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Operátorské panely řady NA jsou jed-
nou z mnoha komponent platformy Sysmac, 
umožňující vytvářet zcela integrované sys-
témy pro automatizaci strojů. Platforma 
Sysmac zahrnuje vedle operátorských pane-
lů NA také řídicí systém NJ, systém vzdále-

ných I/O NX, systém funkční bezpečnosti 
NX-Safety, robotické úlohy, úlohy zpraco-
vání obrazu, úlohy řízení pohybu a nástroje 
pro komunikaci s databázemi informačních 
systémů. Následující článek je 
věnován operátorským pane-
lům NA.

Hardware

Operátorské panely NA za-
chovávají obvyklý design plat-
formy Sysmac, tedy kombina-
ci černého plastu a broušeného 
kovového povrchu (obr. 1). Jsou 
osazeny širokoúhlými displeji 
s úhlopříčkou délky 7" až 15" 
a rozlišením 800 × 480, popř. 
1 280 × 800 obrazových bodů. 
Standardně jsou vybaveny od-
porovým dotykovým disple-
jem, jehož předností je možnost 
ovládání v rukavicích. Připravo-
vána je také varianta s kapacit-
ním dotykový displejem a pod-
porou multidotykového ovlá-
dání. Ve spodní části rámu jsou 
umístěna tři volně programova-
telná kapacitní tlačítka.

Operátorské panely Sysmac NA

Každý z panelů je vybaven dvěma nezá-
vislými ethernetovými rozhraními, která lze 
s výhodou použít pro oddělení technologic-
ké a informační sítě. Dále je osazen jedním 
sério vým portem RS-232, rozhraním USB 
a rozhraním pro paměťovou kartu SD.

Panely řady NA jsou osazeny procesorem 
Intel Atom, neobsahují žádné rotační součás-
ti, jako je např. ventilátor nebo rotační disky; 
chlazení panelů je pasivní.

Tvorba aplikačního programu

Panely řady NA jsou zcela integrovány 
v platformě Sysmac. Programátor si díky 
tomu nemusí osvojovat žádné nové vývojo-
vé prostředí – k programování panelů použije 
známé prostředí Sysmac Studio (obr. 2). Ap-
likace HMI pro operátorské panely NA může 
být součástí jednoho projektu zahrnujícího 
také řídicí systém NJ a popř. i další kompo-
nenty platformy Sysmac. K efektivnímu vý-
voji aplikací přispívá společná databáze pro-
měnných řídicího systému a operátorského 
panelu. Standardní součástí vývojového pro-
středí je simulátor aplikace HMI a programu 
řídicího systému.

Pro efektivní vývoj aplikací může progra-
mátor využít rozsáhlou knihovnu grafických 
objektů a předem definované animace či akce 
bez nutnosti psát skripty. Definice animace 
nemusí být vázána pouze na jednoduchou 
proměnnou, lze používat také logické výra-
zy. Standardní součástí vývojového prostředí 
jsou alarmový systém, systém správy recep-
tur a funkce logování dat.

Alarmový systém sleduje hodnoty pro-
měnných řídicího systému nebo logických 
výrazů a podle nich zobrazuje a zaznamená-
vá poruchová hlášení. Je možné konfigurovat 
několik skupin alarmů např. podle jednotli-
vých technologických celků. Každému alar-
mu lze přiřadit až tři události – vznik alar-
mu, ukončení alarmu a potvrzení alarmu – 
a při těchto událostech pak provádět další pře-
dem definované akce nebo spustit uživatelský 
programový skript. Pro zobrazení aktuálních 

Dynamické a intuitivní operátorské rozhraní přispívá k atraktivitě stroje a jeho konku-
renceschopnosti. K jeho vytvoření lze s výhodou použít operátorské panely nové řady 
Sysmac NA, které umožňují rychle a snadno vytvářet výkonná operátorská rozhraní. Pa-
nely řady NA jsou navrženy tak, aby zachovávaly robustnost a spolehlivost tradičních za-
řízení HMI, ale navíc přinášely dynamiku moderních otevřených systémů.

Obr. 2. Pracovní plocha vývojového prostředí Sysmac Studio

Obr. 1. Operátorské panely řady Sysmac NA
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a historických alarmů v uživatelském progra-
mu je určen předem připravený objekt User 
Alarms Viewer.

Funkce správy receptur integrovaná 
v operátorském panelu NA nabízí snad-
nou a rychlou cestu, jak definovat a zapsat 
do řídicího systému sadu hodnot paramet-
rů výrobní dávky nebo produktu. Každá re-
ceptura obsahuje Template, tedy šablonu 
zahrnující jednotlivé ingredience. S použi-
tím těchto šablon jsou pak definovány jed-
notlivé instance, tj. receptury pro konkrétní 
výrobky, v nichž jsou již určena množství 
jednotlivých použitých ingrediencí. Pro in-
terakci s obsluhou mají receptury předem 
připravený objekt Recipe Viewer. Tento ob-
jekt podporuje zobrazení a filtrování recep-
tur podle jednotlivých šablon a také vlastní 
editaci receptur.

Nezbytnou funkcí operátorského panelu 
je rovněž funkce logování a zobrazení his-
torických dat. Operátorský panel podporu-
je ukládání dat na kartu SD nebo na disk 
USB. Připraveny jsou objekty pro zobraze-
ní časových průběhů vzájemných závislos-
tí (grafů x-y).

