Čidla náklonu – sklonoměry

Typ STS-112-2

Určení


Čidlo určené k měření sklonu/náklonu ve dvou osách
různých statických a pomalých objektů

Rozsah použití




Laboratorní měření, kontrola rovinnosti ploch,
kontrola vodorovnosti objektů, kontrola statiky objektů
Kontrola náklonu antén a solárních panelu
Hlídaní bezpečnostního pracovního náklonu velkých
stavebních a těžebních strojů

Vlastnosti










Měření ve dvou osách
Přesnost: od ±0,02° do ±0,1°
Rozlišení: od ±0,002° do ±0,005°
Teplotní chyba: od ±0,15° do ±0,3°
Standardní rozsahy: ±2°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°, ±30°
Standardní výstupy: 0~20 mA, 0~24 mA, 4~20 mA, 0~5 V,
0~10 V, ±5 V*, ±10 V*, RS232 (ASCII),
RS485 (ASCII, MODBUS RTU), USB
Digitální filtry (vypnuto nebo plovoucí nebo exponenciální)
Rozsah pracovních teplot: -40 až +80 °C

Specifikace
Rozsah měřeni
Plný rozsah měřeni (F.R.)
Přesnost*
Rozlišení
Hystereze
Fluktuace na výstupu
Závislost na kolmé ose
Max/min zátěž výstupu

±5°
10°
±0,02°
0,002°
0,002°
0,002°

±15°
±20°
±30°
30°
40°
60°
±0,05°
±0,07°
±0,1°
0,008°
0,01°
0,015°
0,008°
0,01°
0,015°
0,008°
0,01°
0,015°
cca. 0,5 % z F.R.
min. 10 kOhm pro napěťové výstupy, max 200-1000 Ohm pro proudové výstupy
(záleží na napájecím napěti)
Rychlost měřeni
programovatelná od 0,1 do 10 měření za vteřinu (podle typu filtru)
Rozsah pracovních teplot
-40 až +80 °C
Napájeni (datový výstup)
v rozsahu 7 až 30 VDC (na objednávku i jiný)
Napájeni (analog. výstup)
v rozsahu 12 až 30 VDC (na objednávku i jiný)
Spotřeba
až 20 mA s napěťovými výstupy a RS232, až 50 mA s proudovými výstupy a RS485
Kryti
IP68
Materiál pouzdra
eloxovaný dural
Hmotnost
cca. 200 gramů s kabelem 2 m PVC a průchodkou
*Měřeno při teplotě 20 °C (±10 %)
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Rozměry

Zapojení
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Typ STS-112-2

Objednací kód

Popis využití protokolu SIP (HW LVI-02)
FW verze:

2.0.0 a vyšší

Datum:

5.8.2019

Poznámka:

protokol LVI-02 je univerzálním protokolem a může obsahovat i hodnoty/funkce
nedostupné u daného typu sklonoměru (vyznačeno červeně)

Protokol SIP obecně
Protokol SIP (Simple Io Protocol) je jednoduchý ASCII orientovaný protokol s intuitivním vedením
obsluhy. Stiskem Enter v terminálu zobrazí základní nápovědu, podle níž uživatel pokračuje dále.
Protokol rozlišuje 2 základní části
a) hodnoty – dají se číst či zapisovat (pokud není omezení)
b) funkce – provedou složitější akci
Výsledek každé operace (zápis/čtení hodnoty nebo vyvolání funkce) je signalizován. Příklad:
filter-type=1
#0: OK

nebo
filter-type=8
#-4: BAD PARAMETER
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Typ STS-112-2

Výsledek operace je signalizován číselně (pro snadné strojové zpracování) i textově (pro snadné pochopení
operátorem). Kódy chyb a textový popis jsou pevně svázány.

Pro vysvětlení příkladu, typ filtru má povolené hodnoty 0 až 2. Proto zadání hodnoty 1 je v pořádku a
hodnoty 8 je chybné.

Zápis obsahuje znak ‚=‘ a hodnotu, viz příklad nahoře. Čtení se prování doplnění znaku ‚?‘, například:
FILTER-TYPE?
FILTER-TYPE=1

(Poznámka – zde se již výsledek operace neuvádí, neboť zobrazení hodnoty znamená, že dotaz byl úspěšný).

Pokud se obsluha ptá na hodnotu neznámé proměnné, zobrazí se chyba. Příklad:
AAAA?
#-27: UNKNOWN COMMAND

Protokol má pro snadné použití v mnoha přístrojích společné hodnoty/funkce (pro všechny přístroje s
protokolem SIP) a hodnoty/funkce jen pro daný přístroj (tzn. jiný přístroj je mít nemusí).

Společné hodnoty začínají znakem ‚*‘.
Společné funkce začínají ‚!‘.
Příklad
! LIST – vypíše stručnou nápovědu
*TYPE? - zobrazí typ zařízení

Hodnoty a funkce specifické pro daný přístroj vždy začínají písmenem.

Malá a velká písmena se nerozlišují. Tedy *TYPE či *type či *Type je totéž.
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Typ STS-112-2

Funkce mohou být s parametrem či bez parametru/ů:
!HELP - bez parametrů
!LOGIN(x) – s jedním parametrem
Poznámka - více parametrů je signalizováno (x,y), (x,y,z), ….

