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Novinky ze společnosti 
Unitronics
Společnost Unitronics, která již od roku 
1989 vyvíjí a vyrábí programovatelné au-
tomaty (PLC) s vestavěným operátorským 
rozhraním, uvádí na trh pozoruhodné no-
vinky, které zlepší komunikační možnosti 
PLC a výrazně ulehčí práci programátorům 
průmyslových aplikací. Unitronics tak po-
kračuje v dlouhodobém intenzivním vývoji 
a vylepšování svých produktů.

Loňské novinky

V loňském roce byl výrobní program roz-
šířen o tři řady programovatelných automa-
tů nové generace, které mají speciální funkce 
a komunikační možnosti. Jde o PLC typu Vi-
sion350™ (obrázek v inzerátu) s 3,5" barev-
ným dotykovým displejem, který je nejmen-
ším na světě, a dále o PLC řady Vision130™ 
(obr. 1). Tyto programovatelné automaty exis-

tují v několika různých provedeních, lišících 
se konfigurací vestavěných vstupů a výstupů, 
které zahrnují jak klasické binární (tranzisto-
rové i reléové), tak napěťové nebo proudové 
analogové vstupy a výstupy. Některé modely 
jsou osazeny také teplotními vstupy pro při-
pojení termočlánků nebo odporových senzo-
rů Pt100. Další novou řadou je Vision570™ 
s barevným 5,7" dotykovým displejem (obr. 
2). Tato jednotka nemá vestavěny žádné vstu-
py a výstupy, takže ji lze použít i jako samo-
statný operátorský panel, který je možné na-
programovat v jazyku kontaktních schémat. 
Vstupy a výstupy jsou k dispozici buď v „na-
cvakávacím“ modulu nebo v externích roz-
šiřujících modulech, které jsou kompatibilní 
se všemi PLC od společnosti Unitronics. Ří-
dicí systém tak může přímo ovládat až 171 
vstupů a výstupů.

Podpora paměťových karet SD a SD Micro

V současné době uvádí společnost Unitro-
nics na trh plnou podporu paměťových karet 
SD (Secure Digital) a SD Micro pro všech-
ny programovatelné automaty nové generace. 

Obsluha může pomocí karet SD např. stáh-
nout z PLC naprogramovaný projekt či ope-
rační systém nebo jej tam naopak nahrát. Pa-
měťové karty mohou být využívány také jako 
úložiště provozních dat v podobě datových ta-
bulek, které lze vyexportovat do formátu MS 
Excel. Podobně je možné nahrát např. dato-
vé receptury z paměťové karty do databáze 
v řídicím systému. Na kartu lze ukládat i zá-
znamy alarmů.

Vzdálené moduly se vstupy a výstupy

Další pozoruhodnou novinkou z dílny spo-
lečnosti Unitronics jsou rozšiřující adaptéry 
EX-RC1, které disponují rozhraním CAN. 
K těmto modulům lze připojit až osm libovol-
ných již existujících modulů se vstupy a vý-
stupy, které pak mohou být na dálku (přes síť 
CAN) obsluhovány programovatelnými au-
tomaty Unitronics zapojenými do téže sítě. 
Komunikace prostřednictvím speciálního pro-
tokolu společnosti Unitronics, UniCAN, pro-
bíhá tak, že moduly se v síti chovají jako pod-
řízené stanice (slave) a PLC jako řídicí sys-
tém – master. K jednomu řídicímu systému 
je takto možné připojit až 512 vzdálených 
vstupů a výstupů.

Obr. 2. Programovatelný automat řady Visi
on570™ lze doplnit paměťovou kartou SD
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Obr. 1. Programovatelný automat řady Vi
sion130™
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Alarmy

Alarmy informují obsluhu stroje o jednot-
livých událostech, které jsou vyvolány pomo-
cí binárních nebo celočíselných proměnných. 
Tyto zprávy mohou detailně instruovat obslu-
hu o dalším postupu, vyžadovat určitý úkon 
a mohou hrát aktivní roli jako podmínky pro 
spouštění procesů. Alarmy, kterých může být 
až 128, se zobrazují na systémové obrazovce, 
takže není třeba je programovat.

Funkce webového serveru

Další novinkou je funkce webového ser-
veru. Programovatelné automaty Unitronics 
nové generace se mohou chovat jako servery 
a generovat webové stránky, na kterých mo-

hou být vyobrazeny hodnoty proměnných, 
časovačů, čítačů i hlášení alarmů. Tuto funk-
ci mohou PLC vykonávat, pouze pokud jsou 
zapojeny do sítě Ethernet.

Zasílání e-mailů

Všechny programovatelné automaty Unit-
ronics s ethernetovým rozhraním mají nyní 
možnost na základě programu odesílat e-mai-
ly. Podmínkou je přístup na server SMTP nebo 
ESMTP přes Ethernet.

Řízení krokových motorů

Prostřednictvím „nacvakávacích“ modulů 
poskytují řídicí systémy Vision570 vysoko-
rychlostní výstupy. Ve spojení s programova-

cím softwarem jsou konfigurovatelné a uzpů-
sobené pro řízení krokových motorů.

