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UniwersalnoúÊ kojarzy
siÍ zazwyczaj ze z³ym
dopasowaniem do ja-
kichkolwiek wyma-
gaÒ, dlatego teø doúÊ
nieufnie potraktowa-
³em na pocz¹tku uni-
wersalny, programo-
wany licznik impul-
sÛw LIS-10, ktÛry
opracowa³a firma
Simex. Okaza³o siÍ
jednak, øe w†przypad-
ku tego urz¹dzenia ìuni-
wersalnyî oznacza elastyczny
i†³atwy w†dostosowaniu do wyma-
gaÒ uøytkownika.

Tajemnice wnÍtrza
Simex jest jedn¹ z†pierwszych firm, ktÛra

zastosowa³a w†swoim produkcie mikrokon-
troler serii AVR. Niewielkie wymiary, jakie
narzuci³y urz¹dzeniu gabaryty typowej obu-
dowy, zmusi³y projektantÛw licznika do za-
stosowania (w wiÍkszoúci) elementÛw mon-
towanych powierzchniowo. W†ten sposÛb
we wnÍtrzu obudowy uda³o siÍ zmieúciÊ nie
tylko mikroprocesorowy ìmÛzgî licznika
i†wyúwietlacze, lecz takøe przekaünik o†ob-
ci¹øalnoúci stykÛw 2A i†kompletny zasilacz
sieciowy. Zastosowano zasilacz liniowy
z†transformatorem, co znalaz³o odbicie
w†masie urz¹dzenia.

LIS z†zewn¹trz
Licznik ìopakowanoî w†obudowÍ z†two-

rzywa sztucznego o†niewielkich wymiarach
(72x36x96mm). Na przednim panelu, op-
rÛcz 5-cyfrowego wyúwietlacza, znajduj¹ siÍ
dwa przyciski, za pomoc¹ ktÛrych licznik
moøna programowaÊ i†sterowaÊ jego prac¹.
Wed³ug zapewnieÒ producenta, obudowa
zapewnia stopieÒ ochrony IP65 (od przodu).
DziÍki zastosowaniu dwÛch par uchwytÛw
z†bokÛw obudowy oraz specjalnych wspor-
nikÛw dociskanych d³ugimi úrubami, mon-
taø licznika w jakimú urz¹dzeniu jest nie-
zwykle prosty i†sprowadza siÍ do wyciÍcia
prostok¹tnego otworu w miejscu montaøu.
Wszystkie sygna³y wejúciowe, zaciski prze-
kaünika oraz zasilania sieciowego wyprowa-
dzono na z³¹cza ARK znajduj¹ce siÍ w†tyl-
nej czÍúci obudowy licznika. Zaciski zasi-
lania sieciowego wyrÛøniono kolorem czer-
wonym, co zmniejsza ryzyko b³Ídnego do-
³¹czenia kabli.

Moøliwoúci
Licznik LIS-10-21 jest wyposaøony

w†dwa wejúcia zliczaj¹ce, w†tym jedno pro-
gramowane. Moøna temu wejúciu przypisaÊ
jedn¹ z†nastÍpuj¹cych funkcji: blokowania
zliczania impulsÛw, zmiana kierunku zli-
czania, dodawanie impulsÛw z†tego we-
júcia do stanu licznika, odejmowania im-
pulsÛw od stanu licznika. Moøna to wyjúcie
takøe wy³¹czyÊ. Zakres zliczania wynosi -
9999..+99999, przy czym istnieje moøli-
woúÊ wykorzystania wbudowanego preska-
lera o†programowanym w†zakresie 1..999
stopniu podzia³u.

