
26 AUTOMA  6/2011

sy
st

ém
y 

H
M

I/
S

C
A

D
A

téma

Systémy pro řízení a monitorování proce-
sů (SCADA) musí v současnosti řešit stále 
rozsáhlejší a složitější problémy a přitom si 
zachovat snadné ovládání a přehlednost. Také 
rozhraní HMI u strojů a výrobních linek mají 
velké požadavky na profesionálně zpracovaný 
grafický vzhled s intuitivním ovládáním, aby 
uživatel snadno a s odpovídajícím komfortem 
získal potřebné informace a mohl rychle rea-
govat na vzniklé situace.

Systém zenon® od společnosti COPA-DATA 
patří mezi průkopníky na poli automatiza-
ce a vizualizace provozních dat. Zenon ved-
le svého obsáhlého souboru funkcí přináší 
do automatizace zcela nové možnosti indivi-
dualizace, jaké jsou známy např. z operačního 
systému Windows 7. Nová verze 6.51 posky-
tuje uživatelsky přívětivý, přehledný a srozu-
mitelný způsob projektování se zachováním 
maximální spolehlivosti, otevřenosti, nezá-
vislosti a flexibility. 

Modulární architektura

První otázka při plánování projektu ob-
vykle je, jaký soubor funkcí je pro vypraco-
vání projektu vlastně zapotřebí. Co musí sys-
tém umět? Jaké další systémy se budou pou-
žívat a integrovat? Jakým způsobem se budou 
získaná data zpracovávat? Nicméně tato roz-
hodnutí jsou vždy do značné míry ovlivněna 
náklady na realizaci požadovaného řešení. 
Právě zde se projevuje důležitá charakteris-
tika systému Zenon: díky modulární architek-
tuře a adaptabilitě zákazník platí jen za to, co 
opravdu potřebuje.

Modularita a možnost snadné individua-
lizace umožňují vytvořit pro každého operá-
tora specifické rozhraní HMI, které nejen od-
povídá jeho požadavkům na funkci, ale také 
individuálním preferencím vzhledu a pracov-
ním návykům. Každý operátor používá jeden 
a ten samý nástroj k přístupu do stejných dat, 
avšak s vlastním, na míru upraveným rozhra-
ním. Data jsou automaticky synchronizová-
na, aktualizována a poskytována oprávněným 
členům týmu.

Automatické přizpůsobení prostředí

Různé úlohy při projektování vyžadují 
rozdílné přístupy, způsoby zpracování i od-
lišné náhledy. Se systémem Zenon je velmi 
snadné přizpůsobit vývojové prostředí po dle 
konkrétních potřeb, přiřadit toto nastavení 
do profilu a nastavit jeho automatické volá-
ní. Pro obvyklé úlohy jsou k dispozici profily 
editoru, předdefinované experty z řad uživate-
lů. Tyto profily zajišťují optimální rozvržení 
oken podle právě zvolené činnosti. Je možné 

Zenon – systém SCADA podle požadavků uživatelů

je vyvolat stisknutím tlačítka myši nebo je lze 
plně automatizovat: např. kliknutím na polož-
ku „obrazy“ se automaticky otevře návrhová 
oblast v celoobrazovkovém režimu s plovou-

cími okny prvků, jejich vlast-
ností a formátu nebo se u po-
ložky „proměnné“ použije ta-
bulkové zobrazení pro editaci 
proměnných (obr. 1, obr. 2).

Každý uživatel počítače je 
zvyklý přizpůsobit si svou pra-
covní plochu podle svých pre-
ferencí – individualizované ba-
revné schéma systému, pozadí 
plochy i systémové ikony zpří-
jemňují pracovní prostředí, apli-
kace používané každý den jsou 
vhodně rozmístěny na ploše, 
aby k nim byl snadný a rychlý 
přístup, okna v aplikacích jsou 
nastavena tak, aby byl náhled 
na pracovní oblast optimální, uži-
vatel se cítil pohodlně a tím byla 
podporována jeho produktivita. 

Při přihlášení do operačního 
systému se automaticky načí-
tá uživatelem vytvořený profil. 
V případě firemní sítě je ten-
to profil distribuován, a uživa-
tel se tak po přihlášení do sys-
tému na jakémkoliv počítači 
vždy ocitne ve svém preferova-
ném prostředí. Tento princip je 
nyní dostupný i v systému Ze-
non od verze 6.50. Uživatel je 
po přihlášení do systému v pro-
středí s vlastním nastavením, 
protože runtime si pamatuje 
jeho poslední rozmístění a ve-
likost oken, nastavené barevné 
schéma, velikost a typ fontu, 
zobrazované ikony, jazykovou 

mutaci apod. Tato funkce umožňuje vytvořit 
kompletně přizpůsobené prostředí pro dosa-
žení dostatečné úrovně uživatelského kom-
fortu s ohledem na individuální preference.

