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Úvod  

Se zvyšující se poptávkou po zákaznických řešení 

a současně jak se jejich životní cyklus stává kratší 

a kratší, musejí být také kontroléry a stroje více 

přizpůsobitelné a škálovatelné, flexibilní. Stroje musí být 

navrženy modulárně a řadiče musí být schopny 

podporovat různé verze stroje, od nízké po nejvyšší. 

K vývoji jádra řadiče se používá řídicí platforma, která 

pracuje v reálném čase a která technikům musí 

poskytnout možnost přidávat funkce specifické pro 

jejich společnost nebo trh. Pro výrobce stroje musí 

samotný řadič poskytovat možnost přidávat nebo 

odebrat moduly nebo výběr různých stupňů 

hardwarového vybavení. A konečně, struktura stroje 

musí být navržena tak, aby ji bylo možné snadno 

integrovat do tovární sítě, protože operátor musí být 

schopen načíst a vykonávat různé úkoly, které mají být 

provedeny. Nejdůležitější věcí je flexibilita, schopnost 

přizpůsobení, a KINGSTAR je softwarová platforma pro 

automatizaci strojů, navržena právě speciálně 

s ohledem na přizpůsobení. V tomto stručném 

technickém pojednání uvedeme seznam 

nejdůležitějších typů přizpůsobení, popíšeme platformu 

KINGSTAR, její jedinečné vlastnosti a poté 

prostudujeme tři různé případy použití, které ukazují, 

jak KINGSTAR splňuje požadavky na přizpůsobení. 

Typy přizpůsobení 
Podpora více verzí hardware  

Výrobci strojů často poskytují různé verze 

produkovaných strojů. Může jít buď o nízkou nebo vyšší 

vývojovou verzi, nebo o verze pro malý až po velký 

obrobek. Záleží na požadavcích zákazníků. Jelikož je 

stroj vyráběn a udržován po dobu nejméně 10 let je 

pravděpodobné, že se jeho komponenty, jako jsou 

disky a desky I/O také vyvinou. Mít jiný řadič

pro každou verzi omezuje počet možných verzí 

a takovou produkci je také velmi nákladné udržovat. 

Z tohoto důvodu se očekává, že řadiče podporují 

všechny aktuální i budoucí verze prostřednictvím 

jednoduchých aktualizací softwaru. 

 

Různé verze robotických ramen 

Podpůrné moduly  

Jak již bylo zmíněno, stroje jsou konstruovány jako 

modulární, aby mohly pracovat v různých situacích. 

Očekává se proto, že řadiče budou podporovat 

přidávané volitelné moduly. To je ale možné vyřešit 

ještě lépe, protože řadiče mohou být navrženy tak, aby 

samy detekovaly a identifikovaly moduly a moduly je 

pak možné kdykoli přidávat nebo odebírat. Dokonce je 

možné přidávat moduly k běžícímu stroji a nechat 

ovladač automaticky se přizpůsobit. 

Přizpůsobivost jádra řadiče 

na míru  

Mnoho společností má své duševní vlastnictví 

a kontrolní funkce specifické pro určitý trh vytvořené 

na úrovni řídicí aplikace. Například pro vývojáře řadiče 

robotického ramene by jednou z takových specifických 

funkcí byla ruční výuka. Tyto funkce jsou často 

vykonávané v reálném čase, což znamená, že aplikační 

platforma, kterou společnost používá umožňuje práci 

v reálném čase a musí být dostatečně rozšiřitelná, aby 

ji vývojář řadičů mohl rozšiřovat o další ovládací prvky. 

Taková možnost je pro vytvářený ovladač často 

klíčovým rozlišovacím prvkem.  
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Přizpůsobivost aplikace na míru  

Stejně jako řídicí jádro jsou také aplikace navrženy 

modulárně a využívají pluginy a nástroje třetích stran, 

jako například knihovny strojového vidění a kalibrační 

zařízení. Všechna nastavení stroje proto musí být 

přístupna zásuvným modulům prostřednictvím 

standardních protokolů nebo konfiguračních souborů. 

