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Firma B & R ponúka moderné rieenie
polohových aplikácií  CNC, PLC a vizualizáciu v jednom zariadení. Priemyselné PC sa stali pevnou súèasou sveta
automatizácie. Operaèný systém Windows sa neprijíma bez výhrad, predsa
vak je celosvetovo najrozírenejí a je
vnímaný ako tandard. Vzh¾adom na to,
e spo¾ahlivos, stabilita a výpoètový výkon priemyselných PC trvalo rastú, rozhodla sa firma B & R uvies systém
softCNC pre PC, ktorý sa vyznaèuje stabilitou, prácou v reálnom èase a komfortom pri ovládaní. Pozoruhodné výsledky
boli dosiahnuté pri rezaní vodným lúèom, laserom a plameòom.
Integrované rieenie
Vetky softvérové komponenty systému od B & R, softCNC, ktoré
sú potrebné pre automatizáciu stroja (CNC  computer numerical
control, programovate¾ný automat, PLC  programmable logic
control a vizualizácia) beia na jednom procesore. Integrovaná
systémová architektúra otvára enormné perspektívy na zvyovanie
rýchlosti odozvy, prestupnosti dát, a presnosti pri paralelnom zníení nákladov. Pri ve¾kých objemoch dát eliminuje monos priameho prístupu do pamäti (DMA) èasovo nároèné presuny a rovnako zrých¾uje ináè pomalú obnovu dát. Pouívate¾ môe systém
softCNC ¾ahko rozirova pod¾a poiadaviek aplikácie a pouitého
procesora.
Otvorený a flexibilný riadiaci systém
Flexibilná architektúra systému spolu s neobmedzeným prístupom k najrôznejím rozhraniam dávajú pouívate¾ovi monos zakomponova vlastné softvérové komponenty priamo do aplikácie.
Parametre osí, korekcia pohybov a ïalie procesné dáta môu by
menené v reálnom èase. Za behu je moné napr. priradi os inému
kanálu v systéme CNC, spracúva a reagova na udalosti typické
pre pouitú technológiu (príkladom je prepnutie z polohovej regulácie osi na momentovú reguláciu) alebo ve¾mi rýchlo reagova
na neoèakávané zmeny v technologickom postupe. To je moné
vïaka synchronizácii PLC a systému CNC, ako aj prepojeniu pohonov a ïalích prídavných zariadení (ostrovèeky vstupov a výstupov apod.) prostredníctvom zbernice na riadenie v reálnom èase
Ethernet Powerlink.
Pouívate¾ má pri rieení svojich poiadaviek na výber zo irokej
palety hardvérových a softvérových komponentov B & R. Pre rieenia, ktoré vyadujú kombináciu PLC a polohovacích funkcií alebo funkcií CNC, je takéto integrované rieenie B & R vo¾bou na prvom mieste.
Rozsiahle funkcie CNC
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V tandardnej konfigurácii sú k dispozícii tyri na sebe nezávislé
kanály CNC. Kadý z nich môe interpolova a devä osí, prièom
os, realizovaná viacerými pohonmi (portál), je povaovaná za jednu os. Systém CNC ponúka okrem rozsiahlej mnoiny povelov
pod¾a DIN 66025, resp. ISO 6983, pestrú paletu ïalích funkcií:
 bezrázové trajektórie,
 dynamické predvídanie  funkcia Look Ahead,






spätný chod po trajektórii,
mechanizmy resetu programov CNC,
signálové funkcie trigger a latch,
mechanizmy teach in a teach probe.

