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Capítulo

Informações
Gerais

1

1

1.1 Sobre o documento
Caro cliente,
Este manual tem como objetivo auxiliá-lo na aplicação do condicionador eletropneumático
Metrolog SD20p. Atenção as instruções aqui contidas que permitirão maior vida útil do
equipamento e obtenção dos melhores resultados durante o processo de medição.
O produto foi desenvolvido e fabricado utilizando técnicas e componentes estado da
arte, sendo suas funções cuidadosamente avaliadas antes do envio. Sua aplicação deve
ser feita apenas nas situações descritas neste manual. Uso inapropriado do equipamento
poderá invalidar sua garantia e possíveis riscos e danos decorrentes serão de inteira
responsabilidade do proprietário.
Este manual é parte integrante do equipamento. Mantenha-o em local físico ou digital
de fácil acesso, permitindo que as pessoas diretamente envolvidas em sua utilização
consigam efetuar consulta rápida.
Leia esse documento antes de instalar e utilizar o produto.
Todo pessoal envolvido na instalação e utilização deste produto devem ler e entender
os capítulos relevantes à aplicação e, em especial, a seção “1.5 Notas de segurança”. O
responsável técnico deve informar às pessoas envolvidas na sua utilização sobre os
riscos e cuidados a serem tomados.
Este documento é direcionado a:
•
•

Técnicos e engenheiros com qualificação técnica em componentes eletrônicos,
pneumáticos e mecânicos;
Técnicos e engenheiros especializados em processos de metrologia industrial.

Caso não possua os conhecimentos técnicos necessários, requisite assistência de pessoal
técnico especializado.
Para questões técnicas ou dúvidas não abordadas nesse manual entre em contato com o
representante técnico da Metrolog.
Possíveis modificações nas características técnicas do produto podem ocorrer sem prévio
aviso. O usuário deve observar correspondência entre as informações contidas no manual
e a versão em uso do equipamento. Em caso de divergência entrar em contato com a
Metrolog.
A Metrolog se empenha continuamente na melhoria da qualidade da documentação
técnica. Caso tenha alguma questão ou sugestão para melhoria desse documento, por
favor entre em contato pelo e-mail doc@metrolog.net.
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1.2 Aplicabilidade
Este documento descreve a instalação e operação dos condicionadores de sinal
eletropneumáticos Série SD20p, filtros e reguladores de pressão de instrumentação.
Codificação dos componentes:
Versões com saída senoidal 1Vpp e saída em quadratura nível TTL:
• SD20p-1Vpp/TTL
• SD20p-1Vpp/TTL-STK2
• SD20p-1Vpp/TTL-STK3
• SD20p-1Vpp/TTL-STK4
Versões com interface de comunicação USB:
• SD20p-USB
• SD20p-USB-STK2
• SD20p-USB-STK3
• SD20p-USB-STK4
Versões com interface de comunicação RS232C:
• SD20p-RS232
• SD20p-RS232-STK2
• SD20p-RS232-STK3
• SD20p-RS232-STK4
Conjunto de filtro e reguladores de pressão para instrumentação:
• REG1
• REG-STK2
• REG-STK3
• REG-STK4
Componente opcional:
• Kit STK
Ferramenta de programação e diagnóstico (para modelo SD20p-1Vpp/TTL apenas):
• SD20p-PRG

8
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1.3 Convenções
Diversas convenções gráficas e tipográficas são utilizadas nesses documentos:
BOTÃO / TECLA - Marcação gráfica para representação de tecla física ou botão virtual na
interface de um equipamento.
MENU / SUBMENU - Marcação gráfica para representação de opção disponível em menu
ou submenu de navegação.
PARÂMETRO - Marcação gráfica da identificação de um parâmetro.
CONTEÚDO DE PARÂMETRO - Marcação gráfica do conteúdo específico associado a um
parâmetro (valor numérico, texto alfanumérico ou símbolo).

ATENÇÃO / AVISO

!

Identificação de notas, instruções ou avisos importantes a serem observados.

DICA / INFORMAÇÃO ADICIONAL
Identificação de notas, instruções ou dicas de uso ou configuração do equipamento.

Consulte seção “5.1.1 Convenções e simbologia”, página 69, para convenções gráficas e
tipográficas específicas na documentação do protocolo de comunicação do equipamento.
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1.4 Aplicações típicas
Os condicionadores da linha SD20p foram desenvolvidos para aplicações de medição
dimensional empregando princípio de medição pneumática.
O condicionador permite conexão de ferramental de medição (ogiva pneumática,
ferradura pneumática, anel pneumático, entre outros) utilizados na inspeção dimensional
de qualidade de uma infinidade de características, como diâmetros, espessura, batimento,
paralelismo, perpendicularismo e concentricidade.
O equipamento possui capacidade de observar pequenas variações no fluxo/pressão do
sistema, convertendo-as em leituras que podem ser diretamente associadas a variações
dimensionais.
As leituras digitais são convertidas para sinais em quadratura (1Vpp ou TTL) ou transmitidos
via interface digital (USB ou RS232), conforme o modelo do equipamento, permitindo
conexão direta do sistema de medição pneumático com uma grande variedade de
leitores digitais disponíveis no mercado.
O sistema de medição típico composto pelo condicionador eletrônico e o ferramental
mecânico - tipicamente referido como sistema eletro-pneumático - possui características
únicas, sendo largamente empregado em linhas de produção seriada.
Ao contrário dos sistemas convencionais de metrologia, como micrômetros e súbitos,
os sistemas de medição eletropneumáticos são projetados para inspeção de uma
característica particular de uma peça, observando-se particularidades de sua geometria.
Apesar da exigência de fabricação de ferramental especializado para medição, o sistema
eletro-pneumático possui elevada robustez, não possui partes móveis, permite inspeção
em peças com contaminantes (e até submersas em fluídos), possui elevada repetibilidade
(tipicamente inferior a 0,0001mm) e permite implementação de processos de medição
em ambientes sem controle térmico rígido, sendo assim ideal para aplicações em chão
-de-fábrica. Sua utilização pode ser realizada por operadores com pouco treinamento ou
conhecimentos específicos de metrologia.
Em contra-partida os sistemas eletropneumáticos possuem restrito campo de medição,
tipicamente inferior a 0,080mm, permitindo aplicação apenas em características com
pequenas tolerâncias dimensionais.
A exatidão do processo de medição é ancorada em dois ou mais padrões dimensionais
rastreados, como anéis-padrão, rolos-padrão ou blocos-padrão, tipicamente fabricados
com dimensionais próximos aos limites de tolerância da característica inspecionada.
Esses padrões são empregados para calibração do sistema de medição e referenciamento
de zero.
Adicionalmente, devido às características excepcionais de detecção de variação de fluxo
e pressão, os condicionadores SD20p podem ser utilizados em aplicações especiais, como
monitoramento de estanqueidade e monitoramento de fluxo.

10
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(a)

(b)

Figura 1-1. Exemplo de ferramental para inspeção de diâmetro interno
A Figura 1-1 exibe exemplo de ogivas de medição utilizadas para inspeção de diâmetro
interno. A ogiva (a) apresenta a forma mais comum da ogiva com dois jatos diametralmente
opostos, utilizada para medição pontual e varredura de variações do diâmetro; a ogiva (b)
mostra um exemplo de ogiva com múltiplos jatos empregada para obtenção direta de
diâmetro médio.

(a)

(b)

Figura 1-2. Exemplo de ferramental para inspeção de diâmetro externo
A Figura 1-2 exibe exemplos de ferramental utilizado para inspeção de diâmetro externo.
O exemplo (a) apresenta anel-pneumático com dois jatos diametralmente opostos, ideal
para inspeção contínua de peças por passagem; o exemplo (b) apresenta forqueta ou
ferradura-pneumática com dois jatos diametralmente opostos, ideal para inserção frontal
de peças.

(a)

(b)

Figura 1-3. Exemplo de ferramental para inspeção de erro de circularidade
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A Figura 1-3 exibe exemplos de ferramental para inspeção de erro de circularidade ou
ovalização. A ogiva apresentada no exemplo (a) permite a varredura livre do diâmetro,
permitindo que ovalização seja avaliada durante rotação da peça; o anel-pneumático
apresentado no exemplo (b) permite a inspeção de erro de circularidade em peças com
múltiplos lóbulos onde o número de jatos deve coincidir com o número de lóbulos
presentes na peça após usinagem.

Figura 1-4. Exemplo de ferramental para inspeção de retitude
A Figura 1-4 apresenta contrução típica de ogiva para inspeção de retitude em furos.
A ogiva permite avaliação da retitude interna das paredes, avaliando de forma rápida
concavidade ou convexividade do perfil.

Figura 1-5. Exemplo de ferramental para inspeção de perpendicularismo
A Figura 1-5 exibe construção típica de ogiva pneumática para avaliação de
perpendicularismo em relação a um plano de apoio. O posicionamento cruzado dos jatos
avalia diretamente a perda de perpendicularismo.

Figura 1-6. Exemplo de ferramental para inspeção de conicidade
A Figura 1-6 apresenta exemplo de ogiva pneumática para avaliação de conicidade
ou controle angular de furos. A ogiva é composto por dois circuitos pneumáticos

12
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independentes, cada um com a capacidade de avaliar o diâmetro em uma altura prédefinida. O equipamento de medição utiliza as duas leituras para cálculo do ângulo ou
variação angular observadas.

Figura 1-7. Exemplo de ferramental para inspeção de planicidade
A Figura 1-7 demonstra a aplicação direta de jato sobre superfície da peça para avaliação
de planicidade. Tipicamente o jato permanece estacionário, embutido em uma plataforma
de suporte, e a peça é movimentada sobre ele.

Figura 1-8. Exemplo de ferramental para inspeção de largura interna de sulcos
A Figura 1-8 mostra uma ogiva com perfil retangular que pode ser empregada para
medição da largura de sulcos e avaliação de paralelismo entre faces.

(B-A)

(a)

(b)

Figura 1-9. Exemplo de ferramental para avaliação de acasalamento de peças
A Figura 1-9 mostra exemplo de aplicação composta por ogiva e anel-pneumático
de medição para avaliação de acasalamento de peças. A leitura das duas ferramentas
são comparadas no equipamento eletrônico para controle da folga de inserção ou
interferência entre pino e bucha, por exemplo.
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1.5 Notas de segurança
As notas de seguranças são indicações para garantia da segurança no trabalho e
prevenção de acidentes. Elas devem ser observadas com cuidado. Note que os perigos
no uso de aplicação de equipamentos normalmente não são óbvios.
1. Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar o equipamento;
2. Desligue o equipamento da rede de energia ou fonte de alimentação, 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 superfícies irregulares ou inadequadas para
suporte de sua base e componentes;
5. Nunca coloque o equipamento próximo a fontes de calor extremo.
6. Utilize a tensão de alimentação indicada na etiqueta do equipamento. Para modelos
que utilizam alimentação diretamente da interface de comunicação, observar
interface utilizada e conectores do equipamento hospedeiro. Se não estiver certo
das tensões disponíveis e interfaces compatíveis procure se informar com o pessoal
técnico local;
7. Para conectar ou desconectar o equipamento segure firmemente no corpo do
conector. Nunca puxe ou faça força segurando pelo cabo;
8. Exceto quando explícito neste manual nunca tente abrir ou 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;
9. Desligue o equipamento do equipamento hospedeiro (ou fonte de alimentação) e
envie para assistência técnica caso ocorra uma das seguintes situações:
A. O cabeamento elétrico 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 ou conectores.

AVISO

!
14

No caso de falha ou instabilidade operacional, o equipamento deve ser
imediatamente desligado e o responsável técnico informado.
O produto contém componentes sensíveis, não passíveis de manutenção pelo
usuário. Em nenhuma circustância o usuário deve tentar efetuar reparos por conta
própria, sob risco de danos ao equipamento e choque elétrico.
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1.6 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 incorreta de cabos e conectores, 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.

Capítulo 1 | Informações Gerais
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Capítulo

Especificações
Técnicas

2

2.1 Especificações operacionais
2.1.1 Características técnicas gerais
Interface de comunicação

Saída senoidal 1Vpp em quadratura, incremental ou
Saída TTL em quadratura, incremental
(selecionável pelo usuário)

Interface de comunicação

Interface de comunicação serial síncrona padrão USB 2.0

Interface de comunicação

Interface de comunicação serial assíncrona padrão
RS232-C, EIA-RS232 (V.24)
Filtro digital primário FIR ajustável
Filtro digital secundário MM ajustável
Conversor A/D 24-bit de alto desempenho
Taxa de conversão selecionável (10 ou 80 amostras/s)
Externa para modelo SD20p-1Vpp/TTL
Interna ou externa para modelos SD20p-USB ou RS232
Modo de leitura normal (10 leituras/s): 0,035μm
Modo de leitura rápida (80 leituras/s): 0,1μm
5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento
consumo de 200mA máximo
5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento USB
Consumo de 200mA máximo
5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento RS232 ou
através de cabo bipolar integrado
Consumo de 200mA máximo
-0ºC a 60ºC para armazenamento
10ºC a 50ºC durante funcionamento
IP50
155 x 75 x 28 (apenas condicionador). Consulte seção “2.2
Características dimensionais”, página 21, para detalhes.

(modelo SD20p-1Vpp/TTL)

(modelo SD20p-USB)

(modelo SD20p-RS232)

Filtros
Conversão analógico-digital
Calibração
Ruído típico(1)
Alimentação

(modelo SD20p-1Vpp/TTL)

Alimentação

(modelo SD20p-USB)

Alimentação

(modelo SD20p-RS232)

Temperatura de operação
Classe de proteção
Dimensões

1) Valor típico baseado em ogiva padrão com sensibilidade de 3Pa/μm e conversão de 24-bit. Ruído considerado
dentro de intervalo de confiança de 99,7% (± 3σ) com amostras obtidas em intervalo de 30 segundos.
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2.1.2 Filtros digitais
O circuito de condicionamento e digitalização do SD20p emprega dois filtros digitais
para aquisição e tratamento das leituras aquisicionadas do sistema de medição. Os filtros
permitem ajuste pelo usuário, permitindo escolha da largura de banda e taxa efetiva de
amostragem.

2

O filtro primário (Sinc4) possui alta seletividade espectral, sendo capaz de seletiva
atenuação superior a 80dB nas frequências típicas de linhas de transmissão (50/60Hz)
e harmônicas. A frequência de corte do filtro primário (-3dB) pode ser selecionada entre
3,4Hz (taxa de amostragem normal), conforme Figura 2-1, ou 11,7Hz (taxa de amostragem
rápida), conforme Figura 2-2.

Atenuação (dB)

0

Frequência de corte (-3dB) = 3,4Hz

-50

-100

-150

0
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20
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Frequência (Hz)

70

80

90

100

Figura 2-1. Resposta espectral do filtro primário - Taxa de amostragem normal

Atenuação (dB)

0

Frequência de corte (-3dB) = 11,7Hz
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0
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320 400 480
Frequência (Hz)

560

640

720

800

Figura 2-2. Resposta espectral do filtro primário - Taxa de amostragem rápida
O filtro secundário (MA-FIR) possui alta capacidade de redução de ruído aleatório do sinal
do sensor e tem alta seletividade temporal, sendo adequado para suavização do sinal
obtido. Pode permanecer inativo para obtenção de máxima largura de banda.
Seu ajuste é baseado na largura de uma janela amostral, podendo variar entre 0,2s e
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1,6s. A Figura 2-3 mostra a resposta em frequência do filtro secundário para as diferentes
janelas amostrais selecionáveis pelo usuário.
0

Atenuação (dB)

Frequência de corte (-3dB)
5

2

w=0,2s

10
w=0,3s

15
w=0,4s

20 w=1,6s
0
0,5

1

1,5
Frequência (Hz)

2

2,5

3

Figura 2-3. Resposta espectral do filtro secundário - Diferentes janelas amostrais

Frequência de corte, -3dB (Hz)

Em sua configuração mínima, w=0,2s, o filtro possui banda de passagem (-3dB) de 1,7Hz.
Em sua configuração máxima, w=1,6s, a banda de passagem (-3dB) é limitada para apenas
0,18Hz, sendo capaz de atenuar oscilações de baixa frequência presentes no sistema de
medição.
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2

0,4

0,6
0,8
1,0
1,2
Janela amostral do filtro (s)

1,4

1,6

Figura 2-4. Frequência de corte do filtro secundário - Diferentes janelas amostrais
Em termos práticos a resposta decorrente da composição dos dois filtros terá impacto
direto na atenuação de ruídos presentes no sinal de medição e no tempo total de
acomodação do sistema.
Sistemas de medição com acentuada presença de ruídos (decorrente de ferramental
de medição com baixa sensibilidade, oscilações na bancada de medição, interferência
EMI, entre outras) podem se beneficiar do uso de filtros com baixa frequência de corte,
permitindo obtenção de leituras estáveis mesmo sob condições desfavoráveis. Em contra
partida a limitação da largura de banda do sistema irá resultar em maiores tempo de
acomodação, exigindo que o usuário espere um período maior para convergência e
obtenção da leitura final.
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Aplicações dinâmicas (inspeção de ovalização, planicidade, entre outras) ou com limitado
tempo de ciclo de medição (tipicamente inferiores a 3s) exigem mínimo tempo de atraso
e acomodação do sistema de medição. Nessas situações o ajuste da frequência de corte
para valores mais elevados irá resultar em resposta ágil do sistema de medição sob custo
de maior ruído presente no sinal e possível limitação na resolução de trabalho efetiva do
sistema.

2

Ajuste do filtro secundário
(janela amostral)

w=1,6s
Filtro primário
Taxa de amostragem rápida

w=1,4s
w=1,2s
w=1,0s
w=0,8s
w=0,6s

Filtro primário
Taxa de amostragem normal

w=0,4s
w=0,2s
inativo

0,2

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
Tempo de acomodação mínimo da leitura (s)

2,0

2,2

Figura 2-5. Tempo de acomodação mínimo do condicionador SD20p
O tempo de acomodação mínimo de uma leitura é graficamente representado na Figura
2-5. As retas indicam o tempo de acomodação para todas as combinações possíveis de
ajuste do filtro primário e secundário.
O tempo mínimo de acomodação é de 50ms, obtido com o filtro primário com taxa de
amostragem rápida e filtro secundário inativo. O máximo tempo de acomodação, cerca
de 2s, ocorrerá com o filtro primário com taxa de amostragem normal e filtro secundário
com máxima janela amostral possível (1,6s). Diferentes combinações dos filtros podem
resultar em tempos de acomodação iguais, porém com diferentes respostas amostrais.
Os tempos indicados na Figura 2-5 representam os mínimos valores possíveis.
Características construtivas do ferramental de medição, da peça e da própria instalação
pneumática podem influir negativamente no tempo de resposta, aumentando o tempo
necessário para convergência da leitura.

