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Seznam důvodů, proč by výrobci měli do softwaru pro
řízení podniku na vysoké úrovni začleňovat kontrolní
systémy jednotlivých linek a vybavení, stále roste. A
protože tato skutečnost stále nabývá na závažnosti,
nejsou technologická „kouzla“ potřebná v praxi jen
jednoznačným faktem (spíše než sci-fi) – je to rychlejší,
jednodušší a „inteligentnější“ než kdykoli předtím.
Jak každý vedoucí oddělení ví, trend monitorování
efektivity provozu u výrobců za účelem
optimalizace zisku se v poslední době prosazuje
stále výrazněji. Většina společností si klade za cíl
měřit celkovou efektivitu vybavení (OEE, Overall
Equipment Effectiveness) za účelem rozpoznání
problematických míst a slabin výrobního procesu.
Těchto výpočtů však lze dosáhnout pouze na
základě dostatečného množství dat shromážděných
z celkového provozu, která jsou spolehlivě uložena.
Rostoucí tlak ze strany regulací a zákazníků
Některé sektory, například farmaceutický,
potravinářský a automobilový, současně pociťují
rostoucí tlak ze strany regulací a zákazníků na to, aby
se data se zásadním významem pro výrobní proces
zaznamenávala ještě detailněji a to způsoby, které
jsou plně sledovatelné. To znamená, že nejen
odzvonilo časům, kdy se data zachycovala „tužkou
na papír“, ale také, že některé pomalejší způsoby
elektronického zaznamenávání informací ustupují
mnohem rychlejšímu shromažďování a zpracování
dat v reálném čase.
Dobře zavedené je například nařízení Správy
potravin a léčiv (FDA) CFR21 část 11 pro

“Množství detailů, rychlost pořízení a
vyhledávání a bezpečnostní požadavky pro
libovolná data stále jen rostou v citlivých
produktových oblastech jako je
potravinářký a farmaceutický ”
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farmaceutický sektor, které předpokládá
shromažďování a ukládání dat o výrobě bez
možnosti lidského zásahu.
Nařízení EU o správné výrobní praxi stanovuje
podobné standardy ohledně spolehlivosti a
zabezpečení záznamů.
I v případě aplikací, které nemají zásadní význam,
podléhají systémy pro shromažďování dat ad-hoc
snadno vynechávání a chybám. Současně je při
tradičních způsobech ukládání pozdější získávání
dat v lepším případě nespolehlivé.
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Jako příklad lze použít optické rozpoznávání znaků
(OCR) nebo optické ověřování znaků (OCV) při
použití ve farmacii. Moderní kamerový systém, jako
je systém FH společnosti Omron, dokáže zpracovat
produkt každých 30 ms nebo v podobném čase.
Tato schopnost je však spojena s očekáváním, že
systém zkoumaná data porovná s externě uloženými
referenčními daty, bezpečně je zaznamená a
v případě potřeby k nim umožní okamžitý přístup. To
je v případě tradiční metody shromažďování dat na
bázi PLC problematické, protože data jsou ukládána
do dočasných oblastí, jako je interní paměť nebo
vyjímatelná paměťová karta. Typicky se tato data
pravidelně extrahují do externího úložiště, jako je
síťový server nebo databáze, často pomocí balíčku
SCADA (supervisory control and data acquisition),
který funguje jako „prostředník“. Při tomto postupu
se veškeré prvky spojené s reálným časem ztrácí
spolu s možností vyžádat si nebo okamžitě získat
historicky uložená data.
Pokud tedy tradiční middleware SCADA
nedostačuje, jaké je řešení? Odpovědí je kombinace
mnohem rychlejší komunikace
(hovoříme o rychlostech nižších než milisekunda) a
místních kontrolních systémů, které tomuto
přímému, obousměrnému dialogu s relačními
databázemi na úrovni podniku
umožní fungovat.
Průmysl čtvrté generace
O průmyslu čtvrté generace toho tisk napsal už
hodně: jedná se o futuristický, kompletně propojený
svět daného odvětví, kde o sobě všechny jednotlivé
komponenty nejen navzájem „vědí“, ale dokáží také
v reálném čase komunikovat. Takováto budoucnost
se tedy již – pomalu – stává skutečností.
