A U T O M A T Y K A

Graficzne
terminale

i alfanumeryczne
operatorskie
procesÛw, a†takøe konfigurowaÊ elementy
systemu steruj¹cego. MoøliwoúÊ ich wykorzystania determinuje program opracowany
przez operatora.

Roúnie z³oøonoúÊ zadaÒ
realizowanych przez
wspÛ³czesne systemy

Terminale alfanumeryczne

sterowania, rosn¹ takøe
wymagania ich
uøytkownikÛw
i†operatorÛw. Szybki
rozwÛj elektroniki
pozwala bez trudu
nad¹øaÊ za tymi
wymaganiami, czego
przyk³adem s¹ coraz
doskonalsze panele
operatorskie, na ktÛrych
wyúwietlanie ìkolorowej
grafikiî sta³o siÍ juø
standardem.

Fot. 1.
Terminale operatorskie s¹ peryferiami systemÛw automatyki, spe³niaj¹cymi rolÍ programowanych, dwukierunkowych interfejsÛw
z†ustalan¹ przez programistÍ interakcj¹.
Programowanie terminali odbiega nieco od
standardÛw przyjÍtych w†elektronice, ale dziÍki
temu ich obs³uga jest nadzwyczaj prosta. PrzyjÍta przez automatykÛw filozofia programowania terminali polega na zaprojektowaniu wygl¹du szeregu ekranÛw, ktÛre s¹ wyúwietlane w†wybranej przez program steruj¹cy (zadany przez
uøytkownika) kolejnoúci. Technika projektowania i†wymiany ekranÛw stosowana jest
zarÛwno w†terminalach alfanumerycznych, jak i†graficznych.
Wyúwietlacze spe³niaj¹ rolÍ interfejsÛw
przesy³aj¹cych informacjÍ
od sterownika do operatora, natomiast ekrany dotykowe oraz klawiatury
wbudowane w†terminale
pozwalaj¹ operatorowi
Fot. 2.
wp³ywaÊ na parametry

Do monitorowania parametrÛw procesÛw sterowania wystarczaj¹ w†wielu
przypadkach terminale alfanumeryczne,
ktÛre dziÍki prostej obs³udze s¹ chÍtnie
i†czÍsto stosowane w†systemach sterowania.
Przyk³adowym terminalem z tej grupy jest
NT2-S (fot. 1), ktÛry pozwala wyúwietliÊ
w†dwÛch wierszach po 16 znakÛw alfanumerycznych o†duøej wysokoúci (60x13mm) i†jest
wyposaøony w†uproszczon¹, 6-stykow¹ klawiaturÍ. Sterowniki tej rodziny wystÍpuj¹ w†trzech
wersjach rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹ wyposaøeniem i†rodzajem interfejsu. DostÍpnymi opcjami
s¹ m.in. zegar RTC, interfejsy CMOS/RS232.
Do bardziej rozbudowanych systemÛw
przeznaczone s¹ terminale alfanumeryczne
NT4S (fot. 2 i†3), ktÛre takøe wystÍpuj¹
w†trzech wersjach rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹
liczb¹ przyciskÛw funkcyjnych. Terminal
NT4S-SF121 ma 4†klawisze funkcyjne, NT4SSF122 ma 6†klawiszy funkcyjnych, a†NT4S-123 8†takich klawiszy. Niezaleønie od wersji wyúwietlacz pozwala wyúwietliÊ w†czterech liniach po
20 znakÛw alfanumerycznych.
Nieco wiÍksze moøliwoúci oferuje
terminal oznaczony symbolem
NT11S. Wyposaøono go w†klawiaturÍ
numeryczn¹ z†przyciskami lewo-prawo, gÛra-dÛ³
oraz 4†klawisze funkcyjne, ktÛrych funkcje s¹

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów terminali operatorskich firmy Omron.
Typ

Matryca

Graficzne
wymiary matrycy

Interfejs
operatora
pamięci ekranu

Pojemność
wbudowanej
zapisanych
w pamięci

Liczba
ekranów

Interfejsy
komunikacyjne

Podświetlacz

NT2S

Alfanumeryczna

2x16 znaków

Klawiatura

b.d.

b.d.

RS232/485

LED

NT4S

Alfanumeryczna

4x20 znaków

Klawiatura

b.d.

b.d.

