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řídicí technika a systémy

Systémy Panasonic šetří lidské zdroje 

Letošní rok byl z hlediska vývoje a zavá-
dění kamerových systémů zlomový. Spo-
lečnosti zabývající se průmyslovou vý-
robou pochopily, že ponechat výstupní 
kontrolu nespolehlivému lidskému oku je 
velmi nejistá cesta, na jejímž konci hro-
zí odliv nespokojených zákazníků. Neby-
lo by tedy lepší přenechat kontrolu stro-
jům, které nejenže nechtějí dovolenou, ale 
ani nesvačí a nechodí k lékaři? Článek je 
virtuální procházkou průmyslovým pro-
vozem, kde se na každém kroku uplatňu-
jí výrobky z oboru automatizační techni-
ky (obr. 1) společnosti Panasonic Electric 
Works (PEW).

K robotu přijíždí polotovar na 
dopravníku – synchronizaci řídí PLC

V.nabídce. společnosti. PEW.naleznou.
zájemci. velké.množství. různých. progra-
movatelných.automatů:.od.nejmenších.mo-
delů.řady.FP-e,.přes.kompaktní.modulární.
systémy.řad.FP0,.FP-Σ.(Sigma).a.FP-X.až.
po.výkonné.PLC.řad.FP2.a.FP2SH..K.pro-
gramovatelným. automatům. jsou. k. dispo-
zici.prostředky.pro.zapojení.PLC.do.sítě,.
moduly. analogových. vstupů. a. výstupů,.
polohovací.moduly.a.rovněž.moduly.roz-
šiřující.vnitřní.paměť..Vývoj.jde.stále.ku-
předu. a.koncem. letošního. roku. se.objeví.
další.novinky.jako.např..rozšiřující.modu-
ly.pro.FP-X.se.šestnácti.vstupy.a.čtrnácti.
výstupy,.Modem56k. a. též. nový. software.
FPWIN.ver..6..

PLC pracuje na základě údajů  
ze senzorů

Pro. jakýkoliv. úsek. výroby. si. lze. zvolit.
vhodný.senzor.mezi.produkty.značky.Sunx..
V. bohaté. nabídce. jsou. nejenom. optoelek-
tronické.a.laserové.snímače.v.různém.pro-
vedení,.ale.také.indukční.snímače.přiblíže-
ní,. snímače. vířivých. proudů,. snímače. tla-
ku.a.další.

Ruka robotu uchopí polotovar – správné 
uchycení zajistí kamera

Společnost.Panasonic.Electric.Works. již.
tradičně.nabízí.kvalitní.kamerové.systémy.pro.
průmyslové.zpracování.obrazu.a.dnes.může.
na.základě.svých.zkušeností.nabídnout.zákaz-
níkům.široký.sortiment.produktů..Pro.jedno-
duché.úlohy.jsou.vhodné.kamerové.senzory.
LightPix.AE20.a.pro.náročnější.vyhodnoco-
vání.kompaktní.systémy.pro.zpracování.čer-
nobílých.a.barevných.obrazů.řad.A,.AX.a.PV..
Na.vzrůstající.poptávku.po.kvalitním.průmys-
lovém. snímání. obrazu. zareagovala. společ-

nost.PEW.uvedením.na. trh.nového..
kamerového. systému. PV500,. kte-
rý. byl. na. letošním.veletrhu.Amper.
oceněn.cenou.Zlatý.Amper..Nejvyš-
ší.řada.kamerových.systémů.na.bázi.
PC.nese.označení.P400.(obr..2).a.je.
vybavena.inspekčním.softwarem.Vi-
sion.P400..Tyto. systémy.umožňují.
obsluhovat.až.dvanáct.kamer.

Výrobek postupuje linkou podle 
instrukcí řídicího počítače

Posun.materiálu.či.výrobků.v.růz-
ných.fázích.zpracování.zajišťují.uni-
verzální. nebo. specializované. do-
pravníky. a.manipulátory..Ve. všech.
těchto. zařízeních,. ale. také. pro. po-
hon.automatických.dveří,.balicích.li-
nek,.čerpadel,.ventilace.či.výtahů.na-
jdou.uplatnění.pohony.(obr. 3).ze.ši-
rokého. spektra. nabídky. společnosti.
PEW.–.jednofázové.či.třífázové.mě-
niče. frekvence. i. servopohony.až.do.
výkonu.5.kW.

