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Fabrikanten van machines zijn hard op weg om de gangbare schermop-
bouw en de bediening van consumentenapparaten geschikt te maken voor 
eigen doeleinden, hetgeen zich mag verheugen in een groeiende popu-
lariteit. Terwijl bepaalde technologieën veelbelovend lijken voor de toe-
komst, maken andere, zoals vingertipbediening, al integraal deel uit van 
het industriële leven van alledag. Hierop sluit de paneel-PC strategie van 
Kontron precies aan.

Procesregeling 
in de vingers
Vingertipbediening	van	de	tablet-PC	
verovert	de	fabrieksvloer

Slepen en (ver)plaatsen, vegen en roteren, inzoomen in delen van het 
scherm door simpelweg de vingertoppen over het scherm te bewegen zijn 
allemaal eigenschappen waarmee gebruikers van smartphones en tablet-
PC’s al helemaal vertrouwd zijn. In de toekomst zal het besturen door 
middel van gebaren steeds meer gemeengoed worden in productielijnen, 
machineparken en SCADA-bedieningspanelen. Op plaatsen waar zich tot 
nu toe knoppen en schakelaars bevonden, zullen er steeds vaker software-
menu’s worden toegepast. Aan de basis van deze recente ontwikkeling staan 
de HMI’s (human machine interfaces). Deze HMI’s ofwel bedieningspane-
len, vaak in de vorm van paneel-PC’s, bieden een groot aantal functies, van 
visualisatie en besturing tot gegevensverwerking en interactie met machi-
nes; functies die voorheen werden uitgevoerd op gedecentraliseerde syste-
men. Dit maakt de bediening niet alleen gemakkelijker en veiliger, maar 
introduceert bovendien een centraal punt van waaruit de procesbeheerders 
essentiële productiegegevens in real-time kunnen bekijken en optimalise-
ren. Dit maakt de weg vrij voor alsmaar kortere productiecycli, het sneller 
kunnen inspelen op schommelende marktomstandigheden en het levert 
over het geheel gezien een hogere productie-opbrengst op. 

Uitleesvensters:	groot,	eenvoudig	onderhoud,	goedkoop	
Om in deze nieuwe functies te kunnen voorzien, dienen HMI gebruikersin-
terfaces in een groot formaat beschikbaar te zijn met een duidelijke layout. 
Grote uitleesvensters, zowel in 4:3 als in de recente 16:9 formaten zijn het 
best geschikt voor deze taak. Robuuste en krasvaste panelen van glas, die 
gemakkelijk zijn te reinigen en bestand zijn tegen vuil, beschermen de gevoe-
lige technologie. Door gebruik te maken van aanrakingsgevoelige panelen 
wordt niet alleen het aantal componenten beperkt (zoals knoppen en toet-
senborden), maar ook het aantal uitsparingen en naden op de behuizing is 
minimaal, hetgeen bijdraagt aan een eenvoudiger vormgeving, lagere kosten 
en dat bovendien hygiënische ontwerpen mogelijk maakt die minder stof en 
vuil aantrekken. 

Twee	technologieën	lopen	voorop
Meerdere aanrakingsgevoelige technologieën wedijveren om de gunsten 
van de gebruiker. Echter, twee ervan zijn echter al behoorlijk ingevoerd: 
het resistieve en het capacitieve aanraakscherm. De drukgevoelige, resistieve 
oppervlakken zijn niet alleen relatief goedkoop, ze zijn bovendien geschikt 
voor bediening met handschoenen - een belangrijke eigenschap in een pro-
ductieomgeving. Bij het toepassen van resistieve panelen dienen industriële 
bedrijven te kiezen voor de vijfdraads technologie, omdat dit een veel hogere 
nauwkeurigheid biedt dan de vierdraads apparaten. 

