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Programovatelné au-
tomaty iQ-R (obr. 1) se 
programují v prostředí 
GX Works3. Toto prostře-
dí klade důraz na intuitiv-
ní programování a mož-
nost opakovaně využívat 
již vyvinuté a vyzkou-
šené podprogramy. GX 
Works3 obsahuje mnoho 
funkcí, které usnadňují 
inženýrskou práci a sni-
žují riziko omylů. Jde 
např. o sledování změn 
a jejich automatickou 
propagaci do všech čás-
tí projektu, funkce drag 
and drop pro přesouvá-
ní funkčních bloků a pro-
měnných, automatické doplňování názvů pře-
dem definovaných proměnných atd. Jednotlivé 
části uživatelského programu lze ochránit hes-
lem proti neoprávněné manipulaci nebo zcize-
ní. GX Works3 také usnadňuje řešení problé-
mů: jestliže PLC nepracuje podle očekávání, 
stačí je připojit k PC s programem GX Works3 
a spustit diagnostiku. V přehledné tabulce lze 
potom snadno najít příčinu problému.

Programovatelné automaty iQ-R patří 
k nejrychlejším na trhu: cyklus skenování je 
0,14 ms a doba zpracování jedné bitové ope-
race je 0,98 ns. K PLC lze připojit až 96 ří-
zených os nebo až 24 robotů. Rychlost a vý-
kon iQ-R jsou dostatečné i pro řízení CNC. 
Rychlost řízení pohonů není omezena ani 
propustností sběrnice: lze využít gigabitovou 
síť průmyslového Ethernetu CC-Link IE nebo 
síť s optickými kabely SSCNET III/H. K dis-
pozici jsou rozhraní i pro jiné sítě častěji po-
užívané v Evropě, např. Profinet nebo Profi-
bus. Programovatelné automaty iQ-R použi-
té pro řízení pohonů tak přispívají ke zvýšení 
efektivity strojů a strojních zařízení:
– rychlé komunikační sběrnice umožňují 

zkrátit výrobní cyklus,
– víceprocesorová platforma zaručuje pre-

cizní ovládání pohonů,
– synchronizace mezi moduly umožňuje vel-

mi přesnou regulaci polohy a pohybu,
– efektivní hardware snižuje pořizovací ná-

klady tím, že pro úlohy, kde bylo dříve tře-
ba použít několik CPU, nyní stačí jediné.

Nová generace programovatelných automatů, 
nová éra automatizace

Náklady na realizaci řízení pohonů snižuje 
také již zmíněné programovací prostředí s in-
tuitivním ovládáním, grafickým nástrojem pro 
konfiguraci hardwaru a integrovaným konfi-

guračním nástrojem určeným speciálně pro 
nastavení regulace pohonů.

V provozu uživatelé ocení zejména mož-
nost přímé vizualizace provozních údajů z ří-
zených strojů a strojních zařízení v reálném 
čase. Programovatelný automat iQ-R je rov-
něž možné připojit k nadřazeným systémům 
řízení výroby. Konzistentní výměna dat od 
jednotlivých I/O kanálů až po úroveň MES 
a ERP umožňuje řídit a optimalizovat výro-
bu v celém závodě či podniku (obr. 2). Pro-
gramovatelné automaty iQ-R dokážou praco-
vat i v rozsáhlých a komplikovaných systé-
mech řízení výroby. Integraci zařízení třetích 
stran usnadňují předem připravené knihov-
ny zařízení.

Pro údržbu je cenná možnost aktivně sle-
dovat činnost zařízení, což pomáhá předchá-
zet poruchám a neplánovaným prostojům. 
Jestliže už porucha nastane, je možné využít 
provozní data PAC, která se průběžně uklá-
dají na paměťovou kartu SD, k analýze a ur-
čení příčiny poruchy. K dispozici jsou také 
nástroje pro detekci chyb komunikační sítě. 
Diagnostika provozu je rychlá a snadno po-
chopitelná i pro méně zkušené pracovníky. 
Provozní operátoři tak mohou vyřešit množ-
ství problémů bez toho, že by k tomu museli 
přizvat odborníky z údržby. Tím se výrazně 
zkracuje doba prostojů při poruše.

