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řídicí technika a systémy, HMI

rů s pevně danou funkcí jsou v systému PID 
regulátory, u nichž uživatel může specifiko-
vat regulační funkci, výstupní a zpětnovazeb-
ní signály a také typ regulátoru pro každou 
část zkoušky. 

Pro snadné určení, jak má být daná sou-
část testována a připojena, může uživatel 
konfigurovat a ukládat uživatelské rozhraní 
pro každou jednotlivou zkoušku. Do rozhra-
ní může přidávat ovládací prvky, indikáto-
ry a obrázky a ukládat parametry i vlastnosti 
vstupů a výstupů i PID regulátorů. 

V uživatelském rozhraní je sada objektů 
umístěna na obrazovce hned vedle zobrazo-
vané oblasti. Tyto objekty lze přidávat do uži-
vatelského rozhraní, přetažením na požado-
vané místo. Mezi objekty na obrazovce patří 
numerické indikátory, stupnice, ovládací prv-
ky, grafy, booleovské znaky a obrázkové ovla-
dače. Uživatel může načíst obrázek testované 
položky a zákaznického PID regulátoru, který 
je třeba k této součásti připojit. Operátor může 
uložit uživatelské rozhraní včetně polohy jed-
notlivých položek a v případě potřeby je zno-
vu načíst. Kromě polohy objektu může uživatel 
stanovit několik vlastností, jako je titulek, veli-
kost, měřicí jednotky, rozsah a připojení ke ka-
nálu či název tagu. Uživatel má možnost imple-
mentovat zákaznický PID regulátor jako subpa-
nel, což je funkce, která se používá k začlenění 
čelního virtuálního (VI) panelu LabView nebo 
jiných virtuálních přístrojů (VI).

Protože operátoři ovládají zkoušky pro-
střednictvím dotykové obrazovky, je změna 
parametrů systému obtížná. Uživatel však 
může kliknout na ovládací prvek, který změ-
ní barvu z modré na červenou. Na ovládacím 
panelu zkušební stanice jsou dva velké otoč-
né ovladače – modrý a červený. Otáčením od-
povídajícího ovladače se zvětší nebo zmenší 
hodnota parametru příslušného k ovládací-
mu prvku v uživatelském rozhraní. Barva se 
používá také k signalizaci, zda je linka ak-
tivní nebo ne. 

Když je zkouška specifikována, lze ji ak-
tivovat v automatickém režimu pomocí sys-
tému NI TestStand prostřednictvím sekvence 

souborů. Poloautomatické testování spouští 
operátor ze systému LabView.

Hardware

Uživatelům již bylo dodáno několik těch-
to systémů. V mnoha z nich je použit systém 
PXI jako základ pro sběr dat. Byl zvolen pro 
svou výkonnou kabeláž, odolné provedení 
a synchronizaci řešenou již na propojovací 
desce (backplane). Systém PXI se také snad-
no udržuje. Používá několik typů desek pro 
sběr dat v závislosti na potřebách uživatele. 
Většina systémů obsahuje čítací a časovací 
desku pro snímače polohy a regulaci průto-
ku, desku s analogovým výstupem pro gene-
rování průběhu a hnacích proudů k ovládání 
akčních členů, desky digitálních vstupů a vý-
stupů, desky analogových vstupů pro měření 
průtoku a tlaku a desky pro simultánní vzor-
kování analogových vstupů k připojení pře-
vodníků. Vzorkování převodníků LVDT je 
rychlé a poloha se určuje pomocí softwaro-
vé demodulace. Typický systém může obsa-
hovat až deset systémů pro sběr dat a stovky 
I/O kanálů, které sbírají nebo generují data 
s frekvencí 5 kHz.

Závěr

Nový spolehlivý systém byl instalován 
u několika zákazníků a významně snížil ná-
klady na zkoušení. Architektura programu 
umožňuje uživateli implementovat zkušební 
stanici do systémů s více než deseti přístroji 
pro sběr dat, což vytváří prostor pro zákaz-
nické systémy a adaptace. Sběr dat, jejich 
zpracování a ovládání všech vstupů a výstu-
pů vyžadují velký výpočetní výkon. Pomocí 
systému LabView je možné přiřadit úlohy jed-
notlivým vláknům, což umožnilo přejít z po-
čítače s dvoujádrovým procesorem na počí-
tač s procesorem čtyřjádrovým, a tím zajis-
tit mnohem větší výkon, aniž by bylo nutné 
měnit program. 

(National Instruments  
Czech Republic, s. r. o.)
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  Společnost HARTING 

oslavila 65 let od svého 
založení

Společnost HARTING Technology 
Group (www.harting.com), sídlící v ně-
meckém městě Espelkamp, oslavila 65 let 
od svého založení. Firma byla založena Wil-
helmem Hartingem a stále zůstává rodin-
nou firmou – rodina Hartingů ji dosud ne-
jen vlastní, ale také řídí. V současné době 
jsou to Dietmar a Margrit Hartingovi a v je-
jich stopách nastupuje třetí generace vlast-
níků, Philip Harting a Maresa Hartingová-
Hertzová.

Navzdory globalizaci svých aktivit – 
společnost má v současné době 32 pobo-
ček a 3 000 zaměstnanců po celém světě – 
stále zůstává věrná svému sídlu v městečku 
Espelkamp (s 25 tisíci obyvateli) a regionu 
v okolí města. Nový závod v městě Rah-
den je již sedmým závodem firmy Harting 
v této oblasti Severního Porýní-Vestfálska. 

Společnost stojí na dvou pilířích: na tradici 
a na inovacích. Tradice, to jsou např. konek-
tory Han®, jimž byla ochranná známka udě-
lena již v roce 1957, a které jsou v současné 
době mezinárodním standardem. Inovace, to 
je např. řada konektorů Han-Modular®, kte-
rá umožňuje zákazníkům, aby si sestavili ko-
nektor přesně podle svých potřeb.  (ed)


