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Profilometr stykowy
SJ-210

Podr cznik
ytkownika
Przed u yciem nale y dok adnie przeczyta niniejsz Instrukcj
Obs ugi. Po przeczytaniu nale y j zachowa do wgl du.

KONWENCJE PRZYJ TE W TEJ INSTRUKCJI
rodki ostro no ci
Aby korzysta z przy rz du w sposób prawid owy i bezpieczny, w instrukcjach firmy
Mitutoyo zastosowano ró ne oznakowania dotycz ce bezpiecze stwa (s owa oraz
symbole ostrzegawcze),
ce identyfikacji i ostrzegaj ce przed niebezpiecze stwem
oraz potencjalnymi zagro eniami.
Poni sze znaki oznaczaj

NIEBEZPIECZNE

OSTRZE ENIE

PRZESTROGA

ostrze enia typu ogólnego:

Oznacza bezpo rednie zagro enie niebezpieczn sytuacj , która mo e spowodowa
powa ne obra enia cia a lub mier , je eli nie da si jej unikn .

Oznacza potencjalnie niebezpieczn sytuacj , która mo e spowodowa
obra enia cia a lub mier , je eli nie da si jej unikn .

powa ne

Oznacza potencjalnie niebezpieczn sytuacj , która mo e spowodowa drobne lub
umiarkowane obra enia cia a lub szkody w mieniu.

Poni ej podano oznaczenia szczególnych ostrze
obowi zkowych

, czynno ci zabronionych lub

Ostrzega u ytkownika przed szczególnym zagro eniem. W podanym przyk adzie
oznacza "Uwaga, ryzyko pora enia pr dem".

Zabrania wykonania okre lonej czynno ci. W podanym przyk adzie znaczy "Nie demontowa ".

Okre la konieczno
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wykonania okre lonej czynno ci. Podany przyk ad oznacza "Uziemi ".

i

KONWENCJE PRZYJ TE W TEJ INSTRUKCJI
Ro ne typy uwag
Aby otrzyma wiarygodne wyniki pomiarów i prawid owo operowa
w niniejszej instrukcji zastosowano nast puj ce typy uwag.

przyrz dem,

WA NE • Wa na uwaga, to uwaga, która podaje informacje podstawowe dla wykonania zadania.
Aby wykona dane zadanie, nie mo na jej zignorowa .
• Wa na uwaga, to rodek ostro no ci, który w razie zlekcewa enia mo e spowodowa
utrat danych, obni enie dok adno ci lub nieprawid owe dzia anie, albo uszkodzenie
przyrz du.

UWAGA

Uwaga podkre la lub uzupe nia wa ne elementy tekstu g ównego. Dostarcza ona
informacji, które mog
obowi zywa jedynie w szczególnych sytuacjach (np.
ograniczenie wynikaj ce z okre lonej wielko ci pami ci, konfiguracja sprz tu, lub
informacje szczegó owe dotycz ce okre lonych wersji programu).

WSKAZÓWKA Wskazówka to typ uwagi, która pomaga u ytkownikowi zastosowa technik lub
procedur opisan

w tek cie w ci le okre lonej sytuacji.

Podaje ona równie informacje ród owe zwi zane z omawianym tematem

• Firma Mitutoyo nie bierze odpowiedzialno ci wzgl dem kogokolwiek za utrat lub
szkod spowodowan bezpo rednio lub po rednio wskutek u ywania przyrz du
niezgodnie z niniejsz instrukcj .
•

Informacje zawarte w ninie jszym dokumencie mog

ulega

zmianie bez

uprzedniego zawiadomienia.
Copyright ® 2009 Mitutoyo Corporation. Wszelkie prawa zastrze one.

ii
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Szczególne rodki ostro no ci przy stosowaniu
Aby do maksimum wykorzysta parametry urz dzenia i u ytkowa
bezpieczny, przed u yciem nale y przeczyta niniejsz instrukcj obs ugi

je w sposób

Niniejsza instrukcja obs ugi jest przeznaczona dla u ytkowników profilometru
stykowego SJ-210 typu standard, modelu do pomiaru poprzecznego oraz modelu z
motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem detektora.
Prawie we wszystkich opisach w instrukcji stosowany jest skrót "SJ-210". W przypadku
korzystania z SJ-210 typu unoszonego, instrukcj nale y czyta , przyjmuj c SJ-210 za
profilometr SJ 210 typu unoszonego. O ile nie okre lono inaczej, instrukcja podaje
informacje dotycz ce SJ-210 typu standard oraz SJ-210 typu unoszonego.
Zachowa
rodki ostro no ci opisane ni ej, aby w p e ni wykorzysta
utrzyma wysok dok adno przez d ugi okres czasu.

PRZESTROGA

przyrz d i

Ko cówka pomiarowa tego przyrz du jest bardzo ostre. Uwa aj, aby si nie
skaleczy .

IMPORTANT • Przestrzega instrukcji dotycz cych zasilacza dostarczonego wraz z przyrz dem.
Nie u ywa innego zasilacza, ni dostarczony w komplecie.
• O ile nie okre lono inaczej w instrukcji obs ugi, demontowanie przyrz du jest zabronione.
Spowoduje to uszkodzenie lub awari . Przyrz d zosta dok adnie wyregulowany i
zmontowany przez wytwórc .
• Detektora nie wolno upu ci ani poddawa go wstrz som. Jest to precyzyjna cz

.

• Nie u ytkowa przyrz du w rodowisku, gdzie mo e by poddawany dzia aniu kurzu
i drganiom. Trzyma go z dala od róde ha asu, np. zasilaczy o du ej mocy,
przeka ników wysokiego napi cia itp.
• Unika u ytkowania przyrz du w miejscach charakteryzuj cych si nag ymi zmianami
temperatury. Temperatura otoczenia powinna wynosi od 10 do 30°C (wilgotno
wzgl dna nie wi cej ni 85%, bez kondensacji). Nie ustawia przyrz du w pobli u
grzejników lub w miejscu bezpo rednio nas onecznionym.
• Przechowywa przyrz d w kontrolowanej temperaturze od -10 do 50 °C.
• Podczas monta u detektora uwa aj, aby nie wywiera nadmiernego nacisku na
jednostk posuwu.
• Przed pod czeniem/od czeniem wtyczki lub kabla po czeniowego, wy czy
zasilanie (wykorzystuj c funkcj autowy czania)
• Ko cówka pomiarowa jest bardzo dok adna. Nie wolno jej z ama .
• Przed pomiarem zetrze olej lub kurz z powierzchni mierzonej próbki.
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iii

Gwarancja
W razie, gdyby w przeci gu jednego roku od daty oryginalnego nabycia, wykonanie lub
materia produktu Mitutoyo, za wyj tkiem oprogramowania, okaza o si wadliwe, zostanie on
bezp atnie naprawiony lub wymieniony, zale nie od n aszego wyboru, po op aceniu przez
ytkownika kosztów przesy ki.

Je li produkt ulegnie uszkodzeniu wskutek jednego w ni ej wymienionych powodów, jego
naprawa b dzie atna nawet je li jest on obj ty gwarancj .
1

Uszkodzenie lub zniszczenie wskutek niew
przeróbki.

ciwego obchodzenia si lub nieautoryzowanej

2

Uszkodzenie lub zniszczenie w transporcie, wskutek upuszczenia lub przenoszenia
przyrz du po nabyciu.

3

Uszkodzenie lub zniszczenie wskutek niew
i zabezpieczenia.

4

Uszkodzenie lub zniszczenie wskutek niew ciwego napi cia lub u ywania
innych, ni podane parametry zasilania (napi cie, cz stotliwo ).

5

Uszkodzenie lub zniszczenie wskutek po aru, trz sienia ziemi, powodzi, uderzenia
pioruna, innych zdarze losowych, szkód w rodowisku, zanieczyszczenia dymem
lub gazem (np. gazem zawieraj cym siark ).

6

Nieprzedstawienia certyfikatu gwarancji.

7

Innych uszkodze lub zniszcze , za które nasza firma nie mo e wzi
(np. wskutek niew ciwego u ycia produktu.

ciwej konserwacji, przechowywania

odpowiedzialno ci

Gwarancja niniejsza obowi zuje wy cznie wtedy, gdy przyrz d jest
zainstalowany i obs ugiwany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji.

Zgodno

w

ciwie

z przepisami dotycz cymi kontroli eksportu
Produkt niniejszy podlega przepisom kontroli eksportu i jest zaliczany do Kategorii 16
zgodnie z Tabel 1 Rozporz dzenia w sprawie kontroli eksportu lub Kategorii 16
okre lonej w oddzielnej tabeli Rozporz dzenia w sprawie kontroli eksportu, wydanego na
podstawie Ustawy "Foreign Exchange and Foreign Trade Law" obowi zuj cej w Japonii.
Ponadto niniejsza Instrukcja obs ugi podlega przepisom kontroli technologii stosowanej w
produktach podlegaj cych kontroli eksportu, i jest zaliczana do kategorii 16 oddzielnej tabeli
Rozporz dzenia w sprawie wymiany mi dzynarodowej.
Je li produkt lub technologia maj by reeksportowane do dostarczone do dowolnej osoby
trzeciej, prosimy o skontaktowanie si z Mitutoyo przed dokonaniem takiej czynno ci.

iv
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Utylizacja zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego
(Obowi zuje w kr ajach Unii Europejskiej oraz innych krajach
Europy, w których obowi zuj przepisy dotycz ce selektywnej
zbiórki odpadów)
Symbol niniejszy umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, e produkt
niniejszy nie mo e by traktowany jako odpad domowy. Aby zmniejszy wp yw
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) na rodowisko i do minimum
ograniczy ilo tych odpadów na sk adowiskach, prosimy o ponowne wykorzystanie lub
poddanie recyklingowi.
Dodatkowe informacje mo na uzyska u lokalnego dostawcy lub dystrybutora.
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OPIS OGÓLNY SJ-210
W rozdziale niniejszym opisano budow i funkcje miernika SJ-210.

1.1

Opis ogólny SJ-210
Surftest SJ-201 jest warsztatowym przyrz dem do pomiaru chropowato ci,
który odwzorowuje powierzchni ró nych detali po obróbce, oblicza chropowato
powierzchni w oparciu o normy chropowato ci oraz wy wietla wyniki pomiarów.

Proces pomiaru chropowato ci za pomoc SJ-210
Czujnik (zwany dalej „ostrzem”) zamocowany w detektorze SJ-201 odwzorowuje bardzo
drobne nierówno ci powierzchni mierzonego przedmiotu. Pionowe przemieszczenie
ostrza odwzorowuj cego jest przetwarzane na sygna y elektryczne i wy wietlane
w postaci cyfrowej na wy wietlaczu LCD miernika SJ-201.
2. Pionowe przemieszczenie ostrza podczas
przesuwu po powierzchni próbki jest
przekszta cane na sygna y elektryczne.
3. Sygna y elektryczne wychodz ce z
miernika s przeliczane.

Zasilacz AC
(Przyrz d mo e równie by
zasilany z wbudowanego akumulatora).
SJ-210

1. Ostrze detektora przesuwa
si po powierzchni detalu
(powierzchni mierzonej).
DP-1VR
akcesoria dodatkowe

Przedmiot
mierzony

Wydruk i analiza
wyników pomiarów
i zapisanych
danych

4. Wyniki oblicze (pomiarów) s
wskazywane na wy wietlaczu LCD

Drukarka
akcesoria dodatkowe

Kierunek ruchu detektora
Wydruk wyników
pomiarów i
zapisanych danych
Powierzchnia
przedmiotu
mierzonego

Ostrze

Wykonywanie pomiarów za pomoc SJ-210, pod czenie wyposa enia dodatkowego
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Funkcje SJ-210
·

Konstrukcja zapewniaj ca wygod przenoszenia
SJ-201 jest przy rz dem lekkim (masa 0,5 kg), doskonale nadaj cym si do
przenoszenia. Poza tym ma zwart budow dzi ki czemu mo na go nosi i obs ugiwa
jedn r
. Wbudowany akumulator u atwia wykonywanie pomiarów chropowato ci na
warsztacie lub w innych miejscach, gdzie nie ma dost pu do sieci pr du przemiennego.

UWAGA • Gdy przyrz d jest zasilany z sieci poprzez zasilacz AC, akumulator jest ci gle
adowany. Wi cej informacji dotycz cych wbudowanego akumulatora mo na znale
w rozdziale „3.4.1, adowanie wbudowanego akumulatora”.
·

Du y zakres pomiarowy oraz ró ne parametry chropowato ci.
Maksymalny zakres pomiarowy: 360 mm (-200 mm do +160mm) i mo e wy wietla
ró ne parametry chropowato ci powierzchni przedmiotu mierzonego.

·

Funkcja autowy czania dla zaoszcz dzenia poboru energii
Je eli funkcja autowy czania jest w czona podczas zasilania z akumulatora, SJ-210
automatycznie wy cza zasilanie (wchodzi w stan oczekiwania), je li nie b dzie
uruchomiony przez ustalony okres czasu nawet przy w czonym zasilaniu. D ugo
czasu oczekiwania SJ-210 do uruchomienia funkcji autowy czania mo na
regulowa . SJ-210 z achowuje ustawione parametry pomiaru i w yniki pomiarów
w pami ci nawet po wy czeniu zasilania.

·

Kolorowy wy wietlacz z pod wietlaniem i mo liwo transmisji wyników pomiarów do
urz dze zewn trznych
Gdy pod wietlenie wy wietlacza jest w czone, wyniki pomiarów s wyra nie widoczne
nawet, gdy SJ-210 znajduje si w ci emnym miejscu. Wyniki pomiarów mo na równie
przesy
do urz dze zewn trznych jako dane S PC (statystycznego sterowania
procesem). Je eli SJ-210 jest pod czony do k omputera PC, mo na nim sterowa
w sposób zdalny (przesy anie komend uruchamiaj cych wykonywanie pomiarów)
poprzez z cze RS-232C lub USB.

·

Funkcja zapisu wyników pomiarów
SJ-210 mo e zapisywa maksymalnie 10 s erii pomiarów w jednostce g ównej.
Korzystaj c z karty pami ci (akcesoria dodatkowe), mo na zapisa do 500 plików
parametrów pomiarowych oraz do 10000 plików danych pomiarowych. SJ-210
umo liwia równie za adowanie zapisanych danych i ich wy wietlenie na kolorowym
wy wietlaczu i wydruk.

·

Zgodno

z ró nymi normami chropowato ci powierzchni

SJ-201 przesy a wyniki pomiarów w sposób zgodny z ró nymi normami dotycz cymi
chropowato ci powierzchni, obejmuj cymi nowe normy JIS (JIS-B-0601-2001,
JIS-B-0601-1994, JIS-B-0601-1982), VDA, ISO-1997 oraz ANSI.
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Wyposa enie SJ-210 (detektor typu unoszonego)
·

Funkcja motorycznego podnoszenia/opuszczania detektora
W przypadku modelu SJ-210 z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem detektora,
detektor nie styka si z powierzchni mierzon . Dzi ki temu mo na go przygotowa
do pomiarów, gdy ko cówka pomiarowa nie styka si z powierzchni przedmiotu.

UWAGA • O ile nie okre lono inaczej, instrukcja podaje informacje dotycz ce standardowego
modelu SJ-210 oraz modelu z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem detektora.
Wyposa enie SJ-210 (model do pomiaru poprzecznego)
·

Poprzeczny ruch detektora
W przypadku modelu SJ-210 z ruchem poprzecznym, detektor porusza si
w p aszczy nie poziomej. W ten sposób detektor mo na ustawi do po miarów
chropowato ci próbki, która ma ograniczone rozmiary (np. wa korbowy).

UWAGA • O ile nie okre lono inaczej, instrukcja podaje informacje dotycz ce standardowego
modelu oraz modelu do pomiaru poprzecznego).
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1.2

Konfiguracja standardowa SJ-210
W rozdziale niniejszym podano informacje na te mat standardowej konfiguracji zestawu
pomiarowego oraz typowych zastosowa dodatkowych akcesoriów.

SJ-210 typ standard: Konfiguracja standardowa
(Nr kat.178-560-02: nacisk pomiarowy: 4 mN/178-560-01: nacisk pomiarowy 0.75 mN)
Nale y sprawdzi , czy zakupiony zestaw zawiera wszystkie cz

ci pokazane na rysunku.

owica pomiarowa

Jednostka odczytowa
No.178-252

Jednostka posuwu
No.178-230-2

Detektor
No.178-390 (Nacisk pomiarowy: 4 mN)
No.178-296 (Nacisk pomiarowy: 0,75 mN)

Wyposa enie standardowe
Torba transportowa
No.12BAK699

Wzorzec chropowato ci
(w kasecie)
No.178-601(mm)
No.178-602(cale/mm)

Przewód pod czeniowy (1 m)
No.12BAA303

Zasilacz AC
No.12BAK728

Kabel zasilaj cy

Podstawa kalibracyjna
No. 12BAK700
Podr cznik
ytkownika
No. 99MBB122A

Podr czna
instrukcja obs ugi
No. 99MBB123A

Folia ochronna wy wietlacza
No.12BAK820

Przestroga

• Do zasilania przyrz du u ywa tylko zasilacza AC b
cego na wyposa eniu. U ycie
adaptera z przyrz dem innym, ni SJ-210 mo e spowodowa uszkodzenie adaptera lub
przyrz du.

1-4
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1. OPIS OGÓLNY SJ-210
SJ-210 typ z detektorem unoszonym:: Konfiguracja standardowa
(Nr kat.178-562-02: nacisk pomiarowy: 4 mN/178-562-01: nacisk pomiarowy 0.75 mN)
Nale y sprawdzi , czy zakupiony zestaw zawiera wszystkie cz

ci pokazane na rysunku.

owica pomiarowa

Jednostka
odczytowa
No.178-252

Jednostka posuwu
No.178-235

Detektor
No.178-390 (Nacisk pomiarowy: 4 mN)
No.178-296 (Nacisk pomiarowy: 0,75 mN)

Wyposa enie standardowe
Torba transportowa
No.12BAK699

Wzorzec chropowato ci
(w kasecie)
No.178-601(mm)
No.178-602(cale/mm)

Przewód pod czeniowy (1 m)
No.12BAA303

Zasilacz AC
No.12BAK728

Kabel zasilaj cy

Podr cznik
obs ugi
No. 99MBB122A

Podr czna instrukcja
obs ugi
No. 99MBB123A

Podstawa kalibracyjna
No. 12BAK700

Folia ochronna wy wietlacza
No.12BAK820

Przestroga

• Do zasilania przyrz du u ywa tylko zasilacza AC b
cego na wyposa eniu. U ycie
adaptera z przyrz dem innym, ni SJ-210 mo e spowodowa uszkodzenie adaptera lub
przyrz du.

UWAGA • O ile nie okre lono inaczej, instrukcja podaje informacje dotycz ce standardowego
modelu SJ-210 oraz modelu z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem detektora.

No. 99MBB122PL

1-5

SJ-210 typ z ruchem poprzecznym: Konfiguracja standardowa
(Nr kat.178-564-02: nacisk pomiarowy: 4 mN/178-564-02: nacisk pomiarowy 0.75 mN)
Nale y sprawdzi , czy zakupiony zestaw zawiera wszystkie cz

ci pokazane na rysunku.

owica pomiarowa
Jednostka posuwu No.178-233-2
Zespó jednostki posuwu
No.178-234-2

Jednostka odczytowa
No.178-252

Detektor
No.178-386 (Nacisk pomiarowy: 4 mN)
No.178-387 (Nacisk pomiarowy: 0,75 mN)

Wyposa enie standardowe
Torba transportowa
No.12BAK699

Wzorzec
chropowato ci (w
kasecie)
No.178-605(mm)
No.178-606(cale/mm)

Przewód pod czeniowy (1 m)
No.12BAA303

Zasilacz AC
No.12BAK728

Kabel zasilaj cy

Adapter z pryzm
Adapter do ko cówki punktowej No. 12AAE644
Podstawa kalibracyjna
No. 12BAK700

No. 12AAE643

Podr cznik u ytkownika Podr czna instrukcja obs ugi
No. 99MBB122A
No. 99MBB123A
Klucz imbusowy 2.5 mm
No.538615
Wymiar 1.5
No.538613

Przestroga

ruba imbusowa (M3)×8
(4 szt.)
No.390151

Folia ochronna wy wietlacza
No.12BAK820

• Do zasilania przyrz du u ywa tylko zasilacza AC b
cego na wyposa eniu. U ycie adaptera
z przyrz dem innym, ni SJ-210 mo e spowodowa uszkodzenie adaptera lub przyrz du.
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Akcesoria dodatkowe SJ-210
W zale no ci od kszta tu przedmiotu mierzonego, konieczne mo e by u ycie akcesoriów
dodatkowych z profilometrem SJ-210. Zamawiaj c akcesoria dodatkowe, nale y uwzgl dni
mo liwy kszta t przedmiotu mierzonego.

WSKAZÓWKA • Informacje o akcesoriach dodatkowych podano w Rozdziale 14,
“INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210”.
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1.3

Nazwy ka dej cz

ci SJ-210

W tym rozdziale podano nazw ka dej cz

ci (np. klawiszy jednostki odczytowej).

Jednostka odczytowa i g owica pomiarowa
Miernik SJ-201 sk ada si z jednostki odczytowej i g owicy pomiarowej. G owic pomiarow
mo na u
na dw a sposoby: po zamontowaniu w jednos tce odczytowej lub osobno.
W zale no ci od kszta tu przedmiotu mierzonego, atwiejsze mo e by wykonywanie pomiaru
z g owica pomiarow zamontowan w jednostce odczytowej lub oddzielnie. Nale y u
zestawu bardziej odpowiedniego do danego zastosowania.
Jednostka odczytowa

owica pomiarowa
Jednostka posuwu

Detektor

Jednostka odczytowa i g owica pomiarowa

WSKAZÓWKA • Doda tkowe informacje na temat monta u i demonta u g owicy
pomiarowej, patrz 3.2, "Monta i demonta g owicy pomiarowej".

1-8
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1. OPIS OGÓLNY SJ-210
Nazwy ka dej cz

ci g owicy pomiarowej
Jednostka posuwu

ruby do monta u dodatkowej p ozy*

Detektor
Rowek do monta u nó ek

Widok z boku

Ostrze
*: P oza i nó ki to akcesoria dodatkowe.

owica pomiarowa

Pokrywa jednostki odczytowej
Pokryw jednostki odczytowej mo na przesuwa , co umo liwia dost p do przycisków
cych do zmiany ustawie przyrz du znajduj cych si pod spodem.

Jednostka odczytowa

Pokrywa

Pokrywa jednostki odczytowej

No. 99MBB122PL
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Nazwy ka dej cz

ci jednostki odczytowej

Wy wietlacz

Podstawowe klawisze obs ugi
ówne czynno ci obs ugowe SJ-210
wykonywane
s
za
pomoc
nast puj cych 3 klawiszy
Klawisz
[POWER/DATA],
[START/STOP],
[PAGE]

Klawisze obs ugi

Klawisze zmiany nastaw przyrz du

Jednostka odczytowa
<Nazwa ka dego klawisza>
Klawisz [POWER/DATA] klawisz zasilania, danych
Klawisz [START/STOP] uruchamia lub zatrzymuje pomiar
Klawisz [PAGE] klawisz Page
Klawisz [Blue] Klawisz Blue
Klawisz [Red] Klawisz Red
Klawisz [ ], [ ], [
], [
] Klawisze kursora
Klawisz [Esc/Guide] Klawisz Escape/Podpowied
Klawisz [Enter/Menu] Klawisz Enter/Menu

1-10
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1. OPIS OGÓLNY SJ-210
Nazwy gniazd w jednostce odczytowej
Z ty u jednostki odczytowej

Widok po zdj ciu tylnej pokrywy jednostki odczytowej
Gniazdo
prze cznika
no nego

Za lepka gniazda

Pokrywa tylna

cze RS-232C

Gniazdo
zasilacza AC Prze cznik
akumulatora

Widok jednostki odczytowej od spodu

Gniazdo
karty pami ci

cze SPC (Digimatic)

cze
USB

Je eli wtyczka pod czeniowa g owicy
pomiarowej znajduje si w magazynku,
kabel
nale y
w
do
rowka
w jednostce odczytowej.

Wtyczka
pod czeniowa

yta mocuj ca g owic pomiarow

Zaczep g owicy pomiarowej

Widok jednostki odczytowej od ty u i od spodu

No. 99MBB122PL
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KLAWISZE OBS UGOWE
I WY WIETLACZ SJ-210

2.1

Obs uga SJ-210 jest wykony wana za pom oc klawiszy obs ugowych jednostki odczytowej.
W rozdziale niniejszym podano obja nienie podstawowych funkcji klawiszy obs ugowych,
ekranów i ikon wy wietlanych na wy wietlaczu.

Funkcje klawiszy obs ugowych

Podstawowe czynno ci obs ugi SJ-210 (rozpocz cie pomiaru, adowanie parametrów pomiaru,
transfer danych itd.) wykonuje si za pom oc klawiszy obs ugowych. Poni ej opisano
funkcje poszczególnych klawiszy obs ugowych.
Klawisze obs ugowe jednostki odczytowej

Klawisze obs ugi

Po

No. 99MBB122PL

enie klawiszy obs ugi

2-1

Funkcje klawiszy obs ugi
·

Klawisz [POWER/DATA]
y do w czania SJ-210.
Wysy a dane wyj ciowe, gdy do SJ-210 pod czony jest DP-1VR lub drukarka.
y tak e do zapisania wskazania wy wietlanego na wy wietlaczu na karcie pami ci w
formacie .bmp.

·

Klawisz [START/STOP]
Uruchamia lub zatrzymuje pomiar.

·

Klawisz [PAGE]
Wy wietla wyniki pomiarów dla i nnych parametrów, profile mierzone, wykresy, listy
parametrów pomiaru.

·

Klawisz [Blue]
y do powrotu do ekranu startowego, kasowania warto ci liczbowych lub
wykonywania funkcji wy wietlanych na ekranie.

·

Klawisz [Red]
y do wy wietlenia menu podrz dnego, zmiany typu wprowadzanych znaków lub
wykonania funkcji wy wietlanych na ekranie.

·

Klawisze kursorów ([ ], [ ], [ ], [ ]
do wybrania danych pozycji, zmiany strony, wprowadzania liczb/ znaków.

·

Klawisz [Esc/Guide]
y do powrotu do poprzedniego ekranu. Klawisz ten s
zasilania SJ-210.

·

2-2

y tak e do wy czania

Klawisz [Enter/Menu]
y do zatwierdzania zmian ustawie .

No. 99MBB122PL
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2.2

Ekran startowy
Po w czeniu zasilania SJ-210, na wy wietlaczu jednostki odczytowej pojawia si
startowy.
W rozdziale niniejszym opisano elementy i ikony wy wietlane na ekranie startowym.
Wy wietlanie ekranu startowego
Orientacja pionowa
Data

ekran

Funkcje wysy ania danych
W one karty pami ci
Stan akumulatora

Norma chropowato ci

Pr dko

Parametry granicznej d ugo ci fali filtru

przesuwu

Liczba odcinków elementarnych

Parametr

Wy wietlanie poziome
Pr dko
Norma chropowato ci przesuwu

Parametry
granicznej
ugo ci fali filtru

Liczba odcinków
elementarnych

Parametr

UWAGA • Data i Stan akumulatora widoczne u góry ekranu, s wy wietlane na ka dym
ekranie.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zmiany orientacji wy wietlania, patrz11.3, “Zmiana
widoku wyniku oblicze ”.

No. 99MBB122PL
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Wska nik pozycji detektora w zakresie pomiarowym
Gdy detektor jest zainstalowany w g owicy pomiarowej, na ekranie startowym mo na
sprawdzi , czy jego po enie znajduje si w granicach zakresu pomiarowego.
Gdy znajduje si w grani cach zakresu pomiarowego, pole daty u g óry ekranu jest
wy wietlane na niebieskim tle.
Ten pasek zmienia kolor na niebieski.

Ekran startowy (gdy detektor znajduje si w granicach zakresu pomiarowego)
Gdy znajduje si poza granicami zakresu po miarowego, pole daty u góry ekranu jest
wy wietlane na czerwonym tle.
Ten pasek zmienia kolor na czerwony.

Ekran startowy (gdy detektor znajduje si w granicach zakresu pomiarowego)

2-4
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2. KLAWISZE OBS UGOWE I WY WIETLACZ SJ-210
Wska nik na adowania akumulatora
Ikona wskazuj ca stan na adowania akumulatora jest wy wietlana na w y wietlaczu
jednostki odczytowej. W trakcie adowania akumulatora wy wietlana jest ikona sygnalizuj ca
adowanie w toku.
Podczas zasilania z zasilacza AC, akumulator jest automatycznie adowany odpowiednio do
poboru mocy.
Ikona sygnalizuj ca stan
na adowania akumulatora

Po 10 sekundach
migania tej ikony
zasilanie zostanie
wy czone.

Sygnalizacja stanu na adowania akumulatora

100 - 80%

80 - 60%

Wska nik adowania

60 - 40%

40 - 20%

20 - 0%

Wskazanie, gdy
prze cznik akumulatora
jest w pozycji OFF.

adowanie w toku

WA NE • Gdy SJ-210 nie jest zasilany z zasilacza AC, nale y przestrzega nast puj cych wskazówek.
• Gdy na adowanie akumulatora wynosi od 20% do 40%, nale y jak najszybciej
pod czy zasilacz AC.
• Gdy na adowanie akumulatora zbli a si do 0%, zasilacz AC nale y pod czy
natychmiast. Gdy pozostawimy SJ-210 na roz adowanym akumulatorze, wyniki
pomiarów mog zosta skasowane.

WSKAZÓWKA • Dalsze informacje na temat procedury adowania, patrz 3.4.1, “ adowanie
wbudowanego akumulatora”.

No. 99MBB122PL
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2.3

Hierarchia ekranów na wy wietlaczu
W rozdziale tym opisano hierarchi ekranów widocznych na wy wietlaczu.

Sprawdzanie wyników pomiaru

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce sprawdzania wyników pomiaru, patrz Rozdzia 5,
"WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU"

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran startowy
Ekran wskazuj cy wynik pomiaru ka dego parametru

5.1.1

Ekran profilu mierzonej powierzchni

5.1.2

Ekran wykresów

5.1.3

Ekran parametrów pomiaru

5.1.4

Ustawianie parametrów na ekranie startowym

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran startowy
Ekran Menu g ównego
Ekran kalibracji

Rozdzia 6

Ekran menu parametrów pomiaru

Rozdzia 7

Ekran menu wyniku pomiaru

Rozdzia 9

Ekran ustawiania parametrów

Rozdzia 8

Ekran menu konfiguracji urz dzenia

Rozdzia 10

Ekran menu zmiany wskaza

Rozdzia 11

Ekran wyniku pomiaru dla ró nych odcinków
elementarnych

2-6
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Podekrany ekranu kalibracji

WSKAZÓWKA • Dodatkowe informacje na temat kalibracji, patrz Rozdzia 6, "KALIBRACJA”.

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran kalibracji
Ekran Menu kalibracji
Ekran ustawiania warto ci nominalnej

6.4

Ekran ustawiania parametrów kalibracji
Ekran ustawiania liczby pomiarów

6.5.1

Ekran ustawiania normy chropowato ci

6.5.2

Ekran ustawiania filtra

6.5.3

Ekran ustawiania granicznej d ugo ci fali

6.5.4

Ekran ustawiania liczby odcinków

6.5.5

Ekran ustawiania d ugo ci pomiarowej

6.5.6

Ekran ustawiania pr dko ci przesuwu

6.5.7

Ekran ustawiania zakresu pomiarowego

6.5.8

Ekran historii kalibracji

6.6

Ekran sygnalizacji zu ycia ostrza

6.7

Ekran ustawiania warto ci progowej

No. 99MBB122PL
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Podekrany menu parametrów pomiaru

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania parametrów pomiaru, patrz Rozdzia 7,
"ZMIANA PARAMETRÓW POMIARU".

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran menu parametrów pomiaru
Ekran parametrów pomiaru
Ekran zapisu parametrów pomiaru

7.13.2

Ekran zapisu w pami ci wewn trznej
Ekran "Zapisz jako nowe"
Ekran zapisu na karcie pami ci
Ekran ustawiania normy chropowato ci

7.2

Ekran ustawiania profilu mierzonej powierzchni

7.3

Ekran ustawiania parametrów

7.4, Rozdzia 8

Ekran ustawiania filtra

7.5

Ekran ustawiania granicznej d ugo ci fali ( c)

7.6

Ekran ustawiania granicznej d ugo ci fali ( c)
Ekran ustawiania liczby odcinków
Ekran ustawiania d ugo ci pomiarowej
Ekran ustawiania d ugo ci rozp du/ hamowania

7.7
7.8
7.9

Ekran ustawiania pr dko ci przesuwu

7.10

Ekran ustawiania zakresu pomiarowego

7.11

Ekran wyboru adowanych parametrów pomiaru

7.13.3

Ekran adowania z pami ci wewn trznej
Ekran adowania z karty pami ci
Ekran wyboru kasowanych parametrów pomiaru

7.13.4

Ekran kasowania z pami ci wewn trznej
Ekran kasowania z karty pami ci
Ekran zmiany nazwy pliku parametrów pomiaru

7.13.5

Ekran zmiany nazwy pliku w pami ci wewn trznej
Ekran zmiany nazwy pliku na karcie pami ci

2-8
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Podekrany menu wyniku pomiaru

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zarz dzania wynikami pomiarów, patrz Rozdzia
ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY WYNIKÓW POMIARÓW”.

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran menu wyniku pomiaru
Ekran wyboru foldera adowania

9.4

Ekran adowania wyników pomiaru
Ekran wyszukiwania wyników pomiaru
Ekran wyboru foldera zapisu

9.5

Ekran zapisu wyników pomiaru
Ekran "Zapisz jako nowe"
Ekran wyszukiwania wyników pomiaru
Ekran wyboru foldera kasowania

9.6

Ekran kasowania pliku wyników pomiaru
Ekran wyszukiwania wyników pomiaru
Ekran wyboru foldera zmiany nazwy pliku

9.7

Ekran zmiany nazwy pliku wyników pomiaru
Ekran zmiany nazwy pliku
Ekran wyszukiwania wyników pomiaru

No. 99MBB122PL
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9,

Podekrany ustawiania parametrów

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania parametrów, patrz Rozdzia 8, "ZMIANA
PARAMETRÓW".

Hierarchia ekranów
Ekran ustawiania parametrów

Patrz Rozdzia
8.2

Ekran podmenu
Ekran ustawiania parametrów oceny DOBRY/Z Y

8.3

Ekran ustawiania funkcji DOBRY/Z Y
Ekran ustawiania limitu górnego
Ekran ustawiania limitu dolnego
Ekran ustawie szczegó owych
Ekran ustawiania parametrów Sm/Pc/Ppi/Rc

8.4.1

Ekran ustawiania poziomu zliczania
Ekran ustawie parametru HSC

8.4.2

Ekran ustawiania poziomu zliczania
Ekran ustawie parametru mr

8.4.3

Ekran ustawiania linii odniesienia
Ekran ustawiania poziomu ci cia
Ekran ustawie parametru mr(c)

8.4.4

Ekran ustawiania poziomu ci cia
Ekran ustawie dla parametru c

8.4.5

Ekran ustawiania linii odniesienia
Ekran ustawiania poziomu ci cia
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Podekrany konfiguracji urz dzenia

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce konfiguracji urz dzenia, patrz Rozdzia 10,
"KONFIGURACJA URZ DZENIA".

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran menu konfiguracji urz dzenia
Ekran "Data/ czas"

10.2

Ekran ustawiania daty/ czasu
Ekran ustawiania parametrów transmisji danych

10.3.1, 10.3.2,
10.3.3, 10.3.4

Ekran konfiguracji wydruku
Ekran ustawiania powi kszenia pionowego wydruku

10.3.2, 10.3.2.1
10.3.2.2

Ekran ustawiania powi kszenia poziomego wydruku
Ekran ustawiania j zyka

10.4

Ekran ustawiania jednostki posuwu

10.5

Ekran ustawie kalibracji
Ekran ustawiania warto ci nominalnej
Ekran ustawiania jednostek

10.6

Ekran ustawiania separatora dziesi tnego

10.7

Ekran regulacji g

10.8

no ci

Ekran blokowania funkcji obs ugowych

10.9

Ekran ustawiania has a
Ekran formatowania karty pami ci

10.10.1, 10.10.2,
10.10.3, 10.10.4

Ekran obs ugi karty pami ci

10.10.2

Ekran ustawie zapisu pliku tekstowego

10.10.3

Ekran kopii zapasowej

10.10.5

Ekran ustawiania funkcji autowy czania

10.11

Ekran ustawiania czasu oczekiwania
Ekran ustawiania zegara wewn trznego

10.12

Ekran ustawiania czasu oczekiwania

No. 99MBB122PL
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Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia
10.13

Ekran ustawie komunikacji z komputerem PC
Ekran ustawiania szybko ci transferu
Ekran ustawiania parzysto ci
Ekran wskazywania pozycji detektora

10.14

Ekran testowania wy wietlacza i klawiszy obs ugi

10.15

Informacja o wersji oprogramowania

10.17

Podekrany menu zmiany wskaza

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zmiany sposobu wy wietlania, patrz Rozdzia 11,
“ZMIANA SPOSOBU WY WIETLANIA WYNIKU OBLICZONEGO”.

Hierarchia ekranów

Patrz Rozdzia

Ekran menu zmiany ekranu
Ekran ustawiania widoku wyniku oblicze

11.3

Ekran ustawiania widoku profilu obliczonego

11.4

Ekran ustawiania widoku wykresu

11.5

Ekran widoku parametrów pomiaru

11.6

Ekran widoku parametrów nastaw

11.7

Ekran ustawiania kierunku wy wietlania

11.8

Podekrany wyniku pomiaru dla ró nych odcinków elementarnych

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania wyniku pomiarów dla ró nych
odcinków elementarnych, patrz 5.2, " Ekran wy wietlania wyniku pomiaru dla ró nych
ugo ci odcinka elementarnego”.
Hierarchia ekranów
Ekran wyniku pomiaru dla ró nych odcinków elementarnych

Patrz Rozdzia
5.2

Ekran wskaza wyników pomiaru ka dego parametru
dla ró nych odcinków elementarnych
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2.4

Wy wietlanie ekranu pomocy
Klawisze obs ugowe SJ-210 maj ró ne funkcje w zale no ci od aktualnie wy wietlanego
ekranu. Funkcje klawiszy obs ugowych dla ka dego ekranu mo na sprawdzi na Ekranie
pomocy. W rozdziale niniejszym omówiono Ekran pomocy oraz funkcje klawiszy
obs ugowych. Naci ni cie przycisku [Esc/Guide], gdy wy wietlany jest Ekran wyników
oblicze parametrów, Ekran profilu mierzonej powierzchni, Ekran parametrów pomiaru,
powoduje pojawienie si Ekranu pomocy dla poszczególnych ekranów.

Ekran wyniku oblicze

Ekran profilu obliczonego

Ekran parametrów pomiaru

Ekran pomocy
Na Ekranie pomocy wy wietlane s nast puj ce ikony. W tabeli poni ej podano
obja nienia funkcji/ znaczenia tych ikon.
Ekran wyniku oblicze
Klawisze obs ugi

Funkcja
Wy wietla ekran adowania parametrów pomiaru SJ-210.
Wy wietla ekran ustawiania parametrów pomiaru.
sze naci ni cie powoduje wy czenia zasilania.
Wywo uje Ekran menu g ównego
Zmienia graniczn d ugo

fali

Zmienia liczb odcinków elementarnych

No. 99MBB122PL
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Ekran profilu obliczonego
Klawisze obs ugi

Funkcja
Zmienia kierunek powi kszenia/ pomniejszenia na poziomy.

Zmienia kierunek powi kszenia/ pomniejszenia na pionowy.
sze naci ni cie powoduje wy czenia zasilania.
Wywo uje Ekran menu g ównego
Powi ksza/ pomniejsza profil obliczony.
Przewija profil mierzony w prawo i w lewo.

Ekran parametrów pomiaru
Klawisze obs ugi

Funkcja
sze naci ni cie powoduje wy czenia zasilania.
Wywo uje Ekran menu g ównego
Zmienia stron Ekranu parametrów pomiaru.
Bez przypisanej funkcji

2-14
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2.5

Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych
Czasami konieczne jest wprowadzenie cyfr (w tym znaków "-" i "_") lub znaków
alfabetycznych, np. dla takich operacji, jak zmiana parametru pomiaru. W rozdziale
niniejszym podano wskazówki, jak wprowadza znaki alfanumeryczne.

Operacje na klawiszach, niezb dne do wprowadzenia liczb lub znaków, celem zmiany parametru pomiaru
Podczas wprowadzania liczb lub znaków nale y wybra konkretn
Liczby obejmuj symbole "-" oraz "_".
Do wprowadzania liczba lub znaków s
nast puj ce klawisze.
·klawisz [

]: zwi kszenie liczby lub nast pny znak

·klawisz [

]: zmniejszenie liczby lub poprzedni znak

·klawisz [

]: Przesuni cie kursora w lewo

·klawisz [

]: Przesuni cie kursora w prawo

pozycj

dziesi tn .

·

Klawisz [Red]: Zmiana rodzaju znaku, który ma by wprowadzany (liczby lub
litery)

·

Klawisz [Enter/Menu]: Zatwierdzenie wprowadzanej liczby

Procedur post powania obja niono na przyk adzie, w którym podczas podawania nowego
parametru pomiaru nazw pliku zmienia si z "09081801" na "090818R3".

