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Autor - dr inż. Józef Zawada 

Instrukcja do ćwiczenia nr 15  

 

Temat ćwiczenia 

ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA POMIAROWE  

 

Cel ćwiczenia 

 

Celem niniejszego ćwiczenia jest przedstawienie zasady działania, funkcji i pod-

stawowych parametrów metrologicznych elektronicznych przyrządów pomiarowych, nauka 

obsługi tych przyrządów oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w układach 

automatycznego  przetwarzania danych pomiarowych. 

 

Program ćwiczenia 

1. Suwmiarka elektroniczna 

- przygotowanie przyrządu  do pracy; 

- pomiary bezwzględne; 

- pomiary porównawcze; 

2. Mikrometr elektroniczny 

- przygotowanie przyrządu do pracy; 

- pomiary bezwzględne; 

- pomiary porównawcze; 

3. Czujnik elektroniczny 

- przygotowanie przyrządu do pracy; 

- wprowadzanie wartości początkowej (preselekcja wskazań); 

- pomiary bezwzględne w bezzerowym zakresie wskazań; 

4. Układ automatycznego przetwarzania danych pomiarowych 

- przygotowanie układu do pracy; 

- pomiary z rejestracją wyników; 

- analiza statystyczna uzyskanych wyników; 

 

Literatura 

1. Józef Zawada  ... "Metrologia wielkości geometrycznych", preskrypt, Łódź, 2011 r. 

2. Mitutoyo  .......... "DP-1HS Digimatic Mini Procesor", podręcznik użytkownika; 

3. Mitutoyo  .......... "IDC series 543 Digimatic Indikator", instrukcja obsługi; 

 

Łódź, 2011 r 
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WPROWADZENIE 

Wynalezienie, rozwój i rozpowszechnienie elektronicznych przetworników przemiesz-

czeń, nazywanych również przetwornikami impulsowymi bądź inkrementalnymi, umożliwiło 

powstanie nowej generacji przyrządów pomiarowych, które określa się mianem przyrządów 

elektronicznych lub cyfrowych. W niniejszym ćwiczeniu zostaną przedstawione niektóre 

spośród nich. 

Suwmiarka elektroniczna, której widok pokazano na rys. 1 działa w oparciu o przetwor-

nik pojemnościowy. Liniał przetwornika naklejony jest na prowadnicy, czytnik umieszczony 

jest na suwaku. 

 

1 

2 

3 

4 8 9 10 11 13 

5 6 12 15 14 7 

 
Rys. 1. Suwmiarka elektroniczna (1 - powierzchnie pomiarowe zewnętrzne; 2 - powierzchnie pomiarowe 
wewnętrzne; 3 - wysuwka głębokościomierza; 4 - suwak -; 5 - klawisz ON/OFF (włączający); 6 - klawisz ZERO 
(zerujący wskazanie suwmiarki); 7 - klawisz HOLD (blokada wskazania) -; 8 - klawisz wyboru jednostek;  
9 - śruba zaciskowa; 10 - wyświetlacz ciekłokrystaliczny; 11 – pokrywa gniazda wyjścia; - 12 - pokrywa gniazda 
baterii; 13 – powierzchnia, na której naklejono liniał przetwornika 14 - prowadnica główna; 15 - rolka;  

Przedstawiona wyżej suwmiarka posiada zakres pomiarowy 0150 mm, rozdzielczość 

odczytu - 0,01 mm, graniczną wartość błędu pomiaru 0,020,03 mm i powtarzalność - 0,01 

mm. Charakteryzuje się możliwością wyzerowania wyświetlacza przy dowolnym położeniu 

szczęk pomiarowych, co pozwala na pomiary porównawcze, oraz możliwością wyprowadza-

nia wyników pomiarów, co pozwala na jej wykorzystanie w układach automatycznego prze-

twarzania danych. 