Hodnoty mohou být jednoduché nebo v poli
VALUE – jednoduchá
VALUE[10] – pole, přičemž číslo v závorce udává velikost pole

Společné hodnoty
Hodnota

Přístup

Popis

*TYPE

čtení

Typ zařízení

*HW

čtení

Verze HW

*FW

čtení

Verze FW

*SN

Čtení

Sériové číslo

*DATE

Čtení

Datum kompilace FW

Společné funkce
Funkce

Popis

!HELP

Zobrazí stručnou nápovědu

!LIST

Zobrazí seznam proměnných a funkcí

!RESET

Provede reset zařízení

!BOOTLOADER

Aktivuje bootloader

!ECHO-ON

Zapne ECHO (zobrazování znaků zadaných uživatelem). Po zapnutí je
vždy vypnuto z důvodu snadného strojového zpracování odpovědí

!ECHO-OFF

Vypne ECHO

!LOGIN(<pswd>)

Provede přihlášení k přístroji heslem <pswd>. Slouží jako ochrana
konfiguračních nastavení.

!LOGOUT

Provede odhlášení

!LOGIN-CAL(<pswd>) Provede přihlášení k přístroji pro účely kalibrace. Uživatel zpravidla
přístup nemá (má výrobce)
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!LOGOUT-CAL

Provede odhlášení z kalibrace

!SAVE

Uloží konfigurace do Flash paměti

!REST

Obnoví konfigurace z Flash paměti

!INIT

Nastaví výchozí hodnoty konfigurace

Typ STS-112-2

Hodnoty přístroje
Hodnota

Přístup

SPEED

Čtení/zápis Komunikační rychlost

FILTER-TYPE

Čtení/zápis Typ filtru vstupní hodnoty. Možné hodnoty jsou
0 – filtr vypnutý
1 – plovoucí filtr (průměr z N náměrů po sobě)
2 – exponenciální (IIR filtr 1. řádu)

FILTER-CONST

Čtení/zápis Podle typu filtru
0 – bez významu
1 – počet filtrovaných vzorků (maximum 2048)
2 – výpočet filtru je tento:
OUT = (PREV * (CONST – 1) + NEW) / CONST
OUT – výstupní hodnota filtru
PREV– předchozí hodnota výstupu filtrovaný
NEW – nová vstupní hodnota
CONST – konstanta filtru (v rozsahu >= 1)
Čím větší konstanta, tím vyšší filtrace

OUTPUT-MODE[2]

Čtení/zápis Režim analogového výstupu (pokud je). Hodnoty:
Režim jednoduchý
0: 0 .. 5 V
1: 0 .. 10 V
2: -5 .. 5 V
3: - 10 .. 10 V
5: 4 .. 20 mA
6: 0 .. 20 mA
7: 0 .. 24 mA
Režim duální (na objednávku)
16: 0 .. 5V a 4 .. 20 mA
17: 0 .. 10 V a 4 .. 20 mA
18: -5 .. 5V a 4 .. 20 mA
19: -10 .. 10 V a 4 .. 20 mA
32: 0 .. 5V a 0 .. 20 mA
33: 0 .. 10 V a 0 .. 20 mA
34: -5 .. 5V a 0 .. 20 mA
35: -10 .. 10 V a 0 .. 20 mA
48: 0 .. 5V a 0 .. 24 mA
49: 0 .. 10 V a 0 .. 24 mA
50: -5 .. 5V a 0 .. 24 mA
51: -10 .. 10 V a 0 .. 24 mA
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TEMPERATURE-LIMIT

Čtení/zápis Nastavení teploty, pod kterou se zapíná ohřev [C]
(verze s termostatem)

TARE-VALUE[2]

Čtení/zápis Hodnota neukládané táry (tj. nulované po
zapnutí/restartu)

TARE-STATE[2]

Čtení/zápis Stav zapnutí neukládané táry

FIXED-TARE-VALUE[2] Čtení/zápis Hodnota ukládané táry (tj. uložené v paměti Flash)
FIXED-TARE-STATE[2]

Čtení/zápis Stav zapnutí ukládané táry (tj. uložené v paměti Flash)

STATUS

Čtení

Stav zařízení (0 = vše OK)

INPUT[2]

Čtení

Vstupní hodnota pro výpočet úhlu (= výstupní hodnota
čidla sklonoměru)

ANGLE[2]

Čtení

Změřený úhel []

OUTPUT[2]

Čtení

Nastavená výstupní hodnota DA převodníku [V]/[mA]

TEMPERATURE

Čtení

Teplota uvnitř přístroje [C]

HEATER

Čtení

Stav ohřevu
(verze s termostatem)

Funkce přístroje
Funkce

Popis

FIXED-TARE-SET(<chan>) Nastaví hodnotu pevné táry daného kanálu tak, aby výsledný úhel
byl roven 0 a zapne pevnou táru (tj. mění hodnoty FIXED-TAREVALUE a FIXED-TARE-STATE).
!!! Pozor !!!
Neprovádí automatické uložení do paměti Flash z důvodu snížení
opotřebení paměti. Po úspěšném vyladění je třeba provést zápis
příkazem
!SAVE.
TARE-SET(<chan>)

Nastaví hodnotu táry daného kanálu tak, aby výsledný úhel byl
roven 0 a zapne pevnou táru (tj. mění hodnoty TARE-VALUE a
TARE-STATE).
!!! Pozor !!!
Tato tára se po vypnutí/restartu nuluje a vypíná
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