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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.

Fot. 1.
Do badaÒ w†redakcyjnym
laboratorium
otrzymaliúmy od firmy
Omron podzespo³y elektromechaniczne oraz kilka zaawansowanych urz¹dzeÒ elektronicznych,
ktÛrych przeznaczenie jest niezwykle ìna czasieî - s¹ to bowiem
rÛønego typu czytniki oraz programatory kart chipowych i†magnetycznych, laserowy czytnik kodÛw
kreskowych oraz kompletny system
bezstykowej identyfikacji.
A†wiÍc po kolei. Zaczynamy
od...
...z³¹cz dla kart chipowych
i†magnetycznych
Bardzo waønym elementem kaødego urz¹dzenia wspÛ³pracuj¹cego
z†kartami chipowymi lub magnetycznymi jest z³¹cze, spe³niaj¹ce
rolÍ mechanicznego interfejsu. Od
precyzji jego wykonania zaleøy
trwa³oúÊ paska magnetycznego
oraz pÛl kontaktowych karty. Mechaniczna trwa³oúÊ z³¹cza oraz odpornoúÊ elementÛw stykowych na
korozjÍ i†zanieczyszczenia maj¹
ogromny wp³yw na ostateczn¹ jakoúÊ urz¹dzeÒ wspÛ³pracuj¹cych
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z†kartami. W†ofercie Omrona dostÍpnych jest kilka typÛw z³¹cz
dla kart:
✗ Chipowych - najprostsze
z†nich zawieraj¹ tylko styki
zgodne ze standardami
ISO7816 i†CP8 oraz czujniki
w³oøenia karty (fot. 1 - SHR,
XR7B). Nieco doskonalsze mechanicz-

Fot. 2.
nie
s¹
czytniki
z†podci¹ganym
po w³oøeniu
karty polem
kontaktowym, dziÍki
czemu z³¹cze
karty i†koÒcÛwki kontaktowe z³¹cza
znacznie mniej
siÍ zuøywaj¹
niø w†wersjach
Fot. 3.

Nic bardziej b³Ídnego!

standardowych. Na fot. 2 widoczny jest czytnik serii SCR.
DostÍpne s¹ takøe ultraminiaturowe z³¹cza serii XR7A, przeznaczone do montaøu powierzchniowego.
✗ Magnetycznych, ktÛre s¹ dostÍpne w†wersjach od najprostszych
czytnikÛw, wymagaj¹cych
rÍcznego przeci¹gniÍcia
karty (seria V3A - fot. 3,
V3B - fot. 4, czy teø HSR
- fot. 5), przez czytniki bÍd¹ce mechanicznymi odpowiednikami wersji dla kart chipowych (np. seria SBR - fot. 6),
w†ktÛrych karta jest odczytywana podczas jej wsuwania i†wyci¹gania ze szczeliny czytnika,
aø po zautomatyzowane systemy
czytaj¹co-zapisuj¹ce karty w†wielu standardach. Przedstawiony
na fot. 7 zautomatyzowany czytnik MMW4
pozwala takøe
na zapis
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informacji na karcie z†gÍstoúci¹
do 210 bitÛw/cal.
W†wielu zastosowaniach optymalnym rozwi¹zaniem s¹ czytniki kart
bezpoúrednio wspÛ³pracuj¹ce z†komputerem, co naj³atwiej jest zrealizowaÊ poprzez szeregowy interfejs
RS232. Przyk³adem takiego czytnika
jest m.in. 3S4YR-HNF (fot. 8), ktÛry jest takøe zasilany z†RS232.
Czytniki kart magnetycznych s¹
zazwyczaj wyposaøane we wzmacniacz sygna³u z†g³owicy magnetycznej oraz uk³ady formuj¹ce wyjúciowe sygna³y cyfrowe (dane i†zegar
synchronizuj¹cy transmisjÍ). Na
wyjúciach cyfrowych wystÍpuj¹

Fot. 4.

standardowo sygna³y o poziom ac h n a p i Í c i a
zgodnych z†TTL
oraz
CMOS.
Zazwyczaj opcjonalnie czytniki moøna
wyposaøyÊ takøe
w†konwertery napiÍciowe, ktÛre umoøliwiaj¹
transmisjÍ danych w†standardzie RS232.
✓ Uniwersalne, doúÊ czÍsto zwane
takøe hybrydowymi, a†to ze
wzglÍdu na moøliwoúÊ wspÛ³pracy zarÛwno z†kartami chipowymi, jak i†magnetycznymi. Przyk³adowym czytnikiem tego typu,
przeznaczonym do wbudowania
w†urz¹dzenie, jest 3S4YRSGR (fot. 9), natomiast
modele
z†serii V4BF (fot.
10) s¹ uniwersalnymi czytnikami
stacjonarnymi
z†wbudowanym
interfejsem
RS232.
WiÍkszoúÊ czytnikÛw kart magnetycznych firmy Omron potrafi
odczytaÊ do 3†standardowych
úcieøek lub ich kombinacje, natomiast
sprzÍtowe sterowniki

Fot. 5.

