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Úvod  

Historicky byla společnost IZ zaměřena na ovladače a 

řídicí jednotky strojů se systémem Win. Více než dvacet 

let vyvíjí a udržuje produktovou řadu RTX, která 

poskytuje rozšíření systému Win o schopnost pracovat 

v reálném čase a RTX se používá s řídicími a 

komunikačními deskami k sestavování řídicích jednotek 

strojů. S rostoucím výkonem procesorů a objevováním 

nových sběrnicových protokolů založených na 

Ethernetu zákazníci stále více požadují softwarové 

protokoly a čistě softwarovou řídicí logiku. Proto 

společnost IZ vyvinula softwarovou platformu 

KINGSTAR pro automatizaci, která slouží k vytváření 

inteligentních řídicích jednotek strojů. 

Platforma KINGSTAR se skládá z pěti produktů: 

•KINGSTAR Fieldbus (EtherCAT
®
 Master pracující v RT) 

•KINGSTAR Motion (pro řízení pohybu) 

•KINGSTAR PLC (sw programovatelný logický automat) 

•KINGSTAR Vision (řešení GigE Vision pracující v RT) 

•KINGSTAR IoT (podpora IoT v platformě)  

 

KINGSTAR běží na upravené 64bitové verzi RTX64, 

které je základní součástí platformy KINGSTAR a 

transformuje systém Windows na operační systém 

reálného času. Spouštění aplikací na 64bitovém 

systému Win 10 s RTX64 umožňuje vývoj aplikací pro 

práci v reálném čase pomocí jazyka C/C++ v prostředí 

Visual Studio. Lze jej použít na široké škále 

univerzálních počítačů s 2 až 64 jádry a je nasazován v 

mnoha různých odvětvích, například v automatizaci a 

robotice, ale také ve zdravotnictví, obraně a pro 

simulátory. 

Další součástí platformy KINGSTAR je sběrnice 

Fieldbus, ta je implementována jako sběrnice Plug & 

Play EtherCAT® na RTX64. Jak je uvedeno v 

dokumentu ‚whitepaper‘ na webu KINGSTAR, který 

porovnává pět nejdůležitějších provozních sběrnic na  

trhu, společnost IZ vyhodnotila EtherCAT® jako 

nejvhodnější protokol pro automatizaci strojů a produkt 

KINGSTAR je na něm založen. Pro větší flexibilitu 

aplikací se využívá možnost skenování sběrnice 

EtherCAT®, je vytvořena funkce automatické 

konfigurace, která umožňuje provozovat stejnou 

aplikaci s různými hardwarovými konfiguracemi. 

Výhodou automatické konfigurace je, že když podporuje 

všechny hlavní značky servopohonů a I/O hw, mohou 

uživatelé přidávat podporu pro nový hardware založený 

na sběrnici EtherCAT, aniž by museli aktualizovat 

systém KINGSTAR. Kromě toho sběrnicová vrstva 

poskytuje přímý přístup k proměnným, jako by byly 

lokální, a zcela tak skrývá sběrnici před aplikacemi. 

Dalším doplněním platformy pro inteligentní řízení strojů 

je softwarová pohybová komponenta. Ta splňuje 

specifikace standardu PLCopen Motion Control pro 

pohyb z bodu do bodu, synchronizovaný pohyb a 

skupinový pohyb. S moderními procesory a 

optimalizovanými pohybovými rovnicemi v systému 

KINGSTAR je možné řídit velký počet os při rychlých 

časech cyklu. Aplikace mohou například využívat 20 os 

s dobou cyklu 125 us nebo 60 os s dobou cyklu 500 us. 

Každá osa může používat jinou značku hardwaru a mít 

vlastní režim řízení. Komunikace s pohony je založena 

na cyklických synchronních režimech, interpolace se 

provádí v řídicí jednotce, ale PID regulátor může být 

buď v řídicí jednotce, nebo v pohonu. Pohybové 

algoritmy umožňují modifikace pohybového profilu 

během pohybu osy. Synchronizace podporuje 

elektronické vačkování, ozubení a skupinový pohyb s 

lineárními, kruhovými a šroubovicovými pohyby. 

