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řídicí technika

Jaký je v současné době potenciál rozvo-
je průmyslových panelových počítačů neboli 
operátorských terminálů určených k ovládání 
výrobních strojů lidskou obsluhou (HMI, Hu-
man-Machine Interface)? Bezesporu lze říci, 
že obrovský. V posledních několika letech bylo 
možné zaznamenat rychlý nástup multidoty-

kových LCD. Dříve se používaly hlavně v ko-
merčních tabletech, avšak nyní jsou i v panelo-
vých počítačích pro průmyslové použití. Příno-
sem je zcela nová forma ovládání a interakce 
uživatelů s počítačem prstovými gesty, které 
umožňují otáčení, zvětšování nebo posuv zob-
razení (obr. 1). Ve výrobních procesech, kde je 
pro operátory přirozené využívat ruce jako ná-
stroj k ovládání a manipulaci, je implementace 
multidotykových displejů ideální. 

Operátorské terminály pod názvem IOVU 
nabízí společnost IEI Integration, světový do-

Trendy v oblasti HMI
davatel automatizační techniky a komponent. 
Jde o cenově dostupné panelové počítače s pro-
cesory RISC a operačním systémem Windows 
CE. Výhodou procesorů RISC je jejich ceno-
vá dostupnost a velmi malá spotřeba energie. 

Poslední novinkou v oblasti kompo-
nent HMI od IEI Integration je IOVU-430M 

(obr. 2), panelový počítač, který je možné do-
dat volitelně s odporovým nebo kapacitním 
dotykovým displejem. Správný výběr doty-
kového displeje závisí na tom, zda obsluha 
při práci používá rukavice. Jestliže operátor 
nemusí používat pracovní rukavice, je správ-

nou volbou kapacitní displej, který je obzvláště 
citlivý na dotyk a může dosahovat lepšího roz-
lišení. Naproti tomu odporový dotykový dis-
plej vyžaduje výrazně větší fyzický tlak. Pro-

to je vhodný tam, kde je nutné nosit pracovní 
rukavice. Zde se nejlépe osvědčuje pětivodičo-
vý odporový dotykový displej, který umožňuje 
ovládání jakýmkoliv typem rukavice, a přitom 
má dostatečně jemné rozlišení pro spolehlivé 
ovládání počítače. Operátorské panely IOVU 
byly navrženy tak, aby jejich hladká skleně-
ná čelní plocha nejen usnadňovala ovládání, 
ale také dovolovala bezproblémovou údržbu.

Panelový počítač IOVU-430M má pa-
sivní chlazení. Jeho konfigurace je cenově 
úsporná, a přitom pro daný účel naprosto 
dostačující: má jedno rozhraní pro gigabi-
tový Ethernet, volitelně rozhraní pro WiFi, 
jedno rozhraní RS-232/422/485 pro sériovou 
komunikaci, jedno rozhraní USB 1.1, jedno 
rozhraní CAN a šest GPIO. Data lze ukládat 
na kartu Mini SD.

Panelový počítač IOVU-430M je vhodný 
zvláště pro procesní průmysl. Uplatnění na-
jde v chemické, farmaceutické i potravinářské 
výrobě. Lze jej ovšem použít i pro automati-
zaci technických zařízení budov (obr. 3). Roz-

sah pracovních teplot je od –20 do +50 °C. 
IOVU-430M zaujme výborným poměrem 
ceny k výkonu.
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Obr. 1. Příklady prstových gest na multidotykovém displeji

Obr. 2. Operátorský terminál IOVU-430M

Obr. 3. Možnost použití IOVU-430M v obytné budově
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