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průmyslová informatika

Úpravy se také týkají zvýšení kybernetické 
bezpečnosti systému.

Nový licenční systém

Firma Wonderware vyšla vstříc zákazní-
kům, kteří nebyli zcela spokojeni se systé-
mem hardwarových klíčů. U produktů ver-
zí 2017 – Wonderware Application Server, 
Wonderware InTouch, Wonderware Historian 
Server a dalších se místo hardwarových klí-
čů používá licenční server a aktivační kódy.

Shrnutí

Nemám rád přívlastky revoluční, převrat-
ný, jedinečný nebo inovativní. Většinou ne-
znamenají vůbec nic. Wonderware je také 
v souvislosti s Wonderware System Platform 

2017 nepoužívá. Píše a říká, že je to nová ge-
nerace průmyslového softwaru. Ne jen nová 
verze s dílčími vylepšeními, ale nová gene-
race. Domnívám se, že tomu tak skutečně 
je. Proč si to myslím? Zde jsou mé důvody:
– WSP 2017 představuje společnou infra-

strukturu, která umožňuje v reálném čase 
zobrazovat informace o probíhajících pro-
cesech ve všech jejich souvislostech, včet-
ně trendů, událostí a alarmů, a tak zvyšuje 
situační povědomí operátorů,

– InTouch OMI, součást WSP 2017, je res-
ponzivní uživatelské prostředí, které se bez 
skriptování a programování přizpůsobí ja-
kémukoliv monitoru,

– předem připravené šablony a wizardy 
výrazně zkracují dobu tvorby aplikace 
a umožňují pohotově reagovat na všechny 
technické i organizační změny,

– WSP 2017 umožňuje týmovou spoluprá-
ci na projektu a vývoj, testování a správu 
aplikací v cloudovém prostředí.
Další informace zájemci najdou na webo-

vých stránkách firmy Pantek (CS), autorizo-
vaného distributora produktů Wonderware pro 
Českou republiku a Slovenskou republiku. Pro-
tože animované obrázky někdy řeknou více 
než slova, dovoluji si upozornit také na video-
nahrávku Intro to Wonderware System Plat-
form 2017 and InTouch OMI 2017, dostupnou 
na https://youtu.be/4OdB43Bz7XE, a na krát-
ký film, v němž Rob Kambach, Product Ma-
nager Wonderware System Platform, předsta-
vuje možnosti responzivního zobrazení v In-
Touch OMI: https://youtu.be/wDxKWu4xTS8.
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Společně s rozvojem LED světlometů 
v automobilovém průmyslu roste i potřeba 
jejich testování v různých fázích výrobního 
procesu. Jde nejen o to, zda LED svítí, ale 
rovněž o kontrolu jasu, odstínu světla a tvaru 
světelného svazku celého světlometu. Všech-
ny tyto testy je v současnosti možné realizo-
vat automatizovaně pomocí kamer a princi-
pů strojového vidění. Hlavním předpokla-
dem testování je ale kvalitní proudový zdroj, 
který LED napájí. Velké zvlnění výstupního 
proudu totiž způsobuje kolísání jasu LED, 
které sice není pozorovatelné lidským okem, 
ale v kombinaci se snímkovým kmitočtem 
kamery dokáže i zcela znehodnotit testovací 
snímky. Další komplikací je moderní trend 
elektronicky ovládat každou LED ve světlo-
metu zvlášť. Úpravou jasu jednotlivých LED 
prostřednictvím pulzně šířkové modulace 
(PWM) se docílí tvarování světelného svaz-
ku např. při průjezdu zatáčkou nebo snížení 
oslnění protijedoucích vozidel.

Proudový zdroj pro LED moduly

Pulzně šířková modulace, resp. zkratování 
LED, však představuje skokovou změnu im-
pedance zátěže pro zdroj, což má za následek 
nežádoucí proudový překmit. V krajním pří-
padě, není-li zpětná vazba zdroje dostatečně 

rychlá a robustní, může dojít k úplnému roz-
kolísání proudu. Právě pro tuto nectnost nelze 
pro testování použít většinu běžných labora-
torních zdrojů v režimu proudového omezení. 

Společnost ATEsystem proto podle poža-
davků předních výrobců světlometů v České 
republice vyvinula proudový zdroj speciálně 
pro účely testování LED. Svým rozsahem vý-
stupního proudu 100 mA až 2 A při napětí až 
50 V pokrývá široký sortiment modulů s růz-
ným počtem LED zapojených v sérii vyrábě-
ných v současné době. Kromě nastavení poža-
dovaného proudu zdroj zároveň měří napětí na 
LED a je vybaven vstupy pro termistory NTC 
a kódovací rezistory, kterými jsou označovány 
výrobní šarže LED se stejnými vlastnostmi. Při 
zachování velmi malých rozměrů zdroj před-
stavuje kompletní řešení pro napájení a tes-
tování elektrických parametrů modulů LED. 

Zdroj je vybaven rozhraním Ethernet s ve-
řejně dostupným textovým komunikačním pro-
tokolem. Pro usnadnění integrace je ke zdroji 
dodáván přístrojový ovladač v programovacím 
jazyku LabVIEW od společnosti National In-
struments. V systémech s omezenými možnost-
mi komunikace je výhodou možnost nastavené 
parametry uložit do vnitřní paměti zdroje a ná-
sledně ho zjednodušeně ovládat pouze pomocí 
digitálních vstupů a výstupů. 

Koncový stupeň proudového zdroje fun-
guje v lineárním režimu, nikoliv ve spína-
ném, což zajišťuje minimální zvlnění proudu. 
Díky PID regulaci dokáže rychle reagovat na 
skokové změny impedance zátěže. K dispo-
zici je i uživatelské nastavení provozních re-
žimů pro maximální přizpůsobení konkrétní 
úloze. Základní parametry uvádí tab. 1. 

(ATEsystem s. r. o.)

Tab. 1. Základní parametry zdroje

Parametr Hodnota
Napájecí napětí 24 V DC ± 10 %
Maximální příkon 150 W (závisí na proudu LED)
Klidový příkon bez zátěže 4 W
Měřené veličiny výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor
Výstupní proud 100 mA až 2 A
Výstupní napětí 2 až 50 V DC
Přesnost nastavení proudu 100 mA až 1,5 A: ± 2,5 % *

1,5 A až 2,0 A: ± 3,5 %
Zvlnění výstupního proudu do 10 mA peak-peak
Komunikační rozhraní Ethernet
Ochrany proti přetížení a přehřátí
Montáž lišta DIN (EN 60715)
Rozměry 101 x 120 x 62 mm

* Relativní chyby jsou uvedeny z rozsahu měření (maximální hodnoty) dané veličiny.

Obr. 1. Napájecí zdroj pro testování LED 
modulů


