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Instruções importantes sobre segurança
1.

Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar o equipamento.

2.

Desligue o equipamento da rede de energia quando for limpá-lo; utilize
apenas pano úmido, evitando removedor líquido ou aerossol.

3.

Não utilize o equipamento próximo a gotejamentos de água, óleo ou
qualquer outro líquido.

4.

Não coloque o equipamento sobre
inadequadas para suporte de sua base.

5.

Nunca coloque o equipamento próximo a fontes de calor extremo.

6.

Utilize a tensão de alimentação indicada na etiqueta traseira do
equipamento. Se não estiver certo das tensões disponíveis procure se
informar com o pessoal técnico local.

7.

Para conectar ou desconectar o equipamento da rede de energia segure
firmemente no plug de força, nas extremidades do cabo. Nunca puxe ou
faça força segurando pelo cabo.

8.

Os equipamentos possuem um cabo de força que contém um terceiro
pino (terra) que pode ser encaixado apenas em tomadas com
aterramento. Caso não consiga encaixar o cabo de força à tomada
disponível entre em contato com o pessoal técnico para sua substituição.
Não danifique o cabo nem tente forçá-lo a conectar a uma tomada
inadequada.

9.

Exceto quando explícito neste manual nunca tente consertar o
equipamento. Tentativa de reparo pode levar a acidentes elétricos e
expor o usuário a riscos desnecessários. Consulte-nos sobre problemas
e manutenção preventiva e corretiva.
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10. Desligue o equipamento da rede elétrica e envie para assistência técnica
caso ocorra uma das seguintes situações:
A.

O cabo de força foi danificado ou apresenta marcas de
derretimento;

B.

Se líquido de qualquer espécie escorrer para dentro do
equipamento;

C. Se estiver sido exposto a chuva;
D. Se não estiver operando de forma correta, conforme detalhado
neste manual;
E.

Se houver caído ou apresentar danos ao gabinete, painel ou
conectores.

ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA
ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO RETIRE
AS TAMPAS DO EQUIPAMENTO.
NO INTERIOR NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO
USUÁRIO. CONSERTOS E AJUSTES INTERNOS DEVEM SER REALIZADOS
POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.
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Garantia
Os equipamentos Metrolog possuem garantia de 06 (seis) meses, a partir da
data da Nota Fiscal de compra. Durante o período de garantia, o equipamento poderá
ser consertado sem ônus ao proprietário sobre peças e mão de obra.
A garantia fica totalmente cancelada se o defeito tiver sido provocado por uso
inadequado, quedas, batidas, conexão em tensão incorreta da rede elétrica, se o
equipamento tiver sido entregue à pessoas não autorizadas e se os danos causados
forem provocados por incêndio, inundação ou ainda em casos imprevisíveis e
inevitáveis.
A suspensão da garantia fica a critério da Metrolog, cabendo apenas a ela
análise do equipamento e dos defeitos apresentados.
A manutenção do equipamento avariado será feita nas instalações da
Metrolog Controles de Medição Ltda, sendo que o transporte corre por conta e risco do
proprietário.

A Metrolog reserva o direito de alterar quaisquer informações contidas nesse manual,
assim como especificações técnicas do equipamento, sem aviso prévio.
Metrolog Controles de Medição Ltda

3

Índice
I. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................................ 7
II. DADOS TÉCNICOS .................................................................................................................................................................. 8
III. ABRINDO A EMBALAGEM E CONFERINDO ITENS .................................................................................................. 10
IV. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM LOCAL ADEQUADO................................................................................. 11
CAPÍTULO 1 – ANTES DE INICIAR A MEDIÇÃO .............................................................................................................. 12
1.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES E AJUSTES DO EQUIPAMENTO..................................................................................... 12
1.1.1 – Painel Frontal ........................................................................................................................................................ 12
1.1.2 – Painel Traseiro: .................................................................................................................................................... 14
1.2 – CONEXÃO SENSORES AO EQUIPAMENTO ....................................................................................................................... 15
1.3 – ESTRUTURA FUNCIONAL E INTERFACE COM O USUÁRIO ................................................................................................ 16
1.3.1 – Organização por produtos ................................................................................................................................. 16
1.3.2 – Modos de funcionamento ................................................................................................................................... 16
1.3.3 – Estrutura dos menus ........................................................................................................................................... 17
1.3.3 – Interface visual para entrada de parâmetros ................................................................................................. 18
1.4 – PARÂMETROS ................................................................................................................................................................... 20
CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO E AJUSTE .............................................................................. 23
2.1 – CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO ...................................................................................................................................... 23
2.1.1 – Erros comuns durante processo de calibração............................................................................................. 24
2.1.2 – Calibração Manual ............................................................................................................................................... 27
2.2 – CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO ................................................................................................. 28
2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s) sensor(es) ........................................................................................................ 30
2.2.2.1 – Configuração da tecnologia do sensor .................................................................................................. 30
2.2.2.2 – Configuração da polaridade do sensor .................................................................................................. 30
2.2.2.3 – Configuração do padrão máximo para calibração............................................................................... 31
2.2.2.4 – Configuração do padrão mínimo para calibração ............................................................................... 31
2.2.2.5 – Posicionamento mecânico do sensor..................................................................................................... 32
2.2.2.6 – Configuração do Filtro Digital (decimação) ........................................................................................... 33
2.2.3 – Ajuste dos parâmetros do produto ................................................................................................................... 35
2.2.3.1 – Configuração do limite superior de controle ......................................................................................... 35
2.2.3.2 – Configuração do limite superior de pré-controle .................................................................................. 35
2.2.3.3 – Configuração do limite inferior de pré-controle .................................................................................... 36
2.2.3.4 – Configuração do limite inferior de controle............................................................................................ 36
2.2.3.5 – Configuração da amplitude máxima permitida ..................................................................................... 37
2.2.3.6 – Configuração da amplitude mínima permitida ...................................................................................... 37
2.2.3.7 – Configuração da descrição do produto .................................................................................................. 38
2.2.3.8 – Configuração da medida nominal do produto ...................................................................................... 39
2.2.3.9 – Configuração da resolução de trabalho ................................................................................................. 40
2.2.3.10 – Configuração da medida de zeramento .............................................................................................. 41
2.2.3.11 – Configuração dos canais utilizados para medição............................................................................ 42
2.2.4 – Ajuste dos parâmetros de funcionamento no modo automático ............................................................... 43
2.2.4.1 – Configuração do tempo para início da medição .................................................................................. 43
2.2.4.2 – Configuração da duração da medição ................................................................................................... 43
2.2.4.3 – Zerando os contadores do equipamento ............................................................................................... 44
2.2.4.4 – Zeramento Automático .............................................................................................................................. 44
2.2.5 – Ajuste dos parâmetros das Interfaces de entrada e saída......................................................................... 45
2.2.6 – Ajuste dos parâmetros do equipamento ......................................................................................................... 46
2.2.6.1 – Ajuste do contraste do LCD ...................................................................................................................... 46
2.2.7 – Ajuste dos parâmetros de segurança ............................................................................................................. 47
2.2.7.1 – Escolha da senha de acesso ................................................................................................................... 47
2.2.7.1 – Escolha do nível de restrição ................................................................................................................... 47
CAPÍTULO 3 – MEDIÇÃO ......................................................................................................................................................... 49

4

Manual do Usuário – MD2004

CAPÍTULO 4 – INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA DIGITAL .................................................................................. 52
4.1 – INTERFACE SERIAL RS232 .............................................................................................................................................. 52
4.1.1 – Conexão do MD2004 ao PC ou coletor de dados ........................................................................................ 52
4.1.2 – Modos de funcionamento da interface serial RS232 ................................................................................... 52
4.1.3 – Protocolo ASCII padrão ...................................................................................................................................... 53
4.2 – INTERFACE PARALELA DIGITAL......................................................................................................................................... 56
4.2.1 – Modos de funcionamento da intefaces digitais ............................................................................................. 59
4.2.1.1 – Interface digital de entrada e saída – Modo 1 ...................................................................................... 60
4.2.1.2 – Interface digital de entrada e saída – Modo 2 ...................................................................................... 62
4.2.1.3 – Interface digital de entrada e saída – Modo 3 ...................................................................................... 63
4.2.1.4 – Interface digital de entrada e saída – Modo 4 ...................................................................................... 65
CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS................................................................................................................. 66
5.1 – REINICIALIZAÇÃO DO MD2004 ....................................................................................................................................... 66
5.2 – DESBLOQUEIO DO MODO DE SEGURANÇA ...................................................................................................................... 67
5.3 – ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO EQUIPAMENTO ............................................................................................................ 68
5.4 – CONFIGURADOR MD2004............................................................................................................................................... 69

Índice de Figuras e Tabelas
Figuras
FIGURA 1 – ITENS COMPONENTES NA EMBALAGEM ...................................................................................................................... 10
FIGURA 2 – PAINEL FRONTAL DO MD2004 ................................................................................................................................... 12
FIGURA 3 – VISTA TRASEIRA DO MD2004 .................................................................................................................................... 14
FIGURA 4 – T ELA PARA ESCOLHA DO PRODUTO............................................................................................................................ 16
FIGURA 5 – MODO DE MEDIÇÃO ..................................................................................................................................................... 16
FIGURA 6 – MODO DE CONFIGURAÇÃO .......................................................................................................................................... 17
FIGURA 7 – MODO AUTOMÁTICO .................................................................................................................................................... 17
FIGURA 8 – ESTRUTURA DOS MENUS............................................................................................................................................. 18
FIGURA 9 – EXEMPLO DE INTERFACE PARA ENTRADA DE DADOS ................................................................................................ 18
FIGURA 10 – PROCESSO DE CALIBRAÇÃO – INSERÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO ............................................................................ 23
FIGURA 11 – PROCESSO DE CALIBRAÇÃO – INSERÇÃO DO PADRÃO MÁXIMO ........................................................................... 24
FIGURA 12 – PROCESSO DE CALIBRAÇÃO – CONCLUSÃO ........................................................................................................... 24
FIGURA 13 – ERRO DE CALIBRAÇÃO – PADRÕES INCORRETAMENTE CONFIGURADOS .............................................................. 24
FIGURA 14 – ERRO DE CALIBRAÇÃO – PADRÃO MÍNIMO > PADRÃO MÁXIMO .............................................................................. 25
FIGURA 15 – ERRO DE CALIBRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CALIBRAR ...................................................................................... 25
FIGURA 16 – CALIBRAÇÃO MANUAL DO EQUIPAMENTO ................................................................................................................ 27
FIGURA 17 – T ELA INICIAL, MODO DE CONFIGURAÇÃO ................................................................................................................. 28
FIGURA 18 – CONFIGURAÇÃO DA T ECNOLOGIA DO SENSOR....................................................................................................... 30
FIGURA 19 – CONFIGURAÇÃO DA POLARIDADE DO SENSOR ....................................................................................................... 30
FIGURA 20 – CONFIGURAÇÃO DO PADRÃO MÁXIMO PARA CALIBRAÇÃO .................................................................................... 31
FIGURA 21 – CONFIGURAÇÃO DO DESVIO DO PADRÃO MÁXIMO ................................................................................................ 31
FIGURA 22 – CONFIGURAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO PARA CALIBRAÇÃO ..................................................................................... 32
FIGURA 23 – CONFIGURAÇÃO DO DESVIO DO PADRÃO MÍNIMO ................................................................................................. 32
FIGURA 24 – POSICIONAMENTO MECÂNICO DO SENSOR .............................................................................................................. 32
FIGURA 25 – T AXA DE AMOSTRAGEM X FILTRO DIGITAL ............................................................................................................... 33
FIGURA 26 – CONFIGURAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR DE CONTROLE........................................................................................... 35
FIGURA 27 – CONFIGURAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR DE PRÉ-CONTROLE................................................................................... 36
FIGURA 28 – CONFIGURAÇÃO DO LIMITE INFERIOR DE PRÉ-CONTROLE .................................................................................... 36
FIGURA 29 – CONFIGURAÇÃO DO LIMITE INFERIOR DE CONTROLE ............................................................................................ 37
FIGURA 30 – CONFIGURAÇÃO DA AMPLITUDE MÁXIMA PERMITIDA............................................................................................. 37
FIGURA 31 – CONFIGURAÇÃO DA AMPLITUDE MÍNIMA PERMITIDA .............................................................................................. 38
FIGURA 32 – AVISO DE ERRO NA CONFIGURAÇÃO DAS TOLERÂNCIAS DE AMPLITUDE ............................................................... 38

