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Důležitou. součástí. mezinárodní. náklad-
ní. námořní. dopravy. jsou. kontejnerové. ter-
minály..Jedním.z.hlavních.logistických.stře-
disek.v.Číně. jsou.kontejnero-
vé. terminály. hongkongského.
přístavu. Kwai.Tsing,. kde. pů-
sobí,.kromě.jiných.firem,.také.
firma. Hongkong. Internatio-
nal.Terminals. (HIT).. Společ-
nost.HIT.používá.pro.efektiv-
ní. odbavení. zasílaného. zboží.
a. materiálů. moderní. vybave-
ní.. Předním. světovým. výrob-
cem. zařízení. pro. kontejnero-
vé.terminály.je.skupina.ZPMC.
(Shanghai.Zhenhua.Heavy.In-
dustries.Group)..Firma.ZPMC.
společnosti.HIT.nejen.dodává.
technické.vybavení.přístavních.
terminálů,.ale.zajišťuje.také.in-
tegraci. řídicích. systémů. jed-
notlivých.zařízení.a.informač-
ních. systémů. pro. správu. pro-
vozu. terminálů..V. posledních.
několika. letech. výrazně. ros-
te.poptávka.po.plně.integrova-
ných. řešeních.. Je. to.proto,. že.
narostl. objem. lodní. dopravy,.
a.přístavy.tedy.prochází.velké.
množství.zboží..Navíc.se.zvý-
šila.i.variabilita.zboží,.a.vyba-
vení.přístavů.se.proto.stále.více.
specializuje.

Výkonné systémy  
pro správu přístavních 
terminálů

Lodě. vplouvající. do. přístavů. ještě. před.
tím,.než.přirazí.k.molu,.elektronicky.deklarují.
svůj.náklad..Přijatá.data.jsou.uložena.do.re-
zervačního.systému.a.dispečeři.v.řídicí.věži.
potom.mohou.vytvořit.logistický.plán.a.po-
skytnout. lodím. informace. o. vstupních. bra-
nách. a. umístění. skladů..Tento. systém. také.
zjednodušuje. plánování. pohybu. kontejne-
rů. v. terminálu.. Kontejnery. ve. skladovacím.
prostoru.přepravují.kolejové.portálové.jeřá-
by.a.ukládají.je.na.přidělená.místa.

Přístavní. kolejové. portálové. jeřáby. spo-
lečnosti. HIT. využívají. automatizační. tech-
niku.od.firmy.B&R,.např..řídicí.systém.X20.
a.otevřený.protokol.Powerlink,.schopný.rea-
lizovat.komunikaci.v.reálném.čase.

Budoucnost automatizované logistiky v přístavech

S.myšlenkou.na.další.optimalizaci.řízení.
terminálů.zadala.společnost.HIT.firmě.ZPMC.
Electric. Company. požadavek. na. integraci..

24.kolejových.portálových. jeřábů.do. infor-
mačního.systému.terminálů..Rozhodující.roli.
při.výběru.partnera.pro.realizaci.tohoto.pro-
jektu.hrála.výkonost,.otevřenost.a.funkčnost.
protokolu.Ethernet.Powerlink.a.řídicího.sys-
tému.X20.od.společnosti.B&R.

Řídicí systémy propojené protokolem 
Powerlink

Všechny.portálové.jeřáby.jsou.vybaveny.
řídicími. systémy. od. firmy. B&R. se. dvěma.
nezávislými. komunikačními. sítěmi. Power-
link..V. první. síti. jsou. integrovány. snímače.
a.akční.členy.umožňující.přesný.pohyb.ko-
lejových.portálových.jeřábů,.druhá.síť.je.vy-
užita.k.integraci.se.systémem.správy.termi-

nálů.na.bázi.SCADA..Významným.faktorem.
pro.rychlou.a.efektivní.implementaci.rozhra-
ní.mezi.řídicími.systémy.jeřábů.a.systémem.
SCADA. byla. otevřenost. zdrojového. kódu.
protokolu.Powerlink..

Systém. SCADA. komunikuje. prostřed-
nictvím.protokolu.Powerlink.s.klientskými.
servery.OPC.v.řídicích.systémech.jednotli-
vých. jeřábů.. Standardizovaná. výměna. dat.
přináší.systému.správy.terminálů.význam-
né. výhody.. Protokol. Powerlink. zajišťuje.
rychlé.přenosy.dat.do. řídicí. věže.přístavu.
v.reál.ném.čase.

Powerlink.nabízí.uživatelům.úplnou.svo-
bodu. volby. topologie. komunikační. sítě,.
a.proto.ji.lze.optimálně.přizpůsobit.speci-
fickým.požadavkům.přístavního.prostředí..
Rozšíření.komunikační.sítě.při.dalším.roz-
voji. terminálu. lze.snadno.dosáhnout.pou-
hým. připojením. nových. stanic. síťovými.
kabely..Samotný.systém.X20.zajišťuje.ko-
munikaci.s.dosavadním.technickým.vyba-
vením. prostřednictvím. sběrnice. Profibus,.
převádí. ji.do.protokolu.Powerlink.a.efek-
tivně.integruje.do.systému.pro.správu.pro-
vozu.terminálů.

