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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje pojmu Průmysl 4.0 a jeho dopadem na průmyslovou 

automatizaci, školství i společnost. Je zde definován vliv vize Průmyslu 4.0 na zlepšení 

možností výroby, celkové automatizace systémů a technické předpoklady, které z tohoto 

konceptu vyplývají. V této práci je dále popsán pojem digitální podnik a jeho uplatnění 

v praxi. V praktické části je navržen model, který je určen k simulaci internetu věcí pomoci 

propojení programů za účelem vizualizace válcovací stolice. 
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Abstract 

This thesis is pays attention on concept Industry 4.0 and its impact on industrial automation, 

education and society. This thesis defines the effect of Industry 4.0 on improving production 

possibilities, the overall automation systems and technological assumptions, which derive 

from this concept. This thesis also describes the concept of digital company and its use in 

practice. In the practical part of this thesis is designed a model, which is intended to simulate 

internet of things using two programs that communicate and control visualization of rolling 

mill.  
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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá tématem začlenění prostředků automatizace v rámci 

koncepce Průmysl 4.0. Cílem práce je přiblížit koncepci Průmysl 4.0, její využití v českém 

průmyslu a společnosti a její aplikace na vybranou část (digitální projekt).  

Čtvrtá průmyslová revoluce představuje zcela novou filosofii systémového využívání, 

propojení a integrace nejrůznějších technologií. Mnoho vyspělých států světa na tuto revoluci 

reaguje vytvořením vlastních iniciativ, jako je např. německá Industrie 4.0. Česká iniciativa 

nese název Průmysl 4.0. 

Teoretická část této práce se bude zabývat celkovým dopadem koncepce Průmysl 4.0 

na společnost. Druhá kapitola bude věnována právě koncepci Průmysl 4.0, stručnou historii, a 

hlavně dopadem této koncepce na Českou republiku. Kapitola číslo tři bude pojednávat 

o technologických předpokladech nutných k úspěšné implementaci Průmyslu 4.0 do praxe. 

Čtvrtá kapitola vyjmenuje některé možnosti automatické identifikace a jejich využití. Průmysl 

4.0 sebou nese nutnost změny výuky a tímto tématem se bude zabývat kapitola číslo pět. 

Šestá kapitola bude zaměřena na digitální podnik jak z hlediska současnosti, tak z hlediska 

možných inovací.  

Praktická část práce bude zaměřena na realizaci vize digitálního podniku na příkladu 

válcovací stolice. Realizace bude provedená pomocí programů Control Web a RSLogic 5000. 

Propojení programů bude řešeno s pomocí OPC serveru. 
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2 Koncepce Průmysl 4.0 

 

V této kapitole se budeme zabývat celkovým konceptem Průmysl 4.0 a jeho přínosem 

pro konkurenceschopnost českého průmyslu ve světě. Historii vzniku tohoto pojmu a jeho 

varianty ve světě. 

 

2.1 Historie 

 

Koncept vychází z dokumentu, který byl poprvé zveřejněn na veletrhu v Hannoveru v roce 

2013. Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011, která 

představuje myšlenku vzniku „chytrých továren“, které budou využívat kyberneticko-

fyzikální systémy. Tyto systémy převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té 

doby vykonávali lidé. S tím bude souviset změna pracovního trhu, která by mohla ohrozit 

zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Měla by vznikat specializovaná pracovní místa, která 

však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců. 

 

2.2 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 

 

Průmysl 4.0 přeměňuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně 

automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Vyžaduje vznik globální sítě, 

která bude propojovat výrobní zařízení do kyberneticko-fyzických systémů – CPS (Cyber-

Physical Systems). CPS umožní samostatnou výměnu informací mezi systémy, vyvolání 

požadovaných akcí v závislosti na aktuální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Stroje, 

senzory a IT systémy budou vzájemně propojeny v rámci hodnotového řetězce, který bude 

přesahovat hranice jednotlivých firem. Díky tomuto propojení a pomocí internetu budou CPS 

schopny na sebe vzájemně reagovat a analyzovat data, aby mohly předvídat případné chyby 

či poruchy, konfigurovat se a změněným podmínkám se přizpůsobit v reálném čase.  

V továrnách využívající tuto technologii budou vznikat tzv. „inteligentní produkty“, které 

budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné. Tyto produkty budou znát svou 
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historii a aktuální stav a také cesty, které vedou ke vzniku finálního produktu. Výrobní 

procesy budou pružně a okamžitě reagovat na měnící se poptávku po produktech.  

Základní charakteristiky inteligentních továren odpovídající konceptu Průmysl 4.0 lze podle 

pana prof. Maříka shrnout následovně [10]: 

 Výrobní procesy jsou optimalizované v rámci celého hodnotového řetězce díky 

vertikálně i horizontálně integrovaným IT systémům. 

 Izolované výrobní jednotky jsou nahrazeny plně automatizovanými a vzájemně 

propojenými výrobními linkami. 

 Fyzické prototypy jsou nahrazeny virtuálními návrhy výrobků, výrobních prostředků 

a výrobních procesů, jejich uvedení do provozu probíhá v rámci jednoho 

integrovaného procesu zapojujícího jak výrobce samotného, tak i jeho dodavatele. 

 Flexibilní výrobní procesy umožňují efektivní výrobu i malých výrobních dávek 

přizpůsobených individuálním požadavkům jednotlivých zákazníků. 

 Vzájemně komunikující roboty, výrobní zařízení a výrobky činí do jisté míry 

autonomní rozhodnutí v reálném čase a tím zvyšují flexibilitu a efektivitu výrobního 

procesu. 

 Výrobní zařízení se samo optimalizuje a konfiguruje v závislosti na parametrech 

zpracovávaného produktu.  

 Automatizované logistické zázemí využívající autonomních vozíků a robotů 

se automaticky přizpůsobuje potřebám výroby. 

 

2.3 Průmysl 4.0 ve světě 

 

Mnoho vyspělých zemí z celého světa se snaží inovovat své hospodářství s účelem zvýšit 

konkurence schopnost s pomocí různých strategii. Mezi prvními bylo Německo, které je 

se svým „Industrie 4.0“ centrem pozornosti z hlediska technologického pohledu. Snaží se 

o evoluci od vestavěných systémů k CPS. Automatizační technologie jsou v Německé vizi 

zaměřeny hlavně na distribuované systémy. Počítají s metodami samostatné optimalizace, 

konfigurace a diagnostiky. 
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V USA vznikla v roce 2012 koalice „Smart Manufacturing Leadership Coalition“ (SMLC), 

která usiluje o vytvoření základny pro společný výzkum a vývoj, standardizaci a vytvoření 

sdílené infrastruktury technologii inteligentní výroby. Základem bude pokročilá analýza dat 

z inteligentních snímačů a následné modelování a simulace v reálném čase. 

Významnou pozici drží také Čína, která se svým projektem „Made-in-China 2025“ hodlá 

do roku 2025 zvýšit podíl lokálně vyrobených materiálů a komponent ve svých produktech 

na 70 %. Program pokrývá celé oblasti výrobního průmyslu, přes procesy a standardy, až 

po ochranu práv duševního vlastnictví. [10] 

 

2.4 Průmysl 4.0 v ČR 

 

Koncepce Průmysl 4.0 byla poprvé zveřejněna v roce 2015 na mezinárodním strojírenském 

veletrhu. Ekonomika České republiky je z velké části tvořena právě průmyslem. Inovace 

dosavadních průmyslových oborů je velmi důležitá z hlediska konkurenceschopnosti 

tuzemských podniků na globálním trhu. Veškeré nově stavěné továrny by měly být 

připraveny na Průmysl 4.0. Přibližně 30 % exportovaných produktů míří do Německa. Celé 

Německo pracuje s Industry 4.0, a proto je důležitá kompatibilita vzájemné komunikace. 

Velmi úzké exportní vazby velkých českých podniků působících v oborech jako je 

automobilový průmysl, výroba elektroniky a elektrotechniky, nebo strojírenství na zahraniční 

trhy a jejich propojení na globální ekonomiku nejen v oblasti výroby, ale i výzkumných 

a vývojových prací, vedou k nutnosti co nejrychleji zavádět změny související se čtvrtou 

průmyslovou revolucí. Tyto podniky často bývají součástí velkých nadnárodních korporací, 

které již využívají systémy fungující na principech koncepce Industry 4.0. Zkušenosti 

zahraničních podniků s realizací této vize fungování systémů může urychlit její nástup 

v českých pobočkách. Praxí ověřené technologie a odborné vedení zahraničními experty 

umožní plynulý přechod na novou systémovou strukturu. Zaškolení pracovníků daného 

podniku umožní další bezchybný provoz a otevře možnosti novým inovacím cíleným na 

český trh.  