ESCOLHA DO FILTRO IDEAL
A escolha do filtro ideal tipicamente é resultado de tentativas e testes empíricos.
Inicialmente recomenda-se efetuar testes no sistema de medição com o filtro
primário em velocidade normal e o filtro secundário desativado (configuração
padrão de fábrica). Se necessário, ajuste do filtro secundário ou na taxa de
amostragem devem ser avaliadas, observando-se as limitações ou exigências
impostas pela aplicação.
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2.2 Características dimensionais
2.2.1 Módulo SD20p
Dimensional para todas as versões do condicionador S20p (em mm):
SD20p-1Vpp/TTL, SD20p-USB e SD20p-RS232.

2

25

28.1

155

82

12.5

75

53

22

116

41

Figura 2-6. Dimensões externas módulo SD20p
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2.2.2 Estrutura de 2 canais, STK2
Dimensional para o conjunto de 2 canais do condicionador SD20p, fornecidos em
estrutura de suporte STK (em mm):
SD20p-1Vpp/TTL-STK2, SD20p-USB-STK2 e SD20p-RS232-STK2.

2

26.50

143

26.50

54.50

10

4.

69.40

91.50

23.50

54.50

153

54.72

Figura 2-7. Dimensões externas estrutura com 2 módulos SD20p, STK2
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2.2.3 Estrutura de 3 canais, STK3
Dimensional para o conjunto de 3 canais do condicionador SD20p, fornecidos em
estrutura de suporte STK (em mm):
SD20p-1Vpp/TTL-STK3, SD20p-USB-STK3 e SD20p-RS232-STK3.

2

4.

26.50

143

26.50

81

96

10

91.50

23.50

54.50

153

54.72
Figura 2-8. Dimensões externas estrutura com 3 módulos SD20p, STK3
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2.2.4 Estrutura de 4 canais, STK4
Dimensional para o conjunto de 4 canais do condicionador SD20p, fornecidos em
estrutura de suporte STK (em mm):
SD20p-1Vpp/TTL-STK4, SD20p-USB-STK4 e SD20p-RS232-STK4.

2

26.50

143

26.50

107.50

10
4.

122.40

91.50

23.50

54.50

153

54.72
Figura 2-9. Dimensões externas estrutura com 4 módulos SD20p, STK4
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2.2.5 Conjunto de filtros e regulador de pressão REG1
Dimensional para o conjunto de filtros e regulador de pressão (para 1 canal) utilizados em
conjunto com condicionadores SD20p (em mm).

2

61

34

7

181

35.5
43.5

13

187

5.5

16

Figura 2-10. Dimensões externas conjunto de filtros e regulador de pressão, REG1
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2.2.6 Conjunto de filtros e reguladores de pressão REG-STK2
Dimensional para o conjunto de filtros, reguladores de pressão (para 2 canais) e suporte,
utilizado em conjunto com condicionadores SD20p (em mm).

2

122

345

70

151
119

23

1
5.

325

Figura 2-11. Dimensões externas conjunto de filtros e reguladores de pressão, REG-STK2
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2.2.7 Conjunto de filtros e reguladores de pressão REG-STK3
Dimensional para o conjunto de filtros, reguladores de pressão (para 3 canais) e suporte,
utilizado em conjunto com condicionadores SD20p (em mm).

2

122

345

70

151
119

23

1
5.

325

Figura 2-12. Dimensões externas conjunto de filtros e reguladores de pressão, REG-STK3
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2.2.8 Conjunto de filtros e reguladores de pressão REG-STK4
Dimensional para o conjunto de filtros, reguladores de pressão (para 4 canais) e suporte,
utilizado em conjunto com condicionadores SD20p (em mm).

2

122

345

70

119

151

23

1

5.

325

Figura 2-13. Dimensões externas conjunto de filtros e reguladores de pressão, REG-STK4
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2.2.9 Kit de fixação STK (componente opcional)
Dimensional para kit de fixação STK, fornecido opcionalmente para fixação individual do
módulo SD20p. O kit é composto de 2 suportes “L”, 4 espaçadores e parafusos. O módulo
SD20p indicado na projeção da Figura 3-1 é apenas ilustrativa da montagem.

2

25

143

26.50

1

4.

42.9

91.5

153

Figura 2-14. Conjunto de fixação STK, componente opcional

Capítulo 2 | Especificações Técnicas

29

2.3 Interface de comunicação
Os condicionadores S20p são disponibilizados em 3 versões básicas:
•
•
•

2

1Vpp/TTL: saída de sinal em quadratura padrão selecionável 1Vpp ou TTL;
USB: interface de comunicação USB (com virtualização de porta UART)
RS232: interface de comunicação padrão RS232-C

As seções a seguir detalham as características elétricas de cada um dos sinais disponíveis.

2.3.1 Sinal senoidal em quadratura 1Vpp
A interface padrão 1Vpp do condicionador SD20p é composta de dois sinais senoidais
diferenciais, A/A e B/B, digitalmente sintetizados através de interpolação de 128 níveis
de tensão. A interface de comunicação possui saídas balanceadas de baixa impedância.
Os sinais diferenciais são sintetizados com tensão nominal de 1Vpp, deslocados 90° em
fase. A Figura 2-15 ilustra a sequencia típica dos sinais de saída (sinal B defasado em
referência a A) com a direção positiva da variação da leitura. Note que a correspondência
do aumento ou redução da medida em relação aos sinais gerados é função da aplicação.
Inspeção de diâmetro interno e externo, por exemplo, deverão ser tratadas na aplicação
de forma oposta para uma mesma sequencia de sinais gerados.
Ao contrário de sensores e réguas incrementais, inicialmente, cada ciclo de sinal não possui
correspondência dimensional direta com a peça em inspeção. Essa correspondência é
função da bitagem efetiva em uso (consulte seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo
1Vpp/TTL”, página 46, para detalhes) e da sensibilidade do ferramental de medição.
Dessa forma o processo de calibração do sistema é imprescindível para correta obtenção
de leituras.
A interface não possui marca de referência na passagem por zero. O referenciamento
de zero do sistema de medição deve ser feito na aplicação, após correta calibração do
sistema.

Sig A

Período do Sinal
Ta

0
Sig B

φ1

φ2
Tb

P
0

V

Figura 2-15. Diagrama de sinais em quadratura - Saída 1Vpp
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Parâmetro
Sinal
Driver de saída
Impedância de saída
Corrente máxima
Amplitude Ta e Tb
Assimetria |P - V| / (2 · T)
Relação de amplitude Ta / Tb
Ângulo de defasagem |φ1-φ1| / 2
Frequência máxima do sinal
Relação dimensional (1)
Cabeamento

Valor
Sinal senoidal digitalmente sintetizado (128 níveis)
Diferencial (sinais A/A e B/B, modo comum 2,5V,
amplitude ±0,25V)
0,04 Ω @ 20kHz
20mA por canal
1 Vpp ± 5%
< 0,035
0,95 a 1,05
90° ± 3°
80kHz
0,5 μm/período
6x26 AWG, blindado, 1 metro (0,15 Ω/m, 100pF/m)

2

(1) Valor típico baseado em ogiva padrão com sensibilidade de 3Pa/μm e SD20p com conversão de 24-bit. Parâmetros
sujeito a acentuada variação conforme características construtivas do ferramental pneumático de medição.

Tabela 2-1. Características sinal senoidal em quadratura 1Vpp

Pinagem
Pino 9
Pino 1
Pino 11
Pino 3
Pino 4
Pino 2
Pino 10

Sinal
Sinal A (A-)
Sinal A (A+)
Sinal B (B-)
Sinal B (B+)
Alimentação +5V
0V (GND)
Blindagem

Cor fio
Azul
Laranja
Amarelo
Verde
Vermelho
Marrom
Malha

Conector

D-SUB 15 pinos, macho (DB15M)
6x26 AWG, blindado, 1 metro

Cabeamento
OBS: Demais pinos não conectados

Tabela 2-2. Pinagem conector DB15M - Interface 1Vpp
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2.3.2 Sinal digital em quadratura TTL
A interface padrão TTL do condicionador SD20p é composta de dois sinais digitais
diferenciais, A/A e B/B, transmitidos em trens de pulsos. A interface de saída está em
conformidade com a norma TIA/EIA-422-B, disponibilizando saídas balanceadas para
interface com circuitos subsequentes.

2

Os sinais digitais são gerados com níveis de tensão TTL, nominalmente variando entre 0
e 5V , deslocados 90° em fase. A Figura 2-16 ilustra a sequencia típica dos sinais de saída
(sinal B defasado em referência a A) com a direção positiva da variação da leitura. Note
que a correspondência do aumento ou redução da medida em relação aos sinais gerados
é função da aplicação. Inspeção de diâmetro interno e externo, por exemplo, deverão ser
tratadas na aplicação de forma oposta para uma mesma sequencia de sinais gerados.
Ao contrário de sensores e réguas incrementais, inicialmente cada ciclo de sinal não possui
correspondência dimensional direta com a peça em inspeção. Essa correspondência é
função da bitagem efetiva em uso (consulte seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo
1Vpp/TTL”, página 46, para detalhes) e da sensibilidade do ferramental de medição.
Dessa forma o processo de calibração do sistema é imprescindível para correta obtenção
de leituras.
A interface não possui sinalização de erro ou marca de referência por passagem por
zero. O referenciamento de zero do sistema de medição deve ser feito na aplicação, após
correta calibração do sistema.
O decodificador de sinal em quadratura no equipamento hospedeiro deve ser capaz de
processar variações do sinal com frequência de até 1,2Mhz. Técnica de contagem de pulso
ou avaliação de bordas podem ser utilizadas para extração da leitura.

Período do Sinal
Sig UA1
0

p

Sig UA2
0

Sinais complementares UA1 e
UA2 não representados

Figura 2-16. Diagrama de sinais em quadratura - Saída TTL
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Parâmetro
Sinal
Driver de saída
Impedância de saída
Corrente máxima
Amplitude nominal
Ângulo de defasagem
Frequência máxima do sinal
Relação dimensional (1)
Passo de medição
Cabeamento

Valor
Onda quadrada nível TTL
Diferencial (sinais UA1/UA1 e UA2/UA2, modo comum
2,5V, amplitude ±2,5V)
0,3 Ω @ 1,2MHz
20mA por canal
5 V ± 5%, diferencial balanceada, conforme TIA/EIA-422-B
90° ± 1°
1,2MHz
4 nm/período
Até 1/4 do período (p), pela avaliação 4x de bordas
6x26 AWG, blindado, 1 metro (0,15 Ω/m, 100pF/m)

(1) Valor típico baseado em ogiva padrão com sensibilidade de 3Pa/μm e SD20p com conversão de 24-bit. Parâmetros
sujeito a acentuada variação conforme características construtivas do ferramental pneumático de medição.

Tabela 2-3. Características sinal em quadratura TTL

Pinagem
Pino 9
Pino 1
Pino 11
Pino 3
Pino 4
Pino 2
Pino 10

Sinal
Sinal UA1- (UA1)
Sinal A+ (UA1)
Sinal UA2- (UA2)
Sinal UA2+ (UA2)
Alimentação +5V
0V (GND)
Blindagem

Cor fio
Azul
Laranja
Amarelo
Verde
Vermelho
Marrom
Malha

Conector

D-SUB 15 pinos, macho (DB15M)
6x26 AWG, blindado, 1 metro

Cabeamento
OBS: Demais pinos não conectados

Tabela 2-4. Pinagem conector DB15M - Interface TTL
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2

2.3.3 Interface de comunicação USB
O condicionador modelo SD20p-USB possui interface de comunicação em conformidade
com padrão USB2.0.
A interface emprega estrutura de emulação UART sobre USB, permitindo que aplicativos
no computador hospedeiro efetuem comunicação diretamente a uma porta UART
virtualizada de forma similar a uma porta nativa RS232.

2

A interface é baseada no CI FTDI FT232R, com drivers VCP (Virtual COM Port) disponíveis
para os sistemas operacionais Windows 98, 98SE, ME, 2000, Vista, Vista 64, Server 2003,
XP, XP 64, Server 2008, 7, 8, 10, XP Embedded, CE 4.2, CE 5.0, CE 6.0; Mac OS 8/9 e Mac
OS/X; Linux 2.4+. Arquivos de instalação disponíveis no CD do equipamento ou online,
em www.metrolog.net.
A configuração e transmissão de leituras do condicionador seguem protocolo de
comunicação detalhados na seção “5.1 Protocolo de Comunicação”, página 69.

Pinagem
Pino 1
Pino 2
Pino 3
Pino 4
Corpo conector

Sinal
Alimentação +5V (VCC)
Data - (D-)
Data + (D+)
0V (GND)
Blindagem

Cor fio
Vermelho
Branco
Verde
Preto
Malha

Conector

Cabeamento

USB Padrão A
4x26 AWG, blindado, 1,5 metro
Tabela 2-5. Pinagem conector USB Padrão A - Interface USB
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2.3.4 Interface de comunicação RS232
O condicionador modelo SD20p-RS232 possui interface de comunicação em conformidade
com padrão EIA-RS232 (V.24), onde o condicionador possui função de equipamento DCE,
com cabeamento já integrado ao condicionador.
Tipicamente o condicionador deve ser alimentado com +5VDC através do cabeamento
auxiliar (fio bipolar vermelho e preto) que acompanha o conector DB9. Em algumas
interfaces modernas, entretanto, os pinos 1 e 5 da interface RS232 podem ser utilizados
para alimentação do dispositivo externo. Se esta opção estiver disponível, ativar
fornecimento de alimentação no pino 1 e isolar as pontas do cabeamento auxiliar.
A configuração e transmissão de leituras do condicionador seguem protocolo de
comunicação detalhados na seção “5.1 Protocolo de Comunicação”, página 69.

Pinagem
Pino 1
Pino 2
Pino 3
Pino 4
Pino 5
Pino 6
Pino 7
Pino 8
Corpo conector

Sinal
Alimentação +5V (1)
SD20p TXD
SD20p RXD
DTR
0V (GND) (1)
DSR
RTS
CTS
Blindagem

Cor fio
Vermelho
Azul
Laranja
Cinza
Marrom
Violeta
Amarelo
Verde
Malha

Cabo auxiliar externo
Cabo auxiliar externo

Alimentação +5V (1)
0V (GND) (1)

Vermelho ou Branco
Preto

Conector

D-SUB 9 pinos, fêmea (DB9F)
Cabeamento (dados)
8x26 AWG, blindado, 2 metros
Cabeamento (auxiliar alimentação) 2x22 AWG, 0,5 metro
(1) O modelo SD20p-RS232 deve ser alimentado com +5VDC +/-5% através do cabo auxiliar bipolar ou através dos
pinos 1 e 5. Para as interfaces hospedeiras com capacidade de fornecimento de energia, configurar pino 1 para
fornecimento de alimentação +5V e isolar pontas do cabo auxiliar de alimentação.

Tabela 2-6. Pinagem conector DB9F - Interface RS232
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Capítulo

Instalação

3

3.1 Escolha do local para instalação
Os condicionadores de sinal Metrolog SD20p são equipamentos robustos, projetado
para funcionamento contínuo em ambientes fabris. Entretanto algumas recomendações
devem ser observadas a fim de minimizar manutenções:
•
•
•
•
•
•

Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e regular;
Evite locais de fixação com vibração;
Mantenha-o afastado de líquidos e campos magnéticos intensos;
Fixe o equipamento sobre a bancada de medição, conforme orientações da seção “3.2
Instalação dos componentes”;
Utilize os parafusos dos conectores para mantê-los firmemente fixos ao equipamento
hospedeiro.
Nas versões que exigem alimentação externa, observar características da fonte de
alimentação e efetuar conexões elétricas com adequada proteção e isolamento.

IMPORTANTE

!

Atenção especial deve ser tomada ao se conector o equipamento a dispositivos
externos. Utilize cabos blindados e supressores EM (eletromagnéticos) para
minimizar possibilidade de interferência no equipamento.
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3

3.2 Instalação dos componentes
3.2.1 Módulo SD20p - 1 canal
Para aplicações com apenas 1 canal de medição é necessária instalação de 1 módulo
SD20p e um kit REG1, composto de 2 filtros de ar-comprimido (particulado e coalescente)
e um regulador de pressão para instrumentação.

3

Inicialmente efetue a fixação do conjunto REG1 na lateral da bancada de medição ou
parde de suporte, utilizando os suportes “L”, conforme indicado na Figura 3-1. Utilize 4
parafusos M5 para fixação das abas. O conjunto deve ser posicionado conforme indicação,
com os drenos orientados para baixo. O regulador de pressão pode trabalhar suspenso
na estrutura, devendo o eixo de ajuste permanecer orientado para cima.

Saída
regulada para
condicionador
SD20p

Fixação
4 x M5x10

Conexão com ar
comprimido da rede
Rosca 1/4” NPT
Pressão de entrada
45 e 145 psi (3 a 10 bar)

Figura 3-1. Instalação kit REG1 - Filtros e regulador de pressão
Em seguida efetue a ligação da entrada do conjunto de filtros de ar à rede de ar comprimido
(conexão 1/4” NPT ou ISO G), conforme indicado na Figura 3-1. A rede de ar comprimido
deve ter pressão entre 45 e 145 psi (3 a 10 bar) e capacidade de vazão, por canal, acima de
1,25 cfm (35 l/min). O ar comprimido deve estar isento de óleo e outros contaminantes
químicos e apresentar baixa umidade.
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Conecte a mangueira pneumática de 6mm na saída do regulador de pressão e, conforme
indicado na Figura 3-1. Certifique-se que a mangueira é completamente encaixada no
engate-rápido presente na saída do regulado de pressão. Utilize o mínimo comprimento
de mangueira possível na aplicação.
Após fixação do conjunto REG1 e conexão do circuito pneumático, instale o condicionador
SD20p sobre a bancada de trabalho ou painel da máquina. Tipicamente o condicionador
irá permanecer apenas apoiado sob a bancada de trabalho ou pode, opcionalmente, ser
fixado com auxílio do kit STK (veja seção “2.2.9 Kit de fixação STK (componente opcional)”)
Saída regulada
proveniente do
regulador de
pressão, kit REG1

3

Figura 3-2. Instalação módulo SD20p 1 canal

Engate-rápido
para conexão
com ferramenta
pneumática de
medição

Finalmente conecte a ferramenta pneumática de medição (ogiva, ferradura ou outro
dispositivo) utilizando mangueira pneumática de 6mm. Caso o dispositivo possua
múltiplos circuitos de medição será necessário que cada um dos circuitos seja conectado
a um único módulo SD20.
Recomenda-se utilização do mínimo comprimento de mangueira possível para conexão
do ferrametal de medição com o condicionador SD20p (tipicamente inferior a 2 metros).
O incremento desnecessário do comprimento da mangueira provoca aumento no tempo
de resposta do sistema, além de leve degradação na estabilidade térmica do sistema. Em
aplicações de inspeção dinâmicas, especialmente em processos que exigem varredura da
peça (inspeção de ovalização, batimento, entre outros), a redução do tempo de resposta
do sistema pode limitar a velocidade do ciclo de medição.
Certifique-se que a mangueira se encontra totalmente encaixada nos engate-rápidos.
Micro vazamentos podem provocar variações dimensionais significativas.
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3
Figura 3-3. Instalação módulo SD20p com ogiva de medição
ATENÇÃO

!