Při. přenosu. dat. optickými. kabely. mo-
hou.být.mezi.stanicemi.vzdálenosti.až.dva.
kilometry..Znamená.to,.že.optická.etherne-
tová.síť.s.protokolem.Powerlink.umožňuje.
obsáhnout. rozsáhlá.území,. jako. jsou.např..
právě.kontejnerové.terminály,.při.zachová-
ní.vlastností.reálného.času..V.ústřední.řídi-
cí.věži.přístavu.je.nainstalováno.několik.op-
tických.rozbočovačů,.do.nichž.proudí.data.
z.automatizovaných.kolejových.portálových.
jeřábů..Tato.data.jsou.dále.předávána.hlav-
nímu.serveru.

Bezpečná a efektivní logistika se 
systémem Matlab

Při. úkolech. zvedání. standardních. kon-
tejnerů. ze. skladovací. plochy. a. manipula-
ce.s.nimi.jsou.nejdůležitějšími.funkcemi.ří-
dicího. systému. ochrana. před. rozkýváním.
a. ochrana. před. kolizemi..Tyto. funkce. jsou.
podmínkou. bezpečných. a. efektivních. lo-
gistických.operací..Proto.společnost.ZPMC.
spoléhá.na.modelování.těchto.úloh.v.nástro-
ji.Matlab/Simulink.a.vyvinula.specializova-
né.řídicí.algoritmy.pro.minimalizaci.rozký-
vání.břemena.i.při.rychlých.pohybech.jeřá-
bu..Hladká.spolupráce.softwarových.nástrojů.
Matlab/Simulink.a.Automation.Studio.usnad-
ňuje.integraci.vygenerovaného.programové-
ho.kódu.do.projektů.v.prostředí.Automation.
Studio..Výpočetní.výkon.systému.X20.umož-
ňuje.realizovat.mimořádně.rychlé.programo-
vé.cykly,.jež.jsou.pro.ochranu.před.rozkývá-
ním.nezbytné.

Čínská společnost Hongkong International Terminals (HIT), provozovatel několika kontejne-
rových terminálů v přístavu Kwai Tsing, manipuluje s kontejnery pomocí kolejových portá-
lových jeřábů. Tyto vysoce automatizované jeřáby jsou pro optimalizaci obrátky příchozího 
a expedovaného zboží integrovány se systémem pro správu provozu přístavních kontejne-
rových terminálů. To klade velké požadavky na řídicí systém jeřábů – nakonec se ukáza-
lo, že požadovanou flexibilitu a výkon dokáže jeřábům firmy HIT dodat společnost B&R. 

Obr. 2. Portálový kolejový jeřáb, který je určen pro vykládku 
kontejnerů z lodí a překládku na autonomní vozidla, která je 
přepraví na určené místo ve skladu 

Obr. 1. Společnost HIT ve svých přístavních terminálech 
v Hongkongu provozuje 24 přístavních kolejových portálových 
jeřábů (foto: HIT) 
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Kromě. integrovaných. funkcí. Matlab/Si-
mulink. byla. důležitým. faktorem. pro. volbu.
dodavatele.řídicího.systému.i.schopnost.ná-
stroje.Automation.Studio.pracovat.s.progra-
movacími. jazyky. vyšší. úrovně.. Flexibilita.
vytváření. vlastních. knihoven. umožnila. fir-
mě. ZPMC. dodat. zákazníkovi. standardizo-
vané.softwarové.moduly,.které.lze.efektivně.
opakovaně.využívat.

Další spolupráce

Spolupráce. společností. HIT. a. B&R. je.
zatím.na.začátku..Společnost.HIT.chce.i.na-
dále.řídicí.systémy.vybavení.terminálů.a.in-
formační.systémy.pro.správu.jejich.provo-
zu. vyvíjet. na. bázi. komponent. B&R.. Plá-
nuje.začlenit.do.komunikační.sítě.založené.
na.protokolu.Powerlink.další.zařízení.včet-

ně.autonomních.přepravních.vozidel,.která.
dopravují.kontejnery.od.přístavních.jeřábů.
na.jejich.místo.ve.skladu,.kolejových.por-
tálových.jeřábů.ve.skladech.a.dalších.dopl-
ňujících.zařízení..Vytvoří.tak.ještě.více.in-
tegrovaný.systém.pro.centrální.správu.pro-
vozu.terminálů..