Středně velké a malé podniky, bez vazeb na zahraniční podniky, působící výhradně na českém 

trhu budou mít přechod složitější. Absence zkušeného partnera bude mít za následek 

nedostatek aktuálních informací. Ocitnou se v informačním závěsu svých odběratelů. 
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Opožděný přestup k fungování podle koncepce Průmysl 4.0 však přinese těmto podnikům 

jisté výhody. Zejména možnosti realizace inovací přesně na míru daného podniku, kdy sám 

podnik zvolí nejlepší strategii. Podniky s vazbami na zahraniční koncerny mohou být 

limitovány jejich strategií bez možnosti vlastní volby systému.  

Důležitou roli při zavádění koncepce Průmysl 4.0 do praxe bude mít hlavně vláda České 

republiky. Je nutné připravit infrastrukturu jako je např. legislativa, lidské zdroje, ale i 

vysokorychlostní širokopásmový internet. Stěžejní roli má zavedení vysokorychlostního 

širokopásmového internetu na území celého státu. Vysokorychlostní širokopásmový internet 

je důležitý pro přenos velkého objemu dat, a hlavně, aby nedocházelo k přetížení a 

následnému zpomalení přenosu dat. Zpomalení přenosu dat by mělo za následek zhoršení 

schopnosti systému reagovat na změny v reálném čase. 

Obecně panuje v České republice omezené povědomí o zásadách a dopadech Průmyslu 4.0 

na průmyslovou oblast, ale také mimo ni. Jedním z důvodu je nedostatečná informovanost 

o možnostech Průmyslu 4.0. S tím souvisí nedůvěra v datovou architekturu a její dopad 

na zvýšení efektivity firem. Nechuť vrcholových managementů některých firem přijímat 

dlouhodobá strategická rozhodnutí. 

Česká republika nebude určovat nové trendy Industry 4.0. Musí však hrát roli kooperujícího 

partnera, který je schopen se adaptovat a absorbovat nové technologie, integrovat je, nebo 

případnými inovacemi přispívat do celosvětového úsilí. [10] [12] 

 

2.5 Vize budoucnosti 

 

Jednou z nejdůležitějších věcí pro budoucnost je změnit myšlení lidí a jejich představu 

o fungování nejen průmyslu, ale i ostatních ekonomických a obchodních procesech a služeb 

podle koncepce Průmyslu 4.0. To znamená na princip distribuovaných systémů, které jsou 

vysoce autonomní, ale bez viditelného centrálního elementu. Tedy postupně doopravdy 

integrovat veškeré procesy do jednoho celku. Technologie pro implementaci Průmyslu 4.0 

do praxe již existují a české podniky je mohou koupit. Co však v současnosti chybí je 

pracovní síla, která plně rozumí a chápe celkový dopad Průmyslu 4.0 na společnost. K tomu 

bude potřeba inovovat dosavadní systém školství a vytvořit nové vědní obory. Bude potřeba 

změnit dosavadní profil inženýrů. Téma vzdělávání bude více popsáno v kapitole č. 6. 
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Vyčlenění prostředků na investice a trvalý proces inovací. Koncentrovat financování 

pro výzkum a řešení různých teoretických nebo praktických problémů Průmyslu 4.0, jejichž 

řešení si podniky budou kupovat. Stát musí vytvořit organizované sítě výzkumných center, 

kdy každé centrum bude řešit jeden konkrétní problém. Experti řešící daný problém se mohou 

sdružovat na konkrétním místě buď fyzicky, nebo i virtuálně. Hlavní myšlenkou bude 

financování řešení konkrétního problému pouze na jediném místě v republice. Bude potřeba 

nastavit nová a objektivní kritéria hodnocení výzkumu. Zaměřit se zejména na kvalitu 

výzkumu. Výzkum zaměřit jak na integraci současných dílčích řešení a nová inovativní 

řešení, tak na výzkum ve společenskovědních disciplínách. Veškeré prvotní úsilí by však 

mělo vést k vytvoření spolupráce průmyslu a akademické sféry. [10] [14] 

Hlavní dlouhodobé cíle jsou:  

 Pomoc českým podnikům a organizacím se zapojením do celosvětového řetězce 

tvorby hodnot. 

 Pomoc zefektivnit a zlevnit výrobu a služby napříč českým průmyslem. 

 Podpořit konkurenceschopnost českého výzkumu a průmyslu a umožnit jim 

exportovat některá řešení Průmyslu 4.0. 

 Hodnotit procesy z pohledu rychlosti a flexibility reakce na změny, optimalizace 

zdrojů, nebo z hlediska ochrany životního prostředí. 
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3 Technologické předpoklady 

 

Koncept Průmysl 4.0 je technologicky velmi náročný. Vyžaduje rychlé a přesné získávání 

velkého množství informací a jejich následné zpracování a uložení v bezpečných úložištích. 

V této kapitole se budeme zabývat technikou, která je důležitá pro úspěšný provoz podniků. 

 

3.1 CPS (Cyber-Physical Systems) 

 

Pojem CPS můžeme chápat jako spojení výpočetních, síťových a fyzických procesů. Tyto 

systémy jsou navrženy k přehlednému integrování na sobě závislých výpočetních algoritmů 

a fyzických součástí. Vestavěný počítač s pomocí sítě kontroluje a řídí fyzické procesy. 

Využitím zpětné vazby mohou fyzické procesy ovlivňovat výpočty, a tím i samy sebe 

regulovat. CPS systémy spojují dynamiku fyzických procesů (diferenciální rovnice, 

stochastické procesy) se softwarovými a síťovými procesy (programy a algoritmy). Díky 

tomuto spojení jsou CPS schopny poskytnout abstrakce a analýzy pro integrovaný celek. Obr. 

1 popisuje schéma působení CPS. 

Ekonomický a sociální potenciál těchto systémů je velmi vysoký a celosvětově jsou 

vynakládány enormní investice podporující další vývoj této technologie. [13] 
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Obr. 1 Koncept CPS modelu [22] 

 

3.2 Internet věcí (IoT) 

 

Internet věcí je pojem, který můžeme popsat jako propojení jednotlivých zařízení pomocí 

internetu bez účasti člověka. Princip je založen na použití různých senzorů a čidel ke sběru 

dat, tato data jsou dále sdílena prostřednictvím internetu k následujícímu vyhodnocení a 

zpracování. K propojení se využívají běžně dostupné prostředky připojení jako je např. 

propojení kabelem, bezdrátové sítě, nebo data mobilních operátorů. Objem přenášených dat 

není tak velký, aby potřeboval širokopásmový internet, nutností je velká spolehlivost přenosu 

a jeho rychlost. 

Internet věcí může být také použit k ovládání připojených zařízení na dálku pomocí internetu. 

Ovládání je možné i mobilním telefonem, nebo centrální jednotkou. 
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V rámci koncepce Průmysl 4.0 je IoT využíván ke zprostředkování možností komunikace 

jednotlivých dopravních, výrobních a koncových zařízení. Tato komunikace zvýší efektivitu 

a uspíší výrobní proces. V praxi internet věcí komunikuje s internetem služeb. V podstatě 

to znamená, že produkt požaduje nějakou službu a kontaktuje zprostředkovatele dané služby, 

např. ingot komunikuje s dopravními vozíky, a domlouvá svůj převoz na místo určení 

nejoptimálnějším vozíkem. 

Internet věcí lze podle firmy Cisco rozdělit do vrstev, jako je zobrazeno na obr. 2. Jedná se 

o referenční model, který se snaží poskytnout jednotnou terminologii a objasnit tok informací 

za účelem sjednocení pojmu internet věcí. Nejnižší vrstvu tvoří samotné věci, jako jsou 

senzory, akční prvky atd. Druhou vrstvu tvoří síťová komunikace mezi prvky a datovým 

centrem. Než se informace dostanou do datového centra, tak dochází k lokálním výpočtům. 

Další výpočty probíhají ve stacionárním datovém centru, který má formu velké databáze. 

Pátou vrstvu tvoří datové abstrakce, to znamená zaměření na užitečná data a přístup k nim. Na 

to navazuje vrstva aplikací, které už přímo pracují s daty a zpřístupňují je zákazníkům. 

Poslední je vrstva komunikační a procesní. Ta na základě výsledků z aplikací může, ale 

nemusí, spustit nějaký nový proces v jiných částech společnosti. [10] [15] 

 

Obr. 2 Vrstvy internetu věcí vytvořené na základě zdroje [23] 

 

Spolupráce a procesy 

Aplikace 

Abstrakce dat 

Schromaždování dat 

Lokální výpočty 

Konektivita 

Fyzické zařízení a kontroléry 
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3.3 Senzory 

 

Jedná se o funkční prvky, které jsou v přímém styku s měřeným prostředím. Senzor je 

primární zdroj informací o okolním prostředí. Snímá fyzikální, biologické nebo chemické 

hodnoty, které pak převádí nejčastěji na elektrické signály jako je např. napětí. Převod může 

být analogový nebo binární.  