Identifikace zajistí ideální průběh výroby 
i dohledání konkrétních dílů

Jediný.opravdu. trvalý.způsob,. jak.ozna-
čovat.jednotlivé.části.či.celé.výrobky,.je.po-
užití.laserového.paprsku..Jednotlivé.díly.lze.

Obr. 1. Široká nabídka výrobků automatizační techniky společnosti Panasonic

Obr. 2. Kamerový systém P400MA

Obr. 3. PLC a pohony s volitelnými způsoby komunikace

Kamera rozpozná druh 
výrobku, a tedy směr 
dalšího zpracování, nebo 
vyhodnotí, zda je výrobek 
dobrý či vadný, určený 
k vyřazení. 
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označovat. definovatelným. řetězcem. (ID,.
datum,. čas. atd.). nebo.2D.kódem,. který. při.
správném.použití. ve. výrobním.procesu. za-
ručí.bezchybnou.návaznost.celého.systému..
Laserové. popisovače. jsou. schopny. popiso-
vat.jak.staticky,.tak.za.pohybu,.kdy.maximál-
ní.rychlost.posunu.může.být.až.240.m/min..
Společnost.Panasonic.Electric.Works.dodá-
vá.laserové.popisovače.i.nadále.pod.obchod-
ní. značkou. Sunx..Modely. řady. LP-400. a..
LP-V10/15. s. velmi.malou. spotřebou. jsou.
velmi.vhodné.především.pro.kvalitní.a.trva-
lé. označování. téměř. jakýchkoliv.materiálů.
v.hromadné.výrobě..Pro.své.zákazníky.spo-
lečnost.Panasonic.Electric.Works.zdarma.vy-
zkouší.popisování.dodaných.vzorků;.zatím.se.
vždy.podařilo.splnit.přání.zákazníka.

Rizikové výrobní úseky jsou opatřeny 
bezpečnostními závorami

Linka.běžně.pracuje.bezchybně.bez.zása-
hu.lidské.ruky..Nad.bezpečností.pracovníků,.
kteří.provádějí.nezbytné.zákroky,.bdí.elektro-
nické.bezpečnostní.závory.(obr. 4)..Při.naru-
šení.hlídaného.prostoru.dokážou.během.11.
ms.vyslat.signál.k.zastavení.stroje.či.k.jiné.
akci.vedoucí.k.ochraně.zdraví.člověka..Obě.

řady.bezpečnostních.světelných.závor.SF2B.
i.SF4B.splňují.kritéria.průmyslových.provo-
zů.a.mají.krytí.IP61.

K zastavení či modifikaci výroby jsou 
určeny operátorské panely

Ve. funkci. centrálních. dotykových. pa-
nelů.či.operátorských.rozhraní.(HMI).kon-
krétních. strojů. se. dobře. uplatní. výrobky.
z.ucelené.řady.programovatelných.operátor-
ských.panelů.GT..Řadu.tvoří.množství.roz-

ličných.modelů. –. od.malých.mo-
nochromatických.po.barevné.pane-
ly.s.rozlišením.až.320.×.240.bodů.
s.akustickým.výstupem.a.možností.
nastavovat.je.po.síti..Nabídka.ope-
rátorských.panelů.je.letos.rozšířena.
o.model.GT05.s.3,5palcovým.dis-
plejem.s.rozlišením.320.×.240.bodů.
a.možností.zobrazovat.až.4.096.ba-
rev..Celá.řada.GT.s.čelním.panelem.
v.krytí.IP65.je.určena.do.náročných.
průmyslových.provozů.

Všudypřítomné výrobky 
společnosti Panasonic Electric 
Works 

Produkty.PEW.jsou.využity.ve.stovkách.
automatizačních.úloh.v.Česku.a. tisících.na.
celém.světě..Proto.je.pravděpodobné,.že.úlo-
hy.dalších.zákazníků.jsou.již.někde.vyřešeny..
Informace.o.celé.šíři.sortimentu.společnosti.
Panasonic.Electric.Works.poskytnou.její.pra-
covníci.na.veletrhu.ELO.SYS,.v.hale.11,.ve.
stánku.287.společnosti.Mikrona.

