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Operační systémy

Jednou z novinek je uvedení nové ver-
ze Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 
(obr. 1). Tato verze doplňuje a rozšiřuje již 

zavedenou verzi Windows 10 IoT Enterpri-
se LTSB 2016. Windows 10 IoT Enterprise 
LTSC 2019 kromě vylepšení a nových funk-
cí přináší také podporu nejnovějších generací 
procesorů. Stejně jako předchozí verze i nová 
verze Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 
zachovává cenový model licencí Windows 10 
Enterprise v závislosti na výpočetním výkonu 
procesoru. Naproti tomu je omezena kompati-
bilita se staršími generacemi procesorů. Win-
dows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 již není 
kompatibilní s dříve používanými čipovými 
sadami procesorů SandyBridge a Haswell. 
Zároveň ale v nové verzi zůstává volba 32bi-
tového nebo 64bitového systému. Zachování 
32bitového operačního systému je velmi dů-
ležitý aspekt vzhledem ke kompatibilitě s vy-
vinutými 32bitovými koncepty řídicích sys-
témů Beckhoff.

Velkou událostí nejen pro zákazníky spo-
lečnosti Beckhoff, ale i pro mnoho kon-
cových uživatelů bylo ukončení rozšířené 
podpory operačního systému Windows 7 
k 14. lednu 2020. Co to znamená v praxi? 
Jde o přechod do poslední části životního 
cyklu produktu, tedy konkrétněji jde o ukon-
čení vydávání veškerých nových aktualiza-
cí, včetně bezpečnostních. Ukončení rozší-
řené podpory ale neznamená konec produk-
tu jako takového. Windows 7 nadále funguje 
bez omezení. Všechny verze řídicích systé-
mů Beckhoff s operačním systémem Win-

Operační systémy a procesory využívané 
v průmyslových počítačích Beckhoff

dows 7 je možné dodat i pro nové projekty 
až do data ukončení distribuce produktu. Po 
tomto datu již bude možné dodat Windows 7 
pouze k servisním účelům. Distribuce bude 
ukončována postupně – v závislosti na edi-

ci Windows 7: v roce 2024 budou jako prv-
ní ukončeny edice Professional a Ultimate 
a následovat bude ukončení edice Embed-
ded Standard 7 v roce 2025. Jelikož Win-
dows 7 mají plnohodnotného nástupce v po-
době Windows 10, nezpůsobuje jejich ukon-
čení žádný větší problém.

Podobná situace nastane u operačního sys-
tému Windows Embedded Compact 7. Ten 
prozatím běží v režimu s rozšířenou podpo-
rou, ale ta bude již v příštím roce ukončena. 
Celkové ukončení této distribuce je plánované 
na rok 2026. Windows Embedded Compact 
7 má svého nástupce v podobě Windows 10 
IoT Core, což je menší veze optimalizovaná 
pro malé systémy. Tato verze systému však 
nesplňuje požadavky koncepce řízení spo-
lečnosti Beckhoff pro malé systémy, a pro-
to bylo třeba zajistit vyhovující alternativní 
operační systém. Tím se stal operační systém 
TwinCAT/BSD, který vytvořila společnost 
Beckhoff na základě FreeBSD.

TwinCAT/BSD je alternativní operační sys-
tém pro všechny IPC platformy Beckhoff, kte-
rý kombinuje TwinCAT runtime s FreeBSD. 
TwinCAT/BSD umožňuje využití všech funk-
cí TwinCAT runtime, např. vícejádrových pro-
cesorů v řídicích systémech nebo HTLM5 pro 
moderní TwinCAT HMI. Díky jádru Unix lze 
využít mnoho známých linuxových programů. 
Vývojové prostředí TwinCAT XAE zůstává 
zachované v rámci prostředí Microsoft Visual 
Studio i pro TwinCAT/BSD (obr. 2). Uvolnění 
TwinCAT/BSD je plánováno již na letošní léto.