Při analogovém převodu se naměřená hodnota převádí na jí úměrnou hodnotu proudu. Může 

být použit např. při měření vzdáleností, kdy každá vzdálenost odpovídá určité hodnotě 

proudu. Binární neboli dvoustavový převod používá pouze dvě hodnoty. Logickou 0, nebo 

logickou 1. Při překročeni nastavené hodnoty vstupního signálu senzor vyšle signál výstupní. 

Binární senzory mohou být využity jako senzory přiblížení. 

Pro automatizaci jsou senzory velmi důležité, protože dodávají řídícím jednotkám informace 

o stavu soustavy. Bez senzoru by bylo velice složité uskutečnit rychlé a přesné řízení 

technologických procesů. 

Při automatizaci technologií se využívá mnoha senzorů, které pracují na různých principech. 

V praxi je důležité zvolit nejvhodnější princip fungování senzoru tak, aby se minimalizovaly 

rušivé faktory ovlivňující měřené veličiny. [9] 

 

 

3.4 Data mining a Big data 

 

Pojem data mining může být definován jako netriviální proces extrakce zajímavých datových 

struktur z velkých datových úložišť. Data mining není žádný nástroj nebo aplikace. Metody 

data miningu se zakládají na statistice, strojovém učení nebo umělé inteligenci. Jedná se o 

netriviální metody, kdy všechny mají společnou snahu prezentovat výsledky co 

nejsrozumitelněji koncovému uživateli. Výsledky jsou většinou podány formou 

rozhodovacích stromů, shluky dat s podrobnými charakteristikami nebo jednoduchými 

pravidly. Cíl data miningu je nalézt závislosti nebo vzory v datech, které se pak používají k 

predikci. Předpokládá se, že pokud se data v minulosti chovala podle vzoru, budou se tak 

chovat i v budoucnosti. Predikovat lze jak hodnoty spojité, tak i diskrétní. Prostřednictvím 
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data miningu, lze také obnovit data ztracená na poškozeném hardwaru za předpokladu, že 

alespoň část dat je obnovitelná na hardwarové úrovni. 

Proces data miningu vyžaduje velké množství zdrojů ať už lidských, hmotných nebo 

softwarových. K úspoře těchto zdrojů je nutné postupovat pomoci standardizovaného 

postupu. Za tímto účelem byl navržen CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data 

Mining) metodologie. Jedná se o ucelený návod, jak postupovat krok po kroku ve všech 

částech procesu. Pomáhá zrychlit a zefektivnit rozsáhlé data miningové projekty a zamezit 

vzniku běžných chyb. 

V současné době velmi výrazně roste objem dat získávaných z různých senzorů. V případě 

implementace koncepce Průmysl 4.0 se množství dat ještě mnohonásobně zvýší. Jedná se 

řádově o terabyty a výše. Nazývají se Big data a jsou velice cenná. Většina aplikací internetu 

věcí posílá neustálý tok informací přímo do paměti přístroje. Tato data musí být navíc 

analyzována v reálném čase, aby nedošlo k chybám, nebo poruchám. Big data jsou velmi 

různorodá. Jedná se např. o data ze senzorů, transakční aplikace, záznamy souborů, audio a 

video. To všechno generované v reálném čase. Zpracování těchto dat si žádá pokročilých 

metody analýzy jako je např. analýza textu nebo mluvy a data mining. Úspěšná interpretace 

výsledků umožňuje mnohem rychlejší a lepší reakce sledované podněty. [3] [5] [16] [17] 

 

3.5 Bezpečnost systémů 

 

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších požadavků na systém. V průmyslu, a nejen v něm, 

produkují všechny podniky enormní množství dat. Některá z těchto dat mohou být velmi 

důležitá pro správný chod firmy. Přístupová hesla zaměstnanců a jejich osobní údaje by 

mohly být zneužity k poškození firmy. Například získání osobních údajů majitele firmy 

neznámou osobou může vést až k vydírání, výhrůžkám nebo krádeži identity.  

K zabezpečení informačních systémů je možno použit tzv. Anti–malware programů. Malware 

je zkratka od maliciuos software, což se překládá jako škodlivý software. Použití těchto 

programů zabezpečí počítač na úkor jeho výkonu. Zpomalení počítače u procesů, kde je 

kritická funkčnost v reálném čase, je ale nežádoucí. V současnosti se v mnoha případech 

využívá oddělené vnitřní sítě, která je téměř nenapadnutelná z venčí. Tato síť slouží výhradně 

k řízení procesů uvnitř podniku a nelze se k ní za normálních okolností napojit zvenčí. Může 
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se však stát, že servisní pracovník, požívající pracovní notebook, tento notebook infikuje 

škodlivým virem. Virus se při napojení nakaženého notebooku dostane do systému 

a pravděpodobně způsobí škody. Mnohdy se také stává, že systém nakazí zaměstnanec 

vědomě za účelem sabotovat systémy, nebo třeba jako pomstu z osobních důvodů. 

Vize Průmyslu 4.0 na propojení všech částí systémů a zprostředkování komunikace mezi 

všemi částmi integrovaného systému výrazně zvýší nároky na bezpečnost. Systém musí být 

zabezpečený ve všech jeho částech. Podnik se musí zabezpečit proti neoprávněnému 

fyzickému vniknutí nepovolaných osob. Jako vhodné opatření se jeví elektronický přístupový 

systém opatřený systémem s automatickou identifikací osob a fyzická stráž rozmístěna 

na strategických místech v objektu. Výrazné zvýšení počtu inteligentních strojů, které 

dovedou autonomně komunikovat mezi sebou a reagovat v reálném čase, zvedne nároky na 

bezpečnost. Každý inteligentní přístroj s vestavěným systémem musí být chráněn samostatně, 

stejně jako databáze nebo cloudové uložiště. Data je nutno archivovat z důvodu jejich 

rychlého obnovení v případě ztráty. Celý systém je tak bezpečný jako jeho nejslabší složka. 

Jelikož každý vyráběný produkt zná svoji výrobní historii a veškeré nastavení parametrů 

strojů a výrobní linky, je podcenění bezpečnosti pro podnik velmi riskantní. Únik těchto 

citlivých dat umožní dokonalou replikaci celého výrobního procesu konkurenčním firmám. 

Ochranné prvky mohou být rozděleny do těchto oblastí: 

 Návrh zabezpečené síťové infrastruktury např. firewall, VPN, autentizace.  

 Vícevrstvá antivirová ochrana. 

 Systém zálohování a archivace. 

 IDS (systém detekce průniku). 

 Kontrola bezpečnosti systému.  

 Vypracování krizového plánu. 

Do budoucnosti bude potřeba zvýšit nároky na bezpečnostní certifikaci přístrojů. Každý 

přístroj by měl obsahovat vlastní pas, který prokáže totožnost přístroje, a klíč, který mu 

umožní přístup do různých vrstev systému. Při výstavbě nových továren se již od raných 

návrhů zaměřit na jejich zabezpečení. Z hlediska globální bezpečnosti bude důležité vymezit 

určité standardy a certifikáty, a hlavně dohlížet na jejich dodržování. [19] [20] 
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3.6 Umělá inteligence pro řízení systémů 

 

Zařadit obor umělé inteligence je složité, protože je na něj možno pohlížet jako 

na matematickou disciplínu s aplikacemi, nebo také jako na technický obor. Jako vědní 

disciplína je však formována mnoha obory, mezi které patří např. psychologie, neurologie, 

kybernetika, informatika, teorie rozhodování atd. Existuje mnoho definic umělé inteligence. 

Jako nejvýstižnější se jeví tato: Umělá inteligence (jako vlastnost) je tedy souhrn určitých 

předpokladů a schopností umělého (neživého) objektu, které mu umožni správně reagovat 

na situace a úlohy, jejichž řešení nemá ve formě algoritmu uloženo v paměti. [8] Rychlý 

rozvoj oboru umělé inteligence ovlivnila řada faktorů. Jako nejvýraznější se jeví zvýšení 

požadavků v oblasti automatizace, průzkum nedosažitelných míst, ale také mnoho dalších 

činností, při kterých by bylo ohroženo zdraví člověka. 