Przedstawiony na rys.2 elektroniczny mikrometr do wymiarów zewnętrznych produkcji 

japońskiej firmy Mitutoyo posiada rozdzielczość odczytu równą 0,001 mm. Błąd przyrządu 

wg danych producenta wynosi  0,001 mm. Do tego należy dodać błąd zliczania (również  

 0,001 mm). Mikrometr ten może pracować zarówno w trybie bezwzględnym (funkcja ABS) 

jak i porównawczym (funkcja ZERO). Dzięki funkcji wstępnego nastawiania wartości 

odniesienia (funkcja ORIGIN) do jego kalibracji można używać wzorców o dowolnych 

długościach. Posiada możliwość wyprowadzania danych pomiarowych. Zasilany jest jedną 

baterią tlenkowo-srebrową (SR-44), której trwałość przy normalnej eksploatacji wynosi około 

1 roku. Ma wbudowaną funkcję samoczynnego wyłączania zasilania (autosleep). 
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8 a) b) 

 

Rys. 2. Elektroniczny mikrometr do wymiarów zewnętrznych produkcji japońskiej f-my Mitutoyo: a) widok z 

przodu, b) widok z tyłu; 1 wyświetlacz LCD, 2 – przycisk ZERO/ABS (przełącznik trybu bezwzględ-

nego i przyrostowego); 3 – przycisk ORIGIN; 4 – przycisk HOLD; 5 – przycisk DATA; 6 – gniazdo 

baterii (bez pokrywy); 7 – bateria tlenkowo-srebrowa; 8 – gniazdo wyprowadzania danych 

 

 

Trzpień 
pomiarowy 
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Zaślepka gniazda 

Końcówka pomiarowa 

Uchwyt 

Pokrywa baterii 

Gniazdo wprowadzania danych 
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Wkręt mocujący pokrywę 

Pierścień 

Wkręt dźwigni 

Korek 

Otwór wężyka do pod-
noszenia końcówki 

 

Rys.3. Elektroniczny czujnik pomiarowyprodukcji japońskiej f -my Mitutoyo; 

Do rodziny elektronicznych przyrządów pomiarowych należy również czujnik, którego 

w idok pokazano na rys. 3. Czujnik ten działa w oparciu o pojemnościowy przetwornik 

przemieszczeń. Jego podstawowe parametry metrologiczne wynoszą 

- zakres pomiarowy ............................. - 12 mm 

- rozdzielczość odczytu ......................... - 0,001 mm 

- maksymalny błąd wskazań  ................. - 0,003 mm 

- błąd kwantowania  ............................ - 0,001 mm 
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Czujnik posiada możliwość wyprowadzania wyników pomiarów dzięki czemu może 

być stosowany w układach automatycznego przetwarzania danych. Funkcja wstępnego 

nastawiania wskazań (PRESET) pozwala na pracę w zakresach bezzerowych bez 

konieczności korygowania wskazań. Możliwość wyzerowania wskazań przy dowolnym 

położeniu trzpienia pomiarowego ułatwia wykonywanie pomiarów porównawczych. Możliwa 

jest również zmiana kierunku pomiaru (+ / -). 

Czujnik zasilany jest dwoma bateriami tlenkowo-srebrnymi (SR44), które wystarczają 

na około 1800 godzin pracy. 

Poza elektronicznymi przyrządami pomiarowymi w niniejszym ćwiczeniu wykorzy-

stany zostanie również specjalizowany mikroprocesor pomiarowy "DP-1HS". Jego widok 

pokazano na rys. 4. 

Rys. 4. Widok zewnętrzny mikroprocesora pomiarowego DP -1HS 

Mikroprocesor "DP-1HS" może wczytać jednorazowo do tysiąca danych pomiarowych. 

Na danych tych realizuje on ściśle określone, zaprojektowane pod kątem statystycznej 

kontroli jakości funkcje.W szczególności: 

- przypisuje wczytywanym danym liczby porządkowe; 

- wyszukuje dane o ekstremalnych wartościach (xmax i xmin) oraz oblicza różnicę pomiędzy 

nimi; 

- oblicza wartość średnią i odchylenie standardowe wczytanych danych; 

- sprawdza, czy wczytane dane spełniają warunek  A  x  B ,  gdzie A i B oznaczają 

wprowadzone uprzednio granice tolerancji; oblicza jaki procent danych nie spełnia tego 

warunku; 

Pokrywa drukarki 

Przełącznik trybu pracy 

Gniazdo wyprow. danych 

Pokrywa papieru 

Gniazdo baterii 

Sygnalizacja 

wyniku kontroli 

Gniazdo zasilania 

Gniazdo zewnętrznego 

sygnału sterującego 

Wyłącznik 

Sygnalizacja 

zasilania 

Gniazdo wprow. danych 
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- grupuje wczytane dane w dwunastu przedziałach wartości: dziesięciu równych 

przedziałach pokrywających pole tolerancji oraz przedziałach (-, A) i (B, +); oblicza 

liczbę danych pomiarowych mieszczących się wewnątrz każdego prze-działu, drukuje 

histogram; 

- oblicza współczynniki zdolności procesu Cp  i  Cpk
*; 

- oblicza wartości parametrów potrzebne do sporządzenia karty kontrolnej x, R dla 

stabilizacyjnej metody SKJ; 

Integralną częścią mikroprocesora "DP-1HS" jest drukarka igłowa o matrycy znaku 

5x7. Wysokość drukowanych znaków wynosi 2.5 mm, prędkość drukowania - 1 linia na 

sekundę. Postać wydruku zależy od trybu pracy mikroprocesora. 

