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Abstrakt  
Viacúrovňové štruktúry riadenia výroby a dodávky tepla so silnou komunikačnou podporou na 
jednotlivých úrovniach sú výrazným predpokladom na to, aby aj v oblasti produkcie a distribúcie 
tepelnej energie bolo možné aplikovať princípy štvrtej priemyselnej revolúcie založenej na 
maximálnom využití všetkých dostupných informácií, t. j. obrovského množstva aj doteraz 
nezachytávaných, neukladaných a nespracovávaných dát. Ich automatické spracovanie je podporené 
širokou dostupnosťou moderných digitálnych technológií, medzi ktoré môžeme zaradiť Big Data, 
Cloud Computing, Internet vecí a služieb, vysokorýchlostné siete a pod. 

 
 
1. ÚVOD 
 
Základom konceptu Priemysel 4.0 je plnohodnotné využívanie moderných digitálnych 
technológií umožňujúcich digitalizáciu výrobkov, procesov a služieb. Výsledkom je 
prepojenie fyzického a virtuálneho sveta vytvorením tzv. kyberneticko-fyzikálnych systémov. 
Pojem kyberneticko-fyzikálny systém (anglicky Cyber-Physical System – CPS) označuje 
integráciu výpočtových a fyzikálnych procesov spojením informačných, monitorovacích, 
riadiacich a identifikačných systémov využívajúcich aj prvky umelej inteligencie 
s mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, termodynamickými a elektrickými 
systémami, ktoré spolu komunikujú pomocou výkonnej komunikačnej a dátovej 
infraštruktúry. Medzi počítačovými a fyzickými procesmi vzniká obojstranná spätná väzba 



 

cez tzv. digitálne dvojča, čo je vlastne prepojenie reálneho procesu a jeho digitálneho 
modelu. Napr. v prípade systémov výroby a dodávky tepla sa v digitálnej časti detailne 
navrhne resp. naprojektuje technologický proces a na základe toho sa fyzicky zrealizuje. 
V reálnom procese sa potom snímajú všetky dôležité veličiny a parametre, ktoré sa vracajú 
späť do digitálneho dvojčaťa, kde sa na ich základe optimalizuje proces tak, aby sa dosiahla 
jeho požadovaná kvalita. Tento postup sa neustále opakuje a tým aj vylepšuje príslušný 
proces [1], [2], [3]. 
 
 
2. ÚROVNE RIADENIA VÝROBY A DODÁVKY TEPLA 
 
Komplexné riadenie výroby a dodávky tepla nie je v súčasnosti možné bez využitia 
informačných a riadiacich systémov na jednotlivých úrovniach riadenia od manažérskej 
úrovne až po procesnú úroveň so systémami nachádzajúcimi sa priamo v technológii. Dnes 
bežné rozdelenie s dostatočným zjednodušením jednotlivých informačných úrovní vo výrobe 
a dodávke tepla rozlišuje: 

 úroveň manažmentu – prepojenie na účtovnícke a fakturačné systémy, štatistické 
spracovanie, plánovanie, legislatíva, marketing a pod. 

 úroveň komplexného dohľadu – zber dát, archivácia dát, vizualizácia, sledovanie trendov, 
parametrizácia, medzné stavy, alarmy, monitorovanie zásahov a pod. 

 procesnú / technologickú úroveň – meranie procesných veličín, meranie energií, procesné 
riadenie, ovládanie akčných členov, komunikácia s technologickými zariadeniami a pod. 
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Obr. 1   Informačná pyramída riadenia výroby a dodávky tepla 



 