Umělá inteligence se může realizovat mnoha způsoby. Mezi nejvýznamnější patří např. 

neuronové sítě, genetické algoritmy a expertní systémy. Z hlediska Průmyslu 4.0 bude vývoj 

kvalitní umělé inteligence velmi důležitý. Propojení všech horizontálních a vertikálních 

systémů vyžaduje důkladnou analýzu všech důsledků různých zásahů při řízení. Člověk by 

nemohl zhodnotit všechny proměnné a vyvodit kvalitní závěry v takovém časovém úseku, 

v jakém je toho schopna dobře naučená umělá inteligence. V současností jsou umělé 

inteligence natolik vyspělé, že dokonce rozumí psanému, nebo verbálnímu projevu a 

adekvátně na něj reagují. 

Jako nejvhodnější zpusob realizace se jeví neuronová síť. Neuronová síť se inspiruje 

biologickou nervovou sítí. Základní funkcí každého neuronu je příjem signálu z okolí, jeho 

zpracování a přenos odezvy na daný signál dále. Propojením více neuronů vzniká neuronová 

síť. Schéma menší vícevrstevné neuronové sítě je vyobrazeno na obr. 3. Neurony vstupní 

vrstvy neprovádí s hodnotami žádné operace, pouze je posílají další vrstvě. Mezi sousedními 

vrstvami existuje úplné propojení, tzn. každý neuron v nižší vrstvě je spojen se všemi neurony 

ve vyšší vrstvě.  
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Obr. 3 Schéma malé vícevrstevné neuronové sítě [24] 

Při řízení složitých systému v Průmyslu 4.0 bude velmi důležitá schopnost neuronových sítí 

se učit a generalizovat problém. Generalizace je schopnost pamatovat si všechny vzorové 

příklady při učení, zobecnění jejich zákonitostí k řešení nových úloh, se kterými se neuronová 

síť ještě nesetkala. Učení zajistí zkvalitnění procesu řízení po celou dobu jeho funkce. Učení 

spočívá v nastavování vah přenosových synapsí mezi neurony. Učení probíhá s učitelem, bez 

učitele, nebo se mohou oba režimy prolínat. [7] [8] 
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4 Automatická identifikace 

 

Potřeba sledovat produkt ve všech částech jeho cesty výrobním procesem vyžaduje možnost 

jeho identifikace. Tato kapitola je zaměřena na některé způsoby automatické identifikace. 

 

4.1 RFID 

 

RFID neboli radiofrekvenční systém identifikace lze s úspěchem použít v různých oblastech 

a odvětvích, kde je důraz na rychlé a přesné zpracování informací a jejich okamžitý přenos 

ke zpracování. Úspěšné zavedení zvyšuje přesnost, rychlost a efektivnost skladových, 

logistických a výrobních procesů.  

Velkou výhodou RFID je možnost přepisovat nesená data bezkontaktně pomocí rádiových 

vln. Produkt je díky tomu schopen nést informace o celé své výrobní historii a v případě 

potřeby je snadno lokalizovatelný prostřednictvím databáze. Data jsou uložena v elektronické 

podobě do malých čipů neboli tagů. Tagy mohou být nalepeny kdekoliv na produkt, protože k 

přenosu dat nepotřebují přímou viditelnost. Čtecí zařízení není limitováno pouze na čtení 

informací z jediného tagu, ale dokáže současně získávat informace až z několika set tagů za 

minutu.   

Identifikační systém je složen z transpondéru, čtečky a podpůrného systému. Podpůrný 

systém může být řídící počítač nebo databáze. Technologie RFID funguje na principu radaru. 

Čtečka vysílá ve svém kmitočtu elektromagnetickou vlnu. Anténa transpondéru vlnu přijímá 

a indukované napětí generuje elektrický proud. Ten je usměrněn a nabíjí kondenzátor. 

Po překročení nejnižší potřebné hranice se spustí logický automat a transpondér vyšle 

odpověď čtečce. RFID se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní čipy jsou vybaveny malou baterii, 

která jim umožňuje neustále vysílat nesené informace do okolí. Využívají se například ke 

sledování osob, nebo materiálu ve výrobním procesu v reálném čase. Pasivní čipy jsou 

odkázané na energii, jak ukazuje obr. 4, kterou vysílá čtečka. Obvykle se využívají k 

identifikaci zboží. [2] 
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Obr. 4 Schéma funkce pasivního RFID [25] 

4.2 EAN 

 

Čárový kód, jako první umožnil identifikaci zboží v logistice. Výrobek je opatřen štítkem, 

který nese základní informace o výrobku. Při spojení s databází je možno zjistit komplexnější 

informace o výrobku. Jedná se o snadný způsob kódování informací. Zařízení pro snímání 

čárových kódů je velmi jednoduché. Hlavní nevýhodou je nutnost přímé viditelnosti čtecím 

zařízením, kdy navíc štítek nesmí být poškozen. Čárové kódy jsou velice flexibilní. Tiskem 

na odolné materiály se zvýší jejich životnost. Jejich rozměry jsou přizpůsobitelné i k použití 

na malé elektronické součástky. 

Čárové kódy se skládají z tmavých čar a světlých mezer, které jsou snímány čtečkou. Běžně 

se používá laserový snímač čárového kódu, který vyzařuje červené světlo. Černé čáry toto 

světlo pohltí, zatímco světlé mezery ho odrazí. Snímač detekuje rozdíly odraženého množství 

světla a přemění ji na elektrický signál, který odpovídá šířce čar a mezer. Signál je následně 

převeden na čísla nebo písmena, která odpovídají čárovému kódu. Existuje mnoho druhů 

čárového kódu. Nejznámější je EAN 13, který se využívá v obchodních sítích. [6] [18] 

 

4.3 QR 

 

Malá informační kapacita lineárních čárových kódů vedla k vytvoření složitějších plošných 

kódů. Využitím plochy a barev informační kapacita výrazně vzrostla. Plošné kódování jim 

umožňuje nést až několik tisíc znaků. Další výhodou je možnost běžného umístění i na 

nerovné povrchy. To je možné díky automatické korekci chyb do určité míry poškození. Proto 
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je čtečka schopna přečíst i špatně vytištěné nebo znečištěné symboly. Na obr. 5 je zobrazen 

QR kód nesoucí internetový odkaz směřující na stránky VŠB. [6] [18] 

 

Obr. 5 QR kód [26] 

První krok ke konceptu Průmysl 4.0 udělali v trutnovském závodě Siemens, kde QR kód 

provází výrobek ve výrobě. Kód je na jednotlivých pracovištích snímán a určí, jaké operace 

budou na výrobku vykonány. Procesní data jsou průběžně ukládána na centrální serverové 

úložiště. Tím je zajištěna kompletní dokumentace celého procesu a detaily lze zpětně 

dohledat. Zákazník si dokonce může pomocí aplikace pro chytrý telefon a QR kódu načíst 

podrobné informace a parametry produktu. [12] 

 

4.4 Kamerové systémy 

 

Neustálý růst stupně automatizace nejen ve výrobě sebou nese také zvyšování nároků na 

kvalitu procesů. Automatizované výrobní systémy často vyžadují mezioperační kontrolu, 

kterou vykonával člověk. Se zvyšováním požadavků na spolehlivost vyráběného produktu 

roste potřeba minimalizovat případné chyby vzniklé omylem, nebo nedbalostí obsluhy. 

Některé výrobní linky fungují tak rychle, že není možné provádět kontrolu pouhým okem. V 

současnosti se mezioperační, nebo výstupní kontrola velmi často provádí automaticky za 

prostřednictvím kamer, nebo laseru. Kamerový systém uzpůsobený ke kontrole kvality 

produktů snímá obraz každého výrobku. Obraz výrobku je vyhodnocen z hlediska různých 

parametrů. Všechny parametry musí být v rozmezí tolerančních mezí. V případě splnění 

požadovaných podmínek je vydán souhlas k dalšímu zpracování. Při překročení toleranční 

meze je výrobek označen za vadný. Tento vadný výrobek je poslán operátorovi k další 

prohlídce, protože dokonce i kamerový systém může udělat chybu. [4] 
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 Mezi možné využití kamerových systémů patří: 

 Prevence zločinu - samotná přítomnost kamery může odradit potencionální pachatele 

od páchání trestného činu. 

 Kontrola průmyslových procesů - některé probíhající procesy mohou být pro 

člověka nebezpečné. Využití kamer umožní řízení procesů z bezpečné vzdálenosti. 

 Monitorování silničního provozu - rychlá detekce případných nehod a následné 

povolání integrovaného záchranného systému. 

 Kontrola zaměstnanců - např. při přenosu cenných materiálů, při práci s penězi, 

nebo při přípravě pokrmů v restauracích. 

 Zabezpečení prostorů budov - kontrola, zda se v objektu nepohybuje nepovolaná 

osoba. 