Bijzonder	gevoelig:	capacitieve	aanraakschermen
Extreem aanrakingsgevoelige, capacitieve aanraakschermen, die worden aan-
getroffen in mobiele telefoons en tablet-PC’s, worden eveneens door  ope-
rators in de industriële omgeving zeer op prijs gesteld. Dankzij de multi-
aanrakingsgevoelige functies kan een combinatie van aanrakingen worden 
geprogrammeerd voor het uitvoeren van bepaalde commando’s. Daarom 
biedt deze methode de beste  eigenschappen voor het integreren van bestu-
ring door middel van gebaren voor het sturen van de assemblage of hele 
productielijnen, tot aan het beheren van complete fabrieken. Onder de capa-
citieve uitleesvensters bieden de geprojecteerd-capacitieve schermen (PCAP) 
belangrijke voordelen: Ze projecteren talrijke kleine elektrische velden die 
worden gebruikt voor aanrakingsherkenning, niet alleen op het oppervlak 
van het uitleesvernster maar bovendien ook dicht boven het uitleesvenster. 

Hierdoor kunnen de aanrakingscoördinaten 
nauwkeuriger en met een hogere gevoelig-
heid worden gevolgd. Het resultaat is dat 
zelfs de lichtste aanrakingen kunnen worden 
gedetecteerd, zelfs als de gebruiker hand-
schoenen draagt. 

Strengere	eisen
In tegenstelling tot consumentenproducten 
wordt in de industriële omgeving verwacht 
dat producten een veel langere levensduur 
hebben. Aan de ene kant worden er strenge 
eisen gesteld aan de technologie die robuust 
moet zijn en betrouwbaar moet kunnen wor-
den onderhouden. Lastiger is dat de meeste 
systemen de klok rond en gedurende een aan-
tal jaren moeten werken voordat ze moeten 
worden vervangen. Deze snelle technologi-
sche vooruitgang zet de industrie op scherp.

In de afgelopen jaren zijn de eisen met 
betrekking tot automatisering, kwaliteit, 
energiebesparing en productiviteit omhoog 
geschoten, waarbij tegelijkertijd de concur-
rentie in the markt aanzienlijk is toegeno-
men. Als gevolg van specifieke eisen dienen 
de nieuwe aanrakingsgevoelige paneel-PC’s 
zowel bewakings- als besturingstaken uit te 
kunnen voeren. Ze dienen te voorzien in 
flexibele interfaceverbindingen en ze moeten 

Toekomstbestendige intelligente bedieningspanelen 
Volgens het martkonderzoekbureau IMS Research zal de markt voor 
HMI’s bijna verdubbelen tussen 2010 en 2015. Alleen al in de Europese 
markt zal het bedrag oplopen naar rond de 571 miljoen US dollar, over-
eenkomend met een jaarlijkse groei van 7,6 procent, waaruit duidelijk 
blijkt dat de industriële sector nu al overtuigd is van de voordelen om 
in dit segment te investeren. In het onderstaande interview bespreekt 
Paul Marsden, werkzaam als Global Technology Manager voor HMI’s bij 
Kontron, de laatste ontwikkelingen.

Welke rol zullen paneel-PC productlijnen als de Microclient en 
Omniclient spelen binnen het totale programmapakket van Kontron? 
Verwacht u ook groei in de toekomst? 
Marsden: Paneel-PC’s vormen voor Kontron een belangrijke product-
lijn die we in de toekomst zeker zullen uitbreiden. Ons doel is om 
alle expertise en know-how te verifiëren die we hebben opgedaan in 
onze zakelijke projecten voor het produceren van een uitgebreidere 
reeks van standaard producten voor verticale markten, zoals industri-

schaalbaar zijn, zowel qua omvang als qua 
prestaties, zodat kan worden voorzien in een 
klantspecifieke oplossing voor de betreffende 
toepassing. De introductie van ‘shop floor 
analytics’ en ‘smart manufacturing’ bevor-
dert een hoger transparantie- en efficiëntie-
niveau op elk punt van het productieproces, 
stroomafwaarts tot op de individuele com-
ponenten. Krachtige, intelligente HMI’s 
vormen de basis om deze doelen te bereiken. 
 