RS232/485

LED

NT11S

Alfanumeryczna

4x20 znaków

Klawiatura

32kB

250

Host Link/NT Link

LED

NT15S

Alfanumeryczna

8x40 znaków
lubKlawiatura
240x64 punkty

b.d.

b.d.

b.d.

LED

NT18S

Alfanumeryczna

16x40 znaków
lub
240x128 punktów

Klawiatura

b.d.

b.d.

b.d.

LED

NT20S

Semigraficzna

256x128 punktów

Klawiatura

96kB

500

Host Link/NT Link/C200H

LED

NT600S

Semigraficzna

640x400 punktów

Ekran dotykowy

128kB

500

Host Link/NT Link/C200H

EL

NT30/31 (C)

Graficzna

640x400 punktów

Ekran dotykowy

512kB (1MB)

2000

Host Link/NT Link

EL

NT620/631 (C)

Graficzna

640x400 punktów

Ekran dotykowy

512kB (1MB)

2000

Host Link/NT Link/Memory Link

EL
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A U T O M A T Y K A
Powyøsze terminale graficzne umoøliwiaj¹
prezentacjÍ wynikÛw procesÛw sterowania
w†sposÛb bardzo przyjazny uøytkownikowi, ale rozwÛj technologii pozwoli³ wykonaÊ kolejny krok w†stronÍ
zwiÍkszenia moøliwoúci terminali, przy
jednoczesnym uproszczeniu ich obs³ugi.
Efektem prac rozwojowych s¹...

...graficzne terminale
z†ekranem dotykowym

Fot. 3.

dowolnie ustalane przez uøytkownika. Terminal
NT11S moøe wyúwietliÊ maksymalnie 20 znakÛw alfanumerycznych w†czterech liniach, przy
czym jego projektanci przewidzieli moøliwoúÊ
wyúwietlenia takøe poziomych bargrafÛw, ktÛre
- pomimo wykorzystania do ich tworzenia semigrafiki - znacznie podnosz¹ czytelnoúÊ prezentacji wynikÛw. Dodatkowymi, bardzo przydatnymi w†praktycznych zastosowaniach funkcjami
oferowanymi przez ten terminal s¹:
- zabezpieczenie wybranych ekranÛw has³em,
co zapobiega dostÍpowi do nich przez nieuprawnionych uøytkownikÛw,
- moøliwoúÊ hierarchicznego budowania struktury wyúwietlanych ekranÛw, co w†znacznym stopniu upraszcza projektowanie interakcji terminala.
Terminale serii NT4S oraz NT11S s¹ ponadto wyposaøone w†rÛwnoleg³e interfejsy drukarkowe Centronics, dziÍki ktÛrym moøliwe
jest dokumentowanie przebiegu nadzorowanych i†sterowanych procesÛw.
Pomimo rozbudowanych moøliwoúci terminali alfanumerycznych, w†niektÛrych aplikacjach nie da siÍ unikn¹Ê koniecznoúci stosowania...

...terminali graficznych
W†tej grupie urz¹dzeÒ dostÍpne s¹ stosunkowo proste terminale graficzne NT15S
i†NT18S z†dodatkow¹ moøliwoúci¹ bezpoúredniego wyúwietlania tekstÛw, zintegrowane
z†niewielkimi klawiaturami. Terminal NT15S
moøe wyúwietlaÊ obrazy o†rozdzielczoúci
240x64 punkty (lub 40 znakÛw w†8†liniach)
i†jest wyposaøony w†17 przyciskÛw funkcyjnych oraz klawiaturÍ numeryczn¹. Terminal
NT18S ma nieco wiÍkszy wyúwietlacz - 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 zestawu
numerycznego.

Fot. 4.