 Identifikace osob a věcí - moderní kamerový systémy dokáže rozpoznat obličej 

člověka a porovnat ho s databází, nebo přečíst SPZ motorového vozidla. 

 Kriminální činnost - malá kamera umístěná u bankomatu může získávat citlivá data 

jako je např. číslo karty a PIN. 

 

4.5 Laserový skener 

 

Laserové skenery se často používají k přenosu skutečných prostorových tvarů do virtuálních 

3D modelů. Tyto 3D modely mohou představovat různé konstrukce, stavby, interiéry, drobné 

předměty, součástky nebo terén. Základem pro vytvoření takového modelu je získání 

prostorových souřadnic objektu. Všechny souřadnice jsou příslušným softwarem zobrazeny 

a většinou vytvoří přesnou virtuální kopii snímaného objektu. K zobrazení 3D modelu, nebo 

k případným úpravám slouží například program CAD. Laserové skenery jsou v současnosti 

velmi rozšířené. Používají se ve strojírenství, při tvorbě filmů a počítačových her, v oboru 

archeologie, ke čtení čárových kódů atd. Laserový skener dokáže systematicky snímat mnoho 

bodů a provádět výpočty v reálném čase.  

Technologický princip je založen na triangulaci. Skener, umístěný na jedné straně základny, 

vytváří laserové záření, které dopadá na snímaný objekt a vytváří buď stopu, rovinu, nebo 

obrazec, jak je znázorněno na obrázku 6. Na druhé straně základny je umístěna kamera, která 
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detekuje laserovou stopu na objektu. Vzdálenost souřadnice od skeneru se vypočte pomocí 

trojúhelníku. [21] 

 

Obr. 6 Druhy dopadajícího záření na objekt [27] 

 Další využití laserové technologie je např.: 

 Laserový tisk 

 Laserové čištění materiálu 

 Operace laserem v medicíně  

 Měření vzdálenosti 
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5 Průmysl 4.0 a vzdělávání 

 

V této kapitole se budeme zabývat současným stavem institutu vzdělávání, který je potřeba 

vylepšit, pro vytváření kvalitnějších pracovních sil v Průmyslu 4.0. Průmysl 4.0 je ve své 

podstatě velmi složitý koncept, který zasahuje do mnoha vědních oborů ať už technických, 

nebo humanitních. Z tohoto důvodu bude potřeba nového přístupu ve vzdělávání všech vrstev 

společnosti.  

Dále se budeme věnovat inovacím, které bude potřeba uskutečnit za účelem rozvoje 

všeobecného povědomí o celkovém dopadu Průmyslu 4.0 ve společnosti. 

 

5.1 Současný stav 

 

Čeští studenti se ve sledovaných oblastech, jako je například matematika, nebo čtenářská 

gramotnost, vyznačují průměrnými až nadprůměrnými výsledky, oproti vyspělým zemím. 

V dlouhodobém horizontu dochází k výkyvům, kdy matematické dovednosti českých 

studentů klesají, avšak čtenářské dovednosti rostou a schopnost řešit problémy v prostředí 

informačních technologií je velmi dobré. 

V současné době studenti základních škol získávají základní všeobecné vědomosti 

z přírodovědných a humanitních oborů. Mnoho žáků však ztrácí motivaci a chuť rozvíjet své 

matematické dovednosti, což může nastat například kvůli nezáživnému vysvětlení látky. Tato 

skutečnost ovlivňuje studentovu volbu dalšího studia na středních školách. Student pak často 

volí střední školy, které nemají maturitní ukončení. 

Systém středních škol můžeme rozčlenit na střední odborné učiliště, střední odborné školy 

a gymnázia. Ačkoliv jsou všechny tyto instituty považovány za střední školy, jejich 

vzdělávací náplň je velmi rozdílná. Navzdory tomuto faktu bývá na tyto školy vytvořen 

jednotný přijímací test, který mohou brát školy v potaz. Vzdělávání v ČR se vyznačuje 

vysokou mírou specializace, kdy studenti mohou volit z téměř 300 úzce zaměřených oborů. A 

po ukončení více než polovina studentů pracuje v jiném než vystudovaném oboru. Mnoho 

absolventů oboru s maturitou začíná studovat na vysokých školách. Jejich případná 

specializace přitom zůstává nevyužita. 
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České vysoké školy v současnosti zůstávají pozadu za myšlenkou Průmyslu 4.0. Technické 

univerzity sice mají dostatečnou odbornou úroveň k realizaci kvalitní výuky v jednotlivých 

úzce zaměřených oborech, avšak vize Průmyslu 4.0 vyžaduje zásadní myšlenkový posun 

směrem k interdisciplinárnímu systémovému přístupu než k výuce nových technologií. 

Absolventi technických oborů jsou v praxi velmi žádaní, většina studentů si ale volí méně 

žádané humanitní obory a mohou mít problémy s uplatněním. Myšlenky Průmyslu 4.0 se však 

týkají také humanitních vysokých škol. Netechnické vysoké školy, na rozdíl od technických, 

pěstují komunikační a prezentační dovednosti a znalost cizích jazyků. Všechny vysoké školy 

budou čelit požadavkům na výuku nových dovedností a znalostí, které budou uplatnitelné 

pro Průmysl 4.0. [10] [14] 

 

5.2 Inovace 

 

Očekává se, že Průmysl 4.0 bude mít velký dopad jak na ekonomiku celé země, tak na celou 

společnost. Společnost musí být připravena na hluboký myšlenkový přerod, a právě školství ji 

na to musí důkladně připravit. Musí dojít k inovaci, která povede ke kvalitnějšímu rozvoji 

potenciálu každého studenta a pomoci mu zvolit jeho další profesní zaměření.  

U současných technických vysokoškolských oborů bude velmi důležité co nejrychlejší 

začlenit alespoň jeden předmět zabývající se problematikou Průmyslu 4.0, který bude sloužit 

jako přehled technologii a hlavních myšlenek. Dále bude potřeba zavést na některých 

fakultách nové studijní programy, zaměřující se přímo na Průmysl 4.0. Tyto programy by 

měly být interdisciplinární se zaměřením např. na technologické znalosti, automatizaci, 

robotiku, kybernetiku, umělou inteligenci, simulaci a systémovou integraci. Pro kvalitní 

výuku spojenou s Průmyslem 4.0 bude potřeba vysoké školy vybavit kvalitními laboratořemi. 

Důležité bude také propojení škol s průmyslem, což zajistí lepší výuku a dostupnost odborně 

vedené praxe přímo v provozu. Dokonce i netechnické vysoké školy by měly do svých 

učebních osnov vložit předmět zabývající se Průmyslem 4.0 obecně, případně více předmětů 

úměrně zaměřených na obor dané školy. Například ekonomické školy by se mohly zabývat 

novými modely podnikání, které souvisejí s internetovými firmami. 

V případě středního odborného vzdělávání, klást větší důraz na kvalitní všeobecný přehled 

a propojení odborných předmětů s praxí. Velký význam bude mít spolupráce všech škol 
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s firmami. Žáci by mohli získat praxi na moderních strojích používaných přímo v provozu. 

Studenty gymnázií připravit na reálné vědecké práce. Učit správnou formulaci hypotéz, 

způsoby navrhování experimentů a jejich ověřování. Tím by mohli získat motivaci ke studiu 

technických nebo přírodovědných oborů. Důraz na vědecké práce může vést ke zlepšení 

argumentačních dovedností a kritického myšlení. 

Z pohledu na budoucnost je potřeba vést mladé žáky již od základního studia a budovat v nich 

motivaci studovat technické obory. Získat kreativní učitele, dostatečně je proškolit, sestavit 

kvalitní učební plány a zatraktivnit výuku tak, aby dokázala žáky zaujmout. Věnovat 

pozornost každému studentovi a talentované navíc podporovat v jejich dovednostech. 

Zpopularizovat vědu a techniku mladšímu publiku. Tím by se mohlo zabránit současnému 

trendu, kdy většina studentů mířících na vysoké školy voli netechnické obory. [10] [14] 
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6 Digitální podnik 

 

Pod pojmem digitální podnik si lze představit virtuální kopii reálného podniku, který existuje, 

nebo je ve formě návrhu. Může se jednat o celkový virtuální model, nebo jen jeho část. 

 

6.1 Současný stav 

 

Využití počítačových softwarů při řízení podniku je velmi výhodné. Jejich správná 

implementace může vést k efektivnějšímu řízení, větším úsporám a celkově k zisku. Existuje 

mnoho programů, které umožňují rychlé a přehledné zobrazení informací. Mezi takové 

systémy patří např.:  

 ERP - (Enterprise Resource Planning) neboli integrovaný systém řízení podniku. 

