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 Dotykové ovládání strojů s novým rozmě-
rem vnímání

Až do nedávné doby využívaly dotykové ovládací panely v automa-
tizaci ke komunikaci s člověkem pouze dva jeho smysly: sluch a zrak. 
V současné době s novými panely 5,7" a 12" Saia®PCD Web-Panel 
je k této komunikaci přidán další smysl: hmat. Proces ovládání může 
být vnímán prostřednictvím hmatového vjemu v prstech, způsobené-
ho vibracemi dotykové plochy panelu v místě dotyku. Tyto vibrace 
vytvářejí pro obsluhu hmatovou zpětnou vazbu.

Společnost Saia-Burgess 
Controls, švýcarský výrobce 
řídicích systémů, prezentova-
la funkční vzorky těchto pane-
lů na veřejnosti poprvé asi před 
rokem. Povzbuzena značným 
zájmem a pozitivní odezvou 
na trhu, podnikla kroky k je-
jich zavedení do sériové vý-
roby standardního sortimentu 
panelů Saia®PCD Web-Panel 
(3,5" až 15").

Na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku v listopadu 2009 bylo 
prezentováno první komerčně dostupné zařízení Haptic HMI pro au-
tomatizaci s 5,7" displejem VGA TFT s velkým jasem a implemen-
tace hmatové zpětné vazby je průběžně rozšiřována na displeje všech 
nabízených velikostí: na veletrhu Hannover Messe v dubnu 2010 byly 
tyto ovládací panely představeny i s displejem velikosti 12". Od roku 
2010 jsou panely s haptickou zpětnou vazbou zavedeny jako běžná 
katalogová položka v hlavním katalogu produktů Saia-Burgess.
SBsys, s. r. o., tel.: +420 234 133 700, e-mail: info@sbsys.cz, 
www.sbsys.cz

 Moderní monitory pro systémy Sinumerik
Nabídka nových průmyslových monitorů firmy Foxon s displejem 

TFT je určena uživatelům, kteří mají na stroji CNC starší řídicí sys-
tém Sinumerik a údaje na obrazovkách CRT jsou již špatně čitelné. 
Uplatní se také tam, kde monitor přestal fungovat úplně a stroj stojí, 
neboť nelze zkontrolovat nastavení parametrů na obrazovce. Náhra-

da monitorů ve strojích CNC je mnoh-
dy problematická. Většina monitorů 
po užívá signál TTL nebo RGB, kte-
rý vždy není možné moderním mo-
nitorem PC zpracovat. Do monitoru 
jsou přivedeny zvlášť barevné signály 
(červený, modrý, zelený) a dále syn-
chronizační horizontální a vertikální 
signál (popř. „po zelené barvě“). Vol-
bu monitoru dále komplikuje podpo-

rované rozlišení obrazu, frekvence signálů, specifický videokonektor 
na videokartě, způsob montáže monitoru do stroje CNC a průmys-
lové provedení monitoru, který musí odolávat rušení, otřesům apod. 
Problémy s náhradou řeší monitory Foxon s novými displeji TFT pro 
systémy Sinumerik S3, 805, 810, 820, 850, 880, 840C, 840D a další. 
Firma pomůže s výběrem správného náhradního monitoru s displejem 
TFT tak, aby měl stejnou velikost jako původní. Kabel z videokarty 
se pouze zapojí do odpovídajícího konektoru nového monitoru a mo-
nitor se uchytí do stejných svorek jako původní. Nový monitor vyza-
řuje do stroje méně tepla, má jasnější obraz, umožňuje více specific-
kých nastavení a vydrží déle než klasický monitor s obrazovkou CRT. 
Kromě monitorů pro systémy Sinumerik jsou v nabídce také monitory 
pro stroje CNC Agie, Bosch, Deckel MAHO, EngelL, GE Fanuc, He-
idenhain, Kraus Maffei, Mazak, Philips, Siemens a dalších výrobců.
Foxon s. r. o., tel.: 484 845 555, e-mail: foxon@foxon.cz, 
www.foxon.cz

 Větší výkonnost a variabilita řídicích systémů 
Simatic s protokolem Profinet

Řídicí jednotky řad Simatic S7-300 a S7-400 jsou nyní k dispozi-
ci s novými funkcemi Shared Device, Intelligent Device (I-Device) 
a Media Redundancy Protocol (MRP), zdokonalujícími vlastnosti jed-
notek při práci v síťovém prostředí s protokolem Profinet.

Funkce Shared Device umožňuje přístup současně několika řídicím 
jednotkám Simatic k témuž vzdálenému systému I/O s rozhraním Profi-

net, typicky k decentrální periferii. Řídicí sys-
tém se tudíž snáze konfiguruje a jednu a tutéž 
jednotku I/O lze použít současně se standard-
ními i bezpečnostními CPU.

Funkce Intelligent Device (I-Device) 
umožňuje přenášet údaje I/O z CPU do nad-
řazených řídicích jednotek nebo do centrální-

ho systému a současně obsluhovat lokální řídicí algoritmy. Na rozdíl 
od dřívějšího výhradně hierarchického přístupu z centra k modulům 
I/O v provozu lze při použití funkce I-Device snadno vytvářet štíhlejší 
a variabilnější řídicí struktury s mnoha řídicími jednotkami propoje-
nými v síti. Řídicí jednotky v síti mohou přináležet různým automati-
začním systémům a mohou být značky Siemens i od jiných výrobců.

Funkce MRP napomáhá zvýšit dostupnost provozního zařízení 
tam, kde je použita redundantní kruhová síť s přepínači pro průmys-
lový Ethernet nebo řídicími jednotkami a periferiemi řady Simatic 
s rozhraním Profinet. Při poruše zajistí obnovení provozu v takové 
síti za dobu kratší než 200 ms.

Nový firmware nabízí také zdokonalené diagnostické funkce s po-
užitím webových stránek specifikovaných uživatelem a podporuje izo-
chronní režim činnosti v sítích s protokolem Profinet.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com
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