(B&R)

Pro. letošní. veletrh. electronica. je. dob-
rým.znamením,.že.podle.výpočtů.Centrál-
ního.svazu.elektrotechnického.a.elektronic-

kého.průmyslu.(ZVEI).vzrostl.celosvětový.
trh. s. elektrotechnickými. a. elektronickými.
výrobky. v. loňském. roce. o. 4. %. na. zhruba.
3,6.bilionu.eur..Tento.růst.je.přičítán.zejmé-
na.asijským.a.americkým.trhům..Z.této.okol-
nosti. těží. i. německý. elektronický. průmy-
sl:.ve.srovnání.s.předchozím.rokem.vzrostl.
počet.zakázek.v.prvním.čtvrtletí.roku.2014.

Veletrh electronica v Mnichově oslaví padesátiny

o. 2,2. %.. Jak. se. vyvíjí. světový. trh. s. elek-
tronickými. součástkami. v. období. 2012. až.
2014,.ukazuje.obr. 1.

V. letošním. roce. bude. své. vý-
robky. a. služby. prezentovat. při-
bližně.2.700.vystavovatelů.na.plo-
še.142.500.m2..V.roce.2012.na.ve-
letrh. přišlo. 73. 051. návštěvníků. ze.
79.zemí..Téměř.polovina.z.nich.při-
jela.ze.zahraničí.a.63.%.z.2.669.vy-
stavovatelů. pocházelo. z. jiné. země.
než.Německo..

Nomenklatura.letošního.veletrhu.
electronica.byla.rozšířena.o.hybrid-
ní.komponenty,.které.byly.od.roku.
2008.až.dosud.vystavovány.v.Mni-
chově.na.samostatném.odborném.ve-
letrhu.hybridica.

Doprovodný program

O.nové.technice,.výrobcích.a.služ-
bách. se. navštěvníci. dozvědí. nejen.
ve. stáncích. vystavovatelů,. ale. také.
na.konferencích.a.akcích.rámcového.
programu..Vrcholem. tohoto.progra-
mu.je.diskusní.fórum.s.názvem.CEO.
Roundtable. na. téma. Internet  věcí: 
možnosti, výzvy a otázka bezpečnosti. 

Konference. electronica  auto-
motive. se. uskuteční. 10.. listopadu.
v.Mezinárodním.kongresovém.cen-
tru.Mnichov,.ICM..Konference,.pod-
porovaná.sdružením.ZVEI,.je.zamě-
řena.na.trendy.v.automobilové.elek-

tronice.. Se. svými. příspěvky. zde. vystoupí.
mimo.jiné.zástupci.těchto.společností:.Audi,.
BMW,. Daimler,. Freescale,. Infineon,. Intel,.
OSRAM,.Renesas.a.Visteon..Příspěvky.jsou.
tento.rok.zaměřeny.na.osvětlení,.využití.sítí.
senzorů.a.konektivitu.

Konference.Embedded platforms.je.již.po-
druhé.věnována.technice,.systémům.a.služ-

bám v.oblasti.vestavných.systémů..Bude.se.
konat.12..a.13..listopadu.v.tiskovém.centru.
Ost.mnichovského.výstaviště.

Kongres.Wireless.společně.pořádají.odbor-
ný.časopis.Elektronik,.ZVEI.a.veletrh.electro-
nica..Ve.dnech.12..a.13..listopadu.budou.od-
borníci. z. branže. diskutovat. v. ICM. o. tech-
nických. aspektech. současných. i. budoucích.
bezdrátových. zařízení,. zejména. s. ohledem.
na.jejich.spolehlivost.

Již od roku 1964 je pod názvem electronica pořádán každý druhý rok v Mnichově veletrh 
elektronických komponent, systémů a jejich užití a také služeb v oboru. Letos se usku-
teční od 11. do 14. listopadu a v centru pozornosti bude elektronika v automobilovém 
průmyslu, vestavné systémy, elektronika ve zdravotnictví a osvětlení a také témata, která 
tyto oblasti zastřešují, a to bezpečnost a energetická účinnost. Uvedené oblasti budou 
rovněž námětem panelových diskusí a přednášek doprovodného programu veletrhu.

Obr. 1. Elektronika v automobilech je jedním z hlavních 
témat veletrhu electronica 2014 v Mnichově

Obr. 2. Vývoj světového trhu elektronických 
součástek v období 2012 až 2014 (zdroj: ZVEI) 
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Automobil budoucnosti 

Mobilitu.budoucnosti.ovlivňuje.především.
vývoj.v.oblasti.automobilové.elektroniky..Ke.
klíčovým.slovům.zde.patří.energetická.účin-
nost,. elektromobilita,. konektivita. automo-
bilů.a.autonomní.řízení..Tato.a.další.témata.
představí.v.tomto.roce.na.veletrhu.electronica.
přibližně.1.500.vystavovatelů..Navíc.budou.
přední.odborníci.v.oboru.diskutovat.na.auto-
mobilovém.fóru.a.konferenci.o.současných.
problémech.a.vývoji.tohoto.oboru.

(ev)