Tento systém zpracovává celý průchod zakázky podnikem, počínaje nabídkou a 

poptávkou. Dále systém zpracovává zákazníkovu objednávku, technickou přípravu 

výroby, plánování výroby, nákup potřebných materiálu a jejich uskladnění, vlastní 

výrobu produktu až po expedici. Důležitou roli zde hraje ekonomické sledování a 

řízení jednotlivých činností. Počítají se ekonomické výsledky jednotlivých zakázek a 

jejich dopady na finance podniku. 

 

 MES - (Manufacturing Execution System) jako systém pro řízení výrobních procesů. 

Systémy tohoto druhu tvoří v celkovém informačním systému podniku spojovací 

článek mezi řízením technologických procesů a ostatními informačními systémy. 

K okolí se MES chová zároveň jako zdroj informací či příjemce dat. Oproti ERP 

pracují MES systémy s aktuálními výrobními daty v reálném čase. Díky této 

vlastnosti jsou schopny rychlé reagovat na výjimečné situace ve výrobě, nebo také na 

okamžité požadavky obchodu. Reakcí na získaná data dokáže MES systém 

přizpůsobit výrobní proces a zvýšit jeho efektivitu.   

 

 SCADA - (Supervisory Control And Data Acquisition) sloužící k dispečerskému 

řízení a sběru dat. Umožní operátorovi z lokálního centra sledovat správnost chodu 

různých procesů, jak je zobrazeno na obrázku 7. Centrum nemusí být umístěno poblíž 

monitorovaných procesů. Informace jsou do vizualizačního rozhraní posílána 
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například pomocí internetu. Data mohou být uložena na lokálním disku, nebo také 

v databázových serverech. V případě nutnosti je operátor schopen zasáhnout 

do procesu např. zavřením nebo otevřením ventilu, vypnutím motoru apod. [1] [2] 

 

 

Obr. 7 Ukázka SCADA centra [28] 

  

6.2 Modely použitelné v digitálním prostředí 

 

Využití digitálního modelu výrobního podniku se jeví jako velice výhodné. Existuje více 

způsobů, jak model využit. Sestavení virtuálního modelu továrny, která je teprve ve fázi 

návrhu umožní provedení řady experimentů a zkoušek. Výsledky těchto experimentu mohou 

odhalit nedostatky původního plánu. Simulací provozu celé továrny je možné určit kolik 

výrobků je továrna schopna vyprodukovat v aktuálním rozložení všech strojů a cest pro 

převoz materiálu. Výhodou je možnost provést úpravy v modelu za účelem zvýšení efektivity 

celého procesu. To vše za pomoci softwaru, jako je například FlexSim, bez nutnosti 

manipulace s reálnými výrobními prostředky. Po dokončení všech simulací a experimentů, 
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nebo ještě během nich, je budována reálná továrna. Digitální obraz podniku tedy tvoří 

referenční model, který bude i nadále sloužit k neustálému monitorování a inovování reálného 

stavu. 

Digitální model reálného provozu a výrobního prostředí může sloužit k výuce, nebo zaškolení 

nového personálu. V tomto případě je možné využit prostředků VR (virtuální reality), jako 

jsou například brýle Oculus Rift s příručními ovladači, které jsou zobrazeny na obrázku 8. 

Výuka by probíhala formou počítačové hry, ve které by člověk mohl obsluhovat všechny 

přístroje a pohybovat se po prostoru továrny tak, jako by se pohyboval ve skutečnosti. Velkou 

výhodou tohoto přístupu je možnost bez rizika obsluhovat přístroje v provozu. Dále je možné 

testovat krizové situace a jejich řešení bez rizika ublížení na zdraví. 

 

Obr. 8 VR brýle Oculus Rift a ovladače [29] 

V reálném provozu může být výhodné využívat rozšířené reality (AG – Augmented Reality). 

Personál by byl vybaven brýlemi, jako jsou např. Google Glasses, nebo HoloLens. Další 

možností je použít mobil, nebo tablet s příslušnou aplikací. Uživateli by se na displeji 

zobrazovali informace o sledovaném prostředí nebo produktech. Například při sledování 

polotovaru by se zobrazily přesné parametry, identifikační číslo, provedené a budoucí 

operace, nebo případné zjištěné závady. Výhodou může být nahrání postupů obsluhy, nebo 

opravy přístrojů. V tomto případě by dokonce i nezkušený uživatel mohl obsluhovat přístroj s 

pomocí visuálního návodu, který by mu krok po kroku ukazoval postup.   
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7 Popis procesu válcování 

 

Pojmem válcování se označuje kontinuální proces tváření materiálu, kdy je tvářený materiál 

deformován za pomoci otáčejících se pracovních válců. Z hlediska umístění válců vůči 

materiálu se válcování dělí na podélné, příčné nebo kosé. Mezera mezi válci je menší než 

výška vstupního materiálu. Při průchodu mezerou je materiál vystaven enormnímu tlaku a 

dochází k jeho deformaci. Výška materiálu se snižuje a dochází k jeho prodloužení. Válcování 

může být prováděno jak za studena, tak za tepla. Některé materiály, z důvodu jejich tvrdosti, 

je nutno před započetím válcovacího procesu ohřát. Ohřívání může probíhat např. 

v hlubinných nebo krokových pecích. Z hlediska automatizace je výhodné použít krokovou 

pec. Materiál je pásovým dopravníkem umístěn do pece. Následně je při průchodu pecí 

ohříván na požadovanou teplotu. Z pece putuje rovnou na dopravník směřující k válcům. 

Válce mohou být buď ploché, nebo kalibrované. Pod pojmem kalibrovaný válec se rozumí 

válec, který obsahuje zářezy po obvodu válce. Tyto zářezy slouží k tvarování materiálu na 

jiný než plochý tvar. Výsledek válcovacího procesu je vývalek, který je dále upravován do 

podoby konečného produktu. Podle počtu válců působících na materiál se válcovací stolice 

dělí na mnoho druhů. Některé druhy jsou zobrazeny na obrázku 9. 

 

Obr 9. Některé druhy válcovacích stolic, vytvořeno na základě zdroje [30] 
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8 Návrh modelu 

 

Model navržený pro testování přenosu dat prostřednictvím OPC serveru k řízení válcovací 

stolice bude založen na spolupráci dvou programů. Komunikace bude probíhat mezi 

programy RSLogic 5000 a Control web, jak je ukázáno na obrázku 10. Oba programy 

obsahují vlastní OPC servery.  

 

Obr. 10 Schéma propojení a datových cest [vlastní zdroj] 

Vizualizace válcovací stolice bude provedena v programu Control web. Dále bude vytvořen 

přehledný žebříčkový diagram v programu RSLogic, který bude indikovat spínání např. 

senzorů. Indikace bude založena na datech přijatých z Control webu. Prvotní návrh možné 

vizualizace válcovací stolice typu duo je na obrázku 11. Dále bude přidána možnost ovládat 

vizualizaci válcovací stolice s použitím strukturovaného textu, který bude napsán v programu 

RSLogic. Cílem modelu bude dokázat možnost řízení programů oběma směry. 

 

Obr. 11 Prvotní návrh vizualizace v programu Control web [vlastní zdroj] 
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9 Použitý software 

 

Vlastní realizace bude uskutečněna pomocí následujících programů. Tato kapitola je určena 

k seznámení s použitým softwarem. 

 

9.1 SoftLogix 

 

Ve své podstatě se jedná o software nahrazující reálné PLC. PLC (Programmable Logic 

Controller) je zkratka pro programovatelný logický automat. Jedná se o uživatelský řídící 

systém, který je přizpůsoben k řízení technologických a průmyslových procesů, často 

specializovaný k řízení úloh logického typu. Tento software umožní pracovat s řídícími 

funkcemi, které se normálně nacházejí v jednoúčelových programovatelných automatech, 

na běžných komerčních operačních systémech jako je například Windows 7. Program 

SoftLogic je ukázán na obrázku 12. [11] 

 

Obr. 12 Virtuální PLC SoftLogix [vlastní zdroj] 
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9.2 RSLogic 5000 

 

RSLogic 5000 je softwarový balíček určený ke tvorbě programů pro řízení PLC od 

společnosti Rockwell Automation. Uživatelské rozhraní je jednoduché a přehledné. Vlastní 

program je možné psát více způsoby jako je např. blokové schéma, strukturovaný text, nebo 

žebříčkový diagram. Obrázek 13 slouží jako náhled uživatelského rozhraní programu. 

