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ním chladičem. Společnost FCC průmyslo-
vé systémy nabízí velmi odolná průmyslová 
panelová PC řady Advantech TPC vybave-
ná panelem z hliníkové slitiny (obr. 2) řady 

AFL od firmy iEi s výhodným poměrem vý-
konu k ceně a robustní panelová PC od fir-
my AAEON.

Zvláštní modifikací panelových PC jsou 
průmyslové operátorské panely, používa-

Počítače k montáži do 19" rámu  
(19" rack PC)

V době před deseti lety byl tento typ prů-
myslového počítače nejrozšířenější. V sou-
časnosti ho lze nalézt hlavně tam, kde je nut-
ný větší počet zásuvných počítačových karet. 
Do rámu lze instalovat velkou základní desku 
s mnoha sloty pro karty, popř. ho využít k ve-

stavbě několika systémů PC nebo datových 
serverů s integrovanými diskovými poli. Nej-
známější rám ve své nabídce, IPC-610 o výš-
ce 4U, dodává společnost v mnoha modifika-
cích již dvacet let (obr. 1).

Panelové počítače PC

Panelová PC sdružují osobní počítače 
a zobrazovací jednotku s obvykle 15" nebo 
17" úhlopříčkou, často doplněnou dotykovým 
displejem (touchscreen). Protože panelová PC 
jsou nejčastěji montována do dveří rozvádě-
čů, důraz je kladen na jejich malou zástavbo-
vou hloubku a malý ztrátový tepelný výkon, 
v současnosti již výhradně odváděný pasiv-

Průmyslové počítače typu PC  
od společnosti FCC průmyslové systémy

né k vizualizaci procesů řízených progra-
movatelnými automaty (PLC). Nabízena je 
řada Advantech WOP se softwarem WebOP 
Designer.

Průmyslové pracovní stanice  
(industrial workstation)

Kde nestačí výkon nebo komunikační 
schopnosti panelového PC, tam nastupuje 
průmyslová pracovní stanice. Opět jde o PC 
s integrovaným displejem, tentokrát je však 
kladen důraz na výpočetní výkon a možnos-
ti komunikace. Průmyslové pracovní stanice 
jsou obvykle uzpůsobeny pro instalaci zá-
suvných karet. Proto jsou ale jejich rozměry 
větší a většinou je třeba je i aktivně chladit 
ventilátorem. Průmyslové pracovní stanice 
se uplatní v řídicích systémech velkých stro-
jů a linek se speciálními požadavky na I/O, 
např. ve sklářském průmyslu.

V nabídce FCC průmyslové systémy jsou 
průmyslové pracovní stanice řady Advan-
tech IPPC.

Vestavná PC (embedded PC)

Vestavná PC lze nyní nalézt v řídicích sys-
témech nejčastěji. Charakterizuje je kompakt-
ní konstrukce s pasivním chlazením, velký 

Obr. 4. Procesorová jednotka APAX-5570XPE- 
-AE modulárního řídicího systému PAC APAX 

Obr. 1. Počítač IPC-610 k montáži do 19“ rámu 

Obr. 2. Panelové PC řady Advantech TPC 
s dotykovým displejem 

Obr. 3. Vestavné PC značky AAEON Boxer 
typu TF-AEC-6920-A6-1010 

Průmyslové počítače typu PC již v řídicích a automatizačních systémech v průmyslu zcela 
zdomácněly a jsou vyráběny v několika modifikacích přizpůsobených nejčastějším způ-
sobům využití. Článek poukazuje na jejich vlastnosti a provedení na příkladech z nabíd-
ky společnosti FCC průmyslové systémy.
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výpočetní výkon, velká odolnost a spoleh-
livost. V nabídce je široké spektrum těch-
to výrobků od největších výrobců, jako jsou 
AEON, který začal dodávat vestavné počíta-
če po roce 2000 jako jeden z prvních a do-
dnes vlastní v této oblasti několik důležitých 
patentů (obr. 3), dvě řady spolehlivých počí-
tačů firmy Advantech – UNO a ARK – a mi-
niaturní počítače VIA s výborným poměrem 
výpočetního výkonu ke spotřebě.

Systémy PAC

Řídicí systémy na bázi PC známé jako 
PAC (Programmable Automation Control-

ler) jsou hardwarovou platformou pro soft-
PLC. Výpočetní jednotku lze rozšiřovat mo-
duly I/O pro přímé propojení s technolo-
gickým zařízením. Používají se jako řídicí 
systémy složitých zařízení, kde jen klasic-
ký PLC nestačí. Společnost FCC průmyslo-
vé systémy má v nabídce moderní modulár-
ní PAC APAX, konfigurovatelný jako jedno- 
i několikaprocesorový, s mnoha možnostmi 
I/O (obr. 4).

Ostatní nabídka

Existují také specializované modifikace 
průmyslových PC, jako např. počítače k ve-

stavbě do vozidel, počítače pro potravinářství 
nebo lékařství, počítače pro reklamní multi-
média (digital signage) atd. Všechny lze na-
lézt v nabídce společnosti FCC průmyslové 
systémy (www.fccps.cz).

