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řídicí technika a systémy

Obr. 4. Jednotka systému Wago I/O System 750 v rozvá-
děči řídicího systému

dulů určených pro různé průmyslové sítě, 
včetně modulů IPC. Na straně I/O si kon-
struktér může vybrat ze široké nabídky bi-
nárních i analogových modulů 
vstupů a výstupů (včetně jiskro-
vě bezpečných), modulů pro po-
hony, speciálních modulů (např. 
pro automatizaci technických za-
řízení v budovách), komunikač-
ních rozhraní (včetně rádiových) 
a napájecích modulů. Velká fle-
xibilita systému zaručuje, že jej 
lze použít v rozmanitých úlo-
hách a že lze vytvořit takovou 
konfiguraci, která vyhovuje dané 
úloze při minimálních pořizova-
cích nákladech.

V dané úloze jsou důležité kva-
lita a spolehlivost použité auto-
matizační techniky. Komponen-

ty Wago I/O System procházejí stoprocentní-
mi testy funkce a zahořením a jejich kvalita 
je zaručena. 

Závěr

Rekonstrukce ovládacího zařízení vý-
zkumného jaderného reaktoru LR-0 byla pod-
mínkou pro prodloužení doby jeho technic-
kého života, protože stará, nespolehlivá tech-
nika už neumožňovala jeho efektivní provoz. 
Velmi příjemným důsledkem této rekonstruk-
ce je i zvýšený komfort obsluhy a podstatné 
zmenšení celého zařízení.

Rekonstrukce byla z větší části financovaná 
strukturálními fondy EU, generálním dodavate-
lem projektu byla firma Škoda JS. Na realizaci 
řídicí části se významně podílela firma Data-
Partner, která již má s podobnými projekty zku-
šenosti (viz článek o rekonstrukci řídicího sys-
tému školního jaderného reaktoru, Automa, roč. 
2003, č. 8, s. 103) a velmi dobře se zde osvědči-
ly i komponenty Wago I/O System 750.

Petr Bartošík

Ergonomické velíny na míru operátorům
Obecně platí, že správné vybavení pra-

covníků nářadím a pomůckami zvyšuje jejich 
schopnost pracovat efektivně a zároveň snižu-
je jejich námahu. Vývoj techniky pro velíny 
a operátorská pracoviště je toho jasným důka-
zem. Operátoři potřebují v kaž-
dém okamžiku rychlý a intuitivní 
přístup k důležitým informacím. 
Často jsou však nuceni zvykat 
si na různé typy rozhraní HMI 
a jejich odlišné ovládání. Zpož-
dění při přístupu k informacím 
nebo nesprávná prezentace dat 
a komplikované úkony při ovlá-
dání zvyšují riziko omylu, a tím 
i možnost ztrát ve výrobě. Stres 
spojený s řízením výrobního pro-
cesu a se zodpovědností za výro-
bu se tak stupňuje a únava lidí se 
dostavuje rychleji.

Zajímavý výsledek přine-
sl společný vývoj firem Creati-
ve Grafiska Möbler AB (výrob-
ce nábytku), 3D-Perception AS 
(dodavatel projekční širokoúhlé 
techniky) a koncernu ABB (vý-
robce automatizačního systému 800xA). Se-
stava funkčního nábytku umožňující nezá-
vislé nastavení výšky jak pracovního stolu 
s několika monitory, tak i přehledového pro-
jekčního panelu se systémem dvou nebo tří 
projektorů využívající rozhraní HMI firmy 
ABB dostal název System 800xA Extended 
Operator Workplace (obr. 1). 

Unikátní programové vybavení systému 
800xA od firmy ABB poskytuje nepřeberné 
možnosti uspořádání pracoviště a umožňuje 
efektivně integrovat různá zařízení, včetně 

průmyslové televize, veřejných sdělovacích 
systémů a přístupů k nadřazeným informač-
ním úrovním, jako je ekonomický systém, ří-
zení údržby nebo kompletní řešení pro správu 
prostředků (Asset Management). Pracoviště 

obsluhy plně vyhovují nejvyšším požadav-
kům na rychlost, přehlednost, spolehlivost 
a zároveň splňují i kritéria zabezpečeného 
přístupu vyhodnocování oprávnění a zázna-
mu aktivit uživatelů.

Velký širokoúhlý panel s rozlišením až 
6 400 × 1 200 bodů může být použit těmito 
různými způsoby:
– pro jeden přehledový snímek (např. celko-

vé zobrazení technologie), nahrazuje zná-
mé mozaikové panely, jejichž údržba je 
pracná,

– pro zobrazení jednotlivých překrývajících 
se snímků,

– pro zobrazení skupinových snímků,
– pro snímky pro hosty ve velínu,
– pro systém průmyslové televize (živá vi-

deoprojekce jako náhrada samo-
statných monitorů).

Zároveň si operátor může vo-
lit a zobrazovat detailní snímky 
až na čtyřech menších obrazov-
kách přímo na stole v rozlišení 
až 4 × 1 600 × 1 200 bodů. Vy-
užitím inovativního řešení vzdá-
lených grafických jednotek může 
mít operátor na pracovišti k dis-
pozici všechna potřebná zařízení, 
jako jsou klávesnice, myši, audi-
ovstup a výstup a až šest periferií 
s rozhraním USB a čtyři výstupy 
na monitor. To vše je propojeno 
optickým vláknem s pracovní sta-
nicí, umístěnou např. v oddělené 
zabezpečené místnosti. 

Mezinárodní konzultační spo-
lečnost ARC Advisory Group po-
rovnávala operátorská pracoviš-

tě různých výrobců. System 800xA Exten-
ded Operator Workplace obdržel ocenění se 
zdůvodněním: „ergonomicky optimální pra-
coviště je navrženo pro zlepšení pracovní-
ho prostředí operátora a jeho produktivity 
s vlastnostmi, které snižují únavu a rozšiřují 
operátorům pole působnosti“.

Nastává šance změnit úděl operátorů, kte-
ří teď mohou pracovat pohodlněji, efektivněji 
a s dobrým pocitem zadostiučinění z práce.

Grzegorz Zahraj , ABB, s. r. o.

Obr. 1. System 800xA Extended Operator Workplace


