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Zintegrowane regulatory tempera-
tury serii E5GN wchodz¹ w†sk³ad
niezwykle rozbudowanej rodziny
E5_N. W†jej ramach s¹ dostÍpne za-
rÛwno regulatory miniaturowe, jak
i†wiele identycznych funkcjonalnie
regulatorÛw w†obudowach z†p³yt¹
czo³ow¹ o†wymiarach 1/16, 1/8
i†1/4DIN. Znaczne zminiaturyzowanie
modu³u elektroniki osi¹gniÍto dla re-
gulatora E5GN, ktÛrego p³yta czo³o-
wa ma wymiary 48x24mm.

Jak jest zbudowany?
Budowa regulatorÛw serii E5_N

jest niezbyt skomplikowana, a†to
dziÍki zastosowaniu w†jednostce
centralnej szybkiego mikrokontrolera.
Uproszczony schemat blokowy regu-
latorÛw tej rodziny przedstawiono
na rys. 1.

W†zaleønoúci od wersji regulatory
E5GN mog¹ wspÛ³pracowaÊ z†czujni-
kami temperatury nastÍpuj¹cych ro-
dzajÛw:
- termoparowymi K, J, T, E, L, U,
N, R, S, B,

- platynowymi czujnikami Pt100
i jPt100,

- dowolnymi czujnikami z†wyjúciem
napiÍciowym (napiÍcie wejúciowe
powinno siÍ mieúciÊ w†przedziale
0..50mV).
Regulator moøe byÊ wyposaøony w

interfejs komunikacyjny RS485, za po-
moc¹ ktÛrego moøna przesy³aÊ dane
z†modu³u regulacyjnego do kompute-
ra PC z†zainstalowanym programem
SYS-Config lub do innego urz¹dzenia
nadrzÍdnego, np.†PLC. Maksymalna
szybkoúÊ transmisji wynosi 19,2kbd,
a†wszystkie parametry transmisji uøyt-
kownik moøe samodzielnie ustalaÊ.

RolÍ elementu wykonawczego
spe³nia przekaünik elektromechanicz-
ny o†obci¹øalnoúci 2A przy obci¹øe-
niu rezystancyjnym zasilanym napiÍ-
ciem 220VAC. Za pomoc¹ tego prze-
kaünika moøna sterowaÊ np. styczni-

Po raz trzeci siÍgamy po

miniaturowe urz¹dzenie

panelowe o†niewiarygodnych

wymiarach p³yty czo³owej:

48x24mm (1/32 standardu DIN).

Tym razem jest to inteligentny

regulator temperatury o†duøej

odpornoúci na zak³Ûcenia

zewnÍtrzne - E5GN.

kiem w³¹czaj¹cym grza³kÍ lub ele-
ment ch³odz¹cy. NiektÛre modele re-
gulatorÛw wyposaøono takøe w†wyj-
úcie napiÍciowe do sterowania SSR
(tranzystor PNP z†otwartym kolekto-
rem), ktÛre moøna wykorzystaÊ do
monitorowania sygna³u z†czujnika
temperatury. Wyjúcie to nie jest od-
izolowane od uk³adu regulatora,
w†zwi¹zku z†czym naleøy ostroønie
korzystaÊ z†wystÍpuj¹cego na nim
sygna³u. Regulatory mog¹ byÊ wypo-
saøone takøe w†przekaünikowe wyj-

Inteligentny, miniaturowy, eleganckiInteligentny, miniaturowy, elegancki

Rys. 2.Rys. 1.

Podstawowe właściwości
regulatora E5GN:
✓ miniaturowe wymiary płyty czołowej: 1/32DIN,
✓ dwa wyświetlacze 4−cyfrowe o programowa−

nych funkcjach,
✓ współpraca z 11 rodzajami czujników

temperatury,
✓ przekaźnikowe lub napięciowe wyjście

regulatora,
✓ opcjonalne wyjście alarmowe o programo−

wanych funkcjach,
✓ wbudowany interfejs komunikacyjny RS485

(protokół CompoWay/F),
✓ samoczynne lub ręczne dostosowywanie

parametrów regulatora PID do nadzorowane−
go obiektu,

✓ jednostka sterująca w logice rozmytej (Fuzzy
Logic),

✓ duże możliwości arytmetycznej obróbki
wyników pomiaru.
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Rys. 3.

Co potrafi?
BudowÍ regulatora E5GN zopty-

malizowano pod k¹tem zapewnienia
precyzyjnej regulacji temperatury,
k tÛra jes t real izowana jednym
z†dwÛch sposobÛw:
- za pomoc¹ sterowania impulsowe-
go PWM,

- za pomoc¹ regulatora PID (zastoso-
wano jego zmodyfikowan¹ wersjÍ,

nazwan¹ 2-PID) wspomaganego zre-
alizowanym w oparciu o algorytmy
logiki rozmytej.
Zastosowanie w†regulatorze ste-

rownika w logice rozmytej umoøli-
wia automatyczne dostosowanie pa-
rametrÛw regulacji do charakterysty-
ki termicznej nadzorowanego obiek-
tu. Oczywiúcie, na øyczenie opera-
tora moøliwe jest takøe rÍczne ìdos-
trajanieî parametrÛw regulacji, co
z†pewnoúci¹ doceni¹ najbardziej do-
úwiadczeni uøytkownicy. Na rys. 2
pokazano przyk³ady wp³ywu zmian
parametrÛw regulacji PID na odpo-
wiadaj¹ce im fragmenty charakterys-
tyki regulacji. £atwo zauwaøyÊ, øe
sposÛb zdefiniowania poszczegÛl-
nych etapÛw regulacji ma ogromne
znaczenie dla ìjakoúciî stabilizacji
temperatury, ktÛr¹ radykalnie popra-
wia mechanizm samoczynnego do-
strajania.

