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aplikáciami.	Takto	možno	pomocou	predpripravených	funkcií	ľahko	
realizovať	komunikáciu	softvérového	PLC	s	cloudovými	systémami	
a	pripojenie	k	databázam	alebo	použiť	niektorý	z	iných	komunikač-
ných	protokolov	 (OPC-UA/DA,	TCP/IP,	 IEC	61850/IEC	61400-25	
a	ďalšie).	Ďalšou	možnosťou	komunikácie	ADS	je	použitie	zdarma	
dostupného	programového	rozhrania	pre	niektorý	z	mnohých	pod-
porovaných	 programovacích	 jazykov	 (okrem	 iného	 C	 #,	 C/C++,	
JavaScript,	 Visual	Basic,	 Java	 alebo	Delphi),	 čím	možno	 vytvoriť	
vlastnú	aplikáciu	pre	používateľský	mód,	ktorá	bude	komunikovať	
s	TwinCAT	runtime.

Vývojové prostredie TwinCAT

Ako	teda	prebieha	programovanie	systému	TwinCAT?	Vývojové	pro-
stredie	 je	 integrované	do	Microsoft	Visual	Studio.	Základná	 inšta-
lácia	TwinCAT	obsahuje	 tzv.	Shell	Visual	Studio,	v	ktorom	možno	
aj	bez	potreby	licencie	Visual	Studio	programovať	PLC	(jazyky	ST,	
FBD,	LD,	SFC,	CFC).	Používatelia,	ktorí	už	využívajú	Visual	Studio	
Professional,	môžu	navyše	integrovať	TwinCAT	do	už	nainštalovanej	
plnej	 verzie	 Visual	 Studio	 a	 programovať	 PLC	 aj	 bežné	 aplikácie	
vo	 vyšších	 programovacích	 jazykoch	 v	 rámci	 jedného	 vývojového	
prostredia.	Vývojové	prostredie	TwinCAT	obsahuje	z	hľadiska	funk-
cionality	PLC	okrem	PLC	programovania	aj	editor	HMI,	safety	edi-
tor,	nastavenie	pohonov	a	V/V	modulov,	takže	nie	je	nutné	používať	
viac	 rôznych	 programovacích	 nástrojov,	 všetko	 prebieha	 v	 rámci	
jedného	vývojového	prostredia.	Integrácia	do	Visual	Studio	tiež	pri-
náša	možnosť	použitia	nástrojov	na	správu	verzií	zdrojových	kódov	
(ako	Team	Foundation	Server,	GIT	alebo	Subversion).	TwinCAT	tiež	
podporuje	 rozšírenie	normy	 IEC61131	o	možnosť	písať	objektovo	
orientovaný	PLC	kód.	Štruktúru	jednotlivých	tried	možno	navrhnúť	
pomocou	 integrovaného	 grafického	 editora	 diagramu	 tried	 podľa	
štandardu	UML	(unified	modelling	language),	na	základe	ktorého	sa	
automaticky	generujú	kostry	programových	prvkov	zodpovedajúce	
triedam,	rozhraniam	a	všetkým	väzbám	medzi	nimi.

simulácia a testovanie programu

Simulácia	a	 testovanie	 riadiaceho	programu	pre	TwinCAT	pred	fi-
nálnym	nasadením	môže	prebiehať	v	podstate	na	ľubovoľnom	PC.	
Na	 inštaláciu	TwinCAT	ako	takú	nie	 je	potrebná	žiadna	špeciálna	
licencia,	 súčasťou	 online	 voľne	 dostupnej	 inštalácie	 je	 vývojové	
prostredie	(je	zadarmo)	a	runtime,	ktorý	môže	bežať	v	režime	skú-
šobných	licencií	(sú	tiež	zadarmo,	ale	treba	ich	každých	sedem	dní	
obnoviť	z	vývojového	prostredia).	Simulácia	a	testovanie	programu	
TwinCAT	teda	môže	prebiehať	v	podstate	na	akomkoľvek	počítači	
a	nie	 je	potrebné	ani	 kúpa	akýchkoľvek	 licencií.	 Licenciu	 je	 teda	
nutné	 zakúpiť	 až	 pri	 reálnom	 nasadení	 hotového	 a	 odladeného	
programu.

záver

Softvérové	 riadenie	 spoločnosti	 Beckhoff	 sa	 používa	 už	 od	 roku	
1988,	a	to	pod	rôznymi	názvami	a	s	rôznou	funkcionalitou.	Prvé	
softvérové	riadenie	Beckhoff	malo	názov	S1000	a	bežalo	pod	ope-
račným	 systémom	 DOS.	 Ďalším	 krokom	 bol	 veľmi	 známy	 a	 stá-
le	 hojne	 používaný	 TwinCAT	 2,	 ktorý	 bol	 uvedený	 na	 trh	 v	 roku	
1996.	Od	roku	2010	sa	začala	používať	najnovšia	verzia	riadiaceho	
systému,	a	 to	TwinCAT	3.	V	priebehu	času	zaznamenal	TwinCAT,	
samozrejme,	významné	zmeny	a	od	momentu	jeho	vzniku	pribudlo	
množstvo	 nových	 funkcií	 (nedávno	 napríklad	 počítačové	 videnie	
alebo	komunikácia	s	cloudom),	ale	základná	funkcia,	a	to	rozšíre-
nie	operačného	systému	Windows	o	možnosť	reálneho	času	a	PLC	
riadenia,	zostáva.

výkonný špičkový  
prieMyselný počítač nuvo-6108Gc
Nuvo-6108GC	je	počítač	od	výrobcu	Neousys	Technology,	ktorý	
získal	za	tento	model	ocenenie	Best	Choice	Award	2018	v	Taipei.

