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Do badaÒ w†redakcyj-
nym labo r a t o r ium
otrzymaliúmy od firmy
Omron podzespo³y elektrome-
chaniczne oraz kilka zaawansowa-
nych urz¹dzeÒ elektronicznych,
ktÛrych przeznaczenie jest nie-
zwykle ìna czasieî - s¹ to bowiem
rÛønego typu czytniki oraz progra-
matory kart chipowych i†magne-
tycznych, laserowy czytnik kodÛw
kreskowych oraz kompletny system
bezstykowej identyfikacji.
A†wiÍc po kolei. Zaczynamy

od...

...z³¹cz dla kart chipowych
i†magnetycznych
Bardzo waønym elementem kaø-

dego urz¹dzenia wspÛ³pracuj¹cego
z†kartami chipowymi lub magne-
tycznymi jest z³¹cze, spe³niaj¹ce
rolÍ mechanicznego interfejsu. Od
precyzji jego wykonania zaleøy
trwa³oúÊ paska magnetycznego
oraz pÛl kontaktowych karty. Me-
chaniczna trwa³oúÊ z³¹cza oraz od-
pornoúÊ elementÛw stykowych na
korozjÍ i†zanieczyszczenia maj¹
ogromny wp³yw na ostateczn¹ ja-
koúÊ urz¹dzeÒ wspÛ³pracuj¹cych

Dotychczasowa prezentacja

produktÛw z†oferty firmy

Omron mog³a wyrobiÊ

w†Czytelnikach odczucie,

øe zajmuje siÍ ona

wy³¹cznie produkcj¹

mniej lub bardziej

zaawansowanych elementÛw

systemÛw automatyki.

Nic bardziej b³Ídnego!

standardowych. Na fot. 2 wi-
doczny jest czytnik serii SCR.
DostÍpne s¹ takøe ultraminiatu-
rowe z³¹cza serii XR7A, prze-
znaczone do montaøu powierzch-
niowego.

✗ Magnetycznych, ktÛre s¹ dostÍp-
ne w†wersjach od najprostszych

czytnikÛw, wymagaj¹cych
rÍcznego przeci¹gniÍcia
karty (seria V3A - fot. 3,
V3B - fot. 4, czy teø HSR
- fot. 5), przez czytniki bÍ-
d¹ce mechanicznymi odpo-
wiednikami wersji dla kart chi-
powych (np. seria SBR - fot. 6),
w†ktÛrych karta jest odczytywa-
na podczas jej wsuwania i†wy-
ci¹gania ze szczeliny czytnika,
aø po zautomatyzowane systemy
czytaj¹co-zapisuj¹ce karty w†wie-
lu standardach. Przedstawiony

na fot. 7 zautomatyzowa-
ny czytnik MMW4

pozwala takøe
na zapis

z†kartami. W†ofercie Omrona do-
stÍpnych jest kilka typÛw z³¹cz

dla kart:
✗ Chipowych - najprostsze
z†nich zawieraj¹ tylko styki
z godne ze s t anda rdami
ISO7816 i†CP8 oraz czujniki
w³oøenia karty (fot. 1 - SHR,

XR7B). Nieco doskonal-
sze mechanicz-

n i e s ¹ czy t n i k i
z †podc i ¹ganym
po w³oøeniu
karty polem
k o n t a k t o -
wym, dziÍki
czemu z³¹cze
ka r ty i †koÒ -
cÛwki kontak-
t owe z ³ ¹ c z a
znacznie mniej
siÍ zuøywaj¹
niø w†wersjach

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 1.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 8/200050

standardowo syg-
na³y o pozio-
mach napiÍcia
zgodnych z†TTL
o raz CMOS .
Zazwycza j -
opc jona ln ie -
czy tn ik i moøna
wyposaøyÊ takøe
w†konwertery napiÍ-
ciowe, ktÛre umoøliwiaj¹
transmisjÍ danych w†standar-
dzie RS232.
✓Uniwersalne, doúÊ czÍsto zwane
takøe hybrydowymi, a†to ze
wzglÍdu na moøliwoúÊ wspÛ³pra-
cy zarÛwno z†kartami chipowy-
mi, jak i†magnetycznymi. Przy-
k³adowym czytnikiem tego typu,
przeznaczonym do wbudowania

w†urz¹dzenie, jest 3S4YR-
SGR (fot. 9), nato-

m i a s t mode l e
z†serii V4BF (fot.
10) s¹ uniwersal-
nymi czytnikami
s t a c j o n a r n ym i
z†wbudowanym
i n t e r f e j s e m
RS232.

