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pohony a akční členy

polohy a pohybu, včetně čtení výchozích nasta-
vení. V online režimu je možné v reálném čase 
číst vstupní data příslušná k danému kroku.

Software umožňuje zjišťovat frekvenční 
charakteristiku mechanismu a motoru. Je-
-li zjištěna rezonanční frekvence, pomáhá to 
zkrátit dobu nastavení pohonu.

Funkce Fit Gain automaticky vyhledává nej-
lepší nastavení „tuhosti“ regulátoru. Tato funkce 

je dostupná také pro nastavení regulace se dvě-
ma stupni volnosti: nejprve se vybere metoda 
nastavení, potom se nahraje měření a v třetím 
kroku se výpočtem potvrdí získané hodnoty.

Software Panaterm poskytuje možnost 
monitorovat teploty hlavních komponent po-
honu. Při překročení zadané meze je aktivo-
ván alarm. Sledování teplot komponent po-
honu však navíc umožňuje odhadovat jejich 

Panasonic na veletrhu SPS

Digitalizace výrobních procesů vede k možnosti efektivně vyrábět malé série výrob-
ků přesně přizpůsobených požadavkům zákazníků. To již není pouhá vize, ale skutečnost –  
a výrobky Panasonic Industry k tomu přispívají. Panasonic Industry neustále rozšiřuje svou 
nabídku pro propojené výrobní systémy a integraci stávající techniky do systémů podle kon-
cepce průmyslu 4.0. 

Přesvědčit se o tom budou moci návštěvníci veletrhu SPS – Smart Production Solutions, 
který se koná od 26. do 28. listopadu 2019 v Norimberku. Stánek firmy Panasonic Indust-
ry Europe bude v hale 4A, č. 341. 

Panasonic se zde bude prezentovat jako dodavatel kompletních řešení, který nabízí vše, 
od studií proveditelnosti až po hardware a software přizpůsobený na míru a školení z pro-
gramu Panasonic Industry Academy pro různé oblasti průmyslu. To vše poskytuje Panasonic 
Industry zákazníkům nejen v Německu: do Norimberku přijíždějí odborníci z celé Evropy, 
včetně mnoha inženýrů a konstruktérů z Česka.

V článku již byla zmíněna jedna naprostá novinka: servopohon Minas A6 Multi 400V 
určený speciálně pro evropský trh. K dalším novinkám patří komunikační modul FP-I4C, 
který umožňuje propojit malé řídicí jednotky s řídicím systémem. Je vhodný zvláště pro ty 
řídicí jednotky, které nemají vlastní ethernetové rozhraní. Modul jim přináší kromě dovy-
bavení ethernetovým rozhraním integrovaný webový server a FTP klient.

Návštěvníky jistě zaujme nový ovládací terminál HMX700, který kombinuje možnost 
ovládání komplexních aplikací IoT s velkou odolností nutnou v průmyslových podmínkách. 
Terminál je vybaven displejem s velkým rozlišením a s funkcí multi-touch; přitom má vel-
mi malou spotřebu a dlouhou životnost. 
[Tisková zpráva Panasonic Industry Europe, říjen 2019.]  (Bk)

životnost a předcházet neočekávanému selhá-
ní. Novou funkcí je sledování teploty sníma-
če polohy. Teplota vnitřního prostoru sníma-
če polohy je cenná pro monitorování činnos-
ti motoru a diagnostiku závad.

Panasonic dále pro výběr servopohonů, 
AC i bezkartáčových, nabízí software Mse-
lect. Software pomůže uživateli vybrat vhod-
nou velikost motoru a jeho variantu vhodnou 
pro danou úlohu. Mselect je dostupný jako 
aplikace ke stažení na osobní počítače s OS 
Windows. Pro konstruktéry, kteří pohony 
vybírají méně často a nechtějí si do počíta-
če instalovat speciální aplikaci, je k dispozici 
webový vyhledávač, který uživateli pomůže 
najít nejlepší servomotor, příslušnou jednot-
ku řízení polohy a pohybu a všechny potřebné 
kabely a další příslušenství. Pomocí tlačítka 
Compare selected products je možné porov-
nat data tří různých pohonů.