1. Utilize ar comprimido livre de impurezas e umidade. Contaminação do ar,
especialmente por água e/ou óleo, irá provocar mau funcionamento do
equipamento. Nunca utilize lubrificador na rede de ar do equipamento.
Certifique-se que não há vazamentos nas conexões pneumáticas.
2. O conjunto de filtros e regulador de pressão utilizam componentes específicos
para instrumentação. O conjunto é fornecido montado e regulado de fábrica,
não devendo sofrer desmonte ou alterações por parte do usuário. Substituição
de qualquer um dos componentes ou alteração no ajuste do regulador de
pressão poderá resultar em danos ou impacto significativo no desempenho do
equipamento.
3. Para interconexão dos componentes utilize mangueira em poliuretano com
diâmetro externo controlado de 6mm, específica para aplicações com ar
comprimido. Não utilize mangueiras com diâmetro interno controlado de 4mm
pois variações em seu diâmetro externo (tipicamente entre 5,8 e 6,2mm) podem
ocasionar micro vazamentos e problemas operacionais.
4. O regulador de pressão possui um pequeno orifício onde ocorre escape de ar
comprimido para atmosfera. Não obstruí-lo durante operação.
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3.2.2 Módulo SD20p - Múltiplos canais agregados (STK)
A linha SD20p pode ser fornecida nas versãos STK2, STK3 e STK4, respectivamente
estruturas contendo 2, 3 ou 4 módulos SD20p. As estruturas possibilitam uma forma
simples e conveniente de fixação dos módulos em aplicações que exijam múltiplos canais
de medição. A estrutura mecânica também permite fácil empilhamento dos conjuntos,
caso necessário.
Para fornecimento de ar comprimido para múltiplos canais é disponibilizado os filtros e
reguladores de pressão nas estruturas REG-STK2, REG-STK3 e REG-STK4, respectivamente
com 2, 3 e 4 reguladores de pressão para instrumentação. Os filtros e reguladores são
fornecidos em estrutura que permite fácil fixação e, caso necessário, empilhamento
Para fixação das estruturas SD20 STK utilize os furos laterais, conforme Figura 3-4.

3

Fixação
mínima recomendada
4 x M4x10

Figura 3-4. Fixação das estruturas SD20p STK
Recomenda-se instalação de, no mínimo, 4 parafusos de fixação. Caso a estrutura seja
apoiada sobre base, utilizar os furos disponíveis na flange inferior do conjunto.
A montagem pode ser realizada em qualquer orientação, observado-se apenas o
acondicionamento adequado das mangueiras pneumáticas. As mangueiras não devem
apresentar pequenos raios de dobra, especialmente próximo as conexões engate-rápido.
A estrutura STK foi projetada de forma modular, permitindo ao usuário separação dos
módulos e reordenação. Para tanto utilize chave de fenda padrão M3 para retirada e
reinserção dos parafusos nos espaçadores da estrutura.
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Para fixação das estruturas REG-STK, componentes que tipicamente acompanharão os
condicionadores SD20p, utilize os furos laterais, conforme Figura 3-5.

Fixação
mínima recomendada
4 x M5x10

3
Figura 3-5. Fixação das estruturas REG-STK
Recomenda-se instalação de, no mínimo, 4 parafusos de fixação. Caso a estrutura seja
apoiada sobre base, utilizar os furos disponíveis na flange inferior do conjunto.
A montagem pode ser realizada apenas na orientação indicada, com os drenos dos
filtros direcionados para baixo e o ajuste dos reguladores orientados para cima. Deve ser
observado o acondicionamento adequado das mangueiras pneumáticas. As mangueiras
não devem apresentar pequenos raios de dobra, especialmente próximo as conexões
engate-rápido.
A conexão dos módulos individuais deve ser feita de forma análoga a apresentada na
seção “3.2.1 Módulo SD20p - 1 canal”.
Detalhes dimensionais das estruturas disponíveis na seção “2.2 Características
dimensionais”.
ATENÇÃO

!

1. O conjunto de filtros de ar comprimido em cada estrutura REG-STK possui
capacidade de vazão para até 4 reguladores de pressão de instrumentação.
Nunca alterar a montagem com objetivo de conectar mais reguladores.
2. Cada regulador de pressão possui a capacidade de alimentar apenas 1
condicionador SD20p. Nunca conectar a saída de um regulador de pressão
em múltiplos módulos SD20p sob risco de contaminação cruzada das leituras
observadas.
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3.2.3 Empilhamento dos módulos REG-STK
Para aplicações com 5 ou mais canais torna-se necessário a utilização de múltiplas
estruturas REG-STK. A estrutura possui desenho modular que permite seu empilhamento,
ocorrendo encaixe da flange de proteção dos reguladores de pressão, conforme mostrado
na Figura 3-6.

Fixação
mínima recomendada
4 x M5x10
por módulo REG-STK

3

Figura 3-6. Fixação conjuntos REG-STK em empilhamento
Recomenda-se instalação de, no mínimo, 4 parafusos de fixação por módulo. Caso a
estrutura seja apoiada sobre base, utilizar os furos disponíveis na flange inferior do
conjunto e efetuar intertravamento das estruturas.
A montagem pode ser realizada apenas na orientação indicada, com os drenos dos
filtros direcionados para baixo e o ajuste dos reguladores orientados para cima. Deve ser
observado o acondicionamento adequado das mangueiras pneumáticas. As mangueiras
não devem apresentar pequenos raios de dobra, especialmente próximo as conexões
engate-rápido.
Detalhes dimensionais das estruturas disponíveis na seção “2.2 Características
dimensionais”.

Capítulo 3 | Instalação

43

3.2.4 Utilização de válvula solenóide
Em algumas aplicações é desejável a adição de válvula solenóide para interrupção do
escape de ar comprimido do dispositivo durante troca de peças. Sensores de proximidade
podem ser integrados à bancada de medição para liberação do ar comprimido apenas no
momento de medição, com a peça já posicionada, evitando assim custos e geração de
ruído desnecessários pelo escape contínuo do ar.
Esse tipo de automação é possível, porém algumas orientações devem ser observadas:
•

Nunca instalar a válvula solenóide antes dos filtros e regulador de pressão, no ponto
onde ocorre fornecimento do ar comprimido da rede. Aparentemente este seria o
ponto ideal para interrupção do ar comprimido, porém a execução de grandes
transientes de pressão na entrada do regulador de pressão (bloqueio e posterior
liberação da pressão total da rede) podem provocar pequena variação da pressão de
saída devido as características de histerese e regulação fina desse componente. Essa
variação não tem impacto significativo sobre a calibração do sistema, porém pode
provocar pequena alteração da referencia de zero.

•

A válvula solenóide deve sempre ser instalada entre o condicionador SD20p e a ogiva
de medição.

•

A válvula solenóide utilizada deve apresentar as seguinte características:

3

- Capacidade de acionamento: sem pressão até, no mínimo, 40 psi;
- Diâmetro interno livre mínimo de 3mm;
- Supressor de ruído integrado;

Figura 3-7. Exemplo aplicação para controle do fluxo de ar comprimido
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Capítulo

Configuração e
utilização

4

4.1 Configuração básica de uso
4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo 1Vpp/TTL
O modelo SD20p-1Vpp/TTL possui internamente um conjunto de 8 chaves de ajuste (dipswitch) que permitem alterar o tipo de saída, a bitagem efetiva de conversão analógicodigital e frequência de corte do filtro digital secundário.
A configuração de fábrica, com todas as chaves na posição OFF, define a saída no padrão
senoidal 1Vpp, velocidade normal de amostragem, resolução do conversor analógicodigital em 20-bit e filtro secundário desativado. Esta configuração é adequada para
maioria das aplicações.
Caso seja necessário efetuar alterações, remova cuidadosamente os 4 parafusos da tampa
inferior do equipamento, conforme indicado na Figura 4-1.

4
Figura 4-1. Remoção da tampa traseira do SD20p-1Vpp/TTL
Na parte interna do condicionador, ao lado da conexão engate-rápido de saída,
encontram-se as chaves de ajuste, numeradas de 1 a 8, conforme indicado na Figura 4-2.
As chaves podem ser ajustadas para posição ON (bit ativo) ou OFF (bit inativo).

AJUSTE DOS DIP-SWITCHES
A alteração das chaves internas de configuração internas do SD20p-1Vpp/TTL pode
ser realizada com o equipamento energizado e em funcionamento, tomando-se o
cuidado apenas com os componentes internos do condicionador.
Esse procedimento é especialmente útil durante o ajuste do filtro secundário do
condicionador, permitindo que diversos ajustes sejam rapidamente avaliados na
aplicação.
Na configuração padrão de fábrica, todas as chaves do dipswitch encontra-se na
posição OFF.
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Figura 4-2. Chaves internas de configuração modelo SD20p-1Vpp/TTL
O conjunto de 8 chaves é dividido em quatro grupos, com diferentes funções de ajuste,
conforme indicado na “Figura 4-3. Dip-switches - Ajustes disponíveis”.

4
Dip-Switch 5 a 8: Filtro digital
Dip-Switch 3 a 4: Resolução de conversão
Dip-Switch 2: Taxa de amostragem
Dip-Switch 1: Saída 1Vpp ou TTL
Figura 4-3. Dip-switches - Ajustes disponíveis
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Dip-switch 1 - Escolha do sinal de saída
O dip-switch 1 é responsável pela seleção do sinal no formato senoidal padrão 1Vpp ou
digital em quadratura padrão TTL, conforme indicado na Tabela 4-7.
Posição Dip-switch 1
OFF (1)
ON

Função
Saída padrão senoidal 1Vpp
Saída padrão digital TTL

(1) Posição padrão de fábrica

Tabela 4-7. Posições de ajuste - Dip-switch 1 - Sinal de saída
A alteração da saída pode ser realizada com o equipamento em medição, porém ocorrerá
perda de referência no sistema. Configuração do canal de entrada do equipamento
hospedeiro, tão como calibração e referenciamento de zero, deverão ser realizados após
alteração do sinal de saída.
Dip-switch 2 - Escolha da taxa de amostragem
O dip-switch 2 é responsável pelo ajuste da taxa de amostragem do conversor analógicodigital. É possível ajustá-lo para velocidade normal de operação (10 amostras por
segundo) ou modo rápido (80 amostras por segundo), conforme indicado na Tabela 4-8.

4

A velocidade normal de amostragem é indicada para a maioria das aplicações, sejam
semi-estáticas ou dinâmicas. Nessa configuração o condicionador apresenta melhor
relação sinal-ruído, permitindo trabalho e resoluções finas e excelente estabilidade das
leituras.
Em aplicações especiais com baixo tempo de ciclo ou necessidade de varredura dinâmica
detalhada da peça é possível reduzir o tempo de resposta do condicionador, aumentando
sua taxa de amostragem em 8x. Nessa configuração recomenda-se avaliação do impacto
do ruído de fundo adicional na estabilidade das leituras observadas.
Posição Dip-switch 2
OFF (1)
ON

Função
Velocidade normal de amostragem
Velocidade rápida de amostragem

(1) Posição padrão de fábrica

Tabela 4-8. Posições de ajuste - Dip-switch 2 - Taxa de amostragem
A alteração da velocidade de amostragem pode ser realizada com o equipamento
em medição, sem impacto na calibração ou referenciamento de zero já realizados no
equipamento hospedeiro.
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Dip-switches 3 e 4 - Escolha da resolução de conversão
Os dip-switches 3 e 4 são responsáveis em limitar a resolução efetiva de trabalho do
conversor analógico-digital do equipamento.
Em sua configuração padrão o equipamento realiza conversões com resolução de 20-bit,
sendo adequado para grande parte das aplicações.
Em algumas situações particulares, entretanto, devido a limitação do equipamento
hospedeiro em tratar o grande número de ciclos gerados pelo SD20p-1Vpp/TTL, é
possível reduzir a resolução efetiva de conversão, conforme indicado na Tabela 4-9.
Posição Dip-switches 3-4
OFF - OFF (1)
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

Função
Resolução de conversão padrão (20-bit)
Resolução de conversão 24-bit
Resolução de conversão 22-bit
Resolução de conversão 17-bit

(1) Posição padrão de fábrica

Tabela 4-9. Posições de ajuste - Dip-switches 3-4 - Resolução de conversão
Vale notar que a redução na resolução de conversão não resulta necessariamente na
redução ou limitação da resolução dimensional utilizável no equipamento hospedeiro. Em
condições típicas de trabalho, com emprego de ferramental de medição bem construído,
é possível trabalhar com resoluções inferiores a 0,0001mm mesmo quando utilizando
a resolução de conversão mais baixa (17-bits). Isso ocorre porque pequenas variações
dimensionais, de poucos milésimos, são registradas pelo condicionador como centenas
ou milhares de contagens.
Recomenda-se limitação da resolução de conversão apenas se não for possível realizar
calibração do equipamento hospedeiro ou se for observado condições de estouro
(overflow) no circuito de decodificação dos sinais incrementais (1Vpp ou TTL).
A alteração da resolução de conversão pode ser realizada com o equipamento em medição,
porém ocorrerá perda da referência e calibração do sistema. Configuração da resolução
do canal de entrada do equipamento hospedeiro, tão como calibração e referenciamento
de zero, deverão ser realizados após alteração da resolução de conversão.
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Dip-switches 5, 6, 7 e 8 - Ajuste do filtro digital secundário
Os dip-switches 5, 6, 7 e 8 são responsáveis por ajustar a janela amostral do filtro digital
secundário, conforme indicado na Tabela 4-10.
Em sua configuração padrão o equipamento desabilita o filtro digital, disponibilizando
a máxima largura de banda (mínimo atraso) na aquisição e transmissão das leituras
observada.
Posição Dip-switches 5-6-7-8
OFF - OFF - OFF - OFF (1)
OFF - OFF - OFF - ON
OFF - OFF - ON - OFF
OFF - OFF - ON - ON
OFF - ON - OFF - OFF
OFF - ON - OFF - ON
OFF - ON - ON - OFF
OFF - ON - ON - ON
ON - OFF - OFF - OFF
ON - OFF - OFF - ON
ON - OFF - ON - OFF
ON - OFF - ON - ON
ON - ON - OFF - OFF
ON - ON - OFF - ON
ON - ON - ON - OFF
ON - ON - ON - ON

4

Função
Filtro desativado
Filtro MM2 (janela amostral de 0,2s)
Filtro MM3 (janela amostral de 0,3s)
Filtro MM4 (janela amostral de 0,4s)
Filtro MM5 (janela amostral de 0,5s)
Filtro MM6 (janela amostral de 0,6s)
Filtro MM7 (janela amostral de 0,7s)
Filtro MM8 (janela amostral de 0,8s)
Filtro MM9 (janela amostral de 0,9s)
Filtro MM10 (janela amostral de 1,0s)
Filtro MM11 (janela amostral de 1,1s)
Filtro MM12 (janela amostral de 1,2s)
Filtro MM13 (janela amostral de 1,3s)
Filtro MM14 (janela amostral de 1,4s)
Filtro MM15 (janela amostral de 1,5s)
Filtro MM16 (janela amostral de 1,6s)

(1) Posição padrão de fábrica

Tabela 4-10. Posições de ajuste - Dip-switches 5-6-7-8 - Filtro digital
O aumento da janela amostral do filtro secundário possibilita melhor estabilidade da
leitura, especialmente em aplicações com resolução de trabalho inferior a 0,001mm,
porém limitam o tempo de resposta do sistema, exigindo um tempo de acomodação
mais longo para convergência da leitura. Especificações técnicas sobre os filtros digitais
do condicionador estão disponíveis na seção “2.1.2 Filtros digitais”.
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4.1.2 Ajustes via comunicação digital - modelos USB/RS232
Os modelos SD20p-USB e SD20p-RS232 possuem diversos parâmetros internos
configuráveis via interface de comunicação. A configuração pode ser realizada de 3
formas:
•
•
•

Utilizando software Metrolog SD20 Datalogger;
Através de comandos de linha (transmissão ASCII) em aplicativo terminal (Hyperterm,
Realterm, entre outros), conforme detalhado na seção “5.3 Parâmetros internos”,
página 79.
Através do envio de pacotes de dados (transmissão BINÁRIA), conforme especificações
detalhadas na seção “5.3 Parâmetros internos”, página 79.

4.1.3 Ajustes quando utilizando programador SD20p-PRG
O modelo SD20p-1Vpp/TTL possui um programador externo, SD20p-PRG, específico para
diagnóstico e atualização do firmware interno do condicionador.
O programador possui interface USB e permite acesso análogo ao modelo SD20p-USB,
exceto pelos parâmetros ajustáveis diretamente pelas chaves dip-switches. Consulte
seção “5.3 Parâmetros internos”, página 79, para informações adicionais sobre
compatibilidade e limitações quando utilizando o programador SD20p-PRG.
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4

4.2 Aplicação SD20p-1Vpp/TTL com Heidenhain Gage-Chek
4.2.1 Conexão do condicionador de sinal
Após instalação física do módulo SD20p-1Vpp/TTL (ou conjunto de módulos, STK)
conforme instruções disponíveis na seção “3.2 Instalação dos componentes”, conecte o
cabo de interface do SD20p em um dos canais disponíveis no painel traseiro do GageChek.

4
Figura 4-4. Conexão SD20p-1Vpp/TLL com Gage-Chek
A porta de entrada selecionada deve ser compatível com sinais senoidais 1Vpp ou em
quadratura digital padrão TTL (veja seção “2.3 Interface de comunicação”)

ATENÇÃO

!

1. Utilize os parafusos laterais do conector DB15 para fixação firme ao painel
traseiro. O encaixe livre dos conectores pode provocar mal contato intermitente
e erros no registro das leituras
2. Sempre desligue o equipamento antes de conectar ou desconectar qualquer
cabo de comunicação.
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4.2.2 Configuração mínima com calibração manual
Ajuste iniciais - Condicionador SD20p-1Vpp/TTL
Na maioria das aplicações recomenda-se utilização do SD20p-1Vpp/TTL com os ajustes
padrão de fábrica (todos os dip-switches na posição OFF). Nessa configuração o
condicionador estará ajustado para saída 1Vpp, resolução de conversão de 20-bit e filtro
secundário inativo. Para informações adicionais consulte a seção “4.1.1 Ajustes via dipswitch - modelo 1Vpp/TTL”, página 46.
Ajustes iniciais - Gagechek ND2100G
•

Ligue o equipamento. Na tela inicial pressione qualquer tecla para continuar. Se
necessário desative mensagens de erro dos canais não utilizados.

•
•

Acesse a tela de configuração utilizando a softkey Menu... e em seguida Setup;
Libere alterações na configuração do equipamento através do menu Supervisor,
parâmetro Password. Digite a senha de acesso (caso não tenha sido modificada,
utilize a senha padrão do sistema, 070583). Ajuste os parâmetros Part Settings e
Datuming para Unlocked;

•

Na tela principal de configuração acesse o menu Channels e edite o canal C1. Altere
parâmetro Resolution para 0.0001 e Type para Analog (sinal padrão 1Vpp);

•

Na tela principal de configuração acesse menu Variables e edite a variável V1.
Digite o valor 1.0000000 e selecione valor sem unidade (softkey none). Este é
o valor inicial do coeficiente de calibração que será posteriormente ajustado;

•

Na tela principal de configuração acesse menu Formulas, selecione Dimension
A , e edite a fórmula, digitando C1*Var1(). Para adicionar o sinal de multiplicação
utilize a softkey inferior +-*/... e em seguida a softkey direita * . Para adicionar
referência à variável V1 pressione a softkey inferior Other... três vezes, pressione a
softkey direita xtra, selecione no menu a opção Var e finalmente digite o número 1;

•

Retorne ao modo normal de medição (pressione tecla finish até retornar).