WiÍkszoúÊ czytnikÛw kart mag-
netycznych firmy Omron potrafi

odczytaÊ do 3†standardowych
úcieøek lub ich kom-
binacje , natomiast
sprzÍtowe sterowniki

czytnikÛw kart chipowych
obs³uguj¹ standardowe proto-
ko³y synchroniczne.
Karty magnetyczne s¹ juø

w†naszym kraju powszechnie
stosowane. Coraz wiÍksza

liczba popularnych apli-
kacji dopuszcza takøe
stosowanie kart chipo-
wych . Wschodz ¹ c ¹
ìgwiazd¹î rynku elekt-
ronicznej identyfikacji s¹
jednak odczytywane zdal-
nie identyfikatory, co
takøe zosta³o zauwaøo-
ne przez firmÍ Omron.
Dlatego w³aúnie w†labo-

ratoriach tej firmy powsta³o kilka
systemÛw do bezstykowej identy-
fikacji zarÛwno osÛb, jak i†detali
na taúmach produkcyjnych. W†re-
dakcyjnym laboratorium testowaliú-
my bardzo efektowny zestaw...

...do bezstykowej identyfikacji...
z†serii V720 (fot. 11). Sk³ada siÍ

on z†kontrolera, anteny z†okablo-
waniem, zasilacza, kart identyfika-
cyjnych w†dwÛch wykonaniach
oraz dokumentacji z†do³¹czonym
prostym oprogramowaniem. Kont-
roler systemu poprzez interfejs
RS232 wspÛ³pracuje z†komputerem
PC lub sterownikiem PLC.
W systemie V720 wykorzystywa-

ne s¹ jako transpondery uk³ady
iCode firmy Philips. Charakteryzu-
j¹ siÍ one nisk¹ cen¹, dobr¹ kie-
runkowoúci¹ i czu³oúci¹. Wynika
to ze stosunkowo wysokiej czÍs-
totliwoúci noúnej (13,56MHz) i†spe-
cyficznej konstrukcji anten odbior-
czych transponderÛw.
Do zastosowaÒ przemys³owych

Omron opracowa³ nieco inny sys-
tem bezstykowej identyfikacji
obiektÛw - oznaczono go symbo-
lem V600.

Na koniec: technika laserowa
Kolejnym, ci¹gle jeszcze bardzo

nowoczesnym sposobem bez-
stykowej identyf ikacj i
obiektÛw jest lasero-
wy odczyt ko-

Fot. 4.

Fot. 5.

Fot. 6.

informacji na karcie z†gÍstoúci¹
do 210 bitÛw/cal.
W†wielu zastosowaniach optymal-

nym rozwi¹zaniem s¹ czytniki kart
bezpoúrednio wspÛ³pracuj¹ce z†kom-
puterem, co naj³atwiej jest zrealizo-
waÊ poprzez szeregowy interfejs
RS232. Przyk³adem takiego czytnika
jest m.in. 3S4YR-HNF (fot. 8), ktÛ-
ry jest takøe zasilany z†RS232.
Czytniki kart magnetycznych s¹

zazwyczaj wyposaøane we wzmac-
niacz sygna³u z†g³owicy magnetycz-
nej oraz uk³ady formuj¹ce wyjúcio-
we sygna³y cyfrowe (dane i†zegar
synchronizuj¹cy transmisjÍ). Na
wyjúciach cyfrowych wystÍpuj¹

Fot. 7.

Fot. 8.
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dÛw paskowych. Omron produku-
je rodzinÍ miniaturowych czytni-
kÛw optycznych z†ruchomym lust-
rem, oznaczon¹ symbolem V550
(fot. 12). S¹ to bardzo ³atwe
w†stosowaniu czytniki, z†wbudowa-
nymi rÛønorodnymi mechanizmami

Fot. 12.

Fot. 9.

Fot. 10.

wspomagaj¹cymi uøyt-
kowanie. Przyk³adem
wbudowanej w†czyt-
niki V550 ìinteligen-

cjiî jest automatyczna
korekcja uszkodzonych

etykiet, samoczynne roz-
poznawanie rodzaju odczyty-

wanego kodu (ponad 20 stan-
dardÛw wraz z†wersjami), moø-

liwoúÊ odczytu cyfr, a†takøe ob-
s³uga wielopozycyjnych od-
czytÛw rastrowych.
Czytniki V550 wyposaøo-

no w†interfejs szeregowy.
W†zaleønoúci od wersji moøe

to byÊ RS232, RS422 lub
RS485.

Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Artyku³ powsta ³ w†oparc iu
o†materia³y firmy Omron, tel. (0-
22) 645-78-60.

Materia³y dotycz¹ce
urz¹dzeÒ prezentowa-
nych w†artykule s¹
dostÍpne na p³ycie
CD-EP08/2000 w†ka-
talogu \Omron oraz
w†Internecie pod ad-
resami:
http://www.omron.com/

card/ - g³Ûwna strona po-
úwiÍcona systemom elekt-
ronicznej identyfikacji

Fot. 11.

http://oeiweb.omron.com/oei/PDF/
V550-a20.pdf - nota katalogowa
czytnika laserowego V550
http://oeiweb.omron.com/oei/PDF/

V720Brochure.pdf - nota informa-
cyjna poúwiÍcona systemowi V720


