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Mnohostranné rozhraní

Operátorský panel typu VT250 má 5,7"do-
tykový displej (QVGA) s tenkovrstvými tran-
zistory (TFT) v kompaktním plastovém pouz-
dru. Jeho standardizované montážní rozměry 
(212 × 156 × 50 mm) umožňují uživateli pou-
žít toto nové HMI téměř okamžitě v různých 
úlohách. Důmyslně navržená zadní strana po-
skytuje nové možnosti. Na rozdíl od tradičních 
operátorských panelů má odtud uživatel přístup 
k paměťové kartě SD a záložní baterii zven-
čí pouzdra, takže je může bez potíží vyměnit.

Dobře chráněný, zapuštěný sběrnicový 
port podporuje DeviceNet, CANopen a Pro-
fibus a dovoluje, aby byl kabel s devítikolí-
kovým konektorem veden ve stejném směru 
jako ostatní kabely. Na spodní straně je umís-
těn konektor pro napájení, komunikační port 
RS-232 a RS-485 (umožňující integraci čte-
ček čárových kódů, světelných závor apod.) 
a přídavný port USB, který může být např. 
použit k instalaci nového firmwaru.

Všestranná řídicí jednotka netX

Nové HMI společnosti Turck má ještě dal-
ší vylepšení: dva porty pro Real-Time Ether-
net dovolují uživatelům instalovat operátor-
ský panel do liniové topologie, což umožňuje 

Nová řada operátorských panelů společnosti Turck

pouze několik HMI na trhu. K tomu se vyu-
žívá čip z řady netX od společnosti Hilscher, 
který může být nastaven jako řídicí (master) 
nebo řízená (slave) jednotka a umožňuje ko-
munikaci prostřednictvím téměř všech sběr-
nic a sítě Real-Time Ethernet. Řídicí jed-

notka netX dovoluje připojit různá zařízení 
s rozhraním Profibus, Profinet, DeviceNet, 
Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, Ether-
CAT – a dokonce mohou být v případě po-
třeby integrována i zařízení s komunikací 

Powerlink nebo Sercos. Tato řídicí jednot-
ka je natolik pružná, že dovoluje, aby panel 
VT250 pracoval zároveň jako řídicí stanice 
(master) sítě Profibus a řízená stanice (slave) 
v síti Profinet nebo aby využíval téměř jakou-
koliv jinou kombinaci sběrnicových a ether-
netových protokolů.

Dvaatřicetibitový procesor RISC, 200 MHz 
nevyužívá celý svůj výkon pro komunika-
ci, ale zbývá mu dost rezerv na běh vizua-
lizačního a řídicího softwaru QVIS (obr. 3) 
společnosti Hilscher. Software je perfektně 
přizpůsoben hardwaru, tudíž dovoluje plně 
využít výpočetní výkon procesoru. QVIS 
umožňuje uživateli vytvořit a upravit grafic-
ké uživatelské rozhraní a poskytuje všech-
ny funkce moderního vizualizačního systé-

mu, jako je ovládání alarmů, 
správa receptur, ochrana hes-
lem, ukládání historických 
dat, zobrazování trendů vý-
voje a simulace. Díky pro-
středí Codesys, které je také 
integrováno do VT250, pra-
cují oba systémy dokonale 
– neboť Codesys SP je im-
plementován do procesoru 
netX. 

Podpora osvědčeného 
prostředí Codesys

Stejně jako programo-
vatelné komunikační brány 
BL20 a BL7 nabízené společ-
ností Turck, podporuje i nový 

operátorský panel velmi populární programo-
vací prostředí Codesys. Tato softwarová plat-
forma nezávislá na hardwaru umožňuje uživa-
telům vytvořit svůj vlastní řídicí systém. Code-
sys, založený na mezinárodním standardu IEC 

61131-3, podporuje všechny 
běžné programovací jazyky 
vyhovující tomuto standardu 
a poskytuje kompletní funk-
ce – včetně překladačů – pro 
všechny běžné typy proce-
sorů. Aplikační software vy-
tvořený v prostředí Codesys 
může pracovat s téměř kaž-
dým hardwarem.