Obr. 2. Celoobrazovkový režim vhodný pro vytváření obrazů

Obr. 1. Optimalizovaný tabulkový náhled pro vytváření 
a úpravu proměnných

Obr. 3. Přizpůsobitelné zobrazení při využití různých barevných palet



27AUTOMA  6/2011

téma

Nové grafické možnosti

Vzhled aplikace musí být na profesionální 
úrovni. Zenon má v této oblasti vlastnost, kte-
rou softwaroví vývojáři nazývají využitelnost 
(usability) – bez nutnosti vynaložit velké úsi-
lí při projektování a bez dodatečných nákladů 
lze vytvářet graficky vyspělá a moderní řeše-
ní. Libovolně upravitelné tvary obrazových 
šablon umožňují navrhnout zcela jasné a pře-
hledné uživatelské rozhraní. Snadno tak lze 
vytvářet např. navigaci pomocí záložek nebo 
tzv. řečové bubliny, nastavovat průhlednost, 
barevné přechody i úhel nasvícení. U grafic-
kých prvků je možné tyto vlastnosti měnit 
přímo v obraze za použití metody uchopení 
a přetažení. V praxi nejde jen o pouhý vizu-
ální efekt, ale z pohledu funkce také o před-
poklad pro menší chybovost uživatelů a vyš-
ší produktivitu jejich práce.

Chameleon Technology

Firma Copa-Data představila Chameleon 
Technology již ve verzi systému Zenon 6.50. 
Chameleon Technology umožňuje uzpůso-
bit vzhled systému podle osobních preferen-
cí za pomoci předem definovaných barev-
ných palet. Jednou vytvořené palety vytvářejí 
zcela dynamické prostředí, a uživatel tak má 
možnost měnit vzhled celé aplikace pouhým 
kliknutím. Současně lze přepínat mezi různý-
mi fonty, jazyky i jednotkami, včetně jejich 
správného přepočtu. Systém Zenon se tak stá-
vá zcela univerzálním a adaptabilním (obr. 3). 

Projektování v editoru

Vývojové prostředí systému Zenon je ná-
stroj, který je schopen se přesně adaptovat 
na preference a požadavky projektových in-
ženýrů. Díky modulární konstrukci systému 
Zenon lze vždy používat a licencovat pouze 
takový soubor funkcí, který je pro daný pro-
jekt požadován. Každý tak získává přínos 
z maximální škálovatelnosti a značného stup-
ně flexibility – od projektů pro malé operátor-
ské terminály určené k ovládání jednotlivých 
strojů, přes jednoduché získávání výrobních 
dat až po projekty komplexních řídicích sys-
témů s několika sty tisíci proměnných. S je-
diným nástrojem je možné vytvářet aplikační 
programy pro všechny operační systémy MS 
Windows, od Windows CE, přes Windows 
2000 až po Windows XP, Vista a 7.

Správa několika souvisejících projektů 
v rámci jednoho pracovního prostředí usnad-
ňuje vytváření komplexních distribuovaných 
systémů se zachováním velmi dobré pře-
hlednosti a jednoduché správy. Při využití 
tzv. zastřešujícího projektu lze specifikovat, 
které informace budou viditelné na konkrét-
ní úrovni nebo stanici. Sdílené typy objektů, 
jako jsou např. šablony, písma, jazykové ta-
bulky, palety barev apod., lze v rámci pracov-
ního prostředí vymezit na úrovni globálního 
projektu a všechna tato nastavení potom bu-

dou k dispozici pro všechny vnořené indivi-
duální projekty. 

U rozsáhlých projektů, na kterých pracuje 
několik projektantů souběžně, lze využít pro-
pracovanou metodu distribuovaného projek-
tování. V takovém případě je projekt uložen 

v centrálním úložišti na serveru a jednotliví 
projektanti k němu přistupují ze svých lokál-
ních stanic. Projektant, který potřebuje praco-
vat např. s proměnnými, si je zablokuje. Ostat-
ní uživatelé okamžitě vidí, jaká část projektu 
je právě blokována a upravována. Po ukonče-

Obr. 5. On-line sledování výroby na plničce lahví

Obr. 4. Sledování a optimalizace spotřeby médií

Obr. 6. Analýza celkové efektivity zařízení pomocí „vodopá-
dových“ diagramů

ní editace projektant proměnné uvolní, prove-
dené změny se uloží na server a následně jsou 
zavedeny i v lokálních stanicích.