UWAGA • Nie wciskaj klawisz [Enter/Menu] przed wprowadzeniem danej liczby. Klawisz
[Enter/Menu] wci nij tylko po zako czeniu wprowadzania liczby, aby j zatwierdzi .

No. 99MBB122PL

1

Naciskaj klawisz [

2

Naci nij dwukrotnie klawisz [

], aby przenie

kursor do ósmej cyfry.

].

2-15

Ósma cyfra zmienia si na “3”.

3

Naci nij jednokrotnie klawisz [

].

Kursor przesunie si do siódmej cyfry.

4

Naci nij klawisz ABC ([Red]).
Zmienia si typ wprowadzanych znaków z liczb na litery alfabetu.
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5

Naci nij klawisz [

6

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

] lub [

] a pojawi si litera “R”.

Wprowadzony znak zostanie zaakceptowany.

No. 99MBB122PL
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2.6

Lista ikon
Na wy wietlaczu pojawiaj
przycisków.

si

nast puj ce ikony, s

ce do identyfikacji funkcji/ znaczenia

Akumulator
Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje adowanie akumulatora.
Sygnalizuje ustawienie prze cznika akumulatora na OFF [WY ]
lub problem akumulatora.
Sygnalizuje ca kowite lub prawie ca kowite
akumulatora. (Stan na adowania: 100 - 80%)

na adowanie

Sygnalizuje stan na adowania akumulatora. (Na adowanie: 80 - 60%)
Sygnalizuje stan na adowania akumulatora. (Na adowanie: 60 - 40%)
Sygnalizuje stan na adowania akumulatora. (Na adowanie: 40 - 20%)
Sygnalizuje ca kowite roz adowanie akumulatora.

Karta pami ci

Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje rozpoznawanie karty pami ci.

Przesy danych
Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje przesy danych do SPC po naci ni ciu
klawisza [POWER/DATA].
Wskazuje równie parametr przesy any do SPC, widoczny w
lewym górnym rogu nazwy parametru.
Sygnalizuje przesy danych na drukark
klawisza [POWER/DATA].

po naci ni ciu

Sygnalizuje komunikacj z komputerem PC.
W tym przypadku klawisz [POWER/DATA] nie jest u ywany

2-18
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Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje przesy danych do karty pami ci po naci ni ciu
klawisza [POWER/DATA].
Sygnalizuje o za pisywaniu wskazania wy wietlanego na
wy wietlaczu na rac ie pami ci w formacie pliku .bmp po
naci ni ciu klawisza [POWER/DATA].

Menu g ówne
W tabeli poni ej pokazano ikony dla ró nych funkcji oraz g ównych operacji.

Ikona

Znaczenie
Wykonywanie kalibracji wraz ze wskazaniem parametrów
kalibracji.
Wskazywanie parametrów pomiaru.
Sprawdzanie wyników pomiaru.
Wykonywanie ustawie parametrów.
Wykonywanie konfiguracji urz dzenia.
Zmiana orientacji wy wietlania wyników pomiaru.
Wskazywanie wyniku pomiaru dla ró nych odcinków elementarnych.

Kalibracja
W tabeli poni ej podano obja nienia funkcji i operacji zwi zanych z kalibracj .
Ikona

Znaczenie

Sygnalizuje, e nale y rozpocz

pomiar..

Wskazuje nominaln
kalibracyjnego.

chropowato ci wzorca

warto

Wskazuje wyniki kalibracji.
Wskazuje warto ci nominalne.

No. 99MBB122PL
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Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje parametry kalibracji.
Sprawdza histori kalibracji.
Sprawdza ustawienie alarmu wymiany ostrza (ca kowita d ugo
przemieszczenia ostrza) i wskazuje warto progow .

Parametry i wyniki pomiaru
Ikona

Znaczenie
Wskazywanie parametrów pomiaru.
adowanie zapisanych parametrów/ wyników pomiaru.
Zapis wyników pomiaru.
Kasowanie zapisanych parametrów/ wyników pomiaru.
Zmiana nazwy pliku z zapisanymi parametrami/
wynikami pomiaru.
adowanie danych funkcji zapisu 10 danych.

Konfiguracja urz dzenia
W tabeli poni ej podano obja nienia ka dego ustawienia i kontrolki przyrz du.

Ikona

Znaczenie
Wskazanie daty/ czasu.
Transmisja danych w toku.
Zmiana j zyka wskaza .
Ustawianie jednostki posuwu w toku.
Zmiana jednostek.
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Ikona

Znaczenie
Zmiana separatora dziesi tnego.
Regulacja g

no ci.

Sygnalizacja blokady funkcji obs ugowych.
Wykonywanie formatowania karty pami ci.
Ustawianie funkcji autowy czania.
Ustawianie zegara wewn trznego.
Ustawianie parametrów komunikacji z komputerem PC oraz
cza RS-232C.
Wskazywanie po

enia detektora.

Wykonywanie testu wy wietlacza/ klawiatury.
Przywracanie wszystkich ustawie fabrycznych.
Wy wietlanie informacji o wersji oprogramowania.
Sygnalizacja wyciszenia sygna u d wi kowego
Sygnalizacja prawid owego dzia ania sygna u d wi kowego.

Obs uga i ustawianie ekranów
Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje, e po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi
powrót do Ekranu startowego.
Sygnalizuje, e mo na korzysta z klawiszy kursorów.

No. 99MBB122PL
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Komunikaty
Ikona

Znaczenie
Sygnalizuje stan przyrz du (np. "XXX w toku") oraz
komunikat informacyjny.
Komunikat alarmowy.

Bardziej powa ny komunikat alarmowy.
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2.7

Ustawienia ekranu
Szereg parametrów, które m aj by wy wietlane mo na powi kszy oraz w razie potrzeby
mo na zmieni orientacj wskaza na wy wietlaczu.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zmiany ustawie wy wietlania, patrz Rozdzia

11,

“ZMIANA SPOSOBU WY WIETLANIA WYNIKU OBLICZONEGO”.

Przyk ad orientacji pionowej

Przyk ad orientacji poziomej

Wy wietlanie kilku parametrów

No. 99MBB122PL
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KONFIGURACJA SJ-210
W rozdziale niniejszym omówiono procedur
pocz tkowe ustawienia g owicy pomiarowej.

3.1

monta u

oraz

Ustawienia SJ-210
Przed rozpocz ciem wykonywania pomiarów z u yciem SJ-210, nale y wykona nast puj ce
ustawienia.

·

Monta g owicy pomiarowej i detektora
SJ-210 jest dostarczany w stanie, w którym jednostka odczytowa, detektor oraz jednostka
posuwu s zapakowane oddzielnie. Nale y po czy te t rzy jednostki przewodami
po czeniowymi.
W rozdziale niniejszym omówiono pod czanie i od czanie g owicy pomiarowej.

·

Na enie folii ochronnej wy wietlacza
Nale y na
foli ochronn na wy wietlacz jednostki odczytowej. W
rozdziale niniejszym omówiono sposób nak adania folii ochronnej
wy wietlacza.

·

W czenie zasilania
Nale y na adowa wbudowany akumulator i w czy zasilanie.
W rozdziale niniejszym omówiono w czanie i wy czanie zasilania podczas normalnej pracy
przyrz du.

·

Ustawienia pocz tkowe
Ustawianie daty i czasu oraz j zyka wskaza .

·

Korzystanie z torby transportowej
Dla zapewnienia bezpiecze stwa u ytkowania SJ-210, jednostk
odczytow nale y w
do torby transportowej zgodnie z proc edur
podan w niniejszym rozdziale.

No. 99MBB122PL
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3.2

Monta i demonta g owicy pomiarowej

3.2.1

Monta i demonta detektora
Detektor mo na zdemontowa z jednostki posuwu. Po zako czeniu pomiarów, detektor
nale y zdemontowa z jednostki posuwu i od
go na pr zechowanie w bezpiecznym
miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu wskutek uderzenia itd.

WA NE • Przed zamontowaniem lub zdemontowaniem detektora nale y wy czy zasilanie jednostki
posuwu. Montowanie lub demontowanie detektora, gdy zasilanie jednostki posuwu jest
czone, mo e spowodowa jej uszkodzenie.
• Monta i demonta detektora wykonujemy wtedy, gdy jednostka posuwu znajduje si w
pozycji wyj ciowej. Gdy jednostka posuwu nie znajduje si w pozyc ji wyj ciowej,
montowanie lub demontowanie mo e by utrudnione i mo e spowodowa jej uszkodzenie.
Detektor

Gniazdo pod czeniowe

Jednostka posuwu w pozycji wyj ciowej

Detektor

Gniazdo pod czeniowe

Jednostka posuwu nie w pozycji wyj ciowej

3-2
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IWA NE • Podczas monta u lub demonta u detektora, zawsze nale y chwyta za korpus detektora.

api c za ko cówk pomiarow lub za ostrze podczas monta u lub demonta u, mo na
uszkodzi detektor.

Jednostka posuwu

Detektor

Sposób trzymania detektora

IWA NE • Nigdy nie dotykaj ostrza, poniewa mo e ulec uszkodzeniu.

Ostrze

Ostrze

No. 99MBB122PL

Monta detektora

WA NE • Podczas monta detektora do jednostki posuwu, nie wywieraj du ej si y na detektor.
W przeciwnym razie przyrz d mo e ulec uszkodzeniu.
• Podczas wsuwania wzd
prowadnicy w jednostce posuwu, detektor porusza si
bez oporów, nast pnie nale y dopasowa do s iebie wtyki detektora i jedn ostki
posuwu. Gdy wyczujesz, e detektor wsuwa si ciasno do jednos tki posuwu,
naci nij go a wtyki b
wsadzone do odpowiednich gniazd.
Gdy detektor (typ standard/ unoszony) jest pewnie osadzony w jednostce
posuwu, rub u gór y detektora nale y ustawi wzgl dem powierzchni czo owej
jednostki posuwu tak, jak pokaza no na rysu nku poni ej dla detektora typu
standard.
ruba

Powierzchnia czo owa

Widok po zamontowaniu detektora

1

Ustaw z powrotem jednostk posuwu w pozycji wyj ciowej.
Po sprawdzeniu, e jednostka posuwu znajduje si w pozycji wyj ciowej, przejd do
kroku 2.

WSKAZÓWKA • Gdy detektor jest w pozycji uniesionej, najpierw nale y go odblokowa .
Informacje dotycz ce odblokowania detektora z pozycji uniesionej, patrz 15.2,
"Unoszenie detektora".

3-4

a

Naci nij klawisz [POWER/DATA], aby w czy zasilanie.

b

Naci nij klawisz [START/STOP], aby przesun gniazdo jednostki posuwu do
pozycji wyj ciowej.
Po przesuni ciu jednostki posuwu do pozycji wyj ciowej, jednostka posuwu
powraca do pozycji wyj ciowej po wykonaniu pomiaru.

c

Naci nij klawisz [POWER/DATA], aby wy czy zasilanie.

No. 99MBB122PL
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2

Po sprawdzeniu orientacji z czy detektora i jednostki posuwu (po
delikatnie wsu detektor w otwór w jednostce posuwu.

eniu wtyków),

Jednostka posuwu
Widok z cza
(Detektor)

Detektor

Widok gniazda
(Jednostka posuwu)

Ustaw detektor
ostrzem
skierowanym do do u.

Monta detektora
Demonta detektora
Gdy jednostka posuwu znajduje si w pozycji wyj ciowej, delikatnie wyci gnij detektor.
Jednostka posuwu

Detektor

Demonta detektora

No. 99MBB122PL
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3.2.2

Monta i demonta g owicy pomiarowej
Poni ej opisano sposoby m onta u g owicy pomiarowej i jej demonta u z jednostki
odczytowej .

Demonta g owicy pomiarowej

1

Naciskaj c cz
A w kierunku wskazanym strza
(1), unie g owic pomiarow w
kierunku wskazanym strza
(2). Wyci gnij g owic pomiarow z zaczepu w p ycie
mocuj cej jednostki odczytowej

2

Ci gn c za cz
B w kierunku wskazanym strza
pomiarow z zaczepu.

(3), odczep g owic

B

(3)
(1)
(2)

Po

enie zaczepu g owicy pomiarowej

A

yta mocuj ca g owicy pomiarowej

Zaczep g owicy pomiarowej

Demonta g owicy pomiarowej

WA NE • Podczas demonta u g owicy pomiarowej nie chwytaj za detektor. W przeciwnym razie
mo esz uszkodzi detektor.
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Monta g owicy pomiarowej

1

Wsu g owic pomiarow do oporu w kierunku wskazanym strza
jednostki odczytowej. Pasuje ona do zaczepu jednostki posuwu.

2

Opuszczaj g owic pomiarow w kierunku wskazanym strza ka (2) naciskaj c j w
kierunku wskazanym strza
(1) a wsunie si do zaczepu znajduj cego si w
jednostce posuwu.

(1) do rodka

(1)
(2)

Po

enie zaczepu g owicy pomiarowej

yta mocuj ca g owic pomiarow

Zaczep g owicy pomiarowej

Monta g owicy pomiarowej

No. 99MBB122PL
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3.2.3

Pod czanie i od czanie przewodu jednostki odczytowej

WA NE • Pod czanie (lub od czanie) wykonujemy przy wy czanym zasilaniu SJ-201 (lub gdy w czona
jest funkcja autowy czania).
Od czanie przewodu jednostki odczytowej

1

Chwy za pokazan cz
, przesu w kierunku wskazanym strza
(1) i wyjmij
wtyczk pod czeniow z gniazdka znajduj cego si z ty u owicy pomiarowej.
owica pomiarowa

Przewód jednostki odczytowej

Gniazdo
Chwytamy tylko
za t cz
(1)

Wtyczka
pod czeniowa

Od czanie przewodu jednostki odczytowej
Pod czanie przewodu jednostki odczytowej

1

Po sprawdzeniu ustawienia gniazdka (po
styków) w g owicy pomiarowej oraz
wtyczki (po
wtyków) pod cz wtyczk do gniazdka.

Ty g owicy pomiarowej
Gniazdo

Przewód jednostki odczytowej

owica pomiarowa

Wtyczka
pod czeniowa
Chwytamy za t cz

Pod czanie przewodu jednostki odczytowej
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3.2.4

Wykorzystanie przewodu pod czeniowego
Aby obs ugiwa g owic pomiarow po od czeniu jej od jednostki odczytowej, nale y
wykorzysta przewód pod czeniowy, jak pokazano ni ej na rysunku.
Jednostka odczytowa

Przewód pod czeniowy

owica pomiarowa

Wykorzystanie przewodu pod czeniowego

No. 99MBB122PL
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Pod czanie i od czanie przewodu
Pod czanie i od czanie przewodu po czeniowego wykonujemy zgodnie z poni szym rysunkiem:
Widok w kierunku
gniazda

Wtyczka pod czeniowa
C

Gniazdo
Widok w kierunku
gniazda

Przewód pod czeniowy

Widok w kierunku
wtyczki

Gniazdo
Wtyczka

owica pomiarowa

A

B

Widok w kierunku
gniazda

Przewód pod czeniowy

3-10

·

Pod czanie wtyczki g owicy pomiarowej
Sprawd orientacj wtyków gniazda i wtyczki a nast pnie, chwytaj c mocno za cz
C, pod cz wtyczk do gniazda

·

Od czanie wtyczki pod czeniowej
Wyci gnij wtyczk , mocno chwytaj c za cz

C.

·

Pod czanie wtyczki przewodu
Sprawd orientacj wtyków gniazda i wtyczki a nast pnie, chwytaj c mocno za cz
B, wsad wtyczk do gniazda.

·

Od czanie wtyczki przewodu
Chwytaj c za cz
A, dosu A w kierunku B a nast pnie wyci gnij wtyczk .

No. 99MBB122PL

3. KONFIGURACJA SJ-210
Zamocowanie przewodu pod czeniowego
Przewód pod czeniowy mocujemy za pomoc zaczepu znajduj cego si
jednostki odczytowej.

od spodu

Widok jednostki odczytowej od spodu

Przewód pod czeniowy
Zaczep

Zamocowanie przewodu pod czeniowego

No. 99MBB122PL
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3.3

Zak adanie folii ochronnej wy wietlacza

Nak adanie folii ochronnej wy wietlacza

UWAGA • Przed na

eniem folii ochronnej, wy wietlacz nale y wytrze do czysta such szmatk .

1

Oderwij separator (arkusz chroni cy powierzchni samoprzylepn ) z folii ochronnej.

2

Na
os on ochronn na wy wietlacz, dociskaj c lekko na ca ej powierzchni such
szmatk .

Folia ochronna wy wietlacza

Nak adanie folii ochronnej wy wietlacza
Wymiana folii ochronnej wy wietlacza
Po zako czeniu pomiaru nale y sprawdzi stan folii ochronnej. Je li jest mocno zabrudzona
lub obserwacja wy wietlacza jest utrudniona, nale y j wymieni .
Zapasow os on mo na naby u dostawcy SJ-210.
Folia ochronna wy wietlacza
Nr kat.
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Ilo

12BAK820

1

12AAL066

5
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3.4

Zasilanie
Do zasilania SJ-210 mo e s
wbudowany akumulator lub zasilacz AC.
W przypadku u ycia akumulatora, SJ-210 samoczynnie w cza zasilanie i nie ma potrzeby
pod czania zasilacza AC.
Gdy dost pne jest zasilanie zewn trzne, nale y pod czy zasilacz AC dl SJ-210 i w czy
zasilanie.

WA NE • Po zakupie prze cznik wbudowanego akumulatora jest ustawiony na OFF [WY ]. Przed
yciem przyrz du koniecznie nale y przestawi go do pozycji ON [W ].
• Gdy pod czony jest zasilacz AC a przycisk wbudowanego akumulatora jest z pozycji
OFF, wy wietlana jest nast puj ca ikona. Nale y wtedy od czy zasilacz AC, przestawi
prze cznik akumulatora na ON i ponownie pod czy zasilacz AC.

Ikona, gdy prze cznik akumulatora jest w pozycji OFF.
• Gdy wbudowany akumulator jest bliski wyczerpania, nie mo na w czy zasilania.
Akumulator nale y na adowa , aby mo na by o zasila SJ-210. Jednak nale y pami ta ,
e parametry oraz wyniki pomiaru zapisane w pami ci ulegn skasowaniu.
• Gdy prze cznik akumulatora jest w pozycji OFF, wyniki i parametry pomiaru s
kasowane. Je li SJ-210 nie jest u ywany przez d szy okres czasu (ponad 2-3 tygodni),
prze cznik akumulatora nale y ustawi w pozycji OFF.
• Nast puj ce dane s zapisywane w pami ci wewn trznej SJ-210 nawet gdy prze cznik
wbudowanego akumulatora jest w pozycji OFF lub w przypadku jego wymiany.
• Wspó czynnik kalibracyjny detektora
• Wspó czynnik kalibracyjny pr dko ci przesuwu jednostki posuwu
• Typ jednostki posuwu
• J zyk
• Jednostka
• Separator dziesi tny
• Format daty

No. 99MBB122PL

3-13

3.4.1

adowanie wbudowanego akumulatora
W momencie zakupu wbudowany akumulator nie jest w pe ni na adowany. Poza tym
prze cznik akumulatora jest ustawiony na OFF [WY ]. Przed u yciem SJ-210 nale y
ustawi prze cznik w pozycji ON [W ] i na adowa akumulator.

UWAGA • Akumulatora nie mo na adowa , gdy prze cznik jest ustawiony w pozycji OFF [WY ].
Koniecznie nale y ustawi prze cznik w pozycji ON.

WSKAZÓWKA • Pe ne na adowanie prawie wyczerpanego akumulatora trwa maksymalnie 4
godziny.
adowanie akumulatora

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza (1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Demonta pokrywy tylnej

3

Ustaw prze cznik akumulatora w pozycji ON [W ].

Prze cznik akumulatora
OFF

ON

Prze cznik akumulatora

4

3-14

Wsu pokryw tyln w otwór czytnika z ty u jednostki odczytowej w kierunku
wskazanym strza (1).

No. 99MBB122PL
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5

Naci nij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zamontuj j .

2

Pokrywa tylna

1

Monta pokrywy tylnej

6

Pod cz zasilacz AC do gniazdka ciennego.

7

Wymontuj za lepk gniazda z pokrywy tylnej a nast pnie pod cz wtyczk zasilacza
AC do gniazda.

Za lepka gniazda

Wtyczka zasilacza AC

Pod czanie zasilacza AC

No. 99MBB122PL
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Po pod czeniu zasilacza AC do jednostki odczytowej adowanie akumulatora
rozpoczyna si automatycznie.
Podczas adowania akumulatora wy wietlana jest ikona wskazuj ca post p
adowania. Po ca kowitym na adowaniu ikona znika.

Ikona post pu adowania
Gdy akumulator jest ca kowicie lub prawie ca kowicie na adowany, adowanie
nie rozpoczyna si nawet mimo tego, e zasilacz AC jest pod czony do jednostki
odczytowej. W tym przypadku ikona wskazuj ca ca kowite na adowanie
akumulatora pojawia si na wy wietlaczu na kilka sekund.

Ikona ca kowitego na adowania

UWAGA • Podczas adowania nie wolno przestawia prze cznika akumulatora do pozycji OFF.
W tym przypadku adowanie jest przerywane.
• Nigdy nie pod cza ani nie od cza zasilacza AC podczas adowania. W przeciwnym
razie adowanie mo e zosta przerwane zanim akumulator zostanie ca kowicie na adowany.
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3.4.2

czanie zasilania

Zasilanie z wbudowanego akumulatora (w przypadku korzystania z akumulatora)

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza
(1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Demonta pokrywy tylnej

3

Ustaw prze cznik akumulatora w pozycji ON [W ].

Prze cznik akumulatora
OFF

ON

Prze cznik akumulatora

4

Wsu pokryw w wyci ciu od ty u jednostki odczytowej w kierunku wskazanym strza
(1).

5

Naci nij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zamontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Monta pokrywy tylnej

No. 99MBB122PL
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6

Naci nij klawisz [POWER/DATA].

Klawisz [POWER/DATA]

Klawisz obs ugowy ([POWER/DATA)]

WSKAZÓWKA • Ikona sygnalizuj ca adowanie wieci si równie wtedy, gdy funkcja
autowy czania jest aktywna. Wi cej informacji dotycz cych wbudowanego akumulatora
mo na znale w rozdziale „3.4.1, adowanie wbudowanego akumulatora”.
Wi cej informacji dotycz cych ustawiania funkcji autowy czania, patrz 3.4.3,
“Ustawianie funkcji autowy czania podczas zasilania z wbudowanego akumulatora”.
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Zasilanie z zasilacza AC (w przypadku korzystania z zasilacza AC)

WA NE • Nie nale y pod cza zasilacza AC do linii, która mo e powodowa zak ócenia elektryczne.
Mimo, e przyrz d posiada odpowiednie zabezpieczenie przed zak óceniami
elektrycznymi, zasilanie z takiej linii mo e utrudni wykonanie prawid owego pomiaru.
• Po zdemontowaniu pokrywy tylne jednostki odczytowej zachowaj ostro no , aby nie
zetkn wtyku wtyczki zasilacza AC z gniazdem SPC lub z czem RS-232C.
Spowoduje to uszkodzenie przyrz du.

1

Ustaw prze cznik akumulatora w pozycji ON [W ]. Wi cej informacji dotycz cych
prze cznika akumulatora, patrz " Zasilanie z wbudowanego akumulatora (w
przypadku korzystania z akumulatora)”.
Gdy prze cznik akumulatora jest w czony, przejd do nast pnego kroku.

2

Pod cz zasilacz AC do gniazdka ciennego.

3

Wymontuj za lepk gniazda z pokrywy tylnej a nast pnie pod cz wtyczk zasilacza
AC do gniazda.

Za lepka gniazda

Wtyczka zasilacza AC

4

Pod czanie zasilacza AC
Naci nij klawisz [POWER/DATA].

Klawisz [POWER/DATA]

No. 99MBB122PL
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Klawisz obs ugowy ([POWER/DATA])

WA NE • Je li przyrz d zostanie wy czony w trakcie zapisu danych do pami ci wewn trznej (np.
podczas ponownej kalibracji), dane zapisane w pami ci mog ulec uszkodzeniu.
Podczas pracy przyrz du nie wolno nagle wy cza prze cznika akumulatora ani
od cza zasilacza AC.
Je eli dane w pami ci wewn trznej ulegn uszkodzeniu, resetowane s wszystkie
ustawienia i bezpo rednio po ponownym w czeniu urz dzenia wy wietlany jest podany
ni ej komunikat.
W tym czasie wszystkie przywracane s wszystkie nastawy pocz tkowe.
Gdy wy wietlany jest ten komunikat, nale y przeprowadzi kalibracj wzmocnienia i
pr dko ci.

Komunikat przywracania wszystkich ustawie domy lnych

UWAGA • G dy pod czony jest zasilacz AC i naci niemy klawisz [POWER/DATA], aby w czy
zasilanie, na wy wietlaczu mo e pojawi si kontrolka post pu adowania.
Gdy wy wietlana jest kontrolka
adowania, naci nij ponownie
[POWER/DATA]), aby normalnie w czy zasilanie.

klawisz

Ekran startowy

Naci nij ponownie
klawisz
[POWER/DATA]

Wska nik adowania
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Wy czanie zasilania
Wy czanie zasilania mo na wykona na dwa sposoby.
·

Wy czanie poprzez naciskanie klawisza [Esc/Guide]

·

Wy czanie z u yciem funkcji autowy czania w przypadku zasilania z akumulatora

Wy czanie poprzez naciskanie klawisza [Esc/Guide]
Aby wy czy zasilanie, nale y przytrzyma naci ni ty klawisz [Esc/Guide].

Klawisz [Esc/Guide]

Klawisz obs ugowy [Esc/Guide]

No. 99MBB122PL
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Wy czanie z u yciem funkcji autowy czania w przypadku zasilania z akumulatora
W przypadku zasilania z akumulatora i w czonej funkcji autowy czania, je li SJ-210 nie jest
ywany przez ustalony czas po w czeniu zasilania, funkcja autowy czania automatycznie
wy cza zasilanie.
Nawet je li zasilanie zostanie wy czone za pomoc funkcji autowy czania, parametry i
wyniki pomiaru zostan zachowane i s wy wietlane po ponownym w czeniu zasilania.

UWAGA • Je eli sygna

dania transmisji ze ród a zewn trznego (sygna : ''REQUEST") zostanie
wprowadzony w czasie wyprowadzania danych SPC, zasilanie SJ-210 nie mo e by
wy czone przez okre lony czas po wej ciu sygna u.

• Gdy przyrz d jest zasilany z zasilacza AC, funkcja autowy czania jest wy czona.
Aby wy czy zasilanie, nale y przytrzyma naci ni ty klawisz [Esc/Guide].

WSKAZÓWKA • Wi cej informacji dotycz cych funkcji autowy czania, patrz 3.4.3,

“Ustawianie funkcji autowy czania podczas zasilania z wbudowanego akumulatora”.
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3.4.3

Ustawianie funkcji autowy czania podczas zasilania z wbudowanego akumulatora
W przyrz dzie SJ-210 mo na ustawia funkcj autowy czania, gdy jest on zasilany z wbudowanego
akumulatora.

UWAGA • W przypadku u ycia zasilacza AC, funkcja autowy czania nie dzia a niezale nie od jej
ustawienia. Aby wy czy zasilanie SJ-210, nale y przytrzyma naci ni ty klawisz
[Esc/Guide].

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania funkcji autowy czania, patrz 10.11,
"Konfigurowanie funkcji autowy czania.

No. 99MBB122PL
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3.5

Ustawienia pocz tkowe
Aby

uruchomi

SJ-210,

nale y

skonfigurowa

ustawienia

pocz tkowe. Ustawienia pocz tkowe obejmuj :

Rodzaj ustawienia

Opis

Patrz
Rozdzia

Data

Wskazanie daty i czasu. Data mo e by do czona do rekordu
parametrów pomiaru i przydatna do kontroli rekordów.

10.2

zyk
wskaza

W razie potrzeby nale y zmieni j zyk wskaza . Istnieje
mo liwo wyboru spo ród 16 j zyków, w tym japo ski,
angielski i niemiecki.

10.4

Zmiana
jednostki

W razie potrzeby mo na zmieni jednostk takich parametrów,
jak wynik pomiaru wskazywany na wy wietlaczu.

10.6

Separator
dziesi tny

W razie potrzeby mo na zmieni rodzaj separatora dla
danych, np. wynik pomiaru wskazywany na wy wietlaczu.

10.7

no
sygna u

Istnieje mo liwo regulacji g no ci sygna u d wi kowego
towarzysz cego naci ni ciu klawiszy obs ugi.

10.8

WA NE • Aby uniemo liwi przerwanie zasilania podczas wykonywania tej operacji, nale y pod czy
zasilacz AC,

• Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.
Gdy akumulator jest wyczerpany, SJ-210 mo e wy czy si w trakcie wykonywania operacji.
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3.6

Torba transportowa
Torba transportowa s

y do zabezpieczenia, ochrony i transportowania SJ-210.

Istnieje równie mo liwo wykonywania pomiarów, gdy g owica pomiarowa jest pod czona
przewodem pod czeniowym do jednostki odczytowej schowanej w torbie.

Folia ochronna wy wietlacza

Pokrywa
Pokrywa górna

Torba transportowa
Otwieranie pokrywy górnej
Otwórz górn pokryw , jak pokazano na rysunku wy ej, znajduj
si na wysoko ci
wy wietlacza LCD, co umo liwi wykonywanie operacji na podstawowych klawiszach
obs ugi. Gdy przyrz d nie jest u ywany, zamknij pokryw .

Pokrywa górna

Pokrywa górna

No. 99MBB122PL
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Pod czanie przewodu po czeniowego
Torba posiada widoczne ni ej wyci cia z obu stron, przez które mo na pod czy jednostk
odczytow znajduj
si w torbie do zewn trznej g owicy pomiarowej.
Wyci cie na przewód pod czeniowy

Wyci cie na pozosta e przewody pod czeniowe

Boczna cianka torby
Przechowywanie akcesoriów dodatkowych
Akcesoria SJ-210 mo na przechowywa w torbie w miejscu pokazanym ni ej na rysunku.
Miejsce na detektory (4 szt.)
[do schowania detektora standardowego i opcjonalnych lub przed

aczy].

Miejsce na podstaw kalibracyjn i wzorzec chropowato ci.

Miejsca na schowanie akcesoriów
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WYKONYWANIE
POMIARÓW
W rozdziale niniejszym opisano ogólne
chropowato ci powierzchni za pomoc SJ-210 .

4.1

procedury

pomiaru

Ogólny schemat wykonywania pomiarów
Ogólny schemat blokowy wykonywania pomiarów jest nast puj cy.
Istniej dwa typy operacji: operacje ogólne i operacje opcjonalne. Na poni szym schemacie
linie ci e oznaczaj operacje ogólne a linie kropkowane operacje opcjonalne.

Ustawienia SJ-210
"3.2 Monta i demonta g owicy pomiarowej"

czenie zasilania
"3.4 Zasilanie"

Wykonywanie kalibracji
“Rozdzia 6

KALIBRACJA”

Zmiana parametrów pomiaru
“Rozdzia 7

ZMIANA PARAMETRÓW
POMIARU"

Wykonywanie pomiaru chropowato ci próbki

Skonfigurowanie SJ-210 (monta / demonta g owicy
pomiarowej, pod czanie przewodów itd.) odpowiednio do
kszta tu mierzonej próbki.

Wybór zasilacza AC lub wbudowanego akumulatora jako
ród a zasilania. W razie potrzeby nale y na adowa
akumulator.
Kalibracja polega na regulacji wzmocnienia detektora, co
umo liwia uzyskiwanie w

ciwych wyników pomiaru. Wykonuje

si to przez wykonanie pomiaru wzorca chropowato ci.

Zmiana parametrów pomiaru.
Informacje na temat zmiany parametrów pomiaru podano na
nast pnej stronie.

Wykonanie pomiaru próbki i wy wietlenie wyniku.

“4.3 Pomiar”

Rejestracja wyników pomiaru
"4.4 Przetwarzanie wyniku pomiaru"

Obs uga codzienna
“Rozdzia 15 KONSERACJA I PRZEGL DY
SJ-210"

No. 99MBB122PL

Wyniki pomiarów mo na zapisa , wydrukowa , wys
SPC i przes

jako dane

do komputera PC.

Po wykonaniu pomiaru SJ-210 nale y schowa , od czaj c
owic pomiarow i pozosta e akcesoria.
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Lista parametrów pomiaru, które mo na zmienia
W poni szej tabeli wymieniono parametry pomiaru, które mog by zmieniane przez
ytkownika. Je li nie zostan one zmienione, pomiar b dzie wykonany dla parametrów
domy lnych (fabrycznych).

WSKAZÓWKA

• I nformacje dotycz ce zmiany parametrów pomiaru, patrz Rozdzia 7,
"ZMIANA PARAMETRÓW POMIARU".

Warto

Warto

2.950 m
(116.14 in)

Wprowadzi nominaln warto

Norma chropowato ci

ISO1997

Ustawi

Profile mierzone

Profil chropowato ci

Parametr chropowato ci

Tylko Ra, Rq, Rz

Filtry

GAUSS

7.5

Graniczna d ugo fali
(odcinek elementarny)

0.8 mm
(0.03 in)

7.6

nominalna

domy lna

Patrz
Rozdzia

Parametry pomiaru

Uwagi

6.4

chropowato ci wzorca kalibracyjnego.

7.2

dan norm .

7.3
7.4

Parametry wynikowe mo na w razie potrzeby w czy / wy czy .

2.5 m (100 in)

s
Liczba odcinków
elementarnych

7.7
×5
Brak

Gdy pomiar nie jest wykonywany dla granicznej d ugo ci fali oraz liczby
odcinków elementarnych skonfigurowanych w SJ-210, nale y ustawi
ugo pomiarow

7.8

Uwzgl dnienie odcinka na
rozp d i hamowanie w
ugo ci przesuwu

ON [W ]

Ze wzgl du na to, e aktualne normy chropowato ci wymagaj
uwzgl dniania odcinka na rozp d/ hamowanie w d ugo ci przesuwu, opcja ta
jest zwykle w czona "ON". Jednak gdy odcinków tych nie mo na uwzgl dni
ze wzgl du na brak miejsca, ustawienie to mo na zmieni na "OFF".

7.9

Pr dko

0.5 mm/s
(0.020 in/s)

Domy ln pr dko

7.10

ugo

pomiarowa

pomiaru

pomiaru (pr dko

przesuwu) mo na zmieni .

Zakres pomiarowy

AUTO

Uwzgl dnienie oceny
DOBRY/Z Y

Brak

Nale y ustawi górny i dolny limit chropowato ci, celem odró nienia próbek
dobrych lub z ych.

8.3

Przejazd

Standard

Domy ln warto ci dla SJ-210 jest "Standard".

10.5

38400 bps

Zmieni na pr dko komunikacji w przypadku transferu do komputera PC.
Do wyboru jedna z opcji: 9600 bps, 19200 bps lub 38400 bps.

10.13

Parzysto

NONE [BRAK]

Wybierz spo ród opcji: EVEN, ODD lub NONE

Ustawianie funkcji
autowy czania

ON [W ]

czenie lub wy czenie funkcji autowy czania w przypadku zasilania z
akumulatora.

Szybko
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komunikacji

7.11

10.11
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4.2

Kalibracja
W zale no ci od intensywno ci korzystania, nale y okresowo wykonywa kalibracj
SJ-210. Ponadto, gdy przyrz d jest u yty po raz pierwszy lub gdy detektor by
demontowany lub montowany, kalibracja jest konieczna.
Bez prawid owo przeprowadzonej kalibracji, nie mo na uzyska prawid owych wyników pomiaru.

WSKAZÓWKA • Informacje na temat kalibracji, patrz Rozdzia 6, "KALIBRACJA”.

No. 99MBB122PL
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4.3

Pomiar
Aby rozpocz pomiar, ustaw SJ-210 na próbce i naci nij klawisz [START/STOP]. W trakcie
wykonywania pomiaru wy wietlany jest profil mierzony. Po zako czeniu pomiaru
wy wietlany jest wynik pomiaru dla potwierdzenia.

4.3.1

Ustawianie przedmiotu mierzonego i SJ-210

Ustawianie przedmiotu mierzonego i SJ-210
Gdy powierzchnia przedmiotu mierzonego jest wi ksza od SJ-210 , ustawiamy przyrz d na
przedmiocie. Aby pomi ar chropowato ci powierzchni by udany, powinien by wykonywany
na stabilnej podstawie, która jest mo liwie jak najlepiej odizolowana od wszelkich róde
drga . Gdy pomiar jest wykonywany przy du ych drganiach, wiarygodno

wyników nie

mo e by gwarantowana.

WSKAZÓWKA • W przypadku, gdy wymiary powierzchni mierzonej s mniejsze od wymiarów
SJ-210 lub gdy powierzchnia jest krzywoliniowa (np. cylindryczna), nale y zastosowa
odpowiednie akcesoria dodatkowe. Informacje o akcesoriach dodatkowych podano w
Rozdziale 14, “INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210”.

1

Ustaw przedmiot mierzony tak, aby powierzchnia mierzona by a pozioma.

2

Ustaw SJ-210 na przedmiocie.
Podczas tej operacji podeprzyj SJ-210 na powierzchniach odniesienia A i B od spodu
jednostki posuwu, jak pokazano ni ej.

B

A

Ustawianie SJ-210 na przedmiocie mierzonym

4-4

No. 99MBB122PL

4. WYKONYWANIE POMIARÓW

3

Sprawd , czy styk mi dzy ostrzem a powierzchni mierzon jest
odpowiedni. Oprócz tego sprawd , czy detektor jest równoleg y do
powierzchni mierzonej.
·

Widok detektora od przodu

Detektor
prostopadle

Powierzchnia mierzona

·

Widok detektora z boku

Detektor

Powierzchnia mierzona

Sprawdzanie po

No. 99MBB122PL

enia detektora
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4.3.2

Rozpocz cie pomiaru
UWAGA • Pomiaru nie mo na rozpocz , gdy miga wska nik roz adowania akumulatora. Pod cz
zasilacz AC lub na aduj akumulator. Szczegó y, patrz 3.4, "Zasilanie".

Procedura post powania
Ekran startowy

Ekran profilu mierzonej powierzchni

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [START/STOP].

Detektor rozpoczyna przesuw pomiarowy.
Podczas wykonywania pomiaru (przesuwu detektora) wy wietlany jest
Ekran profilu mierzonej powierzchni.

UWAGA • W przypadku niespodziewanych okoliczno ci pomiar mo na
wstrzyma , naciskaj c klawisz [START/STOP].

Ekran startowy

Po zako czeniu pomiaru wy wietlana jest warto

mierzona.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wyników pomiaru, patrz
Rozdzia 5, "WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU".
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4.4

Przetwarzanie wyniku pomiaru
Najnowsze wyniki pomiarów s zapisywane w pami ci SJ-210. Korzystaj c z karty
pami ci (akcesoria opcjonalne), mo na zapisa wyniki pomiarów (do 100 00 plików danych
pomiarowych).

4.4.1

adowanie/ zapisywanie/ kasowanie/ zmiana nazwy pliku wyników pomiarów
W rozdziale opisano procedur zapisywania wyników pomiarów.

UWAGA • Do adowania/ zapisania, kasowania/ zmiany nazwy pliku wyników pomiaru
niezb dna jest karta pami ci.

WSKAZÓWKA • Do adowania/ zapisania, kasowania/ zmiany nazwy pliku wyników pomiaru
niezb dna jest karta pami ci.
• Informacje na temat adowania/ zapisania, kasowania/ zmiany nazwy pliku wyników pomiaru,
patrz Rozdzia 9, “ ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY WYNIKÓW POMIARÓW”.
Procedura zapisywania wyników pomiaru

1

Po wykonaniu pomiaru nale y prze czy ekrany w nast puj cej kolejno ci: Ekran
startowy
Menu g ówne
Wynik pomiaru

2

Klawiszem kursora wybierz opcj “Save" [Zapisz] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Klawiszem kursora przejd do foldera, w którym ma by zapisany plik i naci nij
klawisz [Enter/Menu].

4

Klawiszem kursora wybierz opcj “Save New" [Zapisz jako nowe] i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

5

Podaj nazw pliku i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wyniki pomiaru zostan zapisane.

4.4.2

Przesy anie wyników pomiarów
SJ-210 ma f unkcj przesy ania wyników pomiaru (zapisanych w pami ci SJ-210 lub na
karcie pami ci) do Procesora Danych Mitutoyo Digimatic (DP-1VR) lub komputera typu PC.
SJ-210 ma tak e funkcj
(akcesoria dodatkowe).

wydruku wyników pomiarów, gdy pod czymy go do dr ukarki

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce transmisji wyników pomiaru, patrz Rozdzia 13,
“ZAPIS/ TRANSMISJA DANYCH ZA POMOC KLAWISZA [POWER/DATA]”.

No. 99MBB122PL
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4-8

No. 99MBB122PL

WY WIETLANIE WYNIKU
POMIARU
Wyniki pomiarów wykonywanych za p omoc SJ-210 mo na wy wietli
w ró nych formatach.

