
 

      KINGSTAR.COM                                                                  obchod@datapartner.cz                                                                           DATAPARTNER.CZ 

 

Řešení pro stavbu modulárních strojů  

1 

  

Řešení pro stavbu 
modulárních 
strojů 

 



 

      KINGSTAR.COM                                                                  obchod@datapartner.cz                                                                           DATAPARTNER.CZ 

 

Řešení pro stavbu modulárních strojů  

2 

Úvod  

S rostoucí poptávkou po zakázkových výrobcích a s 

tím, jak se jejich životní cyklus stále zkracuje, musí být 

ovladače a stroje modulární. Stroje musí být navrženy s 

ohledem na modularitu a řídicí jednotky musí být 

schopny podporovat různé verze strojů, od nižších po 

nejvyšší. Řídicí platforma, která se používá k vývoji 

jádra ovladače pracuje v reálním čase, musí poskytovat 

technikům možnost přidávat funkce, které jsou 

specifické pro jejich společnost nebo trh. Pro výrobce 

strojů musí samotný řadič poskytovat možnost přidávat 

nebo odebírat moduly nebo vybírat různé stupně 

hardwaru. Systémovým integrátorům ve výrobním 

závodě by prospěla modularita úplně stejným 

způsobem jako výrobci strojů. A konečně, struktura 

stroje musí být navržena takovým způsobem, aby bylo 

možné jej snadno integrovat do tovární sítě a jeho 

operátor musí být schopen načítat a vytvářet různé 

úkoly, které mají být provedeny. Softwarová platforma 

KINGSTAR pro automatizaci strojů byla navržena 

speciálně s ohledem na podporu modularity. V tomto 

stručném technickém článku uvedeme nejdůležitější 

typy modularity, osvědčené postupy pro stavbu 

modulárních strojů a poté popíšeme platformu 

KINGSTAR a v čem spočívají její jedinečné vlastnosti. 

  

Typy modularity 
Abychom co nejlépe popsali různé typy modularit v 

průmyslových strojích, ukazují následující příklady 

nejběžnější typy modularit, se kterými jsme se 

setkáváme u zákazníků. Novější a složitější stroje 

používají mnoho, ne – li všechny tyto typy modularity, 

vhodné pro řadu různých případů použití.

  

Zásuvné jednotky  

Zásuvné jednotky jsou specifické druhy strojů, které 

nepracují samostatné. V minulosti měly tyto stroje 

vlastní řadič a byly synchronizovány s jiným strojem 

prostřednictvím I/O. Takové moduly mohou například 

načíst kus, převrátit desku plošných spojů nebo označit 

kus. V závislosti na výrobě je bylo možné přesouvat z 

jednoho stroje na druhý. Díky novější technologii je nyní 

lze přímo ovládat hlavním strojem jako podřízenou 

jednotku pomocí průmyslové sběrnice fieldbus. 

Volitelný hardware 

Většina dnešních strojů má volitelné funkce, jako je 

gravírování, provádění testů nebo jiné speciální 

operace. Většina těchto funkcí vyžaduje ke své práci 

další hardware, takže stroje jsou sestaveny jako 

skupina nezávislých stanic, z nichž každá plní 

specifický úkol. Řídicí jednotka stroje musí být schopna 

správně identifikovat a ovládat každou tuto stanici. 

Verze hardware 

Mnoho společností má různé verze svého stroje pro 

různé velikosti užitečného zatížení a úrovně přesnosti. 

Tyto různé verze budou používat různé hardwarové 

moduly pro pohony a akční členy, ale téměř identickou 

logiku ovládání. Proto jeden typ řadiče musí být 

schopen podporovat všechny tyto různé verze 

hardwaru. 

Volitelný software 

Dnešní stroje mají často volitelné „pouze softwarové“ 

komponenty, jako jsou editory úkolů, CAD/CAM 

software v CNC nebo analytika pro optimalizaci 

rychlosti výroby a předvídání potřeb údržby.
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Interface stroje  

Protože stroje zřídka kdy pracují samostatně, je třeba je 

integrovat s jinými stroji a s továrními SCADA a MES 

systémy. Fieldbus a formát dat používaný k výměně 

informací s jinými stroji a s informačními systémy 

závodu určuje koncový zákazník (a ne výrobce stroje). 

