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wiÍkszej iloúci informacji niø
jest to moøliwe za pomoc¹
popularnych monochroma-
tycznych wyúwietlaczy LCD.
St¹d, wszystkie terminale
z†rodziny NS wyposaøono
w†matryce LCD TFT (NS12
i†NS10) lub LCD STN (NS7)
o†rozdzielczoúci VGA 640x480
punktÛw (NS10 - przek¹tna 10,4
i†NS7 - przek¹tna 7,7  ) lub
600x800 punktÛw (NS12 - prze-
k¹tna 12,1  ). Zastosowane matry-
ce LCD umoøliwiaj¹ wyúwietlanie
obrazÛw w†256 kolorach, a†termi-
nale NS10 i†NS12 moøna wyposa-
øyÊ w†specjalne karty, za pomoc¹
ktÛrych jest moøliwe przechwyty-
wanie i†wyúwietlanie na ekranie
terminala obrazÛw z†kamer TV
(wykorzystywanych np. do rejest-
racji przebiegu monitorowanego
procesu).

Komunikacja rzecz
podstawowa

Ogromny nacisk po³oøyli kon-
struktorzy terminali z†serii NS na
zapewnienie ich ³atwego do³¹cze-
nia do standardowego systemu
sieciowego. St¹d podstawowym
interfejsem komunikacyjnym we
wszystkich terminalach jest Ether-
net (10baseT), a†jego alternatyw¹
interfejs ControllerLink.

Standardowo, wszystkie termi-
nale maj¹ na wyposaøeniu takøe
dwa interfejsy RS232, z†ktÛrych
jeden jest przystosowany do
wspÛ³pracy z†czytnikiem kodÛw
paskowych. Interfejsy te moøna
wykorzystaÊ do lokalnej komuni-

Jakie najistotniejsze cechy po-
winien mieÊ terminal, aby spe³-
niaÊ wymagania uøytkownikÛw?
Bez w¹tpienia, powinien byÊ prze-
de wszystkim wyposaøony w†czy-
telny, moøliwie duøy wyúwietlacz,
na ktÛrym bÍd¹ wyúwietlane in-
formacje o†przebiegu nadzorowa-
nego procesu. Drug¹ istotn¹ cech¹
jest moøliwoúÊ wygodnego progra-
mowania terminala. Trzeci¹, nie
mniej istotn¹, jest ³atwoúÊ do³¹-
czenia terminala do systemu. Po-
niewaø rynek terminali graficz-
nych jest stosunkowo m³ody,
przez d³ugi czas wystÍpowa³y na
nim rÛøne, czÍsto sztywne stan-
dardy komunikacyjne, co utrud-
nia³o korzystanie z†tych urz¹dzeÒ
w†systemach budowanych na ba-
zie urz¹dzeÒ pochodz¹cych od
rÛønych producentÛw. Urz¹dzenia
prezentowane w†artykule kreuj¹c
pewne nowe, doúÊ sensowne tren-
dy, mieszcz¹ siÍ jednoczeúnie
w†utartych standardach, dziÍki
czemu projektanci systemÛw auto-
matyki maj¹ zapewniony wysoki
komfort ich aplikowania.

Kolorowy zawrÛt g³owy
Bez w¹tpienia, obrazy wyúwiet-

lane w†kolorze s¹ bardziej atrak-
cyjne i†umoøliwiaj¹ przekazanie

Obrazy s¹ coraz powszechniej

stosowane w†mediach,

w†najbliøszym czasie

zdominuj¹ prawdopodobnie

takøe telekomunikacjÍ, ktÛra

intensywnie promuje MMS-y.

Podobne trendy obowi¹zuj¹

w†automatyce, ktÛra doúÊ

d³ugo opiera³a siÍ podobnym

modom. Nie mog³o to jednak

trwaÊ bez koÒca...

Rewolucja zachodzi na naszych

oczach: terminale s³uø¹ce do

komunikacji z†uøytkownikiem

(HMI) s¹ wyposaøane w†coraz

silniejsze jednostki centralne,

dziÍki czemu - oprÛcz

wyúwietlania efektownych

grafik - mog¹ spe³niaÊ takøe

szereg dodatkowych zadaÒ,

a†tworzenie rozproszonych

systemÛw sterowania jest coraz

³atwiejsze.
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kacji terminala ze sterownikami
PLC lub innymi urz¹dzeniami wy-
korzystywanymi w†systemie.

Inteligencja lokalna
Terminale z†rodziny NS, w†od-

rÛønieniu od wiÍkszoúci terminali
poprzedniej generacji, wyposaøono
w†silny, lokalny procesor, dziÍki
ktÛremu czÍúÊ zadaÒ zwi¹zanych
z†akwizycj¹ danych jest wykony-
wana ìna miejscuî . Pomaga
w†tym m.in. wbudowana w†termi-
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

nale pamiÍÊ danych lokalnej apli-
kacji, ktÛrej pojemnoúÊ moøe siÍ-
gaÊ 20 MB (przy 4†MB standardo-
wo dla terminali NS12 i†NS10)
lub 6†MB (NS7).

Jak wczeúniej wspomniano,
wbudowanie w†terminale silnego
procesora pozwoli³o wykonywaÊ
niektÛre funkcje zwi¹zane z†akwi-
zycj¹ danych bezpoúrednio przez
terminal. Zgromadzone dane (mo-
g¹ to byÊ m.in. obrazy przechwy-
cone z†kamery) s¹ przechowywane
na karcie pamiÍci CompactFlash,
dziÍki czemu moøna je ³atwo
przenosiÊ w†dowolne miejsce
i†poddawaÊ dalszej obrÛbce. Karta
CompactFlash moøe s³uøyÊ takøe
do rejestrowania informacji o†pre-
definiowanych przez uøytkownika
alarmach/zdarzeniach wykrytych
przez terminal. Istotn¹ zalet¹ ter-
minali NS jest moøliwoúÊ ³atwego
programowania animacji i†sekwen-
cji obrazÛw na bazie wczeúniej
przygotowanych grafik.

£atwe programowanie
W†odrÛønieniu od terminali

starszych generacji, terminale NS
nie wymagaj¹ programowania za
pomoc¹ jÍzyka drabinkowego.
Przed uøyciem wymagaj¹ one je-
dynie prostej w†przeprowadzeniu
konfiguracji, czÍúÊ funkcji moøna
programowaÊ korzystaj¹c z†jÍzyka
skrytpowego operuj¹cego na obiek-
tach (typu: okna dialogowe, wie-
lopoziomowe menu). KonfiguracjÍ
terminali u³atwia oprogramowanie
narzÍdziowe NS Designer.

Standardowa reszta
Nowoúci wprowadzone przez pro-

ducenta do terminali prezentowa-
nych w†artykule to tylko czÍúÊ moø-
liwoúci oferowanych przez nie uøyt-
kownikom. Spe³niaj¹ one oczywiúcie
rygorystyczne normy szczelnoúciowe
(obudowa zgodna z†IP65), s¹ przysto-
sowane do dalszej rozbudowy, maj¹
wbudowane wielojÍzyczne menu
konfiguracyjne i†wiele innych cech,

uznawanych wspÛ³czeúnie za typo-
we. S³owem, bardzo efektywne
i†efektowne po³¹czenie dobrych ìsta-
rychî standardÛw z rozwi¹zaniami
ocieraj¹cymi siÍ o†awangardÍ.
Andrzej Gawryluk, AVT