Metrolog Controles de Medição Ltda

5

FIGURA 33 – CONFIGURAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO ...................................................................................................... 38
FIGURA 34 – CONFIGURAÇÃO DA MEDIDA NOMINAL DO PRODUTO ............................................................................................ 39
FIGURA 35 – CONFIGURAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE T RABALHO .................................................................................................... 40
FIGURA 36 – CONFIGURAÇÃO DA MEDIDA DE ZERAMENTO ......................................................................................................... 41
FIGURA 37 – CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO ..................................................................................... 42
FIGURA 38 – CONFIGURAÇÃO DO T EMPO PARA INÍCIO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO ................................................................ 43
FIGURA 39 – CONFIGURAÇÃO DA DURAÇÃO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO................................................................................. 44
FIGURA 40 – CONFIGURAÇÃO DO ZERAMENTO AUTOMÁTICO ..................................................................................................... 44
FIGURA 41 – CONFIGURAÇÃO DO CONTRASTE DO LCD.............................................................................................................. 46
FIGURA 42 – CONFIGURAÇÃO DA SENHA DE ACESSO ................................................................................................................. 47
FIGURA 43 – CONFIGURAÇÃO DO NÍVEL DE R ESTRIÇÃO ............................................................................................................. 48
FIGURA 44 – MODO DE MEDIÇÃO – VISUALIZAÇÃO DOS CONTADORES ...................................................................................... 49
FIGURA 45 – MODO DE MEDIÇÃO – VISUALIZAÇÃO DE RETENÇÃO .............................................................................................. 49
FIGURA 46 – SINALIZAÇÃO NO PAINEL DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA .......................................................................................... 50
FIGURA 47 – AVISO DE ERRO – T ROCA DE PARÂMETROS DURANTE MODO AUTOMÁTICO ......................................................... 51
FIGURA 48 – CONFIGURAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACE SERIAL RS232 ................................................. 53
FIGURA 49 – CONECTOR TRASEIRO DB25 – INTERFACES PARALELAS DE ENTRADA E SAÍDA .................................................. 56
FIGURA 50 – C IRCUITO ESQUEMÁTICO DAS INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA DIGITAIS ......................................................... 56
FIGURA 51 – INTERFACE DIGITAL DE SAÍDA – CONEXÃO TÍPICA COM CLP ................................................................................. 57
FIGURA 52 – INTERFACE DIGITAL DE SAÍDA – CONEXÃO COM RELÉ ............................................................................................ 57
FIGURA 53 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – CONEXÃO COM CONTATO SECO .................................................................... 57
FIGURA 54 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – CONEXÃO COM SENSOR DE PROXIMIDADE (TIPO NPN) .............................. 58
FIGURA 55 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – CONEXÃO TÍPICA COM CLP ........................................................................... 58
FIGURA 56 – CONFIGURAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA ....................................... 59
FIGURA 57 – CONFIGURAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACE DIGITAL DE SAÍDA ............................................. 59
FIGURA 58 – D IAGRAMA TEMPORAL – MODO 1 ............................................................................................................................ 61
FIGURA 59 – REINICIALIZAÇÃO DO MD2004 ................................................................................................................................ 66
FIGURA 60 – MODO DE SERVIÇO ................................................................................................................................................... 68
FIGURA 61 – SOFTWARE DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE ........................................................................................................... 68
FIGURA 62 – CONFIGURADOR MD2004 ....................................................................................................................................... 69
Tabelas
T ABELA 1 – NÚMERO DE CANAIS X RESOLUÇÃO X TAXA DE AQUISIÇÃO ...................................................................................... 40
T ABELA 2 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL .................................................................................................................... 54
T ABELA 3 – COMANDOS REMOTOS VIA INTERFACE RS232 ......................................................................................................... 55
T ABELA 4 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – MODO 1 ............................................................................................................. 60
T ABELA 5 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – MODO 2 ............................................................................................................. 62
T ABELA 6 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – MODO 3 ............................................................................................................. 63
T ABELA 7 – INTERFACE DIGITAL DE ENTRADA – MODO 4 ............................................................................................................. 65

6

Manual do Usuário – MD2004

I. Introdução
O medidor dimensional MD2004 é um equipamento para medição
dimensional de precisão e/ou classificação dimensional de peças em produção
seriada.
O equipamento possui até quatro entradas (dependendo do modelo) nas
quais se podem conectar sensores de deslocamento tipo LVDT ou meia-ponte (Halfbridge) de diversas marcas e modelos. Os sinais dos sensores são obtidos através de
complexo circuito de condicionamento, associado a filtros analógicos e digitais. A
digitalização dos sinais analógicos é feita através um conversor A/D de 24-bits,
permitindo contínua observação dimensional com alta resolução sem a necessidade
de seleção de escalas.
As leituras são feitas em display de cristal líquido alfanumérico de 4 linhas por
20 colunas, sendo simultaneamente sinalizados os estados dos limites de tolerância e
de amplitude.
Os parâmetros de configuração do equipamento podem ser facilmente
acessados e alterados via teclado de membrana disponível no equipamento. Até 16
produtos diferentes podem ser armazenados, permitindo utilização em diferentes
aplicações sem a necessidade de re-configurações por parte do usuário.

Metrolog Controles de Medição Ltda
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II. Dados Técnicos
Leitura

 Display de cristal líquido de alto contraste – 4 linhas por 20
colunas. Área visível de 71 mm x 21 mm.

Teclado

 Teclado de membrana com feedback táctil e sonoro,
composto por 16 teclas, permitindo fácil acesso as
configurações dos recursos disponíveis e utilização do
equipamento.

Resoluções de
trabalho

 0,0001mm
 0,001mm
 0,01mm
 0,1mm

Tempo de
acomodação da
leitura

 133ms máx.

Taxa de atualização
dos indicadores
Limites de
Tolerância

 Display: 216 ms;
 Saídas digitais: 216 ms.
 Até seis níveis de tolerância (superior de controle e précontrole; inferior de controle e pré- controle; amplitudes
máxima e mínima permitidas), sinalizados por leds coloridos
(vermelho, verde e amarelo).

Ajustes de Zero

 Digital, disponibilizado via ajuste manual e automático.

Deslocamento

 Comutável para medidas internas e externas.

Processamento
dos canais de
medição

 A, B, C, D, A+B, C+D, (A+B)/2, (C+D)/2 e (A+B+C+D)/4.

Display

 em mm – mostra valores em unidade de comprimento,
acrescidos de um valor padrão; máxima e mínima leituras
observadas e amplitude máxima observada;
 em contagens – exibe total de peças medidas e parciais
aprovadas/rejeitadas (quando em modo automático).
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Saídas

 Serial RS232: saída serial padrão para conexão com microcomputadores, coletores de dados ou equipamentos de
automação;
 Saídas digitais, 10-bit, (coletor aberto, 24V – 500mA máx.) para
conexão com dispositivos de automação.

Entrada para
sensor

 Canais A, B, C e D (dependendo do modelo);
Configurável para sensores LVDT e Meia-Ponte
 Capacidade de processamento de cursos mecânicos típicos
entre 1 mm e 20 mm, condicionando transdutores com
sensibilidade característica entre 25mV/V/mm e 250mV/V/mm
(excitados a 8,2kHz).

Alimentação

 90~240V, 50-60Hz (5 VA) automático.

Temperatura de
armazenamento

 Máxima: 60ºC
 Mínima: 0ºC

Temperatura de
funcionamento

 Máxima: 50ºC
 Mínima: 10ºC

Classe de
proteção
Peso

 IP50
 2,100kg

Metrolog Controles de Medição Ltda
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III. Abrindo a embalagem e conferindo itens
Abra a embalagem e retire o equipamento e demais itens com cuidado para
evitar danos.
Recomenda-se guardar os materiais da embalagem para futuro transporte.
Confira se todos os itens indicados abaixo se encontram dentro da
embalagem:

Figura 1 – Itens componentes na embalagem

 Medidor Dimensional MD2004;
 Cabo de força;
 Este manual (impresso ou em mídia CDR).

10
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IV. Instalação do equipamento em local adequado
Para escolha do local de instalação do equipamento devem ser observadas
as seguintes recomendações:
1.
2.
3.
4.

Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e regular.
Evite locais de fixação com vibração.
Mantenha-o longe de líquidos e campos magnéticos intensos.
Conecte-o à rede elétrica conforme recomendações de segurança indicadas no
início deste manual.

5. Caso deseje conectar mais de um equipamento utilize, quando disponíveis, as
tomadas disponíveis na traseira do equipamento.

IMPORTANTE:
 Atenção especial deve ser tomada ao se conectar o equipamento a
dispositivos externos. Utilize cabos blindados e supressores EM para
minimizar interferência EM no equipamento.
Metrolog Controles de Medição Ltda
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Capítulo 1 – Antes de iniciar a medição
1.1 – Identificação das conexões e ajustes do equipamento
Os ajustes, indicadores e conexões disponíveis no equipamento são listados
abaixo:

1.1.1 – Painel Frontal

Figura 2 – Painel frontal do MD2004

1. Teclado Alfanumérico 0 a 9.
Utilizado para entrada de parâmetros (números e textos) durante
configuração do equipamento.
Algumas teclas, durante modo de medição, possuem funções especiais:
(CAL) Invoca processo de calibração dos sensores;
(AUTO) Ativa/Desativa modo automático de medição;
(ZERO) Ajusta leitura atual para dimensão de zeramento;
(PRODUTO) Exibe tela para troca do produto em medição.
(ENVIA LEITURA) Envia para interface serial leitura instantânea.
2. Sinalização de limites
Indicativo de violação dos limites de tolerância pré-estabelecidos para o
produto. São sinalizados os limites superior e inferior de controle e précontrole, tão como o limite máximo e mínimo de amplitude permitidos
(veja detalhes no Capítulo 3 – Medição).
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3. Display de cristal líquido
Display alfanumérico de alto contraste com 4 linhas x 20 colunas.
4. Teclas para confirmação e cancelamento
Desempenham diversas funções no equipamento:
(FUNÇÃO) Durante modo de medição,
configuração do equipamento;

acessa menus de

Durante modo de configuração, acessa sub-menus ou confirma
entrada de novos parâmetros.
(CANCELA) Durante modo de medição zera máxima amplitude,
dimensão máxima e dimensão mínima observadas;
Durante modo de configuração, retorna aos menus anteriores ou
cancela modificações realizadas em um determinado parâmetro.
5. Teclas de navegação e escolha de opções
As teclas podem ser utilizadas, tanto no modo de medição, quanto no
modo de configuração para seleção de opções, edição de textos ou
edição de números.