42

Najprostsze terminale naleø¹ce do
tej grupy to NT20S (fot. 4) i†NT600S (fot. 5).
S¹ to w†zasadzie terminale operuj¹ce semig- Fot. 5.
rafik¹ tworzona przez programistÍ za pomoc¹
specjalnego oprogramowania, ale umiejÍtne wyszereg dodatkowych funkcji, nie spotykanych
korzystanie ich moøliwoúci sprawia, øe uøytw†innych modelach:
kownik ma wraøenie pracy w†úrodowisku gra- moøliwe jest tworzenie szeregu rÛønorodficznym. Wyúwietlana na ekranach tych terminych wykresÛw,
nali grafika moøe byÊ animowana, a†to dziÍki
- moøna stworzyÊ historiÍ alarmÛw z†dok³adwykorzystaniu systemu ìlampekî, pod ktÛr¹ to
nym ich opisem oraz histogramÛw wystÍpunazw¹ ukrywaj¹ siÍ dowolne obiekty graficzne
j¹cych alarmÛw,
wyúwietlane na ø¹danie programu.
- moøliwe jest tworzenie bibliotek w³asnej graOprogramowanie umoøliwiaj¹ce projektofiki oraz znakÛw do wyúwietlania.
wanie wyúwietlanych ekranÛw pozwala m.in.
na tworzenie wirtualnych klawiatur na ekranie
wyúwietlacza, bargrafÛw oraz kÛ³ek nastawczych thubwheels, ktÛre doskonale wspÛ³pracuj¹ z†matrycami dotykowymi pokrywaj¹cymi ekran.
Terminal NT20S ma ekran
o†rozdzielczoúci 256x128 punktÛw,
na ktÛry na³oøono siatkÍ czujnikÛw
dotykowych z†72 punktami. Terminal
NT600S jest znacznie wiÍkszy - rozdzielczoúÊ ekranu wynosi 640x400 punktÛw, a†matryca czujnikÛw dotykowych
sk³ada siÍ ze 128 punktÛw.
Dla najbardziej wymagaj¹cych aplikacji powsta³y w†pe³ni graficzne...

...terminale o†duøej
rozdzielczoúci
Ich najwaøniejsz¹ cech¹ uøytkow¹ jest
moøliwoúÊ wyúwietlania na ekranie dowolnych
obiektÛw graficznych, takøe przygotowanych
w†specjalizowanych programach do obrÛbki
grafiki. Standardowym formatem graficznym,
obs³ugiwanym przez oprogramowanie narzÍdziowe terminali jest BMP.
W†ofercie firmy Omron wystÍpuj¹ cztery
podstawowe rodziny terminali graficznych:
NT30/31 (fot. 6) oraz NT620/631. Terminale
NT30/31 wyposaøono w†ekran LCD o†rozdzielczoúci 320x400 punktÛw i†matrycÍ czujnikÛw
dotykowych ze 192 punktami. Nieco wiÍksze
terminale NT620/631 pozwalaj¹ wyúwietliÊ obraz o†maksymalnej rozdzielczoúci 640x400 punktÛw, a†matryca dotykowa sk³ada siÍ aø z†512
czujnikÛw. PojemnoúÊ wbudowanej w†terminale NT30/31/620/631 pamiÍci pozwala na
przechowanie do 2000 obrazÛw ekranÛw.
Terminale obydwu rodzin dostÍpne s¹
z†wyúwietlaczami dwukolorowymi oraz 8kolorowymi (na koÒcu oznaczenia rodziny wystÍpuje litera ìCî). Ze wzglÍdu
na koniecznoúÊ zachowania wiernoúci
wyúwietlanych kolorÛw we wszystkich
terminalach tej grupy zastosowano podúwietlacze elektroluminescecyjne.
Moøliwoúci prezentowanych terminali nie
ograniczaj¹ siÍ do wyúwietlania efektownej
grafiki - oferuj¹ one projektantom systemÛw

Fot. 6.

WspÛ³praca
Niezaleønie od typu sterownika wyúwietlacza, terminale wymieniaj¹ informacje z†otoczeniem poprzez z³¹cze szeregowe zgodne ze
standardami RS232 (transfer do 15m), RS422
(transfer do 500m) lub poprzez jeden z†uniwersalnych portÛw sterownika PLC, przy czym
maksymalny zasiÍg transmisji tego typu nie
przekracza 10 metrÛw. Terminale NT11S,
NT20S oraz NT30/30C, NT600S, NT620/620C
s¹ przeznaczone do wspÛ³pracy ze sterownikami PLC firmy Omron. Nowsze generacje
(NT2/4/15/18S) mog¹ wspÛ³pracowaÊ 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 oraz Siemens.
Tomasz Paszkiewicz
Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y
firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-60.
Na p³ycie CD-EP6/2000, w†katalogu
\Inne\NTST_v3.3\ znajduje siÍ oprogramowanie NTST3.3 do projektowania obrazÛw ekranÛw terminali graficznych i†alfanumerycznych firmy Omron.
Informacje o†terminalach operatorskich
znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP6/2000 w†katalogu \Terminale operatorskie firmy Omron.
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