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řídicí technika

PLC Modicon M241 i Modicon M251. Ještě 
nikdy nebylo spojení se strojem a jeho vzdá-
lená správa snazší – bez ohledu na to, zda jde 
o programování nebo řízení. 

Při oživování nebo servisu usnadní život 
servisním technikům vizualizační software 
WebVizu, který využívá standardní prohlí-
žeče v počítači, tabletu či chytrém telefonu. 
Vše je otázkou kliknutí myší. 

Zejména pracovníci údržby ocení – kromě 
jednoduchého a intuitivního ovládání – rov-
něž viditelný QR kód, kterým bude každé PLC 
vybaveno. Po jeho načtení se zobrazí webová 
stránka optimalizovaná pro tablety nebo chytré 
telefony a nabídne základní údaje, diagnosti-
ku, postupy servisu i kompletní dokumentaci.

Podstatné slovo bude mít řízení polohy 
a pohybu

Moderní stroje čím dál častěji využívají 
servopohony a mechatronické prvky. Je to lo-
gické, protože jsou jednak energeticky i pro-
storově úspornější, jednak zaručují lepší přes-
nost i výkon strojního zařízení. 

Koncepce MachineStruxure jde těmto 
oprávněným požadavkům výrobců strojů na-
proti. Kromě nové generace PLC proto uvá-
dí na trh i speciální řídicí jednotky typu LMC 
(Logic Motion Controller), které pracují se ser-
voměniči řady Lexium a servomotory BMH 
nebo BSH. Pro rychlé povelování 2 až 99 os 
v taktu kolem 2 ms komunikují po sběrnici 

CANMotion (proprietární protokol Schnei-
der Electric na sběrnici CAN) nebo Sercos III. 

Pro jednodušší stroje jsou nová PLC Mo-
dicon M241 a Modicon M251 vybavena rych-
lými výstupy PTO (Pulse Train Output). 
Po programové stránce obsahují i nástroje 
pro řízení polohy a pohybu – např. poloho-
vání, výpočet trajektorie nebo nájezd do vý-
chozí pozice.

PLC a LMC The Next Generation doká-
žou citelně zlepšit řízení každého stroje. Na-
víc zjednoduší veškeré operace během celého 
jeho životního cyklu, od vývoje až po údržbu. 

Martin Linhart, 
Schneider Electric

Mosty odjakživa patřily 
k nejobdivovanějším výtvo-
rům lidského umu. A to ne-
jen pro jejich praktický vý-
znam, který je řadí mezí klí-
čové prvky infrastruktury již 
od starověku, ale často také 
díky impozantním rozměrům 
a vzhledu. Mezi mimořádná 
mostní díla nepochybně pa-
tří např. francouzský Via dukt 
Millau (Le Viaduc de Mil-
lau), který je se svými pi-
líři o výšce více než 340 m 
nejvyšším mostem na svě-
tě (obr. 1), či japonský Aka-
ši-Kaikjō, s rozpětím mezi 
hlavními pilíři téměř 2 km 
nejdelší visutý most na svě-
tě (obr. 2). Pohled na tyto 
stavby je nezapomenutelným 
zážitkem jak pro odborníky, 
tak i pro úplné laiky.

Nový most pod 
dohledem techniky 
Siemens

Most působivý podob-
ně jako uvedené stavby by 
měl během roku 2015 vyrůst 
i přes záliv Izmit jižně od Is-
tanbulu. Most nebude výji-
mečný jen svými rozměry – 
s rozpětím mezi hlavními pi-
líři 1 550 m se stane čtvrtým 
nejdelším visutým mostem 
na světě, ale zejména svou 

Most pod drobnohledem

bezpečností a technickým vybavením. Na jeho 
výstavbě se významně podílejí i odborníci ze 
společnosti Siemens, kteří na most nainstalují 
celkem více než 400 snímačů, jež budou neu-
stále sledovat chování konstrukce mostu z hle-
diska jeho bezpečnosti. Údaje ze snímačů bu-
dou vyhodnocovány při použití systému SHMS 
(Structural Health Monitoring System), který 
bude obsluhu informovat téměř o všem, co se 
na mostě a v jeho konstrukci stane.

Informace všeho druhu

Systém SHMS nebude shromažďovat 
a analyzovat údaje pouze o dopravní situa-
ci, ale i např. o mechanických posuvech a na-
pětí v jednotlivých částech mostu či aktuál-
ní síle větru. Díky využití systému družicové 
navigace (GPS) bude schopen také s mili-
metrovou přesností sledovat oscilace most-
ních pilířů o výšce 250 m. Navzdory velkému 
množství údajů budou tyto přenášeny do kon-
trolního střediska v reálném čase. Stane-li se 
tedy na mostě např. nehoda, budou operátoři 
ve středisku moci reagovat téměř okamžitě. 
Vzhledem k poloze mostu v zálivu Marmar-
ského moře museli projektanti počítat i s pů-
sobením místního podnebí, zejména s vlhkostí. 
Ve veškerých prostorách uvnitř mostu a kolem 
krytých kabelů proto bude udržována relativní 
vlhkost prostředí nepřekračující 40 %.

Vedle snímačů společnost Siemens dodá-
vá i veškeré další elektrické a elektromecha-
nické vybavení mostu. Díky dosažené unifor-
mitě most řidičům zaručí maximální bezpeč-
nost a současně bude mít delší dobu života.

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Pilíře francouzského Viaduc de Millau se vypínají až 246 m 
nad zem (měřeno k úrovni vozovky), a proto jde o nejvyšší most 
na světě; nejvyšší z pilířů převyšuje spolu s věží nad vozovkou 
Eiffelovu věž 

Obr. 2. K překonání vzdálenosti mezi hlavními pilíři japonského 
mostu Akaši-Kaikjō je třeba po jeho mostovce urazit celých 
1 991 m, a aby udržela hmotnost mostu, měří jeho hlavní lana 
napříč 112 cm; turecký most přes Izmit bude menší – s rozpětím 
1 550 m bude přesto čtvrtým nejdelším visutým mostem na světě