Hierarchiu informačných a riadiacich systémov výroby a dodávky tepla je možné znázorniť 
v tvare pyramídy (Obr. 1), pričom jednotlivé vrstvy tejto pyramídy predstavujú aj množstvo 
dostupných informácií na jednotlivých úrovniach. Najviac informácii o riadenom 
technologickom procese výroby a dodávky tepla je na úrovni procesného riadenia 
realizovanej číslicovými riadiacimi systémy schopnými v súčasnosti komunikovať s číslicovými 
regulátormi technologických zariadení, meračmi energií, akčnými členmi a snímačmi. 
Významná časť informácii je prenášaná z tejto úrovne na úroveň komplexného dohľadu 
realizovanú najmä SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systémami, ktoré 
umožňujú sledovať proces riadenia technológie na obrazovke (vizualizácia), zobrazovať 
a archivovať stav regulovaných veličín a porúch v systéme, prípadne meniť niektoré 
parametre regulačného procesu na používateľskej úrovni. Tieto systémy môžu zabezpečovať 
aj zber informácií o spotrebovaných a vyrábaných množstvách energií, ak to nie je 
zabezpečené na procesnej úrovni riadenia. Umožňujú tiež prístup k vybraným dátam 
obslužným pracovníkom na procesnej úrovni a prípadne aj odoberateľom napr. cez Web 
rozhrania. Dôležitou úlohou systémov komplexného dohľadu je príprava dát pre manažérsku 
úroveň vo forme tabuliek, grafov, exportu dát v požadovaných formátoch a pod.  
 
 
3. SPRACOVANIE A VYHODNOCOVANIE ZÍSKANÝCH DÁT 
 
Dáta získané z procesnej úrovne riadenia je možné štatisticky spracovať a využiť na 
vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky výroby a dodávky tepla z pohľadu dodávateľa aj 
spotrebiteľa. Okrem informácie o okamžitom stave riadenia technologického procesu napr. 
jeho vizualizáciou (v súčasnosti už štandardne používanou monitorovacími systémami výroby 
a dodávky tepla) je možné poskytovať on-line informácie aj o spotrebovanej a vyrobenej 
energii, ako je to napr. zobrazené na Obr. 2. 
 

     

Obr. 2   Príklad zobrazenia on-line informácie z elektromera a merača tepla 

 
Veľký význam majú získané dáta pre zostavovanie energetických bilancií prevádzky zdroja 
tepla, pomocou ktorých je možné vyhodnocovať efektívnosť výroby a dodávky tepla 
v jednotlivých obdobiach a režimoch zaťaženia. Na Obr. 3 je uvedený príklad grafického 
zobrazenia týždennej bilancie vyrobeného tepla za posledných 52 týždňov (1 rok) v dvoch 
zdrojoch tepla pre vykurovanie dvoch základných škôl, pričom v druhom zdroji na rozdiel od 
prvého je aj príprava teplej vody. Z priebehov vypočítanej účinnosti (zelený priebeh) je 
vidieť, že u zdroja tepla s prípravou teplej vody klesá jeho účinnosť s klesajúcim množstvom 
vyrobeného tepla (fialový priebeh), čo naznačuje nie veľmi efektívnu prípravu teplej vody 
v tomto zdroji. Uvedené priebehy boli automaticky vygenerované zo SCADA systému. 
 



 

 
 

 

Obr. 3   Grafické zobrazenia týždennej bilancie vyrobeného tepla a vypočítanej účinnosti 

 
 
4. ZÁVER 
 
V súvislosti so zavádzaním princípov štvrtej priemyselnej revolúcie v oblasti produkcie 
a distribúcie tepelnej energie bude narastať význam úrovne komplexného dohľadu 
v informačnej pyramíde hierarchickej štruktúry riadenia výroby a dodávky tepla, na ktorej sa 
bude spracovávať a vyhodnocovať rastúce množstvo dát prichádzajúce z procesnej úrovne 
riadenia aj využitím riešení charakteru „Cloud Computing“. Na predikciu chovania sa systému 
výroby a dodávky tepla pri rôznych zaťaženiach sa budú okrem štatistických metód využívať 
aj techniky výpočtovej inteligencie, ako napr. fuzzy zhluková analýza dát, neurónové siete, 
rôzne metaheuristické metódy a pod. 
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