Calibração
•
•
•
•
•

•

Acesse a tela principal de medição, libere o fornecimento de ar comprimido ao sistema
e insira o padrão mínimo de calibração (pmin) na ogiva/plug de medição;
Referencie o valor para zero utilizando a softkey inferior Menu > Datum > Zero >
Zero A;
Retire o padrão mínimo e insira o padrão máximo de calibração (pmax);
Anote a leitura registrada (delta);
Efetue o cálculo do coeficiente de ganho, V1 = (pmax - pmin) / (0 - delta). Tipicamente o
coeficiente de ganho será negativo para diâmetros internos e positivo para diâmetros
externos. O valor do coeficiente irá variar conforme a configuração do SD20p e
sensibilidade do sistema de medição (valores absolutos usuais entre 0,01 e 0,02);
Digite o valor encontrado na variável V1 (tecla quit > softkey Menu... > Setup >
menu Variables > variável V1 > digitar valor calculado e selecionar valor sem unidade
(softkey none);
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•

Retorne ao modo normal de medição (pressione tecla finish até retornar).

Referenciamento de zero
•
•
•

Insira o padrão de referenciamento de zero na ogiva/plug de medição (tipicamente é
utilizado o próprio padrão máximo de calibração);
Ajuste e aplique o valor de referenciamento de zero utilizando a softkey inferior Menu
> Datum > Preset > pressione a softkey direita alinhada com a dimensão A > digite a
medida do padrão > pressione tecla enter para finalizar.;
O equipamento deve apresentar a medida correta e está pronto para uso.

Referenciamento de zero periódico
•
•

Insira o padrão de referenciamento de zero (periodicamente é necessário efetuar
referenciamento de zero para compensação de pequenos desvios de leitura
decorrentes da medição em ambientes sem controle térmico);
Efetue o referenciamento de zero utilizando a softkey inferior Menu > Datum >
Preset > pressione a softkey direita alinha com a dimensão A > tecla finish.

4

CONFIGURAÇÕES GAGE-CHEK
Os procedimentos apresentados nessa seção supõem que o Gage-Chek se encontra
com os parâmetros padrão de fábrica. Caso haja necessidade de reinicializar o
equipamento, mantenha pressionada a tecla 0 e ligue-o. Pressione enter após
apresentação da mensagem “?” para confirmar o procedimento de reinicialização.
Após reinicialização, caso o Gage-Chek possua 8 canais de entrada, será necessário
reconfigurá-lo. Ligue o equipamento e durante a tela de inicialização “ND2100G”
pressione a tecla de impressão (canto superior direito). Na parte inferior da tela será
apresentado a indicação “4C” (4 canais). Pressione a softkey 4C para alterar para “8C”
(8 canais).
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4.2.3 Configuração avançada com calibração assistida
Ajuste iniciais - Condicionador SD20p-1Vpp/TTL
Na maioria das aplicações recomenda-se utilização do SD20p-1Vpp/TTL com os ajustes
padrão de fábrica (todos os dip-switches na posição OFF). Nessa configuração o
condicionador estará ajustado para saída 1Vpp, resolução de conversão de 20-bit e filtro
secundário inativo. Para informações adicionais consulte a seção “4.1.1 Ajustes via dipswitch - modelo 1Vpp/TTL”, página 46.
Ajuste iniciais - Gage-chek ND2100G
A capacidade de programação do GageChek ND2100G permite construção de um
fluxograma operacional para calibração assistida no sistema, eliminando a necessidade
do cálculo manual do coeficiente de calibração.
A programação apresentada utiliza duas configurações internas do GageChek, Part 1 e
Part 2, para uma única ogiva/plug de medição. Part 1 é utilizada para processamento da
calibração e Part 2 é utilizada para medição normal com a ogiva/plug.
As variáveis globais G1, G2 e G3 são utilizadas para armazenamento do coeficiente de
calibração calculado, valor do padrão mínimo e valor do padrão máximo, respectivamente
(o emprego de variáveis globais se torna necessário para transporte dos valores entre
Part 1 e Part 2)
O ajuste das configurações deve ser realizado conforme as tabelas abaixo. Certifique-se
de liberar acesso ao sistema (Menu > Setup > Supervisor > Password, senha padrão do
sistema 070583) antes de iniciar os ajustes. Os parâmetros Part Settings e Datuming
devem estar na condição Unlocked durante a configuração.

CONFIGURAÇÕES GAGE-CHEK
Os procedimentos apresentados nessa seção supõem que o Gage-Chek se encontra
com os parâmetros padrão de fábrica. Caso haja necessidade de reinicializar o
equipamento, mantenha pressionada a tecla 0 e ligue-o. Pressione enter após
apresentação da mensagem “?” para confirmar o procedimento de reinicialização.
Após reinicialização, caso o Gage-Chek possua 8 canais de entrada, será necessário
reconfigurá-lo. Ligue o equipamento e durante a tela de inicialização “ND2100G”
pressione a tecla de impressão (canto superior direito). Na parte inferior da tela será
apresentado a indicação “4C” (4 canais). Pressione a softkey 4C para alterar para “8C”
(8 canais).
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Menu > Setup > Dimensions > New > PART 1:

4

Dimension
Name
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7..16

Tipo
(visible)
(visible)
(visible)
(visible)
(hidden)
(hidden)
(hidden)

Label
Plug XYZ
MIN
MAX
CG
<none>
AMN
AMX
<none>

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9..16

(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)

PMN
PMX
P1
P2
P3
P4
P5
P6
<none>

												
Menu > Setup > Dimensions > New > PART 2:
Dimension Tipo
Name
D1
(visible)
D2..16
(hidden)

Label
<vazio>
D1
<none>

H1
H2..16

PMG
<none>
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(hidden)
(hidden)
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Menu > Setup > Formulas > PART 1:
Dimension
MIN
MAX
CG
AMN
AMX
PMN
PMX
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Tipo
(visible)
(visible)
(visible)
(visible)
(visible)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)
(hidden)

Fórmula
seq(1,C1)
seq(2,C1)
seq(2,Global1((Var2()-Var1())/(MAX-MIN)))
Var1()
Var2()
Global2(Var1())
Global3(Var2())
ask1”CALIBRAR PLUG”
if(P1==1,Part1,Part2)
if(P1==1,ask1”ALTERAR PADROES”,0)
if(P3==1,Var1(ask1”DIGITE DIAMETRO ANEL MINIMO”lin),Var1())
if(P3==1,Var2(ask1”DIGITE DIAMETRO ANEL MAXIMO”lin),Var2())
OnEventDataEntr(Part2)

OBS: Nas funções seq utilizar unidade <none>, Nas dimensões P1 e P3 utilizar função ask com resposta tipo No/
Yes. Nas dimensões P4 e P5 utilizar função ask com resposta tipo lin.

												
Menu > Setup > Formulas > PART 2:
Dimension Tipo
D1
(visible)
PGM
(hidden)

Fórmula
(C1*Global1())+Global3()
OnEventPartLoad(askT1”CONTROLE COM PLUG XYZ”)

												
Menu > Setup > Hot Keys:
No menu de configuração Hot Keys selecionar tipo Soft e definir para tecla 1 acesso a
Part 1, nomeada como “Plug XYZ” (escolher softkey Special > selecionar no menu opção
Part No. > digitar 1).
No menu de configuração Hot Keys selecionar tipo Soft e definir para tecla 2
referenciamento de zero utilizando o padrão máximo (escolher softkey Special >
selecionar no menu opção Master > selecionar softkey No para requisição de processo
de calibração > digitar 1).
Deixar as teclas 3 e 4 inativas (None)
												
Menu > Setup > Channels > C1:
Ajustar resolução de trabalho do canal, parâmetro Resolution para 0.0001.
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Menu > Setup > Formats > Dimension MIN, MAX e CG (ref a PART 1):
Configurar resolução de exibição dos parâmetros de calibração, parâmetro MM Disp Res
com valor de 0.0001
												
Menu > Setup > Formats > Dimension D1 (ref a PART 2):
Configurar resolução de exibição da leitura da peça, ajustando parâmetro MM Disp Res
com valor de 0.0001 (ou resolução apropriada para aplicação).
												
Menu > Setup > Misc :
Desabilitar verificação da unidade de medida alterando o parâmetro Strict Unit Check
para No.

4

(configurações realizadas no Heidenhain Gage-Chek ND 2100G, firmware v2.61.1, BL 3.15)

58

Capítulo 4 | Configuração e Utilização

Descrição operacional da configuração
1. O operador inicia o processo pressionando a softkey inferior Plug XYZ;
2. É apresentada mensagem “CALIBRAR PLUG” com opção de softkey YES e NO. Se
escolhido NO a rotina avança para o item #10, caso contrário avança para o item #3;
3. É apresentada mensagem “ALTERAR PADROES” com opção de softkey YES e NO. Se
escolhido NO a rotina avança para o item #6 , caso contrário avança para o item #4;
4. É requisitado valor valor do padrão mínimo de calibração, mensagem “DIGITE
DIAMETRO ANEL MINIMO”. O usuário deve digitar o valor e confirmar com a softkey
OK ou tecla enter.
5. É requisitado valor valor do padrão máximo de calibração, mensagem “DIGITE
DIAMETRO ANEL MAXIMO”. O usuário deve digitar o valor e confirmar com a softkey
OK ou tecla enter.
6. É apresentada janela de calibração para o usuário, indicando 3 características, Min,
Max e CG;
7. O operador insere o padrão mínimo e pressiona enter para confirmar. A característica
Min (leitura bruta do canal com padrão mínimo inserido) é armazenada;
8. O operador insere o padrão máximo e pressiona enter para confirmar. A característica
Max (leitura bruta do canal com padrão mínimo inserido) é armazenada. Durante a
leitura do padrão máximo a característica CG (coeficiente de calibração) é calculada e
o valor exibido em tempo real;
9. O sistema confirma armazenamento dos novos valores, ajustando a calibração e
referenciamento de zero da ogiva/plug;
10. O programa PART 2 é automaticamente carregado, exibindo a leitura livre da ogiva/
plug de medição;
11. O operador pressiona a softkey MastrG1 para referenciamento e início da inspeção
das peças (apenas na primeira execução do PART 2 é necessário digitar o valor de
offset do canal C1 para que a função MastrG1 funcione. Isso é feito acessando Menu
> Datum... > Master, digitar 0 (zero), enter, Yes e finish para retornar).
Para referenciamento periódico da ogiva/plug de medição é necessário apenas inserir o
padrão máximo na ogiva/plug de medição e pressionar a softkey MastrG1.
Recomenda-se também inserção dos padrões de calibração e verificação dos valores
apresentados pelo equipamento. A observação de desvios significativos pode indicar
erro na configuração, erro no processo de calibração, erro no referenciamento de zero ou
mesmo problema funcional do ferramental de medição (veja também seção “Diagnóstico
e procedimentos especiais”, página 116).
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4.3 Aplicação SD20p-1Vpp/TTL com Heidenhain ND-287
4.3.1 Conexão do condicionador de sinal
Após instalação física do módulo SD20p-1Vpp/TTL (ou conjunto de módulos, STK)
conforme instruções disponíveis na seção “3.2 Instalação dos componentes”, conecte o
cabo de interface do SD20p no canal X1, disponível no painel traseiro do ND-287.

4
Figura 4-5. Conexão SD20p-1Vpp/TLL com ND-287
A porta de entrada do ND-287 é compatível com sinais em quadratura senoidais 1Vpp
(veja seção “2.3 Interface de comunicação”).

ATENÇÃO

!

1. Utilize os parafusos laterais do conector DB15 para fixação firme ao painel
traseiro. O encaixe livre dos conectores pode provocar mal contato intermitente
e erros no registro das leituras.
2. Sempre desligue o equipamento antes de conectar ou desconectar qualquer
cabo de comunicação.
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4.3.2 Configuração básica e calibração
Ajuste iniciais - Condicionador SD20p-1Vpp/TTL
Tipicamente será necessário limitar a resolução efetiva de conversão do condicionador
SD20p para 17-bit (dip-switches 3 e 4 na posição ON. Veja seção “Dip-switches 3 e 4 Escolha da resolução de conversão”, página 49). Isso ocorre porque o ND-287 possui
uma limitação numérica de seu fator de escala entre 0,1 e 10.
Note que na maioria das aplicações essa restrição de resolução do conversor A/D do
condicionador SD20p não tem impacto na resolução efetiva de medição, permitindo
observação de leituras com resolução de inferior a 0,1µm.
Ajustes iniciais - ND-287
•

Ligue o equipamento. Na tela inicial pressionar qualquer tecla para continuar;

•
•

Acesse a tela de configuração utilizando a softkey SETUP;
Acessar as opções de configuração do sistema utilizando a softkey INSTALL. SETUP.
Digite a senha de acesso (caso não tenha sido modificada, utilizar a senha padrão do
sistema, 95148). Utilize as teclas 5, 6, ENTER, e C para navegar pelos menus;

•

Acesse o submenu ENCODER SETUP. Se necessário altere ENCODER TYPE para
LINEAR utilizando a softkey TYPE;
Altere o parâmetro SIGNAL PERIOD para 2 (µm) com auxílio da softkey FINER;
Pressione a tecla ENTER para confirmar e retornar ao menu de setup;

•
•

•

Acesse a opção DISPLAY CONFIGURATION ;
Conforme a necessidade da aplicação altere o parâmetro DISPL. RESOLUTION para
0.001 ou 0.0001 (mm) com auxílio das softkeys COARSER e FINER;
Pressione a tecla ENTER para confirmar e retornar ao menu de setup;

•
•
•

Acesse a opção COUNTER SETTINGS;
Altere o parâmetro APPLICATION para 1 AXIS com auxílio da softkey 1 AXIS/2 AXIS;
Pressione a tecla ENTER para confirmar e retornar ao menu de setup;

•
•

Acesse a opção VALUE FOR DATUM POINT;
Digite o valor do padrão para referenciamento de zero (tipicamente padrão máximo
de calibração);
Pressione a tecla ENTER para confirmar e retornar ao menu de setup;
Pressione a tecla C para retornar ao modo normal de medição.

•
•

•
•
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Calibração
•
•
•

Acesse a tela de configuração utilizando a softkey SETUP;
Acesse a opção SCALE FACTOR, navegando com as teclas 5, 6 e ENTER;
Altere inicialmente o parâmetro SCALE FACTOR (X1) para 1.000000;

•

Com o ar comprimido ativo e a ogiva/plug de medição em funcionamento, insira o
padrão dimensional mínimo de calibração (pmin);
Pressione a tecla 0 e em sequencia a tecla ENTER para referenciar a leitura atual como
zero. Note que o sistema ainda se encontra descalibrado e pequenas variações da
leitura podem ocorrer do display;

•

4

•
•
•

Substitua o padrão dimensional pelo padrão máximo de calibração (pmax);
Anote a leitura registrada (delta);
Efetue o cálculo do coeficiente de ganho, ScaleFactor = delta / (pmax - pmin);
Tipicamente o coeficiente de ganho será positivo para diâmetros internos e negativo
para diâmetros externos. O valor do coeficiente irá variar conforme a configuração do
SD20p e sensibilidade do sistema de medição (valores usuais entre 4 e 6);

•
•
•
•
•

Acesse a tela de configuração utilizando a softkey SETUP;
Acesse a opção SCALE FACTOR, navegando com as teclas 5, 6 e ENTER;
Altere o parâmetro SCALE FACTOR (X1) para o valor calculado;
Pressione a tecla ENTER para confirmar e retornar ao menu de setup;
Pressione a tecla C para retornar ao modo normal de medição.

•

Com o padrão máximo ainda inserido navegue pelas opções das softkey (utilize a
tecla 4) e acesse a função PRESET;
O equipamento deve indicar os valores corretos dos padrões e está pronto para uso.

•

Referenciamento de zero
Periodicamente deve ser realizado referenciamento de zero com auxílio de um padrão
(tipicamente é empregado o padrão máximo de calibração). Este procedimento tem
como objetivo compensar pequenos desvios dimensionais provocados no sistema
devido a variação térmica do ambiente;
•
•
•

Insira padrão de referenciamento de zero na ogiva/plug de medição;
Navegue pelas opções das softkey (utilize a tecla 4) e acesse a função PRESET;
O equipamento está pronto para uso.

Recomenda-se também inserção dos padrões de calibração e verificação dos valores
apresentados pelo equipamento. A observação de desvios significativos pode indicar
erro na configuração, erro no processo de calibração, erro no referenciamento de zero ou
mesmo problema funcional do ferramental de medição (veja também seção “Diagnóstico
e procedimentos especiais”, página 116).
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4.4 Aplicação SD20p-1Vpp/TTL com Metrolog M20-4E
4.4.1 Conexão do condicionador de sinal
Após instalação física do módulo SD20p-1Vpp/TTL (ou conjunto de módulos, STK)
conforme instruções disponíveis na seção “3 conecte o cabo de interface do SD20p no
canal A, disponível no painel frontal da coluna M20-4E.

4
Figura 4-6. Conexão SD20p-1Vpp/TLL com Coluna Metrolog M20-4E

ATENÇÃO

!

1. Utilize os parafusos laterais do conector DB15 para fixação firme ao painel
frontal. O encaixe livre dos conectores pode provocar mal contato intermitente
e erros no registro das leituras.
2. Sempre desligue o equipamento antes de conectar ou desconectar qualquer
cabo de comunicação.
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4.4.2 Configuração básica e calibração
Ajuste iniciais - Condicionador SD20p-1Vpp/TTL
A coluna de medição M20-4E é compatível com sensores incrementais em quadratura
TTL. Dessa forma é necessário ajustar o dip-switch 1 para a posição ON. Recomenda-se
inicialmente manter os demais dip-switches com os ajustes padrão de fábrica (posição
OFF).
Nessa configuração o condicionador estará ajustado para saída TTL, resolução de
conversão de 20-bit e filtro secundário inativo. Para informações adicionais consulte a
seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo 1Vpp/TTL”, página 46.
Ajustes iniciais - M20-4E

4

•
•

Pressione tecla ↵ para entrar na configuração do equipamento;
Utilize as teclas 5 e 6 para navegar nas opções dos menus e a tecla ↵ para acessálos e confirmar escolhas. Se necessário utilize a tecla X para retornar ou cancelar
escolhas;

•

Selecione no menu a configuração a ser alterada, por exemplo Produto 1;

•
•
•
•
•
•
•
•

Acesse os submenus Configuração dos Canais de Aquisição > Canal A;
Acesse submenu Modelo do Sensor/Encoder;
Selecionar o modelo SD20p-1Vpp/TTL e pressione ↵ para confirmar;
Acesse submenu Padrão máximo para calibração;
Digite o valor do padrão e seu desvio (se houver). Pressione ↵ para confirmar valores.
Acesse submenu Padrão mínimo para calibração;
Digite o valor do padrão e seu desvio (se houver). Pressione ↵ para confirmar valores.
Retorne para o menu principal pressionando a tecla X ;

•
•

Acesse submenu Valor de referenciamento de zero;
Digite o valor do padrão utilizado para referenciamento (tipicamente o padrão
máximo). Pressione ↵ para confirmar valor.