Integrace strojů 

Většina strojů musí být integrována do výrobního 

centra, buňky nebo do tovární sítě. V budoucnu to OPC 

UA umožní standardizovaným způsobem, ale v tuto 

chvíli má každá továrna vlastní síťový protokol, což 

znamená, že stroje musí podporovat širokou škálu 

protokolů mezi stroji a mezi stroji a SCADA. 

Pro integraci produkčních buněk je také často nutné 

přidat do počítače další I/O, zejména pro jeho 

synchronizaci v reálném čase s jinými stroji. 

Výrobní úkol  

Nakonec, protože se druhy výrobků mění velmi rychle 

a na jedné lince se vyrábí více produktů, je nutné, aby 

si operátor mohl vybírat různé výrobní úkoly. To se 

často provádí pomocí souborů skriptu, jako jsou 

G-Code nebo CAD výkresy. Jelikož může být od strojů 

požádáno, aby dokonce vyráběly např. „dávky po 1“, 

kde se výrobní úkol mění pro každý kus, je nutné 

implementovat komunikaci s databází úkolů, kde se 

každý výrobní úkol automaticky stáhne na základě ID 

načteného z polotovaru, před jeho zpracováním. 

Automatizační platforma 

KINGSTAR  

Jak bylo zmíněno dříve, KINGSTAR je softwarová 

platforma pro automatizaci strojů. Zaměřuje se 

na výrobce řadičů a na výrobce strojů. KINGSTAR je 

také divize společnosti IntervalZero, společnosti se 

sídlem v USA a s kancelářemi po celém světě, 

specializující se již po mnoho desetiletí na real-time a 

vestavěné systémy. 

Historicky je společnost IntervalZero zaměřena 

na řadiče strojů založené na využití MS Windows. Již 

více než dvacet let vyvíjí a udržuje IntervalZero 

produktovou řadu RTX, která transformuje Windows 

na operační systém reálného času. RTX se používá 

s řídicími a komunikačními deskami pro vytváření 

řídicích aplikací strojů. Jak se zvyšuje výkon procesorů 

a objevují se nové komunikační protokoly průmyslové 

sběrnice založené na Ethernetu, zákazníci stále více 

požadují softwarové protokoly a softwarovou řídicí 

logiku. Společnost IntervalZero proto vyvinula 

automatizační softwarovou platformu KINGSTAR, 

pro vytváření inteligentních řídicích jednotek strojů. 

Nabídka KINGSTAR se skládá z pěti komponent: 

 KINGSTAR Fieldbus (EtherCAT® Master pracující 

v reálném čase ) 

 KINGSTAR Motion (pro řízení pohybu pro řízení 

pohybu) 

 KINGSTAR PLC (softwarový programovatelný 

logický automat) 

 KINGSTAR Vision (řešení GigE Vision pracující 

v reálném čase) 

 KINGSTAR IoT (platforma na podporu IoT) 
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KINGSTAR běží na 64bitové verzi real-time doplňku 

Windows, RTX64, který je základní součástí platformy 

KINGSTAR a transformuje Windows na operační 

systém reálného času. 

Běh v prostředí Windows 10 se 64-bit RTX64 umožňuje 

vývoj aplikací pro práci v reálném čase s C/C++ 

ve Visual Studiu. Aplikace může být spouštěna 

na široké škále univerzálních počítačů a je nasazena 

v mnoha různých průmyslových odvětvích, jako je 

automatizace a robotika, ale také v lékařství, obraně 

a na simulátorech. 

