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NextMove PCI-2

NextMove PCI-2 je řídicí jednotka v podo-
bě karty PCI. Umožňuje řídit až osm os (čtyři 
servomotory a čtyři krokové motory). K dispo-
zici jsou rozhraní USB, RS-232/485 a CAN-
open pro rozšíření o I/O. Je to výhodná vari-
anta pro osazení přímo do průmyslového PC.

NextMove ES

NextMove ES je varianta ve formátu 
EuroCard pro zástavbu do 19" rámu, např. 
společně s měniči EuroFlex. Tím vznikne 
kompaktní systém pro řízení až šesti os (dvou 
servomotorů a čtyř krokových motorů). Jed-
notka má integrované rozhraní USB, sério-
vé rozhraní RS-232/485, čtyři rychlé vstupy 
a sběrnici CANopen.

AC500

AC500 je klasické PLC určené k montá-
ži na lištu DIN. Je vhodné zejména pro roz-

sáhlejší projekty vyžadující pružně zpraco-
vat množství I/O signálů, obsloužit několik 
komunikačních protokolů a k tomu posky-
tovat data pro vizualizaci. Stále častěji je 
ke spojení s měniči frekvence nebo servo-
pohony a PLC používána místo diskrétních 
I/O signálů průmyslová komunikační sběr-
nice (Profibus, Profinet, EtherCAT apod.; 
obr. 3). Pro komunikaci po sběrnici a pa-
rametrizaci měničů řad ACS355 a ACSM1 
v kombinaci s AC500 je určen softwarový 
nástroj Drive Manager. Díky němu je mož-
né nejen nastavovat, ale i v reálném čase 
testovat, zálohovat a porovnávat parametry 
různých pohonů.

Pro podporu programování polohování 
nebo koordinovaného řízení pohybu s měni-
či ACS355, ACSM1, MultiFlex a MotiFlex 
je určena knihovna PS552-MC-E Motion 
Control. Využívá standard PLCopen, část 2 
a 4, a je vhodná pro všechny druhy říze-
ní pohybu od jednoduchých úloh a poloho-
vání u malých strojů až po složité projekty 
do 120 koordinovaných os nebo složité vý-

robní linky s použitím různých typů poho-
nů nebo jejich skupin. Implementováno je 
i programování složitých prostorových po-
hybů pro skupinové osy a kinematické trans-
formace pohybových os s převodem souřad-
nic mezi různými souřadnicovými sousta-
vami nejen pro jednotlivé pohony, ale i pro 
jejich skupiny.

Letošní novinkou pro levné přímé řízení 
servomotorů nebo krokových motorů je mo-
dul PTO FM562. Má integrovaný generátor 
profilu pohybu a obsluhuje dvě osy pomocí 
digitálních vstupů pro snímače polohy a pulz-
ních výstupů RS-422 pro měniče. Maximál-
ní frekvence je 250 kHz. Ovládání je možné 
volbou směru a rychlosti otáčení nebo smě-
ru a pulzních počtu pulzů. Díky kompatibi-
litě s knihovnou PS552-MC-E lze realizovat 
i velmi složité algoritmy a k tomu použít ne-
jen levné procesorové jednotky AC500-eCo, 
ale v podstatě jakékoliv měniče Microdrive, 
i bez komunikačních rozhraní.

(ABB, s. r. o.)

Ve dnech 9. až 12. února 2015 se bude 
v Orlandu na Floridě (USA) konat devate-
náctá konference ARC Industry Forum. Kon-
zultantská společnost ARC Advisory Group 
plánuje uspořádat evropské fórum v březnu 
v Amsterdamu (informace přineseme v příš-
tím čísle). Amsterdam je sice dostupnější než 
Orlando, ale zvláště pro evropské návštěvní-
ky může být velmi zajímavé srovnat vývoj 
automatizace průmyslové výroby v Ameri-
ce a u nás.