•
•

Acesse os submenus Processamento matemático > Coef. de ganho (prod_k);
Digite o valor -1 para diâmetro interno ou +1 para diâmetro externo. Pressione ↵
para confirmar valor.
Retorne ao modo normal de medição pressionando a tecla X ;

•

Calibração
•
•
•
•
•
•
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No modo normal de medição pressione a tecla CAL;
Selecione o canal a ser calibrado, Canal A e pressione ↵ ;
Insira padrão mínimo de calibração, conforme requisição e pressione ↵ ;
Insira padrão máximo de calibração, conforme requisição e pressione ↵ ;
Será apresentada mensagem de calibração efetuada com sucesso;
Com o padrão máximo ainda inserido na ogiva/plug de medição pressione a tecla
56 (ao lado da tecla CAL) para efetuar referenciamento de zero;
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Referenciamento de zero
Periodicamente deve ser realizado referenciamento de zero com auxílio de um padrão
(tipicamente é empregado o padrão máximo de calibração). Este procedimento tem
como objetivo compensar pequenos desvios dimensionais provocados no sistema
devido a variação térmica do ambiente;
•
•
•

Insira padrão de referenciamento de zero na ogiva/plug de medição;
Pressione a tecla 56 (ao lado da tecla CAL) para efetuar referenciamento de zero;
O equipamento está pronto para uso.

Recomenda-se também inserção dos padrões de calibração e verificação dos valores
apresentados pelo equipamento. A observação de desvios significativos pode indicar
erro na configuração, erro no processo de calibração, erro no referenciamento de zero ou
mesmo problema funcional do ferramental de medição (veja também seção “Diagnóstico
e procedimentos especiais”, página 116).

4
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4.5 Aplicação do SD20p-USB e SD20p-RS232 com PC
4.5.1 Comunicação direta com condicionador
O condicionador SD20p possui protocolo de comunicação aberto e detalhadamente
documentado (consulte seção “5.1 Protocolo de Comunicação”, página 69 ) permitindo
que o usuário efetue ensaios rápidos, desenvolva aplicações próprias ou efetue
transferência de leituras diretamente para programas comerciais com capacidade de
comunicação serial.
O modelo SD20p-USB (e modelo SD20p-1Vpp/TTL com programador SD20p-PRG)
possui driver de comunicação USB compatível com os principais sistemas operacionais
(Windows, MacOs e Linux). Seu funcionamento é baseado em virtualização de porta de
comunicação serial, permitindo que a conexão e transmissão de dados seja feita de forma
análoga a efetuada em portas nativas UART/RS232C.
O modelo SD20p-RS232 deve ser conectado a uma porta RS232 nativa do PC (por
exemplo COM1), observando-se a alimentação do condicionador (consulte seção “2.3.4
Interface de comunicação RS232”, página 35 para detalhes). O método de conexão e
comunicação é análogo ao utilizado com a interface USB.

4

Para ajustes de configurações, execução de testes e obtenção de leituras é possível utilizar
um software terminal. Há diversas versões comerciais e gratuitas disponíveis nos variados
sistemas operacionais. Para o sistema operacional Windows, por exemplo, é possível
utilizar o software gratuito e de código aberto RealTerm (http://realterm.sourceforge.
net/)
A conexão com o condicionador deve ser feita com os parâmetros básicos 115200bps,
8N1, conforme indicado na “Figura 4-7. Exemplo de comunicação com software RealTerm”.
Neste exemplo a porta de comunicação COM8 foi acessada e os comandos VERSION,
INTERFACE e requisição de leitura ‘x’ foram enviados e resposta retornada.

Figura 4-7. Exemplo de comunicação com software RealTerm
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4.5.2 Utilização do software SD20 Datalogger
Disponível para download em www.metrolog.net/sd20p, o software SD20 Datalogger
é uma opção simples para configuração dos condicionadores, visualização e aquisição de
dados. Adicionalmente o software possui ferramentas de diagnóstico, permitindo rápida
identificação de problemas na aplicação.
Após instalação conecte o condicionador ao computador (SD20p-USB, SD20p-RS232 ou
SD20p-1Vpp/TTL com auxílio do programador SD20p-PRG) e execute o software. O SD20
Datalogger irá automaticamente identificar os condicionadores disponíveis no sistema.

4

Figura 4-8. Tela principal software SD20 DataLogger

Figura 4-9. SD20 DataLogger - Configuração dos filtros digitais
Download e documentação do software disponíveis em www.metrolog.net/sd20p.
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5.1 Protocolo de Comunicação
5.1.1 Convenções e simbologia
Esta seção trata do protocolo de comunicação utilizado pelo SD20, sendo as seguintes
notações e simbologias utilizadas na definição dos pacotes de envio e recepção:
1F = indica um byte, notação hexadecimal
‘X’ = indica um byte, notação ASCII
‘STRING’ = indica uma string, notação ASCII
CR = indica byte CR (Carrier Return), mesmo que 0D na notação hexadecimal
LF = indica byte LF (Line Feed), mesmo que 0A na notação hexadecimal
ACK
= indica byte A CK (Acknowledge), mesmo que 06 na notação hexadecimal
NACK
= indica byte NACK (Not Acknowledge), mesmo que 15 na notação hexadecimal
CRC

= Cyclic Redundancy Check 8, polinômio x8+x2+x+1
(veja seção “5.5 Cálculo do byte verificador CRC-8”, página 112, para detalhes)

Indicações de números no corpo do texto podem acompanhar a letra H para identificação
de número hexadecimal (por exemplo 10H) ou acompanhar a letra d para identificação
de número decimal (por exemplo 16d). Números sem letra sufixo devem ser entendidos
com decimais ou ponto flutuante, conforme o escopo a que se referem.

5.1.2 Aplicabilidade
O protocolo de comunicação descrito nesse capítulo tem aplicação primária com os
condicionadores de sinal modelo SD20p-USB e SD20p-RS232, seja na configuração de
softwares comerciais ou no desenvolvimento de novas aplicações.
O condicionador modelo SD20p-1Vpp/TTL não possui interface de comunicação
embarcada, entretanto é capaz de efetuar comunicação com auxílio do programador
externo SD20p-PRG. O programador utiliza o conector interno PRG_DIAG e adiciona
interface USB ao condicionador, permitindo utilização das funções aqui descritas.
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5.1.3 Notação numérica - ponto flutuante
Os parâmetros numéricos de ponto flutuante são armazenados internamente com
precisão dupla (64-bit, conforme IEEE 754-1985). Estes parâmetros, entretanto, possuem
limites numéricos conforme a “Tabela 5-11. Limites numéricos - ponto flutuante”. Definição
de valores fora da faixa especificada são rejeitados pelo software, ocorrendo retorno de
‘ERR’ CR LF ou NACK . Cálculos internos que ultrapassam os limites são truncados para
o valor mais próximo permitido.
Estouro superior (overflow)
Máximo valor permitido
Mínimo valor permitido
Estouro inferior (underflow)
Resolução limite

+99999999
+99999998
-99999998
-99999999
+0.00000001

Tabela 5-11. Limites numéricos - ponto flutuante
A transmissão ASCII de valores ponto flutuante é realizada com máscara fixa de 20
caracteres:
Sign

‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘.’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ CR LF

A posição do sinal é fixa no primeiro caractere, sendo ‘-’ para números negativos ou
‘ ’ (espaço) para números positivos.
A parte inteira do número é constituída por 8 caracteres. Dígitos não significativos são
preenchidos com ‘ ’ (espaço).
A parte decimal é constituída por 8 caracteres. Dígitos não significativos são preenchidos
com ‘0’ (zero).

5

Exemplo, transmissão ASCII do ponto flutuante de valor -0.19283456:
‘-’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘0’ ‘.’ ‘1’ ‘9’ ‘2’ ‘8’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’ CR LF
Exemplo, transmissão ASCII do ponto flutuante de valor +56.8342:
‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘5’ ‘6’ ‘.’ ‘8’ ‘3’ ‘4’ ‘2’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ CR LF
A transmissão binária de valores ponto flutuante é realizada utilizando 8 bytes seguido
de byte verificador CRC. A notação segue a padronização IEEE 754 e ordenação littleendian (byte mais significativo primeiro).
Exemplo, transmissão binária do ponto flutuante de valor 50.020:
40 49 02 8F 5C 28 F5 C3 4D
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5.1.4 Notação numérica - inteiros
Os parâmetros numéricos inteiros são armazenados internamente com 32-bits, em
representação de complemente de dois e ordenação little-endian (byte mais significativo
primeiro). Os limites operacionais da notação de inteiros são mostradas na “Tabela 5-12.
Limites numéricos - inteiros”.
Estouro superior (overflow)

2147483647

7F FF FF FF

Máximo valor permitido

2147483646

7F FF FF FE

Mínimo valor permitido

-2147483646

80 00 00 02

Estouro inferior (underflow)

-2147483647

80 00 00 01

Tabela 5-12. Limites numéricos - inteiros
No caso especial de leituras brutas do conversor A/D obtidas diretamente do filtro
secundário (sem passar por processo de calibração), limites operacionais se aplicam,
conforme a “Tabela 5-13. Limites numéricos - conversor A/D”.
Estouro superior (overflow)

+8388607

00 7F FF FF

Máximo valor permitido

+8388606

00 7F FF FE

Mínimo valor permitido

-8388607

FF 80 00 01

Estouro inferior (underflow)

-8388608

FF 80 00 00

Resolução ADC

24-bit
Tabela 5-13. Limites numéricos - conversor A/D

5

A transmissão ASCII de valores inteiros é realizada com máscara fixa de 13 caracteres:
Sign

‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ ‘9’ CR LF

A posição do sinal é fixa no primeiro caractere, sendo ‘-’ para números negativos ou
‘ ’ (espaço) para números positivos.
O número é representado por 10 caracteres. Dígitos não significativos são preenchidos
com ‘ ’ (espaço).
Exemplo, transmissão ASCII do inteiro de valor -285643:
‘-’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘2’ ‘8’ ‘5’ ‘6’ ‘4’ ‘3’ CR LF
A transmissão binária de valores inteiros é realizada utilizando 4 bytes seguido de byte
verificador CRC. A notação segue representação de complemento de dois e ordenação
little-endian (byte mais significativo primeiro).
Exemplo, transmissão binária do inteiro de valor 1234567d:
00 12 D6 87 2C
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5.1.5 Porta de comunicação virtualizada
A interface de comunicação USB do condicionador SD20p (ou programador externo
SD20p-PRG) é mapeada pelos sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac OS) como uma
porta de comunicação serial padrão, permitindo fácil comunicação e compatibilidade
com softwares comerciais que permitam recepção de dados por interface RS232C.
Do ponto de vista do programador a interface mapeada no sistema deve ser aberta,
configurada e transmissão/recepção devem ocorrer da mesma forma que ocorreria em
uma porta RS232 nativa. Não há necessidade de utilização dos sinais de controle (DTR,
RTS, DTR, CTS) ou controle de fluxo.
A porta deve ser inicializada com taxa de comunicação (baudrate) de 115200 bps, 8
databit, sem paridade, 1 stop bit (115200 8N1). Outras velocidades de comunicação não
são suportadas pelo SD20p.

5.1.6 Comunicação ASCII e Binária
A comunicação com os modelos SD20p-USB ou SD20p-RS232 pode ser feita através de
software terminal, comunicação binária ou utilizando software SD20-DataLogger.
A comunicação ASCII permite que o usuário envie comandos texto diretamente para a
interface através de software terminal padrão (Hyperterm, Realterm, Minicom, PuTTY,
entre outros). Os comandos são codificados através de caracteres ASCII (faixa entre 20 e
7E ), seguido do caracter especial CR (Carrier Return = Enter).
Exemplo:		

5

‘VERSION’

CR

A comunicação binária permite a comunicação mais eficiente com o SD20p, acrescido da
capacidade de verificação da integridade das informações transmitidas. A estrutura geral
do pacote é formada por um cabeçalho fixo, 01 , identificação do comando, definição do
tamanho do payload (informações adicionais opcionalmente exigidas pelo comando),
payload e um último byte verificador, CRC-8.
Estrutura típica:

01

CMD TAM

... PAYLOAD, composto de <TAM> bytes

CRC

Para comandos que não exigem informação adicional (sem payload), a estrutura típica do
pacote fica reduzida e o campo TAM é identificado como 00
Estrutura sem payload:

01

CMD

00

CRC

O byte verificado, CRC , é calculado utilizando todos os bytes da estrutura (exceto ele
próprio), da esquerda para direita.
Tomando como exemplo o comando para requisição da versão do firmware, FF , a
estrutura do pacote será composto por 4 bytes:
		 01 FF 00
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A sequência de cáculo do CRC-8 ocorreria da esquerda para direita:
			
byte 01 ,
byte FF ,
byte 00 ,

CRC
CRC
CRC
CRC

=
=
=
=

00 (inicialização)
07
E6
BC

O pacote final para transmissão será composto pela sequência:
		 01 FF 00 BC
Para detalhes para função hash utilizada e algorítmos de cálculo do byte verificador CRC8 consulte “5.5 Cálculo do byte verificador CRC-8”, página 112.

5

TEMPORIZAÇÃO DE ENVIO
O tempo de envio entre bytes não deve ser superior a 5s para transmissão de pacotes
ASCII ou superior a 1s para transmissão de pacotes binários. No evento de violação
desta temporização ocorrerá descarte de todo o pacote, sem processamento ou
retorno de erro.
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5.2 Requisição de leituras
5.2.1 Requisição ‘x’ ou ‘?’ - Leitura calibrada, ASCII
Retorna a leitura calibrada do sistema, calculada utilizando os parâmetros STDMAX,
STDMIN, CALMAX e CALMIN (veja seção “5.4 Calibração do sistema de medição”, página
109, para detalhes do processo de calibração interno do condicionador SD20p).
‘x’
CR ou
Requisição:		
‘?’
CR ou
			
			 01 D0 00 D1
‘S99999999.99999999’
Retorno ASCII:

CR LF

Exemplo:
Requisição:		
Retorno ASCII:

‘?’
CR
‘ 50.02000000’

CR LF

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.

5.2.2 Requisição ‘X’ - Leitura calibrada, ASCII, TX contínua
Retorna continuamente a leitura calibrada do sistema, calculada utilizando os parâmetros
STDMAX, STDMIN, CALMAX e CALMIN (veja seção “5.4 Calibração do sistema de medição”,
página 109, para detalhes do processo de calibração interno do condicionador SD20p).

5

‘X’
CR ou
Requisição:		
			 01 D1 00 C4
‘S99999999.99999999’ CR LF
Retorno ASCII:
			 ‘S99999999.99999999’ CR LF
			
(repete transmissão continuamente)
Exemplo:
‘X’
CR
Requisição:		
‘ 50.02000623’
CR LF
Retorno ASCII:
‘ 50.02000837’
CR LF
			
‘ 50.02000782’
CR LF
			
			
(repete transmissão continuamente)
O número de leituras transmitidas por segundo é definida pela configuração do filtro
primário, FIR. Consulte “5.3.20 Parâmetro SPS”, página 98 para informações adicionais.
Veja seção “5.2.9 Requisição ‘0’ - Interrupção de transmissão contínua”, página 78, para
detalhes do processo de interrupção da transmissão contínua de dados.
Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.2.3 Requisição ‘f’ - Leitura calibrada, BINÁRIA
Retorna a leitura calibrada do sistema, calculada utilizando os parâmetros STDMAX,
STDMIN, CALMAX e CALMIN (veja seção “5.4 Calibração do sistema de medição”, página
109, para detalhes do processo de calibração interno do condicionador SD20p).
‘f’
CR ou
Requisição:		
			 01 D2 00 FB
Retorno BINÁRIO: MSB ... ... ... ... ...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Requisição:		
Retorno BINÁRIO:
			

‘f’
CR
40 49 18 CF 3C C2 86 CF A3
(valor 50.19382438 codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.

5.2.4 Requisição ‘F’ - Leitura calibrada, BINÁRIA, TX contínua
Retorna continuamente a leitura calibrada do sistema, calculada utilizando os parâmetros
STDMAX, STDMIN, CALMAX e CALMIN (veja seção “5.4 Calibração do sistema de medição”,
página 109, para detalhes do processo de calibração interno do condicionador SD20p).
‘F’
CR ou
Requisição:		
			 01 D3 00 EE
Retorno BINÁRIO: MSB ... ... ... ... ... ... LSB CRC
			 MSB ... ... ... ... ... ... LSB CRC
			
(repete transmissão continuamente)

5

Exemplo:
‘F’
CR
Envio ASCII:		
40 49 18 CF 35 4A 0F 23 DE
Retorno ASCII:
			 40 49 18 CF 3C FC 7A EC 6F
			
(repete transmissão continuamente)
O número de leituras transmitidas por segundo é definida pela configuração do filtro
primário, FIR. Consulte “5.3.20 Parâmetro SPS”, página 98 para informações adicionais.
Veja seção “5.2.9 Requisição ‘0’ - Interrupção de transmissão contínua”, página 78, para
detalhes do processo de interrupção da transmissão contínua de dados.
Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.2.5 Requisição ‘a’ - Leitura bruta do filtro, ASCII
Retorna a leitura bruta do filtro secundário do conversor A/D do sistema, tipicamente
empregada para calibração externa do sistema de medição (veja seção “5.4 Calibração do
sistema de medição”, página 109, para detalhes).
‘a’
CR ou
Requisição:		
			 01 D4 00 85
‘S9999999999’
Retorno ASCII:

CR LF

Exemplo:
Requisição:		
Retorno ASCII:

‘a’
CR
‘ 736684’

CR LF

Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

5.2.6 Requisição ‘A’ - Leitura bruta do filtro, ASCII, TX contínua
Retorna continuamente a leitura bruta do filtro secundário do conversor A/D do sistema,
tipicamente empregada para calibração externa do sistema de medição (veja seção “5.4
Calibração do sistema de medição”, página 109, para detalhes).
‘A’
CR ou
Requisição:		
			 01 D5 00 90
‘S9999999999’
CR LF
Retorno ASCII:
‘S9999999999’
CR LF
			
			
(repete transmissão continuamente)

5

Exemplo:
‘A’
CR
Requisição:		
‘ 736684’
CR LF
Retorno ASCII:
‘ 736692’
CR LF
			
‘ 736674’
CR LF
			
			
(repete transmissão continuamente)
O número de leituras transmitidas por segundo é definida pela configuração do filtro
primário, FIR. Consulte “5.3.20 Parâmetro SPS”, página 98 para informações adicionais.
Veja seção “5.2.9 Requisição ‘0’ - Interrupção de transmissão contínua”, página 78, para
detalhes do processo de interrupção da transmissão contínua de dados.
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.
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5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do filtro, BINÁRIA
Retorna a leitura bruta do filtro secundário do conversor A/D do sistema, tipicamente
empregada para calibração externa do sistema de medição (veja seção “5.4 Calibração do
sistema de medição”, página 109, para detalhes).
‘b’
CR ou
Requisição:		
			 01 D6 00 AF
Retorno BINÁRIO: MSB ... ... LSB CRC
Exemplo:
‘b’
CR
Requisição:		
Retorno BINÁRIO: 00 0B 3D AC B1
			(valor +736684d)
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

5.2.8 Requisição ‘B’ - Leitura bruta do filtro, BINÁRIA, TX contínua
Retorna continuamente a leitura bruta do filtro secundário do conversor A/D do sistema,
tipicamente empregada para calibração externa do sistema de medição (veja seção “5.4
Calibração do sistema de medição”, página 109, para detalhes).
‘B’
CR ou
Requisição:		
			 01 D7 00 BA
MSB
...
...
LSB CRC
Retorno ASCII:
			 MSB ... ... LSB CRC
			
(repete transmissão continuamente)

5

Exemplo:
‘B’
CR
Requisição:		
00 16 5A 2B 80
Retorno ASCII:
			 00 16 56 CF CE
			
(repete transmissão continuamente)
O número de leituras transmitidas por segundo é definida pela configuração do filtro
primário, FIR. Consulte “5.3.20 Parâmetro SPS”, página 98 para informações adicionais.
Veja “5.2.9 Requisição ‘0’ - Interrupção de transmissão contínua”, página 78, para
detalhes do processo de interrupção da transmissão contínua de dados.
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.
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5.2.9 Requisição ‘0’ - Interrupção de transmissão contínua
Interrompe qualquer transmissão contínua de leituras em andamento.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

’0’
(nenhum)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

01 DF 00 12
(nenhum)

CR

5
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5.3 Parâmetros internos
5.3.1 Parâmetro ADCRES
Retorna a resolução de trabalho do conversor analógico-digital. Para o modelo SD20p1Vpp/TTL a resolução pode ser ajustada via dip-switches (veja “4.1.1 Ajustes via dipswitch - modelo 1Vpp/TTL”, página 46); para demais modelos a resolução de trabalho
é fixa em 24-bit.
Valor padrão:
24
‘ADCRES’
CR
‘S9999999999’

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

CR LF

01 15 00 7D
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘ADCRES’
CR
‘
24’

CR LF

01 15 00 7D
00 00 00 18 48
(indica resolução de conversão de 24-bit)

Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.
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5

5.3.2 Parâmetro BOOTCNT
Retorna o número de ciclos de inicialização realizados pelo SD20p desde fabricação.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

’BOOTCNT’ CR
‘ 9999999999’

CR LF

01 11 00 29
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

‘BOOTCNT’ CR
‘
143’

CR LF

01 11 00 29
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO: 00 00 00 8F A4
			(valor +143d)
Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.