 

Architektura KINGSTAR Fieldbus 

KINGSTAR fieldbus implementuje v RTX64 

komunikační stack EtherCAT® formou Plug & Play. Jak 

bylo uvedeno v dokumentu IntervalZero s tématem 

porovnání pěti nejdůležitějších sběrnic na trhu, 

IntervalZero věří, že EtherCAT® je nejlepší protokol 

pro automatizaci strojů, a proto je na něm založen 

produkt KINGSTAR. Aby měly aplikace větší flexibilitu, 

IntervalZero využil možnost skenovat sběrnici 

EtherCAT® pro vytvoření funkce automatické 

konfigurace, která umožňuje spouštět stejnou aplikaci 

s různými hardwarovými konfiguracemi. Hlavní výhoda 

automatické konfigurace spočívá v tom, že když 

podporuje všechny hlavní značky servopohonů a I/O 

hardwaru, získávají uživatelé pro nově přidaný 

hardware podporu na bázi EtherCAT, bez potřeby 

aktualizace KINGSTAR. Vrstva průmyslové sběrnice 

navíc poskytuje přímý přístup k proměnným, jako by 

byly lokální, a zcela tak skrývá průmyslovou sběrnici 

před aplikacemi. 

 

Funkce automatické konfigurace KINGSTAR Fieldbus 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

KINGSTAR Motion architecture 

K dalšímu doplnění platformy pro inteligentní ovládání 

strojů poskytuje společnost KINGSTAR také 

softwarovou knihovnu pro řízení pohybu. KINGSTAR 

Motion vyhovuje standardním specifikacím PLCopen 

Motion Control pro point-to-point, synchronizovaný, 

skupinový pohyb, mísení a kinematiku. S moderními 

procesory a optimalizovanými pohybovými rovnicemi 

v KINGSTAR je možné ovládat velké množství os 

v krátkých dobách cyklu. Například aplikace mohou 

používat 20 os s dobou cyklu 125us nebo 60 os 

s dobou cyklu 500us. Každá osa může používat jinou 

značku hardwaru a mít svůj vlastní režim ovládání. 
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Komunikace s měniči je založena na cyklických 

synchronních režimech, interpolace se provádí v řadiči, 

ale regulátor PID může být implementován buď v řadiči 

nebo v měniči. Algoritmy pohybu umožňují provádět 

úpravy pohybového profilu při probíhajícím pohyb os. 

Synchronizace podporuje elektronické vačkování, 

ozubení a skupinový pohyb lineárními, kruhovými 

a spirálovými pohyby. Tyto funkce KINGSTAR Motion 

jsou velmi flexibilní, protože hlavní osy CAM nebo 

převodovky mohou mít více podřízených a samy mohou 

být virtuálními osami nebo dokonce být osami 

podřízenými jiným osám. Tyto pohybové funkce jsou 

k dispozici jak pro aplikace pracující v reálném čase tak 

i pro aplikace ve Windows. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PLC KINGSTAR s architekturou KINGSTAR Vision 

Třetí komponentou je KINGSTAR PLC, které poskytuje 

plně vybavené a integrované softwarové PLC založené 

na otevřeném a přístupném RTOS – RTX64 

od IntervalZero. KINGSTAR PLC také zahrnuje doplňky 

nebo komponenty třetích stran pro řízení pohybu 

a strojové vidění, které mohou být ovládány 

přes bohaté uživatelské rozhraní jak programátory 

v C++ tak tak i softwarovými nevývojáři. 

KINGSTAR Vision představuje sadu utilit GigE Vision® 

pracujících v reálném čase, která zákazníkům 

umožňuje vyvíjet řízení pohybu s využitím vizuálních 

vjemů pomocí OpenCV (knihovny open-source) 

na počítači se systémem Windows. KINGSTAR Vision 

je komplexní kolekce softwarových nástrojů pro vývoj 

softwarových aplikací se strojovým viděním, analýzu 

obrazu a lékařské zobrazovací softwarové aplikace 

na GigE Vision® a pro mnoho dalších rozhraní 

pro kamery. Zahrnuje nástroje pro každý krok 

v      procesu,   od     proveditelnosti     aplikace,     přes

prototypování, až po vývoj a konečné nasazení. 

-------------------------------------------------------------------------- 

V neposlední řadě přidává KINGSTAR díky nejvíce 

otevřené softwarové platformě pro automatizaci 

do ovládání vašeho stroje i funkcionality IoT 

pro Windows PC. Další informace o tomto tématu 

naleznete na webové stránce www.kingstar.com, 

zejména pak v dokumentu „Průmysl 4.0: Čtyři důležité 

funkce pro automatizaci inteligentních strojů“, kde je 

představena důkladná analýza tohoto tématu. 