Metrolog Controles de Medição Ltda
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1.1.2 – Painel Traseiro:
3

1

A

C

B

D

6
2

M D2004
~

~

5

4

Figura 3 – Vista traseira do MD2004

1. Chave Liga/Desliga.
2. Conector para cabo de alimentação
Conector para cabo de alimentação que acompanha o
equipamento.
3. Entradas para conexão dos transdutores de
deslocamento
Conector dos canais A, B*, C* e D* para conexão de
transdutores de deslocamento tipo LVDT ou Meia-Ponte (veja
seção 1.2 – Conexão sensores ao equipamento).
4. Conector DB9M – Interface serial RS232
Veja seção 4.1 – Interface serial RS232 para detalhes.
5. Conector DB25F – Interfaces paralelas digitais 10-bit de
entrada e saída.
Veja seção 4.2 – Interface paralela digital para detalhes.
M D2004
~

~

6. Etiqueta de identificação do equipamento (contendo
modelo, número serial e especificações elétricas para
alimentação).

(*) Componentes opcionais.
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1.2 – Conexão sensores ao equipamento
O equipamento permite o uso de 1, 2 ou 4
sensores (podendo trabalhar de forma independente ou em
conjunto, seja em modo diferencial, soma ou média),
conforme necessidade da aplicação.
Para conectá-los utilize os conectores traseiros,
indicados respectivamente como canal A, canal B, canal C
e canal D.
(*) A disponibilidade de interfaces de conexão depende do
modelo do equipamento.

CUIDADOS:
 Certifique-se que o conector do sensor está totalmente encaixado e
devidamente rosqueado no conector do equipamento;
 Maneje o sensor e conector com cuidado. Muitos dos danos
provocados a este tipo de transdutor se devem a esforços
desnecessários ao cabo e conector;
 A fixação do sensor ao dispositivo de medição deverá ser feita por
meio de pinça ou sistema de fixação adequado, evitando-se
pressão excessiva sobre o corpo do sensor.
Metrolog Controles de Medição Ltda

15

1.3 – Estrutura funcional e interface com o usuário
Esta seção tem como objetivo familiarizar o usuário com a estrutura funcional
do equipamento, permitindo assim que os recursos disponíveis sejam facilmente
localizados e acessados.

1.3.1 – Organização por produtos
O MD2004 permite a configuração de até 16 produtos diferentes, cada qual
armazenando independentemente características dimensionais, parâmetros do(s)
sensor(es) e configurações relativas a automação.
Desta forma o equipamento é capaz de reter em sua memória produtos com
características diferentes, permitindo comutação rápida através da tecla
(Figura 4),
ou via interface de entrada digital (quando em modo automático).
É importante notar que os parâmetros relativos a calibração dos sensores são
armazenadas individualmente por produto, exigindo portanto que o processo de
calibração seja executado, em cada sensor, para cada um dos produtos utilizados.

Figura 4 – Tela para escolha do produto

1.3.2 – Modos de funcionamento
Três modos de funcionamento são descritos neste manual: modo de medição,
modo de configuração e modo automático.
No modo de medição, o equipamento exibe informações como a leitura
instantânea, máxima e mínima leituras observadas, etc.

Figura 5 – Modo de medição
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Este é o modo padrão de funcionamento do equipamento, permitindo medição
manual de peças, como acesso às opções de configuração.
No modo de configuração uma série de menus podem ser navegados e
acessados, permitindo ajuste de todos os parâmetros do produto ativo.
Utilize a tecla
de configuração:

(durante modo de medição) para acessar o menu primário

Figura 6 – Modo de configuração

Utilize as teclas

para avançar/retroceder os itens. Para acessar um

item escolhido, utilize a tecla
ou . De forma análoga as teclas
ou
poderão
ser utilizada para retornar para o menu anterior ou retornar para o modo de medição
(veja detalhes em 2.2.4 – Ajuste dos parâmetros de funcionamento no modo
automático).
No modo automático, o equipamento realiza ciclos de medição sem
necessidade de intervenção do operador, sendo todo o ciclo sinalizado através dos
portos de entrada/saída digitais disponíveis no equipamento (veja detalhes em 4.2 –
Interface paralela digital).
Utilize a tecla

para ativar/desativar o modo automático de funcionamento.

Figura 7 – Modo automático

1.3.3 – Estrutura dos menus
Acessando o modo de configuração, o usuário poderá navegar por diversos
menus e configurar parâmetros referentes ao produto ativo e parâmetros globais ao
funcionamento do equipamento.
A Figura 8 mostra a estrutura completa de menus disponíveis no MD2004.
Duas grandes regiões são delimitadas, indicando os parâmetros específicos por
produto e os parâmetros comuns a todos os produtos (parâmetros globais).

Metrolog Controles de Medição Ltda
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Produto
1
Produto
Produto23
Produto 16

1. Parâmetros
do(s) sensor(es)

2. Parâmetros do
produto

3. Parâmetros de
funcionamento

4. Interfaces de
entrada e saída

5. Segurança do
sistema

Canal A

1. Descrição do
produto

1. Tempo para
início da medição

1. Comunicação
serial RS232

1. Senha de
acesso

2. Medida nominal
do produto

2. Duração da
medição

2. Porto 10-bit de
entrada

2. Nível de
restrição

3. Limite superior
de controle

3. Zera
contadores

3. Porto 10-bit de
saída

Canal B

6. Informações do
sistema

Canal C
Canal D

1. Tecnologia do
Sensor
LVDT
HBT

Restrição
funcional completa
4. Limite superior
de pré-controle

2. Posicionamento
Mecânico

4. Contraste do
LCD
Parâmetros comum a todos os produtos

5. Limite inferior
de pré-controle
3. Polaridade do
sensor
Positiva
Negativa

Sem restrição
Proibe alterar
configuração

6. Limite inferior
de controle

4. Padrão máximo
para calibração

7. Amplitude
máxima permitida

5. Padrão mínimo
para calibração

8. Amplitude
mínima permitida

6. Calibração

9. Resolução de
trabalho

7. Calibração
(modo manual)

10. Medida de
zeramento

5. Zeramento
automático

11. Canais
utilizados para
medição
Parâmetros específicos por produto

Figura 8 – Estrutura dos menus

1.3.3 – Interface visual para entrada de parâmetros
Durante o modo de configuração o usuário poderá alterar ou configurar
diversos parâmetros do equipamento (por exemplo, os limites de tolerância, tempo de
medição, opções de segurança, etc.).
Para entrada destes parâmetros é exibida uma interface padrão, contendo um
título, identificação do parâmetro em edição e o valor do parâmetro.
A edição do parâmetro deve ser feito caractere a caractere, sendo a posição
em edição sublinhada, como exemplo da Figura 9.

Figura 9 – Exemplo de interface para entrada de dados

O caractere em edição pode ser alterado utilizando-se as teclas
18
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através das teclas do teclado alfanumérico.
Quando editar textos, o teclado alfanumérico permite entrada rápida de
caracteres. Para tanto, identifique a tecla que contem a letra desejada e aperte-a
repetidamente até que o caractere desejado seja exibido.
Escolhido o caractere em edição, utilize as setas
ou
para
avançar/retroceder para o caractere adjacente, continuando assim a edição do
parâmetro.
Terminada a edição, utilize a tecla
descartar o parâmetro editado.

Metrolog Controles de Medição Ltda
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1.4 – Parâmetros
Abaixo são relacionados em ordem alfabética todos os parâmetros
disponíveis no MD2004. Para cada parâmetro listado é indicado sua designação
interna (indicada entre parênteses em itálico), escopo de atuação, menu de acesso,
descrição e escolhas válidas.
A designação interna é utilizada apenas para referenciamento do parâmetro
no decorrer deste manual.
O escopo de atuação indica se o parâmetro é individualizado para cada
sensor, é individualizado para cada produto, ou possui escopo global, atuando
independentemente do produto/sensor em uso.
O menu de acesso indica a seqüência de acesso para edição do parâmetro
em questão (pressione
durante o modo de medição para iniciar a seqüência).
Itens indicados entre colchetes serão ou não requisitados, dependendo da
versão do equipamento (1,2 ou 4 canais).
Parâmetro: Amplitude máxima permitida (prod_Amax)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância máxima da amplitude observada para aprovação do produto.
Escolha válida: Dimensão absoluta entre 0,0000mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Amplitude mínima permitida (prod_Amin)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância mínima da amplitude observada para aprovação do produto.
Escolha válida: Dimensão absoluta entre 0,0000mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Canais utilizados para medição (prod_CHutilizados)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Define quais canais serão processados para obtenção de leituras.
Escolha válida: Canal A, B, C, D, A+B, C+D, (A+B)/2, (C+D)/2 ou (A+B+C+D)/4.
Parâmetro: Coeficiente de calibração (sensor_cal)
Escopo: individual por sensor instalado.
Menu:
[Escolha do sensor]
Descrição: Coeficiente de calibração do sensor, apenas para referência.
Escolha válida: Constante entre 0 e 99999999.
Parâmetro: Comunicação serial RS232 (prod_rs232mode)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Seleciona um dos modos para recepção e transmissão pela interface serial RS232
(veja detalhes na seção 4.1 – Interface serial RS232).
Escolha válida: Modo 0 a Modo 99 (dependendo da disponibilidade).
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Parâmetro: Contraste do LCD (lcd_contraste)
Escopo: global.
Menu:

Descrição: Define nível de contraste do display de crystal líquido.
Escolha válida: Valor entre 0,00 e 1,00.
Parâmetro:

Descrição do Produto (prod_desc)

Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Referência alfanumérica para identificação do produto.
Escolha válida: Texto com até 20 caracteres.
Parâmetro: Duração da medição (prod_tmed)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Define período para aquisição de leituras (quando em modo automático).
Escolha válida: Tempo entre 0,0s e 99,9s.
Parâmetro: Limite inferior de controle (prod_LI)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância mínima permitida para aprovação do produto.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta entre -999,9999mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Limite inferior de pré-controle (prod_LIPC)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância inferior para sinalização de tendência.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta entre -999,9999mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Limite superior de controle (prod_LS)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância máxima permitida para aprovação do produto.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta entre -999,9999mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Limite superior de pré-controle (prod_LSPC)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Tolerância superior para sinalização de tendência.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta entre -999,9999mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Medida de zeramento (prod_zeropos)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Dimensão para referenciamento do sensor, usualmente dimensão de um padrão.
Escolha válida: Dimensão absoluta entre 0,0000mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Medida nominal do produto (prod_nominal)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Referência da dimensão nominal da cota controlada.
Escolha válida: Dimensão absoluta entre 0,0000mm e 999,9999mm.
Parâmetro: Nível de restrição (sys_pwd)
Escopo: global.
Menu:

