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Przekaźniki czasowe i liczniki
w systemach automatyki, część 2
Liczniki

W†uk³adach automatyki rÛwnie czÍsto jak przekaüniki czasowe s¹

stosowane rÛønego rodzaju liczniki. Stanowi¹ one doúÊ duø¹ grupÍ

urz¹dzeÒ w†ofercie firmy Omron. W†tej czÍúci artyku³u

przedstawimy modu³y licznikowe produkowane przez Omrona.

Czytelnicy zaznajomieni z†poprzedni¹
czÍúci¹ artyku³u (EP5/2000) bÍd¹ teraz
mieli u³atwione zadanie, poniewaø licz-
niki impulsÛw s¹ konstrukcyjnie zbliøone
do przekaünikÛw czasowych. Liczniki
dziel¹ siÍ na trzy podstawowe grupy:
- Liczniki wykonawcze, ktÛre wyposaøo-
no w†wyjúcie steruj¹ce zewnÍtrznymi
obwodami po osi¹gniÍciu przez licznik
zadanej przez uøytkownika wartoúci.
Zazwyczaj wyjúcie jest uaktywniane
przez stan ì0î lub dowolny inny, w†za-
leønoúci od wymagaÒ aplikacji. W†ofer-
cie firmy Omron znajduj¹ siÍ liczniki
wykonawcze z†wyúwietlaczami LCD
(H7BR, H7CR - fot. 8, H7CR-4) oraz LED
(H7AN, H7CL i†H7CN). We wszystkich
wymienionych licznikach, za wyj¹tkiem
H7CR-4, na wyjúciu zastosowano prze-
kaünik elektromechaniczny (SPST lub
SPDT), przystosowany do sterowania
obci¹øeÒ rezystancyjnych 3A/250VAC,
oraz wyjúcie tranzystorowe (otwarty ko-
lektor), za pomoc¹ ktÛrego moøna ste-
rowaÊ obci¹øenia do 100mA przy na-
piÍciu maksymalnym 30VDC.

- Wskaüniki, czyli liczniki maj¹ce za za-
danie realizowaÊ tylko swoj¹ podstawo-
w¹ funkcjÍ - zliczanie i†wyúwietlanie
liczby zliczonych impulsÛw lub czasu.
Ich specyficzn¹ odmian¹ s¹ totalizery,

czyli liczniki pozbawio-
ne wejúcia zeruj¹-
cego lub posiada-
j¹ce moøl iwoúÊ
blokowania przy-
cisku zeruj¹cego.
Najpopularniejszy-
mi przedstawiciela-
mi tej grupy liczni-
kÛw s¹ modu³y
H7EC oraz H7ET -
fot. 9.

- Liczniki do zasto-
sowaÒ specjalnych,
przeznaczone np.
do pomiaru prÍdkoú-
ci obrotowej (H7ER - fot.9),
kontrolery po³oøenia k¹towego
wspÛ³pracuj¹ce z†przetwornikiem obro-
towo-impulsowym (np. H8PS), a†takøe
rozbudowane systemy zliczania impul-
sÛw z†kilkoma wyjúciami, ktÛrych stany
s¹ zaleøne od bieø¹cej zawartoúci licz-
nika.
Zdecydowan¹ wiÍkszoúÊ produkowa-

nych obecnie licznikÛw stanowi¹ modu³y
elektroniczne, ale w†ofercie firmy Omron
nadal dostÍpne s¹ odporne na udary i†za-
k³Ûcenia zewnÍtrzne modu³y elektrome-
chaniczne (np. C5K). Ci¹g³a poprawa pa-
rametrÛw i†wzrost odpornoúci na zak³Ûce-

nia licznikÛw elektronicznych powoduje,
øe ciesz¹ siÍ one coraz wiÍksz¹ i†w†pe³ni
zas³uøon¹ popularnoúci¹.

Tryby zliczania
Standardowym trybem zliczania dla

wiÍkszoúci licznikÛw jest zliczanie gÛrÍ
od bieø¹cej zawartoúci. W†tym trybie pra-
cuj¹ przede wszystkim liczniki typu to-
talizer (H7EC/ET/ER). WiÍkszoúÊ liczni-
kÛw uniwersalnych pozwala na zliczanie
impulsÛw zarÛwno w†dÛ³ jak i†w†gÛrÍ,
a†takøe zmianÍ kierunku zliczania w†do-

Fot. 8.