Závěr

Společnost Panasonic vyvíjí a vyrábí kom-
ponenty pro průmyslovou automatizaci té nej-
vyšší kvality a spolehlivosti již mnoho let. 
Zároveň dbá na životní prostředí a úsporu 
zdrojů všude tam, kde je to možné. Odolnost 
výrobků je v oblasti průmyslové automatiza-
ce zásadní. Právě proto Panasonic u servopo-
honů nabízí tříletou záruční dobu. Při výbě-
ru pohonů, jejich použití a řešení případných 
problémů zákazníkům pomůže vyškolený 
tým odborníků.

Petr Bartošík

Vítězem mezinárodní soutěže start-upů 
Connect Visions to Solutions, kterou pořádá 
Česko-německá obchodní a průmyslová ko-
mora (ČNOPK), se stal český 4dot Mechat-
ronic Systems. Porota ho vybrala ze čtyř fi-
nalistů, kteří prezentovali svá řešení z oblas-
ti umělé inteligence na konferenci AI Forum, 
jež se konala 25. října v Hauch Gallery v Pra-
ze. Přihlášku do čtvrtého ročníku soutěže po-
slalo téměř 200 mladých firem z 30 zemí. Na 
konferenci AI Forum představili své vize pro 
využití umělé inteligence a konkrétní obchod-
ní modely experti z globálních společnos-
tí, univerzit z Německa a Česka i pražské-
ho magistrátu.

Pro partnery soutěže, firmy Bosch, Sie-
mens a Škoda Auto a hlavní město Prahu, se 
letos hledala inovativní řešení na bázi umě-
lé inteligence (AI). Výherce soutěže, český 
start-up 4dot Mechatronic Systems, kterého 
do finále nominoval Siemens, vyvinul zaří-
zení, jež pomocí senzorů a následné analýzy 

Soutěž Connect Visions to Solutions vyhrál 
start-up 4dot Mechatronic Systems

sleduje stav výrobních strojů a pomáhá včas 
předejít jejich závadám. Zařízení sbírá data ze 
snímačů a odesílá je do cloudu, kde jsou vy-
hodnocována. Jejich systém je určen zejmé-
na pro obráběcí a tvářecí stroje a firma jej již 
představila na veletrzích EMO v Hannoveru 
a MSV v Brně.

Cenu publika získal německý start-up 
Brigh ter AI, který se specializuje na anonymi-
zaci dat sesbíraných ve veřejných prostorech 
a umožňuje jejich další využití a analýzu.

Finále start-upového klání předcházela 
mezinárodní konference AI Forum. Konfe-
renci zahájily bavorská státní ministryně di-
gitální agendy Judith Gerlachová a náměstky-
ně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvana 
Jirotková. Ute Schmidová, profesorka z uni-
verzity v Bamberku, a Michal Pěchouček, 
technický ředitel společnosti Avast, hovoři-
li nejen o příležitostech, ale i o rizicích umě-
lé inteligence. Obzvláště citlivé je nakládání 
s osobními údaji. Metody umělé inteligence 

jsou totiž velmi náročné na velké objemy dat, 
z nichž se musí učit, jinak jsou „slepé“. Rad-
ní Vít Šimral představil iniciativu Prague AI 
a online kurzy, které mají umělou inteligenci 
přiblížit občanům Prahy. „Vnímáme obrov-
ský potenciál umělé inteligence, block chainu 
nebo internetu věcí nejen pro podnikatel-
ský sektor, ale i pro město a jeho obyvate-
le,“ řekl Šimral.

Partnerské firmy na fóru prezentovaly pří-
klady užití umělé inteligence od dopravy 
přes zemědělství a strojírenství až po zdra-
votnictví.

Soutěží Connect Visions to Solutions od 
jejího začátku prošlo už téměř pět stovek mla-
dých firem z celého světa. Vůbec prvním ví-
tězem byl český start-up Neuron Soundware, 
dnes jeden z nejúspěšnějších start-upových 
počinů v Evropě v oblasti prediktivní údržby.

Více na www.industryai.cz.
[Tisková zpráva ČNOPK, říjen 2019.]
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