SJ-210 ma funkcje wy wietlania wymienionych ni ej wyników oblicze i parametrów
pomiaru po wykonaniu pomiaru i przeliczeniu wyników. Wy wietlane dane mo na
prze cza za pomoc klawisza [PAGE].
Ponadto sposób wy wietlania mo na ustawi odpowiednio do warunków pracy.
·

Ekran wyników oblicze parametrów
Wy wietlanie mo na ustawi tak, aby wyniki oblicze by y wy wietlane pionowo/
poziomo na ekranie. Mo na go tak ustawi , aby wy wietlane by y wyniki pomiaru kilku
parametrów na jednym ekranie. Korzystaj c z funkcji zapisu, za pomoc SJ-210 mo na
wy wietli wyniki oblicze ostatnich 10 pomiarów.
SJ-210 umo liwia równie wy wietlenie wyników oceny "DOBRY/Z Y" parametrów.

·

Ekran profilu obliczonego
Wy wietlanie mo na ustawi tak, aby wyniki oblicze by y wy wietlane pionowo/
poziomo na ekranie. Mo na równie wybra , czy wyniki maj by wy wietlane czy nie.
Profil mierzonej powierzchni mo na równie powi ksza / pomniejsza w kierunku
pionowym/ poziomym.

·

Ekran wykresu krzywej BAC/ADC
Wy wietlanie mo na ustawi tak, aby wyniki oblicze
poziomo na ekranie.

·

No. 99MBB122PL

by y wy wietlane pionowo/

Ekran parametrów pomiaru
Wy wietlanie mo na ustawi tak, aby wyniki oblicze by y wy wietlane pionowo/
poziomo na ekranie. Mo na równie wybra , czy wyniki maj by wy wietlane czy nie.
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5.1

Prze czanie wskaza wyników pomiaru klawiszem [PAGE]
Po naci ni ciu klawisza [PAGE] na Ekranie startowym, wy wietlane s nast puj ce wyniki
pomiarów: Wyniki oblicze , profile obliczone, wykresy BAC/ADC oraz par ametry pomiaru
wybrane przez u ytkownika.

Klawisz [PAGE]

Klawisz obs ugi [PAGE]
Kolejno

ekranów podczas prze czania wskaza wyników pomiarów

[PAGE]

[PAGE]

Parametry s
wy wietlane "w ko o".

[PAGE]

[PAGE]

[PAGE] lub [

[

5-2

]

[PAGE]

]
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5. WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU
5.1.1

Prze czanie wy wietlania kolejnych parametrów
Podczas wy wietlania wyników pomiaru, mo na kolejno prze cza wy wietlane parametry
wybrane przez u ytkownika.
Ka de naci ni cie klawisza [PAGE] powoduje zmian wy wietlanego parametru
wybranego przez u ytkownika w nast puj cej kolejno ci: “Ra” “Rq” “Rz” XXX.
Wy wietlane s
tylko parametry, które zosta y wybrane przez u ytkownika z
wykorzystaniem funkcji indywidualnego wyboru parametrów.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce funkcji indywidualnego doboru parametrów, patrz 8.2,
"Wybór wskazywanych parametrów (indywidualny dobór parametrów)".
• Informacje dotycz ce zmiany kierunku wy wietlania, wy wietlania kilku parametrów na
jednym ekranie oraz Ekranu pomiaru ci ego, patrz 11.3, "Zmiana widoku wyniku oblicze ".

[PAGE]

[PAGE]

Prze czanie wy wietlania kolejnych parametrów

5.1.2

Ekran profilu obliczonego
Wyniki pomiarów mog by wy wietlane w postaci profilu mierzonego (profilu obliczonego).
Ekran profilu obliczonego pojawia si wtedy, gdy parametr zosta wybrany za pomoc
funkcji indywidualnego wyboru parametrów.

Ekran profilu obliczonego

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania orientacji wy wietlania oraz wy wietlania
profilu obliczonego, patrz 11.4, “Zmiana widoku profilu obliczonego”.

No. 99MBB122PL
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Powi kszanie/ pomniejszanie profilu obliczonego.
Profil obliczony, wy wietlany na ekranie mo na powi ksza / pomniejsza .
Procedur post powania wyja niono na przyk adzie, w którym profil obliczony jest
wy wietlany na ekranie w orientacji pionowej.
Ekran profilu obliczonego

1

Naci nij klawisz [PAGE], aby wy wietli Ekran profilu obliczonego.

2

Wybierz kierunek powi kszenia/ pomniejszenia.

Ekran profilu obliczonego

a

Aby powi kszy / pomniejszy w kierunku poziomym, naci nij klawisz [Blue].
Pasek przewijania w poziomie zmienia kolor na czerwony.
Oznacza to, e profil obliczony mo e by powi kszany/
pomniejszany w kierunku poziomym.

Ekran profilu obliczonego

b

Aby powi kszy / pomniejszy w kierunku pionowym, naci nij klawisz [Red].
Pasek przewijania w pionie zmienia kolor na czerwony.
Oznacza to, e profil obliczony mo e by powi kszany/
pomniejszany w kierunku pionowym.

Ekran profilu obliczonego

3

Powi kszanie profilu: naci nij klawisz [

], pomniejszanie: naci nij klawisz [

5-4
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5. WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU
Ekran profilu obliczonego

4

Profil obliczony przewijamy, naciskaj c klawisz [

] lub [

].

WSKAZÓWKA • W zale no ci od orientacji ekranu (pionowa,
pozioma w prawo, pozioma w lewo, klawisze kursorów
([ ] [ ] [ ] [ ]) maj ró
funkcj .
• Aby wy wietli Ekran pomocy, naci nij klawisz [Esc/Guide].
Funkcje klawiszy obs ugowych dla ka dego ekranu mo na sprawdzi na
Ekranie pomocy. Dalsze informacje na temat Ekranu pomocy, patrz 2.4,
"Wy wietlanie ekranu pomocy".

Ekran pomocy

5.1.3

Ekran wykresów
Wyniki pomiarów mo na wy wietli w po staci wykresów BAC/ADC.
Ekran wykresów pojawia si po Ekranie profilu obliczonego.

Ekran wykresów

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania orientacji wy wietlania oraz wy wietlania
wykresów BAC/ADC, patrz 11,5, “W czenie ekranu wy wietlania wykresu”.

No. 99MBB122PL
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5.1.4

Ekran parametrów pomiaru
Istnieje mo liwo wy wietlenia parametrów pomiaru. Po za adowaniu zapisanych wyników
pomiaru, nazwa pliku z adowanymi danymi jest wy wietlana w pozycji "File" [Plik]. Ekran
parametrów pomiaru jest wy wietlany za Ekranem wykresów.
Do przej cia do Ekranu parametrów pomiaru mo na u
klawisza [
]/[
].

[PAGE]
lub
[

]

[

]

Ekran parametrów pomiaru

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania orientacji wy wietlania oraz wy wietlania
parametrów pomiaru, patrz 11,6, “W czenie ekranu parametrów pomiaru”.

5.1.5

Ekran wyniku oceny DOBRY/Z Y
W przypadku u ycia funkcji oceny DOBRY/Z Y, wyniki pomiaru s porównywane z górn i
doln tolerancj . Gdy wynik pomiaru nie mie ci si w tych granicach, zmienia si kolor
ekranu wskaza wyniku pomiaru.
Gdy wynik pomiaru mie ci si
pojawia si znak "OK".

w g ranicach tolerancji, z p rawej strony nazwy parametru

Wynik oceny DOBRY/Z Y (DOBRY)

5-6
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5. WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU
Gdy wynik pomiaru wypada powy ej limitu górnego, z prawej strony nazwy parametru pojawia
si znak "+NG" [Z Y+] a wynik pomiaru wy wietlany jest na czerwono.

Wynik oceny DOBRY/Z Y (powy ej limitu górnego)
Gdy wynik pomiaru wypada poni ej limitu dolnego, z prawej strony nazwy parametru
pojawia si znak "-NG" [Z Y-]. Oprócz tego wynik pomiaru zmienia kolor na niebieski.

Wynik oceny DOBRY/Z Y (poni ej limitu dolnego)

UWAGA • Gdy limit górny lub dolny zostanie ustawiony na 0, warto

taka nie jest
uwzgl dniana podczas oceny DOBRY/Z Y.
Limit górny i doln y mo na ustawia indywidualnie. Dlatego mo na indywidualnie
wy cza ocen DOBRY/Z Y, ustawiaj c odpowiedni limit górny/ dolny.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania funkcji oceny DOBRY/Z Y, patrz 8.3,
“Ustawianie funkcji oceny DOBRY/Z Y”.

No. 99MBB122PL
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5.1.6

Ekran pomiaru ci

ego

SJ-210 umo liwia zapis wyników ostatnich 10 pomiarów dla ka dego wybranego parametru.
Wyniki pomiarów s wy wietlane w kolejno ci chronologicznej. Wynik ostatniego pomiaru
jest wy wietlany w najwy szym wierszu ekranu. Im starszy wynik, tym w ni szym wierszu
jest wy wietlany, zgodnie z kolejno ci chronologiczn .
Do przegl dania wyników w wi erszach ni szych od drugiego s
klawisze kursora [ ]
[ ].
Jedynie wynik ostatniego pomiaru mo e by zapisywany na karcie pami ci, drukowany i
przesy any jako dane SPC.

Ekran pomiaru ci

ego

UWAGA • W yniki pomiarów starszych ni 10 ostatnich pomiarów s kasowane, poczynaj c od
najstarszych danych.
• Dane archiwalne s kasowane po od wie eniu Ekranu pomiaru ci

ego.

• Dane archiwalne mog zosta skasowane w przypadku zmiany parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania Ekranu pomiaru ci

ego, patrz 1 1.3,

“Zmiana widoku wyniku oblicze ”.

5-8
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Kasowanie danych archiwalnych
Istnieje mo liwo

Ekran pomiaru ci

ego

Ekran pomiaru ci

ego

1

skasowania wszystkich danych archiwalnych.
Na Ekranie pomiaru ci

ego naci nij klawisz [Blue].

Wy wietlany jest monit o potwierdzenie kasowania danych
archiwalnych.

2

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wszystkie zapisane dane archiwalne zostan skasowane.

No. 99MBB122PL
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5.2

Ekran wy wietlania wyniku pomiaru dla ró nych odcinków
Istnieje mo liwo sprawdzenia wyniku pomiaru dla ka dej d ugo ci odcinka
elementarnego oraz wyniku oceny DOBRY/Z Y ka dego parametru.

1

Kolejno

ekranów

Ekran startowy

2

3

Ekran wyniku pomiaru dla
ró nych odcinków
elementarnych

Ekran Menu g ównego
"N-Wynik"

4

Wybór
parametru

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

Ekran wyniku pomiaru dla
ka dego odcinka
elementarnego

Procedura post powania
Ekran startowy

Ekran Menu g ównego

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [

] [ ] wybierz opcj “N Result" [N-Wynik] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

5-10
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5. WY WIETLANIE WYNIKU POMIARU
Ekran wyniku pomiaru dla ró nych
odcinków elementarnych

3

Aby sprawdzi wyniki pomiaru dla ka dego odcinka pomiarowego
oraz wyniki oceny DOBRY/Z Y dla ka dego parametru, klawiszem
kursora [ ] [ ] wybierz dany parametr i naci nij klawisz
[Enter/Menu].
Gdy wybrano parametr, u do u ekranu wy wietlony zostanie limit górnyi
dolny chropowato ci ustawiony w ustawieniach oceny DOBRY/Z Y.

Ekran wyniku pomiaru dla
ka dego odcinka elementarnego

4

Sprawd wyniki pomiaru dla ka dego odcinka elementarnego oraz wyniki
oceny DOBRY/Z Y. Gdy dla ka dej d ugo ci odcinka elementarnego
wynik pomiaru wypada powy ej limitu górnego pasek z d ugo ci odcinka
elementarnego jest wy wietlany na czerwono. Gdy wyniki pomiarów
wypadaj poni ej limitu dolnego, pasek z d ugo ci odcinka
elementarnego jest wy wietlany na niebiesko.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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KALIBRACJA
W rozdziale niniejszym podano procedur kalibracji.

Proces kalibracji obejmuje wykonanie pomiaru próbki wzorcowej (wzorca chropowato ci) a
nast pnie wyregulowanie ró nicy (regulacja wzmocnienia), o il e wyst puje, mi dzy
wynikiem pomiaru za pomoc SJ-210 a warto ci wzorcow (wzorca chropowato ci).
W zale no ci od intensywno ci korzystania, nale y okresowo wykonywa kalibracj
SJ-210. Ponadto, gdy przyrz d jest u yty po raz pierwszy lub gdy detektor by
demontowany lub montowany, kalibracja jest konieczna.
Bez prawid owo przeprowadzonej kalibracji, nie mo na uzyska prawid owych wyników pomiaru.
W przypadku wymiany jednostki posuwu, najpierw nale y zmieni jej ustawienia.
Dodatkowe informacje, patrz 10.5, "Kalibracja pr dko ci i ustawie jednostki posuwu".

No. 99MBB122PL
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6.1

Przygotowanie do kalibracji
Celem wykonania kalibracji, nale y wykona pomiar wzorca chropowato ci a nast pnie
wyregulowa wzmocnienie tak, aby wynik pomiaru by równy Ra wzorca. Powierzchnia
mierzona wzorca chropowato ci posiada seri nierówno ci o kszta cie sinusoidalnym a
warto parametru Ra (warto nominalna) jest podana.
W zale no ci od intensywno ci korzystania, nale y okresowo wykonywa kalibracj SJ210. Ponadto, gdy przyrz d jest u yty po raz pierwszy lub gdy detektor by demontowany
lub montowany, kalibracja jest konieczna.
Bez prawid owo przeprowadzonej kalibracji, nie mo na uzyska prawid owych wyników pomiaru.

6.1.1

Przygotowanie do kalibracji (typ standard, model z motorycznym
podnoszeniem/opuszczaniem detektora)
Do kalibracji nale y u

dostarczonego w komplecie wzorca chropowato ci.

UWAGA • Gdy kalibracja ma by wykonywana z u yciem wzorca innego ni wzorzec
chropowato ci dostarczony w komplecie z przyrz dem, mo na j przeprowadza tylko po
zmianie domy lnych parametrów kalibracji tak, aby by y one dostosowane do próbki
wzorcowej. Informacje dotycz ce zmiany parametrów kalibracji, patrz 6.4, "Ustawianie
warto ci nominalnej wzorca chropowato ci" i 6.5, "Ustawianie parametrów kalibracji".
Ustawianie wzorca chropowato ci, podstawy kalibracyjnej i SJ-210

1

Ustaw wzorzec chropowato ci oraz podstaw kalibracyjn na poziomym stole.

Podstawa kalibracyjna

Wzorzec chropowato ci

Wzorzec chropowato ci i podstawa kalibracyjna

6-2

No. 99MBB122PL

6. KALIBRACJA

2

Ustaw SJ-210 na podstawie kalibracyjnej.

Ustawianie SJ-210 na podstawie kalibracyjnej

3

Ustaw SJ-210 w taki sposób, aby kierunek przesuwu detektora by prostopad y do
ladów po obróbce na wzorcu chropowato ci.

SJ-210

Kierunek
przesuwu
detektora

Detektor
SJ-210
lady po obróbce

prostopadle

Detektor

Ustawianie po enia SJ-210 (typ standard i z unoszonym detektorem) oraz
wzorca chropowato ci

No. 99MBB122PL
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4

Sprawd , czy detektor jest równoleg y do powierzchni mierzonej.
·

Widok detektora od przodu

Detektor
prostopadle

Powierzchnia mierzona

·

Widok detektora z boku

Detektor

Powierzchnia mierzona

Sprawdzanie po

6-4

enia detektora (typ standard, typ unoszony)

No. 99MBB122PL
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6.1.1

Przygotowanie do kalibracji (typ z ruchem poprzecznym)
Do kalibracji nale y u

dostarczonego w komplecie wzorca chropowato ci.

Ustawianie wzorca chropowato ci, podstawy kalibracyjnej oraz jednostki posuwu poprzecznego

1

Ustaw wzorzec chropowato ci oraz podstaw kalibracyjn na poziomym stole.

Podstawa kalibracyjna

Wzorzec chropowato ci

Wzorzec chropowato ci i podstawa kalibracyjna

2

Ustaw jednostk posuwu poprzecznego na podstawie kalibracyjnej.

Jednostka posuwu poprzecznego

Ustawianie jednostki posuwu (model do pomiaru poprzecznego) na podstawie kalibracyjnej

3

Ustaw jednostk posuwu poprzecznego oraz wzorzec chropowato ci w taki sposób,
aby kierunek przesuwu detektora by prostopad y do ladów po obróbce na wzorcu
chropowato ci.
Detektor
Kierunek przesuwu detektora
lady po obróbce

Wzorzec chropowato ci
prostopadle

Ustawianie jednostki nap du (model do pomiaru poprzecznego) oraz wzorca chropowato ci

No. 99MBB122PL

6-5

4

Sprawd , czy detektor jest równoleg y do powierzchni mierzonej.
·

Widok detektora od przodu

Detektor
prostopadle

Powierzchnia mierzona

·

Widok detektora z boku

Detektor

Powierzchnia mierzona

Sprawdzenie pozycji detektora (typu poprzecznego)
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6.2
1

Kolejno

Ekrany parametrów kalibracji - przewodnik
ekranów

Ekran startowy

2

3

Ekran Menu g ównego

4

Ekran kalibracji

Ekran Menu kalibracji

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Red]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[START/STOP]
Rozpocz cie kalibracji
Ekran profilu mierzonej
powierzchni

Ekran kalibracji

Wybór
pozycji
[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

5

No. 99MBB122PL

Ekran ustawiania warto ci
nominalnej

Ekran ustawiania
parametrów kalibracji

Ekran historii kalibracji

Patrz 6.4

Patrz 6.5

Patrz 6.6

Ekran sygnalizacji zu ycia ostrza

Patrz 6.7

6-7

Otwarcie Ekranu menu kalibracji
Ekran startowy

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej

do

Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Calib. Meas."

[Kalibracja] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran kalibracji

3

Naci nij klawisz "Podmenu" ([Red]).

WSKAZÓWKA • Aby zmieni warto

nominaln lub zmieni
parametry kalibracji, naci nij klawisz "Podmenu" ([Red]), aby
wej do Ekranu menu kalibracji.
Je li adna zmiana nie jest konieczna, wykonaj kalibracj
przy tym ekranie.
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6.3

Kalibracja SJ-210
Podczas kalibracji z u yciem dostarczonego wzorca chropowato ci, nale y koniecznie
parametrów domy lnych (ustawie fabrycznych).

Domy lne warto ci parametrów kalibracji (typ standard, typ unoszony)
Ustawiany parametr kalibracji
Warto

nominalna

Warto

domy lna

2,950 m (116,14 in)

Norma chropowato ci

JIS1994

Filtry

GAUSSA

c

2,5 mm (2,54 mm)

s

NONE [BRAK]

Liczba odcinków elementarnych

5

Pr dko

0.75 mm/s (0.03 in/s)

przesuwu

Zakres pomiarowy

AUTO

Domy lne warto ci parametrów kalibracji (typ poprzeczny)
Ustawiany parametr kalibracji
Warto

nominalna

Warto

domy lna

1.000 m (39.37 in)

Norma chropowato ci

JIS1994

Filtry

GAUSSA

c

0.8 mm (0.03 in)

s

NONE [BRAK]

Liczba odcinków elementarnych

5

Pr dko

0,5 mm/s (0,51 mm/s)

przesuwu

Zakres pomiarowy

AUTO

UWAGA • Gdy kalibracja ma by wykonywana z u yciem wzorca innego ni wzorzec
chropowato ci dostarczony w komplecie z przyrz dem, domy lne parametry
kalibracji nale y zmieni tak, aby by y one dostosowane u ytej do próbki
wzorcowej. Informacje dotycz ce zmiany parametrów kalibracji, patrz 6.4,
"Ustawianie warto ci nominalnej wzorca chropowato ci" i 6.5, "Ustawianie
parametrów kalibracji".
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran kalibracji

1

Na Ekranie kalibracji sprawd parametry kalibracji.
Je eli dla wzorca chropowato ci parametry s inne, zmie parametry
kalibracji.
Je li parametry kalibracji nie wymagaj zmiany, przejd do nast pnego
kroku.

TIP • Informacje dotycz ce procedury zmiany parametrów
kalibracji, patrz 6.4, "Ustawianie warto ci nominalnej
wzorca chropowato ci" i 6.5, "Ustawianie parametrów
kalibracji".

Ekran profilu mierzonej
powierzchni

2

Naci nij klawisz [START/STOP].
Rozpocz cie kalibracji.
Kalibracja na wzorcu chropowato ci rozpoczyna si a w trakcie
kalibracji (podczas przesuwu detektora) wy wietlany jest Ekran
profilu mierzonej powierzchni.
Po zako czeniu kalibracji wynik pomiaru jest wy wietlany w
dolnym wierszu.

Ekran kalibracji

3

Naci nij klawisz “Update" [Aktualiz] ([Red]), aby od wie

wynik kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby anulowa wynik, naci nij klawisz “Cancel"
[Anuluj] ([Blue]).

Ekran kalibracji

6-10

Wspó czynnik kalibracji zostanie zaktualizowany.
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6.4

Ustawianie warto ci nominalnej wzorca chropowato ci
Nale y ustawi nominaln warto

chropowato ci wzorca kalibracyjnego.

WSKAZÓWKA • Warto

nominalna, któr nale y ustawi , to warto
kalibrowany by wzorzec chropowato ci.

Ra, dla której

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

Ekran ustawiania warto ci nominalnej

1

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz opcj “Nom Val." [Nominal] i
naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Ustaw warto

nominaln .

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto

na 0.
Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw kursor
w odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal" ([Red]).

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

3

Naci nij klawisz [Enter/Menu], aby zatwierdzi warto

"Nom Val." [Nominal].

WSKAZÓWKA • Aby anulowa wprowadzanie ustawie , naci nij
klawisz [Esc/Guide] zamiast klawisza [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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4
Ekran kalibracji

Aby powróci do Ekranu kalibracji, naci nij klawisz [Esc/Guide].
Na Ekranie kalibracji pojawia si ustawiona warto ..

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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6.5

Ustawianie parametrów kalibracji
Wymienione ni ej parametry kalibracji nale y ustawi odpowiednio do u ytego wzorca
chropowato ci.

WA NE • Domy lne warto ci parametrów kalibracji s dostosowane do fabrycznego wzorca
chropowato ci dostarczonego przez Mitutoyo. O ile nie jest konieczne, kalibracj
nale y wykonywa dla domy lnych ustawie parametrów.
·

Liczba pomiarów w serii

·

Norma chropowato ci

·

Filtry

·

Graniczna d ugo

·

Liczba odcinków elementarnych (N) lub d ugo

·

Pr dko

·

Zakres pomiarowy

fali filtru profilu "cut-off" ( c)
pomiarowa

przesuwu

Ustawienia parametrów kalibracji s podane na Ekranie ustawiania parametrów kalibracji.

UWAGA • Aby przywróci jednocze nie wszystkie warto ci domy lne (fabryczne) parametrów
kalibracji, naci nij klawisz “Initial” ([Red]) Ekranie ustawiania parametrów kalibracji.

No. 99MBB122PL
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6.5.1

Ustawianie liczby pomiarów
Nale y okre li liczb pomiarów kalibracyjnych.
Ustawiona liczba wyników pomiarów zostanie u redniona, celem ustawienia wzmocnienia.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
kalibracji

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Meas. No." [Pomiar nr]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania liczby pomiarów

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] ustaw liczb pomiarów i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

6-14
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6. KALIBRACJA
Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrana liczba pomiarów pojawi si na Ekranie ustawiania
parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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6.5.2

Zmiana wzorca chropowato ci
Nale y ustawi norm chropowato ci odpowiednio do wzorca kalibracyjnego.

UWAGA • Podczas zmiany normy chropowato ci nale y zachowa

ostro no , poniewa

automatycznie zmianie ulega filtr profilu.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Standard” i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania normy
chropowato ci

3

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz norm chropowato ci

odpowiedni dla wzorca chropowato ci a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].
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6. KALIBRACJA
Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrana norma chropowato ci pojawia si na Ekranie ustawiania
parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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6.5.3

Zmiana filtru profilu
Nale y ustawi filtry profilu odpowiednie dla wzorca kalibracyjnego. Je li istnieje kilka filtrów
profilu odpowiednich dla danego wzorca chropowato ci, mo na je zmienia .
SJ-210 zmienia filtr profilu automatycznie, wraz ze zmian normy chropowato ci.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
kalibracji

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Filter" [Filtr] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania filtra

3

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz filtr profilu odpowiedni dla

wzorca chropowato ci a nast pnie naci nij klawisz [Enter/Menu].

6-18
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6. KALIBRACJA
Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrany filtr profilu pojawia si na Ekranie ustawiania
parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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6.5.4

Zmiana granicznej d ugo ci fali filtru profilu "cut-off" ( c)
Nale y ustawi graniczn d ugo

fali filtru profilu odpowiedni dla wzorca kalibracyjnego.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
kalibracji

Ekran ustawiania granicznej d ugo ci
fali

2

Klawiszem kursora [

3

Za pomoc klawiszy [

][

][

] wybierz opcj " c" i naci nij klawisz [Enter/Menu].

] wybierz graniczn d ugo

fali filtr profilu

odpowiedni dla wzorca chropowato ci a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrana graniczna d ugo fali filtru profilu pojawia si na Ekranie
ustawiania parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
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6.5.5

Zmiana liczby odcinków elementarnych (N)
Nale y ustawi liczb odcinków elementarnych (N) odpowiedni dla wzorca kalibracyjnego.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
kalibracji

Ekran
ustawiania
odcinków

2

Klawiszem kursora [

3

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz opcj “N” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

liczby

][

] wybierz liczb odcinków odpowiedni

dla wzorca chropowato ci a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
kalibracji

Wybrana liczba odcinków pojawi si na Ekranie ustawiania
parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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6.5.6

Ustawianie d ugo ci pomiarowej
Nale y ustawi d ugo

pomiarow odpowiednio do wzorca chropowato ci.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition" [Param

Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Ekran ustawiania liczby
odcinków

2

Klawiszem kursora [

][

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “N” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

] wybierz opcj “Opt Length" [DlgDowolna]” i

naci nij klawisz [Enter/Menu].
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Ekran ustawiania d ugo ci pomiarowej

4

Ustaw d ugo

pomiarow , odpowiedni dla wzorca chropowato ci..

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto

na 0.
Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw kursor
w odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal" ([Red]).

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu], aby zatwierdzi wprowadzon warto .

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Ustawiona d ugo pomiarowa pojawia si na Ekranie ustawiania
parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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6.5.7

Zmiana pr dko ci przesuwu
Nale y ustawi odpowiedni pr dko przesuwu dla wzorca kalibracyjnego.
Mo liwo wyboru pr dko ci posuwu zale y od gr anicznej d ugo ci fali filtru
profilu ( c).

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “M-Speed" [Predk-

Pom.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania pr dko ci przesuwu

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz pr dko

przesuwu i

naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrana pr dko przesuwu profilu pojawia si na Ekranie
ustawiania parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
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6.5.8

Zmiana zakresu pomiarowego
Nale y ustawi zakres pomiarowy odpowiedni dla wzorca kalibracyjnego.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “Cal. Condition"

[Param. Kalib.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Range” [Zakres] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania zakresu
pomiarowego

3

Za pomoc klawiszy [ ] [ ] wybierz zakres pomiarowy odpowiedni
dla wzorca chropowato ci a nast pnie naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów kalibracji

Wybrany zakres pomiarowy profilu pojawia si na Ekranie
ustawiania parametrów kalibracji.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
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6.6

Sprawdzanie historii kalibracji
W SJ-210 mo na zapisa historie kalibracji, obejmuj
maksymalnie 100
zdarze opatrzonych dat i czasem. Ni ej opisano procedur sprawdzenia
historii kalibracji.
NOTE • Na le y pami ta , e historia kalibracji zostanie skasowana po nac i ni ciu klawisza
"Clear History" [Usun HistKalib] (klawisz [Blue]).
Nale y równie pami ta , e historia kalibracji zostanie ca kowicie skasowana, gdy
zostanie wy czone zasilanie z wbudowanego akumulatora lub po wybraniu polecenia
"RestToDefault" [Ustaw domyslne] w menu "Set Environ." [Ustaw Sprzet]

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

Ekran historii kalibracji

1

Wybierz “Calib.History” klawiszami [
klawisz [Enter/Menu]

2

Sprawd dat i godzin kalibracji.

]

[

] i naci nij

WSKAZÓWKA • Aby skasowa histori kalibracji, naci nij
klawisz “Clear history” [Usun HistKalib] ([Blue]).
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6.7

Ustawianie sygnalizacji wymiany ostrza
Sygnalizacja wymiany ostrza to funkcja powiadamiaj ca o konieczno ci wymiany ostrza lub
wykonania okresowej kalibracji, poprzez ustawienie progu cznej d ugo ci odwzorowania.
W rozdziale niniejszym omówiono sposób ustawiania warto ci progowej.

UWAGA • Nale y pami ta , e ca kowita odleg

zostaje ca kowicie skasowana, gdy zostanie
wy czone zasilanie z wbudowanego akumulatora lub po wybraniu polecenia
"RestToDefault" [Ustaw domyslne] w menu "Set Environ." [Ustaw Sprzet]

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu kalibracji" w Rozdziale 6.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran Menu kalibracji

Ekran sygnalizacji zu ycia ostrza

1

Wybierz “Stylus Alarm” klawiszami [
klawisz [Enter/Menu]

2

Naci nij klawisz "Thresh" [Prog] ([Red]).

] [

] i naci nij klawisz

WSKAZÓWKA • Aby skasowa ca kowit odleg

, naci nij klawisz
“ClearDis” ([Blue]) w Ekranie sygnalizacji zu ycia ostrza.

Ekran ustawiania warto ci progowej

3

Wpisz warto

progow .

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje
wyzerowanie warto ci.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
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4

Naci nij klawisz [Enter/Menu], aby zatwierdzi wprowadzon warto .

WSKAZÓWKA • Aby anulowa wprowadzanie ustawie , naci nij
klawisz [Esc/Guide] zamiast klawisza [Enter/Menu].
Ekran sygnalizacji zu ycia ostrza

Ustawione warto ci zaczynaj obowi zywa .

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].

Ekran startowy

Gdy po raz pierwszy po zako czeniu pomiaru ca kowita odleg
przekroczy warto progow , wy wietlany jest komunikat.

Ekran startowy

Gdy zniknie komunikat, pojawi si wska nik alarmu,
sygnalizuj cy e ca kowita d ugo odwzorowania przekroczy a
warto progow .

WSKAZÓWKA • Aby wyzerowa ca kowit d ugo

odwzorowania,
naci nij klawisz “ClearDis” [Usun] ([Blue]) w Ekranie sygnalizacji
zu ycia ostrza.
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ZMIANA
PARAMETRÓW POMIARU
W rozdziale niniejszym opisano ustawianie lub zmian parametrów
pomiaru odpowiednio do param etrów chropowato ci powierzchni,
wielko ci chropowato ci, warunków panuj cych w mi ejscu
wykonywania pomiarów itd.

SJ-210 umo liwia wykonywanie pomiarów zgodnie z ka
z na st puj cych norm
chropowato ci: JIS1982, JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI i VDA.
Pos uguj c si Rozdzia em 18, "INFORMACJE BIBIOGRAFICZNE", nale y
skonfigurowa parametry pomiaru odpowiednio do normy chropowato ci.
Zmiana parametrów pomiaru
Ze wzgl du na fakt, e poszczególne parametry pomiaru ustawiane zgodnie z norm s
wzajemnie powi zane, ustawienie jednego parametru mo e wi za si z us tawieniem
innego parametru SJ-210.
Dla niektórych parametrów pomiaru niektóre opcje mog by niedost pne ze wzgl du na to,
e s okre lone w normie lub z innych przyczyn.
Informacje na temat wzajemnej zale no ci mi dzy parametrami pomiaru, patrz Rozdzia y
od 7.2, "Zmiana normy chropowato ci" do 7.11, "Zmiana zakresu pomiarowego".

No. 99MBB122PL
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7.1
1

Ekrany parametrów pomiaru - przewodnik

Kolejno

ekranów

2

Ekran startowy

3

4

Ekran menu
parametrów pomiaru

Ekran Menu g ównego

Ekran parametrów
pomiaru

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

Klawisz skrótu [Red]

[Esc/Guide]

5
Ekran ustawiania normy chropowato ci

Patrz 7.2

Ekran ustawiania profilu obliczonego Ekran ustawiania parametrów

Patrz 7.3

Ekran ust. granicznej d ug. fali ( c) Ekran ust. granicznej d ug. fali ( c)

Patrz 7.6

Patrz 7.6

Patrz 7.4
Ekran ust. liczby odc.

Patrz 7.7, 7.8

Ekran ustawiania pr dko ci przesuwu Ekran ustawiania zakresu pomiarowego

Patrz 7.10

7-2

Wybór
pozycji
[Enter/Menu]

Ekran ustawiania filtra

Patrz 7.5
Ekran ustawiania rozp du/ hamowania

Patrz 7.9

Patrz 7.11
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Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru
Ekran startowy

Ekran Menu g ównego

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej
Ekranu menu g ównego.

2

Klawiszem kursora [

] lub [

do

] wybierz opcj “Meas. Condition"

[WarunkiPomiaru]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran menu parametrów
pomiaru

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Setting” [Ustawienia] i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Bezpo redni dost p do Ekranu ustawiania parametrów pomiaru z Ekranu
startowego za pomoc klawisza skrótu [Red]..
Ekran startowy

No. 99MBB122PL

Ekran parametrów pomiaru
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7.2

Zmiana wzorca chropowato ci
SJ-210 umo liwia wykonywanie pomiarów zgodnie z ka
z na st puj cych norm
chropowato ci: JIS1982, JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI i VDA.

WSKAZÓWKA • Aktualnie ustawiona norma chropowato ci jest ws kazywana w górnej
cz

ci Ekranu startowego..

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

Ekran ustawiania normy chropowato ci

1

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

2

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz opcj “Standard” [Norma] i naci nij

] wybierz norm chropowato ci

odpowiedni dla mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran parametrów pomiaru

Wybrana norma chropowato ci jest wy wietlana na Ekranie
parametrów pomiaru.

UWAGA • Podczas zmiany normy chropowato ci nale y zachowa

ostro no , poniewa automatycznie zmianie mog ulec
inne parametry pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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7.3

Zmiana typu profilu mierzonego
Istnieje mo liwo

zmiany profilu mierzonego odpowiednio do mierzonej powierzchni.

WSKAZÓWKA • Definicje profilu mierzonego i filtru, patrz 18.2, “Profile mierzone i
odpowiednie filtry”.
Normy i profile mierzone
Mo liwo

wyboru profilu odpowiednie do normy.

Norma
chropowato ci

Profile mierzone
P

DF

Motyw-R

-

-

-

-

-

-

-

-

JIS1982
JIS1994

R

JIS2001
ISO1997
ANSI
VDA

-

War. sw. wyb.
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Profile" [Profil] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania profilu obliczonego

2

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz rodzaj profilu mierzonego

odpowiedni dla mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran parametrów pomiaru

Wybrany profil mierzony jest wy wietlany na Ekranie parametrów
pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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7. ZMIANA PARAMETRÓW POMIARU

7.4

Zmiana wskazywanych parametrów
Parametry mierzone mo na ustawia oblicza i wy wietla .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zmiany wskazywanych parametrów, patrz 8.2,
"Wybór wskazywanych parametrów (indywidualny dobór parametrów)".

No. 99MBB122PL
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7.5

Zmiana filtru profilu
Mo na wybra jeden z nast puj cych filtrów profilu: 2CR75, PC75 lub GAUSS.

UWAGA • Podczas zmiany normy chropowato ci nale y zachowa ostro no , poniewa
automatycznie zmianie ulega filtr profilu.
Filtry profilu, normy chropowato ci i profile mierzone
Filtry profilu s ustawiane automatycznie odpowiednio do normy chropowato ci i
wybranego profilu mierzonego, zgodnie z poni sz tabel .
Norma
chropowato ci

Profile mierzone
P

R

DF

Motyw-R

JIS1982

NONE

2CR75

-

-

JIS1994

-

GAUSS

-

-

JIS2001

GAUSS

GAUSS

GAUSS

GAUSS

ISO1997

GAUSS

GAUSS

GAUSS

GAUSS

-

PC75
GAUSS

-

-

VDA

(NONE*1)
GAUSS

GAUSS

GAUSS

-

Dowolna

(NONE*1)
2CR75
PC75
GAUSS

2CR75
PC75
GAUSS

ANSI

GAUSS

(NONE*1)
2CR75
PC75
GAUSS

*1: Gdy dla “ s” wybrana b dzie opcja “NONE” [NON].
W razie potrzeby filtry profilu mo na zmienia zgodnie z procedur omówion na nast pnej
stronie.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce w asno ci filtrów profilu, patrz 18.2.2, “Filtry”.
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7. ZMIANA PARAMETRÓW POMIARU
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Filter" [Filtr] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania filtra

2

Ekran parametrów pomiaru

Za pomoc klawiszy [ ] [ ] wybierz filtr profilu odpowiedni dla
mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz [Enter/Menu].

Wybrany filtr profilu jest wy wietlany na Ekranie parametrów
pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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7.6

Zmiana parametrów granicznej d ugo ci fali filtru profilu (cut-off)

Parametry granicznej d ugo ci fali filtru (cut-off), które mo na zmienia obejmuj
warto ( c, s), odcinek elementarny ( p, ) i warto graniczn (A).

UWAGA • O kre lony parametr granicznej d ugo ci fali mo na zmieni z pozi omu ekranu
startowego, naciskaj c klawisz skrótu [
]. Naciskaj c klawisz [
], prze czamy
wszystkie mo liwe warto ci.
Oto przyk ad zmiany warto ci c. Pozosta e parametry granicznej d ugo ci fali filtru profilu
zmienia si w podobny sposób.
Procedura post powania (zmiana c) (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

Ekran ustawiania granicznej d ugo ci
fali ( c)

1

Klawiszem kursora [

2

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz opcj " c" i naci nij klawisz [Enter/Menu].

][

] wybierz warto

granicznej d ugo ci

fali odpowiedni dla mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran parametrów pomiaru

Wybrana graniczna d ugo
parametrów pomiaru.

fali jest wy wietlana na Ekranie

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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Zale no

pomi dzy parametrami granicznej d ugo ci fali filtru ( c) i ( s)
Gdy typ profilu mierzonego ustawimy na "R" lub "DF" a graniczn warto
warto jest okre lana dla ( s) w sposób opisany ni ej.
Profile
mierzone
R

DF

Gran. d . fali filtru "cut-off" ( c)
m( in)

d ugo ci fali na ( c),

Graniczna d ugo fali filtru "cut-off" ( s)
m( in)

0.08(0.003)

2.5 (100)*1, *2

0.25(0.01)

2.5 (100)*1, *2

0.8(0.03)

2.5 (100)*1, *2

2.5(0.1)

8 (320)*1, *2

0.08(0.003)

2.5(100)*3

0.25(0.01)

2.5(100)*3

0.8(0.03)

2.5(100)*3

2.5(0.1)

8(320)*3

*1: Gdy wybrano norm chropowato ci “JIS1982”, graniczna d ugo
ustawiona na “NONE” [NON].

fali filtru ( s) jest

*2: Gdy wybrano norm chropowato ci “JIS1994”, "VDA" lub "Free" [Dowolna],
graniczn d ugo fali filtru ( s) mo na ustawi na “NONE” [NON].
*3: Gdy wybrano norm chropowato ci "VDA" lub "Free" [Dowolny], graniczn d ugo
fali filtru ( s) mo na ustawi na “NONE” [NON].

No. 99MBB122PL
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Zale no

mi dzy d ugo ci odcinka elementarnego a graniczn d ugo ci fali filtru profilu ( s)
Gdy jako profil mierzony wybrano opcj “P”, symbol d ugo ci odcinka elementarnego jest
wy wietlany jako parametr zwi zany z graniczn d ugo ci fali filtru. Symbol s
cy do
oznaczania d ugo ci odcinka elementarnego zmienia si odpowiednio do ustawionej normy
chropowato ci. Gdy wybrano norm chropowato ci “JIS2001”,“ISO1997”, “VDA” lub “Free”
[Dowolna], wy wietlany jest symbol “ p”. Gdy wybrano norm "JIS1982", wy wietlany jest
symbol “ ”.
Po ustawieniu d ugo ci odcinka elementarnego, odpowiednio ustawiana jest warto
granicznej d ugo ci fali filtru ( s), patrz ni ej.
Profil
mierzony
P

ugo odcinka
elementarnego ( p, )
m( in)

Graniczna d ugo
(Cut-off) ( s)

fali

m( in)

0.08(0.003)

2.5 (100)*1, *2

0.25(0.01)

2.5 (100)*1, *2

0.8(0.03)

2.5 (100)*1, *2

2.5(0.1)

8 (320)*1, *2

*1: Gdy wybrano norm chropowato ci "VDA" lub "Free" [Dowolna], graniczn d ugo
filtru ( s) mo na ustawi na “NONE” [NON].
*2: G dy wybrano norm chropowato ci “JIS1982”, graniczna d ugo
ustawiona na “NONE” [NON].
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fali

fali filtru ( s) jest
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Zale no

mi dzy warto ci graniczn a graniczn d ugo ci fali filtru profilu ( s)
Gdy jako profil mierzony wybrano opcj “Motif.R” [Motyw-R], warto graniczna A jest
wy wietlana jako parametr zwi zany z graniczn d ugo ci fali filtru.
Po ustawieniu warto ci granicznej, odpowiednio ustawiana jest warto granicznej
ugo ci fali filtru ( s), patrz ni ej.
Profile
mierzone
Motyw-R

Warto
graniczna (A)
m( in)

Warto
graniczna (B)

Graniczna d ugo
fali filtru "cut-off" ( s)
( in)

0.02(0.001)

2.5(100)*1

0.1(0.004)

2.5(100)*1

0.5(0.02)

8(320)*1

*1: Gdy wybrano norm chropowato ci "Free" [Dowolna], graniczn d ugo
s) mo na ustawi na “NONE” [NON].

fali filtru

*2: Gdy wybrano opcj Motif.W [Motyw-W], warto graniczna A jest ustawiana
odpowiednio do ustawionej warto ci granicznej B, zgodnie z tabel .