Objektově orientovaná parametrizace 
místo programování

Projektování v systému Ze-
non je založeno na nastavo-
vání parametrů použitých ob-
jektů. Veškeré funkce jsou již 
implementovány v systému, 
a proto je stačí pouze bezpeč-
ně vybrat a nastavit. Použití 
skriptů je možné, ale není pro 
vytvoření vlastního projek-
tu nezbytné. Díky přehledné 
a jasně dané struktuře objek-
tů je možné existující projekty 
velmi rychle pochopit a roz-
víjet. Projektový inženýr tedy 
nepotřebuje zkoumat neznámý 
kód, ale může se plně soustře-
dit na vlastní implementaci po-
žadovaných změn či rozšiřová-
ní projektu.

Při požadavcích na speciál-
ní funkce či vytvoření vlastní-
ho rozhraní do jiných aplikací 
lze použít integrované vývojo-
vé prostředí VBA (Visual Ba-
sic for Application) a od ver-
ze 6.50 také VSTA (Visual 
Studio Tools for Application). 
VBA i VSTA jsou integrová-
ny jak v programu runtime, tak 
i v editoru. Právě v editoru hra-
jí významnou roli při automati-
zovaném projektování. Pomocí 
předdefinovaných průvodců lze 
plně automatizovat řadu opaku-
jících se aktivit, minimalizovat 
dobu potřebnou pro projekto-
vání a zamezit výskytu chyb. 
Mezi základními průvodci lze 
najít např. průvodce vytvoře-
ním projektu, generováním či 
importem proměnných, impor-
tem projektu z jiného vizuali-
začního systému, vytvořením 
projektové dokumentace, vy-
tvořením jazykových tabulek 
a další. Všechny tyto průvod-
ce lze modifikovat podle indi-
viduálních potřeb.

Centrální správa místo lokální

Konzistentní objektově ori-
entovaná struktura má tu výho-
du, že vlastnosti jsou stanovo-

vány a měněny pouze na jednom místě. Když 
např. symbol, který je použit u stovek motorů, 
dostane novou vlastnost nebo novou charak-
teristiku, je nutné tuto změnu nakonfigurovat 
pouze jednou. Změna je pak automaticky pře-
nesena na všechny propojené symboly umís-
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těné na obrazech. Jestliže šablona, která je zá-
kladem pro několik obrazů, změní svou veli-
kost, změní se velikost i všech těchto obrazů. 
Tento centralizovaný přístup opět podporu-
je zachování plné transparentnosti projektu. 

Podpora optimalizace výroby

Systém Zenon je možné použít pro kte-
roukoliv oblast průmyslu. Jeho snadné in-
tuitivní používání a vybavenost funkcemi 
umožňují vytvářet technologicky vyspělé, 
bezpečné a spolehlivé aplikace pro výrobu 
automobilů, potravin, nápojů a spotřebního 
zboží, výrobu a distribuci energií, vodohos-
podářská zařízení, řízení budov a další sek-
tory. Právě výroba nápojů a potravin má své 
specifické charakteristiky a požadavky, jako 
např. navýšení produkce při nižších nákla-
dech, dodržování bezpečnostních norem při 
výrobě nebo integraci různých systémů a za-

řízení od různých výrobců. Systém Zenon 
nabízí nejen dostatečnou flexibilitu a ote-
vřenost pro existující heterogenní prostře-
dí, ale také mnoho modulů pro optimalizaci 
a synchronizaci celého procesu výroby s dů-
razem na sledování klíčových ukazatelů vý-
konnosti (KPI). 

Zenon je uzpůsoben pro bezpečnou a efek-
tivní implementaci např. standardů Weihen-
stephan nebo normy FDA 21 CFR Part 11. 
Protokolování, archivace a omezení přístupu 
na základě uživatelských práv zabezpečují 
splnění regulatorních požadavků bez potřeby 
použít programy třetích stran a bez nadbyteč-
ného úsilí při projektování. Jednoduché ovlá-
dání, snadná rozšiřitelnost a bezpečné zasíťo-
vání různých zařízení a výrobních linek po-
máhají zvyšovat celkovou efektivitu výroby 
a současně konkurenceschopnost mnoha vý-
znamných producentů z této oblasti (obr. 4, 
obr. 5, obr. 6). 

Flexibilita systému Zenon

Společnost Copa-Data, která veškerou svou 
činnost věnuje vývoji a technické podpoře sys-
tému Zenon, vyhlašuje jako své hlavní motto 
„dělejte to po svém“ (do it your way!). Systém 
Zenon umožňuje bez potřeby nadbytečného 
úsilí a s vysokou mírou spolehlivosti a bezpeč-
nosti vyvíjet komplexní a flexibilní řešení pro 
libovolnou oblast automatizace procesní vý-
roby. Díky svému otevřenému a nezávislému 
přístupu si jej cení mnoho významných výrob-
ců po celém světě, díky čemuž počet instalací 
přesáhl 70 000. Nové vlastnosti pro individuál-
ní přizpůsobení editoru i runtime implemento-
vané v aktuální verzi ulehčují práci projektan-
tům a přinášejí možnost vytvářet profesionální 
řešení „šitá na míru“ konkrétním uživatelům. 