 

Obr. 13 Náhled programu RSLogic 5000[vlastní zdroj] 
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9.3 Control Web 

 

Control Web 7 je značně všestranný software, který je schopen plnit mnoho rolí. Mezi jeho 

možné využití patří např. modelování a simulace procesů, funkce řídící jednotky strojů, nebo 

vytváření různých vizualizací. Program vytvořila česká firma Moravské přístroje. Uživatelské 

rozhraní programu (obr. 14), je velmi intuitivní a přehledné. Výhodou programu je rozsáhlá 

česká nápověda. 

 

Obr. 14 Náhled programu Control Web[vlastní zdroj] 

 

9.4 OPC 

 

OPC (OLE for Process Control) představují standardizující komunikační rozhraní, které 

spojuje prvky průmyslové automatizace, např. čidla a PLC, s operátorskými centry, nebo 

průmyslovými informačními systémy. Tato technologie se dále dělí na OPC server a klienta. 

Klient představuje jednotku, která přijímá data ze serveru a prezentuje je uživateli v různých 

podobách. Na jeden OPC server je možné napojit mnoho klientů. Použitím OPC protokolu 

výrazně usnadňuje propojení zařízení od různých dodavatelů.  
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10 Vlastní realizace 

 

Celá vlastní realizace praktické časti byla realizována ve virtuálním verzi operačního systému 

Windows server 2003, který je spouštěn pomoci programu WMware Workstation. Tento 

operační systém již měl nainstalovaný program RSLogic 5000. Prvním krokem byla instalace 

programu Control Web 7 a příslušného OPC driveru, kdy oba softwary jsou dostupné 

z oficiální webové stránky podniku.  

 

10.1 Tvorba vizualizace 

 

Nejprve byl vytvořen návrh vizualizace procesu válcování v prostředí Control Web. Celou 

vizualizaci tvoří indikační prvky jako je např. motor, indikátor, metr nebo switch. Celý proces 

vizualizace je řízen neviditelným přístrojem, který je dostupný pod názvem program. 

K vykreslení kostičky a pásu slouží přístroj draw. Všechny tyto přístroje jsou dostupné 

v pravé části grafického editoru pod položkou kategorie přístrojů. Konečný vzhled vytvořené 

vizualizace je zobrazen na obrázku 15. 

 

Obr. 15 Konečný vzhled vizualizace v programu Control Web [vlastní zdroj] 
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Následně byly definovány potřebné proměnné a jejich datové typy. Definováni proměnných 

se provádí v záložce datový editor. Všechny tyto proměnné (obr. 16) byly definovány jako 

globální. 

 

Obr. 16 Všechny globální proměnné [vlastní zdroj] 

Dalším krokem bylo přiřazení jednotlivých proměnných příslušným prvkům vizualizace. 

Proměnná se přiřazuje prostřednictvím rozhraní se jménem inspektor přístroje, který je 

dostupný z nabídky zobrazené kliknutím pravého tlačítka myší na kterýkoliv prvek 

v grafickém editoru. Inspektor přístroje je ukázán na obrázku 17. Proměnná se píše do 

kolonky expression. Důležité je nastavení aktivity všech přístrojů. V kolonce data driven jsou 

na výběr možnosti false a true. Hodnota true udává, že přistroj bude číst data pouze při jejich 

změně. V případě nastavení hodnoty false je nutné vyplnit kolonku periody. Perioda nám 

udává interval, jak často bude přístroj číst data. 
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Obr. 17 Inspektor přístroje [vlastní zdroj] 

Vlastní program řídící vizualizaci je psán v inspektoru neviditelného přístroje jménem 

program, a to v záložce procedury. Malá část řídícího programu vizualizace je zobrazena na 

obrázku 19. Tato část definuje stav válců a motorů. Dále řídí změnu parametrů válcované 

kostičky a její pohyb. Parametry Px, „vyska a delka“ jsou přiřazeny kostičce v inspektoru 

přístroje jménem draw v záložce zdrojový text způsobem ukázaným na obrázku 18. Parametr 

Px označuje polohu kostičky na ose x. 

 

Obr. 18 Zdrojový text kostičky v přístroji draw [vlastní zdroj] 
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Obr. 19 Část programu vizualizace [vlastní zdroj] 

Po dokončení vizualizace v prostředí programu Control Web následoval přechod k programu 

RSLogic 5000. Nastavení vlastností kontroléru (obr. 20) je nezbytné pro správnou 

komunikaci programu RSLogic s PLC, v našem případě virtuálním PC se SoftLogix. Revize 

se zpravidla volí nejvyšší. Důležité je nastavení typu kontroléru a slot, ke kterému je připojen. 

 

 

Obr. 20 Nastavení vlastností kontroléru [vlastní zdroj] 
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Definice proměnných v programu RSLogic 5000 je provedena pravým kliknutím myší 

na položku controller tags (globální proměnné) a následně zvolením edit tags (editace 

proměnných) z nabídky. Všechny proměnné (obr. 21) je nutné exportovat z důvodu 

budoucího nastavení OPC serveru programem RSLinx. Export je proveden pravým kliknutím 

myší na controller tags a zvolením export tags (exportovat proměnné) jak ukazuje obrázek 22. 

 

Obr. 21 Kompletní seznam proměnných v programu RSLogic 5000 [vlastní zdroj] 

 

 

Obr. 22 Zvolení editace nebo exportu tagů [vlastní zdroj] 

 

Následuje vytvoření vizualizační části programu pomocí žebříčkového diagramu a vytvoření 

subrutiny, která může být použita k řízení vizualizace v programu Control Web. Subrutina 

se vytváří pravým kliknutím myší na MainProgram (hlavní program) a zvolením new routine 

(nová rutina). Objeví se nabídka (obr. 23), kde je potřeba zadat jméno, a hlavně typ rutiny. 

V našem strukturovaný text.  



 

38 

 

 

Obr. 23 Vytvoření nové rutiny [vlastní zdroj] 

Obrázek 24 zobrazuje část programu, který řídí válcovací stolici. Popisuje činnost motorů 

a válců v závislosti na aktuální fázi procesu. Proměnná bude „valec1int, nebo valec2int“ řídit 

s pomocí podmínky v Control Webu směr otáčení válce. 

 

Obr. 24 Část strukturovaného textu [vlastní zdroj] 
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Obrázek 25 ukazuje finální podobu žebříčkového diagramu. Program psaný strukturovaným 

textem je vložen to operátoru JSR (jump to subroutine), který se nachází v záložce program 

control instuction (instrukce programu kontroléru). V případě sepnutí příslušného spínače 

získá proměnná ovládání hodnotu true a RSLogic, bude ovládat vizualizaci v Control Webu. 

V opačném případě je RSLogic používán jako důkaz úspěšné komunikace mezi oběma 

programy. 

 

Obr. 25 Kompletní žebříčkový diagram [vlastní zdroj] 

K úspěšnému spuštění programu je potřeba nastavit cestu (path). Nastavení je ukázáno 

na obrázku 26. Po úspěšném zvolení cesty je ještě nutné program nahrát do kontroléru. To je 

provedeno v levé horní části programu, prostřednictvím nabídky popsané na obrázku 27. 
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Obr. 26 Nastavení cesty [vlastní zdroj] 

 

Obr. 27 Nabídka pro spouštění programu [vlastní zdroj] 

 

Program lze do kontroléru nahrát pouze v případě, že je kontrolér v režimu program nebo 

remote. Při pokusu stáhnout program do kontroléru v režimu run se zobrazí varovná hláška 

a akce se zruší. Obrázek 28 ukazuje všechny stavy virtuálního kontroléru SoftLogix.   
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Obr. 28 Možné nastavení kontroléru SoftLogix [vlastní zdroj] 

Po úspěšném nahrání programu do kontroléru a následném spuštění run modu postoupíme 

k nastavení OPC komunikace mezi programy. 

 

10.2 Nastavení OPC komunikace 

 

Nejprve začneme nastavením OPC serveru v programu RSLinx Classic Gateway podle 

obrázku 29. Z nabídky vybereme příslušný kontrolér a klikem na něj pravým tlačítkem myši. 

 

Obr. 29 Konfigurace nového OPC námětu [vlastní zdroj] 
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Zobrazí se nové okno (obr. 30), ve kterém je nutné nastavit cestu ke kontroléru a pojmenovat 

soubor proměnných.  

 

Obr. 30 Nastavení datového zdroje [vlastní zdroj] 

 

V záložce data collection (sbírka dat), (obr. 31), je nutné nastavit použití symbolů a vybrat 

databázi. Zde vybereme soubor, který byl vytvořen exportováním proměnných v minulé 

kapitole. V případě nezvolení exportovaného souboru vzniká možnost, kdy při připojení OPC 

serveru Control Webu nebude tento server schopen určit datový typ proměnných. Byl by 

vypsán jako neznámy (unknown).  
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Obr. 31 Výběr dat [vlastní zdroj] 

Funkčnost čtení dat z programu RSLogic může být otestována pomocí funkce data monitor. 