Descrição: Permite escolha do nível de restrição a operação do equipamento (por usuários que
não possuam a senha de acesso).
Escolha válida: Sem restrição, Proíbe alterar configurações, Restrição funcional completa.
Parâmetro: Padrão máximo para
Escopo: individual por sensor instalado.
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Menu:
[Escolha do sensor]
Descrição: Valor do padrão máximo de referência para calibração.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta, entre 0,0000mm e 999,9999mm e desvio
dimensional entre -0,9999mm e 0,9999mm.
Parâmetro: Padrão mínimo para calibração (sensor_pmin, sensor_dpmin)
Escopo: individual por sensor instalado.
Menu:
[Escolha do sensor]
Descrição: Valor do padrão mínimo de referência para calibração.
Escolha válida: Dimensão relativa ou absoluta, entre 0,0000mm e 999,9999mm e desvio
dimensional entre -0,9999mm e 0,9999mm.
Parâmetro: Polaridade do sensor (sensor_pol)
Escopo: individual por sensor instalado.
Menu:
[Escolha do sensor]
Descrição: Permite inversão do sinal de entrada do sensor.
Escolha válida: Positiva ou Negativa.
Parâmetro: Porto 10-bit de entrada (prod_IN10mode)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Seleciona um dos modos para recepção de dados e/ou sinais de controle pelo porto
paralelo de 10-bit (veja detalhes na seção 4.2 – Interface paralela digital).
Escolha válida: Modo 0 a Modo 99 (dependendo da disponibilidade).
Parâmetro: Porto 10-bit de saída (prod_OUT10mode)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Seleciona um dos modos para transmissão de dados e/ou sinais de controle pelo
porto paralelo de 10-bit (veja detalhes na seção 4.2 – Interface paralela digital).
Escolha válida: Modo 0 a Modo 99 (dependendo da disponibilidade).
Parâmetro: Resolução de Trabalho (prod_resolucao)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Resolução desejada para indicação das leituras obtidas pelo equipamento.
Escolha válida: 0,0001mm (0,1m); 0,001mm (1m); 0,01mm (10m); 0,1mm (100m).
Parâmetro: Senha de acesso (sys_pwd)
Escopo: global.
Menu:

Descrição: Permite cadastro de senha de segurança para controle ao acesso das funções e
parâmetros do equipamento.
Escolha válida: Senha numérica de 4 dígitos.
Parâmetro: Tecnologia do sensor (sensor_tec)
Escopo: individual por sensor instalado.
Menu:
[Escolha do sensor]
Descrição: Permite a seleção da tecnologia construtiva empregada no transdutor instalado.
Escolha válida: LVDT ou HBT (meia-ponte).
Parâmetro: Tempo para início da medição (prod_tmedstart)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Define intervalo de espera para início da medição (quando em modo automático).
Escolha válida: Tempo entre 0,0s e 99,9s.
Parâmetro: Zeramento Automático (prod_autozero)
Escopo: individual por produto.
Menu:

Descrição: Ativa/Desliga zeramento da leitura no início do ciclo de medição (apenas quando em
modo automático).
Escolha válida: Ativo (automático) ou desligado (manual).
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Capítulo 2 – Procedimentos de calibração e ajuste
2.1 – Calibração do equipamento
Antes de iniciar a utilização do equipamento é necessário realizar sua
calibração. Este procedimento é necessário e imprescindível para exatidão das leituras
obtidas.
Para realizar a calibração é necessário a utilização de dois padrões –
respectivamente de dimensão nominal à tolerância superior e inferior – além do
equipamento e sensor(es) adequadamente instalado(s). Quando dois sensores
estiverem sendo utilizados em modo diferencial é necessário a calibração individual de
cada sensor. Neste caso, proceda conforme as instruções abaixo, utilizando entretanto
blocos padrões ou tambor micrométrico como referência dimensional para a
calibração.
Para ilustrar o procedimento de calibração será pressuposto o uso de um
sensor (fixado a uma base e conectado ao canal A do equipamento) e de dois blocos
padrão. O procedimento é análogo quando utilizando dois ou mais sensores (modo
diferencial, somatório ou média).
1.
2.
3.

4.

Certifique-se que o sensor está adequadamente posicionado no dispositivo
mecânico;
Certifique-se que as dimensões dos padrões estão corretamente informadas
no equipamento (veja seção 2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s) sensor(es));
Acesse a rotina de calibração, teclando, durante o modo de medição:

[Canal]*
ou simplesmente pressionando a tecla
[Canal]*
(*) Para equipamentos com 2 ou 4 canais, será requisitado escolha de um dos
canais disponíveis antes do início da rotina de calibração.
Será requisitado o posicionamento do padrão mínimo. Insira-o no dispositivo
e pressione ;

Figura 10 – Processo de calibração – Inserção do Padrão Mínimo
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5.

Em seguida será requisitado o posicionamento do padrão máximo. Insira-o no
dispositivo e pressione ;

Figura 11 – Processo de calibração – Inserção do Padrão Máximo

6.

Se a operação ocorrer com sucesso, será apresentada uma mensagem.
Pressione
para finalizar.

Figura 12 – Processo de calibração – Conclusão

Caso o equipamento detecte um coeficiente de calibração muito diferente do
atual (seja devido a uma troca de transdutor ou pela primeira execução da
calibração no equipamento), será novamente requisitado a inserção dos padrões,
conforme descrito no item 4. Repita a operação para finalizar a rotina de
calibração com sucesso.
Caso necessário repita o procedimento para cada um dos sensores instalados
no equipamento.

2.1.1 – Erros comuns durante processo de calibração
Erro: A seguinte mensagem de erro é apresentada:

Figura 13 – Erro de calibração – Padrões incorretamente configurados

Solução: É necessário informar ao equipamento as dimensões dos padrões
utilizados para calibração. Veja seção 2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s)
sensor(es) para detalhes. Certifique-se também que a dimensão do padrão
mínimo informado é inferior a dimensão do padrão máximo informado.
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Erro: A seguinte mensagem de erro é apresentada:

Figura 14 – Erro de calibração – Padrão mínimo > Padrão máximo

Solução: Verifique se durante a rotina de calibração os padrões não foram
invertidos por engano. Se não houver ocorrido engano, a polaridade do sensor
deverá ser invertida (veja seção 2.2.2.2 – Configuração da polaridade do sensor).
Erro: O equipamento repete o ciclo de inserção dos padrões três vezes e
apresenta a seguinte mensagem de erro:

Figura 15 – Erro de calibração – Impossibilidade de calibrar

Solução: Este erro pode ser ocasionado por diversos fatores. Verifique:
1. Se o sensor está corretamente conectado ao equipamento (veja seção 1.2 –
Conexão sensores ao equipamento);
2. Se o sensor está corretamente posicionado mecanicamente no dispositivo de
medição;
3. Se as dimensões dos padrões estão corretamente configuradas no
equipamento (veja seção 2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s) sensor(es))
4. Se a tecnologia do sensor foi corretamente configurada no equipamento (veja
seção 2.2.2.1 – Configuração da tecnologia do sensor)
Se o problema persistir, há a possibilidade de efetuar calibração manual.
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Erro: Após calibrado o equipamento apresenta pequeno desvio nas leituras
apresentadas:
Solução: Verifique as características dimensionais dos padrões utilizados.
Choques mecânicos e desgaste podem alterar suas dimensões e forma. Em caso
de pequenos desvios dimensionais é possível informá-los durante a configuração
dos padrões (veja seção 2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s) sensor(es)).
Caso os padrões estejam corretos, certifique-se que a diferença entre os
padrões condiz com a faixa de tolerância que será observada durante a medição.
Caso a diferença entre padrões seja muito inferior ou superior à amplitude máxima
observada durante as medições, substitua-os e execute novamente o processo de
calibração.
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2.1.2 – Calibração Manual
O modo de calibração manual permite a visualização e edição do coeficiente
de calibração (parâmetro sensor_CAL) utilizado para um determinado canal. Este
coeficiente é automaticamente calculado durante a rotina de calibração (veja
Capítulo 2 – Procedimentos de calibração e ajuste) e não deve ser alterado em
condições normais de uso.
A constante indicada tem relação direta com a sensibilidade do sensor e irá
apresentar pequenos desvios de um sensor para outro, efeito das pequenas
variações de sensibilidade existentes.
Para alterar o parâmetro sensor_CAL, acesse durante o modo de medição:
[Escolha



do sensor]

Figura 16 – Calibração manual do equipamento

IMPORTANTE:
 O procedimento de calibração deve ser realizado toda vez que um novo
sensor for instalado ou substituído no equipamento;
 Verifique a calibração regularmente quando em uso contínuo do
equipamento.
 Faça o procedimento de calibração sempre que for utilizar o
equipamento pela primeira vez.
 Utilize padrões certificados e verifique-os periodicamente.
 Os sensores devem ser calibrados individualmente.
 Quando utilizando múltiplos produtos é necessário efetuar a rotina de
calibração para todos os sensores em cada um dos produtos utilizados.
Metrolog Controles de Medição Ltda

27

2.2 – Configuração dos parâmetros do equipamento
Para configurar os parâmetros do equipamento pressione a
durante o modo de medição.
Será exibido o menu principal. Utilize a tecla
ou
para navegar pelo menu.

tecla

Figura 17 – Tela inicial, modo de configuração

Para avançar para o sub-menu, utilize a tecla

ou pressione novamente a

tecla . Escolha o parâmetro/rotina desejada nos sub-meus e pressione a tecla
para acessá-lo.
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2.2.1 – Configurações e procedimentos básicos
Para utilização do equipamento é necessário configurar alguns parâmetros e
executar rotinas básicas. O diagrama abaixo exibe a seqüência de procedimentos
mínima necessária para iniciar a utilização do equipamento:

C o n fig u ra r

C o n fig u ra r

te c n o lo g ia d o

re s o lu ç ã o d e

sensor

tra b a lh o

(p a râ m e tro

(p a râ m e tro

s e n s o r _ te c )

p ro d _ re s o lu c a o )

C o n fig u ra r

C o n fig u ra r c a n a is

p o la rid a d e d o

u tiliz a d o s p a ra

sensor

m e d iç ã o

(p a râ m e tro

(p a râ m e tro

s e n s o r _ p o l)

p ro d _ C h u tiliz a d o s )

C o n fig u ra r
p a d rã o m á x im o
p a ra c a lib ra ç ã o
(p a râ m e tro
se n so r_ p m a x )

C o n fig u ra r
p a d rã o m ín im o

A primeira coluna do diagrama indica os
parâmetros mínimos que devem ser informados ao
equipamento e as duas rotinas necessárias para
inicialização e calibração do sensor (caso estejam
disponíveis mais sensores no equipamento, a mesma
seqüência deve ser repetida para cada um dos
canais).
A segunda coluna do diagrama indica os
parâmetros mínimos do produto que devem ser
configurados ou verificados antes de se iniciar o
processo de medição.
Neste ponto o equipamento estará apto para
realização de medições manuais. Os demais
parâmetros disponíveis (limites, conectividade, etc)
deverão ser informados conforme necessidade da
aplicação.

p a ra c a lib ra ç ã o
(p a râ m e tro
s e n s o r _ p m in )

E x e c u ta r ro tin a d e
p o s ic io n a m e n to
m e c â n ic o d o
sensor

E x e c u ta r ro tin a d e
C a lib r a ç ã o
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2.2.2 – Ajuste dos parâmetros do(s) sensor(es)
Para cada um dos 16 produtos disponíveis no MD2004 é possível utilizar até
4 sensores, podendo estes possuírem características elétricas e mecânicas
independentes.
É necessário a inicialização e calibração do(s) sensor(es) utilizado para cada
um dos produtos cadastrados. O procedimento de configuração é detalhado no
Capítulo 2 – Procedimentos de calibração e ajuste.

