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Juø na pierwszy
rzut oka modu³
K3GN robi wraøe-
nie : efektowny,
dwukolorowy wy-
úwietlacz cyfrowy
LCD ze znakami
o†wysokoúci 7†mm
w†po³¹czeniu z†4-
przyciskow¹, este-
tyczn¹ klawiatur¹
foliow¹ sprawiaj¹,
øe K3GN jest po
prostu... ³adny!

Ale to dopiero pocz¹tek jego za-
let. W†tym niewielkim pude³ku zin-
tegrowano wielofunkcyjny przyrz¹d
pomiarowy, za pomoc¹ ktÛrego
moøna mierzyÊ napiÍcie, pr¹d
i†czÍstotliwoúÊ. Wejúciowe zakresy
pomiarowe s¹ dostosowane do stan-
dardÛw przemys³owych (0..5V,
1..5V, -5..+5V, -10..+10V, 0..20/
4..20mA), dziÍki czemu przyrz¹d

Miesi¹c temu

prezentowaliúmy w†EP pierwszy

z†serii miniaturowych modu³Ûw

wskaünikowych opracowanych

przez firmÍ Omron, zamykanych

w†obudowach o†wymiarach

odpowiadaj¹cych 1/32

standardowej obudowy DIN.

Teraz siÍgamy po niezwykle

uniwersalny modu³ wskaünikowo-

licznikowy, za pomoc¹ ktÛrego

moøna mierzyÊ parametry

sygna³Ûw analogowych

i†cyfrowych, moøna go takøe

wykorzystaÊ jako prosty

regulator. To wszystko

w†pude³ku z†p³yt¹ czo³ow¹

o†wymiarach 48x24 mm.

moøe bezpoúrednio wspÛ³pracowaÊ
z†wiÍkszoúci¹ standardowych czuj-
nikÛw zbliøeniowych, czujnikÛw
obrotÛw, ciúnienia, wilgotnoúci itp.
Maksymalna czÍstotliwoúÊ zlicza-
nych impulsÛw prostok¹tnych wy-
nosi 5kHz, co w†zupe³noúci wystar-
cza w†wiÍkszoúci typowych aplika-
cji przemys³owych. Sygna³y poda-
wane na wejúcie, niezaleønie od
ich charakteru, moøna w†niemal do-
wolny sposÛb skalowaÊ, dodaj¹c
lub odejmuj¹c sk³adow¹ sta³¹, moø-
na takøe w†pewnym stopniu mody-
fikowaÊ k¹t nachylenia prostej ska-
lowania (tgα).

Wyniki pomiarÛw s¹ prezento-
wane na 5-cyfrowym wyúwietlaczu
z†regulowanym przez uøytkownika
po³oøeniem przecinka. Kolor pod-
úwietlenia moøna wybraÊ (czerwo-
ny lub zielony), moøe on takøe
zmieniaÊ siÍ automatycznie, syg-
nalizuj¹c w†jakim przedziale mieú-
ci siÍ aktualna wartoúÊ mierzone-
go sygna³u. ZasadÍ dzia³ania dwu-
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Stany na wyjúciach przekaüniko-
wych moøna zabezpieczyÊ przed
oscylacjami mog¹cymi powstaÊ na
progach prze³¹czania za pomoc¹
opcjonalnej histerezy. Jak widaÊ na
rys. 2 w³¹czenie przekaünika wyj-
úciowego nastÍpuje przy sygnale
o†wartoúci wiÍkszej, niø jest wyma-
gana do jego wy³¹czenia.

