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průmyslová informatika

místo okamžitého odstavení zařízení je mož-
né situaci vyřešit jiným, méně radikálním zá-
sahem. Díky lepšímu plánování dochází ke 
snížení nákladů na údržbu, náhradní díly je 
možné objednat a odeslat v předstihu a beze 
spěchu, zatímco zařízení může pokračovat 
v provozu.

Implementace snadno a rychle

Produkt AVEVA Predictive Analytics lze 
snadno integrovat s celou řadou historizač-
ních řešení, řídicích a monitorovacích sys-
témů. Aplikace může být implementována 
místně (on premise) nebo v cloudu. Systém 
je vysoce škálovatelný a lze jej použít k mo-
nitorování jednoho zařízení, konkrétního zá-
vodu nebo stovek vzdálených zařízení na více 
místech. Výsledky modelů AVEVA Predictive 
Analytics lze snadno propojit s dalšími pod-
nikovými systémy pomocí webových služeb 
a dostupného rozhraní RESTful API.

(Pantek (CS), s. r. o.)

AVEVA – uživatelská konference ČR/SR 2021

Ve dnech 14. a 15. října 2021 se v Hradci Králové konala AVEVA – 27. uživatelská kon-
ference ČR/SR. Pořadatel, společnost Pantek (CS), byl příjemně překvapen velkým zájmem 
o fyzickou účast. V sále hotelu Tereziánský Dvůr se mohli účastníci seznámit s novinkami 
v nabídce firmy Pantek (CS) ze sortimentu firem AVEVA a AUVESY a v předsálí diskuto-
vat u praktických ukázek.

O historii a současnosti firmy AVEVA zde hovořil David Blažek, ředitel pro obchodní ka-
nály a partnerské firmy společnosti AVEVA v regionu Rusko, CIS a východní Evropa (rozho-
vor s ním plánujeme do některého z dalších čísel). Michal Křena z firmy Schneider Electric 
tu prezentoval základní průřez nabídkou firmy Schneider Electric. Došlo i na ukázky reali-
zovaných projektů, z nichž samostatná prezentace byla věnována projektu využití softwaru 
AVEVA v RICE – Výzkumném a inovačním centru elektrotechniky FEL ZČU v Plzni, kte-
rý realizovala firma Real Controls a na konferenci v Hradci Králové jej představil Petr Kříž. 
Celý řídicí systém zkušebny, kde se kromě softwaru AVEVA uplatňují řídicí systémy od fir-
my Beckhoff a systémy sběru dat NI, by stál za samostatnou reportáž.

Uskutečnilo se i tradiční vyhlášení integrátorů systémů roku ze Slovenska a Česka, le-
tos dvojnásobné: za rok 2020 to byly firmy IS Industrial Solutions a ZAT, za rok 2021 PPA 
Energo a ElektroMAR. Čestné uznání získaly firmy Autmes (2020) a I & C Energo (2021).

Společnost I & C Energo se stala prvním certifikovaným integrátorem systému AVEVA 
Predictive Analytics v ČR. Hovořil jsem s jejich zástupci o tomto produktu a jeho pláno-
vaném využití v praxi – např. právě v energetice, která je hlavním, i když ne jediným obo-
rem, v němž firma působí.

Petr Bartošík

Obr. 1. Dotykový operátorský panel XV100 s rezistivním ovládáním

V minulosti se uživatelé při ovládání stroj-
ních zařízení a systémů často spoléhali na 
jednoduchá tlačítka a signálky umístěné na 
dveřích rozváděče. V současné době však 
mají mnohem více možností. Ruku v ruce 
s těmito možnostmi se zároveň značně 
změnily požadavky zákazníků, a proto se 
dnes již také u jednoduchých úloh nachá-
zejí různé typy uživatelských rozhraní: od 
nejjednodušších displejů, které mohou být 
součástí řídicí jednotky, přes dotykové pa-
nely různých velikostí až po rozsáhlé vizua-
lizace na průmyslových PC nebo velkoploš-
ných obrazovkách ve velínech výrobních 
závodů. Díky současné moderní technice 
je možností opravdu hodně.

Společnost Eaton se v oblasti vizualizace 
procesů aktivně angažuje. V článku je uve-
den přehled sortimentu přístrojů, které fir-
ma nabízí.

Technický princip ovládání

Největší částí nabídky jsou dotykové pa-
nely. Jedním z prvních kritérií pro výběr do-

Uživatelská rozhraní a ovládání strojů pomocí 
dotykových panelů

tykového panelu je použitý technický prin-
cip dotykového ovládání. Panely řady XV100 
a XV150 používají rezistivní displeje (obr. 1). 

Jde o rezistivní (odporové) displeje ve čtyřvo-
dičovém uspořádání, které jsou v součas-
nosti asi nejpoužívanější a jejichž výhoda-

mi jsou velká odolnost 
proti prachu, vodě nebo 
světlu. Ceněná je mož-
nost ovládat je v ru-
kavicích. Panely řady 
XV300 mají kapacitní 
displeje (obr. 2). Ten-
to typ displeje se vy-
značuje velkou mecha-
nickou odolností a není 
náchylný k poškození 
prachem či k zamaště-
ní. Navíc umožňuje stá-
le žádanější multidoty-
kové ovládání. Nevýho-
dou je nutnost dotyku 
elektricky vodivým tě-
lesem, takže v obyčej-
ných pracovních ru-
kavicích tyto displeje 
nelze ovládat. Nejsou 
vhodné ani do provozů 
se stříkající vodou.