Knihovna zdrojů (Resources) výrazně 
zrychluje a zjednodušuje tvorbu jazyko-
vých verzí aplikací. Při založení aplikace 
je stanovena výchozí jazyková verze a popř. 
i další jazykové verze. Každý text, obrázek, 
videozáznam, dokument použitý v aplika-
ci se stává součástí zdrojů. Ke každému ta-
kovému zdroji je možné přiřadit jednotlivé 
jazykové verze. Není-li dána jiná jazyková 
verze, je použita verze přiřazená k výcho-
zí jazykové verzi. Knihovna zdrojů podpo-
ruje export, přeložení aplikace a následný 
import. Jakákoliv úprava v knihovně zdro-
jů je okamžitě reflektována ve všech mís-
tech použití.

Pro vytváření aplikací maximálně přizpů-
sobených náročným požadavkům zákazníků 
je možné využít skripty v programovém ja-
zyku Visual Basic. Je podporován.Net 3.5 
Compact Framework, nabízející široké spek-
trum knihoven.

Přístup na dálku

V operátorském panelu NA standardně 
běží server VNC, umožňující sledovat či ovlá-

dat aplikaci HMI na dálku. Společnost Omron 
vytvořila pro snadný a pohodlný přístup k pa-
nelu aplikaci HMI Remote Viewer, dostupnou 
ve verzích pro operační systémy iOS (iPho-
ne, iPad) a Android.

Závěr

Platforma Sysmac od společnosti Omron 
představuje výkonný jednotný koncept pro 
stavbu řídicích systémů strojů a výrobních 
linek, jehož jedněmi z hlavních komponent 
jsou právě prostředky pro tvorbu operátor-
ských rozhraní v podobě operátorských pa-
nelů řady NA.

Kombinace výkonného řízení a integrace 
mechatronických systémů včetně řízení robo-
tů delta, systémů pro zpracování obrazu, sys-
témů funkční bezpečnosti a řady intuitivních 
operátorských panelů NA v jeden homogen-
ní celek vytvářejí z platformy Sysmac ucele-
ný systém, který určuje novou úroveň auto-
matizace strojů a výrobních linek.

Zdeněk Havlíček,
OMRON Electronics spol. s r. o.

Společnost RS Components do své na-
bídky zařadila novou generaci termoka-
mer Flir One. Zařízení, které lze snadno 
připojit k mobilnímu telefonu pomocí ko-
nektoru mikroUSB nebo Lightening, do-
káže pořizovat tepelné snímky s přesností 
0,1 K. Termokamera je dodávána společ-
ně s ovládací aplikací pro mobilní platfor-
my iOS a Android. 

Společnost RS Components zařadila do 
svého sortimentu kapesní a lehce přenosi-
telnou termokameru Flir One. Ve srovnání 
s ostatními termokamerami je tato unikátní 
svou schopností propojení s telefonem či ta-
bletem (obr. 1). Flir One podporuje mobilní 
platformy Android a iOS a s mobilním zaříze-
ním, telefonem či tabletem, komunikuje pro-
střednictvím konektoru microUSB (Android) 
nebo Lightening pro iOS. Termokamera dis-
ponuje vlastní baterií o kapacitě 350 mA·h, 
čímž šetří baterii v mobilním zařízení. 

Ve srovnání s předchozí generací je nová 
termokamera vylepšena o funkci multispek-
trálního dynamického zobrazování, a dokáže 
tudíž zvýraznit detaily tepelného obrazu po-
mocí snímků z viditelného spektra. Je také 
vybavena zobrazovací jednotkou nejnovější 
generace Flir Lepton, která má ve srovnání 

Termokamera pro mobilní telefony

s předchozí verzí čtyřnásobné rozlišení. Cit-
livost kapesní termokamery nové generace 
je 0,1 K při rozlišení 160 × 120 obrazových 
bodů (pixel), což jsou hodnoty pro neprofesio-
nální mobilní zařízení více než uspokojivé. 

Termokamera Flir One má oproti profe-
sionálním termokamerám několik přednos-
tí: velikost a cenu. Je proto vhodná a dostup-
ná např. pro správce budov, techniky údržby 
staveb a strojů, pracovníky vývoje nebo stu-
denty. Krokem vedoucím k zlepšení využití 
termokamery je avizované vydání aktualizo-
vané vývojové sady softwaru (SDK) pro obě 
zmíněné platformy, tedy Android a iOS. Spo-
lečnost RS si od tohoto kroku slibuje zájem 
z řad vývojářů mobilních aplikací. Ovládací 
aplikaci pro Flir One je možné již nyní stáh-
nout v obchodech Apple App Store a Google 
Play. Na trhu se ale nacházejí i další aplikace 
umožňující např. časosběrné snímání, pano-
ramatické zobrazování nebo kreativní úpra-
vy snímků. 

Kamera je omezena svými rozměry, kte-
ré odpovídají účelu použití spolu s mobilními 
zařízeními, a tak nemůže soupeřit s průmy-
slovými či jinými profesionálními termoka-
merami. Výhodou je však její hmotnost, cena  
a dostupnost. Využití této termokamery může 
být různorodé, např. pro orientaci ve tmě, roz-
poznání mlhy a kouře, k detekci úniku tep-
la a prosakování vody, měření neviditelných 
zdrojů tepla, pozorování zvěře, ke kontrole 
teploty ohniště apod.

(RS Componets)

Obr. 1. Termokamera Flir One připojená 
k iPhonu 


