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Americká společnost IntervalZero, zná-
má jako výrobce doplňku RTX pro trans-
formaci Windows na operační systém re-
álného času, vstupuje na český trh se zce-
la otevřeným softwarem pro automatizaci 
strojů na vytváření inteligentních ovlada-
čů, které plní koncepci průmyslu 4.0 a prů-
myslového internetu věcí (IIoT). „Nahraze-
ním hardwarového řízení softwarovým lze 
zredukovat náklady na řízení stroje o 25 až 
50 %, zvýšit efektivitu vývoje a zkrátit dobu 
nutnou pro uvedení výrobku na trh,“ uvádí 
Ladislav Reisner, jednatel společnosti data-
Partner, která zajišťuje distribuci pro český 
a slovenský trh.

Nová platforma KINGSTAR bude předsta-
vena 7. dubna na odborné konferenci v Praze 
v přednáškovém sále Národního technické-
ho muzea pod názvem Kingstar – kompletní 
softwarová plug-and-play platforma pro real-
-time řízení pohybu a strojové vidění na bázi 
IPC. Konference je určena pro technické ře-
ditele, vývojáře a konstruktéry, kteří se zabý-
vají problematikou řadičů pro CNC a pohony, 
robotikou nebo výrobou testovacích, kontrol-
ních, balicích a dalších strojů.

Přednášející představí inovativní způsob 
tvorby řídicích aplikací s využitím komponent 
platformy Kingstar: operačního systému Win-
dows+RTX, komunikačních komponent Fiel-
dbus, komponent pro řízení polohy a pohybů 
Motion Control, softwarového PLC a kompo-
nenty pro strojové vidění Machine Vision – to 
vše v kontextu strategie průmyslu 4.0.

Progresivní způsob tvorby řídicích aplikací

Technický pokrok a vzrůstající integrace 
prvků při programování moderních kompo-
nent, ze kterých se vytvářejí řídicí aplikace 

Na český trh vstupuje softwarová platforma 
Kingstar

pro pokročilou automatizaci, vedou k nárůstu 
spolehlivosti, dostupnosti a univerzálnosti je-
jich použití. To umožňuje masové použití mo-
derních komponent při tvorbě řídicích aplika-

cí mechatronických systémů v běžné průmy-
slové praxi.

Uvedenou skutečnost využívá platfor-
ma Kingstar, která umožňuje lehce navrho-

Kingstar SoftMotion Jde o integrované prostředí pro návrh konsolidovaných, cenově výhodných a škálovatelných řídicích systémů 
pro řízení polohy a pohybu. SoftMotion běží přímo na PC, pro vstupy a výstupy využívá kartu NIC (Network 
Interface Card) a pro komunikaci protokol EtherCAT, který projektanty zbavuje nutnosti používat proprietární 
a nákladný hardware.

Kingstar EtherCAT Kingstar EtherCAT je rozhraní pro komunikaci v reálném čase, které umožňuje inženýrům integrovat vlastní 
algoritmy pro řízení polohy a pohybu nebo software do sítí EtherCAT a dovoluje navrhovat systémy pro řízení 
polohy a pohybu a pro strojové vidění, které splňují přísné požadavky reálného času za velmi přijatelnou cenu.

Kingstar PLC (powered by 
ISaGRAF)

Kingstar PLC je nástroj pro správu aplikací logického řízení, který umožňuje realizovat úplné a integrované 
řízení strojů a linek.

Kingstar Machine Vision Kingstar Machine Vision umožňuje inženýrům navrhovat aplikace a funkce pro snímání obrazu z kamer 
s rozhraním GigE Vision, popř. jiných, pro jeho zpracování, analýzu, zobrazení a archivaci výsledků. Je zde 
k dipozici filtrování v reálném čase prostřednictvím ovladače GigE Vision, nástroj pro nastavení kamery, 
knihovna komunikace a rozhraní pro Real-time GigE Vision, vestavěné funkce OpenCV pro použití s aplikacemi 
RTSS Vision.