Luděk Barták,
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.

Obr. 4. Automatizovaná výroba chráněna bezpečnost-
ními závorami

Komplexní sortiment 
výrobků pro automatizaci

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15  Planá

www.panasonic-electric-works.cz
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  IPSO prosazuje IP pro 

sítě senzorů a akčních členů 
v elektroenergetice

V.polovině.září.2008.oficiálně.vzniklo.
významné.nové.sdružení.pro.oblast.průmys-
lových.sítí.s.názvem.Internet Protocol for 
Smart Objects Alliance.(IPSO)..Jeho.cílem.
je.podporovat.použití.protokolu.IP.(Internet 
Protocol).ke.komunikaci.mezi.různými.fy-
zickými.objekty,.konkrétně.malými.senzory.
a.akčními.členy.používanými.v.energetice,.
dopravě.a.ve.všech.oblastech.automatizace.
(budovy,.továrny,.domácnosti).

Z.dodavatelů.je.členem.IPSO.na.prvním.
místě.síťový.gigant.Cisco.Systems.následo-
vaný.firmami.Silver.Spring.Networks,.Dust 
Networks,.Arch.Rock.Corporation,.Gain-
Span. atd.. Firma. Silver. Spring.Networks.
má.s.elektrárenskou.společností.Pacific.Gas.

&.Electric.uzavřen.v.rámci.jejího.programu.
AMI. (Advanced Metering Infrastructure).
kontrakt.na.dodávku místních.bezdrátových.
sítí. za. asi. 250.milionů. amerických. dolarů.
a.další. tři.uvedené.firmy.jsou.pokládány.za.
vedoucí.subjekty.v.oblasti.sítí.senzorů.s.ma-
lou.spotřebou.

Zakládajícími.členy.IPSO.z.řad.uživate-
lů.jsou.dvě.elektrárenské.společnosti.–.Duke.
Energy.z.USA.a.Electricité.de.France (EdF)..
To.ukazuje.na.růst.zájmu.o.použití.IP.v.in-
teligentních. rozvodných. sítích.a.moderních.
systémech.pro.odečet.spotřeby.energie..V.bu-
doucnu.by.takto.mělo.být.navíc.možné.v.jed-
notné.komunikační.síti.na.dálku.automaticky.
sledovat.stav.rozvodné.sítě,.distribuovat.au-
tomatizační.úlohy.a.pružně.reagovat.na.ak-
tuální.požadavky.

Státem. vlastněná. EdF.má. v. porovnání.
s.energetickými.firmami.v.USA.velkou.vý-
hodu. v. tom,. že. strategicky. rozvíjela. jader-

nou.energetiku,.z.níž.v.současnosti.pochází.
asi.80.%.jí.vyrobené.elektřiny..Francie.nyní.
připravuje.na.období.2012.až.2016.zavedení.
nové.infrastruktury.pro.dálkové.odečty.s.vel-
kým.pilotním.projektem,.který.má.být.spuš-
těn.během.příštích.šestnácti.měsíců.

Vznik. sdružení. IPSO.může. elektrárnám.
v.USA.pomoci.při.prosazování.IP.při.moder-
nizaci.způsobů.odečtu.a.zavádění.inteligen-
ce.do.elektrorozvodných.sítí..Jde.mj..i.o.vy-
tvoření. alternativy. k. již. používané. techni-
ce.ZigBee,.která.je.v.dané.oblasti.zatím.bez.
konkurence..Poradenská.společnost.ARC.je.
toho.názoru,.že.IPSO.uspěje.v.USA.v.progra-
mech.AMI.a.že.navíc.může.vyřešit.problém.
interoperability. na. aplikační. úrovni. způso-
bem.obecně.vhodným.pro.malá.a.levná.kon-
cová.zařízení.
[FORBES,.H.:.New Organization Promotes IP for 
Sensor Networks..ARCwire,.19..září.2008.]
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