VT250 je jedno z prv-
ních automatizačních řeše-
ní podporujících Codesys 
V3. Tato verze kombinuje 
všechny osvědčené funkce 
softwaru a je vybavena i no-
vými funkcemi, jako je ob-
jektově orientované progra-
mování PLC. Codesys V3 

V dnešní době se uživatelé automatizační techniky spoléhají na moderní operátorské 
panely (HMI), které mají vlastnosti podobné monitorům PC. Dělají dobře, protože do-
tykové displeje s integrovanými funkcemi PLC poskytují flexibilitu a nové způsoby pro-
gramování zjednodušují obsluhu i aktualizaci přístroje. Dokonce i jednoduché světelné 
indikátory mohou být nahrazeny malými operátorskými panely, které jsou různoroděj-
ší a vzhledem ke klesajícím cenám za výkonné mikroprocesory nejsou již tak nákladné. 
Po intenzivním průzkumu trhu se společnost Turck rozhodla rozšířit svůj sortiment o no-
vou řadu HMI, která poskytuje nejen řídicí a vizualizační funkce, ale také dobré komuni-
kační schopnosti. První z nových modelů VT250 byl uveden na trh při příležitosti vele-
trhu SPS/IPC/Drives 2009 v Norimberku.

Obr. 1. Moderní čtyřkombinace společnosti 
Turck

Obr. 2. Programování v prostředí Codesys

Obr. 3. Software QVIS dovoluje vytvořit grafické vizualizační 
prostředí
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podporuje operační systém Windows CE pro 
jednoduché vizualizační úlohy, ale také gra-
fický systém PCX pro komplexnější vizuali-
zační úkoly. 

Know-how pro řešení řídicích úloh

První model operátorského panelu spo-
lečnosti Turck VT250 vyniká flexibilitou 
a komunikačními schopnostmi. Uživatel 

v něm získá vizualizační a řídicí funkce 
přizpůsobitelné danému řídicímu systému 
a schopnost komunikovat s téměř všemi 
sběrnicovými systémy i sítí Real-Time 
Ethernet. Nové HMI může být nastaveno 
jako master nebo slave – bez ohledu na směr 
komunikace. Pro vývoj operátorského pane-
lu s příznivou cenou byla podstatná spolu-
práce se silným obchodním partnerem, fir-
mou Hilscher, a využití standardu Codesys. 

V budoucnu se počítá také s podporou stan-
dardu FDT/DTM.

V rámci svých bezplatných služeb zpracuje 
společnost Turck návrh řešení, předloží ceno-
vou nabídku a vyzkouší funkci systému u zá-
kazníka. Při realizaci dodá kompletní hardware 
a software, uvede systém do provozu a napojí 
ho na informační systém zákazníka.

Ing. Miloš Kubík, Turck s. r. o.

Před branami hlavního města Spojených 
arabských emirátů Abú Dhabí na jihozápad-
ním pobřeží Perského zálivu má do roku 2016 
stát v poušti nové město Masdar City, první 
klimaticky neutrální a energeticky soběstač-
né město na světě (obr. 1). Město bude vy-
užívat výhradně sluneční záření a ostatní ob-
novitelné zdroje energie, do ovzduší nebude 
vypouštět žádné emise a veškerý svůj odpad 
bude plně recyklovat.