No. 99MBB122PL
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7.7

Zmiana liczby odcinków elementarnych
Dla profilometru SJ-210 odcinek pomiarowy (graniczna d ugo
fali filtru x liczba
odcinków elementarnych) mo e by
równy wielokrotno ci (1-10) odcinków
elementarnych lub mie dowoln d ugo (opcja: "Opt Length" [DlgDowolna]). Gdy dla
liczby odcinków elementarnych zostanie wybrana opcja "Opt Length" [D lgDowolna], mo na
ustawi dowoln d ugo pomiarow

UWAGA • Gdy typ profilu mierzonego ustawimy na "Motif .R" [Motyw-R], opcja ustawiania liczby
odcinków elementarnych jest niedost pna.
Profile mierzone a liczba odcinków elementarnych
W przypadku typu zmiany profilu mierzonego, liczba odc inków elementarnych jest
ustawiana na nast puj ce warto ci pocz tkowe. W razie potrzeby te warto ci mo na zmieni .
Profile mierzone

Liczba odcinków elementarnych

P

1

R

5

DF

5

Motyw-R

Ustawi d ugo

pomiarow

UWAGA • W razie wybrania opcji “Opt Length” [DlgDowolna], mo na ustawi d ugo

pomiarow .

Szczegó y, patrz 7.8, “Ustawianie d ugo ci pomiarowej”.
• Gdy ocena DOBRY/Z Y uwzgl dnia zasad
elementarnych wynosi 7 lub wi cej.

16%, wymagana liczba odcinków

• Dla oceny DOBRY/Z Y w przypadku ustawienia d ugo ci pomiarowej bierze si
uwag tylko warto maksymaln oraz redni .

pod

WSKAZÓWKA • Liczb odcinków elementarnych mo na zmieni z poziomu Ekranu
startowego, naciskaj c klawisz skrótu [
]. Dost pne warto ci s zmieniane "w kó ko".
Nie mo na jednak zmieni ustawienia d ugo ci pomiarowej.
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “N” i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania liczby
odcinków

Ekran parametrów pomiaru

2

Za pomoc klawiszy [ ] [ ] wybierz liczb odcinków odpowiedni dla
mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz [Enter/Menu].

Wybrana liczba odcinków jest wy wietlana na Ekranie parametrów
pomiaru.

WSKAZÓWKA • W razie wybrania opcji “Opt Length”
[DlgDowolna], mo na ustawi d ugo pomiarow . Wi cej
informacji dotycz cych ustawienia d ugo ci pomiarowej,
patrz 7.8, "Ustawianie d ugo ci pomiarowej”.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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7.8

Ustawianie d ugo ci pomiarowej
Miernik SJ-210 umo liwia ustawienie d ugo ci pomiarowej w zakresie od 0.30 mm do
16.00 mm (0.0118 in do 0.6299 in).
Odcinek pomiarowy jest równy d ugo ci pomiarowej pomniejszonej o d ugo
rozp d/ hamowanie.

odcinka na

Gdy opcja rozp d/ hamowanie jest ustawiona na "OFF" [WY ], odcinek pomiarowy jest
równy d ugo ci pomiarowej.
ugo
ugo podej cia
0.5 mm (0.019 in)

Rozp d

pomiarowa
Hamowanie

Odcinek pomiarowy

ugo

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

Ustawianie d ugo ci pomiarowej, d ugo ci przesuwu/odcinka pomiarowego

UWAGA • Zakres ustawie d ugo ci pomiarowej zale y od granicznej d ugo ci fali oraz ustawie
filtru. Podczas wykonywania pomiaru dla ustawionej d ugo ci pomiarowej, nale y j
ustawia po ustawieniu granicznej d ugo ci fali oraz wyborze filtra.
• Zwracamy uwag , e procedura ustawiania d ugo ci pomiarowej jest inna w
przypadku wyboru opcji "Motif.R" [Motyw-R] jako profilu mierzonego. Informacje
dotycz ce procedury ustawiania, patrz ni ej: “ Procedura (gdy typ profilu mierzonego
ustawimy na "Motif.R" [Motyw-R])”.

WSKAZÓWKA • W i cej informacji dotycz cych zale no ci mi dzy profilem mierzonym a
ugo ci rozp du/ hamowania, patrz 18.4, “D ugo

przesuwu”.

• Gdy opcja rozp d/ hamowanie jest wy czona, odcinek na rozp d/ hamowanie na
na odcinek pomiarowy.
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Odcinek pomiarowy oraz graniczna d ugo

fali filtru profilu

Gdy wybrano prof ile "P" l ub "DF", miernik SJ-210 ok re la mo liwy zakres odcinków
pomiarowych w oparciu o warto granicznej d ugo ci fali oraz ustawiony filtr. W przypadku
wyboru opcji "Motif.R" [Motyw-R] jako profilu mierzonego, zale no warto ci graniczn
A a odcinkiem pomiarowym jest nast puj ca.
Warto
graniczna (A)
0.02 mm (0.001 in)

0.3 L 0.64 mm
(0.0118 L 0.0252 in)

0.1 mm (0.004 in)

0.65 L 3.2 mm
(0.0256 L 0.1260 in)

0.5 mm (0.02in)

3.3 L 16 mm
(0.1299 L 0.6299 in)

Dla profilu P, L

No. 99MBB122PL

Odcinek pomiarowy

0.3 mm (0.0118 in).
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

Ekran ustawiania liczby
odcinków

1

Klawiszem kursora [

][

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “N” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

] wybierz opcj “Opt Length"

[DlgDowolna]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania d ugo ci pomiarowej

3

Wybierz d ugo

pomiarow odpowiedni dla mierzonej powierzchni.

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto

na 0.

Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw kursor w
odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal" [Pr.Dzies.] ([Red]).
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran parametrów pomiaru

4

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiona d ugo pomiarowa jest wy wietlana na Ekranie
parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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Procedura (gdy typ profilu mierzonego ustawimy na "Motif.R")
(Patrz " Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

Ekran ustawiania liczby
odcinków

Ekran ustawiania d ugo ci pomiarowej

1

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz opcj “Opt Length"
[DlgDowolna]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Wybierz d ugo

pomiarow odpowiedni dla mierzonej powierzchni.

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto
Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw
kursor w odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal"
[Pt.Dzies.] ([Red]).
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran parametrów pomiaru

4

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiona d ugo pomiarowa jest wy wietlana na Ekranie
parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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na 0.

7.9

Ustawianie rozp du i hamowania
Gdy wybrany zostanie profil "R" jako profil mierzony a powierzchnia mierzona jest bardzo
ma a, rozp d/ hamowanie mo na wy czy , wybieraj c opcj "OFF". D ugo
przesuwu mo na wtedy zmniejszy o d ugo odcinka na rozp d/ hamowanie, co
umo liwi wykonanie pomiaru na bardzo ma ej powierzchni.
Fabrycznie opcja rozp d/ hamowanie jest ustawiona na "ON" [W ].

WA NE • Je eli nie jest to wymagane z innych przyczyn, opcja rozp du/ hamowania powinna by
ustawiona na "ON". W przypadku ustawienia opcji rozp d/ hamowanie na "OFF" [WY ],
obliczenia mog by obarczone niewielkimi b dami ze wzgl du na niezgodno pomiaru
z norm .
• W przypadku wyboru profilu “P”, “Motif.R” [M otyw-R] a opcja “ s” b dzie ustawiona na “NONE”
[NON], filtr nie jest uwzgl dniany w obliczeniach, opcja rozp d/ hamowanie jest ustawiona na “OFF”.

WSKAZÓWKA • Wi cej informacji dotycz cych d ugo ci przesuwu, patrz 18.4, “D ugo
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Pre/Post" [Przed/Po] i naci nij

klawisz
([ENTER/MENU]).

Ekran ustawiania rozp du/ hamowania

2

Ekran parametrów pomiaru

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz opcj “ON" [W ] lub "OFF"
[WY ] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Wybrane ustawienie rozp du/ hamowania jest wskazywane na
Ekranie parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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7.10 Zmiana pr dko ci przesuwu
Pr dko przesuwu mo e by zmieniana odpowiednio do ustawie granicznej d ugo ci fali
c) i górnego limitu d ugo ci.
Graniczna d ugo

fali (odcinek elementarny) i pr dko

przesuwu

Pr dko
przesuwu mo na ustawi odpowiednio do warto ci granicznej d ugo ci fali
c) i górnego limitu d ugo ci zgodnie z poni sz tabel .

Graniczna d ugo
fali (odcinek
elementarny)

A mm (in)
(dla Motyw-R)

Pr dko przesuwu
mm/s (in/s)

mm (in)

7-22

0.08 (0.003)

-

0.25, 0.5
(0.010, 0.020)

0.25 (0.01)

0.02 (0.001)

0.25, 0.5
(0.010, 0.020)

0.8 (0.03)

0.10 (0.004)

2.5 (0.1)

0.5 (0.020)

0.25, 0.5
(0.010, 0.020)
0.25, 0.5, 0.75
(0.010, 0.020, 0.030)
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz opcj “M-Speed" [Pr dk.

pom.]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania pr dko ci przesuwu

Ekran parametrów pomiaru

2

Za pomoc klawiszy [ ] [ ] wybierz warto granicznej d ugo ci
fali lub odcinek elementarny a nast pnie naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Wybrana pr dko przesuwu jest wy wietlana na Ekranie
parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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7.11 Zmiana zakresu pomiarowego
Za pomoc SJ-210 mo na wykonywa pomiary w jednym z nast puj cych zakresów pomiarowych:
25, 100, 360 mm (1000, 4000, 14400 in) i "Auto". O ile nie okre lono zakresu, nale y korzysta z
opcji "Auto". wybór zbyt ma ego zakresu mo e powodowa przekroczenie zakresu.

WSKAZÓWKA • Po zmianie zakresu pomiarowego zmianie ulega równie rozdzielczo .
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Range” [Zakres] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania zakresu pomiarowego

2

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz zakres pomiarowy odpowiedni

dla mierzonej powierzchni a nast pnie naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran parametrów pomiaru

Wybrany zakres pomiarowy jest wy wietlany na Ekranie
parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

• Gdy Ekran parametrów pomiaru by otwarty za pomoc
klawisza skrótu [Red], jednokrotne naci ni cie klawisza
[Esc/Guide] powoduje powrót do Ekranu startowego.
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7.12 Przeliczanie wyników oblicze
Po wykonaniu pomiaru mog ulec zmianie parametry pomiaru, co powoduje przeliczenie
wyniku pomiaru.
SJ-210 dysponuje funkcj przeliczania wyników pomiaru chropowato ci po z mianie
parametrów pomiaru. Gdy funkcja przeliczania jest w czona, dane pomiarowe s
przeliczane i wy wietlane dla zmienionych parametrów pomiaru.
Parametry pomiaru, które mog by zmieniane do przeliczenia
SJ-210 mo e dokona przeliczenia po zmianie nast puj cych parametrów pomiaru:
Normy chropowato ci

Profilu mierzonego

Filtru

Liczby odcinków elementarnych (zmniejszeniu)

Parametrów

Ocena DOBRY/Z Y

UWAGA • W razie zmiany granicznej d ugo ci fali lub d ugo ci pomiarowej a krok dyskretyzacji
i warunki punktu pomiarowego nie s dostosowane do siebie, przeliczenie jest
niemo liwe.

• Funkcji przeliczania nie mo na u
elementarnych, np. z “1” do “3”.

wtedy, gdy zwi kszona zosta a liczba odcinków

• Gdy opcja rozp d/ hamowanie zostanie przestawiona z "OFF" na "ON", przeliczenie jest
niemo liwe.
• Je li po zmianie filtru lub profilu mierzonego parametry rozp du/ hamowania s
niezgodne, przeliczenie jest niemo liwe.
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne

1
Ekran parametrów pomiaru

Po wykonaniu pomiaru chropowato ci parametry pomiaru mog by
zmienione wtedy, gdy wy wietlany jest wynik oblicze .

2

Naci nij klawisz “Re-Calc.” [Przelicz] ([Blue]) na Ekranie parametrów
pomiaru.

Ekran startowy

Wy wietlany jest komunikat o post pie przeliczania.
Po zako czeniu przeliczania, wy wietlany jest Ekran startowy.
Przeliczony wynik pomiaru jest wy wietlany na Ekranie startowym.
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7.13 Zapisywanie/ adowanie/ kasowanie/ zmiana nazwy
parametrów pomiaru
W pami ci wewn trznej SJ-210 mo na zapisa do 10 parametrów pomiarowych a na karcie
pami ci (wyposa enie opcjonalne) do 500.
Zapisane pliki z parametrami pomiaru mo na tak e kasowa lub zmienia ich nazw .

WA NE • Jako karty pami ci u ywana jest karta microSD.
Logo microSDTM jest zastrze onym znakiem towarowym SD Association.
Logo microSD jest zastrze onym znakiem towarowym.
W niniejszej instrukcji "karta microSDTM jest nazywana "kart microSD" lub "kart
pami ci". Mimo, e powinna spe nia aktualne normy, ze wzgl du na zmiany i
aktualizacje norm lub nieobs ugiwanie trybu SPI, niektóre karty microSD mog nie by
obs ugiwane. Nale y u ywa karty SD zalecanej przez Mitutoyo (Nr kat. 12AAL069).
• Przed u yciem karta pami ci powinna zosta sformatowana za pomoc SJ-210. Karta
pami ci mo e nie dzia
prawid owo, je li nie b dzie sformatowana w innym
przyrz dzie, ni SJ-210. Informacje dotycz ce formatowania karty pami ci, patrz 10.10.1,
"Formatowanie karty pami ci".
• Nale y pod czy zasilacz AC, aby uniemo liwi przerwanie zasilania podczas
wykonywania tej operacji.
• Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.
Gdy akumulator jest wyczerpany, SJ-210 mo e wy czy si w trakcie wykonywania
operacji.
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7.13.1

Ekrany menu parametrów pomiaru - przewodnik

Kolejno

1

ekranów

2

3

Ekran menu parametrów
pomiaru

Ekran Menu g ównego

Ekran startowy

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

4
Ekran wyboru adowanych
parametrów pomiaru

Patrz 7.13.3
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Ekran wyboru
kasowanych
parametrów pomiaru

Patrz 7.13.4

Wybór pozycji
[Enter/Menu]

Ekran zmiany nazwy pliku
parametrów pomiaru

Patrz 7.13.5
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Otwarcie Ekranu menu parametrów pomiaru
Ekran startowy

Ekran Menu g ównego

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej
Ekranu menu g ównego.

2

Klawiszem kursora [

] lub [

do

] wybierz opcj “Meas. Condition"

[WarunkiPomiaru]” i naci nij klawisz [Enter/Menu].
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7.13.2

Zapisywanie parametrów pomiaru
Zestaw parametrów pomiaru mo na zapisa w pami ci wewn trznej lub na karcie pami ci
cej wyposa eniem opcjonalnym.

WA NE • Przed u yciem now kart pami ci nale y sformatowa za pomoc SJ-210. Karta
pami ci mo e nie dzia
prawid owo, je li nie b dzie sformatowana w innym
przyrz dzie, ni SJ-210. Informacje dotycz ce formatowania karty pami ci, patrz 10.10.1,
"Formatowanie karty pami ci".
• Gdy wbudowany akumulator jest ca kowicie wyczerpany lub jego prze cznik b dzie
ustawiony w pozycji OFF, wszystkie parametry pomiaru zapisane w pami ci
wewn trznej zostan skasowane. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii
zapasowych na karcie pami ci. Dalsze informacje, patrz 10.10.5, "Wykonywanie kopii
zapasowej danych i przywracanie danych z kopii zapasowej".
• Korzystaj c z w budowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co
na adowany. Je li parametry pomiaru b
zapisywane, gdy akumulator jest bliski
wyczerpania, SJ-210 mo e wy czy si w trakcie zapisu danych.
Procedura (zapis w pami ci wewn trznej) (Patrz " Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru"w Rozdziale 7.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran parametrów pomiaru

Ekran zapisu parametrów
pomiaru

1

Ustaw parametry pomiaru.

2

Na Ekranie parametrów pomiaru naci nij klawisz “Save" [Zapisz] ([Red]).

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Direct" [Anal.bezposr.] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].
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Ekran zapisu w pami ci wewn trznej

Ekran "Zapisz nowy"

4

Klawiszem kursora [
[Enter/Menu].

5

Wpisz nazw pliku parametrów pomiaru.

][

] wybierz numer pliku i naci nij klawisz

WSKAZÓWKA • Nazwa jest generowana automatycznie i
wy wietlana, ale mo na j zmieni . Nazwa mo e
zawiera znaki alfanumeryczne, "-" (my lnik i "_" (znak
podkre lenia. Nazwa mo e mie maks. 8 znaków.
• Nazwa jest kasowana po naci ni ciu klawisza “AC” ([Blue]).
• Informacje dotycz ce wprowadzania znaków, patrz
2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran zapisu w pami ci wewn trznej

6

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Parametry pomiaru zostan zapisane w pami ci wewn trznej.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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Procedura (zapis na z ewn trznej karcie pami ci) (Patrz "
Rozdziale 7.1.)

Otwarcie Ekranu parametrów pomiaru"w

Ekran startowy -> Menu g ówne

Ekran parametrów pomiaru

Ekran zapisu parametrów
pomiaru

Ekran zapisu na karcie pami ci

1

Ustaw parametry pomiaru.

2

Na Ekranie parametrów pomiaru naci nij klawisz “Save” [Zapis] ([Red]).

3

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Memory Card” [Karta
pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

4

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Save New” [Zapisz jako
nowe] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Zast puj c parametry pomiaru na karcie
pami ci, wybierz odpowiedni plik i naci nij klawisz
[Enter/Menu]. Po wy wietleniu si komunikatu na ekranie,
naci nij klawisz [Enter/Menu].
• Podczas wyszukiwania istnieje mo liwo zaw enia
parametrów, które maj by zast pione. Aby wyszuka
naci nij klawisz "Search" [Szukaj] ([Red]) i wpisz szukane
owo. Po naci ni ciu klawisza [Enter/Menu], wy wietlone
zostan pliki zawieraj ce wyszukiwane s owo.
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Ekran "Zapisz nowy"

5

Wpisz nazw pliku parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Nazwa jest generowana automatycznie i
wy wietlana, ale mo na j zmieni . Nazwa mo e
zawiera znaki alfanumeryczne, "-" (my lnik i "_" (znak
podkre lenia. Nazwa mo e mie maks. 8 znaków.
• Nazwa jest kasowana po naci ni ciu klawisza “AC” ([Blue]).
• Informacje dotycz ce wprowadzania znaków, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

6
Ekran zapisu na karcie pami ci

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Parametry pomiaru zostan zapisane na karcie pami ci.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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7.13.3

adowanie parametrów pomiaru
Istnieje mo liwo za adowania parametrów pomiaru zapisanych w pami ci wewn trznej lub
na karcie pami ci (wyposa enie dodatkowe).
Aby za adowa parametry pomiaru, najpierw nale y otworzy Ekran odczytu parametrów
pomiaru w Ekr anie ustawiania parametrów pomiaru a nas t pnie wybra ród o odczytu
(pami wewn trzna lub karta pami ci. Nast pnie mo na wybra odpowiedni plik itp.

WA NE • Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.

Je li parametry pomiaru b
zapisywane, gdy akumulator jest bliski wyczerpania, SJ210 mo e wy czy si w trakcie odczytu danych.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.13.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran
pomiaru

menu

parametrów

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Read” [Otworz] i naci nij klawisz

][

] wybierz ród o odczytu i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru adowanych
parametrów pomiaru

2

Klawiszem kursora [
[Enter/Menu].

“Direct” [Anal.bezposr.]: pami wewn trzna
“Memory Card” [Karta Pamieci]: karta pami ci

Ekran adowania z pami ci
wewn trznej

3

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz parametry pomiarów, które maj
by za adowane i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Pojawia si Ekran startowy.
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7.13.3

Kasowanie parametrów pomiaru
Istnieje mo liwo

skasowania parametrów pomiaru z pami ci wewn trznej lub z karty pami ci.

WA NE • Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.
Je li parametry pomiaru b
kasowane, gdy akumulator jest bliski wyczerpania,
SJ-210 mo e wy czy si w trakcie kasowania danych.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.13.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran
pomiaru

menu

parametrów

1

Klawiszem kursora [

] [ ] wybierz opcj “Delete” [Kasuj] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru kasowanych
parametrów pomiaru

2

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz lokalizacj , z której maj
by kasowane parametry pomiaru i naci nij klawisz [Enter/Menu].
“Direct” [Anal.bezposr.]: pami wewn trzna
“Memory Card” [Karta Pamieci]: karta pami ci

Ekran kasowania z pami ci
wewn trznej

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz parametry pomiarów, które

maj by skasowane i naci nij klawisz [Enter/Menu].
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4
Ekran kasowania z pami ci wewn trznej

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wybrane parametry pomiaru zostan skasowane. W przypadku pami ci
wewn trznej lokalizacja do skasowania jest wy wietlana jako "*** *".

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
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7.13.5

Zmiana nazwy zapisanych parametrów pomiaru
Istnieje mo liwo zmiany nazwy parametrów pomiaru zapisanych w pami ci wewn trznej
lub na karcie pami ci.

WA NE • Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.

Je li podczas zmiany nazwy parametrów pomiaru akumulator b dzie bliski wyczerpania,
SJ-210 mo e wy czy si w trakcie zmiany nazwy.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu parametrów pomiaru" w Rozdziale 7.13.1.)
Ekran wyboru pliku, którego

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu parametrów
pomiaru

nazwa b dzie zmieniona

1

2

Wybierz “File Rename” klawiszami [ ] [
klawisz [Enter/Menu]

] i naci nij

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz lokalizacj , w której znajduj
si parametry pomiaru, których nazwa ma by zmieniona i naci nij
klawisz [Enter/Menu].
“Direct” [Anal.bezposr.]: pami wewn trzna
“Memory Card” [Karta Pamieci]: karta pami ci

Ekran zmiany nazwy pliku

3

No. 99MBB122PL

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz nazw pliku parametrów
pomiaru, która ma by zmieniona i naci nij klawisz [Enter/Menu].

7-37

Ekran zmiany nazwy pliku

4

Zmie nazw pliku.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania znaków,
patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran zmiany nazwy
pliku w pami ci wewn.

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wy wietlona zostanie wprowadzona nazwa pliku

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
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ytkownik mo e ustawia parametry, szczegó y parametrów i parametry oceny
DOBRY/Z Y.

8.1
Kolejno

Ekrany zmiany parametrów pomiaru - przewodnik
ekranów

1

2

Ekran startowy

Ekran podmenu

Ekran ustawiania parametrów

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Red]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

5

No. 99MBB122PL

4

3

Ekran Menu g ównego

Wybór pozycji
[Enter/Menu]

Ekran zasady oceny
DOBRY Z Y

Ekran wyboru szczegó ów
ustawie

Patrz 8.3

Patrz 8.4

8-1

Otwarcie ekranu podmenu
Ekran startowy

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej
Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Parameters” [Parametry]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Naci nij klawisz "Submenu" [Podmenu] ([Red]).

Ekran ustawiania parametrów

do

WSKAZÓWKA • Celem wyboru pojedynczych parametrów,

wybierz je na tym ekranie bez przechodzenia do podmenu.

Ekran podmenu

8-2
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8.2

Wybór wskazywanych parametrów (indywidualny dobór
parametrów)
Funkcja wyboru parametrów s

8.2.1

y do wyboru parametrów obliczanych i wy wietlanych.

Wybór parametrów

Ogólny opis funkcji wyboru parametrów
Przyrz d jest ustawiany fabrycznie na obliczanie i wskazywanie najcz ciej u ywanych
parametrów. Je li chodzi o inne parametry, mo na skorzysta z funkcji wyboru parametrów,
która umo liwia wybranie nastaw oblicze i wskaza .
Obliczanie i wskazywanie jedynie wybranych parametrów skraca czas obliczenia
wyników pomiarów oraz upraszcza opera cje na k lawiszach, np. prze czanie wskaza
parametrów itd.
Ponadto wybór i anulowanie wyboru jest wykonywane za jednym razem dla wszystkich parametrów.

WSKAZÓWKA • Definicje wszystkich parametrów podano w rozdziale 18.5, “Definicje
parametrów chropowato ci dla profilometru SJ-201”.
• Wybranie parametru Sm, Pc, lub Ppi wymaga równie ustawienia wysoko ci poziomu
zliczania. Szczegó owe informacje dotycz ce procedury ustawiania, patrz 8.4.1,
“Ustawianie w ciwo ci oblicze dla parametrów Sm, Pc, Ppi lub Rc".
• Wybranie parametru HSC wymaga równie ustawienia wysoko ci poziomu zliczania.
Szczegó owe informacje dotycz ce procedury ustawiania, patrz 8.4.3 "Ustawianie
ciwo ci oblicze dla parametru HSC".
• Wybranie parametru mr wymaga równie ustawienia liczby odcinków, linii bazowej oraz
poziomu ci cia. Szczegó owe informacje dotycz ce procedury, patrz 8.4.3 "Ustawianie
ciwo ci oblicze dla parametru mr".
• Wybranie parametru mr[c] wymaga równie ustawienia poziomu ci cia. Szczegó owe
informacje dotycz ce procedury, patrz 8.4.4 "Ustawianie w ciwo ci oblicze dla
parametru mr[c] (tp wg ANSI)".
• Wybranie parametru c wymaga równie ustawienia linii bazowej oraz poziomu ci cia.
Szczegó owe informacje dotycz ce procedury ustawiania, patrz 8.4.4 "Ustawianie
ciwo ci oblicze dla parametru c (Htp wg ANSI)".
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Parametry i normy chropowato ci/ profile mierzone
Dla ka dej normy ch ropowato ci oraz profilu mierzonego mo na wybiera i zapisywa
parametry. Po ustawieniu normy chropowato ci lub profilu mierzonego, wywo ywane s
parametry ustawione wcze niej.
Norma
chropowato ci
JIS1982

Profil mierzony

Parametr

P

Rz, Rmax

R

Ra

JIS1994

R

Ra, Rz, Ry, Pc, Sm, S, mr(c)

JIS2001

P

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, PzJIS, P q, Pmr, Pmr(c), P c,
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv , Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

DF

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv , Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

Motyw-R

R, Rx, AR

P

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pz1max, P q, Pmr, Pmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

DF

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

Motyw-R

R, Rx, AR

Motyw-W

W, Wx, AW, Wte

ANSI

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, RPc, RSm, Rmax, R a, R q, tp, Htp,
Rpm

VDA

P

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pmax, P q, Pmr, Pmr(c), P c,
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rmax, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

DF

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rmax, R q, Rmr, Rmr(c),
c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

ISO1997
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Norma
chropowato ci
Dowolna

Profil
mierzony

Parametr

P

Pa, Pq, Pz, Py, Pp, Pv, Pt, P3z, Psk, Pku, Pc, PPc, PSm, S, HSC, PzJIS,
Pppi, P a, P q, Plr, P mr, Pmr(c), P c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A 1, A2, Vo,
Ppm

R

Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, S, HSC, RzJIS,
Rppi, R a, R q, Rlr, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo,
Rpm

DF

Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, S, HSC, RzJIS,
Rppi, R a, R q, Rlr, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo,
Rpm

Motyw-R

R, Rx, AR

Procedura (po wybraniu poszczególnych parametrów) (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu"w Rozdziale 8.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran ustawiania parametrów

1

Sprawd , czy dla parametrów, które maj by ustawiane, wybrano
norm chropowato ci oraz profil mierzony .
Gdy norma chropowato ci lub profil mierzony s niew ciwie
dobrane, patrz 7.2, “Zmiana normy chropowato ci” lub 7.3, “Zmiana
typu profilu mierzonego” i zmie odpowiednio norm chropowato ci
lub typu profilu mierzonego.

Ekran ustawiania parametrów

2

Ustaw parametry.
Klawiszami kursora [ ] [ ] wybierz parametr, który ma by
obliczany i wy wietlany oraz naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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Ekran ustawiania parametrów

Nazwa wybranego parametru zmienia kolor na czerwony a t o na
jasnoniebieski.

Ekran ustawiania parametrów

3

Anulowanie wyboru parametru.
Klawiszami kursora [ ] [ ] wybierz parametr, którego wybór ma by
anulowany i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów

Nazwa anulowanego parametru zmienia kolor na ciemnoniebieski
a t o na kolor bia y.

4

Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich parametrów, które maj by obliczane i
wy wietlane.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

8-6

No. 99MBB122PL

8. ZMIANA PARAMETRÓW
Procedura (wybieranie wszystkie parametrów za jednym razem) (Patrz "
Rozdziale 8.1.)

Otwarcie ekranu podmenu"w

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran startowy

1

Sprawd , czy dla parametrów, które maj by ustawiane, wybrano
norm chropowato ci oraz profil mierzony .
Gdy norma chropowato ci lub profil mierzony s niew ciwie dobrane,
patrz 7.2, “Zmiana normy chropowato ci” lub 7.3, “Zmiana typu profilu
mierzonego” i zmie odpowiednio norm chropowato ci lub typu profilu
mierzonego.

Ekran ustawiania parametrów

2

Naci nij klawisz "Submenu" [Podmenu] ([Red]).

Ekran podmenu

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Set All” [Ustaw W-stko] i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów

Nazwy wszystkich parametrów zmieniaj kolor na czerwony a t o
na jasnoniebieski.
Wszystkie ustawione parametry s wskazywane jako ustawione.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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Procedura (anulowanie wyboru wszystkich parametrów za jednym razem) (Patrz "
podmenu"w Rozdziale 8.1.)

Otwarcie ekranu

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran ustawiania parametrów

Ekran podmenu

1

Naci nij klawisz "Submenu" [Podmenu] ([Red]).

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Cancel All” [Anuluj W-stko]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów

Nazwy wszystkich parametrów zmieniaj kolor na ciemnoniebieski a
o na bia y.
Wszystkie ustawione parametry s wskazywane jako anulowane.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

8-8
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8.3

Ustawianie funkcji oceny DOBRY/Z Y
Profilometr SJ-210 posiada funkcj oceny DOBRY/Z Y. Funkcja ta umo liwia ocen
DOBRY/Z Y przedmiotu, którego chropowato zosta a zmierzona.
Dla funkcji oceny DOBRY/Z Y mo na wybra
rednia], 16% lub Max [maksimum].

jedn

z trzech zasad o ceny: Mean

W SJ-210 funkcj oceny DOBRY/Z Y mo na ustawi dla wybranych parametrów.
Wskazywanie wyniku oceny DOBRY/Z Y
W przypadku u ycia funkcji oceny DOBRY/Z Y, wyniki pomiaru s porównywane z górn i
doln granic . Gdy wynik pomiaru nie mie ci si w tych granicach, zmienia si kolor ekranu
wskaza wyniku pomiaru. Gdy wynik pomiaru mie ci si w granicach tolerancji, z prawej strony
nazwy parametru pojawia si znak "OK". Gdy wynik pomiaru wypada powy ej górnej granicy,
z prawej strony nazwy parametru pojawia si znak "+NG" [Z Y+] a wynik pomiaru
wy wietlany jest na czerwono. Gdy wynik pomiaru wypada poni ej dolnej granicy, z prawej
strony nazwy parametru pojawia si znak "-NG" [Z Y-] a wynik pomiaru wy wietlany jest na
niebiesko.

Wynik oceny DOBRY/Z Y (w granicach tolerancji, powy ej górnej granicy, poni ej dolnej granicy)

UWAGA • Gdy górn lub dolna granic ustawimy na 0, funkcja oceny DOBRY/Z Y jest wy czana.
Granic górn i doln mo na ustawia indywidualnie. Dlatego mo na indywidualnie
wy cza ocen DOBRY/Z Y, ustawiaj c odpowiednio granice górn / doln .

No. 99MBB122PL
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Zasady oceny DOBRY/Z Y
SJ-210 umo liwia wybór zasady oceny DOBRY/Z Y spo ród nast puj cych: redniej, 16%
lub maksimum.

WA NE • Zasady oceny DOBRY/Z Y maj zastosowanie tylko do parametrów, dla których uzyskano wynik
pomiaru dla ka dego odcinka elementarnego w przedziale odcinka pomiarowego oraz wyznaczono
redni arytmetyczn .
• Gdy liczba odcinków elementarnych wynosi 1 lub warto parametru zosta a okre lona
na ca ym odcinku elementarnym, niezale nie od zasady weryfikacji, stosowana jest
nast puj ca regu a.
Wynik oceny jest Z Y, gdy warto parametru > górnej granicy lub jest ona < granicy dolnej.

Zasada redniej:

Zasada 16%:

Zasada maksimum:

8-10

wed ug tej zasady, ocena DOBRY/Z Y dokonywana jest przez porównanie
warto ci parametru, wyznaczonego jako rednia arytmetyczna wyników
pomiarów dla ka dego odcinka elementarnego w przedziale odcinka
pomiarowego, z warto ci granicy górnej/ dolnej.
Wynik oceny DOBRY/Z Y wyra ony w % d la odcinka pomiarowego jest
ustalany poprzez porównanie wyniku pomiaru dla poszczególnych
odcinków elementarnych z warto ci granicy górnej/ dolnej. Je eli nie
wi cej, ni 16% wszystkich warto ci zmierzonych na jednym odcinku
pomiarowym przekroczy ustalon górn granic , powierzchnia jest
uwa ana za zgodn z wymaganiami, w przeciwnym razie za niezgodn .
Zasada 16% daj e te same wyniki, co zasada maksimum, gdy liczba
odcinków elementarnych jest mniejsza od 6.
Uzyskane wyniki pomiarów dla ka dego odcinka pomiarowego s
porównywane z warto ciami granicy górnej i dolnej i gdy wynik dla
dowolnego odcinka pomiarowego przekracza granic górn lub jest ni szy
od granicy dolnej, powierzchnia jest niezgodna z wymaganiami (NG).
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Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Tol.Judge” [Tolerancja]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania
parametrów oceny
DOBRY/Z Y

Ekran ustawiania funkcji DOBRY/Z Y

No. 99MBB122PL

2

Ustaw tolerancje oceny.

a

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “JudgeRules” [Ust.
Oceny] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

b

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “JudgeRules” [Ust.
Oceny] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

8-11

3
Ekran ustawiania
parametrów oceny
DOBRY/Z Y

Wybierz parametry, dla których ma by wykonywana ocena DOBRY/Z Y.
Ustaw ocen DOBRY/Z Y dla ka dego parametru zgodnie z poni sz
procedur .

a

Ekran ustawiania
parametrów oceny
DOBRY/Z Y

Ekran ustawiania
parametrów oceny
DOBRY/Z Y

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz parametr oceny DOBRY/Z Y i
naci nij klawisz [Enter/Menu].

Nazwa wybranego parametru zmienia kolor na czerwony.

b

Aby ustawi granic górn , naci nij klawisz “Up Limit” [GornaTol] ([Red]).

No. 99MBB122PL
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Ekran ustawiania granicy górnej

c

Ustaw warto granicy górnej.
Po ustawieniu, naci nij klawisz [Enter/Menu].

UWAGA • Gdy ustawimy granic górn na 0, ocena DOBRY/Z Y dla
granicy górnej b dzie wy czona.

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto

na 0.
Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw kursor w
odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal" [Pt.Dzies.] ([Red]).

Ekran ustawiania parametrów
oceny DOBRY/Z Y

Ekran ustawiania granicy dolnej

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

d

Aby ustawi granic doln , naci nij klawisz “LowLimit” ([Blue]).

e

Ustaw warto

limitu dolnego.

Po ustawieniu, naci nij klawisz [Enter/Menu].

UWAGA • Gdy ustawimy granic doln na 0, ocena DOBRY/Z Y dla
granicy dolnej b dzie wy czona.

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto

na 0.

Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw kursor w
odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal" [PtDzies.] ([Red]).

Ekran ustawiania
parametrów oceny
DOBRY/Z Y

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
Na Ekranie ustawiania parametrów oceny DOBRY/Z Y wy wietlana
jest ustawiona zasada oceny oraz warto granicy górnej i dolnei.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL

8-13

8.4

Ustawianie szczegó ów parametrów
W razie potrzeby, mo na ustawi w
HSC, itd.

8.4.1

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla parametrów: Sm, Pc, Ppi, Rc,

ciwo ci oblicze dla parametrów Sm, Pc, Ppi lub Rc

Wybranie parametru Sm, Pc, lub Ppi wymaga ustawienia wysoko ci poziomu zliczania
oraz w ciwo ci oblicze . Mo na równie zdefiniowa ograniczenia dla elementów profilu.

Definiowanie ogranicze dla elementów profilu (gdy wysoko
(1) Zp / Zv

Zp>Zmin, Zv>Zmin
Wzniesienie

poziomu zliczania wynosi 10%).

Zmin=10% Rz
Wzniesienie
Profil mierzony

Linia rednia

10% Rz

Wg bienie
Wg bienie

Zmin=10% Rz

Zt>Zmin

(2) Zt

Wzniesienie
esienie

Wzni
Profil mierzony

10% Rz
lub
wi cej
Wzniesienie

Linia rednia

Wg bienie
Wg bieni
e
Wg bienie
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Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1 Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

] [

] i naci nij klawisz

[Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

2

Wybierz “Sm/Pc/Ppi/Rc” klawiszami [
[Enter/Menu]

Ekran ustawiania parametrów
Sm/Pc/Ppi/Rc

Ekran ustawiania parametrów
Sm/Pc/Ppi/Rc

No. 99MBB122PL

3

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz definicj ograniczenia dla
elementu profilu i naci nij klawisz [Enter/Menu].

T o wybranego ograniczenia dla elementu profilu zmienia kolor
na niebieski.
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Ekran ustawiania parametrów
Sm/Pc/Ppi/Rc

4

Wybierz jednostk miary wysoko ci poziomu zliczania i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran ustawiania parametrów
Sm/Pc/Ppi/Rc

T o wybranej jednostki miary zmienia kolor na niebieski.
czona zostaje wybrana jednostka mary wysoko ci poziomu
zliczania.

Ekran ustawiania parametrów
Sm/Pc/Ppi/Rc

Ekran ustawiania poziomu zliczania

5

Ustaw wysoko

poziomu zliczania.

a

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “ Count Level"
[PoziomZlicz.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

b

Wprowad wysoko

poziomu zliczania.

Zakres wprowadzanych warto ci:
0.0 - 99.9 %)
0.0 - 999.9mm (9999.9 min)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie zera.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

8-16

No. 99MBB122PL

8. ZMIANA PARAMETRÓW

Ekran ustawiania parametrów Sm/Pc/Ppi/Rc

c

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiona wysoko poziomu zliczania jest wy wietlana na
Ekranie ustawiania parametrów Sm/Pc/Ppi/Rc.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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8.4.2

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla parametru HSC

Wybranie parametru "HSC" wymaga ustawienia wysoko ci poziomu zliczania oraz w
oblicze .

ciwo ci

Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1 Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

[Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

Ekran ustawie parametru HSC

2

Klawiszem kursora [

3

Wybierz rodzaj odniesienia dla poziomu zliczania i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

][

] wybierz opcj “HSC” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

“Peak" [Szczyt]: Ustawianie wzgl dem najwy szego wniesienia profilu mierzonego
“Base" [Baza]: Ustawianie wzgl dem linii redniej profilu mierzonego

Ekran ustawie parametru HSC

8-18

T o wybranego odniesienia wysoko ci poziomu zliczania zmienia
kolor na niebieski.
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Ekran ustawie parametru HSC

4

Wybierz jednostk miary wysoko ci poziomu zliczania i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran ustawie parametru HSC

T o wybranej jednostki miary zmienia kolor na niebieski.
czona zostaje wybrana jednostka miary dla wysoko ci poziomu
zliczania.

Ekran ustawie parametru HSC

Ekran ustawiania poziomu zliczania

5

Ustawianie wysoko ci poziomu zliczania.

a

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Count Level"
[PoziomZlicz.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

b

Wprowad wysoko

poziomu ci cia.

Zakres wprowadzanych warto ci:
Odniesienie do szczytu: 0.0 - 99.9%/0.0 - 999.9 m (9999.99 in)
Odniesienie do bazy: -50% - +50%/-999.9 - +999.9 m (+/-9999.99 in)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie

zera.

No. 99MBB122PL

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
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c
Ekran ustawie parametru HSC

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiona wysoko poziomu zliczania jest wy wietlana na
Ekranie ustawiania parametru HSC.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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8.4.3

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla parametru mr

Wybranie parametru "mr" wymaga równie ustawienia w
linii bazowej oraz poziomu ci cia.

ciwo ci oblicze : liczby przeci

,

WSKAZÓWKA • Wyniki oblicze dla parametru “mr” s wy wietlane dla ustawionej liczby
przeci (N).
• Parametry “mr(Rz)” i “mr(Rt)” mo na ustawia wtedy, gdy norma chropowato ci jest ustawiona na:
“Free” [Dowolna].
Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1 Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

[Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

Ekran ustawie parametru mr

No. 99MBB122PL

2

Klawiszem kursora [

3

Ustaw liczb ci

a

][

] wybierz opcj “mr” i naci nij klawisz [Enter/Menu].