To znamená, že v rámci stroje musí být rozhraní 

používané zákazníkem nezávislým modulem s různými 

možnostmi, aby byl kompatibilní se všemi výrobními 

závody zákazníka. 

Interface úkolu 

Protože stroj bude s největší pravděpodobností během 

svého životního cyklu nasazení vyrábět různé produkty, 

potřebuje podporovat různé úkoly, které jsou 

definovány operátorem. Každé odvětví a továrna může 

mít své vlastní nástroje a formáty k definování těchto 

úkolů, což znamená, že interpreter úloh také musí být 

nezávislým modulem s více verzemi, aby byl stroj 

použitelný v různých prostředích. 

Architektura 

modulárního stroje 
V této části popíšeme některé z osvědčených postupů z 

hlediska hardwarové a softwarové architektury, které 

umožňují průmyslovým strojům být plně modulární. 

 

Podřízený ovladač nebo 

hardwarová buňka  

Rozdíl mezi podřízeným ovladačem neboli řadičem a 

hardwarovou buňkou je v tom, že v podřízeném řadiči je 

zahrnut samostatný ovladač. 

Jak již bylo zmíněno dříve, aby zákazníci mohli vybrat 

potřebné funkce, měly by průmyslové stroje být 

navrženy s oddělenými stanicemi, které vykonávají 

jednotlivé procesy. Každá z těchto stanic je tvořena 

hardwarovými buňkami, které jsou postaveny tak, aby 

hlavnímu stroji poskytovaly jednoduché rozhraní, 

obvykle konektor IN a OUT pro sběrnici fieldbus a 

napájení. To umožňuje sestavení stroje propojením 

různých buněk dohromady. 

Některé z těchto buněk mohou, ale nemusí, být použity 

v závislosti na úkolech, který je třeba provádět. To 

znamená, že je lze znovu použít v jiných strojích a jak 

již bylo zmíněno, nazývají se „zásuvné jednotky“. Pokud 

tyto jednotky mohou používat pouze konkrétní stroje 

dodavatele nebo mají velmi jednoduchou logiku, 

nemusí obsahovat ovladač, protože k jejich ovládání 

bude použit ovladač stroje, ke kterému jsou již 

připojeny. 

Některé další buňky jsou složitější a lze je použít v 

různých strojích, například v robotickém nakladači, 

který by v tomto případě měl zahrnovat podřízený 

ovladač. Podřízený řadič obsahuje logiku pro ovládání 

své buňky, ale nespouští žádný úkol ani uživatelský 

program, místo toho přijímá pokyny k úkolu z hlavního 

stroje. 

 

Hardwarová zobecňující vrstva 

(HAL)  

Řídicí logika musí být schopna běžet na různých 

verzích hardwaru. To umožňuje použít stejnou logiku na 

různých strojích s užitečným zatížením a také udržuje 

řídicí logiku nezávislou na vývoji hardwaru. Vzhledem k 

tomu, že stroj bude postaven na mnoho let, 

pravděpodobně dojde k nějaké hardwarové změně. 

Zachování nezávislosti logiky umožňuje provádět 

opravy a aktualizace stroje, které byly původně 

nasazeny s jiným hardwarem. 

To je nyní stále důležitější, protože tyto aktualizace 

budou s největší pravděpodobností zahrnovat opravy 

zabezpečení stroje i interface do prostředí výrobního 

závodu. Vytvoření samostatné aktualizace pro každou 
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verzi hardwaru by vedlo ke zbytečně velkému úsilí a 

také starší stroje by s největší pravděpodobností 

nemohly bez zobecňující hardwarové vrstvy přijímat 

obecné aktualizace zabezpečení. 

To také poskytuje výrobcům strojů větší jistotu nákupu, 

protože mohou v případě potenciálních problémů s 

dodávkou měnit značky hardwaru. Nedávný nedostatek 

na trhu polovodičů z toho činí pro výrobce strojů 

důležitý požadavek. 

 

Modulární software  

Stejně jako hardware musí být i softwarové funkce 

vyvíjeny jako moduly, softwarová platforma musí být 

schopna propojit interní sběrnici fieldbus a různé 

aplikační vrstvy. V rámci platformy řídí vrstva HAL 

interní sběrnici fieldbus a zpřístupňuje dostupné buňky 

hardwaru aplikacím. 