1)  Pozn. red.: Méně známé dotykové displeje s infračerveným ovládáním fungují jako světelné závory: obsahují ve dvou osách řady infračervených LED 
a detektorů. Displeje tedy lze ovládat čímkoliv: holým prstem, stejně jako rukavicemi nebo perem či stylusem. Nepotřebují krycí vrstvu, která může snižovat 
průzračnost a zkreslovat barvy. Infračervené displeje jsou přesné na ovládání a mechanicky odolné. Může je však rušit okolní světlo a jejich životnost (daná 
životností LED) je ve srovnání s dotykovými displeji na jiných principech kratší.
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V nabídce jsou i řady 
XV363 a XV400 s doty-
kovými displeji pracují-
cími na nyní již méně po-
užívaném infračerveném 
principu. Ten s sebou 
nese vysokou přesnost, 
odolnost a průzračnost 
s velkým rozlišením.1)

Operátorské panely 
s PLC a bez něj

Dalším kritériem vý-
běru bývá samotná funk-
ce dotykového panelu. 
U stěžejních řad panelů 
XV100 a XV300 lze zvo-
lit variantu s integrova-
ným PLC. Jestliže však 
uživatel zvolí variantu 
bez PLC, i tak může vy-
užít velké množství ko-
munikačních rozhraní 
pro komunikaci s nadřa-
zeným systémem. U řady 
XV100 je vždy k dispo-
zici ethernetové připojení 
a volitelně další rozhra-
ní: Profibus, CAN, RS-
-232, RS-485 nebo také 
rozhraní inteligentního 
komunikačního systému 
SmartWire-DT. U řady 
XV300 je možné přidat 
ještě navíc druhý ether-
netový konektor a rov-
něž použít kombinaci 
všech rozhraní na jed-
nom zařízení. Jako nad-
řazený systém lze využít 
PLC Eaton z řad XC100, 
XC200 nebo z nejvyšší 
řady XC300. Další mož-
ností je připojení progra-
movatelných relé easyE4. 
Díky široké nabídce ko-
munikačních protokolů 
je však možné připojit 
i zařízení jiných výrobců.

Velikost displeje

Dalším kritériem vý-
běru může být vizuali-
zační aplikace a realiza-
ce jejího zobrazení na 
dostatečně velké ploše. 
I z tohoto hlediska je 
z čeho vybírat: od nej-
menších 3,5" displejů až po displeje s úhlo-
příčkou 15,6". Co se týče schopnosti a roz-
lišení jednotlivých dotykových panelů, je 

v nabídce společnosti Eaton opět široká 
škála možností. Od monochromatického 
displeje QVGA s 32 odstíny šedé přes dis-

plej VGA se schopností zobrazit 64 tisíc ba-
rev až po displej TFT WSVGA s 16 milio-
ny barev.2)

Vizualizační software

Ve všech panelech je součástí dodávky li-
cence runtime vizualizačního softwaru. Pro 
programování panelů je zapotřebí software 
Galileo s instalační licencí (obr. 3). Výjim-
kou jsou panely XV102, speciálně určené 
k propojení s programovatelnými relé ea-
syE4 (obr. 4). V jejich případě není licen-
ce třeba a stačí pouze základní instalace 
softwaru.

Panelové počítače

Vyžaduje-li úloha průmyslové PC, je 
v sortimentu k dispozici řada výrobků XP500 
(obr. 5) s operačním systémem Windows 10 
Enterprise, procesorem DualCore 1,65 GHz 
a s 4 GB RAM. Tyto panelové počítače jsou 
vybaveny kapacitním multidotykovým dis-
plejem s úhlopříčkou od 10,1" po 21,5". 
K dispozici je i speciální provedení průmy-

slového PC s certifikací ATEX do prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Všechna průmyslo-
vá PC jsou dodávána s licencí Galileo Run-
time. Tuto licenci je možné zakoupit i samo-
statně a následně ji použít pro vizualizaci na 
jakémkoliv samostatném PC s vizualizačním 
softwarem Galileo.

Shrnutí

Současná doba si žádá co možná nejjed-
nodušší a nejnázornější formy vizualizace. 
S pomocí panelů a vizualizačního softwaru 
z nabídky společnosti Eaton je uspokojení 
těchto potřeb snadno dosažitelné.

(Eaton Elektrotechnika, s. r. o.)

2)  Pozn. red.: VGA, Video Graphics Array, je standard zobrazovací techniky s 16 nebo 256 barvami. VGA má maximálně 640 horizontálních pixelů a ma-
ximálně 480 řádků (toto rozlišení se také nazývá SD, Standard Definition). QVGA, Quarter VGA, má maximálně 320 pixelů a 240 řádků; WSVGA, Wide 
Super VGA, má širokoúhlý formát 1 024 pixelů v 576 nebo 600 řádcích.

Obr. 5. Panelový počítač XP500 s operačním 
systémem Windows 10, procesorem DualCore 
1,65 GHz a s 4 GB RAM

Obr.  3.  Vizualizační  software  Galileo  je  univerzálně  použitelný 
na operátorských panelech Eaton i na počítačových terminálech 
či tabletech

Obr. 4. Pro programovatelná relé easy4 jsou k dispozici operátorské 
panely XV102

Obr. 2. Dotykový operátorský panel XV300 s kapacitním multi-
dotykovým  ovládáním  (jako  součást  ovládání  stroje  na  výrobu 
respirátorů)


