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řídicí technika a systémy

Ve fázi návrhu je hlavním přínosem pře-
nositelnost mezi projekty. Jakýkoliv program 
vyvinutý a použitý v rámci jednoho stroje je 
stejně využitelný i pro ostatní podobné stroje, 
a to bez zásadních potíží spojených s hardwa-
rovou platformou, velikostí úlohy nebo komu-
nikačním protokolem. Konstruktér jednoduše 
vybere pro danou úlohu to nejlepší technické 
řešení a znovu využije již dříve vypracovaná 
grafická schémata a vizualizační programy.

Tyto přínosy jsou evidentní ve chvíli, kdy 
je stroj připravován k provozu. Proces od-
ladění může být zrychlen použitím předem 
připravených šablon, specifických pro daný 
typ úlohy. Díky použití jednotných proměn-
ných v celém projektu je programování přímo 
v provozu mnohem snadnější. Pro konečného 
uživatele vyplývají výhody z použití jednot-
ného programovacího prostředí a celosvětové 
podpory od společnosti Rockwell Automati-
on. Přístup na základě integrované architek-
tury znamená, že cokoliv se použije v ma-
lém projektu, může být stejně snadno použito 
i v projektu větších rozměrů, a opačně, takže 
velikost už není během procesu tvorby návrhu 
a uvedení do prodeje žádným problémem. 

Jednou z největších výhod je skutečnost, 
že řídicí platforma Logix a všechno odpoví-
dající příslušenství jsou zaváděny s vizuali-
zační platformou View, a společně tak vytvá-
řejí pro různé obory jednotné prostředí pro 
návrh vizualizace a řídicích programů, umož-

ňují používání jednotných proměnných v ce-
lém systému a dovolují využít množství pře-
dem navržených nástrojů pro typické úlohy 
z mnoha oborů.

Co se týče konektivity, Rockwell Automa-
tion nabízí vestavěná rozhraní (bez dodateč-

ných nákladů) pro řídicí prvky jiných doda-
vatelů. Přestože je doporučovaným řešením 
integrace platforem Logix a View, společnost 
Rockwell Automation si uvědomuje, že musí 
zohledňovat potřeby zákazníků a nabídnout 
možnost připojení i k ostatním systémům, 
buď při modernizaci zařízení, nebo i jako sou-
část nové instalace.

Z hlediska velikosti a výkonu je k dispo-
zici skutečně bohatá škála řešení, kombinu-
jících vhodný software i hardware. Software 
FactoryTalk View Machine Edition a operá-
torské panely PanelView Plus umožní moni-
torovat a řídit jeden stroj nebo malý proces. 
FactoryTalk View Machine Edition s operá-
torskými panely PanelView Plus nebo prů-
myslovými počítači VersaView jsou vhod-
né i pro rozsáhlejší úlohy a větší zařízení 
– tato kombinace se totiž vyznačuje vyso-
kou mírou přizpůsobivosti a rozsáhlým sou-
borem funkcí. Co se týče zařízení vyžadu-
jících dispečerský dohled, společnost Roc-
kwell Automation nabízí FactoryTalk View 
Site Edition, nástroj pro tvorbu distribuova-
ných nebo samostatných systémů pro vizua-
lizaci a ovládání. Programy lze zavádět s ří-
dicí platformou Logix a nabízejí se možnosti 
redundance serveru a terminálů HMI a pro-
voz s několika servery i klienty. Kompletní 
systém také průběžně sleduje a zaznamená-
vá data, zajišťuje autentizaci obsluhy a umís-
tění elektronických podpisů na reporty a do 
výrobních deníků. 

Pro nastavování vizualizačních programů 
se využívá společný nástroj FactoryTalk Stu-
dio. Umožňuje nejen navrhovat a odlaďovat 
programy, ale také např. přenášet je z úrovně 
stroje do nadřazené úrovně řízení (jako celek 
nebo jen vybraných komponent), importovat 
programy vytvořené pomocí starších nástro-
jů (PanelBuilder32, RSView32), konfigurovat 
přístup k proměnným v PLC prostřednictvím 
OPC serveru a prezentovat všechny proměn-
né v jejich logické struktuře.

Produkty View se využívají ve více než 
200 000 řešeních po celém světě a v různých 
odvětvích, a jejich vynikající vlastnosti tak již 
byly mnohokrát potvrzeny.

(Rockwell Automation)

Obr. 1. Panelové počítače řady VersaView 

Obr. 2. Panelový počítač VersaView 200M 
v potravinářském provozu 

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Čtyřlístek stavebních 
veletrhů

Ve dnech 22. až 26. dubna 2008 se na br-
něnském výstavišti uskuteční Stavební ve-
letrhy Brno 2008. Veletržní akce, na kterou 
každoročně přijede zhruba sto tisíc návštěv-
níků, tvoří čtyři poměrně samostatné části. 
Největší z nich je mezinárodní stavební ve-
letrh IBF, který pokrývá téměř všechny ob-
lasti stavebnictví – realizaci staveb, staveb-

ní řemesla a technologie, stavební materiály 
a výrobky, stavební stroje, stavební konstruk-
ce a mnohé další. Mezinárodní veletrh tech-
nických zařízení budov SHK BRNO předsta-
vuje nejnovější směry v oblasti sanitární tech-
niky a interiérů koupelen, ale prezentují se tu 
rovněž výrobci a dodavatelé vytápěcí techniky, 
vzduchotechniky a klimatizace, armatur, po-
trubí, čerpadel a dalších technických zařízení 
v budovách. Další součástí Stavebních veletr-
hů Brno je výstava Elektro, která zahrnuje obo-
ry osvětlovací techniky, elektroinstalací a sys-

témové integrace budov. Informace o novin-
kách a trendech současného bydlení budou 
k dispozici ve stavebním centru Eden 3000. 
Celoročně je zde možné zhlédnout přehlíd-
ku montovaných, kompletně vybavených ro-
dinných domů. Vzhledem k tomu, že letošní 
Stavební veletrhy Brno se konají až ve dru-
hé polovině dubna, budou ideální příležitostí 
k diskusím na téma, zda se splnily předpokla-
dy odborníků, že zvýšení DPH pro bytovou 
výstavbu z pěti na devět procent bude mít na 
trh s byty jen minimální dopad. (ed)