Různé aplikace jsou často vyvíjeny v různých 

programovacích jazycích a mohou vyžadovat práci v 

reálném čase, platforma by proto měla běžet v reálném 

čase. Současně také potřebuje vystavit své rozhraní co 

nejvíce jiným prostředím. 

Platforma by také měla mít volný odkaz na různé 

aplikace, aby fungovaly normálně, i když jedna aplikace 

selže. To je zásadní, protože některé aplikace mohou 

zahrnovat bezpečnostní prvky. Povolení jedné aplikaci 

ovlivnit celý systém proto vyžaduje, aby každá aplikace 

dodržovala pravidla vývoje bezpečnostních prvků. 

Softwarová platforma by také měla umožňovat 

komunikaci mezi různými aplikacemi, protože 

softwarové moduly často potřebují navzájem sdílet 

informace. Obvykle je držen aktuální stav zpracování 

každého kusu výrobku, který každý modul průběžně 

aktualizuje. 

Aby všechny moduly spolu hladce fungovaly, spustí se 

hlavní aplikace, inicializuje platformu a spustí různé 

moduly na základě konfiguračních souborů a aktuálně 

připojeného hardwaru. Hlavní aplikace řídí celou 

sekvenci spouštění a vypínání. 

 

Rozhraní stroje  

Komunikace mezi strojem a zbytkem továrny je nyní 

velmi důležitou vlastností každého průmyslového stroje. 

To platí pro všechny stroje, ale při budování 

komplexního systému může být tento požadavek 

zavádějící. 

Rozhraní stroje musí poskytovat vzdálený přístup k 

hardwaru pro údržbu a diagnostiku, k celkovým 

informacím o stroji pro správu procesů a analytiku a k 

různým dalším funkcím pro spolupráci s jinými stroji. 

Aby se omezily možné útoky proti stroji a zabránilo se 

jakémukoli náhodnému rušení výroby, neměl by být 

přístup k hardwaru přímý, přístup pro údržbu a 

diagnostiku by měl prováděn prostřednictvím řadiče 

stroje. Tímto způsobem bude zajištěno, že stroj je v 

režimu údržby a že spojení mezi hardwarem a jeho 

ovladačem není přerušeno. Toto rozhraní používá jiný 

protokol a softwarový modul než ostatní rozhraní stroje, 

protože musí být mimořádně zabezpečené pro dálkové 

ovládání namísto přes proměnné nebo přístupu 

prostřednictvím API. 

Rozhraní pro správu procesů a analytiku je obvykle 

velmi jednoduché, protože periodicky sbírá a přenáší 

data. Aby však analytika a management byly užitečné, 

musí být možné reagovat podle jejich výsledků, a proto 

také musí být možné upravit priority, plánování a 

kalibraci stroje. Kromě pravidelného přístupu ke 

kontextualizovaným datům by toto rozhraní také mělo 

obsahovat API pro aktualizaci stroje. 

Složitost rozhraní pro spolupráci strojů do značné míry 

závisí na tom, jak moc budou stroje na sobě závislé, 

což opět závisí na scénáři nasazení. Místo toho, aby 

bylo nutné pro každý projekt vytvářet jiné rozhraní, 
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navrhují nejnovější standardy sloučit toto rozhraní s 

rozhraním pro správu a analýzu a poskytnout úplný 

popis funkcí stroje včetně stavu, ve kterém lze měnit 

parametry a funkce, které mohou být volány. Aby to 

bylo bezpečné, různé funkce a parametry mohou mít 

různá omezení přístupu. Každý systém v továrně, 

například SCADA, MES, analytika a další stroje, bude 

používat různá pověření a bude mít přístup k různým 

funkcím, které potřebují. Integrace do výroby již 

nevyžaduje žádné úpravy rozhraní stroje, pouze definici 

různých přihlašovacích údajů. 

 

Soubor úkolů  

Jak stroje nyní mění úkoly, změny provádějí je velmi 

často, a dokonce mohou provádět různé úkoly na 

různých položkách současně. Pokud jsou na různých 

stanicích, úkoly nemohou vyžadovat ruční definování 

operátorem. 