Mikroprocesor "DP-1HS" może pracować w jednym z trzech trybów wybieranych za 

pomocą mikroprzełączników. Wydruki odpowiadające poszczególnym trybom przedstawiono 

na rys. 5. 

Przy pracy w trybie pierwszym wydruk zawiera następujące informacje: 

- rodzaj trybu pracy; 

- granice tolerancji (o ile zostały uprzednio wprowadzone) oraz wartość tolerancji; 

- kolejne numery i wartości poszczególnych danych z ewentualnym zaznaczeniem 

przekroczenia granic tolerancji; 

- dane organizacyjne (nr sprawdzanej części, datę i ew. czas kontroli, nazwisko 

kontrolera); 

- ilość wczytanych danych (N); 

- wartości ekstremalne (MAX, MIN) oraz rozstęp pomiędzy nimi (R); 

- wartość średnią x zbioru wczytanych danych; 

- obciążony (n) i nieobciążony (n-1) estymator odchylenia standardowego zbioru 

wprowadzonych wartości 

- ilość wymiarów zbyt małych (-NG) i zbyt dużych (+NG); 

- procentowy udział wymiarów niewłaściwych (P); 

- współczynniki zdolności procesu Cp i Cpk 

- histogram (wykres przedstawiający rozkład ilości uzyskanych wyników w zależ-ności od 

ich wartości), uzupełniony danymi o wartościach granicznych wymiaru, ilości 

podprzedziałów, ilości danych reprezentowanych przez jeden prostokącik histogramu 

oraz wartościami granic poszczególnych podprzedziałów (A,B,...,J); 

Przy pracy w trybie drugim wykres zawiera podobne informacje z tą tylko różnicą, że 

nie są drukowane kolejne numery danych. Zamiast nich drukowany jest graficzny obraz 

położenia zmierzonej wartości względem wprowadzonych uprzednio wartości granicznych.  

Tryb trzeci stosowany jest wyłącznie w przypadku wykorzystania mikroprocesora do 

statystycznej kontroli jakości (wskaźniki x, R, metoda stabilizacyjna) i ze względu na zakres 

tematyczny niniejszego ćwiczenia nie będzie szerzej omawiany. 

                                                           
*  pojęcia z zakresu SKJ - współczynniki charakteryzujące zdolność określonego  procesu technologicznego do 

   wytworzenia wyrobów spełniających stawiane im wymagania  
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Rys. 5. Wydruki mikroprocesora "DP-1HS" odpowiadające poszczególnym trybom jego pracy 
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PRZEBIEG ĆWICZENIA 

W ramach niniejszego ćwiczenia prezentowane będą: 

- suwmiarka elektroniczna; 

- mikrometr elektroniczny; 

- czujnik elektroniczny; 

- prosty układ automatycznego przetwarzania danych pomiarowych; 

Zakres czynności osób wykonujących ćwiczenie sprowadza się do: 

- przygotowania w/w przyrządów i układu do pracy; 

- wykonania pomiarów wskazanych elementów; 

- wypełnienia karty pomiarów 

A. Suwmiarka elektroniczna 

Przygotowanie suwmiarki elektronicznej do pracy obejmuje ewentualną wymianę 

zużytej baterii, ewentualne podłączenie do układu automatycznego przetwarzania danych oraz 

wyzerowanie przyrządu. 

W celu wymiany baterii należy: 

1) przesunąć pokrywę 9 (rys. 1) w kierunku pokazanym przez znajdującą się na pokrywie 

strzałkę; 

2) po wyskoczeniu zaczepów pokrywy odjąć ją i odłożyć na bok; 

3) podważając lekko paznokciem zużytą baterię wysunąć ją z gniazda; 

4) włożyć w gniazdo nową baterię tak, aby znak + znalazł się w górnym położeniu; 

5) założyć pokrywę baterii. 

