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Poniewaø nie wszyscy Czytelnicy
EP znaj¹ wymiary standardowych
formatÛw opisanych w†normach
DIN informujemy, øe 1/32DIN
okreúla wymiary p³yty czo-
³owej na 48x24mm.
Trudno uznaÊ te wymia-
ry - przynajmniej na
pierwszy rzut oka - za
szczyt miniaturyzacji, ale
na tak niewielkiej po-
wierzchni ulokowano
podwÛjny 8-cyfrowy
wyúwietlacz cyfrowy,
4-przyciskow¹ klawiaturÍ oraz
dwa: potrÛjne i†poczwÛrne pola
wskaünikowe, na ktÛrych jest sygna-
lizowany bieø¹cy tryb pracy urz¹dze-
nia. W†module zastosowano nega-

tywowy wyúwietlacz

Tytu³owy u³amek okreúla

wymiar obudowy

miniaturowego licznika-timera

w†odniesieniu do úwiatowego

standardu przemys³owego DIN.

Tak wiÍc, w†niewiarygodnie

ma³ej objÍtoúci konstruktorzy

Omrona zintegrowali bardzo

funkcjonalne urz¹dzenie, ktÛre

naleøy do grupy najczÍúciej

stosowanych w†praktyce.

LCD z†3-kolorowym podúwietleniem,
dziÍki czemu wyúwietlane wskazania
s¹ bardzo czytelne. Przydatnym wy-
posaøeniem, zw³aszcza w†duøych sys-
temach komunikacyjnych, jest wbudo-
wany w†H8GN interfejs komunikacyj-
ny RS485, przystosowany do pracy
w†systemach sieciowych z†poolingiem.
Teraz robi wraøenie?
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✓ 4-cyfrowego timera (przekaünika
czasowego), zliczaj¹cego czas (do
wyboru) w†sekundach, minutach
lub godzinach. Na wyúwietlaczu
wyúwietlane s¹ jednoczeúnie: bie-
ø¹cy zliczony czas i†ustawiony
przez operatora czas zadany.
Sterowanie prac¹ timera umoøli-
wiaj¹ wyprowadzone na tyln¹
czÍúÊ obudowy wejúcia: START,
GATE i†RESET. Timer moøe pra-
cowaÊ w†jednym z†6†trybÛw zlicza-
nia czasu, przewidziano takøe
moøliwoúÊ impulsowego sterowa-
nia wyjúciem przekaünikowym
(PWM). Kasowanie stanu licznika
moøe odbywaÊ siÍ za pomoc¹
przycisku ulokowanego na p³ycie
czo³owej urz¹dzenia, samoczynnie
po dojúciu licznika do zadanego
czasu lub przez od³¹czenie zasila-
nia. Bardzo praktycznym dodat-
kiem w†tym trybie pracy modu³u
H8GN jest 4-pozycyjna pamiÍÊ na-
staw, dziÍki czemu istnieje moøli-
woúÊ szybkiego dostosowania na-
staw pomiarowych do chwilowych
wymagaÒ aplikacji. W†ten sposÛb

moøna np. zapamiÍtaÊ 4†dowolnie
ustalone progi porÛwnania dla
licznika czasu.

✓ 4-cyfrowego licznika z†programo-
wanym prog iem sygnal izac j i ,
przy ktÛrym uruchamiany jest
przekaünik wbudowany w†urz¹-
dzenie. Licznik moøe zliczaÊ im-
pulsy w†gÛrÍ lub w†dÛ³, wskazu-
j¹c przy tym wartoúci ujemne.
Niezwykle przydatn¹ cech¹ licz-
nikowego trybu pracy jest moøli-
woúÊ przeskalowania wyniku zli-
czania i jego wyúwietlania w
wielkoúc iach f izycznych (np.
d³ugoúci ) . Impulsy wejúciowe
maj¹ czÍstotliwoúÊ do 5 kHz i
mog¹ byÊ dodatkowo filtrowane
p r z e z p rog r amowa lny  f i l t r
wejúciowy. Takøe pozosta³e fun-
kcje i†moøliwoúci w†tym trybie
pracy s¹ podobne do trybu licz-
nika sumuj¹cego. Niespotykan¹
w†konkurency jnych rozwi¹za -
niach moøliwoúci¹ H8GN jest
prze³¹czanie pomiÍdzy trybami
licznika sumuj¹cego i†licznika
progowego, dziÍki czemu opera-

Moøliwoúci
Prezentowany przez nas modu³

H8GN jest bardzo uniwersalny, po-
niewaø moøna go stosowaÊ - bez ko-
niecznoúci dokonywania jakichkol-
wiek przerÛbek - w†jednym z†trzech
trybÛw pracy:
✓ Licznika sumuj¹cego, o†pojemnoú-
ci 8†miejsc dziesiÍtnych, maksy-
malnej czÍstotliwoúci zliczania
5kHz i†wbudowanym filtrem im-
pulsÛw wejúciowych. Licznik wy-
posaøono w†dwa wejúcia impul-
sÛw zliczanych, ktÛre moøna wy-
korzystaÊ do bezpoúredniej wspÛ³-
pracy z†enkoderem inkrementacyj-
nym.

Rys. 1.
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tor moøe mieÊ na bieø¹co dostÍp
do podgl¹du obydwu stanÛw. Do-
stÍp do systemu konfiguracji mo-
øe byÊ zabezpieczony has³em.

Inne moøliwoúci serii G
Omron przygotowa³ takøe kilka

innych interesuj¹cych urz¹dzeÒ
o†ogromnych moøliwoúciach ukrytych
w†niewielkich obudowach o†wymia-
rach 1/32DIN. OprÛcz prezentowane-
go w†artykule H8GN obecnie s¹ ofe-
rowane:
- modu³ K3GN jest uniwersalnym
w†pe³ni programowanym modu³em
wskaünikowym, wyposaøonym
w†wejúcia: impulsowe, napiÍciowe
i†pr¹dowe.

- modu³ E5GN, dostÍpny w†kilku
wariantach, ktÛry jest specjalizowa-
nym sterownikiem temperaturowym
z†systemem samoczynnego dopaso-
wywania siÍ do parametrÛw nad-
zorowanego obiektu.
Zapowiadane s¹ takøe inne wa-

rianty miniaturowych urz¹dzeÒ, na-
zywanych przez producenta zaawan-
sowana seri¹ ìGî. najbardziej intere-

suj¹ce opiszemy w†kolejnych wyda-
niach EP.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†ma-
teria³y firmy Omron, tel. (0-22) 645-
78-60, www.omron.com.pl.

Nota katalogowa dotycz¹ca H8GN
jest dostÍpna w†Internecie: http://
www.eu.omron.com.