Dingen	die	het	werken		
plezieriger	maken	
De technologische vooruitgang stelt aanra-
kingsgevoelige paneelsystemen in staat om 
deze brede reeks nieuwe taken het hoofd te 
kunnen bieden. Maar dat is nog niet alles: 
tegelijkertijd wordt ook aan de wens om een 
aantrekkelijke vormgeving en gemakkelijke 
bediening voldaan. De nieuwe HMI’s zijn 
niet alleen veel efficiënter, ze maken ook van 
de werkomgeving een aantrekkelijker plek en, 
indien gewenst, meer stijlvol!  Dit benadrukt 
de veranderingen die het aanrakingsgevoe-
lige paneelsegment op dit moment onder-
gaan. Lag tot nu toe de nadruk op werking 
en kwaliteit, nu worden HMI’s tevens ont-
dekt als ‘front-ends’ voor machines of voor 
systemen. Hun aanwezigheid en gebruiksge-
mak zijn even overtuigend als wat de wereld 
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gebruikt in het consumentensegment. Maar wat betekent dat 
nu met het oog op de toepassing? In tegenstelling tot elektro-
mechanische bedieningselementen, die vergeleken hiermee 
lastiger zijn  te bedienen, hebben de op software-gebaseerde 
GUI’s het ‘gaming’ element van de consumentenelektronica: 
de mogelijkheden om het ontwerp en de layout te wijzigen 
zijn veelzijdiger en aantrekkelijk en kunnen worden uitgebreid 
of aangepast binnen het grafische menu om aan individuele 
wensen te kunnen voldoen. Een belangrijk punt met betrek-
king tot de software is de vraag welke ontwikkelinterface er 
wordt gebruikt voor het indelen van het gebruikersscherm en 
hoeveel inspanning de gebruiker zich moet getroosten voor 
het samenstellen van de animaties. 

Ruwe	industriële	omgevingen		
stellen	zware	eisen
Het is inmiddels een feit dat de embedded PC markt wordt 
geïnspireerd door consumentenapparaten. Voor het toepas-
sen van HMI’s in ruwe industriele omgevingen gelden ech-
ter aanvullende eisen. De panelen dienen volledig bestand te 
zijn tegen stof en vloeistoffen en moeten gemakkelijk zijn te 
reinigen. Daar komt nog bij dat ze hoge temperaturen moe-
ten weerstaan, waarbij consumentenapparaten als mobiele 
telefoons en dergelijke al zouden ‘capituleren’. Ze moeten 
tevens schokvast en trillingsbestendig zijn en voldoen aan 
alle eisen van de betreffende beschermingsklassen. 
Als alle componenten goed op elkaar zijn afgestemd, kan het 
overschakelen naar een nieuwe productversie naadloos wor-
den uitgevoerd. Nog een bijkomend voordeel van deze stra-
tegie: nieuwe werknemers zullen snel vertrouwd raken met 
de productieprocessen en dit verkort de tijd die nodig is voor 
interne opleidingen in de industriële omgeving.                  •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Procesregeling in de vingers”.
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Klaar	voor	gebruik:
Aan het begin van het jaar introduceert Kontron 
twee HMI productseries, de Microclient 3 en de 
Omniclient, die voldoen aan de meest recente ont-
wikkelingen in dit segment.

De	Microclient	3	PCAP	met	resistieve	aanraking
Deze nieuwe HMI producten kunnen flexibel wor-
den geconfigureerd en zijn ontwikkeld voor het 
besturen van industriële machines op produc-
tielijnniveau. De Microclient 3 met een 15,6 inch 
scherm, dat de 12 inch versie vervangt, beschikt 
over de meest recente belangrijke trends uit de 
consumentenmarkt: het capacitieve aanraak-
scherm heeft multi-touch functies, het 16:9 for-
maat en een robuust front van glas. De capacitieve 
aanraakschermen maken gebruik van de hier-
voor genoemde geprojecteerd-capacitieve variant 
(PCAP) die is ontwikkeld voor meervingerbedie-
ning. Bovendien is de paneel-PC tevens beschik-
baar met resistieve aanraakschermen met afme-
tingen van 10 tot 17 inch. 