Možnosti KINGSTAR Motion jsou velmi flexibilní, 

protože hlavní osa CAM nebo osa převodovky může 

mít více podřízených os a sama může být virtuální osou 

nebo dokonce podřízenou osou jiné osy. Pohybové 

funkce jsou k dispozici jak pro aplikace reálného času, 

tak pro aplikace běžící pod Win. 

https://kingstar.com/resources/get-fieldbuses-compared-paper/
https://kingstar.com/resources/get-fieldbuses-compared-paper/
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Architektura KINGSTAR 

Aplikace 
Řízení pohybu a CNC  

Prvními zákazníky, které komponenta KINGSTAR 

Fieldbus oslovila, byli výrobci řídicích jednotek pro 

pohyblivé části strojů a pro CNC. Ti dříve používali 

analogovou kabeláž nebo průmyslové sběrnice a chtěli 

přejít na EtherCAT®. Tvůrci řídicích jednotek však při 

vývoji dopředu nevědí, jaký konkrétní hardware bude 

řízen, a proto musí tvůrce stroje – jejich zákazník 

vytvořit soubor s informacemi o síti EtherCAT® (ENI). 

To ale znamená, že by se jejich zákazník musel naučit  

a porozumět systému EtherCAT® nebo že by musel na 

každé pracoviště poslat integrační inženýry, aby 

provedli konfiguraci, což je jednoznačně nevýhoda a 

kritický problém. Proto byla přidána vrstva nad 

standardní nadřazené rozhraní EtherCAT®, definované 

skupinou EtherCAT® Technology Group (ETG), a 

pomocí funkce skenování sítě EtherCAT® byla 

vytvořena funkce automatické konfigurace s otevřenou 

databází. 
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Funkce automatické konfigurace KINGSTAR 
 

Při použití sběrnice KINGSTAR Fieldbus volí řídicí 

aplikace možnosti nastavení EtherCAT®, jako je doba 

cyklu, synchronizace distribuovaných hodin (DC) a 

proměnné pohonu, které mají být mapovány pro pohyb. 

Po spuštění prohledá sběrnice KINGSTAR Fieldbus síť 

EtherCAT®, aby zjistila jaký je v ní zapojen hardware, 

porovná jej s databází a povolí požadované funkce, 

pokud jsou zařízeními podporovány. Pak se do aplikace 

vrátí seznam zařízení s povolenými funkcemi každého 

zařízení. Aplikace řídicí jednotky tak má automaticky 

přístup k seznamu zařízení a k jejich proměnným, aniž 

by bylo nutné při sestavování stroje provádět jakoukoli 

konfiguraci protokolu EtherCAT®. Na rozdíl od mnoha 

jiných dodavatelů je databáze hardwaru poskytovaná 

společností KINGSTAR otevřená. Obsahuje zařízení od 

velkého počtu dodavatelů, je uložena v nezávislém 

souboru, takže ji lze aktualizovat nezávisle na aplikaci, 

k dispozici je nástroj pro její prohlížení a aktualizaci 

použitím importu nových souborů EtherCAT® Slave 

Information (ESI). Zákazníci mohou také mít vlastní 

databázový soubor, který se aktualizuje nezávisle na 

souboru poskytovaném společností KINGSTAR. 

Dalším významným rysem sběrnice KINGSTAR 

Fieldbus je, že je postavena jako subsystém, a ne jako 

ovladač, což znamená, že EtherCAT® master běží v 

procesu nezávislém na procesu aplikace. To umožňuje 

vývojáři ladit své aplikace pomocí bodů přerušení, 

zatímco EtherCAT® master běží dál a působení 

ochrany watchdog v zařízeních není spuštěno. Kromě 

toho může k síti EtherCAT® přistupovat současně více 

aplikací jak pracujících v systému Windows, tak i v real-

time, takže aplikační nástroj Windows může přímo 

konfigurovat pohony a snímače nebo diagnostikovat 

problémy a program real-time dál pouze zpracovává 

svůj proces. Zatímco příkazy přicházející ze systému 

Windows jsou ukládány do vyrovnávací paměti 

prostřednictvím proxy serveru, příkazy z aplikací real-

time probíhají přímo ve vícevláknovém kontextu 

aplikace, takže ve srovnání s řešením použití ovladače 

nedochází u subsystému ke snížení výkonu.  
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Vyvíjejte svou aplikaci pomocí preferovaného jazyka 