W celu podłączenia suwmiarki do układu automatycznego przetwarzania danych (najczęściej 

do mikroprocesora pomiarowego) należy: 

1) przygotować odpowiedni przewód łączący (ozn. 905 409); 

2) za pomocą małego śrubokręta podważyć zaślepkę gniazda wyprowadzania danych (14) 

tak, aby się nieco uniosła; 

3) wyjąć zaślepkę i umieścić ją w pudełku suwmiarki; 

4) odpowiedni wtyk przewodu 905 409 wsunąć w gniazdo wyprowadzania danych; 

5) drugi z wtyków przewodu wsunąć w odpowiednie gniazdo mikroprocesora po-

miarowego. 

Sposób zerowania suwmiarki zależy od rodzaju planowanych pomiarów: 

- przy pomiarach bezwzględnych: 

1) zsuwamy starannie szczęki suwmiarki; 

2) naciskamy klawisz 10 (ON/ZERO); 
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3) przesuwamy suwak wzdłuż prowadnicy i obserwujemy zmieniające się wskazania 

przyrządu; 

4) zsuwamy ponownie szczęki suwmiarki, na wyświetlaczu powinno pojawić się 

wskazanie 0.00 mm. Jeśli tak jest sumiarkę można uznać za wyzerowaną. W 

przeciwnym razie czynności 24 należy powtórzyć; 

- przy pomiarach porównawczych: 

1) wkładamy pomiędzy szczęki suwmiarki przedmiot stanowiący odniesienie (wzorzec); 

2) starannie dosuwany szczęki suwmiarki do powierzchni wzorca; 

3) naciskamy klawisz 10 (ON/ZERO); 

Poprawność wyzerowania przyrządu sprawdzamy poprzez pomiar wzorca. 

Rezultatem tego pomiaru winno być wskazanie 0.00 mm. Jeśli tak jest suwmiarkę można 

uznać za wyzerowaną. Jeśli nie - czynności 13 należy powtórzyć. 

Zadanie 1a 

Przećwiczyć wymianę baterii (niezależnie od jej stanu); 

Zadanie 1b 

Połączyć suwmiarkę z mikroprocesorem pomiarowym, po sprawdzeniu poprawności 

połączenia układ rozłączyć. 

Zadanie 1c 

Po uprzednim wyzerowaniu suwmiarki dokonać pomiaru średnic wskazanych 

wałeczków. Wyniki zamieścić w otrzymanej karcie pomiarów; 

Zadanie 1d 

Po uprzednim wyzerowaniu suwmiarki dokonać pomiaru porównawczego średnic tych 

samych wałeczków względem wskazanego wałeczka wzorcowego. Wyniki zamieścić w 

karcie pomiarów. 

B. Mikrometr elektroniczny 

Przygotowanie mikrometru elektronicznego do pracy obejmuje ewentualną wymianę 

zużytej baterii, ewentualne podłączenie do układu automatycznego przetwarzania danych, 

sprawdzenie poprawności wywzorcowania oraz ewentualne wywzorcowanie przyrządu. 

W celu wymiany baterii należy: 

1) wykręcić pokrywę baterii (rys. 2, poz. 9); 

2) usunąć z gniazda baterię zużytą; 

3) włożyć do gniazda baterię nową tak, aby naniesiony na niej znak + znajdował się na 

zewnątrz; 

4) wkręcić pokrywę baterii; 

W celu podłączenia mikrometru do układu automatycznego przetwarzania danych 

(najczęściej do mikroprocesora pomiarowego) należy: 

1) przygotować odpowiedni przewód łączący (oznaczony kodem 937 387); 

2) odchylić na bok gumową zaślepkę gniazda; 
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3) odpowiedni wtyk przewodu 937 387 wsunąć w gniazdo wyprowadzania da-nych 

(rys. 2, poz. 6); 

4) drugi z wtyków przewodu wsunąć w odpowiednie gniazdo mikroprocesora 

pomiarowego 

Uwaga! Po odłączeniu przewodu 937 387 od mikrometru należy zakryć ponownie 

gniazdo wyprowadzania danych. 

W celu sprawdzenia poprawności wywzorcowania mikrometru należy zmierzyć nim 

znajdujący się na wyposażeniu wzorzec nastawny lub inny końcowy wzorzec długości o od-

powiedniej dokładności. W przypadku mikrometru o zakresie 0 - 25 mm wystarczy doprowa-

dzić do zetknięcia końcówek pomiarowych. Ze względu na obciążenia dynamiczne obroty 

wrzeciona w momencie stykania się go z wzorcem (bądź kowadełkiem) winny być możliwie 

małe. Po osiągnięciu kontaktu zaleca się wykonanie dodatkowego, bardziej energicznego 

obrotu sprzęgiełka, a następnie sprawdzenie wskazania. Winno ono być równe wartości 

naniesionej na wzorcu lub, przy bezpośrednim styku wrzeciona z kowadełkiem, 0.000 mm. 

