
V predchádzajúcom príspevku som struène opísal panelové me-
racie prístroje firmy OrbitMerret, ktoré sú urèené na spracova-
nie analógových signálov vyskytujúcich sa v technologických
procesoch. Okrem analógových sa v�ak v technologických pro-
cesoch vyskytujú aj impulzné signály. Ide o také signály, v kto-
rých sa informácia získava, resp. prená�a a spracúva v podobe
impulzov s rôznymi parametrami. Na spracovanie týchto signá-

lov je urèená druhá ve¾ká skupina prístro-
jov reprezentovaná èítaèmi.

Najcharakteristickej�ím zo skupiny èíta-
èov je univerzálny èítaè OM 601 UQC. Ide

o 2-kanálový prístroj, ktorý v sebe spája funkciu èítaèa impulzov,
vratného èítaèa, dvojitého èítaèa, meraèa frekvencie, striedy, fá-
zy, vyhodnocovaèa signálu z inkrementálnych snímaèov, hodín a
stopiek. Je urèený pre väè�inu be�ných aplikácií, v ktorých je po-
trebné ráta� poèet impulzov z príslu�ného snímaèa (poèítanie
udalostí, výrobkov, preteèené mno�stvá, merané vzdialenosti
atï.), frekvenciu impulzov (otáèky, rýchlosti, prietoky - za defi-
novanú èasovú jednotku), èas, prípadne inú velièinu. Keï�e prí-
stroj umo�òuje ráta� celkový - kumulovaný poèet impulzov a zá-
roveò zobrazova� ich okam�itú frekvenciu, je vhodný aj na
vyhodnotenie impulzov z prietokomerov, prièom paralelne mô�e
mera� celkové preteèené mno�stvo aj okam�itý prietok.

Prístroj zobrazuje meranú velièinu na 6-miestnom LED displeji
èervenej alebo zelenej farby. Preto�e poèet, resp. frekvencia im-
pulzov nie sú v�dy smerodajné, umo�òuje prístroj tieto hodnoty
prepoèíta� na skutoèné fyzikálne jednotky (a umo�òuje ich zob-
razi�) pomocou programovate¾ných parametrov. Na merané sig-
nály je mo�né pou�i� aj digitálnu filtráciu (exponenciálny filter, n-
tá hodnota, necitlivos�), jednu z prídavných funkcií (sumácia
pri viacsmennej prevádzke, �pièková hodnota, tara), a tie� nie-
ktorú z matematických operácií so vstupmi A a B (A+B, A-B,
A*B, A/B, výpoèet polynómu, výpoèet logaritmu). Zachovanie
parametrov pri výpadku, je samozrejmos�ou rovnako.

Opísaný prístroj OM 601 UQC z h¾adiska jeho mo�ností a funkcií
sa dá zaradi� zhruba do stredu skupiny èítaèov. V tejto skupine fi-
gurujú aj èítaèe s men�ími mo�nos�ami, napr. OMM 601 UC (ni�-
�ie frekvencie, len DC napájanie, 1 relé komparátora, menej
funkcií, men�í rozmer), ale tie� èítaèe výkonnej�ie, napr. OM 621
UQC (vy��ie frekvencie, a� 4 relé, viac funkcií).

Funkène i logicky mo�no k èítaèom radi� aj prístroje na spraco-
vanie digitálnych informácií. Ide vlastne o programovate¾né mo-
nitory, ktoré slú�ia ako sekundárne displeje iných meracích prí-
strojov alebo riadiacich automatov s BCD výstupom alebo
výstupom RS 232, RS 422/485. Tieto sekundárne displeje dispo-
nujú mnohými doplnkovými funkciami, ktoré ich z úrovne moni-
torov posúvajú aj do oblasti kontroly a ovládania procesu.

53

OrbitMerret
� spracovanie
impuzlných signálov

TechReg, spol. s r. o.

Ing. Miroslav Ziman
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Luèenec
Tel./fax: 047/433 15 92
e-mail: techreg@lc.psg.sk
http://www.techreg.sk

25