Podobně jako CNC se soubory v kódu G/M musí být 

definice úkolu uložena v souboru, který lze snadno 

přepínat, upravovat a stahovat ze serverů podle pokynů 

továrního plánovacího systému. V některých případech 

místo toho, aby plánovač přiřazoval úkoly každému 

stroji, přiřazuje úkoly výrobním položkám pomocí ID 

tagu a stroje si po načtení ID z příchozí položky 

automaticky stáhnou svůj soubor úkolů. 

 

Technické 

požadavky 
K dosažení architektury požadované modulárním 

strojem jsou důležité vlastnosti hardwaru, softwaru a 

protokolů používaných strojem. 

Fieldbus s připojením 

zaprovozu, skenováním sběrnice 

a s automatickou konfigurací  

Prvním kritickým prvkem, který je třeba vybrat, je 

průmyslová sběrnice používaná k propojení řadiče s 

různým hardwarem. Protože modulární stroje mohou 

mít často velké možnosti, měla by tato průmyslová 

sběrnice umožnit připojení více než stovky zařízení s 

cykly pod 1 ms, protože některé prvky budou vyžadovat 

vysokou vzorkovací frekvenci. 

Sběrnice by také měla umožnit řetězení a označování 

hardwaru, takže buňky hardwaru lze zapojit do sebe a 

rozpoznat, i když je stejný hardware použit vícekrát. 

Protože je možné mnoho kombinací, musí průmyslová 

sběrnice fieldbus umožnit skenování připojeného 

hardwaru při spuštění, aby se ovladač automaticky 

přizpůsobil tomu, co je připojeno. 

Jak bylo zmíněno, údržba a diagnostika by měla být 

možná na dálku prostřednictvím ovladače, takže 

průmyslová sběrnice by měla umožňovat konfiguraci 

zařízení, diagnostiku a aktualizaci. Pokud je třeba stroj 

udržovat nebo upravovat za běhu, například pokud jsou 

části procesu velmi dlouhé, měla by průmyslová 

sběrnice podporovat ‚hot connect‘, což znamená 

odebrání nebo přidání hardwaru za běhu. 

Protože tyto stroje používají velmi odlišný hardware, 

musí protokol přijmout mnoho dodavatelů hardwaru. To 

také umožňuje výrobcům strojů mít více hardwarových 

možností v případě problémů s dostupností komponent, 

se zásobováním. 
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Standardní PC  

Další důležitou součástí je hardware ovladače. Moderní 

řadiče obsahují komponenty pracující v pevném 

reálném čase i v prostředí bez zaručené doby odezvy, 

což znamená, že jako hardware musí být použit 

vícejádrový procesor se síťovými porty. V případě 

vysokých požadavků se obvykle doporučuje použít pro 

ovladač speciálně navržený SoC (System on Chip). 

Někdy to může být kontraproduktivní, například když se 

pak ovladač používá na mnoha různých strojích. V 

takovém případě buď SoC musí být schopen 

podporovat tu nejsložitější verzi stroje, nebo je 

zapotřebí mnoho různých SoC, což výrazně snižuje 

objem výkonu na jeden SoC a prodlužuje se doba 

vývoje pro každý nový stroj. 

Pro modulární stroje je nejvhodnějším řešením 

standardní počítač, protože na každou verzi stroje lze 

použít různé CPU a RAM bez dodatečných prací nebo 

nákladů na návrh. Standardní počítače umožňují použití 

standardních desek PCI, což je důležité pro komunikaci 

v rámci výrobního závodu. 

 

Subsystém s více rozhraními  

Pro vybudování modulárního softwaru je zásadní mít 

centrální subsystém pro propojení všech prvků. Další 

možností by bylo vytvořit pyramidu s různými moduly, 

které si mohou navzájem volat, ale tento typ 

architektury není tak flexibilní jako nové moduly a nelze 

jej snadno vložit doprostřed stávajícího toku řešení. 

