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na ø¹danie programu. Oprogramowanie
umoøliwiaj¹ce projektowanie wyúwiet-
lanych ekranÛw pozwala m.in. na wy-
korzystywanie wirtualnych przyciskÛw,
lampek i†bargrafÛw (rys. 3), a†takøe
kompletnych klawiatur numerycznych
(rys. 4), czy teø (w†przypadku paneli
z†wyúwietlaczami o†wiÍkszej rozdziel-
czoúci) kÛ³ek nastawczych (thubwheels
- rys. 5), ktÛre doskonale wspÛ³pracu-
j¹ z†matrycami dotykowymi pokrywaj¹-
cymi ekran.

Projektowanie wygl¹du
ekranu

Projektowanie wygl¹du ekranÛw
paneli operatorskich jest nad wyraz
proste, poniewaø wszystkie standardo-
we elementy graf iczne wchodz¹
w†sk³ad bibliotek udostÍpnianych bez-
p³atnie wraz z†programem NTST.

Kaødy z†obiektÛw graficznych jest
konfigurowalny, tzn. jego zachowanie
moøna powi¹zaÊ ze zjawiskami wystÍ-

Jednym z†najbardziej istotnych,
z†punktu widzenia

uøytkownika, elementÛw
nowoczesnych systemÛw
sterowania s¹ panele

operatorskie. Standardem sta³y
siÍ juø panele wyposaøone
w†alfanumeryczny lub

graficzny wyúwietlacz LCD,
a†takøe mniej lub bardziej
wyrafinowane klawiatury lub

panele dotykowe.
SzczegÛ³owy przegl¹d paneli
produkowanych przez firmÍ
Omron zamieúciliúmy w†EP6/

2000. Pretekstem do
powtÛrnego zajÍcia siÍ

tematem jest wprowadzenie do
sprzedaøy nowego 5" panela

dotykowego NT21 oraz
udostÍpnienie przez firmÍ
Omron nowej wersji (4.6)

programu narzÍdziowego NT
Support Tool s³uø¹cego do
projektowania wyúwietlanej
przez panel grafiki, ktÛry
dziÍki uprzejmoúci polskiego
biura tej firmy zamieszczamy
na p³ycie CD-EP02/2002B
(dostÍpna tylko z†EPo/oL).

Panele operatorskie z†panelami do-
tykowymi by³y do niedawna stosunko-
wo rzadko stosowane, co do by³o prze-
de wszystkim spowodowane ich doúÊ
wysok¹ cen¹. Najprostsze terminale
z†tej grupy produkowane przez firmÍ
Omron to: NT20S (o przek¹tnej ekranu
5") - fot. 1 i†NT600S (9") - fot. 2. S¹
to terminale operuj¹ce semigrafik¹ two-
rzon¹ przez programistÍ za pomoc¹
specjalnego oprogramowania (NT Sup-
port Tool), ale umiejÍtne wykorzysta-
nie ich moøliwoúci sprawia, øe uøyt-
kownik ma wraøenie pracy w†úrodo-
wisku graficznym. Grafika wyúwietlana
na ekranach tych terminali moøe byÊ
animowana, a†to dziÍki wykorzystaniu
systemu ìlampekî, czyli dowolnych
obiektÛw graficznych wyúwietlanych

Rys. 3. Rys. 4.

Programowane panele operatorskie
z panelami dotykowymi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fot. 1.

Fot. 2.
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Typ Wymiary Interfejsy Wyświetlacz                         Pamięć
panelu komunikacyjne Wymiary Rodzaj Rozdziel− Interfejs Liczba Pojemność/ Liczba

czość komórek rodzaj zapamię−
matrycy tanych

dotykowej ekranów
NT2S 109 x 60 x 44 mm Omron, Koyo 2 linie x LCD z pod− – 6 przycisków – 8kB/ 250

Allen−Bradley x 16 znaków świetleniem funkcyjnych EEPROM
GEFanuc LED
Modicon
Keyence
Siemens

Mitsubishi
Toshiba

NT11S 218 x 113 x 38,2 mm Host Link / 4 linie x LCD z pod− 160 x 64 alfanumeryczny – 32kB/ 250
 NT Link x 20 znaków świetleniem punktów Flash

LED
NT21 190 x 110 x 53,5 mm Host Link / 5" z pod− LCD z pod−  260 x 140 ekran 91 na 96kB/ 3999

 NT Link świetlaniem świetleniem punktów dotykowy ekranie Flash
(1:1/v1:N)/ LED

NT31 195 x 142 x 55,6 mm Host Link/ 5,7" LCD z pod− 320 x 240 ekran 192 na 512kB/ 3999
NT Link/ dwu− świetleniem punktów dotykowy ekranie Flash

