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Systemy pomiaru i†zliczania prze-
p³ywu, niezaleønie od úledzonego me-
dium, maj¹ strukturÍ identyczn¹ lub
zbliøon¹ do przedstawionej na rys. 1.
Najwaøniejszym elementem toru pomia-
rowego jest czujnik przep³ywu, ktÛrego
zasada dzia³ania, i†wynikaj¹ca z†niej
konstrukcja s¹ zaleøne od rodzaju me-
dium i†oczekiwanej dok³adnoúci pomia-
ru. Zasady dzia³ania czujnikÛw s¹ bar-
dzo rÛøne, czÍsto wykorzystuj¹ skom-
plikowane zjawiska fizyczne i†elektro-
chemiczne. Zadaniem czujnika jest
konwersja przep³ywu na proporcjonal-
ny, analogowy sygna³ elektryczny lub
impulsy o†czÍstotliwoúci zaleønej od
szybkoúci lub wielkoúci przep³ywu.
Czujniki z†wyjúciami analogowymi mo-
g¹ przetwarzaÊ wartoúÊ przep³ywu na
pr¹d (standard 0..20/4..20mA, itp.) lub
na ustandaryzowan¹ wartoúÊ napiÍcia
(0..5/0..10, itp.). Na wyjúciach czujni-
kÛw z†wyjúciami cyfrowymi (czÍstotli-
woúciowymi) znajduje siÍ zazwyczaj
przekaünik kontaktronowy lub tranzys-
tor zwieraj¹cy wejúcie impulsowe do-
³¹czonego do niego miernika lub licz-
nika przep³ywu.

SzczegÛ³y dotycz¹ce konstrukcji
czujnikÛw, a†takøe teoretyczne podsta-
wy realizacji pomiarÛw tego typu

moøna znaleüÊ w†Internecie, m.in.
pod adresami podanymi na koÒcu ar-
tyku³u.

Drugim istotnym elementem toru
pomiarowego jest wskaünik lub licznik
przep³ywu. Najnowszej rodzinie wskaü-
nikÛw i†licznikÛw przep³ywu poúwiÍci-
my dalsz¹ czÍúÊ artyku³u.

Rodzina...
...przyrz¹dÛw opracowanych przez

³Ûdzk¹ firmÍ Macro-Process sk³ada siÍ
z†dwÛch urz¹dzeÒ:
- programowanego wskaünika przep³y-
wu IP-310 (fot. 1),

- programowanego licznika przep³ywu
MP-310 (fot. 2).
Na zdjÍciach fot. 1 i†fot. 2 pokaza-

no tablicowe wersje przyrz¹dÛw, ale do-
stÍpne s¹ takøe ich odpowiedniki fun-
kcjonalne w†obudowach polowych IP65
przystosowanych do montaøu naúcien-
nego, jak np. prezentowany na fot. 3
licznik przep³ywu MP-310F.

Wszystkie przyrz¹dy tej rodziny to
urz¹dzenia mikroprocesorowe, wyposa-
øone w†szereg programowanych funkcji
u³atwiaj¹cych ich stosowanie w†aplika-
cjach o†rÛønorodnych wymaganiach,
z†czujnikami przep³ywu o†niemal do-
wolnych wyjúciach, takøe z†niestandar-
dowymi zakresami napiÍciowymi lub
pr¹dowymi. Przyrz¹dy maj¹ po cztery
wejúcia analogowe (0. .5V, 0..10V,
0..5mA, 0/4..20mA) oraz wejúcie cyfro-
we o†maksymalnej czÍstotliwoúci zli-
czania ok. 50Hz. W†zaleønoúci od typu
przyrz¹dy mog¹ byÊ wyposaøone
w†wejúcia zeruj¹ce o†programowanych
funkcjach i†dwa wyjúcia przekaünikowe
o†konfigurowanym przez uøytkownika
sposobie dzia³ania, dziÍki ktÛrym mo-
g¹ one spe³niaÊ takøe funkcje prostych
regulatorÛw (m.in. z†programowan¹ his-
terez¹) lub sterownikÛw w†systemach
automatycznego dawkowania. Na p³y-
tach czo³owych urz¹dzeÒ ulokowano 7-
cyfrowe wyúwietlacze LED ze stosun-

Niezwykle interesuj¹c¹, a†przy tym s³abo

znan¹ dziedzin¹ wspÛ³czesnej techniki s¹

pomiary przep³ywu cieczy i†gazÛw.

Poniewaø w†systemach automatycznego

sterowania i†pomiarÛw stosowane do

niedawna mechaniczne mierniki i†wskaüniki

przep³ywu wypierane s¹ sukcesywnie przez

urz¹dzenia elektroniczne postanowiliúmy

poúwiÍciÊ im krÛtki artyku³.

Rys. 1. Fot. 2.

Fot. 1.
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kowo duøymi cyframi, dwa wskaüniki
LED sygnalizuj¹ce stany wyjúÊ przekaü-
nikowych oraz zespÛ³ przyciskÛw mem-
branowych s³uø¹cych do programowa-
nia i†bieø¹cej obs³ugi przyrz¹dÛw.
W†wersjach polowych obu przyrz¹dÛw
klawiatura ta rozszerzona zosta³a do-
datkowo o†zespÛ³ przyciskÛw kursoro-

wych i†numerycznych u³atwiaj¹cymi
nawigacjÍ po menu konfiguracyjnym
i†edycjÍ parametrÛw cyfrowych. DostÍp
do menu programowania moøe byÊ
chroniony has³em. Dane odbierane
z†czujnika moøna poddaÊ integracji,
dziÍki ktÛrej chwilowe fluktuacje prze-
p³ywu nie wp³ywaj¹ ujemnie na czy-

telnoúÊ wskazaÒ. WartoúÊ cyfrowo emu-
lowanej ìsta³ej czasowejî integracji
operator moøe dobraÊ do warunkÛw
pracy urz¹dzenia.