Funkci je možné nalézt v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na 

aktivní kontrolér.  

 

Obr. 32 Data monitor [vlastní zdroj] 
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Dalším krokem je nastavení OPC serveru Control Webu. K možnosti požívat funkce OPC 

serveru v programu Control Web je nutné vlastnit oficiální licenci programu a OPC klíč. 

Nastavení se provádí v programu, který se jmenuje Konfigurace OPC ovladače pro Control 

Web, kliknutím na tlačítko: Připojit k OPC. Zobrazí se výběr OPC serveru, který je zobrazen 

na obrázku 33. Servery se mohou nacházet jak v místním počítači, tak ve vzdáleném. 

V případě potřeby napojení se na vzdálený počítač je nutné zadat IP adresu daného počítače. 

Následuje jednoduchý výběr serveru a potvrzení tlačítkem OK. 

 

Obr. 33 Výběr OPC serveru [vlastní zdroj] 

Může nastat situace, kdy se objeví chybová hláška, která oznamuje neschopnost napojit se 

na příslušný OPC server. Možnou příčinou je nestaženi programu z RSLogicu do kontroléru 

a jeho spuštění v run modu, například po restartu počítače. 

Při úspěšném připojení na OPC server se v levé části programu zobrazí seznam souboru 

proměnných. Vybrané proměnné jsou zobrazeny ve střední části programu, jak ukazuje 

obrázek 35. Před uložením parametrického a mapovacího souboru (obr. 34) je nutné 

proměnným přiřadit číslo kanálu. Toto číslo slouží k nastavení spojení proměnných v Control 

Webu.  
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Obr. 34 Zápis parametrického a mapovacího souboru [vlastní zdroj] 

 

Obr. 35 Úspěšně připojený OPC ovladač [vlastní zdroj] 

Při realizaci propojení RSLogicu a Control Webu nastal problém ve čtení datového typu 

některých proměnných. RSLinx posílal datová typ boolean, ale OPC ovladač Control Webu 

zobrazoval integer. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě sady proměnných. První s příponou 

C (poslední písmeno identifikátoru), kdy v mapovacím souboru, který je zobrazen na obrázku 

36, byl datový typ integer ručně přepsán na boolean. Druhá sada nese příponu R a mapovací 

soubor nebyl pozměněn.  
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Obr. 36 Výběr mapovacího souboru [vlastní zdroj] 

Parametrický soubor (obr. 37) slouží k přiřazení čísel kanálů příslušným proměnným 

v prostředí softwaru Control Web. 

 

Obr. 37 Výběr parametrického souboru [vlastní zdroj] 
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Oba tyto soubory jsou nezbytné ke správné definici proměnných. Nejdříve je však nutné 

konfigurovat ovladač a nastavit ho, podle obrázku 38, jako ovladač OPC klient pro Control 

Web a přiřadit mu dříve vytvořený parametrický a mapovací soubor. 

 

Obr. 39 Nastavení ovladače v prostředí Control Web [vlastní zdroj] 

K nastavení ovladače je možné se dostat ze záložky datový editor. Zde se buď uprostřed, nebo 

v levé straně okna, které je zobrazeno na obrázku 40, nachází možnost přidat ovladač, nebo 

definovat proměnné kanálu (channel). 

 

Obr. 40 Umístění nastavení ovladače a kanálu [vlastní zdroj] 
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Proměnné určené ke komunikaci přes OPC server musí být definovány právě jako kanál 

(channel na obrázku 40). Obrázek 41 a 42 zobrazuje všechny proměnné vytvořené za účelem 

řízení programu přes OPC server. U těchto proměnných se nastavuje pouze kolonka driver 

a driver_index.  Driver označuje předem vytvořený ovladač a odkazuje proměnnou právě 

na parametrický a mapovací soubor. Do kolonky driver_index se zapisuje číslo, které s 

pomocí parametrického souboru určí, kterou proměnnou v OPC serveru přiřadit právě 

definované proměnné. Komunikací s mapovacím souborem navíc sám přiřadí datový typ 

proměnné.  

 

Obr. 41 Všechny proměnné kanálu 1. část [vlastní zdroj] 

 

Obr. 42 Všechny proměnné kanálu 2. část [vlastní zdroj] 
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Za účelem otestování komunikace byl navržen jednoduchý program, který posílal pouze pár 

hodnot. Program je zobrazen na obrázku 43.  

 

Obr. 43 Test komunikace [vlastní zdroj] 

Bylo zjištěno, že hodnota posílaná přes datový typ integer nabývá hodnot právě 0, nebo 1. 

Proměnná typu integer však nemůže byt přiřazena indikátoru, který vyžaduje boolean. 

Po aplikaci jednoduchých podmínek v programu, zobrazených na obr. 44, bylo možné přiřadit 

proměnnou indikátoru. Tato proměnná reaguje na změny původní proměnné a v závislosti 

na nich se chová jako boolean. 

 

Obr. 44 Přetypování integeru na boolean [vlastní zdroj] 
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Obrázek 45 ukazuje oba najednou spuštěné programy a jejich komunikaci prostřednictvím 

OPC serveru. 

 

Obr. 45 Konečná podoba vizualizace [vlastní zdroj] 
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11 Závěr 

 

Tato diplomová práce si kladla za cíl přiblížit koncepci Průmysl 4.0. Práce byla rozdělena 

do jednotlivých kapitol, kdy prvních šest kapitol bylo zaměřeno na teorii a zbylé čtyři 

na praktickou část. Kapitola číslo dvě popisuje koncepci Průmyslu 4.0 jako celek. Zaměřila se 

na popis vlivu koncepce na český i zahraniční průmysl. Bylo zjištěno, že zahraniční firmy, 

např. německé, již s podobnou koncepcí pracují (Industry 4.0). Mohlo by se stát, že přestanou 

odebírat výrobky, které s danou koncepcí nejsou kompatibilní. Z dostupných zdrojů 

vyplynulo, že v České republice panuje nedostatečné povědomí o možnostech využití 

Průmyslu 4.0. Kapitola číslo pět pojednává o možných inovacích systému školství. Tyto 

inovace by mohly zlepšit výuku, ale také celkové povědomí o vizích Průmyslu 4.0 a zároveň 

inspirovat mladé žáky k dalšímu studiu. Tím by se v budoucnu mohl vyřešit současný 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků.  

Kapitola číslo tři pojednává o technologiích, které jsou nezbytně nutné k úspěšné realizaci 

vize Průmyslu 4.0. Z této vize vyplynula nutnost využití CPS k řízení procesů za pomoci 

internetu věcí. Právě využití zpětné vazby CPS umožní kvalitní řízení mnoha podniků. 

Velkým přínosem bude také investice do umělých inteligencí, které mohou ještě prohloubit 

možnosti různých systémů, jako je např. bezpečnostní systém. Tato diplomová práce také 

popisuje možnosti automatické identifikace a jejich využití. Například využití laserových 

technologií k získání 3D obrazů reálných objektů. Rychlé a kvalitní možnosti získávání 

virtuálních modelů reálných objektů poslouží k tvorbě digitálních podniků. Kapitola šestá 

popisuje současný stav digitálního podniku, a navrhuje modely k jeho vylepšení. 

Praktická část byla zaměřena na realizaci digitálního modelu metalurgické technologie, kdy 

jako model byla zvolena válcovací stolice. Byla vytvořena vizualizace procesu válcování 

prostřednictvím programů Control Web a RSLogic 5000. Komunikace mezi těmito programy 

byla řešena OPC serverem. Úspěšné propojení těchto dvou programů může sloužit jako malý 

model internetu věcí v digitální podobě. Na základě výše uvedených informací si dovoluji 

konstatovat, že diplomová práce splnila zadání. 
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Seznam zkratek 

 

CPS - Cyber-Physical Systems (kyberneticko-fyzických systémů ) 

IT - Informační Technologie 

SMLC - Smart Manufacturing Leadership Coalition 

IoT -Internet of Things 

CRISP-DM - CRoss-Industry Standard Processfor Data Mining 

VPN - Virtual Private Network 

IDS - Intrusion Detection System 

RFID - Radio Frequency Identification 

ERP - Enterprise Resource Planning 

MES - Manufacturing Execution System 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition 

VR - Virtual Reality 

AG - Augmented Reality 

PLC - Programmable Logic Controller 

OPC - OLE for Process Control 

OLE - Object Linking and Embedding 

JSR– Jump to SubRoutine 

 

 