Modu³ K3GN wyposaøono
w†dwa wyjúcia przekaünikowe (lub
- opcjonalnie - tranzystorowe), ktÛ-
rych funkcje moøna dostosowaÊ do

wymagaÒ aplikacji. OprÛcz sygnali-
zacji przekroczenia progÛw (z his-
terez¹ lub bez), wyjúcia modu³u
moøna skonfigurowaÊ w†taki spo-
sÛb, aby sygnalizowaÊ przekrocze-
nie dwÛch progÛw powyøej lub po-
niøej úredniej wartoúci sygna³u (rys.
3a), dwustopniowo sygnalizowaÊ
wartoúÊ mierzonego sygna³u w†od-
niesieniu do progÛw dolnych i†gÛr-
nych obydwu nastaw progowych
(rys. 3b) lub dwustopniowo sygna-
lizowaÊ przekroczenie gÛrnego lub

kolorowego podúwietlenia pokaza-
no na rys. 1. Jeøeli zmierzona
wartoúÊ mieúci siÍ w†przedziale
okreúlonym przez operatora (w
ìoknieî pomiÍdzy wartoúciami
progowymi OUT1 i†OUT2), pod-
úwietlacz úwieci na zielono. Sta-
ny alarmowe po przekroczeniu
jednej z†wartoúci progowych s¹
sygnalizowane zmian¹ koloru pod-
úwietlenia na czerwony i†- opcjo-
nalnie - w³¹czeniem odpowiednie-
go przekaünika.
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dolnego progu odniesienia, drugi
skrajny sygnalizuj¹c jednostopnio-
wo (rys. 3c).

Pomimo ogromnych moøliwoúci,
konfiguracja modu³u K3GN jest
ma³o skomplikowana, a†to dziÍki
wielowarstwowemu menu, do ktÛ-
rego dostÍp jest moøliwy za pomo-
c¹ klawiatury. KomunikacjÍ z†uøyt-
kownikiem u³atwiaj¹ proste komu-
nikaty tekstowe, wyúwietlane na
wyúwietlaczu LCD. Stosowanie
przyrz¹du u³atwiaj¹ dodatkowe fun-
kcje, wúrÛd ktÛrych szczegÛlnie

przydatne s¹: moøliwoúÊ uczenia
przyrz¹du, uúrednianie zmierzonej
wartoúci, a†takøe przesuwanie ì0î
skali przetwarzania do aktualnie
zmierzonej wartoúci.

W†duøych systemach sterowania
i†kontroli bardzo przydatnym wy-
posaøeniem modu³u K3GN moøe
okazaÊ siÍ wbudowany interfejs
RS485 z†moøliwoúci¹ pracy takøe
w†systemach multimaster. Do jed-
nej pary przewodÛw moøna do³¹-
czyÊ do 32 urz¹dzeÒ (w tym ste-
rownik PLC lub inny modu³ mas-
ter), ktÛre mog¹ byÊ adresowane
niezaleønie (jak na przyk³adzie po-
kazanym na rys. 4), adresy modu-
³Ûw slave mog¹ siÍ takøe powta-
rzaÊ. Podczas transmisji danych
jest stosowany protokÛ³ Compo-
Way/F, ktÛrego mechanizmy zapew-
niaj¹ podstawowy arbitraø pomiÍ-
dzy modu³ami master, moøliwoúÊ
zdalnej konfiguracji K3GN, a†takøe
moøliwoúÊ bezpoúredniej transmisji
do modu³u danych pobieranych
z†pamiÍci DM sterownika.

Konstrukcja obudowy modu³u
K3GN umoøliwia prosty montaø na
tablicy (rozdzielczej, prognostycznej
itp.), a sama obudowa spe³nia wy-
magania odpornoúciowe na wilgoÊ
i†kurz zapisane w†normach NE-
MA4X oraz IP66.

Moim zdaniem Omron odniÛs³
niewielki (wymiarami), lecz ogrom-
ny (inøyniersko i†marketingowo)
sukces. Modu³ K3GN jest bowiem
jednym z†pierwszych na rynku mo-
du³Ûw o†naprawdÍ uniwersalnej bu-
dowie i†ogromnych, konfigurowal-
nych moøliwoúciach. Jedno niewiel-
kie pude³ko potrafi zast¹piÊ co naj-
mniej 3†standardowe modu³y po-
miarowo-wskaünikowe. A†to dopie-
ro pocz¹tek!
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y firmy Omron, tel. (0-22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Nota katalogowa dotycz¹ca
K3GN jest dostÍpna w†Internecie:
http://www.eu.omron.com.
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