 

Procesory

V úvodu již bylo zmíněno, že v počítačích 
Beckhoff se ve velké míře využívají proceso-
ry společnosti Intel. Nikoliv však výhradně: 

Společnost Beckhoff již více než 25 let úspěšně využívá kombinaci softwarových a hard-
warových produktů společností Intel a Microsoft. Především je to kombinace operač-
ního systému Microsoft Windows a procesorů Intel, která se stala určitým standardem 
pro téměř všechny řady průmyslových počítačů společnosti Beckhoff. Tento úspěšný 
koncept počítačového řízení je a bude rozšiřován a i nadále bude primárním konceptem 
v nabídce průmyslových počítačů společnosti Beckhoff. Avšak s vývojem nových techno-
logií na poli IT přicházejí i změny, na něž je nutné v nabídce reagovat. Tyto změny mo-
hou zákazníkům nabídnout určité alternativy. Tento článek se bude věnovat novinkám 
v zavedeném konceptu a změnám v nabízených operačních systémech a procesorech 
v průmyslových počítačích Beckhoff.

LTSB – Long-Term Servicing Branch
LTSC – Long-Term Servicing Channel
TH – Threshold
RS – Redstone

Enterprise červenec 2015 červenec 2016 září 2018

TH1 RS1 RS5

Obr. 1. Příchod Windows 10 IoT

Obr. 2. Vývojové prostředí TwinCAT XAE zůstává zachované v prostředí Microsoft Visual Studio 
i pro TwinCAT/BSD
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Všestranné:
Nová generace  
multi-touch panelů.

www.beckhoff.com/multitouch
Nová generace Beckhoff operátorských panelů a panelových PC s multi-touch displejem nabízí řešení 
pro každou aplikaci. Zákazníci si mohou vybrat z ucelené řady modelů. K dispozici jsou různé velikosti 
i zákaznická provedení. Nová generace panelů nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, dokonce i pro 
uživatele zvyklé používat single-touch displeje, a tím představuje alternativu i k jiným systémům:
 Velikosti displeje od 7 palců do 24 palců (16:9, 5:4, 4:3)
 Orientace na šířku nebo na výšku
 Multi-touch (PCT): např. pro pěti nebo dvou dotykové ovládání
 Vysoká hustota dotykových bodů pro komfortní a spolehlivý provoz
 Vysoce kvalitní tělo frézované z jednoho bloku hliníku
 Kovový perimetr na přední straně pro ochranu displeje
 Řady do rozvaděče i na rameno s krytím IP 67
 Operátorský panel s DVI/USB připojení
  Panel PC s procesory od Intel® Celeron® až po Core™ i7
  Volitelně elektomechanická tlačítka a ovladače

 Velikosti displeje od 7 palců do 24 palců (16:9, 5:4, 4:3)
 Orientace na šířku nebo na výšku
 Multi-touch (PCT): např. pro pěti nebo dvou dotykové ovládání
 Vysoká hustota dotykových bodů pro komfortní a spolehlivý provoz
 Vysoce kvalitní tělo frézované z jednoho bloku hliníku
 Kovový perimetr na přední straně pro ochranu displeje
 Řady do rozvaděče i na rameno s krytím IP 67
 Operátorský panel s DVI/USB připojení
  Panel PC s procesory od Intel® Celeron® až po Core™ i7
  Volitelně elektomechanická tlačítka a ovladače
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kromě procesorů Intel se využívají i procesory 
jiných výrobců, především procesory s archi-
tekturou ARM. Změny a novinky se tradičně 
objevují u nejvíce užívaných procesorů Intel.

V aktuální nabídce jsou procesory Intel 
Atom, Celeron, Pentium, Core a Xeon, a to 
v několika generacích a produktových řadách.

Z nich nejméně výkonné jsou procesory 
Intel Atom. Aktuálně jde o procesory eMen-
low, Bay trail a nově představený Apollo 
Lake. Právě Apollo Lake již patří k nové ge-
neraci procesorů Intel, která přestala podpo-
rovat 32bitové systémy a navíc je podporo-
vaná pouze novějšími operačními systémy. 
K těmto procesorům Beckhoff aktuálně na-
bízí 64bitový operační systém Windows 10 
IoT Enterprise LTSC 2019.