.

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz opcj “Slice points” [P-kty Ciecia].

8-21

Ekran ustawie parametru mr

b

Naciskaj klawisz [Enter/Menu], aby ustawi liczb ci

.

Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian
ustawienia od "1" do "12".

4
Ekran ustawie parametru mr

Ekran ustawiania linii bazowej

Ustaw lini bazow .

a

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Reference Line” [Linia
bazowa] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

b

Wprowad lini bazow .
Zakres wprowadzanych warto ci:
0.0 - 99.9 %)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie zera.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran ustawie parametru mr

8-22

c

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiona linia bazowa jest wy wietlana na Ekranie ustawie parametru mr.
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5
Ekran ustawie parametru mr

Ustaw g boko

a

ci cia.

Wybierz “Slice depth” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

klawisz [Enter/Menu]

Ekran ustawiania g boko ci ci cia

b

Wprowad g boko ci cia.
Zakres wprowadzanych warto ci:
0.0 - 999.9 m (9999.99 in)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje wyzerowanie
warto ci.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran ustawie parametru mr

c

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

mr.

Ustawiona g boko

ci cia jest wy wietlana na Ekranie ustawie parametru

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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8.4.4

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla parametru mr[c] (tp wg ANSI)

W przypadku wybrania parametru “mr(c)” (“tp” wg ANSI), jako w
równie ustawiony poziom ci cia.

ciwo

oblicze musi by

Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1 Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

[Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

Ekran ustawie parametru mr(c)

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “mr(c)” (“tp” wg ANSI) i
naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Wybierz rodzaj odniesienia dla poziomu ci cia i naci nij klawisz [Enter/Menu].
“Peak” [Szczyt]: Ustawianie wzgl dem najwy szego wniesienia profilu mierzonego
“Base” [Baza]: Ustawianie wzgl dem linii redniej profilu mierzonego

Ekran ustawie parametru mr(c)

T o wybranego poziomu ci cia zmienia kolor na niebieski.
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Ekran ustawie parametru mr(c)

4

Wybierz jednostk miary dla poziomu ci cia i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran ustawie parametru mr(c)

Ekran ustawie parametru mr(c)

T o wybranej jednostki miary zmienia kolor na niebieski.
czona zostaje wybrana jednostka miary poziomu ci cia.

5

Ustaw liczb przeci

.

a

Za pomoc klawiszy [

b

Naciskaj klawisz [Enter/Menu], aby ustawi liczb ci

][

] wybierz opcj “Slice points” [P-kty Ciecia].

Ekran ustawie parametru mr(c)

.

Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian
ustawienia od "1" do "12".

No. 99MBB122PL
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6

Ustaw poziom ci cia.
Gdy liczb punktów ci cia ustawiono na "2", mo na ustawi dwa poziomy ci cia.

Ekran ustawie parametru mr(c)

a

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Slice level”
[PoziomCiec.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania poziomu ci cia

b

Wprowad poziom ci cia.
Zakres wprowadzanych warto ci:
0.0 - 99.9 %)
0.0 - 999.9mm (9999,99 min)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie zera.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

c
Ekran ustawie parametru mr(c)

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiony poziom ci cia jest wy wietlany na Ekranie ustawie
parametru mr(c) (tp wg ANSI).

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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8.4.5

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla parametru c (Htp wg ANSI)

W przypadku wybrania parametru “ c” (“Htp” wg ANSI), jako w
równie ustawiony poziom ci cia oraz linia bazowa.

ciwo

oblicze

musi by

Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1 Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

klawisz [Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

Ekran ustawie parametru c

No. 99MBB122PL

2

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

3

Ustaw liczb przeci

a

] wybierz opcj “ c” (“Htp” wg ANSI) i naci nij

.

Za pomoc klawiszy [

][

] wybierz opcj “Slice points” [P-kty Ciecia].
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Ekran ustawie parametru c

b

4

Naciskaj klawisz [Enter/Menu], aby ustawi liczb przeci .
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj
ustawienia liczby punktów ci cia od "1" do "3".

Ustaw tyle linii bazowych, ile ci
wy wietlane na szarym tle.

Ekran ustawie parametru c

a

Za pomoc klawiszy [

Ekran ustawie parametru c

b

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania linii bazowej

c

Wprowad lini bazow .

][

zmian

. Ustawienia niemo liwe do wybrania s
] wybierz parametry punktu ci cia.

] wybierz lini bazow i naci nij

Zakres wprowadzanych warto ci:
0.0 - 99,9%)

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie zera.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
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d

Ekran ustawie parametru c

Ustawiona linia bazowa jest wy wietlana na Ekranie ustawie
parametru c.

5
Ekran ustawie parametru c

Ekran ustawie parametru c

Ekran ustawiania poziomu ci cia

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

Liczba mo liwych do ustawienia poziomów ci cia odpowiada liczbie
ustawionych punktów ci cia. Ustawienia niemo liwe do wybrania s
wy wietlane na szarym tle.

a

Za pomoc klawiszy [

b

Klawiszem kursora
]
klawisz [Enter/Menu].

c

Wprowad poziom ci cia.
Zakres wprowadzanych warto ci: 0.0 - 999.9mm (9999,99 min)

][

] wybierz parametry punktu ci cia.

] wybierz poziom ci cia i naci nij

WSKAZÓWKA • Naci ni cie klawisza “AC” ([Blue]) powoduje ustawienie
zera.
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
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Ekran ustawie parametru c

d

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Ustawiony poziom ci cia jest wy wietlany na Ekranie ustawie
parametru c.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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8.4.6

Ustawianie w

ciwo ci oblicze dla metody motywów (Motif.R)

Po wybraniu profilu "Motif.R" profilometrem SJ-210 mo na wykona pomiary jedn z
nast puj cych metod: M etod opisan w g ównym tek cie normy ISO 12085 oraz met oda
opisan w Za czniku A do normy ISO 12085.
Procedura (Patrz " Otwarcie ekranu podmenu" w Rozdziale 8.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran podmenu

1

Wybierz “Ust.Szczegolowe” klawiszami [

] [

] i naci nij

klawisz [Enter/Menu]

Ekran ustawie szczegó owych

Ekran ustawie szczegó owych

2

Wybierz "AnnexA” klawiszami [

3

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

][

].

Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian ustawienia
mi dzy "ON" a "OFF".

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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ADOWANIE/ ZAPIS/ KASOWANIE/
ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW
POMIARÓW
Profilometr SJ-210 umo liwia zapisanie wyników oraz parametrów
pomiarów. Istnieje równie mo liwo za adowania zapisanych danych.

Profilometr SJ-210 umo liwia zapis parametrów pomiarów i wyni ków w plik u oraz
za adowanie zapisanych danych.. Mo na równie skasowa i zmieni nazw pliku.
Zwracamy uwag , e do zapisu/za adowania parametrów pomiarów oraz wyników,
niezb dna jest karta pami ci (akcesoria dodatkowe).
Korzystaj c z karty pami ci mo na zapisa do 500 parametrów pomiaru oraz do 10 000
danych pomiarowych.
W rozdziale niniejszym podano procedury adowania/zapisu/kasowania/zmiany nazwy pliku
parametrów i wyników pomiaru.

WA NE • Jako karty pami ci u ywana jest karta microSD.
microSDTM jest zastrze onym znakiem towarowym SD Association.
Logo microSD jest zastrze onym znakiem towarowym.
W niniejszej instrukcji "karta microSDTM jest nazywana "kart microSD" lub "kart
pami ci". Mimo, e powinna spe nia aktualne normy, ze wzgl du na zmiany
i aktualizacje norm lub nieobs ugiwanie trybu SPI, niektóre karty microSD mog nie
by obs ugiwane. Nale y u ywa karty SD zalecanej przez Mitutoyo (Nr kat. 12AAL069).
• Przed u yciem karta pami ci powinna zosta sformatowana za pomoc SJ-210. Karta
pami ci mo e nie dzia
prawid owo, je li b dzie sformatowana w innym
przyrz dzie, ni SJ-210. Informacje dotycz ce formatowania karty pami ci, patrz
10.10.1, "Formatowanie karty pami ci".
• Aby uniemo liwi przerwanie zasilania przyrz du podczas dokonywania ustawie , nale y
pod czy zasilacz AC.
• Korzystaj c z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co na adowany.
Gdy akumulator jest wyczerpany, SJ-210 mo e wy czy si w trakcie wykonywania
operacji.

No. 99MBB122PL
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9.1

Dane, które maj by zapisane i no niki zapisu

Dane, które maj by zapisane/za adowane i no niki zapisu/odczytu
Poni ej opisano sposób zapisu i adowania danych, przy czym dane podzielono na dwie
grupy, zale nie od sposobu ich wykorzystania.
Grupa danych

Co zawieraj ?

No niki zapisu

Parametry
pomiaru

Parametry pomiaru

Pami wewn trzna (maks. 10 plików)
lub karta pami ci (maks. 500 plików)

Wyniki
pomiaru

Dane profilu mierzonej
powierzchni, wyniki oblicze

Pami wewn trzna (1 plik z
najnowszymi wynikami pomiaru) lub
karta pami ci (maks. 10000 plików)

UWAGA • Po z a adowaniu danych, konfiguracja jednostki g ównej SJ-210 zostanie zast piona
przez wspomniane wy ej dane.

9.1.1

Obchodzenie si z kart pami ci
Kart pami ci wsadzamy w otwór czytnika z ty u SJ-210. Ni ej opisano
procedur wsadzania karty pami ci do czytnika.

Wsadzanie karty pami ci

WA NE • Kart wsadzamy prosto, dopasowuj c do prowadnicy w otworze czytnika kart.
W przeciwnym razie styki z cza w gnie dzie mog ulec uszkodzeniu.
• Kart wsadzamy stron ze stykami skierowan do góry.
• Kart pami ci nale y wsadza wtedy, gdy zasilanie SJ-210 jest wy czone.

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza (1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Demonta pokrywy tylnej
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3

Wsad kart pami ci stron ze stykami skierowan do góry w otwór czytnika a do
oporu.

WA NE
Strona karty ze stykami musi by
skierowana do góry.

Wsadzanie karty pami ci

4

Wsu pokryw tyln w otwór czytnika z ty u jednostki odczytowej w kierunku
wskazanym strza (1).

5

Naci nij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zamontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Monta pokrywy tylnej
Wyjmowanie karty pami ci

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza
(1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Demonta pokrywy tylnej

No. 99MBB122PL

9-3

3

Naci nij kart pami ci.
Karta wysunie si cz

ciowo z otworu gniazda czytnika.

4

Wyci gnij ca kowicie kart z otworu gniazda czytnika.

5

Wsu pokryw tyln w otwór czytnika z ty u jednostki odczytowej w kierunku
wskazanym strza (1).

6

Naci nij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zamontuj j .

2

1

Pokrywa tylna

Monta pokrywy tylnej
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9.1.2

Struktura folderów na karcie pami ci
Dane s zapisywane na karcie pami ci w nast puj cych folderach.

Struktura folderów na karcie pami ci
Poni ej podano struktur folderów na karcie pami ci.
Nazwa folderu
10COND

Przeznaczenie
y do zapisania kopii archiwalnej 10 parametrów pomiaru w pami ci
wewn trznej przyrz du. Folder ten jest tymczasowym miejscem zapisu, aby
unikn utraty pliku parametrów zapisywanego w SJ-210. Jest to szczególnie
przydatne np. w przypadku wymiany wbudowanego akumulatora.

10DATA

y do obs ugi funkcji "Save10".

BKUP

y do zapisu kopii zapasowej podstawowych danych karty.

COND

y do zapisu/ adowania parametrów pomiaru.
Maksymalna liczba plików, która mo e by zapisana: 500

DATA

y do zapisu wyników pomiaru.
Folder DATA zawiera 20 folderów. W ka dym spo ród 20 folderów mo na zapisa
wyniki 500 pomiarów. Te dane mog by adowane wy cznie do SJ-210.
Maksymalna liczba plików, która mo e by zapisana: 10 000

FOL-1 do 20

IMG

y do zapisu wskaza wy wietlanych na wy wietlaczu w formacie .bmp, gdy
czona jest opcja wydruku.
Maksymalna liczba plików, która mo e by zapisana: 500

USER

y do zapisu wyników pomiarów oraz wyników oblicze w pliku tekstowym.
Folder USER zawiera 20 podfolderów. W ka dym spo ród 20 podfolderów mo na
zapisa 500 plików tekstowych z wynikami pomiarów. Dane zapisane w pliku
tekstowym mo na zapisywa na komputerach PC, korzystaj c z edytora tekstu,
dzi ki czemu s one atwo dost pne dla u ytkownika..

FOL-1 do 20

UWAGA • Pliki danych z karty pami ci, które mo na zapisywa (i kasowa ) na komputerze PC
za pomoc czytników kart dost pnych w handlu, to jedynie pliki graficzne w folderze “IMG”
i pliki tekstowe w folderze “USER”. Nie nale y modyfikowa /kasowa plików w
pozosta ych folderach. Nie wolno modyfikowa /kasowa samych folderów. Spowoduje
to b d dost pu do karty.

• Gdy pliki tekstowe w folderze "USER" zostan zmodyfikowane na komputerze PC,
danych nie mo na prawid owo za adowa za pomoc oprogramowania komunikacyjnego.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce zmiany nazw folderów na karcie pami ci oraz
zmiany folderu g ównego, patrz 9.3, “Zarz dzanie plikami”.
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9-5

9.1.3

Dane zapisane na karcie pami ci

Nazwy plików s tworzone automatycznie

Nr kolejny (000 - 999)
Data (2 cyfry)
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Ostatnie 2 cyfry numeru roku

Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec

G:
H:
I:
J:
K:
L:

Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Pa dziernik
Listopad
Grudzie

Zasada automatycznego nadawania nazw tworzonym plikom
Zawarto

pliku tekstowego
Poni ej podano przyk adow zawarto
domy lnych parametrach pomiaru.
Zawarto

pliku tekstowego, który zosta zapisany przy

Wyszczególnienie

// Header

Nag ówek pliku

Version;SJ-210 V.1.000

Oznaczenie modeli, wersji oprogramowania

Date;2009/10/01
Mode;ALL

Data pomiaru
ALL: Wszystkie dane, RES: wyniki oblicze

// Condition

Parametry pomiarów

Standard;ISO1997

Norma stosowana podczas pomiaru

Profile;R

Oznaczenie profilu mierzonego

Filter;GAUSS

Oznaczenie filtru

Lc;0.8;mm

c

Ls;2.5;um

s

N;5

Liczba odcinków elementarnych

Pre_Length;ON

Ustawienie rozp d/hamowanie

Speed;0.5

Pr dko

Range;AUTO
GO/NG;Average

Zakres pomiarowy
Ocena DOBRY/Z Y

Pitch;0.5;um

Krok dyskretyzacji profilu

// CalcResult

przesuwu

Wyniki oblicze

Ra;2.936;um;;

Nazwa parametru; wyniki oblicze , jednostka; ustawienia

Rq;3.263;um;;
Rz;9.314;um;;

szczegó ów parametrów
Ocena DOBRY/Z Y

// CalcData

Wyniki pomiarów

8000
Z

Liczba plików

4.3095

Dane

4.2304
4.1510
4.0703
×××
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Pliki graficzne
Dane graficzne zapisane w formacie .bmp mo na zapisa na kom puterze PC w postac i
pliku graficznego.

No. 99MBB122PL
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9.2
Kolejno

Ekrany wyników pomiaru - przewodnik
ekranów

2
Ekran startowy

3

Ekran Menu g ównego

Ekran menu wyniku pomiaru

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

Wybór pozycji
[Esc/Guide]

4
Ekran wyboru adowanego
folderu

Patrz 9.4

9-8

[Enter/Menu]

Ekran wyboru foldera
zapisu

Ekran wyboru foldera
kasowania

Ekran wyboru foldera
zmiany nazwy pliku

Patrz 9.5

Patrz 9.6

Patrz 9.7
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Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych
Ekran startowy

1

Na e kranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej
Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Measured Data” [Dane

Pomiar.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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do

9.3

Zarz dzanie plikami
W razie potrzeby istnieje mo liwo
zmiany folderu g ównego.

9.3.1

zmiany nazwy folderu w pami ci wewn trznej oraz

Zmiana nazwy folderu
Istnieje mo liwo zmiany nazwy folderu, w którym zapisywane s pliki wyników pomiaru.
Zmiany nazwy folderu mo na dokona na nast puj cych ekranach: Ekranie wyboru
adowanego folderu, Ekranie wyboru foldera zapisu, Ekranie wyboru foldera kasowania oraz
Ekranie wyboru foldera zmiany nazwy p liku. Procedur post powania omówiono na
przyk adzie Ekranu wyboru adowanego folderu. Dla pozosta ych ekranów procedura jest
identyczna.

UWAGA • Nazwa foldera nie mo e zawiera znaków: "*", " " ani ".".
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Read” [Otworz] i naci nij klawisz

][

] wybierz folder, którego nazw chcesz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru adowanego folderu

2

Klawiszem kursora [

zmieni i naci nij klawisz “Rename” [Zm.Nazwy] ([Red]).

9-10
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Ekran zmiany nazwy foldera

3

Wprowad nazw foldera.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania znaków,
patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran wyboru adowanego folderu

Nazwa foldera zosta a zmieniona.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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9.3.2

Wybór folderu g ównego
Po wykonaniu pomiaru naci nij klawisz [POWER/DATA], aby zapisa wyniki pomiaru w
folderze g ównym. Jeden z folderów mo na wybra jako folder g ówny.
Folder g ówny mo na wybra na jednym z nast puj cych ekranów: Ekranie wyboru
adowanego foldera, Ekranie wyboru foldera zapisu, Ekranie wyboru foldera kasowania
oraz Ekranie wyboru foldera zmiany nazwy pliku.
Procedur post powania omówiono na przyk adzie Ekranu wyboru adowanego folderu.
Dla pozosta ych ekranów procedura jest identyczna.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce transmisji danych, patrz 10.3, “Ustawienia parametrów
transmisji danych”.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Read” [Otworz] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru adowanego folderu

2

Ekran wyboru adowanego folderu

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz folder, który ma by folderem
ównym i naci nij klawisz “Sw. Main” [Home] ([Blue]).

Przed nazw foldera pojawia si znak gwiazdki “*”.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW

9.4

adowanie wyników pomiaru
Istnieje mo liwo za adowania wyników pomiaru zapisanych na karcie pami ci.
Po za adowaniu zapisanych wyników pomiarów nast puje zast pienie bie cej zawarto ci
pami ci wewn trznej SJ-210 i wy wietlane s wyniki oblicze . Na za adowanych wynikach
pomiarów, podobnie jak na wynikach bie cego pomiaru mo na wykonywa
nast puj ce operacje: przeliczenie wyniku pomiaru wskutek zmiany parametrów
pomiaru, wydrukowanie danych na drukarce, zapis z powrotem na karcie pami ci.

WA NE • Za adowanie wyników pomiaru powoduje zmian parametrów pomiaru SJ-210 na parametry,
dla których wyniki pomiaru zosta y zapisane.

• W przypadku zasilania z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co
na adowany. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, podczas adowania wyników
pomiaru mo e nast pi wy czenie zasilania SJ-210.

9.4.1

adowanie zapisanych wyników pomiaru

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Read” [Otworz] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

2
Ekran wyboru adowanego folderu

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz folder zawieraj cy plik
wyników pomiaru, który ma by za adowany i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Gdy funkcja "Save10" jest w czona, wyniki
ostatnich 10 pomiarów zostan automatycznie zapisane w
folderze “Save10”.Aby za adowa wyniki ostatniego
pomiaru, wybierz opcj “Read 10 Data” [Odczyt10Dan].
Informacje dotycz ce funkcji "Save 10" patrz 10.10.4,
“Konfigurowanie funkcji "Save 10"”.

No. 99MBB122PL
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Ekran adowania wyników pomiaru

3

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz wyniki pomiarów, które maj by
wczytane i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wyniki pomiarów zostan za adowane, po czym ponownie pojawi si
Ekran startowy.
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW
9.4.2

Wyszukiwanie plików, które maj by adowane
Je li wyniki kilku pomiarów s zapisane w jednym folderze, pliku nale y szuka w
w tym folderze. Jest to szybki sposób wyszukiwania pliku, który ma by adowany.

nie

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Read” [Otworz] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru adowanego folderu

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz folder zawieraj cy plik

wyników pomiaru, który ma by za adowany i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran wyboru adowanego pliku

Ekran wyszukiwania wyników pomiaru

3

Naci nij klawisz "Search" [Wyszukaj] ([Red]).

4

Wprowad nazw wyszukiwanego pliku.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania
znaków, patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków
alfabetycznych".

No. 99MBB122PL
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Ekran adowania wyników pomiaru

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wyszukiwana jest nazwa pliku zawieraj ca wprowadzone znaki.
Aby anulowa wyszukiwanie, naci nij klawisz [Esc/Guide].

Ekran adowania wyników pomiaru

6

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz wyniki pomiarów, które maj by

wczytane i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wyniki pomiarów zostan wczytane, po czym ponownie pojawi si
Ekran startowy.
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW

9.5

Zapisywanie wyników pomiaru
Wyniki pomiaru mo na zapisa na karcie pami ci.

WA NE • W przypadku zasilania z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co
na adowany. Je li podczas zapisu wyników pomiaru akumulator b dzie bliski
wyczerpania, SJ-210 mo e wy czy si w trakcie zapisu danych.

UWAGA • Aby za adowa zapisane wyniki pomiarów za pomoc oprogramowania
komunikacyjnego, zapisz wcze niej wyniki pomiarów w pliku tekstowym. Patrz 10.10.3,
"Zapis danych tekstowych na karcie pami ci".

9.5.1

Zapisywanie wyników pomiaru w nowym pliku

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Save" [Zapisz] i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

Ekran wyboru foldera zapisu

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz folder, w którym wyniki

pomiarów maj by zapisane i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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3
Ekran zapisu wyniku pomiaru

Ekran zapisu w nowym pliku

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Save New” [Zapisz jako nowe]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

4

Wprowad nazw pliku.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania znaków,
patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

5
Ekran zapisu wyniku pomiaru

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wyniki pomiaru zostan zapisane w pliku, którego nazwa zosta a
wprowadzona w kroku 4.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW
9.5.2

Nadpisywanie pliku wyników pomiaru

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Save" [Zapisz] i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

Ekran wyboru foldera zapisu

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz folder, w którym wyniki

pomiarów maj by zapisane i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran zapisu wyniku pomiaru

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz plik wyników pomiaru, który ma

by nadpisany i naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Mo na wyszuka plik wyników pomiarów, który
ma by nadpisany. Wi cej informacji dotycz cych
procedury wyszukiwania, patrz 9.4.2, “Wyszukiwanie plików,
które maj by adowane”.

4

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Aby anulowa nadpisywanie, naci nij klawisz [Esc/Guide].
Plik wyników pomiaru zostanie nadpisany.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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9.6

Kasowanie pliku wyników pomiaru
Plik z wynikami pomiaru zapisany na karcie pami ci mo na skasowa .

WA NE • W przypadku zasilania z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co
na adowany. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, podczas kasowania wyników pomiaru
mo e nast pi wy czenie zasilania SJ-210.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

] [ ] wybierz opcj “Delete” [Kasuj] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran wyboru foldera kasowania

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz folder zawieraj cy plik wyników

pomiaru, który ma by skasowany i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran kasowania pliku
wyników pomiaru

3

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz plik wyników pomiarów, który

ma by skasowany i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Aby skasowa wszystkie pliki z wynikami pomiarów, naci nij klawisz
“Del. All” [KasWstko] ([Blue]).

UWAGA • Kasowanie wszystkich wyszukiwanych plików jednocze nie
mo e potrwa kilka minut.

WSKAZÓWKA • Mo na wyszuka pliki wyników pomiarów, które

maj by kasowane Wi cej informacji dotycz cych
procedury wyszukiwania, patrz 9.4.2, “Wyszukiwanie plików,
które maj by adowane”.
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW
Ekran kasowania pliku
wyników pomiaru

4

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wybrane wyniki pomiarów zostan skasowane.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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9.7

Zmiana nazwy pliku wyników pomiaru
Nazw pliku z wynikami pomiarów zapisanego na karcie pami ci mo na zmienia .

WA NE • W przypadku zasilania z wbudowanego akumulatora sprawd , czy jest wystarczaj co

na adowany. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, podczas zmiany nazwy pliku wyników
pomiaru mo e nast pi wy czenie zasilania SJ-210.

UWAGA • Nazwa pliku nie mo e zawiera znaków " * ", "

", ani " . ".

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu danych pomiarowych" w Rozdziale 9.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu wyniku pomiaru

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “File Rename” [Zmien

nazwe] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran wyboru foldera zmiany nazwy
pliku

2

Klawiszem kursora [

] lub [

] wybierz folder zawieraj cy plik

wyników pomiaru, którego nazwa ma by zmieniona i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

Ekran zmiany nazwy pliku
wyników pomiaru

3

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz nazw pliku wyników
pomiaru, która ma by zmieniona i naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Mo na wyszuka pliki wyników pomiarów,
których nazwy maj by zmienione. Wi cej informacji
dotycz cych procedury wyszukiwania, patrz 9.4.2,
“Wyszukiwanie plików, które maj by adowane”.

No. 99MBB122PL
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9. ADOWANIE/ZAPIS/KASOWANIE/ZMIANA NAZWY PLIKU WYNIKÓW POMIARÓW
Ekran zmiany nazwy pliku

4

Wprowad nazw pliku.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania znaków,
patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran zmiany nazwy
pliku wyników pomiaru

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wy wietlana jest nazwa pliku wprowadzona w kroku 4.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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KONFIGURACJA
URZ DZENIA
Skonfigurowanie podstawowych parametrów pracy przyrz du umo liwia
bardziej efektywne wykorzystanie jego funkcji.

Podczas kongifuracji mo na ustawi nast puj ce funkcje przyrz du.
·

Data/Czas

: Ustawienie daty i czasu oraz sposobu ich wy wietlania

·

Wyj cie danych

: Ustawienie funkcji klawisza programowalnego [POWER/DATA]

·

Wybór j zyka

: Wybór j zyka wskaza .

·

Przejazd

: Ustawianie i kalibracja jednostki posuwu

·

Jednostka

: Zmiana jednostki pomiaru z milimetrów na cale i odwrotnie
(dla j zyka japo skiego na stale ustawione s milimetry).

·

Punkt dziesi tny

: Wybór kropki lub przecinka jako separatora dziesi tnego.

·

No. 99MBB122PL

no

: Regulacja g

no ci sygna u d wi kowego.

·

Ograniczanie funkcji : Ograniczenie mo liwo ci ustawiania funkcji (ochrona has em).

·

Karta pami ci

: Formatowanie lub zapis na karcie pami ci.

·

Autowy czanie

: Ustawianie czasu automatycznego W
funkcji autowy czania.

CZENIA/ WY

CZENIA

·

Zegar wewn trzny

: Ustawianie czasu automatycznego W
zegara wewn trznego.

CZENIA/ WY

CZENIA

·

Komunikacja PC

: Ustawianie parametrów komunikacji z cza RS-232C.

·

Pozycja ig y

: Ekran sprawdzenia po

·

Test klaw./LCD

: Sprawdzenie wy wietlacza LCD oraz dzia ania klawiszy (funkcja
konserwacji).

·

Ustaw domyslne

: Kasowanie wszystkich nastaw i przywrócenie nastaw fabrycznych
przyrz du.

·

Wersja

: Sprawdzenie wersji jednostki odczytowej SJ-210

enia detektora (funkcja konserwacji)
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10.1 Ekran konfiguracji urz dzenia - przewodnik
Kolejno

ekranów

1

2

Ekran startowy

3

Ekran Menu g ównego

Ekran menu konfiguracji urz dzenia

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

Wybór pozycji
[Esc/Guide]
[Red]

4
Ekran Data/ czas

Patrz 10.2
Ekran ustawiania punktu
dziesi tnego

Patrz 10.7
Ekran ustawiania zegara
wewn trznego

Patrz 10.12

10-2

Ekran ustawiania wyj cia
danych

Patrz 10.3
Ekran g

Ekran ustawiania j zyka

Patrz 10.4
no ci

Patrz 10.8
Ekran ustawie komunikacji
PC

Patrz 10.13

Ekran ograniczania funkcji
obs ugowych

Patrz 10.9
Ekran wskazywania
pozycji ig y

Patrz 10.14

Ekran ustawiania
przejazdu

Patrz 10.5
Ekran formatowania karty
pami ci

Patrz 10.10
Ekran testu klawiatury/
LCD

Patrz 10.15

Ekran ustawiania
jednostek

Patrz 10.6

Ekran ustawiania
funkcji autowy czania

Patrz 10.11
Informacja o wersji

Patrz 10.17
No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA
Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia
Ekran startowy

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej

do

Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Set Environ.” [Ustaw

Sprzet] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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10.2 Ustawianie daty i czasu
W profilometrze SJ-210 mo na ustawia dat i czas. J est to przydatna funkcja do
prowadzenia dokumentacji zapisów, poniewa data i czas s rejestrowane jako cz
danych pomiarowych oraz parametrów pomiaru.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Date/Time”

[Data/czas] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran Data/ czas

Ekran ustawiania daty/ czasu

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Year” [Rok] i naci nij klawisz
[Enter/Menu]. Mo na równie ustawi opcje “Mon/Date” [Msc/dzn] i
“Time” [Czas].

3

Wprowad dat i czas.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr,
patrz 2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".
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No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA

4
Ekran Data/ czas

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Data i czas zosta y ustawione.

WSKAZÓWKA • Aby anulowa wprowadzanie ustawie , zamiast
klawisza [Enter/Menu] naci nij klawisz [Esc/Guide].

Ekran Data/ czas

Ekran ustawiania formatu daty/czasu

5

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Format” [FormWysw]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

6

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz format wy wietlania daty
(kolejno wpisywania dnia, miesi ca, roku) i naci nij klawisz
[Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • YYYY oznacza rok, MM miesi c a DD dzie .
• Aby anulowa wprowadzanie ustawie , zamiast klawisza
[Enter/Menu] naci nij klawisz [Esc/Guide].

Ekran Data/ czas

Format daty zosta ustawiony.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.3

Ustawienia wyj cia danych
Do ustawiania funkcji wymienionych ni ej s

y klawisz [POWER/DATA].

Klawisz [POWER/DATA]

Klawisz obs ugowy ([POWER/DATA])
Naci ni cie klawisza [POWER/DATA] powoduje wys anie wyników pomiaru dla wybranej
funkcji.
SPC:

Wyniki pomiarów s przesy ane do procesora danych.
Procesor danych (np. DP-1VR) musi by pod czony wcze niej.

Drukarka:

Wyniki pomiarów mog by przes ane na drukark .
Aby ustawi parametry komunikacji, nale y wykona sprawdzenie komunikacji.

Zapis danych: Wyniki pomiaru mo na zapisa na karcie pami ci.
(Nazwa pliku jest generowana automatycznie).
Wydruk:

10-6

Aktualnie wy wietlany obraz ekranu jest zapisywany jako plik obrazu na
karcie pami ci. (Nazwa pliku jest generowana automatycznie).

No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA
10.3.1 Ustawianie SPC jako wyj cia danych
Je li jako wyj cie danych wybierzemy opcj
przes ane do procesora danych DP-1VR.

"SPC", wyniki oblicze

SJ-210 mog

by

Wtedy naci ni cie klawisza [POWER/DATA] w SJ-210 lub klawisza [DATA] na procesorze
DP-1VR spowoduje przes anie wyników oblicze .

UWAGA • Fabryczne ustawienie wyj cia danych to: “SPC”.
WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pod czania SJ-210 do procesora DP-1VR oraz
transmisji danych SPC, patrz 13.1, “Transmisja danych SPC”.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji urz dzenia

Ekran ustawiania wyj cia danych

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie
Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “SPC” i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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10.3.2 Ustawianie drukarki jako wyj cia danych
Je li jako w yj cie danych wybierzemy opcj
parametry pomiarów ustawione w SJ-210.

"Drukarka", mo na wydrukowa

wyniki lub

Wtedy po naci ni ciu klawisza [POWER/DATA] rozpoczyna si wydruk danych.
SJ-210 obs uguje funkcj
pomiarów.

automatycznego drukowania po zako czeniu wykonywania

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pod czania drukarki do SJ-210 i drukowania, patrz
13.2, “Wydruk na zewn trznej drukarce”.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji urz dzenia

Ekran ustawiania wyj cia danych

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie
Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Printer” [Drukarka] i
naci nij klawisz [Enter/Menu].

UWAGA • Fabryczne ustawienie wyj cia danych to: “SPC”. Je li
dane maj by przesy ane na drukark , nale y zmieni
opcj wyj cia na “Printer” [Drukarka].

Ekran konfiguracji wydruku

3

Sprawd komunikacj z drukark .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce sprawdzania
komunikacji z drukark , patrz 13.2.2, “Ustawianie
parametrów transmisji na drukark ”.
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No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA
Ekran konfiguracji wydruku

4
5

Klawiszami [ ] [ ] wybierz "Auto-print” [AutoWydruk].
Ustaw funkcj automatycznego wydruku na ON [Wl] lub OFF [Wyl].
Funkcja "Auto-print" [AutoWydruk] to funkcja, która powoduje
automatyczny wydruk wyniku pomiaru po zako czeniu pomiaru.

6

Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian ustawienia
mi dzy "ON" a "OFF".
“ON” [Wl]: W cza funkcj automatycznego wydruku
“OFF” [Wyl]: Wy cza funkcj automatycznego wydruku.
Ustaw drukowane parametry oraz powi kszenie wydruku odpowiednio
do potrzeb.

UWAGA • Informacje dotycz ce wyboru drukowanych danych,
patrz 10.3.2.1, “Wybór drukowanych danych”.
• Informacje dotycz ce ustawienia powi kszenia wydruku,
patrz 10.3.2.2, “Ustawianie powi kszenia wydruku”.
Zwracamy uwag , e przyrz d ma powi kszenie
pionowe i poziome ustawione fabrycznie na "AUTO"
(automatyczny dobór optymalnego powi kszenia).

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.3.2.1

Wybór drukowanych danych
Za pomoc profilometru SJ-210 mo na wydrukowa ni ej wymienione dane.
·

Parametry pomiaru

·

Profile mierzone

·

Wyniki oblicze

·

Wynik dla ró nej liczby odcinków elementarnych N

·

Granice tolerancji

·

Wykres BAC

·

Wykres ADC

Wszystkie te zmienne nazywamy elementami danych. Dla ka dego elementu danych mo na
indywidualnie konfigurowa ustawienia wydruku.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie

Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania wyj cia danych

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Printer” [Drukarka]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

10-10
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Ekran konfiguracji wydruku

3

Ekran konfiguracji wydruku

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz element danych, który ma by
drukowany i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Wydrukowane zostan elementy danych, dla których wybrano opcj "ON"
[Wl].

4

Wykonaj czynno opisan w kroku 3 dla wszystkich elementów danych,
które maj by drukowane.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.3.2.2

Ustawianie powi kszenia wydruku
Profilometr SJ-210 umo liwia zmian
obliczonego.

powi kszenia pionowego i poziomego profilu

Mo liwe powi kszenia pionowe i poziome wydruku
W poni szej tabeli pokazano mo liwe powi kszenia do us tawienia pionowe i pozio me
wydruku.
Powi kszenie wydruku
Powi kszenie pionowe
(wspó czynnik)

Powi kszenie poziom
(wspó czynnik)

10

1

20

2

50

5

100

10

200

20

500

50

1K

100

2K

200

5K

500

10K

1K

20K

AUTO

50K
100K
AUTO

WSKAZÓWKA • W przypadku wyboru opcji “AUTO”, optymalne powi kszenie drukowania jest

dobierane automatycznie. Podczas normalnej pracy zalecane jest korzystanie z
ustawienia “AUTO”.

• Powi kszenie pionowe i poziome jest fabrycznie ustawione na “AUTO” (automatyczny
dobór optymalnego powi kszenia).
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Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie

Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania wyj cia danych

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Printer” [Drukarka]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran konfiguracji wydruku

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “V-scale” [Skala Z]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania powi kszenia
pionowego wydruku

4

Klawiszem kursora [

][

] wybierz skal pionow i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Wybranie opcji "2K" powoduje ustawienie
wspó czynnika powi kszenia na 2000 razy.

No. 99MBB122PL
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Ekran konfiguracji wydruku

Ekran konfiguracji wydruku

Ekran ustawiania powi kszenia
poziomego wydruku

Ustawione powi kszenie pionowe jest wy wietlane na Ekranie
konfiguracji wydruku.

5

6

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

] wybierz opcj “H-scale” [Skala X] i naci nij

] wybierz skal poziom i naci nij

Ekran konfiguracji wydruku

Ustawione powi kszenie poziome jest wy wietlane na Ekranie
konfiguracji wydruku.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.3.2.3

Konfigurowanie drukarki
Profilometr SJ-210 obs uguje nast puj ce drukarki.
Niezb dne ustawienia zale od zastosowanej drukarki.
Typ drukarki

Model drukarki

PT-1

178-421

PT-2
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie

Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania wyj cia danych

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Printer” [Drukarka]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran konfiguracji wydruku

No. 99MBB122PL

3

Klawiszami [

][

] wybierz "SelectPrint.” [WybierzDruk.].

10-15

Ekran konfiguracji wydruku

4

Ustaw typ drukarki.
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj
mi dzy "PT-1" a "PT-2".

prze czanie

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.3.3 Wybór opcji zapisu danych
Je li jako wyj cie danych wybierzemy opcj “Data storage” [Zapis danych], wyniki oblicze
oraz dane pomiarowe mo na zapisa na karcie pami ci.
Przy tym ustawieniu, po naci ni ciu klawisza [POWER/DATA] w SJ-210, wyniki oblicze oraz
dane pomiarowe s zapisywane na karcie pami ci.

UWAGA • Fabryczne ustawienie wyj cia danych to: “SPC”.
• Po w czeniu zasilania przyrz du po raz pierwszy, zapis danych mo e trwa d
zwykle.

ej ni

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran konfiguracji

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie
Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Data storage” [Zapis
danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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10.3.4 Ustawianie wydruku jako wyj cia danych
Je li jako wyj cie danych wybierzemy "Hard copy" [Wydruk], mo emy wykona obraz ekranu
wyniku oblicze .
Przy tym ustawieniu, naci ni cie klawisza [POWER/DATA] w SJ-210 spowoduje zapisanie
danych graficznych obrazu wyników oblicze na karcie pami ci.

UWAGA • Fabryczne ustawienie wyj cia danych to: “SPC”.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji urz dzenia

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie
Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania wyj cia danych

2

Wybierz "Hard copy” [Wydruk] klawiszami [
[Enter/Menu].

] [ ] i naci nij klawisz

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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10.4 Ustawianie j zyka wskaza
Profilometr SJ-210 obs uguje nast puj ce j zyki.
Japo ski
oski
Chi ski (tradycyjny)
gierski

Angielski

Niemiecki

Francuski

Hiszpa ski

Portugalski

Korea ski

Chi ski (uproszczony)

Czeski

Polski

Turecki

Szwedzki

Holenderski

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran ustawiania j zyka

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “SelectLanguage”
[Wybierz Jezyk] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

] wybierz j zyk wskaza i naci nij

Aby anulowa wybór, zamiast klawisza [Enter/Menu] naci nij
klawisz [Esc/Guide].

Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Wskazania s wy wietlane w wybranym j zyku.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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10.5 Kalibracja pr dko ci i ustawie jednostki posuwu
Oprócz standardowej jednostki posuwu SJ-210 obs uguje równie model z motorycznym
podnoszeniem/opuszczaniem detektora, jak równie model do pomiaru poprzecznego.
Poniewa parametry techniczne takie, jak odleg
startowa oraz maksymalna d ugo
przejazdu s ró ne w zale no ci od zastosowanej jednostki posuwu, wymaga ona
konfiguracji.

WA NE • Wymiana jednostki posuwu wymaga kalibracji pr dko ci przesuwu.
Mo e to mie wp yw na wyniki oblicze .

Poni ej podano omówienie konfiguracji jednostki posuwu za pomoc jednostki odczytowej

WSKAZÓWKA • Dodatkowe informacje na temat wymiany jednostki posuwu, patrz 3.2, "Monta
i demonta g owicy pomiarowej".
• Celem kalibracji pr dko ci przesuwu, przyrz d powinien by kalibrowany za pomoc
do czonego wzorca chropowato ci.
Uk adanie wzorca chropowato ci i przygotowanie SJ-210 do k alibracji, patrz 6.1,
“Przygotowanie do kalibracji”.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Drive” [Przejazd] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania przejazdu

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz typ jednostki posuwu i naci nij

klawisz [Enter/Menu].
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3
Ekran ustawie kalibracji

Ustaw warto nominaln dla kalibracji pr dko ci przesuwu.
a Na Ekranie ustawie kalibracji naci nij klawisz “Nom Val.” [Nominal]
([Red]).

UWAGA • Do kalibracji wykorzystaj do czony wzorzec chropowato ci.
Sprawd , czy wzorzec chropowato ci zosta u
jednostk przesuwu.

ony pod

WSKAZÓWKA • Aby przerwa kalibracj , naci nij klawisz
[Esc/Guide]. Nast pi powrót do Menu konfiguracji urz dzenia.
Ekran ustawiania warto ci nominalnej

b

Wprowad warto

nominaln .

