
KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL STS-215  
 
 

Parametry RS:  
 
pevně nastavené: 19.200 Baud, 8 bitů, žádná parita, jeden stop 
 

Chybová hlášení:  
 
Error xxx.xx 
 
100 chybna data v EEPROM 
 
101 "Unknown command" 
 
102 "Bad axis identification"         pouze X, Y nebo B  (obě osy)  

pokud je povoleno 
 

103 "Yes / No is good answer only"        pouze Y nebo N 
 
104 "EEPROM memory error"  vadná paměť 
 
105 "Bad callibration of X-axis"  chyba kalibrace inklinoměru  
 
106 "Bad callibration of Y-axis"  chyba kalibrace inklinoměru 
 
107 "Bad callibration of out on X-axis"    chyba kalibrace analogu 
 
108 "Bad callibration of out on Y-axis"   chyba kalibrace analogu 
 
109 "Bad limits for out on X-axis"  chyba mezí analogu  -180 ÷ 180 
 
110 "Bad limits for out on Y-axis"  chyba mezí analogu  -180 ÷ 180 
 
111 "Bad number"    chyba při zadání FP(floating point) čísla 

 
114 "Unknown error" 
 

Zadání bytové nebo integerové hodnoty  
 
Zadávají se číslice 0÷9, Enter ukončí Pozor, hodnota je omezována do bytu, takže zadání čísla 1024 dá 
hodnotu: 0 
 

Zadání FP hodnoty  
 

Zadávají se číslice 0÷9, - a . Enter ukončí 
Pozor ohlásí chybu při zadání nesprávného znaku ! 
 

 
Vysílání výsledk ů: 

 
P= X, Y  úhel X, úhel Y 
co a kdy je vysíláno je ovlivňováno dalším nastavením. 
 
V základním režimu je možné zadat příkazy 
! vyšli úhel 
? vyšli sinus 
< přijmi příkaz 
 
v režimu přijmi příkaz (vždy jeden, pak se vrací do základního režimu) 
 
 
 
 
 



 
Příkaz Popis Parametry 
DX Zadání spodní meze pro osu X -1e6 ÷ 1e6 
DY Zadání spodní meze pro osu Y -1e6 ÷ 1e6 
XX Zadání horní meze pro osu X -1e6 ÷ 1e6 
XY Zadání horní meze pro osu Y -1e6 ÷ 1e6 
M Zadání počtu hodnot vstupujících do 

průměru.  
1 ÷ 255 

I Povolí vysílání hodnot , hned jak jsou 
naměřeny. Jinak se vysílají až na dotaz 

Y / N 

S Povolí vysílání hodnot úhlu  Y / N 
VX Povolí vysílání hodnot osy X Y / N 
VY Povolí vysílání hodnot osy Y Y / N 
VB Povolí vysílání hodnot obou os X i Y Y / N 
F Vrátí verzi firmware senzoru STS290 

HH:MM:SS MM/DD/RR 
 

LX Zadání spodní meze analogu pro osu X -1e6 ÷ 1e6 
LY Zadání spodní meze analogu pro osu Y -1e6 ÷ 1e6 
HX Zadání horní meze analogu pro osu X -1e6 ÷ 1e6 
HY Zadání horní meze analogu pro osu Y -1e6 ÷ 1e6 
@ Vrátí nastavení mezí analogu  
TX Aktuální polohu nastaví jako „nulu“ pro osu X odměří sám (-90 ÷ 90) 
TY Aktuální polohu nastaví jako „nulu“ pro osu Y odměří sám (-90 ÷ 90) 
TB Aktuální polohu nastaví jako „nulu“ obou os 

X i Y 
 

ZX Vynuluje táru pro osu X  
ZY Vynuluje táru pro osu Y  
ZB Vynuluje táru obou os X i Y  
R Reset inklinoměru   

  
                  - na objednávku 
 