Další nové funkce

Knihovny textových řetězců (strings) usnad-
ňují naprogramování vícejazyčné úlohy. Ob-
sluha může využívat barevné grafy, které zob-
razují dynamické změny hodnot. Novinkou je 
také software UniDownloader, který progra-
mátorovi umožňuje uložit zkompilovaný pro-
jekt a poslat jej svému koncovému zákazníko-
vi, který si jej na místě snadno načte do PLC. 
Nový nástroj UniEDS je určen k otevírání sou-
borů EDS protokolu CANopen.

Petr Falc, 
SCHMACHTL CZ, s. r. o.

Software pro programování robotů
Výroba a oprava přesných nástrojů jsou 
velmi složité a časově náročné opera-
ce. Na veletrhu Euromold, který se konal 
5. až 8. prosince 2007 ve Frankfurtu nad 
Mohanem, představili vývojoví pracovníci 
z Fraunhoferova ústavu robotický systém 
s diodovým laserem pro laserovou výrobu 
přesných částí. Tento systém vyžaduje mi-
nimální dobu na programování a je scho-
pen předem simulovat off-line skutečný 
výrobní proces.

V oblasti tlakového lití představují vrchol 
dovednosti součástky s jemnými detaily. Jed-
na z nejlepších metod opravy forem pro vstři-

kovací lití je podle Dr.-Ing. Steffena Nowot-
nyho z Fraunhoferova ústavu v Drážďanech 
laserové povlakování. Laserové povlaková-
ní je nejen zavedená technologie vhodná pro 
opravy poškozených nástrojů, ale je to v prů-
myslu široce využívaný způsob rychlé reali-

zace změn v konstrukci a tvorby funkčních 
nebo ochranných vrstev na povrchu materiá-
lu. Slévárenské formy používané pro výrobu 
dílů jsou zhotovovány z oceli nebo hliníku. 
Jestliže je třeba např. při výrobě modelů vláč-
ků změnit tvar komínu lokomotivy, lze novou 
verzi vytvořit ze základní formy nanesením 
nové struktury materiálu na její povrch prá-
vě laserovým povlakováním. Stejný pra-
covní postup může být použit pro rych-
lou úpravu tvářecího nástroje při výrobě 
automobilových dílů karoserie z hlubo-
kotažného plechu. Dále se tato metoda 
využívá k nanášení povrchových vrstev 
odolných proti opotřebení.

Vzrůstající využití robotů v prů-
myslové výrobě bylo pobídkou pro 
vývojové pracovníky Fraunhofe-
rova ústavu, aby vyvinuli rozšíře-
ný softwarový nástroj pro DCAM 
(Dynamic Computer-Aided Manu-
facturfing), který by byl využitel-
ný ve spojení s robotickými systé-
my vybavenými diodovými lasery 
na výrobu a opravy přesných nástrojů 
metodou laserového povlakování. Jde 
o software pro tří- a pětiosé stroje CNC 
a pro robotické systémy. 

Nová sada softwaru umožňuje, aby 
byl celý výrobní postup před realiza-
cí simulován v režimu off-line. Jednou 
z činností, která zabírá podstatný díl 
času a úsilí, je vyloučení kolize robo-

tu s okolními předměty během natáčení la-
serového paprsku a provádění požadované 
operace. V představeném systému umožňu-
jí integrované simulační funkce vizualizo-
vat pohyb robotu předem a detekovat možné 
kolize a výrobní chyby. Simulace také zkra-

cuje dobu potřebnou k odladění procesu la-
serového povlakování, a tak zvyšuje výrobní 
kapacitu provozu.

Součástí představeného stroje byl také 
nový modul pro laserové povlakování. Široko-
paprsková vstřikovací tryska COAXn v kom-
binaci se 6kW diodovým laserem (obr. 1) je 
výjimečně výkonná. Prášek je nanášen pa-

prskem s proměnnými parametry. Výsledkem 
je rovnoměrná vrstva, jejíž tloušťka je funk-
cí hustoty výkonu laserového paprsku. Ztráty 
prášku jsou omezeny na méně než deset pro-
cent. Tento systém se svými parametry blíží 
výsledkům dosahovaným při plazmovém po-
vlakování povrchů a současně zachovává ty-
pické výhody laserové technologie. Lze jej 
použít jak pro potahování tvářecích a řezných 
nástrojů materiálem z tvrdého kovu odolného 
proti opotřebení, tak pro měkké pájení vrstvy 
ložiskového kovu ze slitiny mědi.
[Tisková zpráva Fraunhoferova institutu. Foto: © 
Fraunhofer IWS.]
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Obr. 1. Laserové povlakování přesných součástek 
− plátování bronzem s využitím trysky COAXn s 
plochým paprskem 8 × 3 mm

 Obr. 2. Oprava klikových hřídelí pro automobilové 
motory laserovým povlakováním 