WA NE • Dl a za czonego wzorca chropowato ci warto
nale y ustawi na 100 m (3937 in) .

nominaln

WSKAZÓWKA • Naciskaj c klawisz “AC” ([Blue]) ustawisz warto
Aby zmieni po enia separatora dziesi tnego, ustaw
kursor w odpowiednim miejscu i naci nij klawisz "Decimal"
[Pt.Dzies.] ([Red]).
• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

c
Ekran ustawie kalibracji

Wprowadzona warto
ustawie kalibracji.

4
Ekran ustawie kalibracji

No. 99MBB122PL

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

Aby rozpocz

nominalna jest wy wietlana na Ekranie

pomiar, naci nij klawisz [START/STOP].

Po zako czeniu pomiaru wy wietli si zmierzona warto .
Aby anulowa wskazywany wynik, naci nij klawisz “Cancel” [Anuluj]
([Blue]).

10-21

na 0.

Ekran ustawie kalibracji

5

Wykonaj trzy pomiary dla pr dko ci przesuwu od 0.25mm/s do 0.75 mm/s
(0.010 in/s do 0.030 in/s).

6

Naci nij klawisz “Update” [Aktualiz] ([Red]).
Zmianie ulegnie pr dko

7

przesuwu wyniku kalibracji.

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].
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10.6 Zmiana jednostek
W razie potrzeby mo na zmieni jednostk wyników pomiaru wskazywanych na ekranie.
Jednostk mo na ustawi na “mm” lub “inch” [cale].
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran ustawiania jednostek

1

2

Wybierz “Switch unit” klawiszami [
[Enter/Menu]

Klawiszem kursora [

] lub [

] [

] i naci nij klawisz

] wybierz jednostk miary i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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10.7 Ustawianie separatora dziesi tnego
Profilometr SJ-210 umo liwia zmian znaku separatora dziesi tnego wyników pomiaru itd.
Separatorem mo e by kropka lub przecinek.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Decimal Point” [Punkt

Dzies.] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania separatora
dziesi tnego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj znak separatora i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
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10.8 Regulacja g

no ci sygna u d wi kowego

Profilometr SJ-210 umo liwia zmian g
w chwili naci ni cia klawisza obs ugi.

no ci sygna u d wi kowego s yszanego

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Volume Adjust.”

[Glosnosc] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran g

no ci

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz poziom g

no ci i naci nij

klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.9 Ograniczanie dost pu do funkcji obs ugowych
Profilometr SJ-210 umo liwia blokowanie has em dost pu do niektórych ekranów z Ek ranu
menu g ównego. Has o jest liczb 4-cyfrow .

WA NE • Je li zapomnisz has a, nawigacja poza Ekran menu g ównego b dzie niemo liwa.
W takim przypadku dost p do menu konfiguracji urz dzenia jest mo liwy za pomoc
ustawionego has a “210*”. Przejd wtedy do Ekranu ograniczania funkcji obs ugowych
i wprowad nowe has o.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Func. Restrict”

[Ogranicz.Funkcji] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ograniczania
funkcji obs ugowych
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2

Naci nij klawisz "Password" [Haslo] ([Red]).

No. 99MBB122PL
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Ekran ustawiania has a

3

Wprowad 4-cyfrowe has o i naci nij klawisz [Enter/Menu].

UWAGA • Je li nie wprowadzisz has a i naci niesz klawisz
[Enter/Menu], gdy na wy wietlaczu wida “****” , has o
zostanie ustawione na “****”.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz
2.5, "Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran ograniczania
funkcji obs ugowych

4

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj blokowania has em

i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj prze czanie
mo liwych ustawie ,
“ON” [Wl] na “OFF” [Wyl] i odwrotnie.
“ON” [Wl]: funkcja blokowania has em w czona.
“OFF” [Wyl]: funkcja blokowania has em wy czona.

Ekran ograniczania
funkcji obs ugowych

Elementy, dla których wy wietlany jest wska nik “ON”, s zablokowane
has em.

5

Wykonaj czynno ci opisan w kroku 4 dla wszystkich elementów, które
maj by chronione has em.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.10 Formatowanie karty pami ci i zarz dzanie plikami
Za pomoc SJ-210 mo na sformatowa
pojedyncze pliki zapisane na karcie pami ci.

kart

pami ci

Mo na tak e skasowa

WA NE • U ycie SJ-210 do formatowania karty pami ci jest konieczne. SJ-210 nie zapisuje ani nie
odczytuje danych z karty, która nie zosta a sformatowana za pomoc SJ-210.
W takim przypadku nie jest wy wietlana ikona karty pami ci. Próba dost pu do Ekranu
formatowania karty pami ci powoduje wy wietlenie komunikatu “Memory card error!”
[Blad karty pami ci].
• Korzystaj c z karty pami ci sformatowanej w innym urz dzeniu, ni
komputerze PC), dost p do danych na karcie mo e by wolniejszy.

SJ-210 (np. na

Poni ej opisano ró ne procedury.

10.10.1 Formatowanie karty pami ci
WA NE • Formatowanie karty pami ci powoduje skasowanie wszystkich danych.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran formatowania karty pami ci

10-28

1

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Memory Card” [Karta
Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

] wybierz opcj “microSD” i naci nij

No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA

3

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wy wietlany jest komunikat “Initialization” [Inicjalizacja] i nast puje
sformatowanie karty pami ci.

Ekran formatowania karty pami ci

UWAGA • Procedura formatowania mo e potrwa kilka minut.
WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

10.10.2 Sprawdzanie stopnia zape nienia karty pami ci
Istnieje mo liwo

sprawdzenia liczby zapisanych plików na karcie pami ci.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Memory Card” [Karta

Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran formatowania karty pami ci

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Use Cond.” [Uzycie]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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Ekran obs ugi karty pami ci

3

Sprawd liczb plików zapisanych na karcie pami ci.
Istnieje mo liwo kasowania danych zapisanych na karcie pami ci wed ug typu.
Procedura kasowania danych jest nast puj ca.

UWAGA • Skasowanie danych pomiarowych powoduje
jednoczesne skasowanie plików tekstowych.

Ekran obs ugi karty pami ci

Ekran obs ugi karty pami ci

a

Klawiszem kursora [ ] lub [ ] wybierz typ danych, które maj by
skasowane i naci nij klawisz [Enter/Menu].

b

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Dane wybranego typu zostan skasowane a liczba zapisanych
elementów wynosi 0.

UWAGA • W przypadku kasowania wielu plików, proces kasowania
mo e trwa kilka minut.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.10.3 Zapis danych tekstowych na karcie pami ci
Dane pomiarowe mog by zapisane na karcie pami ci w formacie tekstowym.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Memory Card” [Karta
Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran formatowania karty pami ci

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Text file” [Plik tekst]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawie zapisu pliku tekstowego

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz typ danych, które maj by

zapisane w postaci pliku tekstowego i naci nij klawisz [Enter/Menu].
“OFF” [Wyl]: Wy cza funkcj zapisu w formacie tekstowym.
“All Data” [Wstkie Dane]: wszystkie dane zostan zapisane w formacie
tekstowym.
“CalcResult” [WynikiObl]: w formacie tekstowym zostan zapisane
tylko wyniki oblicze .

No. 99MBB122PL
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Ekran formatowania karty pami ci

Wybrana opcja zostanie ustawiona i wy wietlony zostanie Ekran
formatowania karty pami ci.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.10.4 Konfigurowanie funkcji "Save 10"
Profilometr SJ-210 mo na ustawi na aut omatyczny zapis ostatnich 10 pomi arów na
karcie pami ci.
Funkcja ta nazywana jest “Save 10”. Zwracamy uwag , e zapisanie wi cej ni 10 pozycji
powoduje skasowanie najstarszych danych.

UWAGA • Po w czeniu zasilania przyrz du po raz pierwszy, zapis danych mo e trwa d

ej ni

zwykle.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Memory Card” [Karta

Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran formatowania karty pami ci
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2

Wybierz "Save10Data” [Zapis10dan] klawiszami [

][

].

10-33

Ekran formatowania karty pami ci

3

W czanie lub wy czanie funkcji "Save 10".
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian ustawienia
z "ON" [Wl] na "OFF" [Wyl] i odwrotnie.
“ON” [Wl]: funkcja "Save 10" jest w czona.
“OFF” [Wyl]: funkcja "Save 10" jest wy czona.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

10-34

No. 99MBB122PL

10. KONFIGURACJA URZ DZENIA
10.10.5 Wykonywanie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii zapasowej
Profilometr SJ-210 umo liwia wykonanie kopii zapasowej 10 parametrów pomiarów z
pami ci wewn trznej na karcie pami ci. Mo na tak e przywróci dane z k opii
zapasowej zapisanej na karcie pami ci.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran formatowania karty pami ci

Ekran kopii zapasowej
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1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Memory Card” [Karta
Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Backup” [KopiaZapas]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Main unit to SD" [Zapis
karty SD] i naci nij klawisz [Enter/Menu].
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Ekran formatowania karty pami ci

Wykonywana jest kopia zapasowa a data wykonania kopii jest
wy wietlana na Ekranie formatowania karty pami ci.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia"w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Memory Card” [Karta

Pamieci] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran formatowania karty pami ci

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Backup” [KopiaZapas]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran kopii zapasowej

3

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “SD to main unit"

[Odczyt karty SD] i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Dane z kopii zapasowej zostan przywrócone.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.11 Konfigurowanie funkcji autowy czania
Gdy profilometr SJ-210 jest zasilany z wbudowanego akumulatora, mo na skorzysta z funkcji
autowy czania.

UWAGA • W przypadku u ycia zasilacza AC, funkcja autowy czania nie dzia a niezale nie od jej
ustawienia. Aby wy czy zasilanie SJ-210, nale y przytrzyma naci ni ty klawisz
[Esc/Guide].
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Wybierz “Auto-sleep” klawiszami [

] [

] i naci nij klawisz

[Enter/Menu]

Ekran ustawiania funkcji autowy czania

2

Ustaw funkcj autowy czania na ON [Wl]
lub OFF [Wyl].
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian ustawienia
z "ON" [Wl] na "OFF" [Wyl] i odwrotnie.
“ON” [Wl]: funkcja autowy czania jest w czona.
“OFF” [Wyl]: funkcja autowy czania jest wy czona.

Ekran ustawiania funkcji autowy czania

3

No. 99MBB122PL

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Wait time” [CzasOczek]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].
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Ekran ustawiania czasu oczekiwania

4

Ustaw czas uruchomienia funkcji autowy czania.

WSKAZÓWKA • Aby skasowa ustawiony czas, naci nij klawisz
“AC” [Anuluj] ([Blue]).

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

Ekran ustawiania funkcji
autowy czania

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Czas oczekiwania zostanie ustawiony i wy wietlany na Ekranie
ustawiania funkcji autowy czania.

WSKAZÓWKA • Aby anulowa wprowadzanie ustawie , naci nij
klawisz [Esc/Guide] zamiast klawisza [Enter/Menu].

• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.12 Ustawianie zegara wewn trznego
Profilometr SJ-210 umo liwia rozpocz cie pomiaru po up ywie ustawionego czasu od
naci ni cia klawisza [START/STOP].
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

] [ ] wybierz opcj “Self-timer”

[ZegarWewnetrzny] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania zegara wewn trznego

2

Ustaw zegar wewn trzny na ON [Wl] lub OFF [Wyl].
Kolejne naci ni cia klawisza [Enter/Menu] powoduj zmian
ustawienia mi dzy "Wl" a "Wyl".
“ON” [Wl]: w cza zegar wewn trzny.
“OFF” [Wyl]: wy cza zegar wewn trzny.

Ekran ustawiania zegara wewn trznego

3

Klawiszem kursora [

] [ ] wybierz opcj “Wait time” [CzasOczek]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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Ekran ustawiania czasu oczekiwania

4

Ustaw d ugo

czasu do rozpocz cia pomiaru.

WSKAZÓWKA • Aby skasowa ustawiony czas, naci nij klawisz “AC”
[Anuluj] ([Blue]).

• Informacje dotycz ce wprowadzania cyfr, patrz 2.5,
"Wprowadzanie cyfr/ znaków alfabetycznych".

5
Ekran ustawiania zegara
wewn trznegoa

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Aby anulowa wprowadzanie ustawie , zamiast klawisza
[Enter/Menu] naci nij klawisz [Esc/Guide].
Czas oczekiwania zostanie ustawiony i wy wietlany na Ekranie
ustawiania zegara wewn trznego.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.13 Ustawianie parametrów komunikacji z komputerem PC
Poni ej podano opis konfiguracji interfejsu RS-232C, s

cego do komunikacji z komputerem PC.

UWAGA • Z cze RS-232C profilometru SJ-210 s

y zarówno do pod czenia drukarki, jak i
komputera PC. Ustawienia komunikacji RS-232C dotycz jedynie komunikacji z
komputerem PC. Parametry komunikacji z drukark s ustawione fabrycznie.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran ustawie komunikacji PC

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “PC communicat.”
[Komunikacja PC] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Ustawianie funkcji komunikacji RS-232C na ON [Wl] lub OFF [Wyl].
Naciskanie klawisza [Enter/Menu] powoduje prze czanie ustawie z
“ON” [Wl] na “OFF” [Wyl] i odwrotnie.
“ON” [Wl]: w cza komunikacj przez interfejs RS-232C.
“OFF” [Wyl]: wy cza komunikacj przez interfejs RS-232C.

UWAGA • Po ustawieniu opcji "ON" [Wl], komunikacja z komputerem
PC ma priorytet nawet je li wyj cie danych ustawiono na
“Printer” [Drukarka].

Ekran ustawie komunikacji PC

3
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Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Speed” [Szybkosc]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].
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Ekran ustawiania szybko ci transferu

4

Klawiszem kursora [ ] lub [
klawisz [Enter/Menu].

] wybierz szybko

komunikacji i naci nij

Ekran ustawie komunikacji PC

Wybrana szybko transferu jest wy wietlana na Ekranie
ustawie komunikacji PC.

Ekran ustawie komunikacji PC

Ekran ustawiania parzysto ci

10-42

5

Klawiszem kursora [ ] [
klawisz [Enter/Menu].

] wybierz opcj “Parity” [Parzst] i naci nij

6

Klawiszem kursora [
[Enter/Menu].

] wybierz parzysto

][

i naci nij klawisz
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Ekran ustawie komunikacji PC

Wybrana parzysto
komunikacji PC.

jest wy wietlana na Ekranie ustawie

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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10.14 Wy wietlanie po

enia detektora

Profilometr SJ-210 umo liwia sprawdzenie aktualnego po

enia detektora.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Detect Pos.” [Pozycja

igly] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran wskazywania
pozycji detektora

2

Sprawd pozycj detektora.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.15 Testowanie wy wietlacza i klawiszy obs ugowych
Profilometr SJ-210 umo liwia sprawdzenie, czy kolory ekranu s
klawisze obs ugowe dzia aj prawid owo.

w

ciwe oraz czy

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Ekran testu klawiatury/LCD

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “LCD/key test” [Test
klaw./LCD] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Sprawd , czy kolor czerwony jest wy wietlany prawid owo i
naci nij klawisz [Enter/Menu] key.

3

Sprawd , czy kolor zielony jest wy wietlany prawid owo i naci nij
klawisz [Enter/Menu] key.

4

Sprawd , czy kolor niebieski jest wy wietlany prawid owo i
naci nij klawisz [Enter/Menu] key.

5

Aby sprawdzi , czy klawisze dzia aj prawid owo, naci nij ka dy ka dy
z nich.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do Ekranu konfiguracji urz dzenia,
naci nij klawisz [Esc/Guide]. Testowa mo na wszystkie
klawisze za wyj tkiem klawisza [Esc/Guide].
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10.16 Przywracanie nastaw fabrycznych
W profilometrze SJ-210 mo na przywróci oryginaln (fabryczn ) konfiguracj nastaw.

WA NE • Zachowa ostro no

podczas przywracania ustawie fabrycznych. Przywrócenie
ustawie fabrycznych SJ-210 powoduje skasowanie wszystkich ustawionych parametrów
pomiaru itd.

• Ustawienia typu jednostki posuwu, dane kalibracyjne, ustawienia separatora
dziesi tnego i j zyka pozostaj bez zmian.
Informacje dotycz ce fabrycznych nastaw przyrz du, patrz 10.16.1, “Parametry, których
nastawy fabryczne s przywracane”.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

2

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “ResetToDefault” [Ustaw
domyslne] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Przywrócone zostan wszystkie ustawienia pocz tkowe.

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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10.16.1 Parametry, których nastawy fabryczne s przywracane
·

Dane pomiarowe: kasowane s wszystkie dane.

·

Parametry pomiarów, ustawienia szczegó ów parametrów, granice tolerancji dla oceny
DOBRY/Z Y
Parametry pomiaru

Norma

Profil

ISO1997

Parametr

Filtry

3

R

GAUSS

(Ra, Rq, Rz)

Liczba odcinków
elementarnych

c

s

0.8

0.25

Rozp d
Hamowanie

5

ON [Wl]

Pr dko
przesuwu

Zakres

0.5

AUTO

Ustawienia szczegó ów parametrów
Parametr

Jednostka

Sm/Pc/Ppi/Rc

Zp/Zv

%

10.0

HSC

Szczyt

%

10.0

N

1

Szczyt

%

mr
mr(c)
c
AnnexA

Liczba ci

Wysoko

Definicja

poziomu ci cia

Poziom

Linia

ci cia

odniesienia

ci cia

0.1 m (3.9 in)

0%
2

boko

10%, 15%

1

25%

10%

ON [Wl]

Ocena DOBRY/Z Y: rednia oraz granice tolerancji = 0.
·

Nominalne warto ci podczas kalibracji, parametry kalibracji, historia kalibracji
(za wyj tkiem ostatniej przeprowadzonej kalibracji
Warto nominalna: 2.95 (typ standard, unoszony), 1.00 (typ z ruchem poprzecznym)
Historia kalibracji: jest kasowana.
Parametry kalibracji (typ standard, typ unoszony)

Norma
JIS1994

Filtry
GAUSS

c

Liczba odcinków elementarnych

2.5

5

Pr dko

przesuwu

0.75

Zakres
AUTO

Parametry kalibracji (typ z ruchem poprzecznym)
Norma
JIS1994
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Filtry
GAUSS

c

Liczba odcinków elementarnych

0.8

5

Pr dko

przesuwu

0.5

Zakres
AUTO
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Alarm wymiany ostrza i warto

·
·
·

Ustawienie g

progowa: jest kasowana.

no ci: poziom 3

Ustawienie funkcji autowy czania
Funkcja autowy czania: ON [Wl]
Czas oczekiwania: 30 s

·

Ustawienie zegara wewn trznego
Zegar wewn trzny: “OFF" [Wyl"]
Czas oczekiwania: 5 s

·

Komunikacja z PC
RS-232C

Szybko

Parzysto

38400

NONE

“OFF” [Wyl]:

·

mierzone

Jedna pionowa
kolumna

Orientacja pionowa

·

10-48

Stop

8 bitów

1 bit

Ustawienia ekranu
Profile

Wyniki oblicze

Dane

Wykresy

Parametry pomiaru

Orientacja
pionowa

Orientacja pionowa

Ustawione

Orientacja

parametry

wy wietlania

Wy wietlane

W prawo

10 plików z parametrami: kasowane.
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10.17 Sprawdzenie wersji
Istnieje mo liwo

sprawdzenia wersji oprogramowania zainstalowanej w profilometrze SJ-210.

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

Informacja o wersji

1

Klawiszem kursora [ ] [ ] wybierz opcj “Version” [Wersja]
i naci nij klawisz [Enter/Menu].

2

Po sprawdzeniu numeru wersji naci nij klawisz [Enter/Menu].

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij
klawisz [Esc/Guide].

No. 99MBB122PL
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NOTATKI
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ZMIANA SPOSOBU
WY WIETLANIA WYNIKU
OBLICZONEGO
Profilometr S-210 umo liwia zmian kierunku wy wietlania (pionowy,
poziomy) lub liczby parametrów wy wietlanych na ekranie..
Poni ej opisano mo liwe opcje wy wietlania.
· Zmiana widoku wyników oblicze :

Istnieje 6 opcji wy wietlania wyników
oblicze .

· Zmiana widoku profilu obliczonego:

Opcje do wyboru s nast puj ce:
Kierunek pionowy/poziomy, wy wietlanie
czone/wy czone.

· Zmiana widoku wykresu:

Opcje do wyboru s nast puj ce:
Kierunek pionowy/poziomy, wy wietlanie
czone/wy czone.

· Zmiana widoku parametrów pomiaru:

Opcje do wyboru s nast puj ce:
Kierunek pionowy/poziomy, wy wietlanie
czone/wy czone.

· Wy wietlanie parametrów nastaw:

· Zmiana kierunku wy wietlania:

No. 99MBB122PL

Opcje do wyboru s nast puj ce: po
czeniu zasilania wy wietlanie
czone/ wy czone.
Zale nie od potrzeb mo na zmieni
kierunek wy wietlania.

11-1

11.1 Widoki ekranów
Widoki wyników oblicze
Do wyboru jest 6 opcji pokazanych ni ej.
1 Parametr

3/4 Parametry

Pomiar ci

y

Opcje wy wietlania profilu mierzonego/wykresu/parametrów pomiaru
Do wyboru s nast puj ce opcje: kierunek pionowy/poziomy/wy wietlanie wy czone.
Profile mierzone

11-2

Wykresy

Parametry pomiaru

No. 99MBB122PL

11. ZMIANA SPOSOBU WY WIETLANIA WYNIKU OBLICZONEGO
Zmiana kierunku wy wietlania
Zmiana jest mo liwa dla orientacji poziomej ekranu.

Uk ad prawostronny

Uk ad lewostronny

No. 99MBB122PL
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11.2 Kolejno
Kolejno

ekranów wyników kalibracji - przewodnik

ekranów

1

2

Ekran startowy

3

Ekran Menu g ównego

Ekran menu zmiany widoku

[Enter/Menu]

[Enter/Menu]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

[Esc/Guide]

4
Ekran ustawiania widoku
wyników oblicze

Patrz 11.3
Ekran ustawiania wy wietlania
parametrów nastaw

Patrz 11.7

11-4

Ekran ustawiania widoku profilu
mierzonej powierzchni

Patrz 11.4

Ekran ustawiania widoku
wykresu

Patrz 11.5

[Enter/Menu]

Ekran ustawiania widoku
parametrów pomiaru

Patrz 11.6

Ekran zmiany kierunku
wy wietlania

Patrz 11.8

No. 99MBB122PL
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Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku
Ekran startowy

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej

do

Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Screen Change” [Zmiana

Widoku] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

No. 99MBB122PL
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11.3 Zmiana widoku wyników oblicze
Widok mo na ustawi tak, aby wyniki oblicze by y wy wietlane pionowo/ poziomo na
ekranie. Mo na go tak ustawi , aby wy wietlane by y wyniki pomiaru kilku parametrów na
jednym ekranie.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Calc. Result" [Wynik Obl.]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania widoku wyniku
oblicze

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz Ekran ustawiania widoku wyników

oblicze i naci nij klawisz [Enter/Menu].
W tabeli poni ej wyszczególniono nazw ustawianego parametru
oraz opcje ustawie .
Rodzaj ustawienia

Wyszczególnienie
Orientacja wy wietlania

1Vertic. [1kolumna]
3Vertic. [3kolumny]

Parametry
1

Pionowa

3

V. Trace [Pionowo]

1

1 Horiz. [1 rzad]

1

4 Horiz. [4 rzedy]
H. Trace [Poziomo]

Pozioma

4
1

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pionowego/ poziomego

wy wietlania wyników pomiaru, patrz 5.1.6, “Ekran pomiaru
ci ego”.

11-6
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Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania po

zako czeniu ustawiania, patrz 11.1, “Widoki ekranów”.
• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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11.4 Zmiana widoku profilu obliczonego
W rozdziale niniejszym podano procedur
wy czania wy wietlania profilu mierzonego.

ustawiania kierunku wy wietlania oraz

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj "Eval-Prof." [Profil obl.]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania widoku profilu
obliczonego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz kierunek wy wietlania profilu

obliczonego i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Opcje wyboru s nast puj ce.
“V-Disp.” [WyswPion]: ustawia pionowy kierunek wy wietlania profilu obliczonego.
“H-Disp.” [WyswPoz]: ustawia poziomy kierunek wy wietlania profilu
obliczonego.
“No Disp.” [Nie Wysw]: profil obliczony nie jest wy wietlany.
Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania po

zako czeniu ustawiania, patrz 11.1, “Widoki ekranów”.
• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

11-8
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11.5 Zmiana widoku wykresu
W rozdziale niniejszym podano procedur ustawiania kierunku wy wietlania oraz
wy czania wy wietlania wykresu (BAC/ADC) po zako czeniu pomiaru.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Graph" [Wykres] i naci nij klawisz

[Enter/Menu].

Ekran ustawiania widoku wykresu

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz kierunek wy wietlania wykresu

i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Opcje wyboru s nast puj ce.
“V-Disp.” [WyswPion]: ustawia pionowy kierunek wy wietlania wykresu.
“H-Disp.” [WyswPoz]: ustawia poziomy kierunek wy wietlania wykresu.
“No Disp.” [Nie Wysw]: wykres nie jest wy wietlany.

Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania po

zako czeniu ustawiania, patrz 11.1, “Widoki ekranów”.
• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.

No. 99MBB122PL
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11.6 Zmiana widoku parametrów pomiaru
W rozdziale niniejszym podano procedur ustawiania kierunku wy wietlania oraz wy czania
wy wietlania aktualnych parametrów pomiaru.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Cond.List” [Warunki]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania widoku
parametrów pomiaru

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz kierunek wy wietlania

parametrów pomiaru i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Opcje wyboru s nast puj ce.
“V-Disp.” [WyswPion]: ustawia pionowy kierunek wy wietlania parametrów pomiaru.
“H-Disp.” [WyswPoz]: ustawia poziomy kierunek wy wietlania parametrów pomiaru.
“No Disp.” [Nie Wysw]: parametry pomiaru nie b
wy wietlane.

Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania po

zako czeniu ustawiania, patrz 11.1, “Widoki ekranów”.

• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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11.7 Wy wietlanie parametrów nastaw
W rozdziale niniejszym podano procedur ustawiania wy wietlania lub nie wy wietlania takich
nastaw, jak data kalibracji, ca kowita odleg
do wymiany ostrza oraz transmisji danych po
czeniu zasilania.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “SetCondit.” [Ust.Warun.]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania widoku
parametrów nastaw

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz wy wietlanie parametrów

nastaw i naci nij klawisz [Enter/Menu].
Opcje wyboru s nast puj ce.
“Display” [Wyswietl]: parametry nastaw s wy wietlane.
“Non Disp.” [Nie Wysw]: parametry nastaw nie s wy wietlane.

Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz
[Esc/Guide].

• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do Ekranu
startowego.

No. 99MBB122PL
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11.8 Zmiana kierunku wy wietlania
W przypadku poziomej orientacji widoku, po
prawostronne lub lewostronne.

enie klawiatury mo na ustawi

na

Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu zmiany widoku" w Rozdziale 11.2.)
Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu zmiany widoku

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Disp. Dir" [Kier.Wysw]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran ustawiania kierunku
wy wietlania

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz uk ad klawiatury i naci nij klawisz

[Enter/Menu].
Opcje wyboru s nast puj ce.
“R-hand” [Z prawej]: ustawia po enie klawiatury na prawostronne.
“L-hand” [Z lewej]: ustawia po enie klawiatury na lewostronne.

Ekran menu zmiany widoku

Na Ekranie menu zmiany widoku wy wietlane s parametry ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wy wietlania po

zako czeniu ustawiania, patrz 11.1, “Widoki ekranów”.

• Aby powróci do poprzedniego ekranu, naci nij klawisz [Esc/Guide].
• Po naci ni ciu klawisza "Home" [Blue] nast pi powrót do
Ekranu startowego.
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PRZYDATNE FUNKCJE
PROFILOMETRU SJ-210
W rozdziale niniejszym opisano funkcje profilometru SJ-210, dzi ki którym
przyrz d jest atwiejszy w u yciu.

Funkcje SJ-210 opisano ni ej.
Informacje dotycz ce szczegó ów oraz ustawiania podano w odpowiednich rozdzia ach.

12.1 Skróty klawiaturowe
Klawisze skrótów otwieraj ce Ekran parametrów pomiaru oraz Ekran zapisu plików
parametrów pomiaru znajduj si na Ekranie startowym.
Graniczn d ugo fali filtru (parametr pomiaru) mo na zmieni bezpo rednio, korzystaj c
z klawisza [
]. Liczb odcinków elementarnych (parametr pomiaru) mo na równie
zmieni bezpo rednio, korzystaj c z klawisza [ ].
Dost pne skróty klawiaturowe opisano ni ej.
Skrót klawiaturowy

Opis

Klawisz [

]

Zmienia graniczn d ugo

fali ( c) na nast pn .

Klawisz [

]

Zmienia liczb odcinków elementarnych na nast pn .

Klawisz [Blue]

Powoduje otwarcie ekranu adowania 10 parametrów pomiaru
zapisanych w pami ci SJ-210.

Klawisz [Red]

Powoduje wy wietlenie Ekranu parametrów pomiaru.

Dost pne skróty klawiaturowe

No. 99MBB122PL
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12.2 Ekran pomocy
Korzystaj c z funkcji pomocy mo na zapozna si z opisem funkcji klawiszy obs ugowych.
Dalsze informacje na temat Ekranu pomocy, patrz 2.4, "Wy wietlanie ekranu pomocy".

Ekran pomocy

12.3 Wskazanie po
Ekran ten s
pomiarowego.

enia detektora
y do sprawdzenia, czy detektor znajduje si

w grani cach zakresu

Sprawd kolor w tym miejscu.

Wskazywanie po

enia detektora

·

Gdy pole daty ma kolor niebieski, ostrze detektora znajduje si w granicach zakresu
pomiarowego, czyli pomiary mog by wykonywane.

·

Gdy pole daty ma kolor czerwony, ostrze detektora znajduje si poza
granicami zakresu pomiarowego, czyli pomiary nie mog by wykonywane.

UWAGA • Funkcja ta jest aktywna tylko dla jednostki posuwu z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem
detektora.

12-2
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12.4 Wy wietlanie wyników oblicze podczas pomiaru
ci ego (pionowo/poziomo)
SJ-210 umo liwia zapis wyników ostatnich 10 pomiarów dla ka dego wybranego parametru.
Wyniki pomiarów s wy wietlane w kolejno ci chronologicznej. Wynik ostatniego
pomiaru jest wy wietlany w najwy szym wierszu ekranu. Im starszy wynik, tym w ni szym
wierszu jest wy wietlany, zgodnie z kolejno ci chronologiczn .
Do przegl dania wyników w wierszach ni szych od drugiego s
klawisze kursora [ ] [ ].
Jedynie wynik ostatniego pomiaru mo e by zapisywany na kar cie pami ci,
drukowany i przesy any jako dane SPC.

Ek
ran pomiaru ci

ego

UWAGA • Wyniki pomiarów starszych ni 10 ostatnich pomiarów s kasowane, poczynaj c od
najstarszych danych.

• Dane archiwalne s kasowane po od wie eniu Ekranu pomiaru ci

ego.

• Dane archiwalne mog zosta skasowane w przypadku zmiany parametrów pomiaru.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania Ekranu pomiaru ci

ego, patrz 11.3,

“Zmiana widoku wyniku oblicze ”.

No. 99MBB122PL

12-3

12.5

adowanie/ zapis 10 parametrów pomiaru
W pami ci wewn trznej SJ-210 mo na zapisa maksymalnie 10 p arametrów pomiaru.
Aby za adowa parametry pomiaru zapisane w pami ci wewn trznej SJ-210, nale y
nacisn klawisz [Blue] na Ekranie startowym.
Klawiszem kursora [ ] lub [ ] nale y wybra parametry pomiaru, które maj by adowane i
nacisn klawisz [Enter/Menu].
Ekran startowy

Ekran adowania z pami ci wewn trznej

[Blue]

Otwarcie Ekranu adowania z pami ci wewn trznej SJ-210

UWAGA • W razie wy czenia zasilania z zasilacza AC i akumulatora, parametry pomiaru
zapisane w pami ci SJ-210 zostan skasowane.

WSKAZÓWKA

• I nformacje dotycz ce zapisywania parametrów pomiaru w p ami ci
SJ-210, patrz 7.13.2, “Zapisywanie parametrów pomiaru”.

Istnieje mo liwo wykonania kopii zapasowej 10 parametrów pomiaru zapisanych w
pami ci wewn trznej SJ-210 na wypadek wy czenia zasilania np. podczas wym iany
akumulatora. Nast pnie parametry pomiaru zapisane na kopii zapasowej mo na
za adowa z powrotem.

Ekran kopii zapasowej

WSKAZÓWKA • Wi cej informacji dotycz cych wykonywania kopii zapasowej danych z pami ci
wewn trznej SJ-210 na karcie pami ci lub przywracania danych z kopii zapasowej, patrz
10.10.5, “Wykonywanie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii zapasowej”.
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12.6 Automatyczny zapis wyników pomiarów
Gdy funkcja "Save 10" jest w czona, wyniki pomiarów mog by automatycznie zapisywane
na karcie pami ci.
Wyniki pomiarów s zapisywane na karcie pami ci w folderze "Save 10". Aby za adowa
wyniki pomiaru, wybierz opcj “Read10Data” [Odczyt10dan] na Ekranie menu wyników
pomiaru.

Ekran menu wyniku pomiaru
Wyniki pomiarów za adowane z karty pami ci mo na zapisywa , drukowa i wykonywa
ich przeliczanie podobnie, jak wyniki pomiarów bie cych.

UWAGA • Funkcja ta jest dost pna tylko wtedy, gdy karta pami ci (akcesoria opcjonalne) jest
wsadzona do czytnika.

• Wyniki pomiarów starszych ni 10 ostatnich pomiarów s kasowane, poczynaj c od
najstarszych danych.
• Po w czeniu zasilania przyrz du, czas zapisu pierwszych danych jest d

szy ni zwykle.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce funkcji "Save 10", patrz 10.10.4, “Konfigurowanie
funkcji "Save 10"”.
• adowanie wyników pomiaru zapisanych z u yciem funkcji "Save 10" patrz 9.4,
adowanie wyników pomiaru”.

12.7 Wydruk zrzutu ekranu
Wy wietlany ekran mo na zapisa w pos taci pliku .bmp n a karcie pami ci.
Dane te s zapisywane na karcie pami ci w folderze “IMG”.
Korzystaj c z opr ogramowania komunikacyjnego, dane te mo na tak e przesy
komputer PC lub do czytnika kart SD.

na

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania funkcji drukowania zrzutu ekrany, patrz
10.3.4, “Ustawianie wydruku jako wyj cia danych”.
• Ikona kamery
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12.8 Automatyczny wydruk po zako czeniu pomiaru
Gdy w czona jest funkcja automatycznego drukowania, po zako czeniu pomiaru wynik
mo na wydrukowa .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce funkcji automatycznego drukowania, patrz 10.3.2, “
Ustawianie drukarki jako wyj cia danych”.

12.9 Sygnalizacja konieczno ci wymiany ostrza
Funkcja sygnalizacji wymiany ostrza oblicza
czn dlugo
komunikat, gdy ustawiona warto progowa zostanie przekroczona.

przejazdu i aktywuje

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania sygnalizacji wymiany ostrza, patrz 6.7,

“Ustawianie sygnalizacji wymiany ostrza”.
• Komunikat jest wy wietlany ka dorazowo po w czeniu zasilania. Je li nie chcesz,
aby ten komunikat by wy wietlany, ustaw warto progow na 0.0.

12.10 Ograniczanie funkcji obs ugowych
Aby uniemo liwi zmian niektórych ustawie (np. parametrów pomiaru), mo na ograniczy
dost p do poszczególnych opcji menu g ównego. W tym celu nale y ustawi has o dost pu.
Ni ej wymieniono opcje, których zmian mo na zablokowa .
·

Kalibracja

·

Parametry pomiaru

·

Wyniki pomiaru

·

Parametr

·

Konfiguracja przyrz du

·

Zmiana widok

·

Wynik dla ró nej liczby odcinków elementarnych N

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania funkcji blokady, patrz 10.9, “Ograniczanie
dost pu do funkcji obs ugowych”.
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12.11 Prze cznik no ny
Pomiary mo na rozpoczyna , naciskaj c prze cznik no ny. Prze cznik no ny jest
elementem akcesoriów dodatkowych. W razie potrzeby mo na go naby oddzielnie.

Gniazdo
prze cznika
no nego

Widok jednostki odczytowej od ty u (po zdj ciu pokrywy tylnej)

12.12 Zegar wewn trzny
Funkcja zegara w ewn trznego umo liwia rozpocz cie pomiaru po up ywie ustawionego
czasu od naci ni cia klawisza [START/STOP].

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania zegara wewn trznego, patrz 10.12, “Ustawianie
zegara wewn trznego”.

No. 99MBB122PL
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ZAPIS/ PRZESY DANYCH
ZA POMOC KLAWISZA
[POWER/DATA]
Naciskaj c klawisz [POWER/DATA] umo liwia przes anie lub zapisanie
wyników pomiaru na pod czonym urz dzeniu zewn trznym.
Naci ni cie klawisza [POWER/DATA] powoduje wys anie wyników pomiaru d la
wybranej funkcji.

Klawisz [POWER/DATA]

Klawisz obs ugowy ([POWER/DATA)]
SPC:

Wyniki pomiarów s przesy ane do procesora danych.
Procesor danych (np. DP-1VR) musi by pod czony wcze niej.

Drukarka:

Wyniki pomiarów mog by przes ane na drukark .
Nale y sprawdzi komunikacj , celem ustawienia parametrów komunikacji.

Zapis danych: Wyniki pomiaru mo na zapisa na karcie pami ci.
(Nazwa pliku jest generowana automatycznie).
Wydruk:

UWAGA • Aby przes

Aktualnie wy wietlane wskazanie na ekranie jest zapisywane jako plik
obrazu na karcie pami ci.
(Nazwa pliku jest generowana automatycznie).
dane SPC, nale y naby procesor danych DP-1VR (akcesoria dodatkowe).

• Aby przes
dane SJ-210 na drukark , nale y naby drukark (akcesoria dodatkowe)
oraz specjalny przewód RS-232C (akcesoria dodatkowe).
• Aby zapisa dane lub wykona wydruk, nale y naby kart pami ci (akcesoria dodatkowe).

No. 99MBB122PL
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13.1 Transmisja danych SPC
Po pod czeniu SJ-210 do procesora danych Digimatic (akcesoria dodatkowe) za po moc
kabla SPC (akcesoria dodatkowe), wyniki oblicze mo na przes
jako dane SP C
i podda obróbce statystycznej oraz wydrukowa . Oprócz wyników bie cych pomiarów,
obróbce statystycznej mo na podda tak e dane zapisane na karcie pami ci.

WA NE •

Tylko wyniki oblicze parametrów oznaczone znakiem SPC (
jako dane SPC. Nazwy parametrów itd. nie s przesy ane.

) mo na przes

• Przesy aj c wyniki oblicze parametrów do obróbki statystycznej nie wolno uwzgl dnia
danych uzyskanych dla ró nych parametrów.
Je li do procesora danych Digimatic prze lemy dane ró nych parametrów, w ró nych
jednostkach oraz o innej liczbie miejsc dziesi tnych, mo e wyst pi b d.

Poni ej podano schemat blokowy przesy ania danych SPC.
Pod cz procesor danych DP-1VR
13.1.1, “Pod czanie SJ-210 do DP-1VR”

Ustaw transmisj wyniku oblicze do “SPC”
10.3.1, “ Ustawianie SPC jako wyj cia danych”

Podczas transmisji
Wykonywanie pomiaru chropowato ci
próbki
Rozdzia 4, “WYKONYWANIE POMIARÓW”

Podczas transmisji zapisanych danych
adowanie zapisanych danych w celu
transmisji
9.4, “ adowanie wyników pomiaru”

Wybór przesy anych parametrów
13.1.2, “Wybór parametrów”

Przesy anie wyników oblicze
13.1.3, “Transmisja danych SPC”
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13. ZAPIS/ PRZESY DANYCH ZA POMOC KLAWISZA [POWER/DATA]
13.1.1 Pod czanie SJ-210 do DP-1VR
WA NE • Przed pod czeniem profilometru SJ-210 do procesora DP-1VR nale y wy czy ustawienia
procesora DP-1VR. Informacje dotycz ce ustawie jednostek procesora DP-1VR podano w
instrukcji obs ugi DP-1VR.
Procedura pod czania SJ-210 do DP-1VR za pomoc kabla SPC jest nast puj ca:

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza
(1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

(2)

(1)

Pokrywa tylna

Demonta pokrywy tylnej

3

Pod cz SJ-210 do procesora DP-1VR za pomoc kabla SPC.
SJ-210

Procesor danych
DP-1VR

cze SPC (Digimatic)

Pod cz do portu oznaczonego INPUT

Pod czanie kabla SPC

No. 99MBB122PL
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4

W cz procesor DP-1VR.
Procesor danych
DP-1VR

cz zasilanie.

czanie procesora DP-1VR.

5

Ustaw wyj cie danych na SPC.

UWAGA • Tolerancji dla procesora DP-1VR nie mo na ustawi za pomoc SJ-210.
WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce transmisji danych SPC, patrz 10.3.1, “ Ustawianie SPC jako
wyj cia danych”.
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13. ZAPIS/ PRZESY DANYCH ZA POMOC KLAWISZA [POWER/DATA]
13.1.2

Wybór parametrów
Wybierz parametry, które b

przesy ane przez z cze SPC.