Poniewaø charakterystyki czujni-
kÛw temperatury oraz nadzorowa-
nych obiektÛw s¹ zazwyczaj dale-
kie od idealnych, konstruktorzy
prezentowanego regulatora przewi-

úcie alarmowe, ktÛrego funkcjÍ moø-
na swobodnie zaprogramowaÊ.

Standardowym wyposaøeniem re-
gulatora jest takøe wbudowany zasi-
lacz, ktÛry wystÍpuje w†trzech wer-
sjach przystosowanych do napiÍÊ:
24VAC, 24VDC lub 230VAC, zabez-
pieczony kasowalnymi bezpiecznika-
mi polimerowymi.
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dzieli moøliwoúÊ konwertowania
bezpoúrednich wynikÛw pomiarÛw
do postaci preferowanej przez ope-
ratora. Do tego celu s³uøy mecha-
nizm zmiany k¹ta nachylenia pros-
tej przetwarzania (rys. 3) oraz moø-
liwoúÊ dodania sk³adowej sta³ej (of-
fsetu) do wyúwietlanego wyniku
(rys. 4).

N i ebaga t e lnym u³a twien iem
w†automatyzacji z³oøonych proce-
sÛw regulacji temperatury jest fun-

kcja samoczynnego modyfikowania
zadanego punktu regulacji w†okreú-
lonym przez operatora czasie (ang.
Set Point Ramp Function). Operator
moøe sam okreúliÊ czas docho-
dzenia temperatury do wartoúci za-
danej.

Wszystkie nastawy przechowywa-
ne w†pamiÍci regulatora moøna za-
bezpieczyÊ przed przypadkowymi
zmianami wprowadzonymi z†klawia-
tury.

Rys. 4.
Rys. 5.

Obs³uga
Najprostszym sposobem konfigu-

rowania (programowania) regulatora
jest wykorzystanie do tego celu kla-
wiatury i†wyúwietlacza, ulokowanych
na p³ycie czo³owej. Jej widok poka-
zano na rys. 6.

Wszystkie komunikaty sygnalizu-
j¹ce stan regulatora oraz kolejne po-
zycje menu konfiguracji s¹ wyúwiet-
lane na kolorowym wyúwietlaczu
LCD (2x4 cyfry dziesÍtne). Charakte-
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rystyczne stany pracy regulatora s¹
sygnalizowane za pomoc¹ czterech
wskaünikÛw punktowych przypisa-
nych nastÍpuj¹cym zdarzeniom:
- przekroczeniu zadanego stanu alar-
mowego,

- uaktywnieniu wyjúcia regulatora,
- komunikacji z†jednostk¹ nadrzÍdn¹,
- zatrzymaniu sterownika.

DostÍp do funkcji konfiguruj¹cych
oraz zmian wartoúci parametrÛw re-
gulacji umoøliwia 4-przyciskowa kla-
wiatura foliowa, ktÛrej trzy przyciski
wystarczaj¹ do zapewnienia bieø¹cej
obs³ugi najwaøniejszych funkcji regu-
latora. PoszczegÛlne parametry regu-

Rys. 6.

latora s¹ ustawiane poprzez intuicyj-
ne menu umoøliwiaj¹ce takøe bloko-
wanie dostÍpu do poszczegÛlnych
poziomÛw podmenu, co jest dobrym
sposobem na unikniÍcie nieautoryzo-
wanych zmian.

Pewnego rodzaju ciekawostk¹
moøe byÊ fakt, øe przeprowadzone
w†redakcyjnym laboratorium testy
funkcjonalne wykaza³y doskona³¹
przedatnoúÊ regulatora E5GN jako
sterownika dmuchawy grza³ki elekt-
rycznej w†maszynie do foliowania
(czÍúÊ kitÛw w†kwietniu zapakowaliú-
my za pomoc¹ E5GN) oraz jako re-
gulatora temperatury w†wannie z†cy-

n¹. Naleøy jednak podkreúliÊ, øe
dziÍki ³atwej obs³udze oraz wbudo-
wanej funkcji samodostrajania, moø-
liwoúci zastosowania E5GN s¹ znacz-
nie wiÍksze.
Tomasz Paszkiewicz

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

SzczegÛ³owe informacje na temat
regulatorÛw serii E5_N s¹ dostÍpne
w†Internecie pod adresem: http://
om r o n . n e t c a s t . c om / D y n am i c /
3_0_index.asp.

142 Elektronika Praktyczna 5/2001


