhlých systémech, typických pro 
procesní průmysl, navíc virtualizace omezuje 
potřebné množství serverů a síťových kompo-
nent, a tím snižuje cenu hardwaru a spotřebu 
energie, zjednodušuje údržbu a zvyšuje spo-
lehlivost systému. Využití virtualizace přináší 
také větší možnosti úprav funkcí a velikosti 
aplikací. Navíc je předpokladem pro využi-

tí výpočtů v cloudu – cloud computing, kdy 
lze jednotlivé procesy podle potřeby alokovat 
různým zdrojům v komunikační síti. 

Efektivní využívání energie

Klasickým příkladem, jak lze v chemic-
kém průmyslu šetřit elektřinu, je náhrada re-
gulačního ventilu čerpadlem s proměnnými 
otáčkami. V obvyklých případech je doba ná-
vratnosti takové modernizace v řádu jednotek 
měsíců. Ne vždy je ovšem věc tak jednoduchá 
a ušetřit energii může znamenat uplatnění slo-
žitějších řídicích algoritmů. Proto je výhod-
né spojit automatizační systém se systémem 

řízení spotřeby energie. Kromě úspor ener-
gie je mnohdy přínosem i úspora pořizova-
cích nákladů a nákladů na údržbu. V případě 
ABB je úspora ještě posílena tím, že zákaz-
ník může dostat jak výrobní řídicí systémy, 
tak techniku pro distribuci a řízení spotřeby 
elektřiny od jednoho dodavatele, s jednot-
ným inženýrským a pracovním prostředím. 
Jako příklad lze uvést rafinerie ruské firmy 
Petrobras, kam společnost ABB dodala ří-
dicí systém 800xA s integrovaným bezpeč-
nostním systémem a systém distribuce elek-
třiny s komunikací podle IEC 61850. Podařilo 
se nejen dosáhnout efektivnějšího využívání 
elektrické energie, ale také zjednodušit inže-
nýrink, zlevnit celý projekt a o 40 % zlepšit 
efektivitu výroby. 

Nové možnosti optimalizace výroby

Optimalizace výrobních procesů prostřed-
nictvím pokročilých metod řízení (APC – 
Advanced Process Control), prediktivního ří-
zení a simulace je teoreticky dobře zvládnuta, 
ale v praxi naráží na potřebu velkého výpo-
četního výkonu, zvláště v rychlých procesech. 

Tak, jak roste běžně dostupný výpočetní vý-
kon řídicích systémů, rozšiřuje se také pou-
žívání uvedených metod v praxi. Cílem opti-
malizace je zvýšit efektivitu výroby, ale také 
zlepšit její kvalitu. Například uplatnění APC 
u ethylenové jednotky vedlo ke zvýšení vý-
těžnosti o 2 % a současně ke snížení variabi-
lity kvality výroby o 74 %. 

Analyzátory z laboratoře do praxe

Další významný potenciál zlepšení výrob-
ních procesů leží v oblasti provozních mě-
ření fyzikálních a chemických vlastností lá-
tek. Měřicí principy, které byly dříve využí-
vány jen při laboratorních měřeních, se nyní 
často uplatňují i v provozu. Příkladem může 
být sušička, která suší granule horkým vzdu-
chem z původní vlhkosti 20 až 30 % na poža-
dovaných méně než 5 %. Uplatnění provoz-
ního měření vlhkosti vstupní suroviny NIR 
spektrometrem dokáže zkrátit dobu sušení ze  
40 až 48 h na 24 až 30 h, a tím ušetřit nema-
lé prostředky.

Širší využití provozních analyzátorů 
v praxi předpokládá také výhled společnos-
ti NAMUR Process Sensor Roadmap 2015+. 
Zvláště analyzátory pracující v blízkém in-
fračerveném spektru (NIR) jsou z hlediska 
praxe velmi zajímavé: měření je poměrně 
rychlé a nejsou vyžadovány žádné pomoc-
né chemikálie.

Všechno je mobilní – automatizační 
technika má být také?

Klasický telefon se pomalu stává přežit-
kem – ve všedním životě je naprosto běžné 
volání z mobilních telefonů. Také stolní počí-
tač je vidět stále řidčeji – každý chce mít mož-
nost pracovat v kanceláři, na cestách i doma 
na stejném počítači a k tomu potřebuje přenos-
ný počítač – notebook. Týká se tento trend také 
automatizační techniky? Bezpochyby ano, ale 
je třeba vidět některé významné rozdíly. Pro 
mobilní techniku určenou k běžnému použití 
je důležitá zejména mobilita, nezávislost, in-
teroperabilita, bezpečnost a cena, u automa-
tizační techniky je důraz kladen na spolehli-
vost, možnost koexistence různých sítí, dobu 
latence, odolnost proti elektromagnetickému 
rušení, možnost pracovat v nepříznivých pod-
mínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu 
a na dlouhodobou dostupnost. 