Wejúcia licznika przystosowane s¹ do ste-
rowania zarÛwno z†wyjúÊ elektronicznych
PNP/NPN, jak i†stykowych. S¹ one galwa-
nicznie izolowane od wnÍtrza licznika i†sie-
ci zasilaj¹cej.
W†przypadku zliczania przez licznik im-

pulsÛw z†wyjúÊ stykowych zalecane jest w³¹-
czenie wbudowanych filtrÛw, ktÛre co praw-
da ograniczaj¹ maksymaln¹ szybkoúÊ zlicza-
nia, ale pozwalaj¹ unikn¹Ê wp³ywu zak³ÛceÒ
generowanych przez mechaniczne styki.
Dodatkowym, trzecim wejúciem licznika

jest wejúcie zdalnego kasowania, ktÛre moø-
na programowo w³¹czaÊ i†wy³¹czaÊ w†zaleø-
noúci od potrzeb. Kasowanie moøe powo-
dowaÊ zmianÍ stanu licznika na ì0î lub na
wartoúÊ wczeúniej zadan¹.
Licznik jest wyposaøony w†wyjúcie przekaü-

nikowe, ktÛre moøna wykorzystaÊ do sterowa-
nia dowolnym urz¹dzeniem zewnÍtrznym, ktÛ-
rego maksymalny pobÛr pr¹du nie przekracza
2A (2A/230VAC). Czas zwarcia stykÛw prze-
kaünika moøna zaprogramowaÊ w†przedziale
0,1..9,9s, moøliwe jest takøe w³¹czanie go na
sta³e. Moment zadzia³ania przekaünika jest za-
leøny od stanu licznika i†moøe byÊ indywi-
dualnie ustalany przez uøytkownika.
Parametry zliczania uøytkownik ustala

podczas programowania licznika. Do tego
celu s³uø¹ dwa przyciski znajduj¹ce siÍ na
jego p³ycie czo³owej. Komunikaty zwi¹zane
z†kontekstem trybu programowania wyúwiet-
lane s¹ na wyúwietlaczu LED. Poniewaø li-
tery nie najlepiej wygl¹daj¹ na standardo-
wych wyúwietlaczach 7-segmentowych, ko-
munikaty zosta³y maksymalnie uproszczone
i†s¹ przeniesione z†jÍzyka angielskiego. Po-
mimo skromnej klawiatury programowanie
jest ³atwe. Wszystkie zadane nastawy licznik
przechowuje w†nieulotnej pamiÍci EEPROM.
Podsumowuj¹c naleøy stwierdziÊ, øe licz-

nik LIS jest rzeczywiúcie ìchytrymî urz¹-
dzeniem, co w†znacznym stopniu zawdziÍ-
cza doskonale oprogramowanemu mikrokon-
trolerowi.
Tomasz Safjan

Urz¹dzenie do testÛw w redakcji udos-
tÍpni³a firma Simex (tel. (0-58) 342-14-
26..28).

Programowany
LIS Simexu

Liczniki s¹ jednymi
z†waøniejszych modu³Ûw
stosowanych w†systemach

automatyki. RozwÛj elektroniki
skierowa³ zainteresowanie

producentÛw na ich elektroniczne
wersje, ktÛre coraz powszechniej
zastÍpuj¹ liczniki mechaniczne

i†elektromechaniczne.
W†artykule prezentujemy

niezwykle nowoczesny licznik
programowany, produkowany

przez gdaÒsk¹ firmÍ Simex. Jego
ìkrÍgos³upemî jest

mikrokontroler AVR.

Podstawowe parametry licznika LIS10−21:
✓ liczba wejść zliczających: 2 (w tym jedno

programowane),
✓ zakres zliczania: −9999..99999,
✓ maksymalna częstotliwość zliczania

(wejście PNP): 6kHz,
✓ maksymalna częstotliwość zliczania

(wejście NPN): 3,5kHz,
✓ maksymalna częstotliwość zliczania

(włączony filtr): 30Hz,
✓ wysoki poziom wejściowy: 5..30V,
✓ niski poziom wejściowy: 0..3V,
✓ obciążalność wyjścia

przekaźnikowego: 2A/230VAC,
✓ zasilanie: 220VAC,
✓ wymiary: 72 x 36 x 96 mm,
✓ zakres temperatur pracy: 0..+50oC.