2.2.2.1 – Configuração da tecnologia do sensor
O MD2004 aceita conexão de transdutores de deslocamento baseados na
tecnologia LVDT (Linear Variable Differential Transformer) ou Meia-Ponte (HalfBridge).
Para escolha da tecnologia do sensor, acesse durante o modo de medição:
[Escolha



do

sensor]

Figura 18 – Configuração da Tecnologia do Sensor

2.2.2.2 – Configuração da polaridade do sensor
A polaridade do sensor pode ser ajustada, permitindo inversão do sentido de
medição e/ou inversão do sinal para processamento diferencial.
Para escolha, acesse durante o modo de medição:


[Escolha

do sensor]

Figura 19 – Configuração da Polaridade do Sensor
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2.2.2.3 – Configuração do padrão máximo para calibração
Para execução da rotina de calibração é necessário informar ao equipamento
o valor do padrão máximo e padrão mínimo disponível. Estas duas informações são
imprescindíveis para efetuar a calibração do sensor.
A dimensão do padrão máximo (parâmetro sensor_pmax) pode ser informada
de forma absoluta, isto é, a dimensão física real do padrão, ou de forma relativa,
indicando apenas a diferença dimensional relativa ao padrão mínimo.
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:
[Escolha



do sensor]

Figura 20 – Configuração do Padrão Máximo para calibração

Após confirmação da dimensão do padrão será requisitada a entrada do
desvio dimensional, caso exista.

Figura 21 – Configuração do Desvio do Padrão Máximo

2.2.2.4 – Configuração do padrão mínimo para calibração
Para execução da rotina de calibração é necessário informar ao equipamento
o valor do padrão máximo e padrão mínimo. Estas duas informações são
imprescindíveis para efetuar a calibração do sensor.
A dimensão do padrão mínimo (parâmetro sensor_pmin) pode ser informada
de forma absoluta, isto é, a dimensão física real do padrão, ou de forma relativa,
usualmente 0,0000mm.
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Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:
[Escolha



do sensor]

Figura 22 – Configuração do Padrão Mínimo para calibração

Após confirmação da dimensão do padrão será requisitada a entrada do
desvio dimensional, caso exista.

Figura 23 – Configuração do Desvio do Padrão Mínimo

2.2.2.5 – Posicionamento mecânico do sensor
Para simplificar a instalação do sensor do dispositivo mecânico é
disponibilizada no MD2004 uma rotina para ajuste da posição mecânica do sensor.
Esta rotina exibe graficamente a posição do sensor durante a instalação,
indicando quando sua posição estiver correta para fixação.
Para executar a rotina de posicionamento mecânico, acesse durante o modo
de medição:


[Escolha

do sensor]

Figura 24 – Posicionamento mecânico do sensor

Ajuste a posição do sensor até que a tela esteja como indicado na Figura 24.
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2.2.2.6 – Configuração do Filtro Digital (decimação)
Em situações específicas é possível ajustar manualmente o filtro digital dos
condicionadores de sinal do equipamento. Este ajuste permite que a taxa de
amostragem dos conversores A/D seja elevada, melhorando a resposta do
equipamento em situações de rápidos transientes, sob penalidade do aumento do
ruído de fundo do condicionador (instabilidade nas últimas casas decimais da leitura).
Para alterar o valor do filtro digital acesse:
[Escolha

 Produto

do sensor]

Quando o ajuste padrão é utilizado, valor 000 = Automático, o equipamento
irá definir automaticamente o filtro mais adequado conforme a resolução ativa no
produto. A utilização de resoluções finas, por exemplo 0,0001mm, irá resultar em
menor taxa de amostragem e maior estabilidade da leitura.
No caso de ajuste manual, é possível definir valores entre 50 e 2047. Valores
mais baixos resultam em taxas de aquisição mais elevadas, porém com menor
estabilidade da leitura. Valores mais altos permitem leituras muito estáveis, porém com
baixas taxas de amostragem. A taxa de amostragem global do equipamento
(compartilhada por todos os canais em uso) é mostrada na Figura 25:

Figura 25 – Taxa de amostragem x Filtro digital
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Indicações sugestivas de valores estão demarcadas no gráfico para as
diversas resoluções disponíveis no equipamento.
É importante notar que a taxa de aquisição global é compartilhada por todos
os canais em uso em uma determinada configuração do equipamento. Por exemplo,
se o filtro digital for configurado para o valor de 1000 (taxa de amostragem global de
15,25 leituras/s) e os canais A e B estiverem em uso simultaneamente, a taxa efetiva
de cada canal será metade da taxa de aquisição global, no caso 7,62 leituras/s.
OBS: O ajuste manual do filtro digital implica na alteração da taxa de aquisição de
todos os canais de aquisição do equipamento. Caso ocorra diferente configuração do
filtro digital nos canais em uso, apenas última configuração será utilizada.
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2.2.3 – Ajuste dos parâmetros do produto
O MD2004 tem capacidade de armazenar até 16 diferentes produtos, cada
qual contendo características diferentes. Algumas das características abaixo
relacionadas possuem apenas caráter informativo para o operador, enquanto outras
devem ser informadas para execução de rotinas funcionais do equipamento.

2.2.3.1 – Configuração do limite superior de controle
O limite superior de controle (parâmetro prod_LS) especifica a máxima
dimensão permitida para aprovação da peça em medição. Quando ultrapassado, é
apresentada uma sinalização no painel do equipamento (veja Capítulo 3 – Medição) e
gerado sinal de controle para automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de entrada e
saída digital).
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 26 – Configuração do Limite Superior de Controle

2.2.3.2 – Configuração do limite superior de pré-controle
O limite superior de pré-controle (parâmetro prod_LSPC) especifica um limite
intermediário máximo (entre os limites de controle) permitindo observação de uma
sinalização de aviso quando ultrapassado. Esta sinalização de alerta é exibida no
painel do equipamento (veja Capítulo 3 – Medição) e através de sinal de controle para
automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de entrada e saída digital).
Se não houver necessidade do limite superior de pré-controle na aplicação,
configure-o com o mesmo valor do limite superior de controle. Isto fará com que seja
desativado.
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Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 27 – Configuração do Limite Superior de Pré-controle

2.2.3.3 – Configuração do limite inferior de pré-controle
O limite inferior de pré-controle (parâmetro prod_LIPC) especifica um limite
intermediário mínimo (entre os limites de controle) permitindo observação de uma
sinalização de aviso quando ultrapassado. Esta sinalização de alerta é exibida no
painel do equipamento (veja Capítulo 3 – Medição) e através de sinal de controle para
automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de entrada e saída digital).
Se não houver necessidade do limite superior de pré-controle na aplicação,
configure-o com o mesmo valor do limite superior de controle. Isto fará com que seja
desativado.
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 28 – Configuração do Limite Inferior de Pré-controle

2.2.3.4 – Configuração do limite inferior de controle
O limite inferior de controle (parâmetro prod_LI) especifica a mínima
dimensão permitida para aprovação da peça em medição. Quando ultrapassado, é
apresentada uma sinalização no painel do equipamento (veja Capítulo 3 – Medição) e
gerado sinal de controle para automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de entrada e
saída digital).
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Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 29 – Configuração do Limite Inferior de Controle

2.2.3.5 – Configuração da amplitude máxima permitida
A amplitude máxima permitida (parâmetro prod_Amax) especifica a máxima
excursão dimensional permitida para aprovação da peça em medição. Quando
ultrapassada, é apresentada sinalização no painel do equipamento (veja Capítulo 3 –
Medição) e gerado sinal de controle para automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de
entrada e saída digital).
Dependendo da aplicação, o parâmetro amplitude pode representar
(diretamente ou indiretamente) medida de batimento, concentricidade, ovalização,
paralelismo, perpendicularidade, entre outras. Para desativá-la, basta configurá-la com
valor 0,0000mm.
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 30 – Configuração da Amplitude Máxima Permitida

2.2.3.6 – Configuração da amplitude mínima permitida
A amplitude mínima permitida (parâmetro prod_Amin) especifica a mínima
excursão dimensional necessária para aprovação da peça em medição. Quando não é
alcançada, apresenta sinalização no painel do equipamento (veja Capítulo 3 –
Medição) e gera sinal de controle para automação (veja Capítulo 4 – Interfaces de
entrada e saída digital).
Dependendo da aplicação, o parâmetro amplitude pode representar
(diretamente ou indiretamente) medida de batimento, concentricidade, ovalização,
paralelismo, perpendicularidade, entre outras. Para desativá-la, basta configurá-la com
valor 0,0000mm.
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Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 31 – Configuração da Amplitude Mínima Permitida

Caso a amplitude mínima seja maior que a amplitude máxima configurada,
será exibido uma mensagem de erro. Neste caso, configure corretamente as
tolerâncias de amplitude antes de sair do modo de configuração.

