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řídicí technika

Řídicí systémy s centralizovanou struk-
turou jsou v mnoha případech výhodněj-
ší než systémy distribuované: zvláště mo-
derní vysoce výkonné stroje a výrobní lin-
ky se stále kratšími dobami cyklu volají po 
co nejvýkonnějších centralizovaných řídi-
cích systémech. Průmyslový server C6670 
od společnosti Beckhoff (www.beckhoff.
com) je „nejvýkonnější PLC na světě“ – má  
12, 24 nebo 36 procesorových jader a paměť 
64 GB až 2 TB. Obrovský výpočetní výkon 
tohoto průmyslového počítače s kódovým 
označením Big Iron lze nejefektivněji vyu-
žít v kombinaci s programovacím prostředím 
TwinCAT 3.1, které umožňuje naprogramo-
vat paralelně činnost každého procesorové-
ho jádra (obr. 1).

Řídicí systém C6670 lze využít kromě 
funkcí logického a sekvenčního automa-
tu, řízení pohybu, řízení robotu nebo CNC 
také k měření, diagnostice a vizualizaci. 
TwinCAT 3.1 umožňuje optimálně využívat 
všechna dostupná procesorová jádra inteli-
gentní alokací individuálních řídicích úloh: 
možnosti využití tohoto nesmírně rychlé-

Společnost Beckhoff představila průmyslový 
server C6670 s 12, 24 a 36 procesorovými jádry

ho a výkonného řídicího systému jsou proto 
omezeny jen fantazií uživatelů.

Řídicí systém C6670 je první průmyslový 
server, který firma Beckhoff nabízí. Ačkoliv 
je primárně určen pro výpočetně velmi slo-
žité řídicí úlohy, lze jej využít také např. pro 

komplexní řízení robotů 
nebo náročné zpracová-
ní obrazu.

Server řídicího sys-
tému C6670 je určen 
k montáži do rozváděče 
a obsahuje dva procesory 
Intel Xeon, každý s šes-
ti, dvanácti nebo osmnác-
ti jádry, základní desku 
s dvěma ovladači pro gi-
gabitový Ethernet a vý-
konnou grafickou kartu. 
Kromě velkého výpočet-
ního výkonu má k dis-
pozici až 2 TB DDR4 
RAM. Uživatel může vy-
užít až čtyři sloty PCIe 
x16 Gen III, jeden slot 

PCIe x8 Gen III a jeden PCIe x4 Gen II.
Společnost Beckhoff tento průmyslový 

server představila spolu s dalšími novinkami 
v listopadu 2014 na veletrhu SPS IPC Drives 
v Norimberku.

(Bk)

Obr.  1.  Řidicí  systém  C6670  –  to  je  výkonný  průmyslový  server 
a inženýrské prostředí TwinCAT 3.1
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y   Společnost Airbus se  
stala členem EtherCAT  
Technology Group  
s pořadovým číslem 3 000

Aliance EtherCAT Technology Group 
(ETG; www.ethercat.org) dosáhla význam-
ného mezníku: společnost Airbus Operati-
ons GmbH se stala jejím členem s pořado-
vým číslem 3 000. Oficiální vstup třítisícího 
člena oslavila aliance ETG ve svém stán-
ku na veletrhu SPS IPC Drives v listopa-
du 2014 v německém Norimberku.

Počet členů aliance ETG roste po ce-
lém světě. Vstup společnosti Airbus, svě-
tově známé a uznávané firmy, je dokla-
dem vyspělosti komunikačního standar-
du EtherCAT. V roce 2003 začala aliance 
ETG s 33 členy. Nyní má 3 000 členů  
z 58 zemí světa.

Dr.-Ing. Volker H.-W. Meyer, odpověd-
ný za řídicí a měřicí techniku používanou 
k testování vztlakové mechanizace letadel 
Airbus, na slavnostním předání certifikátu 
o členství zdůvodnil, proč se společnost 
Airbus rozhodla vstoupit do ETG: „Ethe-

CAT úspěšně používáme pro sběr dat v mě-
řicích zařízeních už několik let. Nyní hodlá-
me tuto sběrnici využít šířeji v měřicích za-
řízeních schopných pracovat v reálném čase, 
kde využijeme nejen samotný výkon sběrni-
ce, ale důležitá je pro nás také zaručená doba 
odezvy s minimálními tolerancemi. Další 
výhody vidíme v decentralizované architek-
tuře, možnosti rozšíření a v neposlední řadě 
i v otevřenosti standardu, takže vyvíjené 
měřicí systémy mohou využívat zkušenos-
ti z vývoje měřicích systémů určených pro 
jiné oblasti průmyslu. A to je hlavní důvod, 
proč jsme se stali členem ETG. Jako členové 
máme přístup k plné podpoře ze strany ETG, 
včetně školení a možnosti využívat software 
sdílený zdarma. To nám umožňuje co nejú-
činněji pomáhat našim partnerům v oblasti 
vývoje měřicí techniky.“ (Bk)

  Firma Zebra Technologies 
převzala divizi společnosti 
Motorola Solutions

Společnost Zebra Technologies, zaměře-
ná na techniku RFID, značení čárovým kó-
dem a na systémy sledování v reálném čase 

(RTLS), převzala divizi Motorola Solutions, 
která se zabývá hardwarem, RFID, mobilními 
čtečkami, značením čárovým kódem, techni-
kou pro tisk karet a zařízeními pro ovládání 
dat v cloudech. Zebra připojila příslušné pro-
vozy Motorola Solutions i s jejich pracovníky 
ke svým vlastním a bude je provozovat pod 
názvem Zebra Technologies.

Touto akvizicí firma Zebra Technologies 
naroste na více než dvojnásobek své původní 
velikosti. V roce 2013 oznámila obrat ve výši 
jedné miliardy dolarů, zatímco nyní připoje-
ná divize Motorola Solutions měla obrat při-
bližně 2,5 miliardy dolarů. Zebra zaměstná-
vá 2 700 lidí, ale rozroste se o 4 500 zaměst-
nanců Motorola Solutions.

Podle Phila Gerskoviche, manažera spo-
lečnosti Zebra, byl jedním z podnětů akvi-
zice rostoucí počet mobilních pracovníků, 
kteří mohou používat RFID a jiné metody 
automatické identifikace k zasílání dat o své 
práci vedení firmy. Navíc podniky stále více 
vy užívají data pořízená a uložená v cloudo-
vých serverech poskytující informace nejen 
o osobách, ale spíše o různých objektech 
a zařízeních. Přehled o jejich stavu a také 
umístění poskytují údaje ze senzorů získa-
né pomocí RFID. (ev)