Proč je mottem konference průmysl v pře-
stavbě? Přemýšlel jsem, jak přeložit původ-
ní anglický termín transition – je to přechod, 
přerod, proměna, přeměna nebo transforma-
ce? Nakonec se mi zalíbilo slovo přestavba: 
ani ne pro souvislost s perestrojkou, kterou 
známe my ve střední a východní Evropě, ný-
brž proto, že přestavba znamená něco, co se 
neděje samo sebou, ale k čemu je třeba ak-
tivní přispění.

Na radikální změnu způsobu činnosti 
průmyslových podniků budou mít v nej-
bližší době zásadní vliv internet věcí, pre-
diktivní analýza, bezdrátové komunikační 
sítě, aditivní výrobní technologie (tzv. 3D 
tisk), cloud computing, mobilní zařízení 
nebo virtuální realita. Pro průmyslové pod-
niky je typickou vlastností konzervatismus; 
mnohé z nich však nyní zjišťují, že pro za-
chování konkurenceschopnosti musí hledat 

ARC Industry Forum – průmysl v přestavbě

způsoby efektivního využití nových metod 
v informatice a uplatnění moderní automa-
tizační techniky.

V průmyslové výrobě se objevují nové 
koncepce: Industrial Internet, Industrie 4.0, 
Connected Manufacturing nebo Connected 
Asset Value Networks. Průmyslové podniky 
se musí vyrovnávat s mnoha obtížemi: rychle 
se měnícími regulatorními požadavky a vlád-
ními opatřeními, změnami cen a dostupnosti 
energie a surovin a zostřující se konkurencí. 
Využití uvedených koncepcí jim v tom může 
významně pomoci.

Proč budou informatika a automatizač-
ní technika hrát v moderní výrobě stále vět-
ší roli? Cílem je zvyšování produktivity, fle-
xibility a odpovědnosti. Všechny procesy, 
k nimž není zapotřebí lidský zásah, mohou 
být plně zautomatizovány. U ostatních je tře-
ba operátorům, manažerům a dalším pracov-
níkům poskytnout všechny informace po-
třebné k jejich rozhodování a řízení ve sro-
zumitelné podobě prostřednictvím koncepce 
situačního povědomí.

U podniků s kontinuálními a hybridní-
mi výrobními procesy lze propojením řídi-
cích systémů jednotlivých výrobních zařízení, 
s možností uplatnit služby třetích stran, zvý-
šit využití výrobních strojů, surovin i ener-
gie. U podniků s diskrétní výrobou je možné 
stejným postupem vyrábět rychleji, s menší-

mi náklady a v malých sériích přesně podle 
zadání zákazníka.

Již brzy budou palety s polotovary ve vý-
robních závodech vybaveny vestavnými sys-
témy, které jim umožní komunikovat se stroji 
a sdělit jim, jaká výrobní operace má následo-
vat. Procesy běžící na pozadí zajistí, aby byly 
včas objednány potřebné díly a suroviny. Sys-
tém současně sleduje všechny odchylky výrob-
ních procesů a při nebezpečí překročení za-
daných mezí upozorní zainteresované osoby.

Některé průmyslové podniky nyní přechá-
zejí z modelu „prodávat a podporovat produk-
ty“ na model „dodávat prostřednictvím pro-
duktů hodnotu jako službu uživatelům“. Právě 
uplatnění systémů chytré výroby a kyberfy-
zických systémů jim v tom může pomoci.

Jaké strategie by si měly průmyslové pod-
niky osvojit, aby jim nová technika, infor-
mační systémy a automatizace při rozumné 
míře investic pomohly vybudovat pevnou po-
zici na trhu? Právě o tom se bude mluvit na 
konferenci ARC Industry Forum v Orlandu.

Akce je určena ředitelům firem a výrob-
ních úseků, vedoucím oddělení automatiza-
ce a informatiky, vedoucím projektů a dal-
ším vedoucím a technickým pracovníkům. 
Bližší informace zájemci najdou na www.ar-
cweb.com/events/arc-industry-forum-orlando/
pages/default.aspx.

(Bk)