Výstavba tzv. zeleného města, zahájená 
v roce 2006 podle projektu britského archi-
tekta Normana Fostera, si má podle odhadů 
vyžádat 22 miliard amerických dolarů. Měs-
to na ploše asi 6 km2 zvenčí obklopí vysoká 
zeď chránící je před přívaly písku a horkým 
větrem z pouště. Uvnitř města mezi budova-
mi budou zelené zóny s flórou a faunou. Bu-
dovy budou vybaveny tou nejnovější techni-
kou. Automobily budou mít vjezd do města 
zakázán a budou muset zůstat zaparkovány 
mimo město. Ve městě bude v činnosti uni-
kátní systém rychlé veřejné dopravy PRTS 
(Personal Rapid Transit System), zajišťované 
ve třech úrovních – dálkově řízenými bezob-
služnými elektromobily, v podzemí metrem 
a nad zemí rychlovlaky (pro spojení s letištěm 
a s Abú Dhabí). Žádné místo ve městě nebu-
de od zastávky veřejné dopravy vzdáleno více 
než 200 m. Také rozvoz zboží a svoz odpad-
ků budou zajišťovat výhradně elektromobily.

K zásobování města energií budou oko-
lo něj postaveny obrovské sluneční tepelné 
elektrárny spolu s farmami větrných elek-
tráren. První sluneční elektrárna o výkonu 
60 MW se již kompletuje a další bloky s vý-
kony až 140 MW budou následovat. Jejich 
součástí budou obrovské akumulátory tepla, 
které umožní vyrábět elektřinu i v noci nebo 
v období bez slunečního svitu. Současně bu-
dou na střechách budov a zastřešených pro-
stranství solární fotovoltaické panely, záso-
bující proudem zejména budovy. S podpo-
rou světové organizace pro ochranu přírody 
WWF (World Wildlife Fund) zamýšlejí pro-
jektanti také využít geotermické teplo Země 
a vodík. Vodu bude město získávat asi z 80 % 

V poušti vyrůstá město plné „zelené“ energie
z mořské vody, upravované v odsolovacích 
zařízeních napájených elektřinou z obnovi-
telných zdrojů.

Po dokončení má mít Masdar City asi 
50 000 obyvatel a sídlit zde bude na 1 500 
podniků a institucí. Je zde již také první vy-
soká škola na světě zaměřená výhradně na vý-

zkum v oboru obnovitelných zdrojů energie. Je 
jí technická univerzita MIST (Masdar Institute 
of Science and Technology), která pod záštitou 
prestižní univerzity MIT (Masaschussets Insti-
tute of Technology, USA) zahájila svou činnost 
v říjnu 2008 s 25 studenty a patnácti profeso-
ry. O rok později byla oficiálně otevřena první 
budova nové univerzity. Studenti jsou v rámci 
studijních programů zapojeni do projektování 
a řízení výstavby zeleného města. Výhledově 
bude v Masdar City také hlavní sídlo meziná-
rodní agentury pro obnovitelné energie IRE-
NA (Internationale Agentur für Erneuerbare 
Energien), o což vloni marně usiloval Bonn.

Výstavba Masdar City probíhá v etapách, 
což umožňuje projektantům průběžně se po-

učit z dosažených úspěchů a také z možných 
chyb. Projekt je záměrně veden jako velmi 
flexibilní, aby do něj bylo možné začleňovat 
i nejnovější výdobytky techniky. Je to výzva 
především pro zahraniční partnery projek-
tu, od firem BASF a Bayer Material Science, 
přes společnosti Siemens a General Electric 

až po společnosti E.ON a BP, aby jejich do-
dávky neustále odpovídaly současnému stavu 
techniky a jeho trendům ve světě. Podle mno-
ha odborníků je Masdar City jedinečná obrov-
ská laboratoř v přírodě, kde lze v reálných pod-
mínkách ověřovat špičkovou techniku, s jejímž 
využitím se počítá mj. při budování inteligent-
ních elektrických rozvodných sítí (smart grids) 
ve světě nebo při realizaci ambiciózního pro-
jektu EU s názvem Desertec, který by měl vý-
hledově zajistit dodávky solárního proudu ze 
Sahary do Evropy. Další podrobnosti lze na-
lézt na www.masdaruae.com.
[Research EU, Juni 2009, No. 60, p. 23.]

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Vizualizace projektu hlavní budovy zeleného města Masdar City (foto: Masdar Co.)