Tylko wyniki oblicze parametrów wy wietlanych na ekranie startowym, oznaczone znakiem
SPC (
) mo na przes jako dane SPC.

1

Naciskaj klawisz [PAGE] w SJ-210, a wy wietlone b
by przesy ane.

parametry, które maj

[PAGE]
Parametry s wy wietlane
" w ko o".

Wskazanie parametru

2

Je li na tym samym ekranie wy wietlanych jest kilka parametrów, za pomoc
klawiszy [ ] [ ] przenie znak SPC i wybierz wynik obliczonego parametru,
który ma by przes any.

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Wybór parametrów (kilka parametrów wy wietlanych na ekranie)

No. 99MBB122PL
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13.1.3 Transmisja danych SPC
Je li jako wyj cie danych wybierzemy opcj "SPC", wyniki oblicze SJ-210 mo na przes
do procesora danych DP-1VR.
Wtedy transmisja wyników oblicze nast puje po naci ni ciu klawisza [POWER/DATA]
w SJ-210 lub klawisza [DATA] na procesorze DP-1VR.

WSKAZÓWKA • Inf ormacje dotycz ce pod czania SJ -210 do pr ocesora DP-1VR, patrz
13.1.1, “Pod czanie SJ-210 do DP-1VR”.
• Informacje dotycz ce transmisji danych SPC, patrz 10.3.1, “ Ustawianie SPC jako
wyj cia danych”.
• Istnieje mo liwo za adowania zapisanych danych pomiarowych i przes ania wyników
oblicze . Informacje dotycz ce adowania danych pomiarowych, patrz 9 .4, “ adowanie
wyników pomiaru”.
Procedura post powania

1

Wykonaj pomiar.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wykonywania pomiarów, patrz Rozdzia 4, “WYKONYWANIE
POMIARÓW”.

2

Naci nij klawisz [POWER/DATA] profilometru SJ-210 lub przycisk [DATA] procesora DP-1VR.
Wyniki oblicze zostan przes ane z profilometru SJ-210 do procesora DP-1VR.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce obróbki statystycznej wyników pomiaru podano
w instrukcji obs ugi procesora DP-1VR .
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13. ZAPIS/ PRZESY DANYCH ZA POMOC KLAWISZA [POWER/DATA]

13.2 Wydruk na zewn trznej drukarce
Po pod czeniu profilometru SJ-210 do druk arki (akcesoria dodatkowe) za pomoc kabla
RS-232C (akcesoria dodatkowe), mo na wydrukowa parametru pomiaru, wyniki
oblicze , profile obliczone oraz krzywe BAC lub ADC.

UWAGA • Do profilometru SJ-210 mo na pod czy dwa typy drukarek, przy czym procedura
obs ugi jest podobna, inny jest kabel drukarki i ustawienia dla ka dej drukarki.

WSKAZÓWKA • Mo na tak e za adowa zapisane dane pomiarowe i wydrukowa wyniki.
Informacje dotycz ce adowania danych pomiarowych, patrz 9.4, “ adowanie wyników
pomiaru”.
Poni ej podano schemat blokowy operacji drukowania wyników pomiaru.
Istniej dwa typy operacji: operacje ogólne i operacje opcjonalne. Pierwsza jest
wykonywana regularnie a druga w miar potrzeby. Na poni szym schemacie linie ci e
oznaczaj operacje ogólne a linie kropkowane operacje opcjonalne.

Pod czanie drukarki
13.2.1, “Pod czanie drukarki do SJ-210”

Ustawienie parametrów transmisji na drukark
13.2.2, “Ustawianie parametrów transmisji na drukark ”

Wybierz opcj transmisji wyniku oblicze na “Printer”
10.3.2, “Ustawianie transmisji danych na drukark ”

Wybór drukowanych danych
10.3.2.1 “Wybór drukowanych danych"

Wybrane parametry s wy wietlane
w??
Podczas drukowania
Wykonywanie pomiaru chropowato ci próbki
Rozdzia 4, “WYKONYWANIE POMIARÓW”

Podczas drukowania zapisanych danych
adowanie zapisanych danych, które b
drukowane
9.4, “ adowanie wyników pomiaru”

13.2.3, “Wydruk wyników oblicze oraz parametrów pomiaru”

No. 99MBB122PL
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13.2.1 Pod czanie drukarki do SJ-210
Aby drukowanie by o mo liwe, drukark nale y pod czy do SJ-210 za pomoc kabla
drukarki RS-232C.
Obs ugiwane s nast puj ce typy drukarek.
Typ drukarki

Model drukarki

PT-1

178-421

PT-2

1

Paznokciem chwy za otwór w pokrywie tylnej i naci nij tyln pokryw w kierunku
wskazanym strza (1).

2

Poci gnij pokryw tyln w kierunku wskazanym strza

(2) i zdemontuj j .

Ustawianie
drukarki

Demonta pokrywy tylnej

3

Za pomoc kabla drukarki po cz port komunikacyjny drukarki RS-232C od ty u SJ-210
z portem RS-232C drukarki.
Drukarka

Port komunikacyjny
RS-232C

Kabel
drukarki RS-232C

Port RS-232C

Pod czanie drukarki

4
13-8

W cz zasilanie drukarki.
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13.2.2 Ustawianie parametrów transmisji na drukark
Parametry komunikacji z drukark s ustawione fabrycznie. Po pod czeniu drukarki
do SJ-210 i wykonaniu sprawdzenia
cza komunikacyjnego, ustawienia transmisji
konfigurowane automatycznie i mo na od razu rozpocz drukowanie.

UWAGA • Funkcja automatycznego sprawdzenia cza komunikacyjnego jest obs ugiwana jedynie
przez drukark typu PT-1.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pod czania drukarki do SJ-210 i drukowania, patrz
13.2.1, “Pod czanie drukarki do SJ-210”.
Procedura (Patrz " Otwarcie Ekranu menu konfiguracji urz dzenia" w Rozdziale 10.1.)

Ekran startowy -> Menu g ówne
Ekran menu konfiguracji
urz dzenia

1

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Data Output” [Wyjscie

Danych] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

Ekran konfigurowania transmisji
danych

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Printer” [Drukarka]

i naci nij klawisz [Enter/Menu].

UWAGA • Fabryczne ustawienie opcji przesy ania danych to:

“SPC”. Je li dane maj by przesy ane na drukark , nale y
zmieni ustawienie transmisji na “Printer” [Drukarka].

Ekran konfiguracji wydruku

3

Naci nij klawisz "COMCheck" [TestCOM] ([Red]).
Wy wietlany jest komunikat z potwierdzeniem.

No. 99MBB122PL
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Komunikat potwierdzaj cy

4

Naci nij klawisz [Enter/Menu].
Wykonywany jest test po czenia i parametry komunikacji
z drukark
ustawiane automatycznie.
Po zako czeniu testu po czenia i konfiguracji drukarki,
wy wietlany jest komunikat "Restart Printer" [Resetuj drukarke].

UWAGA • Gdy podczas testu po czenia pojawi si komunikat

o b dzie, nale y r cznie ustawi parametry komunikacji
z drukark , zgodnie z poni sz tabel .

Informacje dotycz ce ustawiania drukarki podano w
instrukcji obs ugi drukarki.

Parametr ustawienia
METODA KOMUNIKACJI
SZYBKO

TRANSMISJI

Warto

TRYB A
38400 bps

BITY DANYCH

8 bitów

PARZYSTO
KONTROLA TRANSMISJI
Komunikat potwierdzaj cy

nastawy

NON
RTS/CTS

5

Naci nij klawisz [Enter/Menu].

6

Wy cz a nast pnie w cz zasilanie drukarki.
Teraz mo na ju korzysta z drukarki.

13-10
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13.2.3 Wydruk wyników oblicze oraz parametrów pomiaru
Je li opcja transmisji danych jest ustawiona na "Printer" [Drukarka], mo na wydrukowa
wyniki oblicze lub parametry pomiaru.
Wydruk wyników oblicze lub parametrów pomiaru rozpoczyna si po naci ni ciu klawisza
[POWER/DATA].

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pod czania drukarki do SJ-210 i drukowania, patrz
13.2.1, “Pod czanie drukarki do SJ-210”.
• Informacje dotycz ce ustawiania opcji transmisji danych, patrz 10.3.2, “Ustawianie
drukarki jako wyj cia danych”.
• Istnieje mo liwo za adowania zapisanych danych pomiarowych i przes ania wyników
oblicze . Informacje dotycz ce adowania danych pomiarowych, patrz 9.4, “ adowanie
wyników pomiaru”.

1

Wykonaj pomiar.

UWAGA • Informacje dotycz ce wykonywania pomiarów, patrz Rozdzia 4, “WYKONYWANIE
POMIARÓW”.

2

Wybierz przes anie wyniku oblicze do wyj cia danych.

3

Naci nij klawisz [POWER/DATA].
Wyniki oblicze zostan wydrukowane.

No. 99MBB122PL
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Przyk ady wydruków
Poni ej pokazano przyk adowe wydruki SJ-210.

Przyk ady wydruków wyników pomiaru i parametrów pomiaru
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13.2.4 Wydruk ustawie konfiguracji urz dzenia
Je li jako wyj cie danych wybierzemy opcj
parametry konfiguracji urz dzenia.

"Printer" [Drukarka], mo na wydrukowa

Naci ni cie klawisza [POWER/DATA], gdy wy wietlany jest Ekran menu k onfiguracji
urz dzenia, powoduje wydruk parametrów ustawie .

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce pod czania drukarki do SJ-210 i drukowania, patrz
13.2.1, “Pod czanie drukarki do SJ-210”.
• Informacje dotycz ce ustawiania opcji wyj cia danych, patrz 10.3.2, “Ustawianie drukarki
jako wyj cia danych.
Procedura post powania
Ekran startowy

1

Na ekranie startowym naci nij klawisz [Enter/Menu], aby przej

do

Ekranu menu g ównego.

Ekran Menu g ównego

2

Klawiszem kursora [

][

] wybierz opcj “Set Environ.” [Ustaw

Sprzet] i naci nij klawisz [Enter/Menu].

3

Naci nij klawisz [POWER/DATA], gdy wy wietlany jest Ekran menu
konfiguracji urz dzenia.
Nast puje wydruk poszczególnych parametrów konfiguracji przyrz du.
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Przyk ady wydruków
Poni ej pokazano przyk adowe wydruki SJ-210.

Przyk ad wydruku parametrów konfiguracji urz dzenia
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13.3 Zapisywanie danych na karcie pami ci
Poprzez naci ni cie klawisza [POWER/DATA] mo na wydrukowa dane pomiarowe lub
zrzuty ekranu.

13.3.1

Zapisywanie wyników pomiarów na karcie pami ci
Je li jako wyj cie danych wybierzemy opcj “Data storage” [Zapis danych], wyniki
oblicze oraz dane pomiarowe mo na zapisa na karcie pami ci.
Przy tym ustawieniu, po nac i ni ciu klawisza [POWER/DATA] w SJ-210, dane
pomiarowe
zapisywane na karcie pami ci. Dane pomiarowe s zapisywane w
odpowiednim podfolderze folderu g ównego.

UWAGA • Po w czeniu zasilania przyrz du, czas zapisu pierwszych danych jest d

szy ni

zwykle.

WSKAZÓWKA • Znak “*” wy wietlany obok folderu oznacza, e jest to folder g ówny.
Informacje dotycz ce wyboru folderu g ównego, patrz 9.3.2, “Wybór folderu g ównego”.
Informacje dotycz ce ustawiania opcji transmisji danych, patrz 10.3.3, “ Wybór opcji
zapisu danych”.

Widok folderu g ównego
Procedura post powania

1

Wykonaj pomiar.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce wykonywania pomiarów, patrz Rozdzia 4,
“WYKONYWANIE POMIARÓW”.

2

Naci nij klawisz [POWER/DATA].
Dane pomiarowe s zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu g ównego.
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13.3.2 Zapisywanie zrzutów ekranu na karcie pami ci
Istnieje mo liwo
wykonania zrzutu ekranu wyniku pomiaru i z apisanie go w pliku
obrazu (w formacie .bmp) na karcie pami ci. Dane te s zapisywane na karcie pami ci
w folderze “IMG”.
Korzystaj c z opr ogramowania komunikacyjnego, dane te mo na tak e przesy
komputer PC lub do czytnika kart SD.

na

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania opcji transmisji danych, patrz 10.3.4, “
Ustawianie wydruku jako wyj cia danych”.
Procedura post powania

1

Otwórz ekran, którego zrzut ma by wykonany.

2

Naci nij klawisz [POWER/DATA].
Obraz ekranu zostanie zapisany jako plik obrazu (format .bmp) na karcie pami ci.
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INSTALOWANIE
DODATKOWYCH
AKCESORIÓW SJ-210
W rozdziale niniejszym omówiono akcesoria dodatkowe, u atwiaj ce
ustawianie mierzonych próbek.
Profilometr SJ-210 posiada bogate wyposa enie dodatkowe, umo liwiaj ce wykonywanie
pomiarów przedmiotów krzywoliniowych (cylindrycznych itp.) lub przedmiotów, których
powierzchnia mierzona ma wymiary mniejsze od wymiarów SJ-210.

Nó ki

oza do detali p askich

Adapter do pomiarów w pionie

Przed

acz

oza do detali cylindrycznych

Adapter do statywu magnetycznego

Adapter do wysoko ciomierza

UWAGA • Nast puj cych akcesoriów dodatkowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie
mo na u
wraz z g owic pomiarow do pomiaru poprzecznego:
Nó ki, p oza do detali p askich, cylindrycznych, adapter do pomiarów w pionie oraz
przed acz

No. 99MBB122PL
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Nó ki

do wy konywania pomiarów próbek o wymiarach mniejszych od ro zmiarów g owicy
pomiarowej.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania
Nó ki s
do ustawienia g owicy pomiarowej na odpowiedniej wysoko ci, patrz
rysunek poni ej.
Nó ki
No. 12AAA216

owica pomiarowa

Mierzony przedmiot

Wymiary i przyk ad zastosowania nó ek
·

Monta nó ek

1

Wsu obie nó ki wspornika w rowki z obu stron jednostki posuwu.

2

Wyreguluj wysoko g owicy pomiarowej tak, aby by a ustawiona
równolegle do mierzonej powierzchni.

3

Po wyregulowaniu zamocuj obie nózki, dokr caj c rub mocuj

w prawo.

WSKAZÓWKA • Informacje dotycz ce ustawiania g owicy pomiarowej, patrz 4.3.1, “Ustawianie
przedmiotu mierzonego i SJ-210”.
Nó ki

ruba mocuj ca

Jednostka posuwu
Rowek
Detektor

Monta nó ek

14-2
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14. INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210
P oza do detali p askich
y do ochrony detektora podczas pomiaru detali p askich o r ozmiarach mniejszych
od rozmiarów SJ-210.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania
Nó ki
SJ-210

Jednostka posuwu

oza do detali p askich

Ploza do detali p askich
Przedmiot mierzony

Wymiary oraz przyk ad zastosowania p ozy do detali p askich
·

Monta p ozy do detali p askich

UWAGA • Montuj c p oz w g owicy pomiarowej zachowaj ostro no , aby nie styka a si ona
z detektorem.

1

Wsad detektor SJ-210 w otwór w p ozie.

2

Za pomoc klucza imbusowego dokr
poni szym rysunku.

obie ruby pokazane na

Jednostka posuwu

Detektor

oza do detali p askich
No. 12AAA217

ruba

Monta p ozy do detali p askich

No. 99MBB122PL
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P oza do detali cylindrycznych
y do oc hrony i prowadzenia detektora podczas pomiaru detali cylindrycznych, na
których nie mo na ustawi g owicy pomiarowej.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania

Nó ki

Jednostka posuwu

oza do detali cylindrycznych
Przedmiot mierzony

Wymiary oraz przyk ad zastosowania p ozy do detali cylindrycznych
·

Monta p ozy do detali cylindrycznych

UWAGA • Montuj c p oz w g owicy pomiarowej zachowaj ostro no , aby nie styka a si ona
z detektorem.

1

Wsad detektor SJ-210 w otwór w p ozie.

2

Za pomoc klucza imbusowego dokr
poni szym rysunku.

obie ruby pokazane na

Detektor
oza do detali
cylindrycznych
No. 12AAA218
Jednostka posuwu

ruba

Monta p ozy do detali cylindrycznych

14-4
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14. INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210
Adapter do pomiarów w pionie
y do zamocowania g owicy pomiarowej, celem wykonania pomiaru pionowego
rowka, w którym nie da si ustawi g owicy pomiarowej.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania

Jednostka posuwu

Doci nij r

.
Adapter do pomiarów w pionie
Przedmiot mierzony

Wymiary i przyk ad zastosowania adaptera do pomiarów w pionie
·

Monta adaptera do pomiarów w pionie

1

Prze

2

Za pomoc klucza imbusowego dokr
poni szym rysunku.

detektor SJ-210 przez otwór w adapterze.

Adapter do pomiarów w pionie
No. 12AAA219

obie ruby pokazane na

Detektor
Jednostka posuwu

ruba

Monta adaptera do pomiarów w pionie

No. 99MBB122PL
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Przed

acz
y do wykonywania pomiarów wewn trz g bokich otworów.

WA NE • Po zainstalowaniu lub zdemontowaniu przed
•

Po zainstalowaniu przed
skierowanym do góry.

acza

acza niezb dne jest wykonanie kalibracji.
nie

mo na

wykonywa

Przyk ad niedozwolonego zastosowania przed
·

pomiarów

ostrzem

acza

Wymiary i przyk ad zastosowania

Jednostka posuwu
Przedmiot mierzony
Przed

acz

Detektor

Wymiary i przyk ad zastosowania przed
·

Przed

Monta przed

acza

acza

1

Wsu przed

2

Zamontuj detektor na przed

acz do jednostki posuwu.
aczu.

Jednostka posuwu

acz (50 mm) (19.7 in)
No. 12AAA210

Detektor

Monta przed

14-6

acza

No. 99MBB122PL

14. INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210
Adapter do statywu magnetycznego
y do zamocowania g owicy pomiarowej na statywie magnetycznym.
Adapter ten jest stosowany w przypadku ma ej ilo ci miejsca do ustawienia SJ-210 (lub
owicy pomiarowej) lub gdy g owicy pomiarowej nie mo na przytrzyma r
.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania

A: 8 mm (0.315 in)/ 9.5 mm (3/8in)
Statyw magnetyczny
Adapter do statywu magnetycznego

owica pomiarowa

Wymiary i przyk ad zastosowania adaptera do statywu magnetycznego
·

Monta adaptera do statywu magnetycznego

1

Zamontuj adapter do statywu magnetycznego od ty u g owicy
pomiarowej SJ-210.

2

Za pomoc klucza imbusowego dokr
poni szym rysunku.

obie ruby pokazane na

Adapter do statywu
magnetycznego
No. 12AAA221 (A: 8 mm (0.315 in))
No. 12AAA220 (A: 9.5 mm (3/8 in))

ruba

Detektor

Jednostka posuwu

Monta adaptera do statywu magnetycznego

No. 99MBB122PL
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Adapter do wysoko ciomierza
y do zamocowania g owicy pomiarowej na wysoko ciomierzu.
Wysoko ciomierz s y do ustawienia wysoko ci pomiarowej w sposób r czny lub do
zamocowania, gdy g owicy pomiarowej nie mo na przytrzyma r
.
·

Wymiary i przyk ad zastosowania

Adapter do wysoko ciomierza

Jednostka posuwu
oza do powierzchni p askich

Wysoko ciomierz

Mierzony przedmiot

Wymiary i przyk ad zastosowania adaptera do wysoko ciomierza

14-8
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14. INSTALOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW SJ-210
·

Monta adaptera do wysoko ciomierza

1

Zamontuj adapter do wysoko ciomierza od ty u g owicy pomiarowej SJ-210.

2

Za pomoc klucza imbusowego dokr
poni szym rysunku.

obie ruby pokazane na

Adapter do
wysoko ciomierza
No.12AAA222
(A x B=9 x 9 mm)
No.12AAA233
(A x B=1/4 x 1/2 in)

Jednostka posuwu

ruba

Detektor

Monta adaptera do wysoko ciomierza

No. 99MBB122PL
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NOTATKI
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KONSERWACJA
i PRZEGL DY SJ-210

15.1 Obs uga codzienna
Sprawdzanie, czy przyrz d dzia a w

ciwie

Aby sprawdzi , czy SJ-210 dzia a w ciwie, po wykonaniu kalibracji za pomoc
dostarczonego wzorca chropowato ci (No.178-601, 178-605) nale y sprawdzi , czy rozrzut
warto ci parametru Ra mie ci si w granicach ±0.05 mm, wykonuj c kilka pomiarów w tym
samym miejscu.
Jednak je li zmieniamy miejsce pomiaru na dostarczonym wzorcu chropowato ci
(No.178-601, 178-605) podczas kolejnych pomiarów, rozrzut wynosz cy ±0.09 mm (±3%
warto ci nominalnej) wzorca dodaje si do rozrzutu warto ci Ra. Nale y zachowa
ostro no .

UWAGA • Ten rozrzut wyników dla próbki wzorcowej jest warto ci uzyskan w warunkach braku
wgniece lub zu ycia ciernego wierzcho ka ostrza detektora, oraz braku rys, b
ciernego powierzchni próbki.

zu ycia

Demonta g owicy pomiarowej
Aby chroni akcesoria przed kurzem i wilgoci , po zako czeniu pomiarów nale y schowa
SJ-210 oraz wszystkie podzespo y do futera ów.

UWAGA • Je li SJ-210 nie b dzie u ywany przez d

szy okres czasu (ponad 2-3 tygodni),
prze cznik akumulatora nale y ustawi w pozycji OFF). Gdy prze cznik akumulatora
jest w pozycji ON, wyniki pomiaru uzyskane bezpo rednio przed wy czeniem
SJ-210 przez funkcj autowy czania zostan zapisane i wy wietlone na ekranie przy
nast pnym u yciu przyrz du. Jednak je li prze cznik znajduje si w pozycji OFF, wyniki
pomiaru zostan utracone.

WSKAZÓWKA • Dodatkowe informacje na temat demonta u ca ej g owicy pomiarowej i jej
podzespo ów "Monta i demonta g owicy pomiarowej".

No. 99MBB122PL
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Wybór odpowiedniego miejsca przechowywania
Profilometr SJ-210 nale y przechowywa w odpowiednim miejscu, w którym temperatura
mo e by utrzymywana w z akresie od -10 °C do +40 °C. W za le no ci od w arunków
temperatury i innych czynników trwa
wbudowanego akumulatora zmienia si w szerokim
zakresie.
Czyszczenie powierzchni zewn trznej SJ-210
W razie zabrudzenia przyrz d nale y czy ci mi kk , such
ywa rozcie czalnika ani benzenu.

15-2

szmatk . Do czyszczenia nie

No. 99MBB122PL

15. KONSERWACJA I PRZEGL DY SJ-210

15.2 Wycofanie detektora
Gdy profilometr SJ-210 ma by przeniesiony lub nie u ywany przez d szy okres czasu,
detektor nale y wycofa , aby unikn
jego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu
wskutek uderzenia ko cówki pomiarowej o powierzchni przedmiotu.

WA NE • Nie uruchamia powrotu detektora, gdy zamontowany jest przed
dodatkowe). Wysuni ty detektor jest poddawany obci
spowodowa uszkodzenie jednostki posuwu.

acz (akcesoria
eniu zewn trznemu: Mo e ono

• Od czy zasilacz AC i zasila przyrz d z wbudowanego akumulatora.
Powrót detektora w SJ-210 typu standard

Jednostka posuwu

Detektor

Kierunek ruchu
detektora

Powrót

Powrót detektora

Procedura powrotu detektora typu standard

UWAGA • W modelu SJ-210 z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem oraz modelu do
pomiaru poprzecznego, podczas powrotu detektora jego ostrze jest przez ca y czas
skierowane w dó .

1

Przy wy czony zasilaniu naci nij klawisz [POWER/DATA], jednocze nie
naciskaj c klawisz [START/STOP].
To powoduje wycofanie detektora. Podczas powrotu wy wietlany jest
komunikat “Retraction in progress”.
Po zako czeniu powrotu zasilanie jest wy czane.

No. 99MBB122PL
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Wstrzymanie powrotu detektora typu standard

1

Naci nij klawisz [POWER/DATA], aby w czy zasilanie.

2

Naci nij klawisz [START/STOP].
Detektor zostanie wróci do pozycji, w której znajdowa si przed rozpocz ciem
powrotu. W czasie przesuwu detektora wy wietlany jest komunikat “Being
returned”.
Po powrocie detektora do pozycji wyj ciowej na wy wietlaczu pojawia si Ekran startowy.

Powrót detektora w SJ-210 typu unoszonego
Przed r ozpocz ciem pomi aru detektor ty pu unoszonego jest z awsze wysuni ty. Po
naci ni ciu klawisza [START/STOP] detektor SJ-210 porusza si z pozy cji wysuni tej
i rozpoczyna pomiar po opuszczeniu si detektora.

1

2 (odleg

opuszczania)

Powrót detektora (SJ-210 typ unoszony)

UWAGA

15-4

• Dla modelu SJ-210 typu unos zonego oraz t ypu poprzecznego, podczas powrotu
detektora jego ostrze jest przez ca y czas skierowane w dó .

No. 99MBB122PL
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15.3 Wymiana wbudowanego akumulatora
Procedura wymiany wbudowanego akumulatora

WA NE • Podczas wymiany wbudowanego akumulatora nale y przestrzega podanych ni ej
wskazówek i uwa

, aby nie przerwa , b

uszkodzi p yty g ównej lub kabla.

UWAGA • Wymian akumulatora nale y wykonywa w miejscu, gdzie jest ma e zapylenie oraz
ma a ilo innych zanieczyszcze warsztatowych. Ponadto nale y zachowa ostro no ,
aby py ani mg a olejowa nie dosta y si do jednostki odczytowej. Podczas wymiany
akumulatora p yta g ówna SJ-210 jest przez chwil ods oni ta. Zanieczyszczenie p yty
ównej mo e spowodowa uszkodzenie przyrz du.

1

Wymontuj g owic pomiarow z jednostki odczytowej.

2

Za pomoc wkr taka krzy owego odkr dwa wkr ty samogwintuj ce od spodu
jednostki odczytowej.
Podczas tej operacji nie odkr caj wkr tów ani p yty mocuj cej g owic pomiarow .
Wkr t samogwintuj cy

Wkr t samogwintuj cy
Jednostka odczytowa

owica pomiarowa
yta mocuj ca
owic pomiarow

Wykr canie wkr tów samogwintuj cych

No. 99MBB122PL
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3

Delikatnie wymontuj doln cze

jednostki odczytowej.

WA NE • Zachowuj ostro no

podczas wymontowywania dolnej cz ci jednostki odczytowej. G ówna
cz
jednostki odczytowej jest po czona przewodami z cz ci doln . Oba z cza
mog ulec uszkodzeniu, je li b dziemy ci gn zbyt mocno za obie cz ci.

Dolna cz
jednostki
odczytowej

Górna cz

Demonta dolnej cz

15-6

jednostki odczytowej

ci jednostki odczytowej.

No. 99MBB122PL

15. KONSERWACJA I PRZEGL DY SJ-210

4

Od cz obie wtyczki od gniazd na p ycie g ównej jednostki odczytowej: Jedna z nich
czy ze sob górn i doln cze jednostki odczytowej a druga jest po czona
z wewn trznym akumulatorem.

yta g ówna

Od czanie wtyczek

No. 99MBB122PL
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5

Wyjmij przewód wbudowanego akumulatora z uchwytu kablowego.

WA NE • Nigdy nie nale y demontowa uchwytu kablowego. Wypadnie wtedy spr ynka zaczepu
owicy pomiarowej.

• Podczas demonta u przewodu akumulatora uwa aj, aby nie z ama zaczepów uchwytu
kablowego. W przeciwnym razie przewody mog zosta uszkodzone przez wewn trzne
elementy jednostki odczytowej.

1

Koszulka termokurczliwa
Uchwyt kablowy

2

Demonta przewodu

15-8
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6

Wymontuj akumulator z jednostki odczytowej.

Akumulator wewn trzny

(2)

(1)

Demonta akumulatora

7

W

odpowiednio nowy akumulator do jednostki odczytowej.

(2)

(1)

Monta akumulatora

No. 99MBB122PL
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8

Zamocuj przewód akumulatora w uchwytach.
przewód pod zac zep (1) od strony akumulatora oraz pod zaczep (2) z drugiej
strony.

WA NE • Podczas mocowania przewodu akumulatora nie wolno u ywa

adnych ostrych narz dzi,
np. wkr taka. W przeciwnym razie mo e to spowodowa przerwanie izolacji przewodu
i zwarcie akumulatora.

• Podczas mocowania przewodu akumulatora w uchwycie kablowym, nale y mocowa za
cz
zabezpieczon rurk termokurczliw .
• Nigdy nie nale y demontowa uchwytu kablowego. Wypadnie wtedy spr

ynka zaczepu

owicy pomiarowej.

1

Koszulka termokurczliwa
Uchwyt kablowy

2

Mocowania przewodu

15-10
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9

Sprawd , czy przewód akumulatora jest zamocowany tak, jak pokazano na rysunku
poni ej.

WA NE • Przewód akumulatora powinien by zamocowany za pomoc uchwytu kablowego.
W przeciwnym razie przewód mo e ulec uszkodzeniu od wystaj cych
elementów jednostki odczytowej i spowodowa zwarcie akumulatora.

Sprawdzanie sposobu mocowania przewodu akumulatora

No. 99MBB122PL
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10

Pod cz z powrotem wtyczk przewodu cz cego ze sob górn i doln cz
jednostki odczytowej z gniazdem oraz wtyczk akumulatora do gniazda na p ycie
ównej jednostki odczytowej.

UWAGA • Podczas pod czania obu wtyczek zwróci uwag na ich rozmieszczenie i orientacj
styków. Z cze musi by pewnie zestawione. Gdy po czenie nie jest pewne, przyrz d
mo e dzia
niew ciwie.

Pod czanie wtyczek

11

Z

z powrotem górn cz

jednostki odczytowej z doln .

WA NE • Nale y uwa

, aby podczas sk adania cz ci górnej z doln p yta g ówna, b
dolna lub
górna cz
jednostki odczytowej nie przygniot a przewodu. Mo e to spowodowa
od czenie przewodu lub p kni cie obudowy jednostki odczytowej.

15-12
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12

Po sprawdzeniu, e oba zaczepy p yty mocuj cej g owicy pomiarowej s
odpowiednio ustawione, dokr oba wkr ty samogwintuj ce od spodu jednostki
odczytowej.

UWAGA • Maksymalny moment dokr cenia wkr tów samogwintuj cych wynosi 29.4 N cm
(3 kG cm). W przeciwnym razie mo na uszkodzi obudow jednostki odczytowej.

yta mocuj ca
owic pomiarow

yta mocuj ca g owic pomiarow

No. 99MBB122PL
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WYKRYWANIE
I USUWANIE USTEREK
W rozdziale niniejszym opisano najcz
sposoby ich usuwania.

ciej spotykane usterki oraz

16.1 Dzia anie systemu
Dzia anie systemu
Objaw/Komunikat o
dzie
SJ-210 nie mo na w czy
mimo, e jest zasilany z
wbudowanego akumulatora
(zasilacz AC jest
od czony).

SJ-210 nie mo na
uruchomi mimo, e jest
pod czony do zasilacza
AC.
Nie mo na do adowa
wbudowanego akumulatora.
Wy wietlany jest wska nik
adowania.

Mo liwe przyczyny

Dzia ania
Do adowa akumulator.

Za niskie napi cie akumulatora.

Prze cznik zasilania z akumulatora jest w po
OFF (WY .).

eniu

Przestawi prze cznik zasilania z akumulatora do
pozycji ON (W ).
Pod czy odpowiednio zasilacz AC.

le pod czony zasilacz AC.

Skontaktuj si z najbli szym przedstawicielstwem firmy
Mitutoyo.

Inna przyczyna, ni powy sza.
Prze cznik zasilania z akumulatora jest w po
OFF (WY .).

eniu

Akumulator jest uszkodzony.
Akumulator jest ca kowicie na adowany.

Przestawi prze cznik zasilania z akumulatora do
pozycji ON (W ).
Wymieni akumulator.
Na adowa akumulator, je li wska nik na adowania
wskazuje na roz adowanie.

Zastosowano inny zasilacza AC, ni zasilacz
dostarczony wraz z przyrz dem.

Nale y u ywa wy cznie zasilacza AC dostarczonego
wraz z przyrz dem.

Wy wietlacz nagle ga nie.

Zasilanie zosta o wy czone przez funkcj
autowy czania.

Naci nij klawisz [POWER/DATA], aby wy czy
zasilanie.

Nie mo na wy czy
zasilania.

Pod czono zasilacz AC.

Nacisn i przytrzyma klawisz [Esc/Guide] przed
ponad 3 sekundy

Ca kowita d ugo
powy ej limitu!

przejazdu Wynik pomiaru ca kowitej odleg
zakresem wskazywania.

Sygna d wi kowy nie dzia a
prawid owo.

No. 99MBB122PL

Funkcja autowy czania jest wy czona.

no

ci przejazdu poza

jest ustawiona na minimum.

Komunikat b du zostanie skasowany po skasowaniu
ca kowitej odleg ci lub ustawieniu wi kszego
zakresu.
Patrz 6.7, “Ustawianie sygnalizacji wymiany ostrza”.
Wyregulowa g

no .

Patrz 10.8, " Regulacja g
wi kowego".

no ci sygna u

16-1

16.2 Wykonywanie pomiarów
Wykonywanie pomiarów
Objaw/Komunikat o
dzie
d przekroczenia zakresu!

Mo liwe przyczyny
Wynik przekracza zakres pomiarowy.

Dzia ania
Pod czy prawid owo detektor do jednostki
posuwu.
Miganie czerwonej kontrolki na ekranie wskazuje
na przekroczenie zakresu.
Je li zakres pomiarowy ustawiono na sta y, zmieni
ustawienie na "Auto".

Pomiar przerwany!

Podczas wykonywania pomiaru naci ni to klawisz

Powtórzy pomiar.

[START/STOP].
Bezpo rednio po naci ni ciu
klawisz [START/STOP]

czono zegara wewn trzny.

Wy czy zegar wewn trzny.

pomiar jest przerywany.

16-2
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16.3 Wyniki oblicze
Wyniki oblicze
Dzia ania

Objaw/Komunikat o
dzie

Mo liwe przyczyny

Niew ciwy wynik
kalibracji!

Wynik pomiaru kalibracyjnego przekracza zakres
kalibracji.

L 3,000 um

Wynik pomiaru dla zbyt ma ej liczby wzniesie
i wg bie .

E 0110

Parametr nie mo e by obliczony ze wzgl du na
zbyt ma liczb wzniesie i wg bie .

E 0116

Nie mo na obliczy linii redniej profilu [Equivalent line]

E 0117

Motyw chropowato ci nie mo e by obliczony,
poniewa nie ma 2 miejscowych wzniesie o
wymaganej wysoko ci.

E 0118

Pierwszy motyw chropowato ci przekracza
warto graniczn A.

E 0121

Parametr nie mo e by obliczony, poniewa nie
ma wi cej ni 3 motywów.

Nieprawid owy wynik
oblicze .

Niew ciwe pod czenie detektora do jednostki
posuwu.

Pod czy odpowiednio detektor do jednostki posuwu.

Niew ciwe po czenia przewodu pomi dzy
jednostk posuwu a jednostk odczytow .

Pod czy prawid owo jednostk odczytow do
jednostki posuwu.

Kalibracja wykonana niew
konfiguracji SJ-210.

Ponownie wykalibrowa SJ-210.

ciwie z powodu b dnej

Zu yta ig a.
Inna przyczyna od wy ej wymienionych.

Nie jest wy wietlany
wska nik oceny
DOBRY/Z Y.

Nie ustawiono parametrów oceny DOBRY/Z Y.

Sprawdzi chropowato wzorca kalibracyjnego
i wprowadzonej warto ci nominalnej. Sprawdzi tak e
parametry kalibracji.

Skontaktuj si z najbli szym przedstawicielstwem firmy
Mitutoyo.

Wybra
dany parametr ustawienia oceny
DOBRY/Z Y.
Patrz 8.3, "Ustawianie funkcji oceny DOBRY/Z Y"

Górna/dolna granica ustawiona na minimum.

Ustawi granic górn lub doln .
Patrz 8.3, "Ustawianie funkcji oceny DOBRY/Z Y"

No. 99MBB122PL
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16.4 Transmisja wyników pomiaru
Transmisja wyników pomiaru
Objaw/Komunikat o
dzie
Nie mo na przes
danych SPC.

Mo liwe przyczyny
Nie ustawiono opcji transmisji danych na: “SPC”.

Ustawi opcj transmisji danych na “SPC”.
Patrz 10.3.1, “ Ustawianie SPC jako wyj cia danych”

d pod czenia kabla SPC.
Wy czone zasilanie procesora Digimatic.

Nie mo na wydrukowa
danych na zewn trznej
drukarce.

Dzia ania

Prawid owo pod czy kabel SPC.
czy zasilanie procesora Digimatic.

Brak papieru w procesorze Digimatic po
uruchomieniu wydruku.

Za adowa papier do procesora Digimatic.

Nie ustawiono opcji wyj cia danych na: “Drukarka".

Ustawi opcj transmisji danych na: “Drukarka”.
Patrz 10.3.2, “ Ustawianie drukarki jako wyj cia
danych”

Nieprawid owe pod czenie drukarki do profilometru
SJ-210.

Pod czy prawid owo drukark do SJ-210.

Brak papieru w drukarce po uruchomieniu wydruku.

Za adowa papier do drukarki.

Uniesiona g owica drukarki.

Ustawi prawid owo g owic drukarki.

Ró ne ustawienia szybko ci transmisji w SJ-210 i w
drukarce.

Ustawi szybko transmisji w drukarce na identyczn ,
jak w SJ-210. (Ustawi wyj cie danych na "Printer"
[Drukarka] i wykona test po czenia).
Nast pnie wy czy zasilanie drukarki i SJ-210
(w czy funkcj autowy czania w SJ-210), po czym
ponownie w czy zasilanie obu przyrz dów.

Za wysoka temperatura g owicy drukarki.

Zbyt du a moc podawana do drukarki.

Wy czy zasilanie drukarki a nast pnie w czy
ponownie po pewnym czasie.
zasilacza AC dostarczonego w komplecie.
Je li b d nie ust puje, skontaktowa si z najbli szym
przedstawicielstwem firmy Mitutoyo.
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16. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Objaw/Komunikat
o b dzie
d dost pu do karty
pami ci.

Mo liwe przyczyny

Nie ustawiono wyj cia danych na: “Zapis danych".

Dzia ania

Ustawi wyj cia danych na “Zapis danych”.
Patrz 10.3.3, " Wybór opcji zapisu danych "

Nie ustawiono wyj cia danych na: “Hard copy” [Wydruk].

Ustawi wyj cie danych na: “Hard copy” [Wydruk].
Patrz 10.3.4, “ Ustawianie wydruku jako wyj cia
danych”

(dost p SJ-210 do karty pami ci odbywa si w trybie
SPI).

Dost pne na rynku karty pami ci nie obs uguj trybu
SPI. Nale y naby kart pami ci zalecan przez
Mitutoyo.

Karta zosta a wyj ta lub wsadzona w trakcie
komunikacji SJ-210 z kart pami ci.

Kart nale y wsadza lub wyjmowa po wy czeniu
zasilania.

Plik karty pami ci by edytowany za pomoc
komputera PC.

Przed pierwszym u yciem karty, nale y j sformatowa
za pomoc SJ-210.

Karta pami ci nie zosta a sformatowana za pomoc
SJ-210.

Nie nale y edytowa pliku za pomoc komputera PC
ani innego urz dzenia.

Karta pami ci nie obs uguje trybu SPI.

Brak komunikacji przez
cze RS-232C.

Wy czono opcj komunikacji z komputerem PC.

czy opcj komunikacji z komputerem PC.
Patrz 10.13, “Ustawianie parametrów komunikacji z
komputerem PC”.

Szybko transmisji nie odpowiada szybko ci dla
komputera PC.

Ustawi te same parametry komunikacji jak na
komputerze PC.
Patrz 10.13, “Ustawianie parametrów komunikacji z
komputerem PC”.

No. 99MBB122PL
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No. 99MBB122PL

DANE
TECHNICZNE

17.1 Detektor
Metoda detekcji

Metoda indukcyjna ró nicowa

Zakres pomiarowy

360 m (-200 m - +160 m)
14400 in (-8000 m - +6400 in)

Materia ostrza

Diament

Promie wierzcho ka ostrza

5 m (200 in)/[2 m (80 in)]

Nacisk pomiarowy

4 mN (0.4 G)/[0.75 mN (0.075 G)]

Promie wierzcho ka lizgacza

40 mm (1.575 in)

*[

] dotyczy detektora o nacisku 0.75 mN (178-395, 178-387).