Jeśli wskazanie jest inne czynności sprawdzające należy powtórzyć, a jeśli wskazywana 

wartość ponownie różni się od wymaganej mikrometr należy wywzorcować. 

Wzorcowanie mikrometru przeprowadza się w oparciu o odpowiednio dokładny końco-

wy wzorzec długości. Sprowadza się ono do takiej regulacji wskazań przyrządu, aby odpo-

wiadały wartości odtwarzanej przez użyty wzorzec. Do wzorcowania najczęściej wykorzysty-

wane są tzw. wzorce nastawcze, tj. wzorce dostarczane przez producentów mikrometrów w 

ramach ich standardowego wyposażenia. Wartości odtwarzane przez te wzorce są najczęściej 

równe dolnym granicom zakresów pomiarowych mikrometrów. 

W celu wywzorcowania mikrometru za pomocą wzorca nastawczego należy: 

1) zamocować mikrometr w uchwycie; 

2) wcisnąć przycisk ORIGIN - na wyświetlaczu pojawi się wartość odpowiadająca dolnej 

granicy zakresu pomiarowego (w naszym przypadku 25.000 mm) i migające "P" 

3) umieścić wzorzec nastawczy pomiędzy kowadełkiem i wrzecionem; 

4) obracając powoli bęben doprowadzić delikatnie do kontaktu powierzchni pomiarowych, 

a następnie energicznie pokręcić sprzęgiełkiem; 

5) wcisnąć  ponownie  przycisk  ORIGIN.  Wyświetlacz  winien  wskazywać 25.000 mm, 

a migające "P" powinno zniknąć; 

W uzasadnionych przypadkach do wzorcowania mikrometrów można użyć innych 

końcowych wzorców długości, np. płytek wzorcowych, przy czym wartości odtwarzane przez 

te wzorce nie muszą być równe wartości dolnego zakresu pomiarowego mikrometru. 

W przypadku wzorcowania mikrometru przy pomocy wzorca odtwarzającego wartość 

inną, niż wartość dolnego zakresu pomiarowego mikrometru należy: 

1) zamocować mikrometr w uchwycie; 

2) obracając bębnem ustawić na wyświetlaczu wartość odtwarzaną przez użyty wzorzec; 

3) wcisnąć przycisk HOLD; 
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4) wcisnąć przycisk ORIGIN -  wyświetlacz winien wskazywać uprzednio wprowadzoną 

wartość  i migające  "P"; 

5) umieścić wzorzec nastawczy pomiędzy kowadełkiem i wrzecionem; 

6) obracając powoli bęben doprowadzić delikatnie do kontaktu powierzchni pomiarowych, 

a następnie energicznie pokręcić sprzęgiełkiem; 

7) wcisnąć ponownie przycisk ORIGIN. Wyświetlacz winien wskazywać wartość 

odtwarzaną przez użyty wzorzec, a migające "P" powinno zniknąć; 

Zadanie 2a 

Przećwiczyć wymianę baterii (niezależnie od jej stanu). 

Zadanie 2b 

Połączyć mikrometr z mikroprocesorem pomiarowym, po sprawdzeniu poprawności 

połączenia układ rozłączyć. 

Zadanie 2c 

Przeprowadzić wzorcowanie mikrometru w oparciu o wskazany wzorzec. 

Zadanie 2d 

Dokonać pomiaru bezwzględnego wskazanych eksponatów. Wyniki zamieścić w karcie 

pomiarów. 

Zadanie 2e 

Dokonać pomiaru porównawczego wskazanych eksponatów względem otrzymanego 

wzorca. Uzyskane wyniki zamieścić w karcie pomiarów. 

C. Czujnik elektroniczny 

Przygotowanie czujnika do pracy obejmuje ewentualną wymianę baterii zasilających, 

ewentualne podłączenie do układu automatycznego przetwarzania danych, zamocowanie 

czujnika w statywie (uchwycie), wybór trybu pracy i kierunku zliczania oraz ewentualną - w 

przypadku pracy w zakresie bezzerowym, nastawę wskazań początkowych. 