Fot. 6.
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czytnikÛw kart chipowych
obs³uguj¹ standardowe protoko³y synchroniczne.
Karty magnetyczne s¹ juø
w†naszym kraju powszechnie
stosowane. Coraz wiÍksza
liczba popularnych aplikacji dopuszcza takøe
stosowanie kart chipowych.
Wschodz¹c¹
ìgwiazd¹î rynku elektronicznej identyfikacji s¹
jednak odczytywane zdalnie identyfikatory, co
takøe zosta³o zauwaøone przez firmÍ Omron.
Dlatego w³aúnie w†labo-

Fot. 7.
ratoriach tej firmy powsta³o kilka
systemÛw do bezstykowej identyfikacji zarÛwno osÛb, jak i†detali
na taúmach produkcyjnych. W†redakcyjnym laboratorium testowaliúmy bardzo efektowny zestaw...
...do bezstykowej identyfikacji...
z†serii V720 (fot. 11). Sk³ada siÍ
on z†kontrolera, anteny z†okablowaniem, zasilacza, kart identyfikacyjnych w†dwÛch wykonaniach
oraz dokumentacji z†do³¹czonym
prostym oprogramowaniem. Kontroler systemu poprzez interfejs
RS232 wspÛ³pracuje z†komputerem
PC lub sterownikiem PLC.
W systemie V720 wykorzystywane s¹ jako transpondery uk³ady
iCode firmy Philips. Charakteryzuj¹ siÍ one nisk¹ cen¹, dobr¹ kierunkowoúci¹ i czu³oúci¹. Wynika
to ze stosunkowo wysokiej czÍstotliwoúci noúnej (13,56MHz) i†specyficznej konstrukcji anten odbiorczych transponderÛw.
Do zastosowaÒ przemys³owych
Omron opracowa³ nieco inny system bezstykowej identyfikacji
obiektÛw - oznaczono go symbolem V600.
Na koniec: technika laserowa
Kolejnym, ci¹gle jeszcze bardzo
nowoczesnym sposobem bezstykowej identyfikacji
obiektÛw jest laserowy odczyt koFot. 8.
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Fot. 11.

dÛw paskowych. Omron produkuje rodzinÍ miniaturowych czytnikÛw optycznych z†ruchomym lustrem, oznaczon¹ symbolem V550
(fot. 12). S¹ to bardzo ³atwe
w†stosowaniu czytniki, z†wbudowanymi rÛønorodnymi mechanizmami

Fot. 9.

wspomagaj¹cymi uøytkowanie. Przyk³adem
wbudowanej w†czytniki V550 ìinteligencjiî jest automatyczna
korekcja uszkodzonych
etykiet, samoczynne rozpoznawanie rodzaju odczytywanego kodu (ponad 20 standardÛw wraz z†wersjami), moøliwoúÊ odczytu cyfr, a†takøe obs³uga wielopozycyjnych odczytÛw rastrowych.
Czytniki V550 wyposaøono w†interfejs szeregowy.
W†zaleønoúci od wersji moøe
to byÊ RS232, RS422 lub
RS485.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

http://oeiweb.omron.com/oei/PDF/
V550-a20.pdf - nota katalogowa
czytnika laserowego V550
http://oeiweb.omron.com/oei/PDF/
V720Brochure.pdf - nota informacyjna poúwiÍcona systemowi V720

Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y firmy Omron, tel. (022) 645-78-60.
Materia³y dotycz¹ce
urz¹dzeÒ prezentowanych w†artykule s¹
dostÍpne na p³ycie
CD-EP08/2000 w†katalogu \Omron oraz
w†Internecie pod adresami:
http://www.omron.com/
card/ - g³Ûwna strona poúwiÍcona systemom elektronicznej identyfikacji
Fot. 10.
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Fot. 12.
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