Doporučení pro návrh softwaru určují, interface se stará 

pouze o propojení mezi moduly, ale to by přidalo na 

složitosti vývoje kvůli funkcím, které používají téměř 

všechny aplikační moduly. Proto se ukazuje lepší 

vyvinout subsystém jako aplikační platformu, která by 

kromě propojení aplikace zahrnovala sběrnici, 

vstup/výstup a standardní řízení pohybů. Protože 

některé aplikační moduly budou pracovat v reálném 

čase, musí tento subsystém také na straně ovladače 

běžet v reálném čase, což znamená, že by neměl 

obsahovat hlavní aplikaci. Ta by naopak měla běžet v 

režimu bez zaručené časové odezvy, nepracovat v 

reálném čase. Softwarová architektura bude mít hlavní 

aplikaci, která spustí řídicí subsystém se sběrnicí 

fieldbus, ten naskenuje sběrnici a hlavní aplikace spustí 

další softwarové moduly na základě výsledku 

naskenovaného hardwaru a konfiguračních souborů. 

Protože se ostatní softwarové moduly, jakými jsou např. 

vizualizační nástroj nebo analýza dat, velmi liší od 

procesu běžícího v reálném čase, mohou být vyvíjeny v 

řadě různých jazyků a prostředích. Subsystém pak 

musí mít jak rozhraní pro průmyslová prostředí pracující 

v reálném čase, jako je C , C ++ a PLC, tak i rozhraní 

pro IT prostředí jakými jsou .NET, Java nebo Python. 

 

Standardní komunikace a 

ovládání  

Když je stroj nasazen, je nejčastěji přidáván na stávající 

výrobní linku v továrně, takže musí být propojen se 

stávajícími stroji a automatizací výroby. To znamená 

podporovat širokou škálu standardních a proprietárních 

protokolů. Proto musí být možné k rozhraní s výrobním 

závodem a dalšími stroji přidat volitelnou desku s 

protokolem, obvykle kartu PCI. Chcete – li to provést 

bez úpravy softwaru řadiče, rozhraní stroje by mělo být 

založeno na otevřeném a široce používaném 

standardu. Tímto způsobem bude snadné najít 

komponenty, které převádějí standardní protokol na 

protokol používaný v továrně. 

Kromě toho bude každý zákazník pravděpodobně 

požadovat drobné úpravy řídicí logiky nebo možnost 

přidat vlastní řídicí logiku do softwaru. Ve většině 

případů se tato logika používá k ovládání a 

synchronizaci rozhraní s jinými stroji. Aby se zabránilo 

nutnosti posílat inženýry k úpravě ovladače pro každý 
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projekt, měl by samotný řadič obsahovat standardní 

řídicí prostředí, které zákazníkovi umožní přidat se 

logiku sám. Toto prostředí je obvykle tvořeno 

softwarovým PLC. 

 

Skriptovaný úkol  

Protože stroje nyní provádějí mnoho různých úkolů 

současně, musí být tyto úkoly definovány v souborech, 

které lze snadno upravovat a aktualizovat. V některých 

případech je potřeba, aby úkoly při jejich zpracování 

byly upravitelné. Místo kompilované řídicí aplikace je 

flexibilnější použít skriptovací jazyk a poskytnout k 

němu editor přímo v ovladači. 

 

Dálkové ovládání a údržba  

V poslední době je stále důležitější poskytovat vzdálený 

přístup ke stroji také proto, aby bylo možné ovládat, 

diagnostikovat a připravit se na údržbu a definovat 

přesné úkoly, které mají být na stroji prováděny. Tím 

bude umožněno, že místní technici budou moci bez 

zvláštního proškolení na tomto konkrétním stroji 

provádět údržbu. 

 

KINGSTAR  

Po přezkoumání různých typů modularity a diskusi o 

osvědčených postupech a technických požadavcích na 

stavbu modulárního stroje pojďme prozkoumat řešení 

KINGSTAR. 

Jak již bylo zmíněno dříve, KINGSTAR je softwarová 

platforma pro automatizaci strojů. Je určena výrobcům 

ovladačů a výrobcům strojů. KINGSTAR je také divizí 

společnosti IntervalZero, společnosti se sídlem v USA, 

s pobočkami po celém světě, specializující se již po 

mnoho desetiletí na systémy pracující v reálném čase a 

vestavěné systémy. 