W celu wymiany baterii należy: 

1) za pomocą wkrętaka krzyżowego wykręcić wkręt mocujący pokrywę baterii i za-

bezpieczyć go oraz znajdującą się pod nim podkładkę przed zagubieniem; 

2) przytrzymując górną część pokrywy palcem pociągnąć pokrywę do przodu i wyjąć ją; 

3) zainstalować obie baterie tak, aby strony baterii oznaczone znakiem "+" skierowane były 

nazewnątrz; 

4) założyć pokrywę; 

5) naciskając górną część pokrywy dokręcić wkręt mocujący pokrywę; 

Uwaga! 

Obie baterie winny być wymieniane równocześnie, nie należy używać razem 

baterii częściowo zużytej i baterii nowej. 
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Podłączenie czujnika do układu automatycznego przetwarzania danych (mikroprocesora 

pomiarowego) odbywa się w identyczny sposób i za pomocą tego samego przewodu co w 

przypadku mikrometru. 

Czujnik należy zamocować w statywie tak, aby oba elementy utworzyły jedną sztywną 

całość. Trzpień pomiarowy czujnika winien być usytuowany prostopadle do powierzchni 

mierzonej. Końcówka pomiarowa winna stykać się z powierzchnią odniesienia1 tak, aby 

trzpień pomiarowy był lekko wciśnięty. 

Po włączeniu czujnika (przycisk ON/OFF) wyświetlacz wskazuje zawsze2 wartość 

0.000 mm. Jednocześnie zostaje ustanowiony tryb pomiaru bezwzględnego, co sygnalizuje 

wskaźnik w postaci poziomej kreski usytuowanej pod napisem ABS (patrz rys. 6a). Do 

zmiany trybu pomiaru służy przycisk ZERO/ABS. Przed jego użyciem pod stopkę czujnika 

należy wprowadzić wzorzec komparacyjny, tj. obiekt, z którym porównywane będą obiekty 

mierzone. Po wprowadzeniu wzorca na wyświetlaczu pokazuje się wartość jego wymiaru (p. 

rys. 6b). Wciśnięcie klawisza ZERO/ABS powoduje wyzerowanie licznika - na wyświetlaczu 

pojawia się wskazanie 0.000 mm. Jednocześnie czarna pozioma kresa przemieszcza się pod 

napis INC. będący skrótem angielskiego "increase" oznaczającego przyrost (patrz rys. 6c). 

Od tego momentu czujnik będzie bowiem wskazywał różnice (przyrosty) pomiędzy przed-

miotami mierzonymi a wzorcem. 

By wrócić do trybu pomiaru bezwzględnego należy wcisnąć przycisk ZERO/ABS i 

trzymać wciśnięty tak długo, aż kresa wskaźnika trybu pomiaru nie powróci pod napis ABS. 

Ten sam cel można osiągnąć przez wyłączenie i ponowne włączenie czujnika, z tym, że w 

momencie ponownego włączenia czujnika jego końcówka pomiarowa winna stykać się z 

powierzchnią odniesienia (tzn. zajmować takie samo położenie, jak przy pierwszym 

włączeniu). 

      a)             b)        

REV. INC. ABS

0.000 mm

   

REV. INC. ABS

5.000 mm

 
 

      c)             d) 

REV. INC. ABS

0.000 mm

   

REV. INC. ABS

-5.000 mm

 

Rys. 6. Wygląd wyświetlacza przy różnych trybach pracy czujnika 

Do zmiany kierunku zliczania służy przycisk oznaczony  + / - . Przycisk ten działa na 

zasadzie przełącznika, tj. każde jego wciśnięcie zmienia kierunek zliczania na przeciwny. 

Bezpośrednio po włączeniu czujnika ustanowiony zostaje normalny kierunek zliczania, który 

charakteryzuje się tym, że przemieszczaniu trzpienia pomiarowego w głąb korpusu 

                                                           
1 powierzchnia płyty mierniczej lub, przy pomiarach w zakresie bezzerowym, powierzchnia pomiarowa wzorca 

użytego do przesunięcia zakresu pomiarowego czujnika; 

2 niezależnie od początkowego położenia trzpienia pomiarowego 
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towarzyszy wzrost wskazywanej wartości. Wciśnięcie klawisza  + / -  zmienia kierunek 

zliczania na odwrotny, co na wyświetlaczu (p. rys. 6d) sygnali-zowane jest wskaźnikiem w 

postaci poziomej kresy usytuowanej pod napisem REV.  

