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případové studie a projekty

Otevřený systém pro řízení procesů

Distribuovaný řídicí systém od společnosti 
B&R pracuje v rámci systému pro řízení spo-
jitých technologických procesů XAMControl 
od firmy Evon, s nímž je velmi těsně propo-
jen. Systém XAMControl, využívaný také 
v odvětvích se spojitou výrobou a při říze-
ní technických zařízení v budovách, vychá-
zí z databázové platformy a lze jej pouhou 
změnou hodnot parametrů snadno přizpů-
sobit jakékoliv úloze bez nutnosti zdlouha-
vě přepisovat kód. Řídicí jednotky řady X20 
v lokalitě Pfändertunnel jsou centrálně spra-
vovány a programovány právě při použití to-
hoto systému.

Systém XAMControl prohledá a automa-
ticky zjistí aktuální konfiguraci hardwaru. 
Následně vygeneruje kód v jazyce C# pro 
konkrétní řídicí úlohy. Tento kód je ověřen 
s použitím virtuálního programovatelného 
automatu a následně kompilátorem od spo-
lečnosti B&R převeden do strojového řídi-
cího kódu, který lze spouštět v řídicích jed-
notkách řady X20.

Díky dokonale homogenní struktuře in-
tegrovaného řídicího systému bylo možné 
– v oboru systémů pro řízení dopravy vů-

bec poprvé – postupovat při vývoji řídicí-
ho systému způsobem shora dolů. V tako-
vém případě je činnost softwaru úplně ově-
řena, včetně simulací, ještě před použitím 

na skutečném zařízení. „Rozhodnout se pro 
spolupráci se společností B&R bylo snad-
né. Její výrobky se vyznačují otevřeností 
a kompatibilitou při skvělém poměru výko-
nu k ceně. Vedle toho jsme mohli také vyu-
žívat jak špičkovou podporu od místní tech-

„Funkce automatického generování 
kódu pro řídicí systémy od společnosti 
B&R přinesla vývojářům systému pro ří-
zení dopravy značnou úlevu. Vyspělé pro-
gramovací techniky použité v systému ří-
zení spojitých technologických procesů 
XAMControl od firmy Evon v kombina-
ci s výkonnými, otevřenými a robustními 
distribuovanými řídicími systémy od spo-
lečnosti B&R jsou zárukou spolehlivos-
ti řídicího systému tunelu po mnoho let 
jeho používání.“

 Andreas Leitner, 
 výkonný ředitel, Evon GmbH

nické kanceláře B&R ve Štýrském Hradci, 
tak i přímou komunikaci mezi vývojovými 
odděleními našich firem,“ uvádí Andreas 
Leitner některé z nejvýznamnějších příno-
sů spolupráce. „Funkce automatického ge-
nerování řídicího kódu s podporou objektově 
orientovaného programování pomáhá uživa-
telům vyhnout se nadbytečné práci a mož-
ným chybám.“

45 000 signálů I/O zajišťuje plynulý 
provoz

Výsledkem úspěšné spolupráce mezi spo-
lečnostmi Dürr, Evon a B&R je komplexní 
řídicí systém, jehož funkce jdou nad rámec 
zajištění spolehlivosti a bezpečnosti doprav-
ního provozu v dálničním tunelu. Celistvost 
a transparentnost řídicího systému od hlav-
ní řídicí stanice až po každý jednotlivý sig-
nál I/O usnadňují práci operátorům i údrž-
bářům. Společnost ASFiNAG, provozovatel 
sítě rakouských dálnic a rychlostních komu-
nikací, si tak může být jista, že řízení tune-
lu je při použití výrobků společnosti B&R 
v dobrých rukou.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

S rostoucím zájmem o vyspělé a komplex-
ní čtení čárového kódu u složitých, velkoob-
jemových a vysokorychlostních linek si lo-
gistické společnosti uvědomují přínosy ob-
razových snímačů a také analýzy přečtených 
snímků (No Read Analysis). Jde o metodu 
umožňující snímky ukládat a později vyhod-
nocovat. Tento způsob identifikace přispívá 
k trendu využívání obrazových snímačů mís-
to laserových skenerů. 

Uplatňování obrazových snímačů v lo-
gistice potvrzují objednávky v celkové výši 
přesahující 5 milionů dolarů, které získala 
společnost Cognex od dvou zákazníků z lo-
gistického sektoru. Prvním z nich je velká zá-
silková společnost a druhým globální malo-
obchodní společnost. 

Zásilková společnost bude využívat sní-
mače čárového kódu Cognex DataMan® 300 
v automatizovaných třídicích stanicích ve 
svých distribučních centrech v USA ke čte-
ní čárových kódů na přepravkách obsahují-
cích zásilky určené k doručení. Jde o klíčo-
vou fázi směrování těchto zásilek do správné 
destinace. V blízké budoucnosti jsou očeká-
vány další objednávky. „Snímače DataMan si 
poradí i s opotřebenými a velmi obtížně či-
telnými čárovými kódy, jejichž načtení může 

Přístroje pro strojové vidění se uplatňují v logistice
být problematické u znovupoužitelných pře-
pravek využívaných pro přepravu položek ke 
třídění,“ uvedl Carl Gerst, viceprezident spo-
lečnosti Cognex pro identifikační produkty.

Druhým zákazníkem je velká maloob-
chodní společnost, která zakoupila snímače 

čárového kódu Cognex DataMan 300 pro au-
tomatické snímání přepravních štítků v distri-
bučních centrech na odchozích balících a pro 
ověřování, že je správný štítek na správném 
balíku poté, co byl na něj umístěn. Zákazník 
instaluje snímače DataMan 300 do svých ne-

dávno otevřených distribučních center a zá-
roveň v nejvytíženějších provozech, kde jimi 
nahradí dosavadní laserové skenery.

Snímače DataMan 300 s analýzou obrazu 
HotbarsTM spolehlivě zaznamenávají čárové 
kódy, které lasery nedokážou přečíst, včetně 

poškozených, zkreslených, 
rozmazaných, poškrába-
ných, a málo kontrastních 
kódů. Čtou také kódy v ja-
kékoliv orientaci, něko-
lik kódů v jednom sním-
ku a maticové (2D) kódy, 
jako jsou kódy Data Mat-
rix a QR. Snímače DataMan 
300 nemají žádné pohyblivé 
součásti, což vede ke znač-
né spolehlivosti, malým po-
žadavkům na údržbu a del-
ší životnosti. Zpětná vazba 
v reálném čase umožňuje 
uživatelům provádět oka-

mžité úpravy pro zlepšení procesu.
Podrobnosti o snímačích čárového kódu 

DataMan 300 jsou na www.cognex.com/fac-
tory-id-reader.aspx.

(Cognex Corporation)

Obr. 1. Snímač DataMan 300 při snímání kódu z krabice