Bezdrátové snímače a akční členy ztráce-
jí hodně ze svého kouzla, je-li k nim stejně 
nutné přivést napájení nebo pravidelně mě-
nit jejich baterie. Proto jsou hledány způ-
soby, jak využít energii z okolního prostře-
dí (energy harvesting): solární energii, teplo, 
vibrace nebo kinetickou energii proudu mé-
dia. Na výstavce, jež byla součástí generální-
ho zasedání NAMUR, představila společnost 
ABB snímač teploty s bezdrátovou komuni-
kací WirelessHART a s převodníkem tepel-
né energie na elektřinu potřebnou pro provoz 
a komunikaci snímače.
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Soustředit se na podstatné informace

Pro to, aby se výrobní operátoři mohli 
soustředit na podstatné výrobní informace, 
jsou nutná ergonomicky dobře navržená ope-
rátorská pracoviště. Na doprovodné výstavce 
ABB představila pracoviště řady EOW (Ex-
tended Operator Workplace). 

Pracovní obrazovka operátorské stani-
ce je v souladu s doporučením NAMUR 
AK 2.9 – Rozhraní člověk-stroj. Dříve byly 
obrazovky plné pestrých barev a animova-
ných objektů. Obrazovka navržená v soula-
du s doporučením AK 2.9 přehledně zobra-
zuje důležité údaje a její převažující barva je 
šedá. Objeví-li se na obrazovce jiná barva, 
signalizuje zpravidla, že se děje něco výji-
mečného. Důraz je kladen na jasnou a sro-
zumitelnou signalizaci alarmů, využití vy-
lepšených názorných grafických prvků, in-
tuitivní navigaci a jasně patrné ovládací 
prvky. Výzkumy prokazují, že takto navrže-

né operátorské rozhraní významně zkracuje 
dobu potřebnou k rozeznání alarmů a zlep-
šuje ovládání systému zejména v mimořád-
ných situacích. 

System 800xA umožňuje bez problémů 
realizovat simulaci ovládání výrobních pro-
cesů: konfigurace reálného systému se pře-
nese do pracovní stanice instruktora, místo 
skutečného zařízení se připojí jeho model 
a operátor jej ovládá naprosto stejně jako re-
álnou technologii. Zvláště u složitých systé-
mů s velkým důrazem na bezpečnost je vý-
cvik operátorů na simulačních modelech vel-
mi důležitý.

Nastupující počítačová generace

Mládež je dnes zvyklá ovládat počítače, 
mobilní telefony nebo herní konzoly. Mo-
derní operátorské panely si musí vzít z této 
techniky to nejlepší – to, co usnadňuje navi-
gaci a ovládání a zlepšuje přehlednost dis-

pleje. Zároveň se jejich vývojáři inspiru-
jí např. v kokpitech letadel nebo závodních 
automobilů. V nedávné době se na trhu ob-
jevily např. multidotykové ovládací panely 
s ovládáním gesty. Ovšem vývoj půjde dál. 
Velké operátorské plochy budou v budoucnu 
umožňovat současnou práci několika operá-
torů: jeden „pošle“ druhému rychlým přeta-
žením požadovaný objekt, ten si jej dotykem 
zachytí, otočí, zvětší a může s ním pracovat. 
Vypadá to trochu jako sci-fi, ale potřebná 
technika už je k dispozici, existují prototy-
py zařízení (jeden z nich představila společ-
nost ABB na generálním zasedání NAMUR) 
a uvedení takového konceptu do praxe je jen 
otázkou času. 

Peter Terwiesch, Regional Manager ABB 
pro střední Evropu a výkonný ředitel ABB 

AG Germany. Podle záznamu přednášky pře-
psal, přeložil a pro tisk upravil Petr Bartošík.
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y   Mike James jmenován 
předsedou MESA EMEA

Novým předsedou sdružení MESA (Ma-
nufacturing Enterprise Systems Association, 
www.mesa.org) pro region EMEA se stal 
Mike James, výkonný ředitel ATS Internati-
onal B.V. a dosavadní místopředseda MESA 
EMEA. Štafetu převzal od Jana Snoeije z fir-
my Logica. 