 (skrót od angielskiego "reverse" - odwrotny). W tym trybie przemieszczaniu się trzpienia 

pomiarowego wgłąb korpusu towarzyszy spadek wskazywanej wartości. Należy w tym 

miejscu podkreślić, że ujemny znak wskazywanych wartości jest możliwy przy obu 

kierunkach zliczania. 

Istotną zaletą czujników elektronicznych jest możliwość wyboru przedziału 

wskazywanych przez czujnik wartości, czyli tzw. preselekcja wskazań. Realizuje się ją 

poprzez wprowadzenie wartości wskazania odpowiadającego wyjściowemu położeniu 

trzpienia pomiarowego, czyli tzw. wskazania początkowego. W wyniku preselekcji zmieniają 

się wartości wskazań ekstremalnych, natomiast różnica tych wskazań jest zawsze taka sama i 

równa się zakresowi pomiarowemu czujnika. 

Wartość początkową wprowadza się za pomocą przycisku PRESET. Obowiązuje 

następująca procedura: 

1. Pod końcówkę pomiarową czujnika wsuwamy odpowiedni wzorzec (przyjmijmy dla 

przykładu, że będzie to płytka wzorcowa o długości nominalnej 23 mm). 

2. Włączamy czujnik przyciskiem ON/OFF; na wyświetlaczu pojawia się widok 

przedstawiony na rys. 7a. 

3. Wciskamy przycisk PRESET i trzymamy wciśnięty tak długo, aż na wyświetlaczu nie 

pojawi się widok pokazany na rys. 7b  (pod każdą z wyświetlanych cyfr pojawia się 

pozioma kreska, skrajna lewa kreska migoce,w górnym prawym rogu wyświetlacza 

pojawia się litera "P"). 

4. Wciśnięciem i natychmiastowym puszczeniem, czyli tzw. kliknięciem przycisku 

PRESET wprowadzamy znak wartości początkowej (każde kliknięcie zmienia 

wprowadzony znak na przeciwny). 

5. Wciskamy przycisk PRESET i trzymamy wciśnięty tak długo, dopóki nie zacznie 

migotać kresa pod cyfrą, którą chcemy zmienić (p. rys. 7c). 

a)           b)          c) 

REV. INC. ABS

0.000 mm

 

REV. INC. ABS

000.000 mm

P

 

REV. INC. ABS

000.000 mm

P

 

d)           e)          f) 

REV. INC. ABS

020.000 mm

P

 

REV. INC. ABS

023.000 mm

P

   

REV. INC. ABS

23.000 mm

 

Rys. 7. Ilustracja procedury wprowadzania wskazania początkowego 
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6. Klikamy przyciskiem PRESET tyle razy, aby nad migocącą kresą pojawiła się właściwa 

cyfra. Ponieważ każde kliknięcie powiększa wyświetlaną cyfrę o jeden, więc w naszym 

przykładzie należy kliknąć dwa razy. Uzyskuje się wtedy widok pokazany na rys. 7d. 

7. Powtarzamy czynności  5  i  6  dla kolejnych wprowadzanych cyfr. 

8. Kończymy wprowadzanie wartości początkowej przez wciśnięcie przycisku PRESET i 

trzymanie go tak długo, aż kresy pod wyświetlanymi cyframi znikną. Zaczyna wtedy 

migotać litera "P" (p. rys. 7e). 

9. Sprawdzamy, czy końcówka pomiarowa jest usytuowana prawidłowo względem 

użytego wzorca (w trakcie procesu nastawiania wartości początkowej mogły wystąpić 

zmiany w położeniu wzorca). 

10. Klikamy przyciskiem PRESET. Migające "P" oraz ewentualne zera z lewej strony 

nastawionej liczby znikają (p. rys. 7f). Czujnik jest gotowy do pomiarów. 

Prezentowany czujnik umożliwia nastawienie każdej wartości z przedziału - 999.999

999.999. 

Zadanie 3a 

Wymienić baterie zasilające czujnik  (niezależnie od ich stanu). 

Zadanie 3b 

Połączyć czujnik z mikroprocesorem pomiarowym. Po sprawdzeniu poprawności 

połączenia układ rozłączyć. Nie zapomnieć o zakryciu gniazda wyprowadzania danych. 

Zadanie 3c 

Pomierzyć wysokości wskazanych eksponatów po uprzednim przygotowaniu czujnika 

do pracy we właściwym zakresie wskazań. Uzyskane wyniki zamieścić w karcie pomiarów. 