Sítě na bázi Ethernetu, jako je například EtherCAT,
umožňují každé části automatického systému, od
snímačů po roboty, výměnu informací rychlostí, o
které se v minulosti nikomu nesnilo. Tím získává
řídicí jednotka okamžitý přístup ke každému detailu
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výrobních informací. Jakmile se tato řídicí jednotka
také připojí na úrovni podniku – například
k systémům plánování podnikových zdrojů (ERP),
plánování výrobních zdrojů (MRP) nebo realizace
výroby (MES) – můžeme se stát svědky uplatnění
vize průmyslu čtvrté generace. V konečném
důsledku to znamená integraci vlastních zákazníků a
obchodních partnerů výrobce do výrobního
procesu, nejen lokálně, ale v globálním měřítku.
Není to nic, co by si vymyslela marketingová
oddělení výrobců automatizačních dílů. Na
nedávném veletrhu Asociace zpracujících a balicích
strojů (PPMA) v Birminghamu hovořil profesor
Duncan McFarlane z univerzity v Cambridge
University právě na toto téma. Zdůraznil, jak
„lokalizovaná inteligence“ a „přizpůsobení“ výrobních
procesů umožňuje zákazníkovi přímo utvářet a
dynamicky měnit aspekty provedení objednávky.
Ačkoli se jedná o filozofii, která si získala největší
zájem ve strojírenství vyšší úrovně například
v automobilovém sektoru, je to přístup, ze kterého
by se mohly učit všechny integrované podniky a
dodavatelské řetězce. Profesor McFarlane poukázal
na to, že tato filozofie vyžaduje integrovat do
produktu větší inteligenci. Jde zejména o to, jak je
samotný produkt přímo propojen s informacemi a
pravidly, kterými se řídí zamýšlený způsob výroby,
skladování nebo přepravy, a který tím pádem
umožňuje, aby produkt tyto operace podporoval
nebo ovlivňoval.
Aby se tato vize mohla stát realitou, hardware řídicí
jednotky se musí být schopen přímo spojit se
stejnými sítěmi jako databáze, které tvoří páteř
každého systému na úrovni podniku.
Jak jsme viděli, až do této chvíle to dokázaly další
hardwarové moduly nebo middleware SCADA, které
však do celého procesu vnesly také problematická
místa kvůli ztrátě aspektu reálného času při výměně
dat. Zavedením úlohy prostředníka do komunikace
přináší také element rizika v souvislosti s požadavky
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na údržbu, aktualizace systému a stálou zranitelnost
ze strany virů.
Bylo řečeno nejen to, že „SCADA patří minulosti“, ale
také, že „PLC patří minulosti“. Někteří mohou tato
prohlášení a ohlašované uvedení průmyslu čtvrté
generace se stejnou mírou skepticismu. V mnoha
ohledech se ale jedná o jasný příklad toho, že je
nezbytné přinášet nové objevy: požadavky odvětví
jednoduše předbíhají možnosti těchto „starých“
technologií.
Přijmout skutečnost, že PLC už mají jen sběratelskou
hodnotu, bude pro mnoho lidí obtížné – s ohledem
na to, jak se s postupem času zlepšoval jejich výkon
a možnosti programování. Ale ačkoli jsou různé
moduly a řídicí jednotky v rámci PLC na jedné úrovni
plně integrované, rychlost komunikace hraje jen
malou roli, pokud není ovládání plně
synchronizované na nejvyšší provozní výstup
jakéhokoli daného oddělení.
Přemýšlet mimo rámec použití SCADA vyžaduje
podobný posun způsobu myšlení a předefinování
provozních standardů. V praxi to znamená, že IT
oddělení koncového uživatele budou nucena blíže
spolupracovat s techniky a zajistit přímý přístup
výrobního provozu k systémům na podnikové
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úrovni bez využití middlewaru.
Řešení umožňující výměnu dat v reálném čase již
existují. Řídicí jednotky automatizace strojů CPU
NJ501-1_20 společnosti Omron mají tuto úroveň
fungování integrovanou, díky připojení na bázi
průvodce bez programu k relačním databázím
včetně Microsoft SQL, Oracle, MySQL, IBM DB2 a
Firebird. Předem zapsané funkční bloky poté umožní
datům ze zařízení nebo procesu mapování, vkládání
nebo aktualizaci do databáze nebo požadavek na
výběr specifických dat.