Pro procesory modelových řad Celeron, 
Pentium a Core platí podobná pravidla a na-
cházejí se ve stejných produktových řadách 
průmyslových počítačů společnosti Beckho-
ff. V současnosti jsou v nabídce procesory 4., 
6. a 7. generace a v létě přibude 8. a 9. gene-
race, přičemž velké změny přišly již s uvede-

ním platformy pro 7. generaci procesorů Intel 
KebyLake. Od 7. generace procesorů přestal 
Intel podporovat 32bitové systémy a také byla 
omezena možnost volby operačního systému. 
V současné době Beckhoff nabízí podporu 
pro tyto procesory pouze s Windows 10 IoT 
Enterprise 64bit. Procesory 8. a 9. generace 
budou podporovány jen novějšími Windows 
10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit.

Další změna nastala s 9. generací proceso-
rů. Je na ní zřejmé, kam směřuje trend vývo-
je konstrukce procesorů. Především jde o vel-
ké navýšení počtu jader, přičemž se zároveň 
snižuje výpočetní výkon jednotlivých jader, 
což je odlišné od dosavadních generací pro-
cesorů, kde sice nárůst počtu jader nebyl tak 
dramatický, ale i přes zvyšující se počet ja-
der rostl i výpočetní výkon jednotlivých jader. 
Nová koncepce povede k ještě větší paraleli-
zaci vykonávaných úloh v procesoru. K tako-
vému rozložení procesoru je již uzpůsobený 
software TwinCAT3, který dokáže plně využít 
výkon jednoho jádra procesoru, ale stejně tak 
dobře dokáže využít i vícejádrové procesory.

Tento trend je stejný u všech výrobců pro-
cesorů, bez ohledu na jejich architekturu. Již 
před několik lety se tímto směrem vydaly pro-
cesory společnosti AMD a v současné době 
jsou výkony jejich procesorů na špičkové úrov-
ni, především v produktových řadách RYZEN 
a EPYC. Společnost AMD taktéž vyrábí proce-
sory určené pro průmyslové využití s dlouho-
dobou dostupností, proto bylo nasnadě využít 
tyto procesory a jejich výhody v průmyslových 
počítačích Beckhoff. Procesory společnosti 
AMD byly již dříve využity v průmyslových 
počítačích Beckhoff některých produktových 
řad, proto tato spolupráce není nic nového. 
Procesory AMD RYZEN se nově představu-
jí v řadách CX20x3, které v budoucnu nahra-
dí stárnoucí řady CX20x0. Oproti novým pro-
cesorům společnosti Intel zde kromě podpory 
64bitových systémů zůstává zachována i pod-
pora systémů 32bitových, což umožňuje vy-
brat si systém mezi 32bitovou nebo 64bitovou 
verzí Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

(Beckhoff Automation s. r. o.)

Váza, stolička nebo monument připomína-
jící brněnský orloj. I takové výrobky už po-
mocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty stroj-
ního inženýrství VUT v Brně. Tisknou je 
z polymerního betonu, do kterého kromě plni-
va přidávají termoplasty, které by jinak skon-
čily na skládce či ve spalovně. Nyní dokončili 
vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk 
s použitím robotu. Na projektu spolupraco-
vala i tuzemská společnost VIA ALTA, a. s., 
která má zájem technologii využít v praxi.

„Naše směsi tvoří recyklované termoplasty 
a plnivo, nejčastěji písek nebo drcené odpad-
ní sklo. Používáme směsi s velkou frakcí, jsou 
v nich až 4 mm velká zrnka. To je pro obyčej-
ný 3D tisk problém, protože běžné průmyslové 
extrudéry neumí takovou směs zpracovat,“ vy-
světlil vedoucí výzkumného týmu David Ška-
roupka z Ústavu konstruování Fakulty strojní-
ho inženýrství VUT v Brně.