Producent prezentowanych przyrz¹-
dÛw zadba³ takøe o†wyposaøenie ich
w†szeregowy interfejs RS485 z†protoko-
³em MODBUS-ASCII. DziÍki temu in-
terfejsowi urz¹dzenie nadrzÍdne (np.
komputer) moøe odczytaÊ wyniki po-
miarÛw, zawartoúci rejestrÛw dodatko-
wych, a†takøe zdalnie je zerowaÊ.
Wszystkie omawiane przyrz¹dy przysto-
sowane s¹ do bezpoúredniego zasilania
z†sieci energetycznej 220V/50Hz. Na
øyczenie odbiorcÛw istnieje moøliwoúÊ
wyposaøenia przyrz¹dÛw w†dodatkowy
wewnÍtrzny zasilacz o†napiÍciu wyj-
úciowym 24V i†wydajnoúci pr¹dowej
30mA do zasilania czujnikÛw pomiaro-
wych.

Poniøej przedstawimy najwaøniejsze
w³aúciwoúci uøytkowe wyrÛøniaj¹ce po-
szczegÛlne przyrz¹dy.

IP310
Wskaünik IP310 s³uøy do bieø¹cej

sygnalizacji wartoúci przep³ywu z†moø-
liwoúci¹ swobodnego skalowania wy-
úwietlanego wyniku. Do dyspozycji ope-

Fot. 3.

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A



144

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

Elektronika Praktyczna 2/2001

ratora s¹ dwie standardowe charakterys-
tyki przeliczania (liniowa i†pierwiastko-
wa) oraz jedna charakterystyka aproksy-
mowana max. 47 punktami okreúlonymi
przez uøytkownika. DziÍki niej istnieje
moøliwoúÊ linearyzacji charakterystyki
przetwornika lub korekcja charakterys-
tyki pomiaru (_). OprÛcz wskazywania
bezwzglÍdnej wartoúci przep³ywu IP310
umoøliwia prezentacjÍ wyniku pomiaru
w†skali procentowej, rejestracjÍ wartoú-
ci ekstremalnych oraz wskazywanie od-
chy³ki wartoúci mierzonej wzglÍdem
wartoúci okreúlonej przez operatora ja-
ko optymalnej dla danego procesu.

Wskaünik IP310 dostÍpny jest takøe
w†wersji naúciennej o†stopniu ochrony
IP65.

MP310
Licznik przep³ywu MP-310 poza

sw¹ podstawow¹ funkcj¹ zliczania
i†wskazywania przep³ywu sumaryczne-
go liczonego w†dwÛch niezaleønych re-
jestrach akumulacyjnych umoøliwia
takøe realizacjÍ szeregu wskazaÒ po-
mocniczych. Przyrz¹d umoøliwia m.in.
wskazania przep³ywu chwilowego
w†przeliczeniu na ø¹dane jednostki
rzeczywiste oraz w†postaci procentowej

odniesionej do zadeklarowanego zakre-
su pomiarowego. Progi uaktywnienia
zliczania licznikÛw akumulacyjnych s¹
programowane przez operatora. Wyniki
pomiarÛw s¹ zabezpieczone przed
przypadkowym skasowaniem, ale ope-
rator ma moøliwoúÊ ich zerowania za-
rÛwno za pomoc¹ przycisku na p³ycie
czo³owej, jak i†zdalnie poprzez dodat-
kowe wejúcia ulokowane w†tylnej czÍú-
ci obudowy, jak i†poprzez RS485. DoúÊ
przydatn¹ funkcj¹ jest programowanie
precyzji wyúwietlania wyniku pomiaru,
co zapobiega obci¹øaniu obs³ugi niepo-
trzebnymi informacjami.

Opcjonalny wewnÍtrzny zegar czasu
rzeczywistego pozwala prowadziÊ rejes-
tracjÍ w†zadanych odcinkach czasu,
przy czym dostÍp do wynikÛw tak pro-
wadzonej akwizycji jest moøliwy tylko
poprzez interfejs RS485. Licznik MP310
dostÍpny jest takøe w†wersji naúciennej
IP65 z†wydzielon¹ klawiatur¹ numerycz-
n¹ i†kursorami.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowane w†artykule przyrz¹dy
udostÍpni³a redakcji firma Macro-Pro-
cess, tel. (0-42) 640-64-15, macropro@in-
focentrum.com.

Interesuj¹ce materia³y (w jÍzyku pol-
skim) moøna znaleüÊ m.in.:
✦ teoretyczne podstawy pomiaru prze-
p³ywu: ht tp : / /www.intro l .p l /R7/
7.1.1.html,

✦ informacje o†czujnikach i†urz¹dze-
niach pomiarowych:
- h t tp : / /www.macropro . in focent -
rum.com

- http://www.fisher-rosemount.pl/po-
miaryprzeplywu.htm

- http://nivus.pl/pomiar_przeplywu/
pomiary_przeplywu.htm

- h t t p : / / w w w . i n t r o l . p l / p r z e -
plywy2000.html

- http://www.piap.waw.pl/PIAP/DPQ/
nowosci_1.html

- http://www.alfine.com.pl/fischer/
_private/dk-page1.htm

- http://www.danfoss.pl/produkty/po-
jedyncze_produkty/przeplywomie-
rze_ultradzwiekowe_sonoflo.htm

- http://www.nivelco.pl/przeplyw.html
- http://www.metalchem.pl/katalogi/
akp.html