Historicky byla společnost IntervalZero společností 

zaměřenou na řadiče strojů založené na systému 

Windows. Společnost IntervalZero více než dvacet let 

vyvíjela a udržovala produktovou řadu RTX a 

poskytovala rozšíření pro Windows, které jim umožňuje 

pracovat v reálném čase. RTX se používá s řídicími a 

komunikačními deskami ke stavbě ovladačů strojů. Jak 

se zvyšuje výkon procesorů a objevují se nové 

protokoly průmyslové sběrnice založené na ethernetu, 

zákazníci stále více požadují softwarové protokoly a 

logiku řízení založenou na softwaru. Společnost 

IntervalZero proto vyvinula automatizační softwarovou 

platformu KINGSTAR pro budování inteligentních 

ovladačů strojů.  

KINGSTAR se skládá z pěti komponent: 

 KINGSTAR Fieldbus (EtherCAT® Master pracující 

v reálném čase ) 

 KINGSTAR Motion (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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Řízení a ovládání v reálném 

čase s použitím PC  

 

Prvním důležitým aspektem je hardwarová platforma a 

jak již bylo vysvětleno, standardní počítač s operačním 

systémem světové třídy přináší mnoho výhod. 

 

KINGSTAR běží na 64bitové verzi RTX64 rozšíření MS 

Windows pro práci v reálném čase. To je základní 

součástí platformy KINGSTAR a transformuje Windows 

na operační systém v reálném čase. 

RTX64 se systémem Windows 10 64-bit umožňuje 

vývoj aplikací v reálném čase s C/C++ s nástrojem 

Visual Studio. Lze jej použít na celé řadě počítačů pro 

všeobecné použití a je nasazen v mnoha různých 

průmyslových odvětvích, jako je automatizace a 

robotika, ale také v lékařství, obraně a simulátorech. 

 

Architektura KINGSTAR Fieldbus 

 

Automaticky konfigurovaný 

EtherCAT  

Sběrnice fieldbus KINGSTAR implementuje síťové 

spojení, zásobník Plug & Play EtherCAT® na RTX64. 

Jak již bylo zmíněno v dokumentu IntervalZero, který 

porovnává pět nejdůležitějších průmyslových sběrnic na 

trhu, spol. IntervalZero je přesvědčena, že EtherCAT® 

je nejlepší protokol pro automatizaci strojů, a proto je na 

něm produkt KINGSTAR založen. Aby poskytla 

aplikacím větší flexibilitu, využila společnost 

IntervalZero výhody plynoucí z funkcí skenování 

sběrnice EtherCAT® a vybudovala funkci automatické 

konfigurace, která umožňuje spuštění stejné aplikace s 

různými hardwarovými konfiguracemi. Hlavní výhodou 

této automatické konfigurace je podpora všech hlavních 

značek hardwaru servopohonů a I/O, a uživatelé mohou 

přidávat podporu pro nový hardware na bázi EtherCAT 

bez aktualizace KINGSTAR. Vrstva průmyslové 

sběrnice navíc poskytuje přímý přístup k proměnným, 

jako by byly lokální, a zcela tak skrývá sběrnici před 

aplikacemi. 

 

Funkce automatické konfigurace KINGSTAR Fieldbus 

 

Standardy: EtherCAT, CAN 
DS402, PLCopen, OPC UA 

Jako další doplnění platformy pro inteligentní řízení 

strojů nabízí KINGSTAR také softwarovou komponentu 

pro řízení pohybu. KINGSTAR Motion vyhovuje 

standardním specifikacím PLCopen Motion Control pro 

point to point, synchronizované, skupinové pohyby, 

míchání a kinematiku. S moderními procesory a 

optimalizovanými pohybovými rovnicemi v KINGSTAR 

je možné řídit velké množství os v krátkých dobách 

cyklu. Aplikace mohou například používat 20 os s 

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

Každá osa může používat jinou značku hardwaru a má 
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svůj vlastní režim ovládání. Komunikace s měniči je 

založena na cyklických synchronních režimech, 

interpolace se provádí v řadiči, ale PID může být buď v 

řadiči, nebo v měniči. Algoritmy pohybu umožňují 

provádět modifikace profilu pohybu, i když se již osa 

pohybuje. Synchronizace podporuje koordinaci pro 

elektronické vačkové převody a skupinové pohyby s 

lineárními, kruhovými a šroubovicovými pohyby. Tyto 

funkce KINGSTAR Motion jsou velmi flexibilní, protože 

hlavní osa CAM nebo ozubeného kola může mít více 

podřízených a sama může být virtuální osou nebo 

dokonce být podřízenou jiné osy. Tyto pohybové funkce 

jsou k dispozici pro aplikace pracující v reálném čase i 

pro aplikace běžící jen pod Windows.¨ 

 