Nový předseda MESA EMEA zformulo-
val tyto priority a cíle: 
– zvýšit účast globálních, středních a malých 

výrobců,
– podporovat sdílení znalostí a osvědčených 

postupů za účelem zvyšování efektivity 
a kvality výroby,

– podporovat realizaci projektů udržitelné 
výroby s cílem snížit dopady výroby na 
životní prostředí,

– nabídnout sponzorům efektivní platformu 
pro sdílení inovací s globálními výrobci.
MESA EMEA organizuje pro rok 2012 

dvě hlavní události: 9. až 10. května 2012 
bude na bruselském výstavišti Expo předsta-
ven nový program výuky pro výkonné ve-
doucí pracovníky a 12. až 13. září 2012 se ve 
Warwicku (Velká Británie) uskuteční MESA 
World Conference.                                (ed)

  Zpráva IEC spojuje metodu 
EDDL s doporučením NAMUR

Nedávno vydaná technická zpráva IEC 
61804-6 Ed 1: Function blocks (FB) for pro-
cess control – Electronic Device Descripti-
on Language (EDDL) – Part 6: Meeting the 
requirements for integrating fieldbus devices 

in engineering tools for field devices shrnu-
je požadavky kladené na integraci provoz-
ních přístrojů do systému řízení a vysvět-
luje, jak jsou splněny při použití standardu 
EDDL (Electronic Device Description Lan-
guage, IEC 61804-3). Zpráva psaná z pohle-
du konečných uživatelů zdůvodňuje význam 
EDDL jako standardizované metody integ-
race všeobecně použitelné pro všechna hos-
titelská zařízení a jejich operační systémy, 
všechny provozní přístroje a všechny komu-
nikační protokoly.

Zpráva IEC vychází z doporučení NE 105 
mezinárodního sdružení uživatelů řídicí tech-
niky z odvětví se spojitými technologickými 
procesy NAMUR, vydaného v roce 2004. Do-
poručení, hodnocené jako mimořádně zdařilé, 
jasně stanovuje požadavky na metody integra-
ce provozních přístrojů, má-li být možné se-
stavit a úspěšně provozovat heterogenní sys-
tém řízení sestavený z produktů od různých 
výrobců. Následně přední světová servisní or-
ganizace BIS uskutečnila rozsáhlý průzkum 
mezi konečnými uživateli za účelem zjistit, 
nakolik metoda EDDL splňuje požadavky 
uživatelů shrnuté v NE 105. Zpráva s výsled-
ky průzkumu, de facto návod, jak s použitím 
metody EDDL plnit požadavky doporučení 
NE 105, je nyní vydána v podobě technické 
zprávy IEC 61804-6.

Další informace o metodě EDDL a integ-
raci provozních přístrojů lze nalézt na adre-
se www.eddl.org.
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 29. března  
2012.]                                                                (sk)

  Nový standard FDT2
Na Hannover Messe 2012 představila or-

ganizace FDT Group nový standard FDT2, 

který navazuje na standard FDT. Nové 
funkce FDT2 byly vyvinuty podle poža-
davků koncových uživatelů. FDT2 si za-
chovává zpětnou kompatibilitu s existu-
jícím standardem FDT. Pokročilé funkce 
nového standardu vyhoví jak koncovým 
uživatelům, tak i dodavatelům zařízení do 
všech průmyslových odvětví. FDT Group 
zavádí také obsáhlou sadu nástrojů zva-
nou Common Components, která urychlí 
vývoj produktů pro nový standard. Speci-
fikace FDT2 je nyní k dispozici k okamži-
tému stažení na www.fdt2.org. FDT Group 
předpokládá, že koncem roku 2012 uvedou 
výrobci na trh produkty pracující s FDT2. 
Pro uživatele je důležité, že nový standard 
umožňuje větší rychlost a jeho činnost je 
celkově zdokonalená. Umožňuje sledová-
ní v reálném čase, integraci PLC a posky-
tuje větší bezpečnost. Podporuje všechny 
sběrnice používané v automatizaci stroj-
ní i procesní výroby. Dodavatelé zařízení 
ocení, že FDT2 využívá softwarovou plat-
fomu .NET a podporuje integraci s Micro-
soft Visual Studio. 

Vývoj nové specifikace financovalo 
85 společností, které jsou členy FDT Group, 
a více než 25 členských firem pomohlo při 
vývoji svými odbornými znalostmi. Speci-
fikace FDT2 byla důkladně zkoušena člen-
skými společnostmi po celém světě. 

Také softwarové nástroje Common 
Components usnadňující vývoj produktů 
pro FDT2 musely být vyzkoušeny ve dva-
ceti členských firmách. Byly uskutečněny 
tisíce automatizovaných zkoušek. Byla při-
jata velmi přísná opatření, aby byla zajiš-
těna kvalita produktů pro FDT2 využívají-
cích certifikované nástroje Common Com-
ponents. (ev)