Výrobci strojů 

 

Mnoho výrobců zkušebních, kontrolních, balicích 

a dalších strojů přešlo z analogové kabeláže na 

proprietární protokoly dříve, než se stal EtherCAT® 

populárním. To však s sebou neslo určitá omezení, 

protože si museli koupit řídicí jednotku a hardware 

stejné značky a nebylo možné do řídicí jednotky 

přidávat další aplikace. Softwarové řešení řízení 

pohybu s EtherCAT® jim umožnilo kombinovat zařízení 

různých značek a integrovat řídicí software přímo do 

jejich aplikace. Řešení KINGSTAR se sběrnicí Fieldbus 

a knihovnou Motion umožňuje strojní aplikaci se 

dotazovat na data v rychlých cyklech a přímo 

diagnostikovat nebo konfigurovat zařízení připojená 

EtherCAT®. Konstruktéři strojů s deskami PCI Motion, 

kteří vyvíjeli v prostředí Windows MFC, .NET nebo 

dokonce v proprietárních aplikacích, jako je LabView, si 

mohou ponechat své aplikace a vývojové prostředí a 

propojit je se subsystémem KINGSTAR. Software 

KINGSTAR jednoduše využívá jedno nebo více jader 

CPU a síťový port k provádění úloh řízení v reálném 

čase, které dříve prováděla speciálně vyvinutá deska. 

Pokud aplikace potřebuje, aby část programu běžela v 

reálném čase, může vývojář tuto část naprogramovat v 

RTX64 v jazyce C++ nebo prostřednictvím 

softwarového PLC. 

Aby společnost KINGSTAR mohla poskytovat 

pohybové funkce od nejnižších až po nejvyšší třídy a 

zároveň zachovat princip otevřené platformy, hledala 

výkonný standard pro řízení pohybu. Mnoho 

pohybových desek má podobná rozhraní, ale jsou příliš 

omezená, protože neumožňují řazení příkazů do fronty 

nebo jejich směšování. Jako nejvíce flexibilní se ukázal 

standard PLCopen Motion Control. Je definován pro 

funkční bloky programů PLC a byl rozšířen o rozhraní 
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pro C++ a .NET. Pomocí tohoto standardu se provádí 

pohyb po jedné ose a skupině os, jako jsou absolutní, 

relativní, lineární, kruhové pohyby a synchronizace 

vaček nebo převodů s možností řadit příkazy do fronty, 

směšovat je a aktualizovat za chodu. Použitý standard 

je také dostatečně flexibilní, aby umožnil použití funkcí, 

které běží přímo v pohonu, jako je navádění a 

blokování poloh enkodéru, na základě údajů ze vstupů. 

Pro společnosti, které staví modulární stroje a mají 

nezávislé vývojové a zprovozňovací týmy, je 

poskytován nástroj pro porovnání aktuálně připojeného 

hardwaru se stavem předdefinovaným v projektu. 

Jakmile je hardware stroje přiřazen k osám a modulům 

definovaným v projektu, je možné zařízení testovat a 

ladit přímo v tomto nástroji. Nástroj také umožňuje 

mapovat signály na názvy proměnných. Když je práce 

hotova, může technik pro uvádění do provozu uložit 

novou konfiguraci a předat ji aplikaci, aby mohla 

správně spustit zařízení a dynamicky namapovat 

hardware stroje na proměnné aplikace.