Ve společném projektu s třebíčskou firmou 
Via Alta proto vědci vyvinuli speciální tisko-
vou hlavu, která si se směsí poradí a umož-
ňuje výrobu z polymerního betonu prostřed-
nictvím 3D tisku. Tiskovou hlavu lze umís-
tit jak na 3D tiskárnu, tak i na robot, který 
se rozhodli využít právě brněnští výzkumní-
ci. Robot umožňuje naklonění tiskové hlavy, 
čímž je dosaženo lepšího spojení vrstev. Dále 
je tak možné vytisknout i složité tvary, které 
by na klasické 3D tiskárně vyžadovaly pod-
půrnou strukturu.

Druhý život pro termoplasty: zahradní nábytek  
z odpadu

Neméně zajímavý je i materiál. Výhodou 
polymerního betonu je možnost při jeho vý-
robě využít odpadní termoplasty. „My pou-
žíváme polypropylen. Jde o odpad především 
z automobilového průmyslu. Je to čistá, kva-
litní, i když odpadní surovina. Zkoušeli jsme 
pracovat i s PET lahvemi, ale tam nám vzni-
kaly technické problémy při zpracování, proto 
jsme raději zvolili polypropylen,“ dodal Ška-
roupka s tím, že termoplasty tvoří necelou po-
lovinu směsi, druhou polovinu zmíněné plni-
vo v podobě skla či písku.

Polymerní beton má oproti klasické betono-
vé směsi na bázi cementu i další výhody. „Po-
měrně rychle ztuhne a jeho mechanické vlast-
nosti předčí běžný beton,“ uvedl Škaroupka. 
Výsledný produkt je voděodolný a houžev-
natý, výzkumníkům se proto zdá vhodný tře-
ba na venkovní mobiliář. Letos získali spolu 
s firmou další projekt, v němž se budou snažit 
zvýšit kvalitu a stabilitu výroby a vylepšit tis-
kovou hlavu, která zatím nemá např. automati-
zované plnění. Vzniknout by měly i další pro-
totypy výrobků. „Nabídli jsme radnici v Tře-
bíči a Jihlavě, že bychom u nich mobiliář na 
zkoušku umístili. Předběžně máme přislíbe-
no, že obě města mají zájem,“ řekl Škaroupka.

Pohled z praxe

Firma Via Alta byla u vývoje tiskové hla-
vy od počátku. Zabývá se recyklačními pří-

stupy a cirkulární ekonomikou, do společ-
ného projektu odborníci z firmy vnesli třeba 
know-how týkající se materiálu, s nímž ne-
měli vědci z VUT vlastní zkušenosti.

„Naší motivací ke spolupráci s týmem 
z VUT byl především společný zájem vyvi-
nout novou technologii, která je schopna na-
kládat s odpadními materiály a úspěšně kon-
kurovat materiálům konvenčním. V současné 
době je na trhu stále velmi málo technologií, 
které jsou konkurenceschopné. Při součas-
ném trendu navyšování kapacit a kvality tří-
dění plastového odpadu vzniká zajímavý tržní 
potenciál pro technologie schopné druhotné-
ho využití surovin,“ vysvětlil ředitel společ-
nosti Via Alta Jakub John.

Prověřit možné využití tohoto materiálu 
v aditivní technologii se firma rozhodla na 
základě předchozího zkoumání vlastností 
kompozitů polymerního betonu. „Zároveň 
hodnotíme aditivní technologie jako velmi 
dynamicky se rozvíjející odvětví strojíren-
ství, kde využití polymerního betonu při-
náší nové možnosti velkoformátového tis-
ku. To je možné zejména díky příznivým 
cenám a vlastnostem samotného tiskového 
materiálu za použití odpadního termoplas-
tu,“ uzavřel John.
[Tisková zpráva FSI VUT v Brně, únor 2020.]
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