Vedle samotných průmyslových PC jsou 
v nabídce FCC průmyslové systémy k dis-
pozici i další komponenty pro průmyslo-
vé systémy PC, např. různé typy odolných 
klávesnic a polohovacích zařízení, velmi 
spolehlivé disky flash k použití v průmys -
l u atd.

(FCC průmyslové systémy)

V současné době, kdy jsou kladeny stále 
větší požadavky na řídicí systémy v průmys-
lové automatizaci, jež mnohdy výrazně pře-
vyšují možnosti klasických PLC, uvádí spo-
lečnost Omron na trh novou řadu řídicího 
systému Sysmac NJ. Tento systém Omron 
označuje jako MAC (Machine Automation 
Controller). Integruje v sobě funkce sek-
venčního řízení, řízení pohybu, komunikace 
v síti a strojového vidění a je určen pro nároč-
né a komplexní úlohy v automatizaci strojů.

Na začátku vývoje systému Sysmac NJ 
byly stanoveny tři klíčové požadavky:
– snadný a rychlý vývoj aplikačních progra-

mů – tímto bodem je míněn zejména dů-
raz na programování podle normy IEC EN 
61131-3 a použití funkčních bloků PLC-
open Motion Control pro řízení pohybu,

– snadné a rychlé testování – požadavek ze-
jména na integraci simulátoru aplikačních 
programů a výsledné trajektorie úloh říze-
ní pohybu včetně grafické prezentace v 3D 
bez nutnosti fyzického připojení řídicího 
systému, 

– výkon systému – zde byl stanoven poža-
davek na řízení minimálně 32 os v cyklu 
1 ms, celkový počet os minimálně 64.

Charakteristika systému

Sysmac NJ je z hlediska hardwarové ar-
chitektury modulární řídicí systém s maxi-

Sysmac – nová platforma automatizace strojů 
(část 1)

málním rozsahem jedné základní sestavy a tří 
rozšiřujících sestav, z nichž každá obsahuje 
až deset vstupně-výstupních nebo komuni-
kačních modulů. Celkově může systém mít 

2 560 binárních nebo 640 analogových signá-
lů s možností připojit další signály prostřed-
nictvím komunikačních sběrnic.

Procesor Sysmac NJ (obr. 1) je standard-
ně vybaven dvěma rozhraními pro průmys-
lový Ethernet: Ethernet/IP je protokol vhod-
ný pro přenos velkého objemu dat např. při 
komunikaci s operátorskými panely, systémy 
SCADA/HMI nebo MES a EtherCat je proto-

kol vhodný pro připojení zařízení vyžadují-
cích rychlý synchronizovaný přenos dat, ze-
jména v úlohách řízení pohybu (obr. 2).

U systému Sysmac NJ opouští Omron archi-
tekturu založenou na obvodech ASIC a přechá-
zí k flexibilní architektuře s použitím běžného 
procesoru Intel Atom 1,6 GHz a systému RTOS 
pro jádro logického řízení a řízení pohybu.

Jádro logického řízení zabezpečuje reali-
zaci sekvenčních logických programů, jádro 
řízení pohybu realizaci programů řízení pohy-
bu a generování profilů pro servopohony. Dů-

ležitou vlastností je, že 
z hlediska programátor-
ského přístupu jsou obě 
jádra zcela integrována, 
programátor nemusí ře-
šit, pro kterou část sys-
tému je naprogramova-
ný kód určen, a v rám-
ci zápisu programu tedy 
může libovolně kombi-
novat sekvenční řízení 
s funkčními bloky pro 
úlohy řízení pohybu.

Nedílnou součástí sys-
tému je nové vývojové 
pro středí Sysmac Studio, 
integrující prostředky pro 
konfiguraci, programová-
ní, ladění, simulaci a di-

agnostiku nejen vlastního řídicího systému 
Sysmac NJ, ale také servopohonů, měničů 
frekvence a kamerových systémů.

Řídicí systém Sysmac NJ je navržen jako 
víceúlohový řídicí systém, jednotlivé apli-
kační programy jsou tedy přiřazeny někte-
ré z úloh vykonávaných v nastavené perio-
dě a je podporována definice priority jednot-
livých úloh. 

Obr. 1. Procesorová jednotka Sysmac NJ 

V listopadu 2011 byla na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku představena nová plat-
forma automatizace strojů Sysmac, která představuje významný milník v třicetileté his-
torii vývoje řídicích systémů společnosti Omron. Základním stavebním kamenem této 
platformy je řídicí systém Sysmac NJ spadající do kategorie MAC (Machine Automation 
Controller), který je blíže představen v sérii dvou článků uvedených v tomto a příštím vy-
dání časopisu Automa. Článek navazuje na reportáž Nová platforma automatizace stro-
jů, uveřejněnou v časopise Automa č. 11/2011.