Figura 32 – Aviso de erro na configuração das tolerâncias de amplitude

2.2.3.7 – Configuração da descrição do produto
Para simplificar a identificação e troca de um produto, é possível adicionar
uma identificação alfanumérica. Esta identificação tem caráter apenas informativo ao
operador.
Para configurá-la, acesse durante o modo de medição:




Figura 33 – Configuração da Descrição do Produto

38

Manual do Usuário – MD2004

2.2.3.8 – Configuração da medida nominal do produto
Parâmetro (prod_nominal) de caráter informativo é utilizado para referenciar a
dimensão nominal do produto. Se informada antes da configuração dos valores dos
limites de tolerância do equipamento, simplifica a entrada de dados copiando seu valor
sobre os valores dos limites de controle e pré-controle.
Para configurá-la, acesse durante o modo de medição:




Figura 34 – Configuração da Medida Nominal do Produto
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2.2.3.9 – Configuração da resolução de trabalho
O MD2004 permite escolha de quatro diferentes resoluções de trabalho
(parâmetro prod_resolucao):

A escolha da resolução adequada deve ser feita inicialmente baseada na
dispersão dimensional esperada para o produto em medição e no sensor empregado.
Para medições que requerem alta precisão, usualmente com dispersão
dimensional de alguns poucos micrometros e utilização de sensores de pequeno curso
(+/- 1mm tipicamente), é recomendado utilização de resolução de 0,0001mm ou,
quando aceitável, 0,001mm.
Quando utilizando sensores com grande curso útil (+/- 5mm ou +/- 10mm) é
recomendável utilização de resolução máxima de 0,001mm.
Outro fator importante a ser considerado é a taxa de aquisição efetiva para
cada uma das resoluções, conforme mostrado na Tabela 1.
o

N de canais
disponíveis

1

2

4

Resolução

Taxa de aquisição
(leituras/segundo/canal)

0,0001mm

30

0,001mm

188

0,01mm ou 0,1mm

600

0,0001mm

22

0,001mm

94

0,01mm ou 0,1mm

300

0,0001mm

15

0,001mm

47

0,01mm ou 0,1mm

150

Tabela 1 – Número de canais x resolução x taxa de aquisição

Para configurar a resolução de trabalho, acesse durante o modo de medição:




Figura 35 – Configuração da Resolução de Trabalho
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2.2.3.10 – Configuração da medida de zeramento
A medida de zeramento (parâmetro prod_zeropos) permite ao usuário
configurar a dimensão que será tomada como atual ao utilizar a função
(durante
modo de medição).
Este parâmetro permite que uma peça de dimensão conhecida seja utilizada
para ajuste periódico do zero do equipamento, compensando pequenos desvios
decorrentes, por exemplo, do desgaste do dispositivo.
Vale notar que este parâmetro não influencia a calibração do(s) sensor(es)
utilizado(s), apenas alterando a referência de zero do equipamento.
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 36 – Configuração da Medida de Zeramento
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2.2.3.11 – Configuração dos canais utilizados para medição
Cada produto permite o processamento do sinal proveniente de 1 sensor
(canal A) ou combinação de sinais provenientes de 2 ou 4 sensores (canais A, B, C e
D), caso disponíveis.
É permitida a escolha das seguintes opções (algumas poderão não aparecer,
dependendo do número de canais disponíveis no equipamento):

Para aplicações diferenciais (por exemplo A-B), basta alterar a polaridade de
um dos canais (veja seção 2.2.2.2 – Configuração da polaridade do sensor)
Para escolha do(s) canal(is), acesse durante o modo de medição:




Figura 37 – Configuração dos canais utilizados para medição
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2.2.4 – Ajuste dos parâmetros de funcionamento no modo automático
O MD2004 pode receber e transmitir sinalizações via suas interfaces de
comunicação (serial e paralela), permitindo assim sua utilização em sistemas
automatizados de medição.
Os parâmetros abaixo relacionados são aplicados apenas quando o
equipamento está em modo automático, não influenciando portanto a utilização do
equipamento em modo de medição manual (veja seção 1.3.2 – Modos de
funcionamento para detalhes).

2.2.4.1 – Configuração do tempo para início da medição
Ao receber sinalização sinal_inicio (veja seção 4.2 – Interface paralela digital)
o equipamento aguardará um determinado período (parâmetro prod_tmedstart) antes
de iniciar o processo de medição. Este intervalo de espera pode ser utilizado para
estabilização mecânica do dispositivo e sensor em sistemas de medição
automatizados.
Para configurá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 38 – Configuração do Tempo para Início do Processo de Medição

2.2.4.2 – Configuração da duração da medição
Após recebimento da sinalização sinal_inicio (veja seção 4.2 – Interface
paralela digital) e temporização de aguardo (parämetro prod_tmedstart), o
equipamento irá adquirir informação do(s) sensor(es) durante um tempo determinado
(parâmetro prod_tmed).
Ao iniciar o processo de medição as dimensões mínima e máxima, além da
máximo amplitude observada são reinicializadas.
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Para configurá-la, acesse durante o modo de medição:




Figura 39 – Configuração da Duração do Processo de Medição

2.2.4.3 – Zerando os contadores do equipamento
O MD2004 permite contagem das peças controladas, indicando o número
total de peças medidas, como a quantidade aprovada e rejeitada (veja para detalhes).
Estes contadores podem ser zerados de duas formas:


Pressionando-se a tecla



Acessando (durante o modo de medição):

por cerca de 2 segundos, ou





2.2.4.4 – Zeramento Automático
O zeramento automático permite que, quando em modo automático, o
equipamento execute a rotina de zeramento antes de iniciar o ciclo de medição.
A escolha deste parâmetro depende do tipo de medição efetuada pelo
equipamento. Tipicamente o zeramento automático deve ser utilizado em aplicações
de medição relativa, como medida de batimento.
A escolha deste parâmetro influência apenas o modo automático de medição.
Para configurá-la, acesse durante o modo de medição:




Figura 40 – Configuração do Zeramento Automático
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2.2.5 – Ajuste dos parâmetros das Interfaces de entrada e saída
Detalhes do ajuste das interfaces de entrada e saída estão documentadas no
Capítulo 4 – Interfaces de entrada e saída digital.
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2.2.6 – Ajuste dos parâmetros do equipamento
2.2.6.1 – Ajuste do contraste do LCD
Caso necessário é possível ajustar o contraste do display LCD do
equipamento, realçando a visualização das informações exibidas.
Para alterá-lo, acesse durante o modo de medição:




Figura 41 – Configuração do Contraste do LCD

Utilize as setas ou o teclado numérico para escolher o nível de contraste
desejado.

46

Manual do Usuário – MD2004

2.2.7 – Ajuste dos parâmetros de segurança
O MD2004 disponibiliza um sistema básico de proteção, restringindo sua
utilização e configuração por pessoas não autorizadas.
A configuração desta funcionalidade resume-se na escolha de uma senha de
acesso (4 números) e escolha do nível de restrição.
2.2.7.1 – Escolha da senha de acesso
Se configurado nível de restrição parcial ou total (veja seção 2.2.7.1 – Escolha
do nível de restrição) será requisitada a entrada de uma senha de acesso para
utilização e/ou edição de parâmetros do equipamento.
Para alterar a senha ativa, acesse durante o modo de medição:




Figura 42 – Configuração da Senha de Acesso

Utilize o teclado numérico para escolha da senha desejada.

2.2.7.1 – Escolha do nível de restrição
Três diferentes níveis de restrição podem ser selecionados no MD2004:

A primeira opção (sem restrição) libera o acesso a todas as rotinas e
configurações do equipamento.
A segunda opção requisita entrada da senha de segurança apenas quando
houver tentativa de acesso ao modo de configuração do equipamento. A rotina de
calibração, zero, troca de produto e modo automático podem ser acessadas
normalmente.
A terceira opção aplica restrição a qualquer tentativa de uso do equipamento,
requisitando senha de acesso para todas suas funções.
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Para alterar o nível de restrição, acesse durante o modo de medição:




Figura 43 – Configuração do Nível de Restrição

IMPORTANTE:
 A senha padrão de fábrica é 0000;
 Caso seja esquecida a senha de acesso do equipamento, é possível
desativar o nível de restrição com o seguinte procedimento:
– Desligue o equipamento;
– Mantenha a tecla
pressionada, religue o equipamento;
– Após 60 segundos o nível de restrição será modificado para
. Reconfigure a senha e nível de restrição.
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Capítulo 3 – Medição
O medidor dimensional MD2004 pode ser utilizado de forma ininterrupta no
processo de produção, observando-se apenas as recomendações quanto uso e
calibração.
O equipamento exibe simultaneamente indicação digital (display LCD) e
sinalização de aprovação/reprovação, permitindo rápida leitura, avaliação de
tendências e classificação das peças medidas.
O display LCD possui dois modos de visualização, que podem ser alternados
(durante o modo de medição ou modo automático) utilizando a tecla
ou .
Quando escolhida a visualização dos contadores (Figura 44) é exibida a
leitura instantânea –
(em milímetros) – e os contadores das peças medidas (total
de peças, quantidade aprovada –
– e quantidade reprovada – )

Figura 44 – Modo de medição – Visualização dos contadores

Quando escolhida a visualização de retenção (Figura 45) é exibida a leitura
instantânea –
(em milímetros), a máxima leitura observada –
, a mínima
leitura observada –
– e a máxima amplitude (isto é, máx-min) –
.

Figura 45 – Modo de medição – Visualização de retenção

Em várias aplicações a amplitude pode representar (diretamente ou
indiretamente) medida de batimento, concentricidade, ovalização, paralelismo,
perpendicularidade, entre outras, enquanto a máxima e mínima leituras observadas
podem fornecer indicativos de tendência para correção de processos.
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Durante o modo de medição as teclas
e
podem ser utilizadas para
efetuar pequenas correções da leitura, permitindo ajuste da posição de zero do
equipamento manualmente.
Para ajuste automático da dimensão de zeramento do equipamento basta
pressionar a tecla
(durante modo de medição) (veja seção 2.2.3.10 – Configuração
da medida de zeramento, para detalhes da configuração da medida de zeramento).
Pressionando-se a tecla
será zerada a máxima amplitude observada,
como a máxima e mínima leituras retidas.
Paralelamente a exibição das informações no display LCD, é sinalizada a
situação instantânea dos 6 limites de tolerância do produto.

Figura 46 – Sinalização no painel dos limites de tolerância

Os indicadores sinalizam:
Limites Superiores:
(vermelho) – Limite Superior de controle ultrapassado;
(amarelo) – Limite Superior de pré-controle ultrapassado;
(verde) – Limite Superior de controle e pré-controle não ultrapassados;
Limites Inferiores:
(vermelho) – Limite Inferior de controle ultrapassado;
(amarelo) – Limite Inferior de pré-controle ultrapassado;
(verde) – Limite Inferior de controle e pré-controle não ultrapassados;
Amplitude:
(desligado) – Amplitude máxima e/ou mínima não configuradas;
(vermelho) – Amplitude máxima permitida ultrapassada ou amplitude
mínima não alcançada;
(verde) – Amplitude dentro da faixa permitida;
Em aplicações onde se deseja execução automática de ciclos de medição, é
possível acionar o modo automático de funcionamento do equipamento (pressione a
para ativar/desativar).
Quando no modo automático, o equipamento ficará no aguardo de sinais externos
através de sua interface digital de entrada (veja os diferentes modos disponíveis em
4.2.1 – Modos de funcionamento da intefaces digitais). Opcionalmente é possível
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utilizar a tecla
para iniciar manualmente o ciclo de medição.
Parâmetros específicos devem ser configurados quando utilizado o modo
automático. Veja 2.2.4 – Ajuste dos parâmetros de funcionamento no modo automático
para referência.
Durante o modo automático de funcionamento o equipamento não permite
acesso ao modo de configuração ou execução de rotinas (calibração, zeramento, troca
de produto, etc). Será emitido aviso de erro caso haja tentativa de acesso destas
opções durante o modo automático.