5
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5.3.3 Parâmetro BOOT
Retorna configuração do modo de transmissão após inicialização do condicionador.
Valor padrão:
‘0’ (condicionador permanece em modo standby).
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
			
			
			
			
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
bm / ASCII
30 ou ‘0’
58 ou ‘X’
46 ou ‘F’
41 ou ‘A’
42 ou ‘B’

’BOOT’
‘0’
‘X’
‘F’
‘A’
‘B’

CR
CR
CR
CR
CR
CR

01 14 00 68
00 00 00 bm

CRC

LF
LF
LF
LF
LF

ou
ou
ou
ou

Significado
Nenhuma transmissão será realizada após inicialização. Condicionador
permanece em modo standby, aguardando recepção de comandos.
Dispara transmissão contínua de leituras calibradas, formato ASCII. Veja
seção “5.2.2 Requisição ‘X’ - Leitura calibrada, ASCII, TX contínua”, página
74.
Dispara transmissão contínua de leituras calibradas, formato BINÁRIO.
Veja seção “5.2.4 Requisição ‘F’ - Leitura calibrada, BINÁRIA, TX contínua”,
página 75.
Dispara transmissão contínua de leituras brutas, formato ASCII. Veja
seção “5.2.6 Requisição ‘A’ - Leitura bruta do filtro, ASCII, TX contínua”,
página 76.
Dispara transmissão contínua de leituras brutas, formato BINÁRIO. Veja
seção “5.2.8 Requisição ‘B’ - Leitura bruta do filtro, BINÁRIA, TX contínua”,
página 77.

Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.
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5

5.3.4 Parâmetro BOOT=<MODE>
Define modo de transmissão após inicialização do condicionador.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
		
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
bm/MODE
30 ou ‘0’
58 ou ‘X’
46 ou ‘F’
41 ou ‘A’
42 ou ‘B’

5

’BOOT=<MODE>’ CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 14 04 00 00 00
ACK

ou

bm

CRC

NACK

Significado
Nenhuma transmissão será realizada após inicialização. Condicionador
permanece em modo standby, aguardando recepção de comandos.
Define transmissão contínua de leituras calibradas, formado ASCII, após
inicialização. Veja seção “5.2.2 Requisição ‘X’ - Leitura calibrada, ASCII, TX
contínua”, página 74.
Define transmissão contínua de leituras calibradas, formado BINÁRIO,
após inicialização. Veja seção “5.2.4 Requisição ‘F’ - Leitura calibrada,
BINÁRIA, TX contínua”, página 75.
Define transmissão contínua de leituras brutas, formado ASCII, após
inicialização. Veja seção “5.2.6 Requisição ‘A’ - Leitura bruta do filtro,
ASCII, TX contínua”, página 76.
Define transmissão contínua de leituras brutas, formado BINÁRIO, após
inicialização. Veja seção “5.2.8 Requisição ‘B’ - Leitura bruta do filtro,
BINÁRIA, TX contínua”, página 77.

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
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BOOT=F
‘OK’ CR LF

CR

01 14 04 00 0B 00 46 BF
06
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5.3.5 Parâmetro CALMAX
Retorna a leitura do condicionador associada ao padrão máximo (STDMAX).
Valor padrão:
1000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘CALMAX’ CR
‘S9999999999’

CR LF

01 0E 00 BD
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

‘CALMAX’ CR
‘ 736684’

CR LF

01 0E 00 BD
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO: 00 0B 3D AC B1
			(valor +736684d)
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

5
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5.3.6 Parâmetro CALMAX=<NUM> ou CALMAX=ADC
Define a leitura do condicionador que é associada ao padrão máximo (STDMAX).
Se o argumento passado for ‘ADC’ ou 80 00 00 00 , armazena a leitura atual do
condicionador no parâmetro.
Envio ASCII:		
			
Retorno ASCII:

‘CALMAX=<NUM>’ CR ou
‘CALMAX=ADC’
CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF

01 0E 04 MSB ... ... LSB CRC ou
Envio BINÁRIO:
			 01 0E 04 80 00 00 00 D8
Retorno BINÁRIO: ACK ou NACK
Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

5

CALMAX=736684
‘OK’ CR LF

CR

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
			

CALMAX=ADC
CR
‘OK’ CR LF
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 0E 04 00 0B 3D AC 58
06
(define valor +736684d)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 0E 04 80 00 00 00 D8
06
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

CALIBRAÇÃO
A alteração do parâmetro CALMAX ou CALMIN automaticamente dispara o cálculo
dos coeficientes de calibração COEFK e COEFC. Consultar seção “5.4 Calibração do
sistema de medição”, página 109, para detalhes dos cálculos realizados.
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5.3.7 Parâmetro CALMIN
Retorna a leitura do condicionador associada ao padrão mínimo (STDMIN).
Valor padrão:
1500000
‘CALMIN’
CR
‘S9999999999’

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

CR LF

01 0F 00 A8
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

‘CALMIN’
CR
‘ 1477789’

CR LF

01 0F 00 A8
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO: 00 16 8C 9D 4F
			(valor +1477789d)
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

5
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5.3.8 Parâmetro CALMIN=<NUM> ou CALMIN=ADC
Define a leitura do condicionador que é associada ao padrão mínimo (STDMIN).
Se o argumento passado for ‘ADC’ ou 80 00 00 00 , armazena a leitura atual do
condicionador no parâmetro.
Envio ASCII:		
			
Retorno ASCII:

‘CALMIN=<NUM>’ CR ou
‘CALMIN=ADC’
CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF

01 0F 04 MSB ... ... LSB CRC ou
Envio BINÁRIO:
			 01 0F 04 80 00 00 00 F1
Retorno BINÁRIO: ACK ou NACK
Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

5

CALMIN=1477789
‘OK’ CR LF

CR

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
			

CALMIN=ADC
CR
‘OK’ CR LF
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 0F 04 00 16 8C 9D 8F
06
(define valor +1477789d)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 0F 04 80 00 00 00 F1
06
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

CALIBRAÇÃO
A alteração do parâmetro CALMAX ou CALMIN automaticamente dispara o cálculo
dos coeficientes de calibração COEFK e COEFC. Consultar seção “5.4 Calibração do
sistema de medição”, página 109, para detalhes dos cálculos realizados.
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5.3.9 Parâmetro CALZERO
Retorna a leitura do condicionador associada ao padrão de referenciamento de zero
(STDZERO).
Valor padrão:
1000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘CALZERO’ CR
‘S9999999999’

CR LF

01 13 00 03
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

‘CALZERO’ CR
‘ 736684’

CR LF

01 13 00 03
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO: 00 0B 3D AC B1
			(valor +736684d)
Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.
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5.3.10 Parâmetro CALZERO=<NUM> ou CALZERO=ADC
Define a leitura do condicionador que é associada ao padrão de referenciamento de zero
(STDZERO).
Se o argumento passado for ‘ADC’ ou 80 00 00 00 , armazena a leitura atual do
condicionador no parâmetro.
Envio ASCII:		
			
Retorno ASCII:

‘CALZERO=<NUM>’ CR ou
‘CALZERO=ADC’
CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF

01 13 04 MSB ... ... LSB CRC ou
Envio BINÁRIO:
			 01 13 04 80 00 00 00 84
Retorno BINÁRIO: ACK ou NACK
Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

5

CALZERO=736684
‘OK’ CR LF

CR

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
			

CALZERO=ADC
CR
‘OK’ CR LF
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 13 04 00 0B 3D AC 04
06
(define valor +736684d)

Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 13 04 80 00 00 00 84
06
(armazena a leitura atual do condicionador no parâmetro)

Para detalhes da codificação de valores inteiros empregados pelo conversor A/D, consultar
seção “5.1.4 Notação numérica - inteiros”, página 71.

REFERENCIAMENTO DE ZERO
A alteração do parâmetro CALZERO dispara o cálculo do coeficiente de calibração
COEFC. Consultar seção “5.4 Calibração do sistema de medição”, página 109, para
detalhes dos cálculos realizados.
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5.3.11 Parâmetro COEFC
Retorna valor do coeficiente de ajuste de zero utilizado na calibração.
Valor padrão:
10.00000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘COEFC’
CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 06 00 15
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘COEFC’
CR
‘ 50.05988069’

CR LF

01 06 00 15
40 49 07 AA 2B A2 9B 20 21
(valor 50.05988069, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.12 Parâmetro COEFC=<NUM>
Define valor do coeficiente de ajuste de zero.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘COEFC=<NUM>’ CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 06 08
ACK

ou

MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘COEFC=50.05988069’
‘OK’ CR LF

CR

01 06 08 40 49 07 AA 2B A2 9B 20 B8
06
(define valor 50.05988069, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.13 Parâmetro COEFK
Retorna valor do coeficiente de ganho utilizado na calibração.
Valor padrão:
-2.00000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘COEFK’
CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 05 00 2A
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘COEFK’
CR
‘- 2.69867292’

CR LF

01 05 00 2A
C0 05 96 E1 D3 F0 01 B0 83
(valor -2.69867292, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.14 Parâmetro COEFK=<NUM>
Define valor do coeficiente de ganho.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘COEFK=<NUM>’
CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 05 08
ACK

ou

MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘COEFK=-2.69867292’
‘OK’ CR LF

CR

01 05 08 C0 05 96 E1 D3 F0 01 B0 92
06
(define valor -2.69867292, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.15 Parâmetro FILTER
Retorna a janela amostral do filtro secundário do condicionador SD20p (MM).
Valor padrão:
1 (inativo)
‘FILTER’
CR
‘S9999999999’

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

CR LF

01 02 00 41
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘FILTER’
‘

CR
2’

CR LF

01 02 00 41
00 00 00 02 0E
(janela amostra do filtro MM w=0,2s)

Para detalhes sobre o filtro secundário MM consultar seção “2.1.2 Filtros digitais”, página
18.
Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.
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5.3.16 Parâmetro FILTER=<NUM>
Define janela temporal do filtro secundário do condicionador SD20p (MM).
Valores válidos:
1 (filtro inativo) ou 2 a 16 (conforme janela temporal).
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘FILTER=<NUM>’
CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 02 04
ACK

ou

MSB

...

...

LSB

CRC

ou

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

FILTER=11
‘OK’ CR LF

CR

01 02 04 00 00 00 0B 33
06
(define janela amostral w=1,1s)

Para detalhes sobre o filtro secundário MM consultar seção “2.1.2 Filtros digitais”, página
18.
Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.

5
TEMPO DE ACOMODAÇÃO
A alteração do filtro primário e/ou secundário reinicializa o processo interno de
aquisição do equipamento. A acomodação de novas leituras pode demorar entre
0,5 e 5 segundos, conforme os valores definidos para os filtros.
FILTER NO MODELO 1VPP/TTL
O parâmetro FILTER não pode ser modificado através de protocolo de comunicação
no modelo SD20p-1Vpp/TTL (utilizado em conjunto com interface SD20p-PRG).
Neste modelo o ajuste do filtro secundário é realizado pelas chaves de ajuste (dipswitches) internas. Veja seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo 1Vpp/TTL”,
página 46.
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5.3.17 Parâmetro HOUR
Retorna o número de horas que o equipamento está em operação. O valor apresentado
representa o tempo operacional desde inicialização em fábrica. O tempo de operação é
continuamente contabilizado em intervalos de 15 minutos .

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘HOUR’
CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 10 00 3C
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘HOUR’
CR
‘ 12.750000’

CR LF

01 10 00 3C
40 29 80 00 00 00 00 00 A4
(valor 12.75 = 12 horas e 45 minutos, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.18 Parâmetro INTERFACE
Retorna informação da interface primária de transmissão de leituras
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
			
			
			
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
mdl
00
01
02
03

‘INTERFACE’
‘1VPP’
‘TTL’
‘USB’
‘RS232’

CR
CR
CR
CR
CR

01 12 00 16
00 00 00 mdl

CRC

LF ou
LF ou
LF ou
LF

Significado
Indica interface primária 1Vpp
(Veja seção “2.3.1 Sinal senoidal em quadratura 1Vpp”, página 30)
Indica interface primária TTL, saída em quadratura
(Veja seção “2.3.2 Sinal digital em quadratura TTL”, página 32)
Indica interface primária USB
(Veja seção “2.3.3 Interface de comunicação USB”, página 34)
Indica interface primária RS232-C
(Veja seção “2.3.4 Interface de comunicação RS232”, página 35)

Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.

5

SAÍDA 1VPP/TTL
No modelo SD20p-1Vpp/TTL é possível alterar a interface de saída através das
chaves de ajuste internas. Veja seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo 1Vpp/
TTL”, página 46, para detalhes.
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5.3.19 Parâmetro SERIAL
Retorna o número serial do equipamento
’SERIAL’
CR
‘ABCDEFGH’

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

CR LF

01 FD 00 96
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:

‘SERIAL’
CR
‘NWIOE66K’

CR LF

01 FD 00 96
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO: 4E 57 49 47 45 36 36 4B 62
			(serial NWIO-E66K)
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5.3.20 Parâmetro SPS
Retorna a taxa de amostragem efetiva do conversor analógico-digital, configuração do
filtro primário do condicionador SD20p (FIR).
Valor padrão:
10
‘SPS’
CR
‘S9999999999’

Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

CR LF

01 01 00 7E
MSB

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘SPS’
‘

CR
10’

CR LF

01 01 00 7E
00 00 00 0A 36
(indica conversão a taxa de 10 amostras/s)

Para detalhes sobre o filtro primário FIR consultar seção “2.1.2 Filtros digitais”, página 18.
Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.

5
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5.3.21 Parâmetro SPS=<NUM>
Define taxa de amostragem efetiva do conversor analógico-digital e por consequência a
configuração do filtro primário do condicionador SD20p (FIR).
Valores válidos:
10 ou 80
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘SPS=<NUM>’
CR ou
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 01 04
ACK

ou

MSB

...

...

LSB

CRC

ou

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

SPS=10
‘OK’ CR LF

CR

01 01 04 00 00 00 0A 4F
06
(define taxa de aquisição em 10 amostras/s)

Para detalhes sobre o filtro primário FIR consultar seção “2.1.2 Filtros digitais”, página 18.
Para detalhes da codificação de valores inteiros consultar seção “5.1.4 Notação numérica
- inteiros”, página 71.

5
TEMPO DE ACOMODAÇÃO
A alteração do filtro primário e/ou secundário reinicializa o processo interno de
aquisição do equipamento. A acomodação de novas leituras pode demorar entre
0,5 e 5 segundos, conforme os valores definidos para os filtros.
SPS NO MODELO 1VPP/TTL
O parâmetro SPS não pode ser modificado através de protocolo de comunicação no
modelo SD20p-1Vpp/TTL (utilizado em conjunto com interface SD20p-PRG). Neste
modelo o ajuste do filtro primário é realizado pelas chaves de ajuste (dip-switches)
internas. Veja seção “4.1.1 Ajustes via dip-switch - modelo 1Vpp/TTL”, página 46.
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5.3.22 Parâmetro STDMAX
Retorna valor do padrão máximo de calibração.
Valor padrão:
10.01000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDMAX’ CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 0C 00 97
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘STDMAX’ CR
‘ 50.04000000’

CR LF

01 0C 00 97
40 49 05 1E B8 51 EB 85 60
(valor +50.040, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.23 Parâmetro STDMAX=<NUM>
Define valor do padrão máximo de calibração.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDMAX=<NUM>’ CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 0C 08
ACK

ou

MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
			

‘STDMAX=50.040’
‘OK’ CR LF

CR

01 0C 08 40 49 05 1E B8 51 EB 85 50
(define valor +50.040, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.

5

Capítulo 5 | Protocolo de Comunicação

101

5.3.24 Parâmetro STDMIN
Retorna valor do padrão máximo de calibração.
Valor padrão:
10.00000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDMIN’
CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 0D 00 82
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘STDMIN’
CR
‘ 50.02000000’

CR LF

01 0D 00 82
40 49 02 8F 5C 28 F5 C3 4D
(valor +50.020, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.

5
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5.3.25 Parâmetro STDMIN=<NUM>
Define valor do padrão máximo de calibração.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDMIN=<NUM>’ CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 0D 08
ACK

ou

MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

CR

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘STDMIN=50.020’
‘OK’ CR LF

CR

01 0D 08 40 49 02 8F 5C 28 F5 C3 15
06
(define valor +50.020, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.26 Parâmetro STDZERO
Retorna valor do padrão de referenciamento de zero.
Valor padrão:
10.00000000
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDZERO’ CR
‘S99999999.99999999’

CR LF

01 0A 00 E9
MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘STDZERO’ CR
‘ 50.04000000’

CR LF

01 0A 00 E9
40 49 05 1E B8 51 EB 85 60
(valor +50.040, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.