Nyní, když jsme vám představili KINGSTAR, 

softwarovou platformu IntervalZero pro automatizaci 

strojů a prošli jsme si nejdůležitější typy přizpůsobení, 

prozkoumejme tři různé případy úspěšného použití, kde 

bylo přizpůsobení požadavkem a podívejme se, jak ho 

KINGSTAR splňuje. 
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Příklady použití 
Práce s deskami tištěných spojů 

(PCB) 
 

První příklad použití, který představíme je zkušební 

stroj, který pracuje s deskami PCB. Tento stroj uchopí 

desku plošných spojů a vloží ji do pracovní komory, kde 

provádí kontrolu. Stroj je navržen jako modulární, 

protože existuje mnoho různých možností šetření 

a kontrol, například jsou různé expoziční jednotky. Má 

také volitelné součásti, jako je překlopení desky 

pro zpracování kontrol obou stran a kontrolu výsledku. 

Společnosti si pro tento druh stroje vybraly platformu 

KINGSTAR, protože jim poskytla flexibilní a snadnou 

integraci. Nejprve vybrali EtherCAT jako průmyslovou 

sběrnici pro stroj a díky využití schopnosti plug & play 

masteru dokázal jejich řadič zjistit, které moduly byly 

připojeny, a podle toho spustit řídicí aplikaci. Při výrobě 

testovacího stroje není nutné dopředu konfigurovat 

ovladač a zákazníci mohou kupovat a přidávat další 

moduly do již nasazených strojů. Přidání modulu je 

stejně snadné jako připojení napájecího kabelu 

a kabelu RJ45 k hlavnímu stroji. 

Při načítání, překlápění a instalaci jsou s deskou 

vykonávány standardní pohyby. Pro zpracování se však 

používá specializovaný hardware, a proto vyžaduje 

speciální řídicí smyčku, která je duševním vlastnictvím 

výrobce stroje. Protože KINGSTAR obsahuje RTX64 

RTOS a podporuje běh více aplikací, jsou řídící technici 

schopni vyvinout vlastní knihovnu funkcí, která se 

připojuje k hardwaru přes EtherCAT, ovládá a poskytuje 

rozhraní pro řídicí aplikaci stroje. 

Mít Windows v řadiči usnadňuje integraci nástrojů a 

softwaru třetích stran. V tomto případě se jednalo 

o knihovnu vidění používanou ke kontrole desek. Také 

jim to umožnilo poskytnout flexibilitu v továrně pomocí 

desek PCI s ovladači Windows, které podporují 

všechny běžné protokoly. 

Integrace softwaru třetích stran, zákaznické IP a 

zákaznického GUI do KINGSTAR 

Nakonec je stroj a aplikace navržena tak, aby dokázala 

na deskách provádět různé operace. Všechny desky 

ale nejsou stejné, a proto se operace mohou lišit. To 

znamená, že řešení musí operátorovi poskytnout 

standardní formát úkol, aby mohl importovat a vybrat ty 

úkoly, které mají být provedeny. 

Testovací stav  

Ve druhém případu použití se podíváme na zákazníky 

v automobilovém, aviatickém a jiném průmyslu, kteří 

vyvíjejí zkušební stolice. Ve výchozím nastavení musí 

být tento stroj díky své modulární konstrukci velmi 

flexibilní, aby dokázal splnit jak obecné požadavky 

na test, tak i klíčové požadavky na testovací buňku. 

Pracovníci musejí být schopni provádět jednoduché 

nebo velmi složité testy samostatně nebo ve spolupráci 

s jinými testovacími stavy v testovacím centru. Jako 

takové používají širokou škálu testovacích zdrojů, 

z nichž mnohé jsou navrženy interně jimi, tak i senzory 

ke čtení výsledků. 
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Stejně jako zkušební stroj na práci s deskami plošných 

spojů jsou zkušební stolice navrženy tak, aby byly 

modulární a obsahovaly více speciálně navržených 

smyček pro ovládání hardwaru. Hlavní technickou 

zvláštností zkušebních zařízení je, že když se zařízení, 

která mají být testována mění, může se vyvíjet 

i hardware používaný k jejich testování. Další moduly 

proto mohou být vyvinuty a přidány později až 

po nasazení testovacího stroje do provozu. To 

znamená potřebu mít schopnost přidávat hardware 

a software do stroje, který může být stále v provozu. 