Figura 47 – Aviso de erro – Troca de parâmetros durante modo automático

Se necessário efetuar ajustes, basta pressionar a tecla
para voltar ao
modo de medição manual, obtendo assim acesso a todas as opções do equipamento.
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Capítulo 4 – Interfaces de entrada e saída digital
4.1 – Interface serial RS232
Interface de comunicação RS232 permite transmissão serial de dados de
forma simples para computadores e coletores de dados.
Os dados podem ser coletados em tempo real, por requisição do computador
ou do operador.
Adicionalmente a interface pode ser utilizada para configuração remota do
equipamento e atualização do firmware embarcado.

4.1.1 – Conexão do MD2004 ao PC ou coletor de dados
A conexão da interface RS232 do equipamento deve ser feita utilizando-se
um cabo extensor serial padrão:
2

2

3

3

5

5

DB9 macho
DB9 femea
(conectado ao PC/coletor)
(conectado ao equipamento)
Nota: Caso o PC/coletor de dados possua apenas portas RS232 com
conector padrão DB25 utilize um adaptador.

4.1.2 – Modos de funcionamento da interface serial RS232
O MD2004 disponibiliza diversos modos de funcionamento da interface serial
RS232. Cada modo implementa funcionalidades para diferentes aplicações (novas
funcionalidades podem ser implementadas sob requisição à Metrolog).
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Para escolher o modo de funcionamento da interface serial RS232 (parâmetro
prod_RS232mode), acesse durante o modo de medição:




Figura 48 – Configuração do modo de funcionamento da interface serial RS232

Três diferentes modos de funcionamento podem ser escolhidos:

O modo
configura o equipamento para apenas
responder a requisições de envio, seja pressionando-se a tecla
, sinalização
externa de pedal (veja detalhes em 4.2.1 – Modos de funcionamento da intefaces
digitais) ou pela requisição pela própria interface serial, detalhada abaixo na seção
4.1.3 – Protocolo ASCII padrão.
Os modos de funcionamento
,
e
e
permitem o envio automático de
informações, ao fim de cada ciclo de medição, quando no modo automático de
funcionamento (detalhes no Capítulo 3 – Medição)

4.1.3 – Protocolo ASCII padrão
As leituras enviadas pela interface serial RS232 são formatadas utilizando um
protocolo ASCII padrão.
Diversos parâmetros podem ser requisitados pela interface serial, bastando o
envio de um caracter específico, como detalhado na Tabela 2 – Protocolo de
comunicação serial:
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Requisição

Descrição

x, X ou ?

Retorna
a
equipamento

Formatação da resposta

a ou A

Retorna máxima amplitude observada.

< ou ,

Retorna mínima leitura observada

> ou .

Retorna máxima leitura observada

f ou F

Retorna a leitura + Total de peças
Identificação do produto

v ou V

Retorna versão do firmware

leitura

instantânea

do

S999.9999<CR><LF>
S◊999.999<CR><LF>
S◊◊999.99<CR><LF>
S◊◊◊999.9<CR><LF>
(dependendo da resolução de trabalho
utilizada)

+

S999.9999◊999999◊
P99_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<CR><LF>
MD2004 v9.9 dd/mm/aa

Tabela 2 – Protocolo de comunicação serial

Onde,
S = sinal + ou –;
9 = numeral ASCII ‘0’ a ‘9’;
◊ = espaço em banco (0x20);
<CR> = Carrier Return (0x0D);
<LF> = Line Feed (0x0A);
dd/mm/aaaa = data, no formato ASCII;
Para a função ´F´ é retornada uma cadeia de caracteres contendo a leitura
instantânea (mesma formatação da funçã ´X´), seguida da contagem total de peças,
número do produto atual e respectiva identificação.
Exemplo:
Leitura do equipamento: -13,453mm
Contagem de peças: 5283
Produto ativo: 9, com descrição "Furo◊de◊referencia.◊"
Retorno da função ´F´ (sem aspas):
"-◊◊13.453◊◊◊5283◊P09_Furo◊de◊referencia.◊<CR><LF>"
Para coleta rápida de dados utilize um software terminal (disponível como
aplicativo acessório de vários sistemas operacionais e gratuitamente, na internet).
Conecte o cabo serial ao equipamento e ao PC. Configure o software para
comunicação direta com a porta serial (usualmente COM1 ou /ttyS0) utilizando
parâmetros 9600bps 8N1.
Finalizada estas configurações basta enviar para porta serial um dos
caracteres listados na Tabela 2 (utilizando-se o teclado ou outro método automático)
para que o equipamento retorne a resposta desejada.
Aplicativos de CEP (Controle Estatístico de Processo) permitem, na sua
grande maioria, processamento dos dados enviados pelo equipamento, sem
necessidade de drivers especiais.
Adicionalmente alguns comandos podem ser remotamente enviados para o
equipamento, via interface RS232, permitindo ajuste de alguns parâmetros funcionais.
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Os comandos disponíveis estão listados na Tabela 3:
Comando
(notação
hexadecimal)
0x01 a 0x10

Descrição / Funcionalidade

Troca produto ativo

0x1A

Executa função de zeramento

0x1B

Ativa modo automático de medição

0x1C

Desativa modo automático de medição

0x1D

Incrementa ajuste de zeramento manual

0x1E

Decrementa ajuste de zeramento manual

0x1F

Zera contadores de peças

Tabela 3 – Comandos remotos via interface RS232

IMPORTANTE:
 Antes do envio de comandos para o equipamento, certifique-se que este
se encontra em modo de funcionamento adequado. Alguns comandos
podem gerar mensagens de erro ou serem ignorados quando enviados
em determinadas situações de funcionamento.
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4.2 – Interface paralela digital

Figura 49 – Conector
traseiro DB25 –
Interfaces paralelas de
entrada e saída

O MD2004 conta com duas interfaces digitais para
entrada e saída de sinais, permitindo conexão de até 20
sinais (10 de entrada e 10 de saída).
Ambas interfaces são foto-acopladas, garantindo
imunidade a ruídos externos que eventualmente estejam
presentes nestas conexões.
A Figura 50 mostra o esquemático elétrico das
interfaces de entrada e saída digitais.

Os foto-acopladores OC1 a OC10 integram a interface paralela de saída,
disponibilizando 10 saídas tipo coletor aberto (emissor comum no pino 18 e saídas
OUT1 a OUT10 respectivamente nos pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 ,17).
Os foto-acopladores OC11 a OC20 integram a interface paralela de entrada,
disponibilizando 10 entrada (pino comum de alimentação 5~24V no pino 25 e entradas
IN1 a IN10 respectivamente nos pinos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 e 24).

Figura 50 – Circuito Esquemático das interfaces de entrada e saída digitais

A Figura 51 e Figura 52 mostram duas aplicações típicas de conexão de
saída digital do MD2004 com equipamentos externos. A Figura 51 exibe a conexão do
MD2004 com a entrada de um CLP. A Figura 52 exibe a conexão de um relé para
acionamento de potência externo (como lâmpadas de sinalização e componentes
eletromecânicos de automação).
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Figura 51 – Interface digital de saída – Conexão típica com CLP

Figura 52 – Interface digital de saída – Conexão com relé

A Figura 53, Figura 54 e Figura 55 mostram aplicações típica de conexão de
sinais externos às entradas digitais do MD2004. A Figura 53 mostra uma aplicação
simples de conexão de um contato seco (isto é, pedal, contato de um relé, chave de
fim de curso, etc) à entrada digital do equipamento. A Figura 54 mostra a conexão
direta de um sensor de proximidade indutivo (tipo NPN) à entrada digital do
equipamento. Finalmente, na Figura 55 é apresentado um esquema típico de conexão
da saída de um CLP (tipo coletor aberto) à entrada digital do MD2004.

Figura 53 – Interface digital de entrada – Conexão com contato seco
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Figura 54 – Interface digital de entrada – Conexão com sensor de proximidade (tipo NPN)

Figura 55 – Interface digital de entrada – Conexão típica com CLP

Nos circuitos apresentados define-se nível lógico baixo (L) e nível lógico alto
(H) quando:
Interface de saída:
H = ocorre saturação do transistor
L = transistor cortado
Interface de entrada:
H = led do foto-acoplador ativo
L = led do foto-acoplador desligado
As funcionalidades presentes em cada um dos pinos das interfaces de
entrada e saída digitais do equipamento serão discutidas nos próximos tópicos,
seguindo as definições de níveis lógicos apresentadas anteriormente.

IMPORTANTE:
 Atenção especial deve ser tomada ao se conectar o equipamento a
dispositivos externos. Utilize cabos blindados e supressores EM para
minimizar interferência EM no equipamento.
 Antes de utilizar as saídas digitais do equipamento verifique a máxima
corrente que será imposta ao driver de saída. Se a corrente ultrapassar
500mA ou ocorrer curto-circuito, haverá dano permanente à saída do
equipamento.
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4.2.1 – Modos de funcionamento da intefaces digitais
O MD2004 disponibiliza diversos modos de funcionamento para as interfaces
digitais de entrada e saída. Cada modo implementa funcionalidades para diferentes
aplicações, permitindo adição de novas funcionalidade sob requisição à Metrolog.
Para escolher o modo de funcionamento da interface digital de entrada,
acesse durante o modo de medição:




Figura 56 – Configuração do modo de funcionamento da interface digital de entrada

Para escolher o modo de funcionamento da interface digital de saída, acesse
durante o modo de medição:




Figura 57 – Configuração do modo de funcionamento da interface digital de saída
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4.2.1.1 – Interface digital de entrada e saída – Modo 1
O Modo 1 da interface digital de entrada e saída, quando utilizadas em
conjunto, implementam as seguintes funcionalidade:
Sinal

Descrição

IN5

Sinal para início de medição (sinal_início)

IN10

Sinal para envio da leitura instantânea pelo interface serial RS232 (sinal_pedal)

OUT1

Sinaliza fim de medição (modo automático apenas) (status_fim)
L = fim da mediçao, H = em medição

OUT2

Sinaliza aprovação/reprovação da peça (status_apre)
L = aprovado, H = reprovado

OUT3

Sinaliza estado do limite superior de controle (status_LS)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT4

Sinaliza estado do limite superior de pré-controle (status_LSPC)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT5

Sinaliza estado do limite inferior de pré-controle (status_LIPC)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT6

Sinaliza estado do limite inferior de controle (status_LI)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT7

Sinaliza estado da amplitude mínima permitida (status_AMIN)
L = amplitude mínima não alcançada, H = amplitude mínima alcançada

OUT8

Sinaliza estado da amplitude máxima permitida (status_AMAX)
L = amplitude máxima ultrapassada, H = amplitude não ultrapassada
(entradas/saídas não listadas não são utilizadas)

Tabela 4 – Interface digital de entrada – Modo 1

O modo 1 pode ser utilizado em aplicações automatizadas, conforme
diagrama temporal da Figura 58.

