
Automatizácia dnes 
Väčšina výrobných procesov je v dnešnej dobe automa-

tizovaná prostredníctvom PLC, ktoré tvoria hlavnú časť ria-
diacich systémov. Nachádzajú sa v mnohých odvetviach 
priemyslu (textilný, chemický, potravinársky, automobilový, 
energetický...) a počas výroby riadia rôzne procesy, naprí-
klad: ohrev, chladenie, zmiešavanie, dávkovanie, triedenie, 
balenie, montáž a mnohé iné. Jednoducho povedané PLC 
spolu s ďalšími komponentami automatizovaného riadenia 
nahrádzajú ťažkú a únavnú ľudskú prácu. V mnohých prípa-
doch je táto práca nebezpečná a môže si vyžadovať pres-
nosť, ktorú človek nedokáže z rôznych dôvodov splniť. Je 
teda zrejmé, že PLC je dnes veľmi dôležitou súčasťou výrob-
ných procesov.  

I 

Interaktívne Modely pre Programovateľné Logické Automaty 

Práve preto je dnes na pracovnom trhu veľký dopyt po kvali-
fikovaných pracovníkoch, ktorí takéto riadiace systémy do-
kážu navrhovať, programovať a udržiavať v prevádzke.  
 

 
Vzdelávanie pre priemysel 

Jedným z hlavných problémov vo vzdelávaní je absencia 
technológií riadených prostredníctvom PLC. Tieto technoló-
gie sú častokrát príliš veľké, aby mohli byť umiestnené do 
učebne. Môžu byť dokonca veľmi nebezpečné a drahé. Jed-
ným z ponúkaných riešení sú miniaturizované modely výrob-
ných zariadení a komponentov. Tieto modely sú tiež pomer-
ne priestorovo náročné, vyžadujú si rôzne druhy energií a 
častokrát sú aj nebezpečné. Vyžadujú si  aj údržbu, čo  môže 

byť často finančne a časovo náročné. Virtuálne modely vý-
robných zariadení a komponentov je ďalšie na trhu ponúka-
né riešenie. V tomto prípade sú nevýhody v porovnaní s 
miniaturizovanými modelmi eliminované. Celý riadiaci sys-
tém je v mnohých prípadoch tiež simulovaný alebo pozostá-
va len z PLC. Toto vedie k problémom so stratou reality. Štu-
denti pracujúci s takýmito systémami môžu získať skreslený 
obraz o priemyselných riadiacich systémoch a prislúchajú-
cich procesoch, pretože stratia kontakt s reálnymi časťami 
priemyselných riadiacich systémov.  

II 

Myšlienka IM4PLC 
Hlavná myšlienka IM4PLC je vo využití výhod simulácie 

avšak pri zachovaní nevyhnutnej reality. IM4PLC je možné 
rozdeliť na dve časti. Prvá je virtuálna časť, kde sú simulova-
né riadené technológie a ich komponenty. Simulované kom-
ponenty môžu byť snímače a aktuátory využívané v automa-
tizácií ale aj základné elektrotechnické, pneumatické a hyd-
raulické komponenty. Simulované technológie môžu byť 
komplexné zariadenia alebo ich časti ako hydraulické alebo 
pneumatické lisy, dopravníky, roboty, montážne linky a pod. 
Na tomto mieste je nevyhnutné zdôrazniť, že správanie a 
riadenie simulačných modelov je reálne. Taktiež signály z a 
do simulačných modelov sú reálne fyzikálne signály v digitál-
nej alebo analógovej forme, presne ako v reálnych systé-
moch vo výrobe. 
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III 
Druhá časť je reálny riadiaci systém pozostávajúci z PLC a 
ďalších komponentov. Zloženie riadiaceho systému je zvole-
né s dôrazom na rôznorodosť komponentov využívaných v 
praxi. Riadiaci systém pozostáva z: 

• Programovateľný logický automat – riadenie automati-
zovaných procesov, mozog riadiaceho systému 