D. Układ automatycznego przetwarzania danych pomiarowych 

W niniejszym ćwiczeniu prezentowany jest jeden z najprostszych układów auto-

matycznego przetwarzania danych pomiarowych składający sie z mikrometru elektro-

nicznego i mikroprocesora pomiarowego DP-1HS. Przygotowanie w/w układu do pracy 

obejmuje ustawienie właściwego trybu pracy mikroprocesora, sprawdzenie mikrometru wraz 

z ewentualnym jego wzorcowaniem, połączenie elementów układu, podłączenie zasilania, ew. 

wprowadzenie do pamięci mikroprocesora wartości granicznych sprawdzanego wymiaru i 

ewentualne włączenie (bądź wyłączenie) drukarki. 

Ustawienie wybranego trybu pracy mikroprocesora realizuje się za pomocą mi-

kroprzełączników usytuowanych w prawej bocznej ściance mikroprocesora (p. rys. 4) i 

oznaczonych wspólnym napisem MODE. Położenie mikroprzełączników dla poszczególnych 

trybów pracy określono w poniższej tabeli: 

Przełącznik nr  1 2 3 4 

Tryb 1 OFF OFF Dow. Dow. 

Tryb 2 ON OFF Dow. Dow. 

Tryb 3 Dow. ON Dow. Dow. 
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Sprawdzanie poprawności wskazań mikrometru, jego wzorcowanie oraz podłączanie do 

mikroprocesora przedstawiono w punkcie B niniejszej instrukcji. 

Mikroprocesor pomiarowy DP-1HS może być zasilany przez zespół baterii lub zasilacz 

sieciowy. W pierwszym przypadku podłączenie zasilania sprowadza się do ustawienia 

wyłącznika (rys. 4 - tylna ścianka) w pozycji ON. W przypadku drugim należy najpierw 

połączyć zasilacz z siecią, następnie końcówkę zasilacza wsunąć w gniazdo oznaczone 

napisem ADAPTER (również tylna ścianka) i dopiero wtedy ustawić wyłącznik w położeniu 

ON. W obu przypadkach włączenie zasilania sygnalizowane jest zapaleniem się diody 

oznaczonej napisem POWER (ścianka górna) i, o ile drukarka jest włączona, wydrukowaniem 

komunikatu o aktualnym trybie pracy. 

Aby wprowadzić do pamięci mikroprocesora wartości graniczne kontrolowanego 

wymiaru należy: 

1) wyczyścić pamięć mikroprocesora (przycisk CL); 

2) ustawić tryb wprowadzania wartości granicznych (przycisk TOL. LIMIT); 

3) pokręcając bębnem mikrometru ustawić na wyświetlaczu dolną wartość graniczną i 

nacisnąć przycisk DATA; 

4) operację 3 powtórzyć dla górnej wartości granicznej; 

5) wyjść z trybu wprowadzania wartości granicznych poprzez ponowne wciśnięcie 

przycisku TOL. LIMIT; 

O ile drukarka będzie włączona wykonaniu każdej z w/w czynności towarzyszyć będzie 

wydruk stosownego komunikatu. 

Uwaga! 

 Bezpośrednio po włączeniu mikroprocesora drukarka jest aktywna. Do jej wyłą-

czania/włączania służy działający na zasadzie przełącznika przycisk oznaczony napisem 

PRINTER ON/OFF. 

Zadanie 4a 

Układ automatycznego przetwarzania danych (mikrometr elektroniczny + mikro-

procesor pomiarowy) przygotować do pracy w trybie 2. 

Zadanie 4b 

Wprowadzić do pamięci mikroprocesora podane przez prowadzącego wartości 

graniczne kontrolowanego wymiaru. 

Zadanie 4c 

Dokonać pomiaru średnic wskazanej partii wałków. Uzyskane wyniki wydrukować. 

Uwaga! 

Aby uzyskać wydruk wartości mierzonego wymiaru należy wcisnąć przycisk DATA 

mikroprocesora lub przycisk DATA przyrządu pomiarowego. 

Zadanie 4d 

Wykonać analizę statystyczną uzyskanych wyników pomiarów. 
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Mikroprocesor DP-1HS przeprowadza analizę statystyczną wprowadzonych danych w 

oparciu o jeden ściśle określony algorytm, na który użytkownik nie ma wpływu. Wydruk 

wyników analizy statystycznej uzyskujemy po wciśnięciu przycisku STAT. 

Uwaga! 

Przed załączeniem uzyskanego wydruku do karty pomiarów przeanalizować wszystkie 

znajdujące się na nim informacje. 

-  - 