Parametr H7AN H7CL H7CN H7BR H7CR H7CR−4
Tryby pracy UP/DOWN/REV UP/DOWN UP/DOWN/REV UP/DOWN/REV UP/DOWN/REV UP/DOWN/REV

Pojemność licznika (znaki) 2/4/6/8/ 4 4 6 5 4

Wejście zliczania 5..30VDC Beznapięciowe Beznapięciowe 5..30VDC 5..30VDC Beznapięciowe
lub beznapięciowe lub beznapięciowe lub beznapięciowe

Zakresy zliczania 0..xx −999..9999 0..9999 0..xx lub −xx..xx 0..xx lub −xx..xx 0..99999

Sposób zerowania Wyłączenie zasilania, Zewnętrzne, Wyłączenie zasilania, Zewnętrzne, Zewnętrzne, Zewnętrzne,
zewnętrzne, ręczne ręczne, zewnętrzne, ręczne ręczne, ręczne, ręczne,

automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne

Zasilanie 24/100..240VAC 100..240VAC 100..240VAC 24/100..240VAC 24/100..240VAC 100..240VAC
lub lub lub lub lub lub

12/24/48/100VDC 12/24VDC 12..48VDC 12..24VDC 12..24VDC 12..24VDC

Wyjście SPDT 3A/250V SPDT 3A/250V SPST 3A/250VAC SPST−NO 3A/250VAC SPST−NO 3A/250VAC SPDT 3A/250VAC
oraz oraz SPDT oraz oraz oraz

OC100mA/30VDC OC100mA/30VDC OC100mA/30VDC OC100mA/30VDC OC100mA/30VDC

Pamięć stanu Podtrzymywana EEPROM Podtrzymywana Podtrzymywana Podtrzymywana Podtrzymywana
bateryjnie bateryjnie bateryjnie bateryjnie bateryjnie

Sposób montażu Panel Panel, szyna Panel, szyna Panel Panel, szyna Panel, szyna

Tab. 1. Zestawienie liczników firmy Omron.
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Fot. 9.

Parametr H7EC H7ET H7ER H7E−P H7GP H7HP
Tryby pracy UP UP UP UP UP/ACC UP/DOWN/ACC

Pojemność licznika (znaki) 8 7 4/5 7/4/5 6 6/8

Wejście zliczania 24..240VAC/ 24..240VAC/ 5..30VDC Beznapięciowe Beznapięciowe Beznapięciowe
6..240VDC lub 6..240VDC lub lub
beznapięciowe beznapięciowe beznapięciowe

Zakresy zliczania 0..99999999 0..9999999/ 0..1000obr./min. maks. 0..9999999 0..999999 maks. 0..99999999
999999,9h/

99h59min59,9s/
9999h59,9min./
3999dni23,9h

Sposób zerowania Zewnętrzny, Zewnętrzny, Sygnałem zewnętrznym, Zewnętrzne, Zewnętrzne, Zewnętrzne,
ręczny, ręczny, wyłączenie zasilania ręczne, ręczne ręczne

wyłączenie zasilania wyłączenie zasilania automatyczne

Zasilanie Wbudowana Wbudowana Wbudowana 3VDC 100..240VAC 100..240VAC
bateria bateria bateria lub lub

12..24VDC 12..24VDC

Wyjście − − − − − −

Pamięć stanu Podtrzymywana Podtrzymywana Podtrzymywana Podtrzymywana EEPROM EEPROM
bateryjnie bateryjnie bateryjnie bateryjnie

Sposób montażu Panel Panel Panel DIP28, PCB Panel Panel

Tab. 1. Zestawienie liczników firmy Omron (dokończenie).

wolnie wybranym przez uøytkownika lub
aplikacjÍ momencie (H7AN/CL/CN/BR/
CR/HP). Zliczane mog¹ byÊ zarÛwno im-
pulsy napiÍciowe z†ustalonymi pozioma-
mi napiÍÊ odpowiadaj¹cych ìstanom lo-
gicznymî, jak i†- jest to moøliwoúÊ ofe-
rowana przez niektÛre liczniki - mog¹ byÊ
zliczane impulsy ìbeznapiÍcioweî (np.
H7AN/CL/CN).