60

Manual do Usuário – MD2004
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t o ff

Figura 58 – Diagrama temporal – Modo 1
tempo

Descrição

tinício

Tempo mínimo para iniciar novo ciclo de medição = 20ms

tmed

Tempo de medição (soma dos tempos prod_tmedstart e prod_tmed)

toff

Tempo máxima para desativação do sinal de início de ciclo < tmed

Após sinalização para início de ciclo (sinal_inicio) o equipamento aguardará o
tempo prod_tmedstart antes de iniciar a medição, prosseguindo com a medição
durante o período prod_tmed.
Os sinais de estado dos limites de tolerância são flutuantes durante todo o
processo de medição, devendo ser analisados apenas após sinalização de fim do ciclo
de medição (status_fim).
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4.2.1.2 – Interface digital de entrada e saída – Modo 2
O Modo 2 da interface digital de entrada e saída, quando utilizadas em
conjunto, implementam as seguintes funcionalidade:
Sinal

Descrição

IN1..4

Sinais para troca de produto
LLLL = Carrega configurações do Produto 1
LLLH = Carrega configurações do Produto 2
....
HHHH = Carrega configurações do Produto 16

IN5

Sinal para início de medição (sinal_início)

IN10

Sinal para envio da leitura instantânea pelo interface serial RS232 (sinal_pedal)

OUT1

Sinaliza fim de medição (modo automático apenas) (status_fim)
L = fim da mediçao, H = em medição

OUT2

Sinaliza aprovação/reprovação da peça (status_apre)
L = aprovado, H = reprovado

OUT3

Sinaliza estado do limite superior de controle (status_LS)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT4

Sinaliza estado do limite superior de pré-controle (status_LSPC)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT5

Sinaliza estado do limite inferior de pré-controle (status_LIPC)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT6

Sinaliza estado do limite inferior de controle (status_LI)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT7

Sinaliza estado da amplitude mínima permitida (status_AMIN)
L = amplitude mínima não alcançada, H = amplitude mínima alcançada

OUT8

Sinaliza estado da amplitude máxima permitida (status_AMAX)
L = amplitude máxima ultrapassada, H = amplitude não ultrapassada
(entradas/saídas não listadas não são utilizadas)

Tabela 5 – Interface digital de entrada – Modo 2

O Modo 2 disponibiliza os mesmos recursos do Modo1, adicionado dos sinais
de entrada IN1, IN2, IN3 e IN4, utilizados para troca do produto ativo no equipamento.
Estes sinais permitem, durante o tempo de espera entre ciclos de medição, a
escolha de um dos 16 produtos do equipamento.
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4.2.1.3 – Interface digital de entrada e saída – Modo 3
O Modo 3 da interface digital de entrada e saída, quando utilizada em
conjunto, implementam funcionalidade específicas para a aplicação em processos de
retífica, permitindo a sinalização e compensação gradual do desbaste:
Sinal

Descrição

IN1..4

Sinais para troca de produto
LLLL = Carrega configurações do Produto 1
LLLH = Carrega configurações do Produto 2
....
HHHH = Carrega configurações do Produto 16

IN5

Sinal para início de medição (sinal_início)

IN6

Sinal externo para incremento do ajuste global de offset

IN7

Sinal externo para decremento do ajuste global de offset

IN10

Sinal para envio da leitura instantânea pelo interface serial RS232 (sinal_pedal)

OUT1

Sinaliza fim de medição (modo automático apenas) (status_fim)
L = fim da mediçao, H = em medição

OUT2

Sinaliza aprovação/reprovação da peça (status_apre)
L = aprovado, H = reprovado

OUT3

Sinaliza estado do limite superior de controle (status_LS)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT4

Sinaliza estado do limite superior de pré-controle (status_LSPC)
L = limite ultrapassado, H = limite não ultrapassado

OUT5

Sinaliza estado invertido do limite inferior de pré-controle (/status_LIPC)
H = limite ultrapassado, L = limite não ultrapassado

OUT6

Sinaliza estado invertido do limite inferior de controle (/status_LI)
H = limite ultrapassado, L = limite não ultrapassado

OUT7

Sinaliza estado da amplitude mínima permitida (status_AMIN)
L = amplitude mínima não alcançada, H = amplitude mínima alcançada

OUT8

Sinaliza estado da amplitude máxima permitida (status_AMAX)
L = amplitude máxima ultrapassada, H = amplitude não ultrapassada
(entradas/saídas não listadas não são utilizadas)

Tabela 6 – Interface digital de entrada – Modo 3

O modo 3 implementa, além das entradas e saídas especiais, um ajuste
global de zeramento (aplicável a todos os produtos) e possibilita a troca de produtos
via interface de entrada sem a necessidade de acionar o modo automático do
equipamento.
Os sinais OUT3, OUT4, OUT5 e OUT6 representam respectivamente os
limites superior, superior de pré-controle, inferior de pré-controle e inferior. Estas
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sinalizações possuem características especiais a serem observadas:
1. Os limites inferiores apresentam lógica invertida.
2. Todos limites possuem retenção. Desta forma, quando a leitura estiver
acima do limite superior será observado LLLL nos respectivos bits de sinalização dos
limites. Com a redução da leitura (em direção ao limite inferior), os sinais serão
acionados um a um, gerando saídas HLLL, HHLL, HHHL e finalmente HHHH, quando
a leitura ultrapassar o limite inferior.
3. A retenção dos limites apenas será reinicializada quando a leitura
ultrapassar o limite superior (durante uma troca de peça, por exemplo).
Os sinais de entrada IN6 e IN7 permitem a conexão de botões externos para
incremento/decremento do ajuste de zeramento global do equipamento (funcionalidade
específica deste modo de funcionamento). Este ajuste permite que o operador faça
correções constantes de zeramento sem a necessidade de ajustes no teclado do
equipamento. Quando este parâmetro for alterado, será brevemente exibido no display
do equipamento a correção aplicada. A correção se aplica a todos os produtos.
Outra funcionalidade especial do Modo 3 é permitir a troca de produtos, via
sinais IN1..4, mesmo em modo manual de funcionamento. É importante notar que
equipamento identifica atividade no porto de entrada ou no teclado, comutando
automaticamente de um para outro, permitindo que seja feito ajustes nos produtos,
mesmo quando desconectado de sua interface externa de comando.
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4.2.1.4 – Interface digital de entrada e saída – Modo 4
O Modo 4 da interface digital de entrada e saída é uma implementação
simplificada do modo 3, com indicações individuais de aprovação/reprovação para a
peça e limites de tolerância.:
Sinal

Descrição

IN1..4

Sinais para troca de produto
LLLL = Carrega configurações do Produto 1
LLLH = Carrega configurações do Produto 2
....
HHHH = Carrega configurações do Produto 16

IN5

Sinal para início de medição (sinal_início)

IN6

Sinal externo para incremento do ajuste global de offset

IN7

Sinal externo para decremento do ajuste global de offset

IN10

Sinal para envio da leitura instantânea pelo interface serial RS232 (sinal_pedal)

OUT1

Sinaliza fim de medição (modo automático apenas) (status_fim)
L = fim da medição, H = em medição

OUT2

Sinaliza aprovação da peça (status_apre – se aprovado)
L = nenhuma indicação, H = aprovado

OUT3

Sinaliza reprovação da peça (status_apre – se reprovado)
L = nenhuma indicação, H = reprovado

OUT4

Sinaliza não violação dos limites de tolerância (status_LS/LSPC/LIPC/LI)
L = nenhuma indicação, H = todos os limites dentro do especificado

OUT5

Sinaliza violação dos limites de tolerância (status_LS/LSPC/LIPC/LI)
L = nenhuma indicação, H = algum dos limites está fora do especificado

OUT6

N/U

OUT7

Sinaliza não violação das amplitudes permitidas (status_AMIN/AMAX)
L = nenhuma indicação, H = amplitude mínima/máximo dentro do especificado

OUT8

Sinaliza violação das amplitudes permitidas (status_AMIN/AMAX)
L = nenhuma indicação, H = amplitude mínima/máximo fora do especificado
(entradas/saídas não listadas não são utilizadas)

Tabela 7 – Interface digital de entrada – Modo 4

Os sinais de entrada seguem a mesma funcionalidade descrita no item 4.2.1.3
– Interface digital de entrada e saída – Modo 3.
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Capítulo 5 – Procedimentos especiais
5.1 – Reinicialização do MD2004
Caso necessário é possível reinicializar a memória do equipamento para os
valores de fábrica. Este procedimento apaga todas as informações de todos os
produtos, e é irreversível.
Recomenda-se a realização de uma cópia de segurança antes da execução
deste procedimento (veja seção 5.4 – Configurador MD2004).
Para reinicializar o MD2004, processa da seguinte forma:
1. Desligue o equipamento;
2.
3.

Mantenha a tecla
pressionada e religue-o;
Após 5 segundos será exibida a seguinte mensagem:

Figura 59 – Reinicialização do MD2004

O procedimento foi realizado com sucesso e o equipamento pode ser utilizado
normalmente.
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5.2 – Desbloqueio do modo de segurança
Quando o usuário utilizar o modo de segurança é possível que seja esquecida
a senha de acesso, impossibilitando assim o acesso as configurações do
equipamento.
Nesses casos é possível reduzir temporariamente o nível de restrição,
permitindo assim que uma nova senha seja cadastrada.
Para tanto, proceda da seguinte maneira:
1. Desligue o equipamento;
2.
3.
4.

Mantenha a tecla
pressionada e religue-o;
Após 60 segundos será emitido 3 sinais sonoros indicando sucesso do
destrave;
Acesse o modo de configuração do equipamento (veja seção 2.2.7 – Ajuste
dos parâmetros de segurança), cadastre uma nova senha e escolha
novamente o nível de restrição desejado.
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5.3 – Atualização do firmware do equipamento
A atualização do firmware do equipamento é um procedimento que permite a
substituição do seu programa interno.
Este procedimento deve ser realizado quando novas versões do firmware
estiverem disponíveis no website da Metrolog, adicionando novos recursos e aplicando
possíveis correções.
Para instalar um novo firmware ao equipamento proceda da seguinte forma:
1. Faça uma cópia de segurança das configurações do equipamento, se
necessário. A instalação de um novo firmware irá reinicializar seus
parâmetros para os valores de fábrica (Para realizar a cópia de segurança
consulte a seção 5.4 – Configurador MD2004);
2. Desligue o equipamento;
3.
4.

Mantenha a tecla
pressionada e religue-o;
Após 5 segundos será exibida a seguinte mensagem:

Figura 60 – Modo de Serviço

5.
6.

Conecte um cabo serial ao equipamento e o computador (utilize o mesmo
cabo indicado na seção 4.1 – Interface serial RS232);
Execute o software de atualização (disponível em ambiente Windows
apenas):

Figura 61 – Software de atualização de firmware

7.
8.
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Siga as instruções do software para transferência do novo firmware ao
equipamento.
Após concluído, desligue o equipamento e religue-o para inicializar o novo
firmware.
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5.4 – Configurador MD2004
O Configurador MD2004 é um software desenvolvido para ambiente Windows
(compatível com Windows 98, ME, XP, 2000 ou 2003) que permite configurar e realizar
cópias de segurança das configurações armazenadas no MD2004.
O software pode ser obtido gratuitamente no website da Metrolog
(www.metrolog.net) e necessita apenas de um cabo serial para transmissão dos dados
(utilize o mesmo cabo indicado na seção 4.1 – Interface serial RS232);

Figura 62 – Configurador MD2004
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