Nuvo	 je	 prvý	 priemyselný	
počítač	do	náročných	podmie-
nok,	pričom	spĺňa	podmienky	
a	 očakávania	 zákazníkov	 pre	
čoraz	 vyšší	 výkon	 výpočtovej	
techniky	 i	 v	 priemyselnom	
prostredí.	 Tento	 model	 pod-
poruje	 Intel	 chipset	 C236	
a	možno	ho	osadiť	výkonnými	
procesormi	 radu	 Intel®	Xeon®	
E3	V5	a	tiež	šiestou	generáciou	procesorov	Intel®	Core™	i7	a	i5.	
Výkonný	 priemyselný	 počítač	 možno	 osadiť	 pamäťou	 DDR4,	
a	 to	 až	 s	 kapacitou	 32	 GB.	 Najväčšou	 prednosťou	 radu	 Nuvo	
je	 možnosť	 inštalácie	 plnohodnotnej	 grafickej	 karty	 NVIDIA®	 až	
do	výkonu	250	W	TDP.	Okrem	iného	ponúka	tento	modelový	rad	
aj	ďalšie	dve	PCIe	8x	 rozhrania,	 jedno	mini	PCIe,	 jedno	M.2	B	
rozhranie	a	možnosť	osadenia	3G	alebo	4G	SIM	karty.	K	dispo-
zícii	sú	aj	bežné	rozhrania:	4x	Port	USB	3.0,	2x	sériový	port	(2x		
RS-232/422/485),	4x	SATA,	2,5“	HDD	(RAID	0/5/10),	2x	video-
port	DVI-D,	2x	LAN	port	GbE	Intel®	i219-LM,	i210-IT.	V	prípade	
záujmu	vám	radi	poskytneme	podrobnejšie	informácie.

www.elvac.sk

Quick changer  
– nÁstroj na posilnenie FlexiBility 
kolaBoratívnych aplikÁcií
Spoločnosť	OnRobot,	vedúci	poskytovateľ	inovatívnych	koncových	
nástrojov	pre	kolaboratívne	roboty,	predstavila	na	svojom	partner-
skom	stretnutí	Collaborative	Automation	Tour	2018	v	Prahe	pro-
dukt	Quick	Changer	určený	na	rýchle	prestavenie	kolaboratívnych	
aplikácií.	 Quick	 Changer	 vyvinutý	 a	 patentovaný	 firmou	 Purple	
Robotics,	získanou	v	nedávnej	akvizícii,	ponúka	výrobným	firmám	
využívajúcim	 kolaboratív-
ne	 roboty	 ďalšie	 zvýšenie	
flexibility	 prostredníctvom	
rýchlej,	jednoduchej	a	bez-
pečnej	 výmeny	 koncových	
nástrojov.

Produkt	je	plne	kolaboratív-
ny	–	bez	ostrých	hrán,	s	jed-
noduchou	 manipuláciou		
a	s	hmotnosťou	iba	200	gramov.	Nízka	hmotnosť	má	zanedbateľ-
ný	vplyv	na	zaťaženie	robota	a	minimálna	vzdialenosť	od	TCP	re-
dukuje	opotrebenie	kĺbov	robota.	Quick	Changer	uvoľňuje	koncové	
nástroje	na	jedno	kliknutie	a	po	pripevnení	sú	nástroje	automatic-
ky	nastavené	do	správnej	pozície	s	presnosťou	0,02	mm.	Quick	
Changer	 môže	 byť	 využitý	 na	 akomkoľvek	 robotickom	 ramene,	
drone	či	inom	zariadení	s	obrubou	podľa	štandardu	ISO-9409-1.	

S	novým	produktom	nemusia	už	podniky	používať	ťažké	a	nebez-
pečné	predmety	na	výmenu	nástrojov	so	špicatým	zakončením	či	
ostrými	hranami.	Quick	Changer	prehlbuje	 interakciu	medzi	 ro-
botmi	a	ľuďmi	o	ďalšie	prvky	bezpečnosti	a	spoľahlivosti.	Nové	za-
riadenie	je	teraz	k	dispozícii	v	širokej	sieti	distribútorov	OnRobot.	

„V	dnešnom	výrobnom	priemysle	je	flexibilita	ohľadom	rýchlo	sa	
meniacich	požiadaviek	zákazníkov	kritickým	faktorom	úspechu,“	
povedal	Enrico	Krog	Iversen,	výkonný	riaditeľ	OnRobot.	„Nový	pro-
dukt	dokáže	výrazne	urýchliť	prestavenie	medzi	kolaboratívnymi	
aplikáciami	 s	 využitím	 rýchlejšej	 výmeny	 koncových	 nástrojov.	
Rovnako	ako	naše	uchopovače	a	ďalšie	produkty,	aj	Quick	Changer	
je	plne	kolaboratívny,	čo	znamená,	že	je	jednoduchý	na	použitie,	
nákladovo	efektívny	a	úplne	bezpečný.“

www.onrobot.com
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