Společnost Mitsubishi Electric uvádí na trh nejnovější typovou řadu programovatelných 
automatů (PLC, PAC) iQ-R. Na základě úspěchu svých PLC série Q společnost Mitsu-
bishi dále rozvíjí ověřený přístup integrování různých řídicích úloh, sekvenčního řízení, 
řízení pohybu i bezpečnostních úloh na jedné základní sběrnici. Velký výpočetní výkon 
a přesná synchronizace jsou vlastnosti, díky nimž jsou PAC iQ-R vhodná i pro nejnároč-
nější úlohy v automatizační praxi.

Obr. 2. Programovatelné automaty iQ-R jsou kompatibilní s existujícími systémy Q, se zařízeními 
třetích stran i s nadřazenými systémy
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Obr. 1. Programovatelný automat iQ-R
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Velká spolehlivost iQ-R vychází z jejich 
odolné technické konstrukce, určené pro po-
užití v těžkých průmyslových podmínkách, 
ale také z kvality zvoleného softwaru a rov-
něž z důsledného udržování kvality jejich vý-
roby. Technické vlastnosti těchto PAC jsou 
ve shodě s nejdůležitějšími mezinárodními 
normami.

Firma ABB v lednu uvedla na trh nejvý-
konnější procesorový modul řady AC500. 
Novinka s typovým označením PM595 ob-
sahuje víceprocesorový systém s výkonem, 
který bez problémů zvládá řídit nejnáročnější 
zařízení. PLC by mělo najít využití především 
v oborech automatizace a telekomunikací.

Procesorový modul PM595, nazývaný také 
Machinery Controller, je navržen s ohledem na 
robustní a výpočtově náročné aplikace. Modul 
PM595 obsahuje kromě hlavního procesoru 
1,3 GHz další čtyři 32bitové procesory RISC 
a také vestavěný procesor s funkcí double-pre-
cision pro přesnější výpočty s plovoucí dese-
tinnou čárkou. Dále uživateli nabízí 16 MB 
paměťového prostoru a mnoho možností pro 
připojení komunikačních modulů. PLC zvlá-
dá i extrémně složité úlohy s velkou přesnos-
tí koordinace pohybu v desítkách os zároveň. 
Velká výpočetní kapacita mu umožňuje řešit 
složité matematické operace, např. trigonome-
trické operace v reálném čase nebo náročnější 
kinematické výpočty. V této verzi je navíc za-
budováno pokročilé komunikační rozhraní a 
PLC může být vybaveno i procesorem pro ří-
zení bezpečnostních úloh (safety PLC).

„S rozvojem nových, chytřejších a rych-
lejších strojů se řízení a navrhování aplika-
cí stávají mnohem složitějšími, rostou poža-
davky na uživatelsky přístupnější ovládání 
a rozvoj způsobů komunikace,“ vysvětlu-
je manažer výroby ABB Wangelis Porikis. 
„Výpočetní kapacita, vybavení a mnoho ko-
munikačních protokolů nového PLC AC500 
PM595 mu dávají obrovskou flexibilitu, a to 
především pro návrháře systémů.“ Nejdůle-
žitější vlastností pro navrhování nových řídi-
cích projektů v dnešní době je propojitelnost 
– možnost dosavadních systémů komuniko-
vat s novými. PLC je vybaveno celkem čtyř-
mi nezávislými rozhraními Ethernet společně 
s integrovaným síťovým přepínačem (switch). 
Dva z těchto portů jsou zcela programovatel-
né, např. EtherCAT nebo Profinet, a dovolují 
PLC připojit se ke dvěma různým sítím najed-
nou, popř. být i jejich řídicí jednotkou. Dal-
ší porty podporují protokoly TCP/IP a CAN 

Lednová novinka ABB – AC500 PM595

s protokolem CANopen. Rovněž jsou zde 
i dva sério vé porty RS-232 a RS-485. Ten-
to modulární automat podporuje také rozší-
ření možností komunikace pomocí přídav-
ného modulu.