• Signálny modul – rozšírenie digitálnych vstupno-
výstupných signálov PLC 

• Frekvenčný menič – riadenie trojfázových motorov 

• Priemyselný switch – vytvorenie priemyselnej siete 

• Operátorský panel – interakcia človeka so strojom alebo 
riadeným procesom 

• Decentralizovaná periféria (doplnkový) - rozšírenie 
vstupno-výstupných signálov cez priemyselnú sieť 

• IOLink Master modul (doplnkový) – výmena dát medzi 
snímačmi a aktuátormi prostredníctvom IO-Link 

• Programovateľné bezpečnostné relé (doplnkový) – Soft-
vérovo konfigurovateľné relé pre riadenie bezpečnost-
ných obvodov 

Hardvérová časť IM4PLC je vybavená komponentmi od jed-
ného zo svetových výrobcov priemyselných riadiacich systé-
mov. Napriek tomu môže byť vybavené komponentmi aj od 
rôznych ďalších výrobcov. Táto možnosť je pri IM4PLC za-
bezpečená vďaka použitiu štandardných vstupných a výstup-
ných signálov bežne používaných v priemyselnej automati-
zácii.  
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Výhody IM4PLC 
Z pohľadu vzdelávania prináša takéto spojenie softvéru 

a hardvéru množstvo výhod.  

• Bez nutnosti dodania špeciálnej energie – pneumatická, 
hydraulická energia 

• Minimálne nároky na elektrickú energiu 

• Priestorovo úsporné - milióny modelov v jednom zaria-
dení 

• Bez potreby údržby 

• Bezpečné - bez ohrozenia zdravia 

• Rýchla modifikácia a prispôsobenie bez pre-káblovania 

• Rozšíriteľnosť 

• Nezničiteľné modely 

• Cenovo efektívne modely 

• Simulácia chýb 

• Pracovné texty a pomocník vždy poruke 

• Inovatívne a pútavé vzdelávanie  

• Po vybalení okamžite pripravené na použitie 

• Kompaktné vyhotovenie 

IV 
Veľkou výhodou je, že viac spoločne prepojených IM4PLC 
vytvorí virtuálny výrobný podnik s priemyselnou sieťou. Toto 
umožní vzdelávanie v rôznych oblastiach od elektrotechniky, 
PLC programovania, informatiky, údržby a počítačových sietí  
až po aplikáciu konceptu Industry 4.0 vo výrobnom procese.  
Navyše môžu byť všetky tieto benefity zhromaždené v jed-
nej miestnosti. 

 
Využitie IM4PLC 

Jednoznačne nezastupiteľné miesto má systém IM4PLC 
pre stredné a vysoké školy. Svojimi inovatívnymi funkciami 
oživí, zatraktívni a predovšetkým zefektívni hodiny automa-
tizácie, mechatroniky, informatiky, elektrotechniky, počíta-
čových sietí i strojárstva. Pridanou hodnotou učebne vyba-
venej systémom IM4PLC je aj video-konferenčný systém, 
ktorý umožní ako vyučujúcim, tak aj študentom zúčastniť sa 
virtuálnych exkurzií, seminárov a komunikovať s inžiniermi 
a expertmi z rôznych oblastí priemyslu.  

Inovatívnosť systému IM4PLC zaručene ocenia aj v priemy-
selných podnikoch. Keďže simulácia umožňuje implementá-
ciu komponentov, zariadení a procesov z reálneho výrobné-
ho podniku, zamestnanci údržby tak môžu byť vzdelávaní na 
reálnych systémoch bez zásahu do reálnej výroby. IM4PLC 
dokonca poskytuje možnosť vzdelávať sa na nových techno-
lógiách, ktoré ešte neboli reálne nasadené. Vzhľadom 
k dnešnej situácii na pracovnom trhu, poskytuje IM4PLC 
veľkú výhodu zamestnávateľom pri preverovaní si schopnos-
tí a zručností uchádzačov o pracovné miesto. Využitie 
IM4PLC je výhodné najmä pre: 

• Stredoškolské vzdelávanie 

• Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a majstrov 

• Vysokoškolské vzdelávanie 

• Vzdelávanie zamestnancov (údržbárov, inžinierov) 

• Pracovné pohovory 

• Vývoj (programátori, IT špecialisti) 

V 
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