 
Architektura řízení pohybů 

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

Třetí komponentou je PLC KINGSTAR, které poskytuje 

plně vybavené a integrované softwarové PLC, založené 

na otevřeném a přístupném RTOS-RTX64 od 

IntervalZero. KINGSTAR PLC také obsahuje doplňkové 

komponenty nebo komponenty třetích stran pro řízení 

pohybu a strojové vidění, které jsou spravovány 

bohatým uživatelským rozhraním pro programátory 

C++, ale také nejen pro vývojáře. 

KINGSTAR Vision pro strojové vidění je balíček GigE 

Vision® pracující v reálném čase, který umožňuje 

zákazníkům na počítači se systémem Windows 

vyvinout řízení pohybu odvozené od vidění pomocí 

OpenCV (open-source knihovny). KINGSTAR Vision je 

komplexní sbírka softwarových nástrojů pro vývoj 

softwarových aplikací strojového vidění, analýzu obrazu 

a lékařské zobrazování na GigE Vision® a mnoha 

dalších kamerových rozhraních. KINGSTAR Vision 

obsahuje nástroje pro každý krok v procesu vývoje, od 

studie proveditelnosti aplikace, přes prototypování, až 

po vývoj a konečné nasazení. 

 
 

PLC KINGSTAR s architekturou KINGSTAR Vision 

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

V neposlední řadě KINGSTAR IoT pro Windows PC 

přidává do řízení vašeho stroje funkce IoT, díky využití 

nejvíce otevřené softwarové platformy pro automatizaci 

strojů. Další informace o tomto tématu naleznete na 

webových stránkách www.kingstar.com a dále pak 

zejména dokument „Čtyři důležité funkce pro 

automatizaci inteligentních strojů – Průmysl 4.0“ 

představuje hloubkovou analýzu tohoto tématu. 
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Přizpůsobitelná platforma  
 

Kromě modularity je další významnou poptávkou na 

trhu možnost přizpůsobení ovladačů nebo strojů. Toto 

téma již bylo rozebráno v dokumentu „Úspěšné řídicí 

aplikace s použitím flexibilního kontroléru stroje“. 

Některé technické požadavky jsou velmi blízké tomu, co 

je potřeba pro modularitu. Softwarová platforma pro 

automatizaci strojů musí být otevřená a musí 

podporovat standardy. Stroje a ovladače jsou stále 

složitější a vývoj jejich funkcí často vyžaduje více týmů 

s různými dovednostmi. Vývoj specifického pohybového 

algoritmu v jádře řadiče vyžaduje dovednosti práce v 

reálném čase a programování v C/C ++, když naopak 

vlastní grafické uživatelské rozhraní pro operátora 

vyžaduje dovednosti HMI v programovacím prostředí 

PLC. K tomu mohou existovat i lepší možnosti jiných 

jazyků a prostředí, například .NET pro uživatelská 

rozhraní vyhrazená například pro systémové 

integrátory. 

 

Závěr 
KINGSTAR byl navržen s ohledem na otevřené 

standardy a požadavky trhu. Modularita je 

pravděpodobně jedním z největších požadavků výrobců 

ovladačů i výrobců strojů. Jiné požadavky, jako je 

přizpůsobení, údržba a vzdálená asistence nebo 

zabezpečení, jsou také silné a jsou rozebrány v jiných 

dokumentech nebo budou v budoucnu předmětem 

dalších pojednání.  

Další bod, který je třeba zmínit, je schopnost platformy 

KINGSTAR přijmout výzvu strategie Průmysl 4.0. 

Většina výrobců strojů, a tedy i výrobců řídicích 

systémů, musí při návrhu brát v úvahu Průmysl 4.0, 

pokud to již není v zadání plánováno. Opět platí, že 

podpora standardů, jako jsou řadiče založené na PC, 

operační systém Windows 10, OPC UA, Azure atd. ... je 

nejlepší metodou pro přípravu další generace vašich 

systémů, může to být řadič nebo stroj, který zahrnuje 

služby IoT. 