Nové PLC AC500 s procesorovým modu-
lem PM595 je plně kompatibilní se všemi roz-
šiřujícími moduly řady AC500. To poskytuje 
neomezenou flexibilitu pro úlohy průmyslo-
vého řízení a dohledu. Uživatelé také mohou 

realizovat bezpečnostní úlohy jednoduchým 
připojením safety PLC na druhý port modu-
lární sestavy. Modul PM595 je velmi robustní 
– používá permanentní paměť MRAM a pa-
sivní chlazení, což je velká výhoda při návrhu 
umístění řídicí jednotky. Alternativní variantou 
je verze XC neboli eXtreme Conditions, kte-
rá je navržena pro práci při nízkých či vyso-
kých teplotách, nízkém tlaku, velké vlhkosti, 
v solné mlze, v prostředí s výskytem nebezpeč-
ných plynů a je odolná proti otřesům a vibra-
cím. Tyto vlastnosti mohu mít pozitivní vliv na 
snížení nákladů při budování nového systému, 
protože není třeba speciální rozváděč s klima-
tizovanou skříní, a ušetřit lze také za prostřed-

ky pro zvýšení odolnosti proti otřesům, elek-
tromagnetickému rušení atd.

Další předností nového výrobku je kom-
patibilita s programovacím prostředím ABB – 
Automation Builder. V tomto prostředí je 
k dispozici integrovaná sada funkcí pro lo-
gické řízení, řízení polohy a pohybu, bezpeč-
nostní úlohy a správu souvisejících kompo-
nent. To umožňuje snížit složitost softwaru 
i pořizovací cenu a zkrátit dobu návrhu no-

vého projektu. Všechny 
projekty požadující kon-
figuraci, programování, 
ladění a spravování jsou 
dostupné prostřednictvím 
jednoho společného intui-
tivního prostředí.

Možnosti využití PLC 
s novým procesorovým 
modulem od firmy ABB 
jsou rozsáhlé. Je vhod-
né především pro řídicí 
systémy většího rozsahu, 
má stejný výpočetní vý-
kon jako průmyslové PC, 
ale s mnohem větší odol-
ností. PM595 může řídit 
pohyb až v 64 pohybo-
vých osách, a to v cyklu 
v jednotkách milisekund. 
Rozmanité komunikační 
protokoly a zabezpečení 

PM595 ocení uživatelé v úlohách řízení na 
dálku nebo SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition). Přirozená robust-
nost a možnost snadno zvýšit bezpečnost dě-
lají z nového PLC od ABB ideální progra-
movatelný automat pro nejsložitější úlohy, 
od bezúdržbových systémů, jako jsou větr-
né turbíny nebo dálkové řízení uzlů SCADA 
v pouštních či arktických podmínkách, až po 
úlohy s maximální bezpečností, řízení jeřá-
bů, těžebních strojů nebo automaticky ve-
dená vozidla.

Více informací na www.abb.com/plc.

Josef Černý

Obr. 1. PLC AC500 s novým procesorovým modulem PM595 s vel-
kým výpočetním výkonem, vhodné i pro náročné úlohy

Pro zabezpečení systému je využívána au-
tentizace uživatelů. Zabezpečení lze dále zvýšit 
hardwarovým klíčem, bez nějž nelze CPU spus-
tit, a vytvořením seznamu povolených IP adres.

Programovatelné automaty iQ-R jsou plně 
kompatibilní se všemi existujícími moduly 
a I/O bloky systému Q. Také programy vytvo-
řené pro systém Q lze snadno přenést na iQ-R.

Programovatelné automaty iQ-R jsou tak 
dalším krokem ve vývoji řídicí techniky znač-
ky Mitsubishi. Jejich základními přednostmi 
jsou zejména velký výpočetní výkon, snížení 
celkových nákladů na vlastnictví TCO, sníže-
ní nákladů na programování a další inženýr-
ské práce a vylepšení provozní diagnostiky.

(Mitsubishi Electric Europe B.V.)