High Speed kolorowy LED
NT Link (115kbd)/

Memory Link
NT31C 195 x 142 x 55,6 mm Host Link/ 5,7" STN LCD 320 x 240 ekran 192 na 512kB/ 3999

NT Link/ 8−kolo− punktów dotykowy ekranie Flash
High Speed rowy

NT Link
(115kbd)/

Memory Link
NT600S 275 x 192 x 71 mm Host Link/ 9"  STN LCD 640 x 400 ekran 128 na 128kB/ 500
(LCD) NT Link z podświet− punktów dotykowy ekranie Flash

(1:1/1:N)/ leniem
C200H

NT600S 275 x 192 x 71 mm Host Link/ 9" podświetlenie 640 x 400 ekran 128 na 128kB/ 500
(EL) NT Link elekrolumines− punktów dotykowy ekranie Flash

(1:1/1:N)/ cencyjne
C200H

NT631 315 x 250 x 54 mm Host Link/ 9" podświetlenie 640 x 480 ekran 768 na 512kB/ 3999
NT Link elekrolumines− punktów dotykowy ekranie Flash

(1:1/v1:N)/ cencyjne
High Speed

NT Link
(115K Baud)/
Memory Link/

& Multi−Vendor
NT631C 315 x 250 x 54 mm Host Link/ 11,3" STN LCD 640 x 480 ekran 768 na 1MB/ 3999

NT Link  8−kolo− z podświet− punktów dotykowy ekranie Flash
(1:1/v1:N)/ rowy leniem
High Speed

NT Link
(115K Baud)/
Memory Link/

& Multi−Vendor

puj¹cymi w†samym panelu (jak np.
przyciskanie przyciskÛw), jak i†w†jego
otoczeniu (zmiana temperatury, komu-
nikacja wspÛ³pracuj¹cego PLC z†sieci¹,
zmiana bitÛw w†jego rejestrach itp.).
Takøe wymiary obiektÛw graficznych
i†wyúwietlanych tekstÛw moøna mody-
fikowaÊ - za pomoc¹ myszki (jak
w†typowych programach graficznych)
lub okna konfiguracyjnego (przyk³ad
na rys. 6).

Graficzne panele operatorskie
Jak wczeúniej wspomniano, Omron

oferuje dotykowe panele operatorskie
z†panelami dotykowymi - NT20S ma

ekran o†rozdzielczoúci 256x128 punk-
tÛw, na ktÛry na³oøono siatkÍ czujni-
kÛw dotykowych z†72 punktami do-
tykowymi. Nowszy model NT21 ma
powiÍkszony ekran do 117x63 mm,
na ktÛrym moøna zaprogramowaÊ do
91 punktÛw dotykowych. Panel NT21
oferuje moøliwoúci dostÍpne poprzed-
nio w bardziej rozbudowanych mode-
lach NT31/31C lub NT631/631C. Na-
tomiast NT600S ma rozdzielczoúÊ ek-
ranu wynosi 640x400 punktÛw, a†jego
matryca czujnikÛw dotykowych sk³ada
siÍ ze 128 punktÛw dotykowych.

W ofercie firmy Omron wystÍpuj¹
dwie podstawowe rodziny dotykowych,

graficznych paneli operatorskich. Do
pierwszej moøna zaliczyÊ znane na
rynku serie NT30/NT600S/NT620. Do
drugiej grupy wchodz¹ najnowsze mo-
dele serii NT21/NT31 i NT631. Termi-
nale obu rodzin dostÍpne s¹ z wyú-
wietlaczami dwukolorowymi lub 8-ko-
lorowym. Ze wzglÍdu na koniecznoúÊ
zachowania wiernoúci kolorÛw - we
wszystkich terminalach tej grupy zas-
tosowano podúwietlacze elektrolumi-
nescencyjne. Terminale NT30/30C oraz
NT31/31C wyposaøono w ekran LCD
o†rozdzielczoúci 320 x 400 pkt. i ma-
trycÍ czujnikÛw dotykowych z 192
punktami. Nieco wiÍksze terminale
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Rys. 6.

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y firmy
Omron, tel. (0-22) 645-78-60.

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne w Interne-
cie pod adresem: http://oeiweb.omron.com/oei/
Products-HMI.htm, oraz (wraz z oprogramowa-
niem NTST) na p³ycie CD-EP02/2002B.