Tuto schopnost dokázal zákazník zajistit pomocí funkce 

‚hot connect‘ EtherCAT v kombinaci se schopností plug 

& play platformy KINGSTAR. Funkce ‚hot connect‘ je 

implementována v EtherCAT, kde lze díky ní přidávaný 

hardware zapojit do běžící sítě a spustit, zatímco zbytek 

hardwaru pokračuje v práci. Obvykle je veškerá 

hardwarová konfigurace uložena v konfiguračním 

souboru na síti, takže před spuštěním stroje je třeba 

znát všechny potřebné moduly. Avšak EtherCAT 

podporuje skenování sběrnice a KINGSTAR spouští 

zařízení z databáze namísto z konfiguračního souboru. 

To znamená, že nové hardwarové konfigurace lze 

přidávat do stroje za běhu. Protože řadič běží 

na Windows a RTX64, k ovládání tohoto nového 

hardwaru lze přidávat nové soubory s aplikacemi. 

Funkce Hot Connect 

Robotické rameno 
 

Posledním příkladem případu použití, kterému se v této 

technické příručce budeme věnovat, je robotické 

rameno. Tento případ jsme vybrali, protože ukazuje 

většinu typů užívaných přizpůsobení. Robotické rameno 

se používá pro mnoho různých úkolů, od pick & place 

až po svařování, takže má mnoho různých velikostí 

a úrovní přesnosti, spojuje se s různými nástroji 

a integruje se se spoustou různých strojů. Přizpůsobení 

je v takovém prostředí klíčové. 

Společnosti nikdy nevyrábějí jediného robota, podporují 

alespoň několik úrovní zátěží, často různé úrovně 

přesnosti a mechanické architektury, jako jsou 4osá, 

6osá a 7osá robotická ramena. Protože počet 

kombinací se může s verzemi hardwaru rychle zvýšit, je 

bezpodmínečně nutné, aby řadič automaticky detekoval 

a přizpůsobil se připojenému hardwaru. 

Robotická ramena musí mít speciální funkce pro řízení 

síly, aby nedocházelo k poškození věcí, které berou, 

a aby umožnily techniku programování ruční výukou. To 

znamená, že vývojáři řadičů vytvářejí své vlastní řídicí 

smyčky pracující v reálném čase, které je často odlišují 

od konkurenčních. 

Roboti zřídka kdy pracují sami; musí se integrovat 

do výrobní jednotky. To lze provést 3 různými způsoby 

a řadič musí všechny podporovat, protože rameno 

robota může být často přesunuto z jedné výrobní 

jednotky do jiné. 

 První režim integrace je režim „master control“. 

V tomto režimu bude ovladač robota řídit externí 

hardware, obecně I/O a dopravní pásy, aby se 

dodavatel vyhnul potřebě použití druhého ovladače 

a musel vytvářet dvě aplikace. To znamená, že 

ovladač robota musí zahrnovat řízení pohybu 

pro všeobecné použití i pohybu specifického 

pro robota. To se často provádí zahrnutím runtime 

PLC do řadiče. Řešení musí také umožnit 
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koncovému uživateli připojit k řadiči další hardware. 

Toho lze snadno dosáhnout v síti EtherCAT pomocí 

„EtherCAT Out“ pro vystavení portu uživatelům.. 

 Druhým režimem je režim „peer-to-peer“. V tomto 

režimu má výrobní jednotka více řadičů, každý 

z nich má vlastní aplikaci a synchronizují se přes 

komunikační síť nebo prvky I/O. Za tímto účelem by 

měl řadič umožnit, aby uživatel mohl připojit extra 

I/O a použít je v aplikačním programu. Nastavení by 

také mělo umožnit výběr protokolu desky, který 

uživatelé mohou nastavit. 