Ing. Tomáš Lípa, 
Prozesstechnik Kropf s. r. o.

Dotykové displeje jsou v módě a v sou-
časnosti se s nimi lze setkat u většiny no-
vých přístrojů z oblasti informační a tele-
komunikační techniky. Okamžitě převádějí 
lehký dotyk prstu na řídicí povely srozu-
mitelné počítači. Na první pohled 
zázračná technika není ve skuteč-
nosti tak taju plná. Pod skleněnou 
vrchní vrstvou displeje se nachá-
zí velmi tenká průhledná elektroda 
ze směsi oxidů cíničitého a indité-
ho (SnO2, In2O3), běžně označova-
né zkratkou ITO (indium tin oxide). 
Jde o materiál, který je k použití 
v dotykových displejích téměř ide-
ální, neboť výborně vede nepatrné 
elektrické proudy a v tenké vrstvě 
je zcela transparentní pro všech-
ny barvy spektra. Vážným problé-
mem ovšem je, že na celém světě 
jsou jenom velmi omezené zásoby 
vzácného india, počítaného mezi 
tzv. strategické kovy. V dlouhodo-
bém výhledu se výrobci displejů 
tudíž obávají cenového diktátu ze 
strany dodavatelů india a průmysl 
má velký zájem najít materiál, který by směs 
ITO nahradil. Základní princip spojující prů-
hlednost a vodivost lze přitom těžko obejít.

Odborníkům Fraunhoferova ústavu pro 
výrobní techniku a automatizaci (Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung – 
IPA) ve Stuttgartu se nedávno podařilo vy-
vinout nový materiál rovnocenný směsi ITO 
a přitom navíc výrazně levnější. Tvoří ho 
levné organické polymery v kombinaci s uh-
líkovými nanotrubičkami. Nová elektrodo-

Dotykový displej s uhlíkovými nanotrubičkami

vá fólie je opatřena nosnou vrstvou z tenké 
fólie z levného polyethylenterefalátu (PET), 
z něhož se např. vyrábějí běžné plastové láh-
ve. Na nosnou vrstvu se nanese vrstva tekuté 
směsi uhlí kových nanotrubiček a elektricky 

vodivých polymerů, která po vysušení vytvo-
ří tenký film představující vlastní elektrodu.

Použité elektricky vodivé polymery nejsou 
však v porovnání s vrstvou ITO samy o sobě 
příliš stálé. Negativní vliv mají zejména vlh-
kost, ultrafialové záření a prudké zatlačení. 
Elektrodová vrstva ze samotných polymerů je 
křehká a nespolehlivá. Její stabilitu a spoleh-
livost zvýšily teprve uhlíkové nanotrubičky, 
jejichž funkce zde není primárně elektrická, 
ale mechanická. Trubičky vytvoří na vrstvě 

PET stabilní síť, ve které se mohou elektric-
ky vodivé polymery pevně „ukotvit“ a díky 
tomu zůstane jejich vrstva dlouho stálá. Elek-
trický odpor nové elektrodové vrstvy je sice 
poněkud větší než u vrstvy ITO, ale k pou-

žití v elektrických přístrojích běž-
ně vyhovuje, říká Dr. Ivica Kolari-
cová, vedoucí vývojového týmu ve 
Fraunhoferově ústavu IPA. Před-
nosti jsou oproti tomu nesporné, 
zejména skutečnost, že výchozí pr-
vek uhlík je levný a běžně dostupný 
po celém světě. Odborné veřejnos-
ti byl dotykový displej vyrobený 
z obnovitelných, levných a široce 
dostupných materiálů poprvé před-
veden na mezinárodním veletrhu 
Nano Tech 2011 v Tokiu ve dnech 
16. až 18. února.

Fólie s uhlíkovými nanotrubič-
kami je ohebná, a lze ji tudíž vše-
stranně využít v mnoha úlohách. 
Odborníci předpokládají, že by 
mělo být možné použít ji také k vý-
robě fotovoltaických článků vhod-
ných k pokládce i na vlnité střechy 

nebo jiné nerovné struktury. Ve Fraunhofe-
rově ústavu IPA je již v provozu pilotní vý-
robní linka, na které lze elektrodovou fólii 
vyrábět v menších množstvích pro různé va-
rianty dotykových displejů (obr. 1) i jiné ne-
tradiční použití. Tím se otevírá perspektiva 
dalšího masového využití uhlíkových nano-
trubiček i tlak na zlevnění jejich výroby.
[Touchscreen aus Kohlenstoff. Pressemitteilung 
Fraunhofer IPA, 21. ledna 2011.]

Kab.

Obr. 1. Dotykový displej s uhlíkovými nanotrubičkami a ukázka 
ohybu fólie (foto: Fraunhofer IPA)