Dodatkowe informacje

NT620 oraz NT631/631C pozwalaj¹
wyúwietliÊ obraz o maksymalnej roz-
dzielczoúci 640 x 480 pkt., a matryca
dotykowa sk³ada siÍ aø z 768 punk-
tÛw. PojemnoúÊ pamiÍci wbudowanej
w terminalu NT30/620 siÍga 2000
ekranÛw. W panelach NT21/31/631
moøna zapamiÍtaÊ do 3999 ekranÛw.
Wszystkie panele z rodziny NT21/31/
631 s¹ wyposaøone w 2 porty komu-
nikacji szeregowej RS232 i RS232/422.
Wszelkie ustawienia paneli dokonywa-
ne s¹ z menu systemowego bezpoúred-
nio z poziomu ekranu, dotyczy to rÛw-
nieø ustawieÒ jasnoúci i kontrastu
ekranu. Nowoúci¹ i znacznym u³atwie-
niem w obs³udze po³¹czenia panel
operatorski-sterowniki PLC jest moøli-
woúÊ symulacji konsoli programuj¹cej
dla pod³¹czonego sterownika (dotyczy
to sterownikÛw PLC firmy OMRON).
Tym sposobem moøliwa jest ingerencja
w program i rejestry sterownika. Opcja
ta dostÍpna jest na specjalnym ekranie,
do ktÛrego dostÍp moøe byÊ blokowa-
ny poprzez has³o.

Najwaøniejsz¹ cech¹ uøytkow¹ pa-
neli operatorskich z†wyúwietlaczami
o†duøej rozdzielczoúci jest moøliwoúÊ

Rys. 5.

wyúwietlania na ekra-
nie dowolnych obiek-
tÛw graficznych, takøe
przygotowanych w†spe-
cjalizowanych progra-
mach do obrÛbki grafi-
ki. Standardowym for-
matem graficznym, ob-
s³ugiwanym przez op-
rogramowanie narzÍ-
dziowe terminali jest
BMP.

Moøliwoúci prezen-
towanych terminali nie
ograniczaj¹ siÍ do wy-
úwietlania efektownej
graf iki . Oferuj¹ one
projektantom systemÛw

takøe szereg dodatkowych funkcji:
- tworzenie szeregu rÛønorodnych wy-
kresÛw,

- tworzenie historii alarmÛw z†dok³ad-
nym ich opisem oraz histogramÛw
wystÍpuj¹cych alarmÛw,

- tworzenie bibliotek w³asnej grafiki
oraz znakÛw do wyúwietlania.
Komunikacja paneli operatorskich

z†otoczeniem jest moøliwa poprzez z³¹-
cze szeregowe zgodne z†RS232 (trans-
fer do 15m), RS422 (transfer do 500m)
lub poprzez jeden z†uniwersalnych
portÛw PLC, przy czym maksymalny
zasiÍg transmisji tego typu nie przekra-
cza 10 metrÛw. Panele NT11S, NT20S
oraz NT30/30C, NT600S, NT620/620C
s¹ przeznaczone do wspÛ³pracy ze ste-
rownikami PLC firmy Omron. Nowsze
generacje (NT2/4/15/18S) mog¹ wspÛ³-
pracowaÊ z†dowolnymi sterownikami
dostÍpnymi na rynku, a†dla terminali
NT31/31C i†NT631/631C dostÍpne s¹
drivery pozwalaj¹ce na ich wspÛ³pracÍ
ze sterownikami firm: AB, Mitsubishi,
GE, Fanuc oraz Siemens.

Omron oferuje takøe szereg innych
paneli operatorskich (tab. 1), ktÛre s¹
obs³ugiwane przez oprogramowanie

NTST. W†grupie urz¹dzeÒ z†wyúwietla-
czami graficznymi s¹ dostÍpne zarÛ-
wno stosunkowo proste terminale gra-
ficzne NT15S i NT18S, jak i†zaawan-
sowane panele z†wyúwietlaczami o†du-
øej rozdzielczoúci.

Terminal NT15S moøe wyúwietlaÊ
obrazy o†rozdzielczoúci 240x64 punkty
(lub 40 znakÛw w†8 liniach) i†jest wy-
posaøony w†17 przyciskÛw funkcyj-
nych oraz klawiaturÍ numeryczn¹. Ter-
minal NT18S ma nieco wiÍkszy wy-
úwietlacz - jego rozdzielczoúÊ wynosi
240x128 punktÛw (alternatywnie 40
znakÛw w†16 liniach), a†wbudowana
klawiatura sk³ada siÍ z†12 przyciskÛw
o†funkcjach programowanych przez
uøytkownika oraz standardowego zesta-
wu numerycznego.
Tomasz Paszkiewicz, AVT
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