Omniclient	bestuurt	fabricageprocessen
De Omniclient is een HMI product dat speciaal voor 
industriële automatisering is ontwikkeld. Net als 
de V Panel Express bestuurt het productiemachi-
nes en kan het worden aangepast aan individuele 
processen. Deze HMI, met schermen van het for-
maat 17:9 en afmetingen van 15 tot 22 inch, vol-
doet aan de vraag naar grote schermen en, voor de 
eerste keer, is in de 21,5 versie PCAP toegepast. 
Dankzij de grote schermbreedte kan de gebrui-
kersinterface in de vorm van een gedeeld scherm 
worden gebruikt – grafische afbeeldingen en data 
aan de ene kant en de machinebesturing aan de 
andere kant. In de zogenaamde portretmodus 
kan de monitor rechtop worden gezet en gebruikt, 
zodat de grafische gebruikersinterface (GUI) verti-
caal kan worden afgebeeld. Het ontspiegelde gla-
zen oppervlak van de HMI’s vergemakkelijkt het 
gebruik en is tevens eenvoudig te reinigen, zoals al 
eerder is opgemerkt. Metalen hoekbeschermers 
aan de zijkant doen dienst als een design-element 
maar voorkomen tevens beschadigingen. 

ele automatisering, medische technologie, de transportsector enzovoort, 
waarbij we streven om de time-to-market voor onze klanten te beperken. 
Klantspecifieke configuraties en oplossingen op maat, gebaseerd op gestan-
daardiseerde systemen, kunnen met veel minder inspanning en ook nog 
veel sneller worden gerealiseerd. Deze benadering zal extra groei in de toe-
komst bevorderen. 

Wat is uw mening ten aanzien van bedieningsfouten door verkeerd aan-
raken? Wat kan er worden gedaan om dit te voorkomen? 
Marsden: Op systeemniveau zijn er een aantal mogelijkheden om bedie-
ningsfouten te voorkomen of op te heffen. In de meeste gevallen neemt de 
toepassingssoftware de taak om bedieningsfouten te verminderen voor zijn 
rekening, waarbij de eisen van een betrouwbare werking worden gecombi-
neerd met een zo eenvoudig mogelijke bediening van het systeem. Onze 
paneelsystemen leveren hiervoor de basis en vereenvoudigen de realisatie van 
deze eigenschappen door het individueel configureren en het instellen van 
parameters. 

Is aanrakingsvrije bediening in de vorm van besturing middels geba-
ren, zoals die bij videospelletjes wordt gebruikt, een aantrekkelijk 
vooruitzicht voor Kontron?  
Marsden: Voor Kontron en zijn rol als innovator op industrieel gebied, is 
elke nieuwe uitdagende technologie die de bediening en besturing vereen-
voudigt binnen het industriële segment van belang. Alles dient echter te val-
len binnen de eisen van de industriële sector. Het is daarom niet vanzelfspre-
kend dat elke technologie, die zijn oorsprong heeft in de consumentensector, 
rechtstreeks kan worden geïntegreerd in industriële producten. Vaak dient 
hier eerst nog een bepaald doorontwikkelingsproces te worden doorlopen. 

Bedieningsconcepten, afkomstig van de consumentenmarkt, worden 
toegepast in de industriële sector. Hoe sterk beïnvloeden ze deze toe-
passingen in het dagelijks gebruik? 
“Ons doel is gericht op de eenvoudige en innovatieve bediening en op 
de verschillende besturingsmogelijkheden om hiermee aan de uiteenlo-
pende eisen binnen de industriële sector te kunnen voldoen”, licht Paul 
Marsden de strategie van Kontron toe.