Systémoví integrátoři  

Vzhledem k jednoduchým programovacím jazykům a 

menším nárokům na testování, dává mnoho výrobců 

strojů přednost použití PLC jako řídicí jednotky. Ačkoliv 

mnoho hardwarových PLC je dnes tvořeno vestavěným 

počítačem, na kterém běží softwarové PLC a který řídí 

moduly prostřednictvím lokálních a průmyslových 

sběrnic, neumožňuje konstrukce PLC uživatelům přímo 

rozšiřovat jeho funkce. To znamená, že pokud stroj 

potřebuje specifické trhem definované rozhraní, 

schopnost manipulace nebo vidění, vyžaduje to 

integraci více řídicích jednotek dohromady. Tento úkol 

je složitý, protože různé řídicí jednotky pocházejí od 

různých dodavatelů a nejsou navrženy tak, aby byly 

společně synchronizovány, nebo dokonce mohou po 

aktualizaci kompatibilitu porušit. Proto se systémoví 

integrátoři obracejí k řešením se softwarovými PLC. 

Mohou si ponechat stejné komponenty pro vývoj, 

údržbu a HMI jako dříve, ale mohou si také pro 

softwarová PLC vytvářet vlastní zásuvné moduly. 
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Zásuvné moduly, pluginy KINGSTAR 

Možnost použít PLC KINGSTAR je pro to ideální, 

protože ve výchozím nastavení obsahuje EtherCAT®, 

Motion, Modbus a OPC UA a dovoluje uživatelům 

přidávat vlastními silami funkce do běhového nebo 

vývojového prostředí. Protože běží v prostředí RTX64 a 

Windows, může používat ovladače Windows 

poskytované dodavateli strojového vidění nebo řídicích 

jednotek robotů a snadno je propojit s aplikací PLC. U 

novějších řídicích jednotek je dokonce možné v PLC 

definovat funkce a funkční bloky, které odesílají příkazy 

do jiné řídicí jednotky. 

Ve výsledku tak může jediná aplikace v řídicím PLC 

ovládat zařízení EtherCAT® připojená k PLC spolu s 

robotem a řídicí jednotkou CNC. Uvnitř řídicích jednotek 

není potřeba žádná aplikace, protože funkční bloky 

uvnitř řídicího PLC mohou posílat instrukce přímo. Při 

použití běžného Ethernetu pro komunikaci s ostatními 

řadiči, se zatím pro bezpečnost sdílených prostředků 

používají hardwarové I/O signály. Po zveřejnění 

standardů TSN však bude možné posílat časově citlivé 

signály OPC UA mezi řadiči a dosáhnout tak pomocí 

standardních protokolů požadované bezpečnosti a 

synchronizace více řadičů s PLC. 
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Robotické a CNC řídicí jednotky 

v rámci strategie Průmysl 4.0  

Díky své flexibilitě je platforma KINGSTAR často 

využívána výrobci řídicích jednotek, kteří chtějí vyvíjet 

inovativní funkce, viz dokument „Naplnění strategie 

Průmysl 4.0: Čtyři důležité funkce pro automatizaci 

inteligentních strojů“. Jedním z nejvíce 

reprezentativních systémů je řídicí jednotka „Industry 

4.0 Robot controller“. 

Vývojáři robotů píší své řídicí algoritmy pro výkon v 

reálném čase v jazyce C++. S využitím výkonných 

procesorů x86 mohou vytvořit řízení točivého momentu 

a výuku rukou, ale také detekci kolizí, porovnávání 

simulovaných a skutečných hodnot točivého momentu a 

polohy. Jejich robot může být programován pomocí 

skriptů nebo jazyků PLC, protože jejich uživatelské 

rozhraní se integruje s vývojovým prostředím PLC a 

jejich řídicí algoritmus je zásuvným modulem PLC. 

Jelikož KINGSTAR poskytuje automaticky 

konfigurovaný EtherCAT®, mohou vývojáři umožnit 

koncovým uživatelům připojit k řídicí jednotce robota 

další zařízení EtherCAT®, jako jsou dopravníkové pásy 

a senzory. Uživatelé tak mohou tato zařízení ovládat 

prostřednictvím PLC, pomocí standardního řízení 

pohybu PLCopen a propojit je s proměnnými robota, 

aniž by vývojáři robota museli vynaložit další úsilí. 