Paradoxem je, že nová generace řídicích jednotek
strojů, která se vyhýbá problematickým aspektům
PLC (s problémy v oblasti synchronizovaného
ovládání mezi jednotlivými CPU) vlastně integruje
různé funkční moduly způsobem, který za mnohé
vděčí stejně tak diskreditované technologii
softwarových PLC. Poněkud jinými slovy, naše nové
strojové řídicí jednotky v sobě zahrnují to nejlepší
z hardwarových a softwarových PLC.
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Zatímco hardwarový PLC využívá k provozu
technologii integrovaného obvodu pro konkrétní
aplikaci (ASIC), kdy jsou různé CPU v„balení“ odolné
jednotky, softwarový PLC využívá k provádění
stejných funkcí software a jeho základnou je
průmyslový počítač. V případě softwarových PLC
zůstávají otázky ohledně odolnosti této počítačové
základny, spolehlivosti operačního systému a ujištění
v případě trvalé podpory daného produktu.
Automatizační platforma Sysmac
Nejnovější řídicí jednotky, jako je řada Sysmac NJ

Větší přínosy tohoto přístupu je možné výborně
doložit na případu nedávné instalace u společnosti
Ricoh, která se specializuje na reprografiku. Její
centrum pro výrobu a doplňování tonerových kazet
v britském Telfordu nyní přechází na používání
přímého propojení mezi „recepty“ v produktové
databázi a místními řídicími jednotkami NJ na
výrobní lince. Její výroba kazet až do dnešního dne
spoléhala na konvenční PLC, které zajišťovaly, aby
byl každý z široké škály produktů sestaven ze
správných dílů. Kódy na jednotlivých
komponentách se snímají a kontrolují. to však
v minulosti znamenalo, že při zavedení nové položky
se musí do každého PLC ručně přidat nový kód –
což je pracná a časově náročná záležitost.
Společnost Ricoh plánuje později využívat
podobnou okamžitou komunikaci s databází na
podnikové úrovni ke snímání kódů na použitých
tonerových kazetách zaslaných na pracoviště
v Telfordu k recyklaci. V tomto případě umožní řídicí
jednotka NJ kontrolu dat. včetně čísla předchozích
náplní. Díky tomu pak systém získá možnost určit,
zda by se některé z daných kazet měla znovu plnit,
přičemž se také aktualizuje databáze.
Inteligentní vytváření požadavků a rozhodování ve
výrobním procesu v reálném čase nebylo na této
úrovni nikdy dříve možné a dá se realizovat pouze
pomocí technologie tohoto typu.

společnosti Omron, kombinují spolehlivost a
robustní design tradičních PLC, využívají však
otevřenou hardwarovou architekturu v kombinaci se
softwarovými „moduly“ v rámci jedné CPU – oproti
více CPU –
aby bylo možné využít jejich různé funkce.
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Přínosy čekají i jiné obory. V komplexních
dodavatelských řetězcích potravinářského průmyslu
je vysledovatelnost surovin z velkého množství
zdrojů důležitější než kdy jindy. V masném průmyslu
se tyto požadavky dostaly do stádia, kdy je třeba
zajistit vysledovatelnost původu až ke konkrétnímu
zvířeti. Požadavky na úroveň podrobností, rychlost
získání veškerých dat a na jejich zabezpečení se
v oblasti citlivých produktů, jako jsou potraviny a
léčiva, budou pouze zvyšovat.
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Intenzivní tlak v těchto sektorech už aplikují
regulátoři a maloobchodníci, často jsou zde ale i
výhody plynoucí z dobré interní kontroly kvality,
které výrobce odkazují stejným směrem. Protože se
stále častěji vyrábí více variant a příchutí různých
produktů, které se často zpracovávají na stejné lince,
potřebují majitelé značek řešení, která rychle a
spolehlivě zajistí, aby byl produkt v odpovídajícím
balení.
Možnost tohoto typu se stala realitou nejen pouze
pro některé významné mezinárodní výrobce
automobilů. ale také pro menší podniky v rychle
rostoucím segmentu spotřebního zboří (FMCG). Je
jen otázkou času, než i další majitelé značek zjistí,
v čem je pro ně tato nová výrobní filozofie přínosná.
Produkty a služby pro zákazníky v celé řadě odvětví
včetně průmyslové automatizace, oblastí
elektronických součástek a zdravotní péče.
Společnost Omron Electronics Ltd poskytuje
komplexní služby prodeje a podpory pro širokou
škálu produktů průmyslové automatizace značky
Omron včetně průmyslových součástek, oblasti
snímání a zabezpečení, automatizačních systémů a
jednotek.
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