5

104

Capítulo 5 | Protocolo de Comunicação

5.3.27 Parâmetro STDZERO=<NUM>
Define valor do padrão máximo de calibração.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘STDZERO=<NUM>’ CR
‘OK’ CR LF ou ‘ERR’ CR LF
01 0A 08
ACK

ou

MSB

...

...

...

...

...

...

LSB

CRC

CR

NACK

Exemplo:
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

‘STDZERO=50.040’
‘OK’ CR LF

CR

01 0A 08 40 49 05 1E B8 51 EB 85 27
06
(define valor +50.040, codificação IEEE-754)

Para detalhes da codificação de valores ponto flutuante, consultar seção “5.1.3 Notação
numérica - ponto flutuante”, página 70.
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5.3.28 Parâmetro VERSION
Retorna versão do firmware do equipamento.
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘VERSION’ CR
‘SD20p v1.0 b0001’ CR LF
01 FF 00 BC
idx 0 idx 1 idx 2 idx 3 idx 4 CRC

idx

Conteúdo

0

Indicativo linha SD20p. Valor fixo A4

1

Versão do firmware, notação decimal. Exemplo 0A indica versão 1.0

2

Identificação de submodelo. Valor padrão 00
Firmware build
Reservado

3
4

Exemplo:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:
			

01 FF 00 BC
A4 0A 00 01 00 F5
(SD20p, versão 1.0, build 01)

5
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5.3.29 Comando RESET
Provoca reinicialização do software do módulo SD20p (soft-reset).
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘RESET’ CR
‘OK’ CR LF
01 FE 00 A9
ACK

5
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5.3.30 Comando RESET=FACTORY
Reinicializa todos os parâmetros armazenados em flash, restaurando os valores de fábrica.
Após reinicialização da flash ocorre reinicialização do software (soft-reset).
Envio ASCII:		
Retorno ASCII:
Envio BINÁRIO:
Retorno BINÁRIO:

‘RESET=FACTORY’
‘OK’ CR LF

CR

01 FE 01 FF B0
ACK

5
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5.4 Calibração do sistema de medição
A obtenção de leituras calibradas do sistema de medição (mm, polegadas ou outra
unidade de interesse) pode ser realizada externamente pelo equipamento hospedeiro
ou internamente ao SD20p.

5.4.1 Calibração externa
O processo de calibração externa baseia-se no processamento externo das leituras
obtidas do condicionador SD20p-USB ou SD20p-RS232 pelo equipamento hospedeiro
(PC, CLP, HMI, entre outros).
Tipicamente o equipamento hospedeiro requisita leituras brutas do SD20p utilizando
uma das funções nativas:
•
•
•
•

“5.2.5 Requisição ‘a’ - Leitura bruta do filtro, ASCII”, página 76;
“5.2.6 Requisição ‘A’ - Leitura bruta do filtro, ASCII, TX contínua”, página 76;
“5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do filtro, BINÁRIA”, página 77;
“5.2.8 Requisição ‘B’ - Leitura bruta do filtro, BINÁRIA, TX contínua”, página 77.

A leitura bruta deve ser multiplicada por um coeficiente de calibração e somada a um
coeficiente de ajuste (também conhecido como coeficiente de offset, preset ou zero) para
obtenção da leitura calibrada;
O coeficiente de calibração deve ser calculado manualmente ou através de rotina
implementada no equipamento hospedeiro, utilizando dois ou mais padrões de
calibração. Em sua forma mais simples o cálculo do coeficiente de calibração é realizado
utilizando os valores reais dos padrões de referência (informados pelo usuário) e os
respectivos valores obtidos do SD20p para cada um dos padrões inseridos no sistema
de medição. O ganho do sistema é calculado pela divisão da diferença dos padrões pela
diferença das leituras observadas.
O coeficiente de ajuste (offset ou zeramento) é obtido diretamente como a diferença da
leitura calculada (utilizando o coeficiente de ganho) e o valor real do padrão.
O algoritmo típico para calibração com dois padrões, cálculo do valor de referenciamento
e cálculo da medida final é descrito a seguir:
Procedimento para calibração externa utilizando dois padrões
1. O sistema solicita que o usuário insira o padrão mínimo no dispositivo de medição.
Este padrão de calibração deve ter um valor conhecido (variável stdmin).
2. O comando ‘a’ CR ou ‘b’ CR é transmitido para o SD20p. O valor retornado é
armazenado para uso posterior (variável calmin). Veja seção “5.2.5 Requisição ‘a’ Leitura bruta do filtro, ASCII”, página 76, ou “5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do
filtro, BINÁRIA”, página 77, para detalhes destes comandos.
3. O sistema solicita que o usuário insira o padrão máximo no dispositivo de medição.
Este padrão de calibração deve ter um valor conhecido (variável stdmax).
4. O comando ‘a’ CR ou ‘b’ CR é transmitido para o SD20p. O valor retornado é
armazenado para uso posterior (variável calmax). Veja seção “5.2.5 Requisição ‘a’ -

Capítulo 5 | Protocolo de Comunicação

109

5

Leitura bruta do filtro, ASCII”, página 76, ou “5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do
filtro, BINÁRIA”, página 77, para detalhes destes comandos.
5. O coeficiente de ganho, coefK, é calculado como:

6. O coeficiente de ajuste, coefC, é calculado como:
ou
Cálculo da leitura calibrada e referenciada
(com coefK e coefC já conhecidos)
1. O comando ‘a’ CR ou ‘b’ CR é transmitido para o SD20p. O valor retornado é
armazenado para uso posterior (variável raw). Veja seção “5.2.5 Requisição ‘a’ - Leitura
bruta do filtro, ASCII”, página 76, ou “5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do filtro,
BINÁRIA”, página 77, para detalhes destes comandos.
2. O valor calibrado, calibratedValue, é obtido como:

Procedimento de referenciamento de zero
(com coefK já conhecido)
1. O sistema solicita que o usuário insira o padrão de referenciamento de zero no
dispositivo de medição. Este padrão de calibração deve ter um valor conhecido
(variável stdpreset). O padrão de referenciamento pode ser o padrão máximo, mínimo
ou qualquer outro padrão desejado.
2. O comando ‘a’ CR ou ‘b’ CR é transmitido para o SD20p. O valor retornado é
armazenado para uso posterior (variável calpreset). Veja seção “5.2.5 Requisição ‘a’ Leitura bruta do filtro, ASCII”, página 76, ou “5.2.7 Requisição ‘b’ - Leitura bruta do
filtro, BINÁRIA”, página 77, para detalhes destes comandos.
3. O novo coeficiente de ajuste, coefC, é calculado como:

5
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5.4.2 Calibração interna
Os módulos SD20p-USB e SD20p-RS232 possuem a capacidade de efetuar calculo does
coeficientes de ganho e ajuste internamente, transmitindo diretamente a leitura calibrada
do sistema.
A calibração é baseada em dois padrões de referência e deve ser feita com o envio de
alguns comandos via interface terminal (modo ASCII) ou pacotes BINÁRIOS.
A parametrização inicial deve ser feita com a informação do valor do padrão máximo,
padrão mínimo e padrão de referenciamento de zero utilizados. Por exemplo:
Envio ASCII:		
Envio ASCII:		
Envio ASCII:		

‘STDMIN=50.020’
‘STDMAX=50.040’
‘STDZERO=50.040’

CR
CR
CR

Para calibração o usuário deve inserir o padrão mínimo no dispositivo e requisitar
armazenamento da leitura atual do conversor:
Envio ASCII:		

‘CALMIN=ADC’

CR

O padrão máximo deve ser então inserido e e requisição do armazenamento da leitura
atual do conversor deve ser feito:
Envio ASCII:		

‘CALMAX=ADC’

CR

Nesse momento o equipamento automaticamente calcula o coeficiente de ganho
(COEFK) e coeficiente de ajuste de zero (COEFC), permitindo imediata requisição de
leituras calibradas. Por exemplo:
Requisição:		
Retorno ASCII:

‘?’
CR
‘ 50.04000000’

CR LF

Periodicamente, para referenciamento de zero, basta efetuar envio da função CALZERO:
Envio ASCII:		

‘CALZERO=ADC’

CR

Consulte capítulo “5.1 Protocolo de Comunicação”, página 69, e capítulo “5.2 Requisição
de leituras”, página 74, para detalhes dos comandos disponíveis e diferentes formas de
envio e requisição.

MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL
Todos os valores definidos pelo usuário ou calculados pelo sistema são armazenados
na memória não-volátil do equipamento, sendo restaurados automaticamente
após inicialização do sistema.
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5.5 Cálculo do byte verificador CRC-8
Diversos pacotes de requisição e retorno especificados neste documento utilizam um
byte verificador do tipo CRC (Cyclic Redundancy Check). Este código verificador é uma
função hash baseado no polinômio x8+x2+x+1 e têm como função garantir a integridade
das informações durante sua transmissão ou recepção.
O cálculo do byte verificador CRC-8 é relativamente simples e pode ser implementada de
diversas formas. Seu cálculo tipicamente ocorre pela chamada cíclica da função CRC, byte
a byte do pacote de dados, sendo o resultado do byte anterior utilizado para o cálculo do
CRC do byte seguinte.
Como referência para desenvolvedores de aplicações segue abaixo exemplo de duas
implementações da função CRC-8 e exemplo de uso, tanto para linguagem C/C++
quanto para linguagem Delphi/Pascal. As funções utilizam princípio de look-up table
para máxima velocidade de cálculo.

5.5.1 Exemplo de implementação da função CRC-8 – C/C++
/* (!) fragmento de código */
/* ---------------------------------------------------------------------------------------*/
const unsigned char CRC8_TABLE[256] = {
0x00,0x07,0x0E,0x09,0x1C,0x1B,0x12,0x15,0x38,0x3F,0x36,0x31,0x24,0x23,0x2A,0x2D,
0x70,0x77,0x7E,0x79,0x6C,0x6B,0x62,0x65,0x48,0x4F,0x46,0x41,0x54,0x53,0x5A,0x5D,
0xE0,0xE7,0xEE,0xE9,0xFC,0xFB,0xF2,0xF5,0xD8,0xDF,0xD6,0xD1,0xC4,0xC3,0xCA,0xCD,
0x90,0x97,0x9E,0x99,0x8C,0x8B,0x82,0x85,0xA8,0xAF,0xA6,0xA1,0xB4,0xB3,0xBA,0xBD,
0xC7,0xC0,0xC9,0xCE,0xDB,0xDC,0xD5,0xD2,0xFF,0xF8,0xF1,0xF6,0xE3,0xE4,0xED,0xEA,
0xB7,0xB0,0xB9,0xBE,0xAB,0xAC,0xA5,0xA2,0x8F,0x88,0x81,0x86,0x93,0x94,0x9D,0x9A,
0x27,0x20,0x29,0x2E,0x3B,0x3C,0x35,0x32,0x1F,0x18,0x11,0x16,0x03,0x04,0x0D,0x0A,
0x57,0x50,0x59,0x5E,0x4B,0x4C,0x45,0x42,0x6F,0x68,0x61,0x66,0x73,0x74,0x7D,0x7A,
0x89,0x8E,0x87,0x80,0x95,0x92,0x9B,0x9C,0xB1,0xB6,0xBF,0xB8,0xAD,0xAA,0xA3,0xA4,
0xF9,0xFE,0xF7,0xF0,0xE5,0xE2,0xEB,0xEC,0xC1,0xC6,0xCF,0xC8,0xDD,0xDA,0xD3,0xD4,
0x69,0x6E,0x67,0x60,0x75,0x72,0x7B,0x7C,0x51,0x56,0x5F,0x58,0x4D,0x4A,0x43,0x44,
0x19,0x1E,0x17,0x10,0x05,0x02,0x0B,0x0C,0x21,0x26,0x2F,0x28,0x3D,0x3A,0x33,0x34,
0x4E,0x49,0x40,0x47,0x52,0x55,0x5C,0x5B,0x76,0x71,0x78,0x7F,0x6A,0x6D,0x64,0x63,
0x3E,0x39,0x30,0x37,0x22,0x25,0x2C,0x2B,0x06,0x01,0x08,0x0F,0x1A,0x1D,0x14,0x13,
0xAE,0xA9,0xA0,0xA7,0xB2,0xB5,0xBC,0xBB,0x96,0x91,0x98,0x9F,0x8A,0x8D,0x84,0x83,
0xDE,0xD9,0xD0,0xD7,0xC2,0xC5,0xCC,0xCB,0xE6,0xE1,0xE8,0xEF,0xFA,0xFD,0xF4,0xF3};

5

unsigned char data[10] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
unsigned char i;
unsigned char crc;
crc = 0x00;
for(i=0;i<10;i++)
crc = CRC8_TABLE[(crc ^ data[i]) & 0xff];
/* ---------------------------------------------------------------------------------------*/

Após execução da estrutura de repetição a variável crc conterá o valor 39H referente ao
cálculo do CRC-8 para todos os 10 bytes contidos no vetor data[ ].
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5.5.2 Exemplo de implementação da função CRC-8 – Delphi/Pascal
{ (!) fragmento de código }
{ ---------------------------------------------------------------------------------------}
CRC8_TABLE: array [0..255] of byte = (
$00,$07,$0E,$09,$1C,$1B,$12,$15,$38,$3F,$36,$31,$24,$23,$2A,$2D,
$70,$77,$7E,$79,$6C,$6B,$62,$65,$48,$4F,$46,$41,$54,$53,$5A,$5D,
$E0,$E7,$EE,$E9,$FC,$FB,$F2,$F5,$D8,$DF,$D6,$D1,$C4,$C3,$CA,$CD,
$90,$97,$9E,$99,$8C,$8B,$82,$85,$A8,$AF,$A6,$A1,$B4,$B3,$BA,$BD,
$C7,$C0,$C9,$CE,$DB,$DC,$D5,$D2,$FF,$F8,$F1,$F6,$E3,$E4,$ED,$EA,
$B7,$B0,$B9,$BE,$AB,$AC,$A5,$A2,$8F,$88,$81,$86,$93,$94,$9D,$9A,
$27,$20,$29,$2E,$3B,$3C,$35,$32,$1F,$18,$11,$16,$03,$04,$0D,$0A,
$57,$50,$59,$5E,$4B,$4C,$45,$42,$6F,$68,$61,$66,$73,$74,$7D,$7A,
$89,$8E,$87,$80,$95,$92,$9B,$9C,$B1,$B6,$BF,$B8,$AD,$AA,$A3,$A4,
$F9,$FE,$F7,$F0,$E5,$E2,$EB,$EC,$C1,$C6,$CF,$C8,$DD,$DA,$D3,$D4,
$69,$6E,$67,$60,$75,$72,$7B,$7C,$51,$56,$5F,$58,$4D,$4A,$43,$44,
$19,$1E,$17,$10,$05,$02,$0B,$0C,$21,$26,$2F,$28,$3D,$3A,$33,$34,
$4E,$49,$40,$47,$52,$55,$5C,$5B,$76,$71,$78,$7F,$6A,$6D,$64,$63,
$3E,$39,$30,$37,$22,$25,$2C,$2B,$06,$01,$08,$0F,$1A,$1D,$14,$13,
$AE,$A9,$A0,$A7,$B2,$B5,$BC,$BB,$96,$91,$98,$9F,$8A,$8D,$84,$83,
$DE,$D9,$D0,$D7,$C2,$C5,$CC,$CB,$E6,$E1,$E8,$EF,$FA,$FD,$F4,$F3);
data: array [0..9] of byte = ($00,$01,$02,$03,$04,$05,$06,$07,$08,$09);
i: integer;
crc: byte;
crc := $00;
for i:=0 to 9 do
crc := CRC8_TABLE[(crc XOR data[i]) AND $ff];
{
}

----------------------------------------------------------------------------------------

Após execução da estrutura de repetição a variável crc conterá o valor 39H referente ao
cálculo do CRC-8 para todos os 10 bytes contidos no vetor data[ ].
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5.6 Tabela ASCII
A tabela abaixo é apresentada apenas como referência para o desenvolvedor.

5

Dec
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

114

Oct
000
001
002
003
004
005
006
007
010
011
012
013
014
015
016
017
020
021
022
023
024
025
026
027
030
031
032
033
034
035
036
037

Hex
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
00A
00B
00C
00D
00E
00F
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
01A
01B
01C
01D
01E
01F

Binário
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
00001101
00001110
00001111
00010000
00010001
00010010
00010011
00010100
00010101
00010110
00010111
00011000
00011001
00011010
00011011
00011100
00011101
00011110
00011111

Chr
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
XON

DC2
XOFF

DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

Dec
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

Oct
100
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133
134
135
136
137

Hex
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
04A
04B
04C
04D
04E
04F
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
05A
05B
05C
05D
05E
05F

Binário
01000000
01000001
01000010
01000011
01000100
01000101
01000110
01000111
01001000
01001001
01001010
01001011
01001100
01001101
01001110
01001111
01010000
01010001
01010010
01010011
01010100
01010101
01010110
01010111
01011000
01011001
01011010
01011011
01011100
01011101
01011110
01011111

Chr
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
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Dec
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

Oct
040
041
042
043
044
045
046
047
050
051
052
053
054
055
056
057
060
061
062
063
064
065
066
067
070
071
072
073
074
075
076
077

Hex
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
02A
02B
02C
02D
02E
02F
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
03A
03B
03C
03D
03E
03F

Binário
00100000
00100001
00100010
00100011
00100100
00100101
00100110
00100111
00101000
00101001
00101010
00101011
00101100
00101101
00101110
00101111
00110000
00110001
00110010
00110011
00110100
00110101
00110110
00110111
00111000
00111001
00111010
00111011
00111100
00111101
00111110
00111111

Chr
SP
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
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Dec
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Oct
140
141
142
143
144
145
146
147
150
151
152
153
154
155
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
172
173
174
175
176
177

Hex
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
06A
06B
06C
06D
06E
06F
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
07A
07B
07C
07D
07E
07F

Binário
01100000
01100001
01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010
01111011
01111100
01111101
01111110
01111111

Chr
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL
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6.1 Identificação da possível fonte do problema
Sistema de medição eletropneumático são reconhecidos por sua elevada robustez e
mínima exigência de manutenção. Aplicações podem trabalhar por vários anos em
ambiente de chão-de-fábrica sem apresentar problemas funcionais.
Existem situações, entretanto, que problemas são identificados logo no início da utilização
do equipamento ou após vários meses de uso. Para auxiliar o usuário identificar a fonte
dos problemas, os próximos capítulos detalham conceitos e componentes básicos do
processo de medição.