 Posledním režimem je „režim slave“. V tomto režimu 

je robot řízen na dálku strojem, se kterým pracuje. 

To je často případ, kdy robot zakládá a vykládá 

součásti pro CNC. V tomto případě musí oba stroje 

podporovat společné příkazové rozhraní, kterým je 

nejčastěji PLC. Hlavní stroj pak může posílat příkazy 

ze svého vlastního PLC pro řízení běhu do PLC 

pro řízení robota pomocí automatizačního protokolu, 

jako je OPC UA nebo EtherCAT. V tomto režimu 

není do řídicí jednotky robota zapsána žádná 

aplikace. API funkce robota se volají v aplikaci 

hlavního stroje a odesílají se po síti do řídicí 

jednotky robota, která je vykonává. 

Řada společností si vybrala platformu KINGSTAR 

pro sestavení svého řídicího systému robota, protože je 

pro ně dostatečně flexibilní na to, aby přidala všechny 

potřebné komponenty a zároveň jim poskytla všechny 

další potřebné non-robotické funkce. Běhové prostředí 

KINGSTAR je vybaveno průmyslovou sběrnicí 

EtherCAT typu plug & play, která obsluhuje různé typy 

hardwaru používaného modely robotů, a také umožňuje 

koncovým uživatelům přidávat další hardware, aniž by 

museli rozumět EtherCAT. Zahrnuje standardní 

pohybové funkce, které lze použít k ovládání externího 

hardwaru, a programátoři řadičů mohou vyvíjet své 

vlastní robotické funkce, které je rozšiřují, takže budou 

k dispozici PLC a aplikacím. Pomocí operačních 

systémů Windows a RTX64 mohou vytvářet své 

uživatelské rozhraní a běhové prostředí pro zpracování 

skriptů a zároveň nabízejí běhové vývojové prostředí 

KINGSTAR PLC pro uživatele, kteří by tuto možnost 

mohli upřednostnit. Softwarové a hardwarové karty lze 

také snadno přidat pro další komunikační protokoly, a to 

jak v prostředí v reálného času, tak i v normálním 

prostředí. Nakonec jsou snadno dostupné i nástroje 

třetích stran, jako jsou strojové vidění nebo CNC 

komponenty, které lze přidávat do platformy 

KINGSTAR. 

Další informace najdete na webináři KINGSTAR, který 

popisuje, jak postavit novou generaci řadiče robotu 

s 6osým ramenem. 

Závěr 
Platforma KINGSTAR byla navržena s ohledem 

na otevřené standardy a požadavky trhu. Přizpůsobení 

a flexibilita je pravděpodobně jedním z největších 

požadavků jak výrobců řadičů, tak i výrobců strojů. 

Silné jsou také další požadavky, jako je modularita, 

údržba a vzdálená pomoc nebo zabezpečení, které 

budou v budoucnu předmětem dalších případů použití. 

Stroje a řadiče jsou stále složitější a vývoj jejich funkcí 

často vyžaduje více týmů s různými dovednostmi. Vývoj 

konkrétního pohybového algoritmu v jádře řadiče 

vyžaduje dovednosti práce v reálném čase 

a programování v C/C++ a současně vlastní grafické 

uživatelské rozhraní pro operátora zase potřebuje 

využívat dovednosti HMI v programovacím prostředí 

PLC. Lepší možnosti mohou přinést jiné jazyky 

a prostředí, například .NET pro uživatelská rozhraní 

HMI, určená například pro systémové integrátory. 

Softwarová platforma pro automatizaci strojů musí být 

otevřená a musí podporovat standardy. Dalším bodem, 

který je třeba zmínit, je schopnost platformy KINGSTAR 

přijmout požadavky strategie Průmysl 4.0. Většina 

konstruktérů strojů, a tedy i tvůrců jejich řadičů, bude 

muset při návrhu uvažovat v duchu této strategie, 

pokud to již není plánováno. 