Kromě toho může koncový uživatel konfigurovat, 

aktualizovat nebo diagnostikovat problémy těchto 

zařízení pomocí standardních nástrojů EtherCAT®. 

Samotná aplikace robota bude poskytovat informace o 

stavu a diagnostice prostřednictvím serveru OPC UA, 

který je součástí běhového prostředí PLC. 

Řídicí jednotka robota může dokonce mít před 

integrovaný režim dálkového ovládání, kdy přijímá 

příkazy z jiného PLC. Komunikace v tom případě 

probíhá prostřednictvím proprietárního protokolu, OPC 

UA nebo EtherCAT®. Pomocí zařízení EtherCAT® 

master to master se robot může pro jiné řídicí jednotky 

jevit jako EtherCAT® slave. Díky této funkci může 

program uvnitř jednoho řídicího systému robota ovládat 

více robotů stejné značky, což jim umožňuje snadnou 

spolupráci. Vzhledem k tomu, že se definují standardní 

profily strojů pro OPC UA, bude možné ovládat i roboty 

jiných výrobců, nebo dokonce CNC či vizuální 

kontroléry.

  

https://www.datapartner.cz/galerie/tinymce/KINGSTAR/KINGSTAR_4_Critical_Requirements-4%20d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9%20fce%20pro%20automatizaci%20inteligentn%C3%ADch%20stroj%C5%AF%20-%20CZ.pdf
https://www.datapartner.cz/galerie/tinymce/KINGSTAR/KINGSTAR_4_Critical_Requirements-4%20d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9%20fce%20pro%20automatizaci%20inteligentn%C3%ADch%20stroj%C5%AF%20-%20CZ.pdf
https://www.datapartner.cz/galerie/tinymce/KINGSTAR/KINGSTAR_4_Critical_Requirements-4%20d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9%20fce%20pro%20automatizaci%20inteligentn%C3%ADch%20stroj%C5%AF%20-%20CZ.pdf
https://kingstar.com/resources/get-four-demands-industry-4-0-cnc-machine-controllers/
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KINGSTAR – navržen pro IoT a Průmysl 4.0 

Závěr  

 

Průmysl 4.0 přetváří výrobu stejným způsobem, jakým 

Amazon změnil maloobchod. Cílem této iniciativy je 

přimět výrobce a konstruktéry strojů k integraci všech 

informací o automatizaci a řídicích jednotkách strojů. 

Výrobci strojů tak mohou objevovat nové produkty 

založené na informacích a identifikovat příležitosti k 

budování chytřejších továren, schopných automaticky 

přijímat nápravná nebo optimalizační opatření. 

KINGSTAR byl navržen s ohledem na požadavky 

Průmyslu 4.0 a zpětnou vazbu poskytovanou z trhu. 

Každá z jeho součástí přináší nový dílek do konečné 

skládačky. Platforma založená na počítači se systémem 

Windows je zdaleka nejlepší možností pro připojení ke 

cloudu a naplnění strategie Průmysl 4.0. KINGSTAR 

EtherCAT® master poskytuje řadu nových přístupů

k rychlé implementaci EtherCAT® a usnadňuje 

spolupráci mezi vývojovými týmy a týmy uvádějícími 

zařízení do provozu. KINGSTAR je z pohledu 

vývojářských jazyků otevřený, může dokonce 

podporovat smíšený vývoj, například uživatelské 

rozhraní vyvinuté pomocí Qt, nějaký specifický 

algoritmus řízení pohybu v reálném čase vyvinutý 

pomocí C/C++ a zbytek aplikace napsaný v některém z 

jazyků IEC 61131-C. Architektura systému KINGSTAR 

byla navržena tak, aby ji bylo možné rozšířit o zásuvné 

moduly pro vidění, CNC nebo jiné funkce. V neposlední 

řadě díky RTX64 poskytuje KINGSTAR průlomové 

výkony v oblasti řízení strojů jako jsou vysokorychlostní 

časy cyklů až 100 us nebo škálovatelnost zpracování 

od 1 do 7 vyhrazených jader procesoru. 