IntervalZero RTX64 RTX64 je základ celé platformy Kingstar a nahrazuje hradlová pole (FPGA) a signálové procesory (DSP) tím, 
že transformuje operační systém Windows na operační systém reálného času. Tak se snižují náklady na vývoj 
a významně zvyšuje kvalita vestavných systémů.

Tab. 1. Základní komponenty platformy Kingstar

aplikace

řízení  
v  
reál-
ném 
čase

komponenty Windows

aplikace reálného času

řízení

vrstva abstrakce

protokoly

HMI webový 
server

link na 
cloud SCADA MES ERP

aplikace C/C++ nebo Kingstar PLC

lokální 
I/O

strojové 
vidění

GigE

robot
aplikace 

MC 3. stran

Kingstar SoftMotion

Kingstar 
EtherCAT

Profinet CANopen

RTX64

RTEX
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vat, vyvíjet a integrovat aplikace pro říze-
ní strojů jen s využitím obecně dostupného 
hardwaru a s tvorbou softwarových ovlada-
čů. To v principu obnáší realizaci automa-
tizační logiky softwarem v IPC (průmyslo-
vém PC) se síťově připojeným standardním 
I/O hardwarem libovolných výrobců. Plat-
forma Kingstar osvobozuje konstruktéry, ne-
boť nahrazuje proprietární hardware obecně 
dosažitelnými, softwarově řízenými ovlada-
či pohybů a polohovacími systémy se strojo-
vým viděním. Tyto řídicí aplikace se vytvá-
řejí rychle a cenově velmi efektivně, včet-
ně jejich následné údržby a dalšího rozvoje. 
Platforma Kingstar je určena pro realizaci ří-
dicích aplikací robotických, testovacích, tří-
dicích a dalších strojů a soustrojí. „Umožní 

firmě rychle vyvíjet a dodávat řídicí systé-
my průmyslových strojů na bázi IPC s vy-
nikající kvalitou a za polovinu ceny hard-
warově proprietárního řešení,“ konstatuje 
Ladislav Reisner.

V čem nadchne

Odborníky zodpovědné za technická řeše-
ní a rozvoj automatizačních prostředků u zá-
kazníků nebo ve vlastní firmě jistě zaujme, že 
platforma Kingstar je hardwarově nezávislá, 
ovládá hardware různých značek a je kompa-
tibilní s mnoha standardy pro integraci apli-
kací. V běžných průmyslových PC poskytuje 
vynikající kvalitu řízení s přesností reálného 
času, zároveň nahrazuje veškerou signálovou 

proprietární kabeláž strukturovanou kabeláží 
sítě EtherCAT. Komponenty se zapojují způ-
sobem plug-and-play.

Pro zájemce o to, čím je řešení od společ-
nosti IntervalZero v oblasti automatizace strojů 
v současné době průlomové, jak garantuje zvý-
šení produktivity vývoje i údržby aplikací či 
zda lze do aplikací snadno přidávat další prv-
ky řízení nebo protokoly třetích stran, je urče-
na odborná konference – registrace je spuštěna 
na webu společnosti dataPartner. O klíčových 
tématech včetně představení ukázky použití 
budou hovořit experti ze společnosti Interval-
Zero. Vstup pro odbornou veřejnost je zdarma.

Více o konferenci a registrace na webu 
datapartner.cz.

(dataPartner)

  Společnosti RS 
Components a SKF upevňují 
své obchodní vztahy

Společnost RS Components (www.rs-on-
line.com) se nespecializuje jen na elektroni-

ku, ale i na mechanické komponenty. Nyní uza-
vřela novou smlouvu o přímých dodávkách se 
švédským výrobcem ložisek, firmou SKF. Tato 
smlouva společnosti RS umožní rychle rozší-
řit svou nabídku výrobků této proslulé značky.

Společnost SKF vyrábí kromě ložisek, těs-
nění a produktů pro přenos mechanické ener-

gie také širokou škálu průmyslových maziv 
a mazacích systémů, systémů pro průmyslo-
vou diagnostiku a nástrojů pro montáž a de-
montáž ložisek.

Užší spolupráce se společností RS dovolí 
firmě SKF pokrýt širší zákaznickou základ-
nu na více trzích. (ed)

krátké zprávy 


