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řídicí technika

hardwarovými konfiguracemi (podporuje 
všechny hlavní značky servopohonů a I/O).

– Komponenta Motion pro řízení pohybů. 
Splňuje standard PLCopen Motion Cont-
rol pro komunikaci point to point a umož-
ňuje realizovat synchronizované skupino-
vé pohyby s různými pohony a různou ki-
nematikou. Je možné řídit velké množství 
os v krátkých dobách cyklu, např. použí-
vat 20 os s dobou cyklu 125 µs nebo 60 os 
s dobou cyklu 500 µs. Každá osa může po-
užívat jinou značku hardwaru a mít svůj 
vlastní režim ovládání.

– Softwarové PLC, které odpovídá standardu 
IEC 61131 a má stejné vývojové prostře-
dí a programovací jazyk jako hardwarová 
PLC. Spuštění v počítači ale odstraňuje ně-
která fyzická omezení. Vývojové prostředí 
PLC Kingstar LogicLab podporuje jazyky 
LD, IL, FB, ST a SFC.

– GigE Vision pro strojové vidění, které pra-
cuje v reálném čase. Umožňuje vyvinout 
řízení pohybu odvozené od vidění pomo-
cí sbírky softwarových nástrojů OpenCV 
(knihovny open-source) pro analýzu obra-
zu z několika kamerových rozhraní.

– Podpora IoT přidává do řízení stroje funk-
ce internetu věcí.

Výrobní informační systém kategorie MES

Přestože jsou cíle průmyslu 4.0 vysoce ná-
ročné, soustředí se výrobci při zavádění sys-
témů kategorie MES ve výrobních závodech 
nejčastěji na disciplínu sledování vytíženos-
ti strojů, resp. sledování prostojů, popř. na 
plánování se sledováním průběhu výroby. Je 
to pochopitelné, protože implementovat veš-
keré požadavky najednou lze velmi obtížně. 
Dosáhnout cíle průmyslu 4.0 je ale možné 
i postupně, s použitím informačního systé-
mu, který je schopen se postupně rozšiřovat 

a doplňovat nové užitečné funkce bez nut-
nosti výměny předchozí verze. Jedním z ta-
kových systémů je MES PATRIOT od české 
společnosti dataPartner.

MES Patriot nabízí snadné rozšiřování 
a růst podle stupně implementace cílů prů-
myslu 4.0. Skládá se ze základních modulů, 
které mohou být operativně doplňovány a jed-
notlivé funkce rozšiřovány:
– Plánování výroby, operativní s možnos-

tí rozšíření o aplikace APS (Advanced 
Planning and Scheduling) třetích stran.

– Sledování výroby pro analýzu a záznam 
provozních dat z výroby a poskytování 
zpětné vazby pro optimalizaci plánů. Jde 
o sledování vstupních dílců, odvádění vý-
roby a sledování efektivity nápravných 
opatření. Zajišťuje obousměrnou „tracea-
bilitu“ jako sledovatelnost výroby.

– Systém rychlé reakce pro evidenci a efek-
tivní odstraňování poruch ve výrobě.

karty síťových 
rozhraní
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– SCADA pro sledování technických para-
metrů výrobní buňky.

– Řízení údržby, tj. kompletní procesní řízení 
s přímým napojením na provozní data udr-
žovaných objektů, optimalizace plánu a pre-
dikce na základě matematického modelu.

Závěr

Klíčem k úspěchu je přijmout digitalizaci 
v celém výrobním řetězci. Základním kame-
nem je transformace řídicího systému stroje 
na platformu inteligentního řízení strojů. Kon-
struktéři strojů musí přijmout software pro au-
tomatizaci strojů založený na IPC. Ideální stav 
při zavádění výrobního informačního systému 
je, když implementaci provádí dodavatel, kte-
rý je schopen zajistit ji ve všech úrovních vý-
robního systému, s využitím vhodných doplň-
ků od třetích stran.

(dataPartner, s. r. o.)

Společnost Altron zajišťuje kompletní do-
dávky všech typů datových center, od návrhu 
a realizace až po servis technologických zaří-
zení, jejich monitorování a fyzické a protipo-
žární zabezpečení. Altron také vyvíjí vlastní 
produkty na základě zkušeností se specifický-
mi potřebami a požadavky zákazníků. Nyní 
je ve firmě přes dvě stovky zaměstnanců, 
z toho více než dvacet vývojářů, 80 techniků 
a 40 specialistů. Firma má v Čechách 
největší počet zaměstnanců s certifikací od 
Uptime Institute, mezinárorního atributora  
kvality.

Altron slaví 30 let od svého vzniku

Datová centra Altron dodává též do oblasti 
Blízkého východu. V tomto regionu zavádí po-
kročilé datové služby, podílí se na elektroniza-
ci veřejné správy, vyvíjí aplikace pro vládní in-
stituce a staví zde veřejné cloudy. Její produkty 
tak lze najít ve Spojených arabských emirátech, 
v Saúdské Arábii, v Ománu nebo v Kataru.

V Dubaji dodala celek modulárních kon-
tejnerizovaných datových center pro tamní 
ministerstvo vnitra a policejní složky. Záro-
veň v Kataru v současnosti dokončuje pro-
jekt ve spolupráci s jedním z největších soft-
warových gigantů, který zde staví velké dato-

vé centrum. Pracovníci Altronu tady figurují 
jako techničtí konzultanti.

Významně se podílí na realizaci zaká-
zek pro veřejnou sféru i v ČR. Altron mi-
nulý rok dokončil např. datové centrum pro 
Ministerstvo vnitra ČR, za sebou má rovněž 
velký projekt pro bezpečnostní složky státu, 
pro několik velkých tuzemských nemocnic 
a mnoho dalšího.

Vliv pandemie urychlil digitalizaci celé spo-
lečnosti, vliv a význam datových center tak bu-
dou v budoucnu ještě růst. Důležitá je také otáz-
ka zabezpečení dat proti ztrátě, např. v případě 
živelní katastrofy, nebo jejich zneužití v důsled-
ku kybernetického útoku. I to jsou otázky, je-
jichž řešení se firma Altron intenzivně věnuje.
[Tisková zpráva Altron, 20. 9. 2021.]

(ed)

Česká firma Altron je již třicet let dodavatelem datových center a technologických infra-
struktur pro kritické aplikace nejen na českém trhu. Firma s 200 zaměstnanci za minu-
lý fiskální rok dosáhla hospodářského výsledku jedné miliardy korun. Svá datová centra 
dodává i do oblasti Blízkého východu.