6.2 Depuração do circuito pneumático e ferramental
6.2.1 Contaminação do fornecimento de ar comprimido
A contaminação do ar comprimido fornecido ao sistema é a causa primária de problemas
no sistema de medição. Tipicamente os contaminantes no ar comprimido podem ser
agrupados em contaminantes particulados, óleos e água.
A contaminação por água/umidade deve ser evitada ou reduzida, porém não provoca
problemas funcionais ao equipamento. Esse tipo de contaminação é naturalmente
expelida pelo fluxo de ar comprimido em escape e não deixa resíduos internos ao sistema
de medição.
A contaminação por óleos e particulados, por outro lado, deve ser evitada ao máximo.
Esse tipo de contaminação possui a tendência de aderir nos circuitos internos e provocar
ataque químico dos elementos pneumáticos. Com o tempo a deposição desse material
provoca mal funcionamento do equipamento e exige retorno à Metrolog para completo
desmonte e limpeza.
A saturação rápida dos filtros de ar comprimido (particulado e coalescente) e presença
de óleo na conexão de entrada do sistema são indícios que o sistema de ar comprimido
necessita revisão.
Os problemas mais usuais decorrentes da contaminação do ar comprimido são:
•
•

Redução gradativa da estabilidade das leituras;
Apresentação de coeficientes de calibração muito elevados ou incapacidade de
calibração do sistema (em casos de contaminação extrema).
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6.2.2 Verificação dos componentes pneumáticos
O sistema de medição eletropneumática identifica variações dimensionais
submicrométricas através da medição de variações de pressões muito pequenas
no ferramental de medição. Para que esse processo ocorra com elevada exatidão e
repetibilidade é necessário que os componentes pneumáticos utilizados resultem em
perfeita vedação durante movimentação do ferramental.
Considerações importantes dos componentes pneumáticos:
•
•
•
•

Sempre utilize mangueiras pneumática em poliuretano com diâmetro externo
controlado de 6mm. Nunca utilize mangueiras com diâmetro interno controlado;
Efetue corte adequado nas extremidades das mangueiras, preferenciamente com
ferramenta de corte específica para esse fim;
Certifique-se que as mangueiras se encontram perfeitamente encaixadas nas
conexões engate-rápido. É importante que a mangueira seja inserida até encostar no
batente interno da conexão;
Nunca modifique ou substitua conexões presentes no SD20p. As conexões utilizadas
foram homologadas para aplicações de instrumentação. Em caso de necessidade de
substituição entre em contato com a assistência técnica Metrolog.

6.2.3 Verificação do ferramental de medição
A correta construção do ferramental utilizado para inspeção dimensional da peça, seja
ogiva de medição, ferradura, anel-pneumático, entre outros, é de extrema importância
para obtenção de leituras exatas e com adequada repetibilidade.
A contrução desses dispositivos, apesar de aparentemente simples, exige conhecimento
profundo de técnicas de tratamento de materiais, usinagem, retífica e polimento de
precisão.
Tipicamente o ferramental é avaliado durante a fabricação para garantia de adequada
linearidade, R&R e exatidão das leituras obtidas, porém em muitas situações é recomendável
a verificação de algumas características básicas para avaliação da qualidade construtiva
e funcional do ferramental.

6

Os tópicos a seguir decorrem sobre alguns fundamentos básicos do processo de medição
pneumático e procedimentos simples que podem ser utilizados na verificação funcional
da maioria dos sistemas de medição baseados nesse princípio. Os exemplos utilizam
como base uma ogiva de medição simples, de apenas 1 circuito e 2 jatos de saída
(inspeção de diâmetro interno), porém os fundamentos podem ser aplicados à diversas
outras geometrias construtivas.
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Características construtivas fundamentais
Todos os sistemas de medição pneumáticos compartilham detalhes construtivos
comuns. A geometria desses detalhes pode variar conforme o processo de produção
ou necessidades especiais da aplicação, porém suas funções básicas permanecem as
mesmas:
•

Jatos de escape

Usualmente são construídos com geometria circular, com diâmetro típico variando entre
0,8 e 1,2mm. Em aplicações específicas pode ser utilizado jatos retangulares para restrição
da área de contato necessária para medição ou aplicação de apalpadores flutuantes (jetleaf ) para permitir medição de regiões extremamente limitadas.
•

Área de contato

A definição da área de contato se refere a região contínua que deve existir na frente do
jato para que seja possui realizar medição estável e correta. Tipicamente é necessário
uma superfície contínua mínima de 3mm a partir do centro do jato para que o sistema
retorno leitura correta da distância. Essa característica limita, por exemplo, a capacidade
de medição de diâmetro na borda de entrada de um furo.
•

Rebaixo de escape

O processo de medição pneumático converte variações de pressão localizadas em
variações dimensionais. As variações de pressão são referenciadas com a pressão
atmosférica local, ponto de referência do sistema.
A Figura 6-1 exibe geometrias convencionais do rebaixo de escape.
Vale notar que inadequado escape do ar comprimido provoca aumento da pressão
local e incorreta identificação de variação dimensional pelo equipamento. Conforme a
necessidade da aplicação é necessário construção de canais auxiliares para escoamento
do ar.

6
Figura 6-1. Ogiva com diferentes perfis de rebaixo de escape
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Medição pneumática - Curva de resposta e linearidade
O sistema de medição pneumático, em essência, converte pequenas variações de pressão
(decorrentes da variação de fluxo de escape do ar comprimido) em variações dimensionais
extremamente precisas. A relação dessas grandezas, entretanto, possui acentuada nãolinearidade na maioria das geometrias construtivas convencionais.
Tipicamente este fato não é considerado (ou conhecido) pois a ogiva de medição trabalha
em uma limitada região da curva de resposta do sistema, região cuja linearidade se
aproxima de uma reta perfeita, conforme ilustrado na Figura 6-2.

Distância do jato à superfície (mm)

A curva da Figura 6-2 representa a resposta típica de um jato de medição variando
distância de medição entre 0mm (jato faceando superfície de medição, ocorrendo total
obstrução do fluxo de ar, indicado pela ponta extrema direita da curva) até distância de
aproximadamente 0,5mm, limite máximo de detecção (indicado pela ponta extrema
esquerda da curva).
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

Região linear
(~0,080mm)
0

10

20
30
40
50
60
70
80
Leitura do condicionador (normalizada %)

90

100

Figura 6-2. Curva de resposta típica de um jato de medição pneumático
Durante a construção de uma ferramenta de medição é necessário controle fino das
folgas entre os jatos e a peça a ser inspecionada para que a região de trabalho fique
o mais próximo possível do centro da curva resposta do sistema, onde a linearidade é
ótima. Essas folgas são função da tolerância da peça e da geometria construtiva dos jatos.
O posicionamento da região de medição próximo aos extremos da curva resposta pode
acarretar um ou mais problemas no sistema de medição:

6

•
•
•
•
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Baixa sensibilidade do sistema, exigindo alto ganho do condicionador de sinal e
possível instabilidade nas leituras (especialmente em escala de 0,0001mm);
Não linearidade na resposta do sistema, com difícil detecção pelo operador,
especialmente se apenas 2 padrões estejam sendo empregados na calibração do
dispositivo;
Possível saturação do campo de medição, resultando em medições incorretas,
especialmente se a peça estiver além dos limites de tolerância considerados no
processo;
Passagem por regiões onde pode ocorrer ressonância devido a passagem do fluxo do
ar comprimido pela geometria do jato de escape, gerando flutuações nas medidas
observadas.
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Avaliação da região de trabalho da ferramenta de medição
Uma forma simples de avaliar a região de trabalho da ogiva de medição consiste em
utilizar o próprio sistema de medição para observar a excursão máxima possível e sua
simetria em relação a um ponto médio:
•

•
•
•

Calibre o sistema de medição com auxílio de 2 anéis-padrão. Caso o sistema de
medição esteja em avaliação e apresente instabilidade nas leituras, avaliar se a
diferença dimensional apresentada no leitor é próxima a real (não há necessidade de
exatidão para este teste);
Insira um dos anéis-padrão no dispositivo e referencie como leitura zero;
Retire o anel-padrão e verifique a leitura com escape livre do ar comprimido para a
atmosfera;
Efetue bloqueio completo do escape de ar comprimido nos jatos com os dedos.
Verifique a leitura registrada;

Idealmente seria esperado leituras aproximadamente simétricas para as duas condições
extremas de medição (escape livre e bloqueio total). Caso a assimetria seja expressiva
(superior a 30% da amplitude dimensional observada no ensaio) recomenda-se avaliação
da construção da ogiva pelo fabricante. Uso da ogiva nessa condição é possível, porém
faz-se necessária avaliação criteriosa do impacto na exatidão (devido a aumentada nãolinearidade) e do R&R do dispositivo (devido a possível baixa sensibilidade de trabalho).
Em caso de falha neste teste recomenda-se também avaliação da simetria e balanceamento
pneumático da ogiva. Em muitos casos a detecção de região de trabalho inadequada do
ferramental pneumático indica pobre construção do dispositivo e possível presença de
problemas secundários.
Avaliação do balanceamento da ferramenta de medição
Nas ferramentas de medição utilizadas para medição de diâmetros tipicamente são
empregados jatos diametralmente opostos ou distribuidos radialmente de forma
uniforme. Essa distribuição permite compensação da folga de inserção entre a peça e o
ferramental de medição.
Para que a compensação seja efetiva e não provoque erros no processo de medição é
necessário que os jatos apresentem simetria e balanceamento idealmente iguais. Essas
características são instrinsecamente construtivas e de dificil avaliação com dispositivos
de medição tradicionais. Usualmente deve ser utilizado o próprio sistema de medição
eletrônico para avaliação dessas diferenças.
Para avaliação do balanceamento de uma ogiva de medição proceda da seguinte forma:
•
•
•

Calibre o sistema de medição com auxílio de 2 anéis-padrão;
Bloqueie um dos jatos da ogiva com o dedo, deixando o outro jato com escape livre
de ar, conforme indicado na Figura 6-3. Referencie a leitura como zero;
Alterne o jato bloqueado, de forma análoga a anterior. Verifique a leitura registrada.
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Bloqueio do
jato de saída
Escape livre
para a atmosfera

Figura 6-3. Avaliação de balanceamento em ogiva - bloqueio de um jato de saída
Idealmente, na medição do segundo jato, seria esperado leitura identica ao primeiro (no
caso a própria referência zero). Nessa situação seria constatado que a geometria dos jatos
é muito semelhante e a perda de carga observada é igual.
Caso seja observada variações expressivas do balanceamento (tipicamente superior
a 0,003mm em um sistema adequadamente calibrado) é necessário reavalização da
construção da ogiva, com eventual rebalanceamento dos jatos.
Para avaliação de ogivas com múltiplos jatos conjugados em apenas um circuito
pneumático, processa de forma similar, permitindo escape livre do ar comprimido em
apenas um jato por vez. As leituras observadas devem apresentar mínima divergência.
A utilização de ogiva com jatos desbalanceados pode, a princípio, não apresentar desvios
significativos das leituras, porém contribue para degradação do R&R e maior incerteza
do sistema, especialmente em aplicações com medição dinâmicas (batimento radial,
ovalização, etc).

6

Avaliação da simetria de folgas na ferramenta de medição
Uma característica construtiva importante dos sistema de medição pneumático diz
respeito à simetria das folgas na ferramenta de medição.
Tipicamente ogivas pneumáticas são construídas com rebaixo do jato de alguns
centésimos, garantindo que permaneçam protegidos dentro do corpo da ogiva e ao
mesmo tempo permaneçam a uma distância calibrada da peça para manutenção da
região operacional linear.
Diferenças de distância entre a face dos jatos e a parede da peça podem provocar
variações de pressão em regiões diferentes da curva resposta do sistema, degradando
a capacidade de leitura diferencial da ogiva. Esse tipo de situação é usualmente notada
durante avaliação de R&R do dispositivo.
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A avaliação da distância efetiva entre a face do jato e a parede da peça é complexa de
ser realizada, entretanto é possível avaliar rapidamente a distância entre a face do jato
e o corpo da ogiva. Como a construção do corpo da ogiva tipicamente é realizada com
grande precisão da linha de centro e acabamento fino de superfície, esta análise se torna
válida. Para avaliação das folgas proceda da seguinte forma:
•
•
•

•

Calibre o sistema de medição com auxílio de 2 anéis-padrão;
Bloqueie um dos jatos da ogiva com o dedo, deixando o outro jato com escape livre
de ar, conforme indicado na Figura 6-4;
Na altura do jato livre, posicione a face polida de um bloco-padrão de forma a
mantê-la sempre tangente a superfície. Movimente o bloco padrão até o ponto em
que esteja perfeitamente normal a face do jato. Esta posição é facilmente detectada
acompanhando-se a leitura do equipamento. Durante a movimentação do blocopadrão será possível observar a redução da leitura até um ponto mínimo, de inflexão,
onde voltará a subir. Neste ponto de inflexão referencie a leitura como zero;
Alterne o jato bloqueado, de forma análoga a anterior. Procure novamente o ponto
de inflexão da leitura, onde o bloco-padrão se encontrará posicionado perfeitamente
normal sobre o jato de saída. Verifique a leitura registrada.

Bloqueio do
jato de saída

Figura 6-4. Avaliação de simetria de folgas - auxílio com bloco-padrão
Idealmente, na medição do segundo jato, seria esperado leitura identica ao primeiro (no
caso a própria referência zero). Nessa situação seria constatado que as folgas construtivas
dos jatos é muito semelhante.
Caso seja observada variações expressivas nas leituras (tipicamente superior a 0,003mm
em um sistema adequadamente calibrado) é necessário reavalização da construção da
ogiva, com eventual retifica da face dos jatos.
Uma outra situação a ser observada é o bloqueio quase total do jato pelo posicionamento
da face do bloco-padrão. Essa ocorrência pode indicar construção da ogiva sem rebaixo,
situação não recomendada e que possivelmente viola a região correta de trabalho.
Reavaliação construtiva é recomendada.
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6.3 Led indicador de condição operacional
Internamente o condicionador SD20p dispõe de led de indicação da condição operacional
do equipamento, conforme indicado na Figura 6-5.

Figura 6-5. SD20p - Led indicador de condição operacional
O led efetua indicações na cor vermelha e verde, conforme Tabela 6-14.
Led vermelho aceso durante 3
segundos após energização
Led verde piscante com período
de 1 segundo
Led vermelho com duas piscadas
rápidas em intervados de 1
segundo

Indica inicialização normal do sistema. Durante esse
período o equipamento realiza auto-diagnóstico e
inicialização dos periféricos.
Indica funcionamento normal do equipamento.
Indicação de detecção de falha no equipamento pelo
processo de auto-diagnóstico. Entrar em contato com a
assistência técnica.

Tabela 6-14. Led indicador de condição operacional

6
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6.4 Atualização de firmware
O software interno dos condicionadores série SD20p (firmware) pode ser atualizado em
campo, permitindo que novos recursos ou correções sejam rapidamente implementadas
em dispositivos em uso.

6.4.1 Atualização do modelo SD20p-1Vpp/TTL
O modelo SD20p-1Vpp/TTL não possui interface dados e exige o gravador externo
SD20p-PRG para sua atualização.
1. Desconecte o condicionador SD20p-1Vpp/TTL do equipamento hospedeiro.
2. Remova a tampa traseira do condicionador. Para detalhes consulte instruções na
seção “4.1 Configuração básica de uso”, página 46.
3. Encaixe o conector de gravação do programador SD20p-PRG no conector interno
PRG_DIAG, conforme Figura 6-6. Observe o alinhamento do fio vermelho do cabo
com o pino 1 do conector.
4. Prossiga com a atualização, conforme instruçõe da “6.4.4 Utilitário para atualização
do firmware SD20p”, página 126.

6

Figura 6-6. Conexão do programador SD20p-PRG ao condicionador SD20p-1Vpp/TTL

6.4.2 Atualização do modelo SD20p-RS232
A atualização do condicionador SD20p-RS232 é realizada diretamente por sua interface
de comunição, RS232C. Basta conectá-lo a uma porta de comunicação disponível no PC e
efetuar os procedimentos descritos na seção “6.4.4 Utilitário para atualização do firmware
SD20p”, página 126.
Opcionalmente é possível conectá-lo a conversores RS232-USB, RS232-RS485 ou placas
multi-I/O. Nesses cenários é necessário consultar instruções específicas do fabricante a
respeito da instalação de drivers especiais para comunicação.
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6.4.3 Atualização do modelo SD20p-USB
A atualização do condicionador SD20p-USB é realizada diretamente por sua interface
de comunição, USB. Basta conectá-lo a uma porta de comunicação disponível no PC e
efetuar os procedimentos descritos na seção “6.4.4 Utilitário para atualização do firmware
SD20p”, página 126.
A versão USB pode ser conectada a portas nativas USB 2.0 ou HUBs USB.

6.4.4 Utilitário para atualização do firmware SD20p
O utilitário de atualização, SD20p_FU, pode ser obtido no website da Metrolog ou
através de requisição à assistência técnica. Não há necessidade de instalação no sistema
ou previlégios de administração para sua utilização, exceto para instalação inicial do
driver USB ou liberação de acesso à portas de comunicação, caso bloqueadas. O software
é compatível com Windows XP e versões posteriores.
Para atualização dos modelos SD20p-USB ou SD20p-1Vpp/TTL (com programador USB
SD20p-PRG) é necessário instalação prévia do driver USB, CDM21206_WHQL. O driver
pode ser obtido no website da Metrolog ou através de requisição à assistência técnica.
Sua instalação é exigida apenas uma vez, previamente a conexão do dispositivo ao PC, e
exige previlégios de administrador no sistema operacional.
Para iniciar a atualização execute o utilitário de atualização SD20p_FU.exe.

Figura 6-7. Utilitário de atualização de firmware - Tela inicial

6

Conecte o quipamento ao PC (via RS232 ou USB), e pressione Prosseguir.

Figura 6-8. Utilitário de atualização de firmware - Conexão do equipamento ao PC
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O utilitário irá varrer todas as portas de comunicação disponíveis a procura de módulos
SD20p conectados e listá-los para seleção. Escolha o módulo a ser atualizado, conforme
indicado na Figura 6-9. Pressione Prosseguir para continuar.

Figura 6-9. Utilitário de atualização de firmware - Escolha do equipamento
A janela de parâmetros internos, Figura 6-10, exibe número serial, horímetro e ciclos de
inicialização do condicionador. Estes parâmetros possuem apenas caráter informativo.
Pressione Prosseguir para iniciar o processo de atualização.

Figura 6-10. Utilitário de atualização de firmware - Parâmetros internos
A atualização do firmware interno do condicionador SD20p será iniciada. Aguarde
finalização.

6
Figura 6-11. Utilitário de atualização de firmware - Atualização
Após término da atualização será exibida mensagem de sucesso, conforme mostrado na
Figura 6-12. O equipamento está pronto para uso.
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Figura 6-12. Utilitário de atualização de firmware - Finalização

6

UTILITÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE
O utilitário de atualização não altera ou apaga os parâmetros do usuário,
armazenados na memória flash do condicionador SD20p. Configurações efetuadas
pelo usuário previamente à atualização do firmware são totalmente restauradas
após finalização do processo.
O utilitário de atualização detecta automaticamente o idioma do sistema operacional
para exibição das instruções ao usuário. Caso desejado é possível especificar o
idioma adicionando o parâmetro -pt (para Português) ou -en (para Inglês) a linha
de execução do utilitário.
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