Interesuj¹c¹ cecha niektÛrych typÛw
licznikÛw (H7AN, H7CN, H7CR) jest moø-
liwoúÊ wstÍpnego ustawienia ich zawar-
toúci lub programowania wartoúci referen-
cyjnej, wykorzystywanej np. do sterowa-
nia wyjúcia. Liczniki H7AN i†H7CN wy-
posaøono w†mechaniczny nastawnik war-
toúci odniesienia.

Zakresy pomiarowe
Liczniki maj¹ ograniczon¹ liczbÍ wy-

úwietlanych cyfr, zazwyczaj w†przedziale
2..8. WiÍkszoúÊ licznikÛw zlicza w†cyklu
0..xxx, natomiast najnowsze, opracowane
w firmie Omron - H7CL - pozwalaj¹ zli-
czaÊ impulsy w†przedziale -999..9999. Po-
dobne moøliwoúci oferuje licznik H7CR.

Ze wzglÍdu na spotykane rÛøne wyma-
gania aplikacji, wiÍkszoúÊ licznikÛw jest
wyposaøona w†prze³¹czniki ustalaj¹ce mak-
symaln¹ szybkoúÊ zliczania impulsÛw, za-
zwyczaj w†kilku podzakresach: 20Hz/1kHz,
30Hz/5kHz, 30Hz/1kHz/5kHz/10kHz,
30Hz/1kHz/5kHz itp. WybÛr maksymalnej
czÍstotliwoúci zliczania pozwala m.in.
unikn¹Ê wp³ywu zak³ÛceÒ wystÍpuj¹cych
w†mierzonym sygnale na pracÍ licznikÛw,
jest to moøliwe dziÍki zastosowaniu selek-
tywnych filtrÛw dolnoprzepustowych.

Obudowy
Liczniki, podobnie do przekaünikÛw

czasowych, s¹ montowane w†obudowach
przystosowanych do bezpoúredniego mo-
cowania na szynie DIN lub, znacznie czÍú-
ciej, w†obudowach przystosowanych do
montaøu w†panelu operatorskim. Dla nie-
ktÛrych licznikÛw s¹ dostÍpne akcesoria
umoøliwiaj¹ce ich montaø w†podstawkach
typu przekaünikowego.

Z†prezentowanego tutaj grona w†pewien
sposÛb wyrÛøniaj¹ siÍ liczniki H7E-P, ktÛ-
rych obudowa ma wyprowadzenia zgodne
ze standardem DIP28, dziÍki czemu dos-
konale nadaj¹ siÍ do montowania
w†p³ytkach drukowanych.

Zasilanie
Liczniki, w†zaleønoúci od

przeznaczenia, mog¹ byÊ zasi-
lane bezpoúrednio z†sieci lub za-
silacza obniøaj¹cego napiÍcie (ty-
powe wartoúci to 12/24/48

i†100VDC). Liczniki wskaünikowe
z†wyúwietlaczami LCD maj¹
wbudowane baterie umoøli-

wiaj¹ce ich poprawn¹
pracÍ przez kilka lat,
co w†praktyce pozwala

na ich stosowanie bez ko-
niecznoúci dostarczania zasi-

lania z†zewn¹trz.
Liczniki wymagaj¹ce dodatkowe-

go zasilania, tzn. te, ktÛre zosta³y wy-
posaøone w†wyjúcia przekaünikowe lub
maj¹ wbudowane wyúwietlacze LED, tak-
øe wyposaøono w†wewnÍtrzne ogniwo za-
pewniaj¹ce podtrzymanie pamiÍci stanu
licznika, lub - zamiast ogniwa - w†nie-
ulotn¹ pamiÍÊ EEPROM. Bieø¹cy stan licz-
nika i†podstawowych jego nastaw jest au-
tomatycznie wpisywany i†odczytywany
z†tej pamiÍci przez mikrokontroler steru-
j¹cy prac¹ modu³u licz¹cego. W†przypad-
ku pamiÍci EEPROM naleøy braÊ pod uwa-
gÍ ograniczon¹ øywotnoúÊ struktur repro-
gramowalnych, ktÛrych trwa³oúÊ ma de-
cyduj¹cy wp³yw na poprawn¹ pracÍ licz-
nika w†d³ugich okresach.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-60.

Noty katalogowe modu³Ûw liczniko-
wych znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP06/
2000 w†katalogu \Automatyka.

W†lipcowym numerze omÛwimy pod-
stawowe tryby pracy modu³Ûw czasowych.