Program v PLC môe riadi ¾ubovo¾né mnostvo prídavných osí,
ktoré sú v princípe nezávislé na systéme CNC. Prostredníctvom
elektronických prevodoviek, vaèiek a irokej palety vo¾ne definovate¾ných udalostí môu vak by tieto osi zviazané s pohybmi osí
v systéme CNC. Vïaka výkonnému rozhraniu medzi systémom
PLC a CNC môe by navye správanie celého systému nastavené
tak, aby presne vyhovovalo poiadavkám aplikácie. Okrem vyie
uvedených funkcií, existujú pre systém CNC, ako aj pre ostatné
osi, rôzne simulaèné mody, ktoré umoòujú analýzu pohybu bez
toho, aby bolo treba vyvoláva mechanický pohyb v jednotlivých
osiach. Na úèely diagnostiky sú k dispozícii výkonné chybové záznamy (urnály), pomocou ktorých sa dajú chronologicky zdokumentova vetky interakcie medzi systémami PLC a CNC a medzi
systémom CNC a pohonmi, vrátane odovzdávaných parametrov
a hlásení.
Grafické rozhranie na mieru
Tendencia cie¾ových zákazníkov nezamestnáva odborníkov na
CNC vedie mnohých výrobcov k vývoju intuitívne ovládaných obsluných prostredí. Znamená to vlastne posun od programovacích
jazykov k abstraktným popisom procesu, ktoré sa vytvárajú graficky alebo pomocou menu, prispôsobeného konkrétnym výrobným
technológiám. S oh¾adom na systémové prostriedky si pouívate¾
systému softCNC môe vybra vizualizáciu na báze Windows alebo vlastnú intuitívnu vizualizáciu od spoloènosti B & R s obdobou
princípu look and feel, aký poznáme z Windows. Pre obidva varianty ponúka B & R výkonné softvérové balíky (Genesis32, resp.
B & R Visual Components). Vizualizácie je moné vytvára aj s ázijskými znakovými sadami alebo azbukou. Na strane HV má zákazník monos vybra si zo irokej ponuky priemyselných PC spoloènosti B & R (napr. aj ovládanie pomocou dotykovej obrazovky,
zákaznícke rieenie predného panela atï.).
Ethernet Powerlink
Rýchlos a presnos sa radia medzi najdôleitejie kritériá v pohonárskej technike. Výmena dát pri nových systémoch s nadradeným systémom CNC preto prebieha prostredníctvom zbernice
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Ethernet Powerlink. Tento nový tandard, vyvinutý firmou B&R,
umoòuje komunikáciu na stroji striktne v reálnom èase. Táto vysokorýchlostná sie je postavená na báze Fast Ethernetu s prenosovou rýchlosou 100 Mbps. Mnohým pouívate¾om Windows známy protokol TCP/IP bol nahradený synchrónnym sieovým
protokolom s rýchlou odozvou. Výhodou tejto technológie je, e
ve¾ká prenosová rýchlos umoòuje vyui celú írku prenosového
pásma pri minimálnom rozptyle v èasovaní zbernice.
Integrovaná technika pohonov
Digitálne servozosilòovaèe ACOPOS sú urèené na riadenie synchrónnych a asynchrónnych motorov v prúdovej, rýchlostnej a polohovej sluèke. Ich integrovanou súèasou sú brzdné rezistory
a napájací filter (EMC). Samozrejmosou je monos prepojenia
èastí DC viacerých servopohonov pomocou zbernice DC, ktorá
umoòuje maximálne efektívne vyuitie dodávanej energie.
Výborné riadiace vlastnosti zaisuje predovetkým pouitie signálového procesora (DSP), ktorý poskytuje dostatoèný výkon na výpoèet vetkých pohybových parametrov, a tie neustále sleduje zaaenie výkonových èastí servozosilòovaèa a pod¾a neho potom
riadi jeho funkciu. Na základe údajov z teplotných snímaèov
umiestnených na piatich miestach (doska ploných spojov, kondenzátory, brzdný rezistor, IGBT a motor) sa v reálnom èase tvorí
matematický teplotný model, èím sa následne urèuje skutoèné výkonové zaaenie jednotlivých èastí. Vïaka tomu je servozosilòovaè schopný v pièkách dodáva relatívne vysoké prúdy, a tým
aj výkony bez nebezpeèia vlastného pokodenia.
Pod¾a pouitia sa poadujú rozdielne hodnoty otáèok a krútiacich
momentov motorov. Motory B & R popri atribútoch, ako je výkon
a kvalita spracovania, disponujú ete jednou ve¾kou výhodou
 elektronickým typovým títkom. Ide o pamä EEPROM, v ktorej
sa uchovávajú vetky relevantné mechanické a elektrické parametre motora. V zhone pracovného dòa to prináa dvojitý efekt:
rutinné pracovné a servisné zásahy sú výrazne u¾ahèené a prípadná výmena je moná bez zdåhavého zadávania parametrov.
Záznamy momentov, rýchlostí, teplôt atï. sú pouívate¾ovi k dispozícii pre reguláciu a diagnostiku. Pomocou funkcie osciloskop,
ktorá je integrovaná do vývojového prostredia, môeme sledova

vetky detaily pohybov mechaniky. V praxi to znamená výrazné
zníenie nákladov na uvedenie do prevádzky a servis.
Sie internet
Od riadiaceho systému s modernou architektúrou sa dnes oèakáva monos vzdialenej diagnostiky a pripojenie k sieti internet.
Uprednostòuje sa vytáèané spojenie a ethernetové rozhranie na
pripojenie k sieti intranet. Týmto spôsobom môe výrobca, ako aj
koncový zákazník vyuíva vetky monosti, ktoré internet ponúka. Cez web je moná vzdialená diagnostika, h¾adanie porúch a update softvéru od CNC a PLC a k pohonom. V opaènom smere
môu by automaticky vysielané správy a alarmy stroja formou
elektronickej poty alebo SMS do celého sveta. Uvedené prístupy
výrazne redukujú dobu odstavenia stroja pri problémoch.
Systém softCNC od B & R je ekonomicky výhodná kombinácia
elektroniky a technológie s novými funkciami. K jeho presadzovaniu prispieva najmä to, e výrobcom dnes mimoriadne záleí
na produktivite svojich strojov, v záujme ktorej sa neobávajú vyui
monosti najmodernejej riadiacej techniky.
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