17.2 Jednostka posuwu
Zakres przesuwu detektora

21 mm (0.827 in)/[5.6 mm (0.221 in)]

Pr dko

Pomiar

: 0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s
(0.01 in/s, 0.02 in/s, 0.03 in/s)

Powrót

: 1 mm/s (1,02 mm/s)

Funkcja powrotu detektora

Ruch ostrza w gór /[Brak]

Kszta t prowadnicy:

V (pryzmatyczny)

*[

No. 99MBB122PL

przesuwu

] oznacza model do pomiaru poprzecznego.
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17.3

Jednostka odczytowa

17.3.1

Obs ugiwane normy chropowato ci
JIS B 0601-2001
JIS B 0601-1994
JIS B 0601-1982
ISO 1997
ANSI
VDA
Odcinek dowolny (niestandardowy)

17.3.2

Ustawienia parametrów pomiaru
Norma, profile mierzone i filtry
Filtr profilu jest zmieniany automatycznie, wraz ze zmian normy chropowato ci.
Typ profilu
Norma chropowato ci
P

R

DF

JIS1982

NONE

2CR75

-

-

JIS1994

-

GAUSS

-

-

JIS2001

GAUSS

GAUSS

GAUSS

GAUSS

ISO1997

GAUSS

GAUSS

GAUSS

GAUSS

-

-

GAUSS

-

ANSI

VDA

(NONE*1)
GAUSS

Dowolna

(NONE*1)
2CR75
PC75
GAUSS

PC75
GAUSS
GAUSS

(NONE*1)

2CR75
PC75
GAUSS

Motyw-R

GAUSS

2CR75
PC75
GAUSS

*1: Gdy dla “ s” wybrana b dzie opcja “NONE" [NON].
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17. DANE TECHNICZNE
17.3.3

Graniczne d ugo ci fali/d ugo ci odcinka elementarnego, liczba odcinków
elementarnych i krok kwantowania profilu
Graniczna d ugo fali
filtru profilu ( c) *1

s

Krok
kwantowania
profilu

2.5 m

0,5 m

(100 in)

(19,69 in)

Odcinek
elementarny
)

0,08 mm
(0,076mm)

0,08 mm
(0.003 in)

0,25 mm

0,25 mm

(0,25mm)

(0,25 mm)

2.5 m

0,5 m

(100 in)

(19,69 in)

0,8 mm

0,8 mm

(0,76 mm)

(0,76 mm)

2.5 m

0,5 m

(100 in)

(19,69 in)

2.5 mm

2.5 mm

8 m

1.5 m

(0.1 in)

(0.1 in)

(320 in)

(59.1 in)

Liczba danych na
ugo ci odcinka
elementarnego

Liczba
odcinków
elementarnych

160

1-10

500

1-10

1600

1-8

1666

1-5

*1: Te graniczne d ugo ci fali ( c) s stosowane po wybraniu profilu R.

17.3.4

Górny limit d ugo ci motywu/d ugo ci odcinka elementarnego, liczba odcinków
elementarnych i krok kwantowania profilu
Górny limit d ugo ci
motywu (A)
[mm (in)]

Odcinek pomiarowy (L)
[mm (in)]

0.02
(0.001)

0.3 L 0.64
(0.0118 L 0.0252)

0.1
(0.004)
0.5
(0.02)

No. 99MBB122PL

0.65

L

3.2

(0.0256

L

0.126)

3.3

L

16

(0.130

L

0.630)

Graniczna d ugo
fali filtru profilu ( s)
m ( in)]
2.5
(100)

Krok kwantowania
profilu x
m ( in)]
0.5
(19.685)

2.5

0.5

(100)

(19.685)

8

1.5

(320)

(59.055)
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17.3.5

Parametry i normy chropowato ci/ profile mierzone

Profil
Norma
chropowato ci mierzony
JIS1982

Parametr

P

Rz, Rmax

R

Ra

JIS1994

R

Ra, Rz, Ry, Pc, Sm, S, mr(c)

JIS2001

P

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, PzJIS, P q, Pmr, Pmr(c), P c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, R q, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1,
A2

DF

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, R q, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1,
A2

MOTYW-R R, Rx, AR
ISO1997

P

R

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pz1max, P q, Pmr, Pmr(c), P c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1,
A2
Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, R q, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1,
A2

DF

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, R q, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1,
A2

Motyw-R

R, Rx, AR

ANSI

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, RPc, RSm, Rmax, R a, R q, tp, Htp, Rpm

VDA

P

Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pmax, P q, Pmr, Pmr(c), P c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

R

Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rmax, R q, Rmr, Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2

P

Pa, Pq, Pz, Py, Pp, Pv, Pt, P3z, Psk, Pku, Pc, PPc, PSm, S, HSC, PzJIS, Pppi, P a, P q, Plr, Pmr, Pmr(c),

Dowolna

c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Ppm
R

Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, S, HSC, RzJIS, Rppi, R a, R q, Rlr, Rmr,
Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm

DF

Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, S, HSC, RzJIS, Rppi, R a, R q, Rlr, Rmr,
Rmr(c), R c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm

Motyw-R
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17. DANE TECHNICZNE
17.3.6

Zakres pomiarowy i rozdzielczo
Zakres pomiarowy
Auto

360 m (14400 in)

17.3.7

D ugo

Rozdzielczo
Zale nie od zakresu pomiarowego
0.0016 m - 0.0256 m (0.0630 in - 1 in)
0,0256 m (1 in)

100 m (4000 in)

0,0064 m (0,25 in)

25 m (1000 in)

0.0016 m (0.0630 in)

przesuwu
Warunki

ugo

Po wybraniu profilu P (pierwotnego) i
metody motywów

ugo

rozp du = 0 mm (0 in),

ugo

hamowania = 0 mm (0 in)

Po wybraniu profilu R
(chropowato ci) i filtra 2CR

ugo

rozp du = c,

ugo

hamowania = 0mm (0 in)

ugo

rozp du = c,

ugo

hamowania = c

ugo

rozp du = c/2,

ugo

hamowania = c/2

Po wybraniu profilu R
(chropowato ci) i filtra PC75

Po wybraniu profilu R
(chropowato ci) i filtra GAUSS oraz
DF

No. 99MBB122PL

rozp du/hamowania

Uwagi

ugo podej cia (ok. 0.5 mm/0.02 in)
i s plus d ugo rozp du/hamowania
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17.4 Zasilanie
·

Zasilacz AC

Wyj cie

9V

Napi cie zasilania

100 V

·

1,3 A

Wbudowany akumulator (Ni-H)

Czas adowania

: maks. 4 godz.

Liczba pomiarów na jedno na adowanie

: ok. 1000 (przy pe nym na adowaniu)

Temperatura adowania

: 5 °C - 40 °C

17.5 Zakres temperatur/ wilgotno ci
Temperatura pracy

: 5 °C - 40 °C

Temperatura przechowywania

: -10 °C - 50 °C

Wilgotno

(praca/magazynowanie) : 85% lub ni sza (bez kondensacji

17.6 Wymiary zewn trzna i masa
71.5 (2.816)
61 (2.402)

Jedn.: mm (in)
10.5
(0.413)

16.4
(0.646)
Masa: 7,8 g
4.8
(0.189)

Masa: 180 g

Masa: 310 g

[
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] oznacza model do pomiaru poprzecznego.
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17. DANE TECHNICZNE

17.7 Akcesoria dodatkowe
Nr kat.

Wyszczególnienie

178-390

Ko cówka standardowa: nacisk pomiarowy 4 mN, promie wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-296

Ko cówka standardowa: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-391

Ko cówka SR10: nacisk pomiarowy 4mN, promie wierzcho ka ostrza: 10 m (400 in)

178-392

Ko cówka do ma ych otworów: nacisk pomiarowy 4 mN, promie wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-383

Ko cówka do ma ych otworów: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-393

Ko cówka do bardzo ma ych otworów: nacisk pomiarowy 4 mN, promie wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-384

Ko cówka do bardzo ma ych otworów: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-394*1

Ko cówka do g bokich rowków: nacisk pomiarowy 4mN, promie wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-385*1

Ko cówka do g bokich rowków: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-398

Ko cówka do kó z batych: nacisk pomiarowy 4 mN, promie wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-388

Ko cówka do kó z batych: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-230-2

Jednostka posuwu (typ standard)

178-235

Jednostka z posuwem R

178-233-2

Jednostka z posuwem S

178-234-2

Jednostka z posuwem S

178-386*2

Ko cówka standardowa do jednostki posuwu typu standard: Nacisk pomiarowy: 4 mN, promie
wierzcho ka ostrza: 5 m (200 in)

178-387*2

Ko cówka standardowa do jednostki posuwu typu standard: nacisk pomiarowy 0.75 mN, promie
wierzcho ka ostrza: 2 m (80 in)

178-033*1

Uchwyt specjalny do detali cylindrycznych

178-034*1

Specjalny uniwersalny uchwyt

178-035*1

Uchwyt specjalny do pomiarów w rurach

12AAA210*1

Przed

12AAA216*1

Nó ki do zmiany wysoko ci

acz 50 mm (19.7 in)

12AAA217*1

oza do detali p askich

12AAA218*1

oza do detali cylindrycznych

12AAA219*1

Adapter do pomiarów w pionie

12AAA220

Adapter do statywu magnetycznego 9.5 mm (3/8 in)

12AAA221

Adapter do statywu magnetycznego 8 mm (0.315 in)

12AAA222

Adapter do wysoko ciomierza (mm: 9 x 9 mm)

12AAA233

Adapter do wysoko ciomierza (cale: 1/4 in x 1/2 in)

No. 99MBB122PL
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Nr kat.

Wyszczególnienie

12AAJ088

Prze cznik no ny

12BAA303

Kabel przed

178-421A

Drukarka (z kablem pod czeniowym), wersja dla USA

178-421D

Drukarka (z kablem pod czeniowym), wersja dla Europy

12AAA222

Adapter do wysoko ciomierza (mm: 9 mm x 9 mm)

12AAL067

Kabel pod czeniowy RS-232C do drukarki

12AAA876

Papier do drukarki (5 rolek)

12AAL069

Karta pami ci

12AAL068*3

Kabel USB

-

Procesor danych Digimatic DP-1VR

acza, d . 1 m [39.4 in]

Nr kat.: 264-504, 264-504-5A, 264-504-5D, 264-504-5E, 264-504-1K, 264-504-5F
936937

Kabel pod czeniowy Digimatic, d . 1 m

965014

Kabel pod czeniowy Digimatic, d . 2 m

264-012-10

Urz dzenie do przenoszenia danych (USB)

264-013-10

Urz dzenie do przenoszenia danych (USB), Typ D

IT-013UD

264-014-10

Urz dzenie do przenoszenia danych (USB), Typ T

IT-014UT

IT-012U

*1: Nie stosowane z g owic z przesuwem poprzecznym
*2: Ko cówka wy cznie do g owicy z przesuwem poprzecznym
*3: Stosowany do przesy ania danych do komputera PC.
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Wymiary gabarytowe detektorów
Ko cówka do g owic z przesuwem poprzecznym 4mN typ: 178-386
0.75mN typ: 178-387

Ko cówka standardowa 4mN typ: 178-390
0.75mN typ: 178-296
Ko cówka SR10
4mN typ: 178-391

71.5 (2.815)

71.5 (2.815)
61 (2.402)
16.4
(0.646)

10.5
(0.413)

61 (2.402)
16.4
(0.646)

1.5
(0.059)

1.5
(0.059)
3.5
(0.138)

10.5
(0.413)

3.5
(0.138)

4.8
(0.189)

4.8
(0.189)

Ko cówka do bardzo ma ych otworów 4mN typ: 178-393
0.75mN typ: 178-384

Ko cówka do ma ych otworów 4mN typ: 178-392
0.75mN typ: 178-383

70.8 (2.787)

71.2 (2.803)
60.7 (2.390)
16.2

60.3 (2.374)

10.5
(0.413)

12.8

(0.504)

10.5
(0.413)

(0.638)
0.8 (0.032)
3.5 (0.138)

1.2 (0.047)

1.6 (0.063)

4.5 (0.177)
Ko cówka do kó z batych

Ko cówka do g bokich rowków 4mN typ: 178-394
0.75mN typ: 178-385

70.6 (2.780)

71.5 (2.815)
61 (2.402)
16.4

4mN typ: 178-398
0.75mN typ: 178-388

10.5
(0.413)

60.1 (2.366)
12.6

(0.496)

10.5
(0.413)

(0.646)

0.6 (0.024)
2
(0.079)
3.5 (0.138)

1.4 (0.055)
1.5 (0.059)
4.8 (0.189)

17.8 Materia y eksploatacyjne
Nazwa
Akumulator zapasowy

Nr kat.
12AAL272

Folia ochronna wy wietlacza (1 arkusz) 12BAK820
Folia ochronna wy wietlacza (5 arkuszy) 12AAL066

No. 99MBB122PL
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17.9 Dane techniczne wyj cia SPC
Oznaczenie wyprowadze
Po skonfigurowaniu ustawie mo na do niego pod cza przyrz dy z interfejsem Digimatic.
Przed pod czeniem przyrz du, na Ekranie menu g ównego wybierz opcje “Set. Environ.”
[Ustaw Sprzet] -> “ Data Output" [Wyjscie Danych] -> ”SPC”.
2

4

6

8

10
Widok od przodu

1

3

Nr
wyprowadzenia

17-10

5

7

9

Nazwa
sygna u

1

GND

2

DATA

3

CK

4

READY

5

REQUEST

6

Wolne

do
10

Wolne

Opis
Masa

Wyj cie typu otwarty kolektor

Podnosi do Vpp (5 V)

No. 99MBB122PL
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17.10 Gniazdo pod czeniowe
Na rysunku poni ej pokazano sposób pod czenia prze cznika no nego do SJ-210.
Prze cznik no ny

Pod czanie prze cznika no nego

17.11 Dane techniczne z cza do komputera PC
Parametry komunikacji
Oznaczenie wyprowadze z cza do pod czenia SJ-210 z komputerem PC
SJ-210
cze RS-232C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komputer PC
cze D-SUB, 9-wtykowe
DCD
1
RXD
2
TXD
3
DTR
4
GND
5
DSR
6
RTS
7
CTS
8
RI
9

Sterowanie przep ywem danych podczas transmisji/odbioru w trak cie komunikacji pomi dzy SJ-210 a
komputerem PC
Sterowanie przep ywem danych odbywa si w s posób sprz towy, z wyko rzystaniem linii
sygna owych RTS i CTS.
Wy czenie sygna u RTS od str ony komputera PC podcz as transmisji, powoduje
przerwanie transferu danych. Transfer jest wznawiany po w czeniu sygna u RTS ze strony
SJ-210.
Gdy dane nie mog by odebrane przez SJ-210, sygna RTS jest wy czany.

No. 99MBB122PL
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17.12 Dane techniczne komunikacji RS-232C
Parametry komunikacji
Parametr
Szybko

transmisji

Parzysto
Liczba bitów danych
Bit stopu

Opis
9600, 19200, 38400
NON [Brak], EVEN [Parz], ODD [NPARZ]
8 (sta a)
1 (sta y)

Format polecenia
Polecenie sk ada si z sekcji 2-bajtowego nag ówka, 3-bajtowego podpola, sekcji
danych oraz sekcji EM (znacznika ko cowego).
Nag ówek
(2 bajty)

Podpole
(3 bajtów)

EM
*1

Dane

**

*-

(1 bajt)
CR

EM: znacznik ko cowy
CR: powrót karetki
*1: Sekcja danych mo e by pomini ta.
Format odpowiedzi
Poni ej podano format odpowiedzi w przypadku pomy lnego/niepomy lnego zako czenia transmisji.
Nag ówek
(2 bajty)
OK
NG

17-12

EM
Dane
*Kod b du

(1 bajt)
CR

Pomy lne zako czenie

CR

Niepomy lne zako czenie
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17. DANE TECHNICZNE
Komendy
Komendy steruj ce
·

Podstawowy uk ad komendy steruj cej
Nag ówek
(2 bajty)

Podpole

EM
Dane*1

(3 bajtów)

CT

*-

(1 bajt)
CR

*1: Sekcja danych mo e by pomini ta.
· Komenda steruj ca
Podpole

Dane

Znaczenie

STA

Brak

Rozpocz cie pomiaru/przerwanie
przetwarzania w trakcie wykonywania pomiaru

OFF

00 - 02 (2 bajty)

Wy czenie zasilania/Ustawianie funkcji
autowy czania

ESP

Brak

Powrót detektora

RTN

Brak

Powrót detektora do pozycji wyj ciowej.

Komenda STA
Operacja klawiszem [START/STOP] oraz rozpocz cie/przerwanie pomiaru.
* Gdy ta komenda zostanie wys ane w trakcie pomiaru, pomiar jest przerywany.
·

Komenda
Nag ówek

Podpole

CT

·

OK

EM
CR

Odpowied (anormalna)
Nag ówek
NG

No. 99MBB122PL

CR

Odpowied (normalna)
Nag ówek

·

STA

EM

Podpole

EM
CR

Znaczenie
* * *: Patrz: “ Kody b dów”.

17-13

Komenda OFF
Wy czenie zasilania lub ustawianie funkcji autowy czania.
·

Komenda
Nag ówek

Podpole

CT

Dane

EM

**

CR

OFF

00: Wy cza zasilanie natychmiast po otrzymaniu komendy (zasilanie
jest wy czane w trakcie adowania).
01: Zabrania uruchomienia funkcji autowy czania.
02: Zezwala na uruchomienie funkcji autowy czania.
·

Odpowied (normalna)
Nag ówek
OK

EM
CR

Komenda ESP
Uruchamia powrót detektora.
·

Komenda
Nag ówek

Podpole

EM

ESP

CR

CT

·

Odpowied (normalna)
Nag ówek
OK

EM
CR

Komenda RTN
Powrót detektora do pozycji wyj ciowej. Komenda ta jest wykorzystywana np. do powrotu
z pozycji wysuni tej.
·

Komenda
Nag ówek

Podpole

CT

·

CR

Odpowied (normalna)
Nag ówek
OK

17-14

RTN

EM

EM
CR
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17. DANE TECHNICZNE
Komendy zapisu
·

Podstawowy uk ad komendy zapisu
Nag ówek

Podpole

(2 bajty)

EM
*1

(3 bajtów)

Dane

WR

(1 bajt)

*-

CR

*1: Sekcja danych mo e by pomini ta.
·

Komenda zapisu
Podpole

Dane

CON

Znaczenie

***···

Zmiana parametrów pomiaru
lub parametrów oceny

Komenda CON
Komenda s

ca do zmiany parametrów pomiaru/oceny

Sekcja danych

Bajty: liczba bajtów od pocz tku danych

Bajty

Ustawienia

0: JIS1982, 1: JIS1994, 2: JIS2001, 3: ISO1997,

* (standard)

0

4: ANSI, 5: VDA, 6: Dowolna

1

* (Profil)

2

* (Graniczna d ugo

3

* * (Liczba odcinków elementarnych)

00 - 10

* *. * * (D ugo

0.10 - 16.00 (G dy liczba odcinków elementarnych wynosi 00)

5

0: P, 1: R, 2: DF, 3: MOTYW-R

pomiarowa)

Filtry

1: 0.02, 2: 0.1, 3: 0.5
Górna granica d ugo ci motywu B jest ustawiana odpowiednio do A.
0:2CR75

1:PC75 2:GAUSS

3: None [BezFiltra]

Odpowied (normalna)
Nag ówek
OK

EM
CR

Odpowied (anormalna)
Nag ówek
NG

No. 99MBB122PL

s jest ustawiana odpowiednio do c.

* (Górna granica d ugo ci motywu A)

11

·

0: 0.08, 1: 0.25, 2: 0.8, 3: 2.5

fali c)

Jednostka [mm]

10

·

Opis

Podpole

EM

* * *, * *

CR

Znaczenie
* * * : Patrz: “ Kody b dów”.
* * Bajty z kodem b du

17-15

Komendy odczytu
·

Podstawowy uk ad komendy odczytu
Nag ówek
(2 bajty)

Podpole

EM
*1

(3 bajtów)

Dane

RD

*-

(1 bajt)
CR

*1: Sekcja danych mo e by pomini ta.
·

Komendy odczytu
Podpole

Dane

Znaczenie

STU

00 - 01 (2 bajty)

Odczyt informacji o statusie

SJ_

00 - 01 (2 bajty)

Oznaczenie modelu/Odczyt wersji oprogramowania

CON

Brak

Odczyt parametrów pomiarów i parametrów oceny

PAR

Brak

Parametr wybrany przez u ytkownika

RES

* *, * *, * *

Odczyt wyników oblicze

(8 bajtów)
PSA

Brak

Odczyt pozycji detektora

Komenda STU
Odczyt informacji o statusie.
·

Komenda
Nag ówek
RD

Podpole
STU

Dane

EM

**

CR

1) 00: Odczyt informacji o statusie
·

Odpowied
Nag ówek

Dane

OK

EM
CR

000: detektor nie pracuje
001: pomiar w toku
002: powrót detektora
003: wycofywanie detektora
004: detektor zosta wycofany
005: inny status ni detektor w pozycji wyj ciowej/wycofywanie detektora

17-16
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2) 01: odczyt stanu akumulatora
·

Odpowied
Nag ówek

Dane

OK

EM
CR

000: normalne napi cie akumulatora (ponad 60%)
001: napi cie obni one (poni ej 60%)
002: b d akumulatora (temperatura, napi cie,
akumulatora) 003: adowanie

brak

Komenda SJ_
Odczyt informacji o statusie przyrz du
·

Komenda
Nag ówek
RD

Podpole

Dane

EM

**

CR

SJ_

_: spacja
1) 00: odczyt typu jednostki posuwu
·

Odpowied
Nag ówek

Dane

OK

EM
CR

000: typ Standard
001: typ z przesuwem poprzecznym
002: typ unoszony
2) 01: odczyt wersji oprogramowania SJ
·

Odpowied
Nag ówek
OK

No. 99MBB122PL

Dane
**···

EM
CR

17-17

Komenda CON
Odczyt parametrów pomiaru/oceny. Format identyczny, jak komendy zapisu.
Komenda

·

Nag ówek

Podpole

RD

·

EM

CON

CR

Dane

EM

Odpowied
Nag ówek
OK

**···

CR

Dane

Bajty: liczba bajtów od pocz tku danych

Bajty

Ustawienia

0
1
2
3
5

10

Opis
0: JIS1982, 1: JIS1994, 2: JIS2001, 3: ISO1997, 4: ANSI,

* (standard)

5: VDA, 6: Dowolna
* (Profil)

0: P, 1: R, 2: DF, 3: MOTYW-R

* (Graniczna d ugo

0: 0.08, 1: 0.25, 2: 0.8, 3: 2.5
s jest ustawiana odpowiednio do c.

fali c)

* * (Liczba odcinków elementarnych)

00 - 10

* *. * * (D ugo

0.10 - 16.00 (G dy liczba odcinków elementarnych wynosi

pomiarowa)

00) Jednostka [mm]

* (Górna granca d ugo

ci motywu A)

Filtry

11

1: 0.02, 2: 0.1, 3: 0.5
Górna granca motywu B jest ustawiana odpowiednio do A.
0:2CR75

1:PC75 2:GAUSS

3:BezFiltra

Komenda PAR
Odczyt parametrów wybranych przez u ytkownika.
·

Komenda
Nag ówek
RD

·

Podpole

EM

PAR

CR

Dane

EM

**

CR

Odpowied
Nag ówek
OK

* * Liczba

17-18
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Komenda RES
Komenda odczytu wyników oblicze
·

Komenda
Nag ówek

Podpole

RD

RES

Dane

EM

* *, * *, * *

CR

1) 00, aa, bb: tylko wyniki oblicze
aa: wy wietlany jest numer wybranego parametru.
bb: kilka warto ci tego samego parametru, 00-11 lub wyniki dla ka dego odcinka pomiarowego
·

Odpowied
Nag ówek

Dane

OK

EM

*
(7-cyfrowy wynik oblicze )

CR

2) 01, aa, bb: odczyt wyniku oceny DOBRY/Z Y
aa: wy wietlany jest numer wybranego parametru.
bb: kilka warto ci tego samego parametru
·

Odpowied
Nag ówek
OK

Dane

EM

*

CR

0: ocena DOBRY/Z Y OK
1: Z Y: limit górny przekroczony
2: Z Y: limit dolny przekroczony
3: ocena DOBRY/Z Y wy czona
3) 02, aa, bb: nazwa parametru, wyniki, jednostki odczytu
aa: wy wietlany jest numer wybranego parametru.
bb: kilka warto ci tego samego parametru, 00-11 lub wyniki dla ka dego odcinka pomiarowego
·

Odpowied
Nag ówek

Dane

OK

* * * (Nazwa parametru: 6 znaków),
* * * (Wyniki oblicze : 7 cyfr),

EM
CR

* * * (Jednostka: 3 znaki) wyrównanie do prawej
[Przyk ad]

No. 99MBB122PL

Ra

3.123 mm CR
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Komenda PSA
Odczyt aktualnej pozycji detektora.
Jednostka [ m]
·

Komenda
Nag ówek
RD

·

EM

PSA

CR

Dane

EM

* * *. * * *

CR

Odpowied
Nag ówek
OK

17-20

Podpole
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17. DANE TECHNICZNE
Kody b dów

Kod b du

Dzia ania

003

Punkt pocz tkowy nie mo e by wykryty w danym przedziale czasu.

Sprawdzi jednostk posuwu

003

Punkt wycofania nie mo e by wykryty w danym przedziale czasu.

Sprawdzi jednostk posuwu

Wykryto w punkcie pocz tkowym nawet po up ywie ustawionego

Sprawdzi jednostk posuwu

005

006

007
011

okresu czasu.
Wykryto w punkcie wycofania nawet po up ywie ustawionego okresu
czasu.

Sprawdzi jednostk posuwu

Przekroczenie zakresu detektora

Sprawdzi miejsce pomiaru

danie podczas wykonywania operacji

012

Limit czasu sterowania

013

Przepe nienie bufora

014

d kasowania pami ci Flash

015

d zapisu do pami ci Flash

016

d programu

017

d systemu

018

d pozycji pocz tkowej pomiaru

019

d: niew

030

Zresetowa sprz t

ciwe ustawienia

Niedozwolona komenda

031

d formatu komendy

032

d warto ci komendy

033

Komenda przetwarzania

101

Brak wyników oblicze

102

Wyniki oblicze poza zakresem

103

Przerywa pomiar wskutek przekroczenia zakresu przez wynik obliczony

110

Nie mo na oblicze wskutek niewystarczaj cej liczby wzniesie
i wg bie
za ma o wzniesie /wg bie

111

Rz: Za ma o wzniesie /wg bie

112

Niewystarczaj ce dane

113

No. 99MBB122PL

Opis b du

d zakresu

114

Brak elementu profilu

115

Nie mo na obliczy krzywej BAC/ADC ze wzgl du na niewystarczaj
liczb wzniesie i wg bie

17-21

Kod b du

Dzia ania

116

Nie mo na obliczy ze wzgl du na b d obliczenia Rk

117

MOTYW-R ma mniej ni 2 lokalne wzniesienia o wymaganej wysoko ci

118
121
130

ugo

motywu chropowato ci przekracza warto

A

Motywu falisto ci nie mo na obliczy , poniewa liczba motywów jest
mniejsza od 3.
Inny b d oblicze

150

d inicjalizacji karty pami ci

151

d formatowania karty pami ci

152

d zapisu na karcie pami ci

153

d odczytu z karty pami ci

154

d kasowania danych na karcie pami ci

155

Nie wsadzono karty pami ci

156

Brak pliku

157

Niew

158

Niewystarczaj ca pojemno

159

17-22

Opis b du

ciwe formatowanie lub nie sformatowana

d dost pu do pliku

160

Inna wersja pliku

161

Brak danych pomiarowych

162

Przekroczona liczba plików

180

Brak papieru

181

d pozycji p yty pomiarowej

182

d drukarki

183

Drukarka zaj ta

184

Limit czasu dost pu do drukarki

190

Roz adowany akumulator

191

Nienormalna temperatura

200

Uszkodzenie jednostki centralnej

225

Inny b d

No. 99MBB122PL
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INFORMACJE
NORMALIZACYJNE

W rozdziale niniejszym omówiono normy oraz parametry struktury geometrycznej
powierzchni.

18.1 Normy chropowato ci powierzchni
18.1.1

Ocena wed ug normy JIS B0601-1982

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu oraz odcinek pomiarowy dla Ra (z u yciem filtra 2CR.)

Zakres Ra

12,5

<

Graniczna d ugo fali ( c) Odcinek pomiarowy ( n)
Ra

12.5

µm

0.8

mm

2.4

mm lub wi cej

Ra

100.0

µm

2.5

mm

7.5

mm lub wi cej

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Ry

Zakres Ry

Odcinek elementarny ( )
Ry

0.8

µm

0,25

mm

0,8

<

Ry

6.3

µm

0.8

mm

6,3

<

Ry

25.0

µm

2.5

mm

25,0

<

Ry

100.0

µm

8

mm

100.0

<

Ry

400.0

µm

25

mm

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Rz

Zakres Rz

No. 99MBB122PL

Odcinek elementarny ( )
Ry

0.8

µm

0,25

mm

0,8

<

Ry

6.3

µm

0.8

mm

6,3

<

Ry

25.0

µm

2.5

mm

25,0

<

Ry

100.0

µm

8

mm

100.0

<

Ry

400.0

µm

25

mm

18-1

18.1.2

Ocena wed ug normy JIS B0601-1994

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Ra

Zakres Ra

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)

(0.006)

<

Ra

0.02

µm

0,08

mm

0,08

mm

0.4

mm

0,02

<

Ra

0,1

µm

0.25

mm

0.25

mm

1,25

mm

0,1

<

Ra

2,0

µm

0.8

mm

0.8

mm

4

mm

2.0

<

Ra

10.0

µm

2.5

mm

2.5

mm

12.5

mm

10.0

<

Ra

80.0

µm

8

mm

8

mm

40

mm

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Ry

Zakres Ry
0.025

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek elementarny ( )

Odcinek pomiarowy ( n)

Ry

0.10

µm

0,08

mm

0,08

mm

0.4

mm

0.10

Ry

0.50

µm

0.25

mm

0.25

mm

1,25

mm

0.50

Ry

10.0

µm

0.8

mm

0.8

mm

4

mm

10.0

Ry

50.0

µm

2.5

mm

2.5

mm

12.5

mm

50.0

Ry

200.0

µm

8

mm

8

mm

40

mm

Znormalizowana graniczna d ugo

fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Rz

Zakres Rz
0.025

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek elementarny ( )

Odcinek pomiarowy ( n)

Rz

0.10

µm

0.08

mm

0,08

mm

0.4

mm

0.10

Rz

0.50

µm

0.25

mm

0.25

mm

1,25

mm

0.50

Rz

10.0

µm

0.8

mm

0.8

mm

4

mm

10.0

Rz

50.0

µm

2.5

mm

2.5

mm

12.5

mm

50.0

Rz

200.0

µm

8

mm

8

mm

40

mm

Znormalizowana graniczna d ugo ci fali filtru profilu i odcinek pomiarowy dla Sm
Zakres Sm

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek elementarny ( )

Odcinek pomiarowy ( n)

0.013

Sm

0.04

µm

0,08

mm

0,08

mm

0.4

mm

0.04

Sm

0.13

µm

0.25

mm

0.25

mm

1,25

mm

0.13

Sm

0.4

µm

0.8

mm

0.8

mm

4

mm

0.4

Sm

1.3

µm

2.5

mm

2.5

mm

12.5

mm

1.3

Sm

4.0

µm

8

mm

8

mm

40

mm
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18. Informacje normalizacyjne
18.1.3

Ocena wed ug VDA
Poni ej podano znormalizowane graniczne d ugo ci fali filtru profilu, d ugo ci odcinka
elementarnego i odcinka pomiarowego dla oceny opartej na normie VDA.

UWAGA • Dla SJ-210 po wybraniu normy VDA, warto

s filtru automatycznie ustawiana jest na :
(BezFitra). W czanie filtru s, patrz 7.6, “Zmiana parametrów granicznej d ugo ci fali filtru
profilu (cut-off)”.
• Nale y pami ta , e ró nica mi dzy norm VDA a JIS B0601-2001 i ISO polega na tym,
e s nie jest ustawiana domy lnie.

Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odcinka pomiarowego do pom iarów Ra i Rq dla
nieokresowych profili chropowato ci
Zakres Ra

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)
0.006

No. 99MBB122PL

Ra

0.02

µm

0,08

mm

0.4

mm

0.02

Ra

0.1

µm

0.25

mm

1,25

mm

0.1

Ra

2.0

µm

0.8

mm

4

mm

2.0

Ra

10.0

µm

2.5

mm

12.5

mm

10.0

Ra

80.0

µm

8

mm

40

mm
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Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odc inka pomiarowego do pomiarów Rz, Rp i Rt dla
nieokresowych profili chropowato ci
Zakres Rz

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)

0.025

Rz

0.10

µm

0,08

mm

0.4

mm

0.10

Rz

0.50

µm

0.25

mm

1,25

mm

0.50

Rz

10.0

µm

0.8

mm

4

mm

10.0

Rz

50.0

µm

2.5

mm

12.5

mm

50.0

Rz

200.0

µm

8

mm

40

mm

Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odcinka pomiarowego do pomiarów parametrów
chropowato ci oraz pomiarów RSm dla profili okresowych i nieokresowych
Zakres RSm

18.1.4

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)

0,013

RSm

0.04

µm

0,08

mm

0.4

mm

0.04

RSm

0.13

µm

0.25

mm

1,25

mm

0.13

RSm

0.4

µm

0.8

mm

4

mm

0.4

RSm

1.3

µm

2.5

mm

12.5

mm

1.3

RSm

4.0

µm

8

mm

40

mm

Ocena wed ug norm JIS B0601-2001 i ISO
Poni ej podano znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego
pomiarowego dla oceny opartej na normach JIS B0601-2001 i ISO.

i

odcinka

Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odcinka pomiarowego do pomiarów parametrów
chropowato ci oraz pomiarów RSm dla profili okresowych i nieokresowych
Zakres RSm

18-4

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)

0.013

RSm

0.04

µm

0,08

mm

0.4

mm

0.04

RSm

0.13

µm

0.25

mm

1,25

mm

0.13

RSm

0.4

µm

0.8

mm

4

mm

0.4

RSm

1.3

µm

2.5

mm

12.5

mm

1.3

RSm

4.0

µm

8

mm

40

mm
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18. Informacje normalizacyjne
Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odcinka pomiarowego do pom iarów Ra i Rq dla
nieokresowych profili chropowato ci
Zakres Ra
0.006

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)
Ra

0.02

µm

0,08

mm

0.4

mm

0.02

Ra

0.1

µm

0.25

mm

1,25

mm

0.1

Ra

2.0

µm

0.8

mm

4

mm

2.0

Ra

10.0

µm

2.5

mm

12.5

mm

10.0

Ra

80.0

µm

8

mm

40

mm

Znormalizowane d ugo ci odcinka elementarnego i odcinka pomiarowego do pomiarów Rz, Rp i Rt dla
nieokresowych profili chropowato ci
Zakres Rz
0.025

No. 99MBB122PL

Odcinek elementarny ( ) Odcinek pomiarowy ( n)
Rz

0.10

µm

0.08

mm

0.4

mm

0.10

Rz

0.50

µm

0.25

mm

1.25

mm

0.50

Rz

10.0

µm

0.8

mm

4

mm

10.0

Rz

50.0

µm

2.5

mm

12.5

mm

50.0

Rz

200.0

µm

8

mm

40

mm
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18.1.5

Ocena wed ug norm ANSI
Poni ej podano znormalizowane graniczne d ugo ci fali filtru profilu i d ugo ci odcinka
pomiarowego dla oceny opartej na normie ANSI.

Znormalizowane d ugo ci fali filtru profilu oraz d ugo ci odcinka pomiarowego do pomiaru parametrów chropowato ci dla
profili okresowych
Zakres Sm

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek pomiarowy ( n)

0.013 (0.0005)

<

Sm

0.04 (0.0016)

mm (in)

0.08 (0.003)

mm (in)

0.4 (0.016)

mm (in)

0.04 (0.0016)

<

Sm

0.13 (0.005)

mm (in)

0.25 (0.01)

mm (in)

1.25 (0.05)

mm (in)

0.13 (0.005)

<

Sm

0.4 (0.016)

mm (in)

0.8 (0.03)

mm (in)

4 (0.16)

mm (in)

0.4 (0.016)

<

Sm

1.3 (0.05)

mm (in)

2.5 (0.1)

mm (in)

12.5 (0.5)

mm (in)

Przed wybraniem warto ci granicznej fali filtru profilu nale y najpierw oszacowa warto
Sm z wykresu profilu niefiltrowanego.
Znormalizowane d ugo ci fali filtru profilu oraz d ugo ci odcinka pomiarowego do pom iaru parametrów
chropowato ci dla profili nieokresowych

Zakres Ra

18-6

Graniczna d ugo

fali ( c)

Odcinek pomiarowy ( n)

Ra

0.02 (0.8)

µm (µin)

0.08 (0.003)

mm (in)

0.4 (0.016)

mm (in)

0.02 (0.8)

<

Ra

0.10 (4)

µm (µin)

0.25 (0.01)

mm (in)

1.25 (0.05)

mm (in)

0.10 (4)

<

Ra

2.0 (80)

µm (µin)

0.8 (0.03)

mm (in)

4 (0.16)

mm (in)

2.0 (80)

<

Ra

10.0 (400)

µm (µin)

2.5 (0.1)

mm (in)

12.5 (0.5)

mm (in)

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne

18.2 Profile mierzone i odpowiednie filtry
18.2.1

Typy profili mierzonych

Profil pierwotny (P)
Profil ten stanowi przekrój uzyskany przez przeci cie powierzchni mierzonej p aszczyzn
ustawion pod k tem prostym. Profil ten jest reprezentacj rzeczywistej profilu
uzyskanego przez odwzorowanie powierzchni za pomoc przyrz du do po miaru
chropowato ci.

Profil pierwotny P
Profil chropowato ci (R)
Profil ten jest uzyskany przez oddzielenie sk adowych d ugofalowych z pr ofilu pierwotnego
za pomoc filtru d ugofalowego (górnoprzepustowego).

Profil chropowato ci (R)

No. 99MBB122PL
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Motyw
Na ogó , gdy sk adowe falisto ci zostan usuni te z pr ofilu mierzonego, profil ten ulegnie
zniekszta ceniu. Metoda motywów ma na celu usuni cie sk adowych falisto ci bez
powodowania zniekszta ce .
W metodzie tej profil mierzony dzieli si na jednos tki nazywane "motywami", o d ugo ci
zale nej od d ugo ci fali t umionej sk adowej a parametry ocenianego profilu oblicza si dla
ka dego motywu.
Profil mierzony
Ri+1

R2Nmr

Ri

R1

ARNmr
ARj

AR1

Odcinek pomiarowy

Parametry obliczane w oparciu o analiz motywu
Profil wg DIN4776
W przypadku powierzchni mierzonych posiadaj cych g bokie wg bienia w s tosunku do
nierówno ci powierzchni, po enie linii redniej obliczanej z uwzgl dnieniem tych
wg bie jest nieodpowiednie dla oceny rzeczywistej chropowato ci tej powierzchni. Jednak
za pomoc tej metody te negatywne wp ywy s do pewnego stopnia eliminowane. Procedur
opisano ni ej.
1.

Pocz tkow lini

redni uzyskujemy dla danych wej ciowych.

Pocz tkowa linia rednia

18-8
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2.

Wg bienia le ce poni ej linii redniej s eliminowane.

Eliminowanie wg bie
3.

Drug lini

redni kre limy dla danych otrzymanych w kroku 2.

Druga linia rednia
4.

Pierwotne dane wej ciowe korygujemy przez odniesienie do drugiej linii redniej.

Korygowanie danych pierwotnych

No. 99MBB122PL
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18.2.2

Filtry

Typy filtrów
Dost pne s 3 typy filtrów profilu.
Filtr

Charakterystyka

Charakterystyka fazowa

amplitudowa

Wspó czynnik przenoszenia
amplitudy dla warto ci
granicznej d ugo ci fali „cut-off”

2RC

2CR

Bez korekcji fazy

75%

PC75

2CR

Z korekcj fazy

75%

GAUSS

Gaussa

Z korekcj fazy

50%

Charakterystyk ka dego z filtrów opisano ni ej.
Charakterystyka
przenoszenia
ka dego
charakterystyk dla filtru górnoprzepustowego.
·

filtru

jest repr

ezentowana

przez

2CR
Ma on identyczn charakterystyk przenoszenia, jak dwa po czone szeregowo cz ony
R-C o jednakowych sta ych czasowych.
Jak pokazano na ry sunku, wspó czynnik przenoszenia wynosi -12dB/oktaw a
wspó czynnik przenoszenia amplitudy dla granicznej d ugo ci fali „cut-off” wynosi 75%.

Charakterystyka t umienia filtru 2CR
Charakterystyka przenoszenia: H (l ) =

1
2

l

ö
1 +ç
÷
ç 3lc÷

18-10
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·

GAUSS (Filtr Gaussa)
Wspó czynnik przenoszenia wynosi ok. –11.5 dB/oktaw a wspó czynnik
przenoszenia amplitudy dla granicznej d ugo ci fali „cut-off” wynosi 50%.
Charakterystyk przenoszenia pokazano na rysunku poni ej.

Charakterystyka przenoszenia filtru Gaussa
-pç

Charakterystyka przenoszenia: H (l ) = 1 -

a l c ö2
÷
l

e

1

ln 2ö 2
gdzie a = ç
÷
p

0.4697

Zastosowanie filtru powoduje, e mamy prosty wzór na dodawanie:
Profil pierwotny = profil chropowato ci + profil falisto ci
Charakterystyka przenoszenia dla filtru dolnoprzepustowego jest nast puj ca:
Charakterystyka
przenoszenia:

No. 99MBB122PL

-p ç

H (l ) = e

a lc ö 2
l

÷
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·

Filtry z kompensacj fazy
Kszta ty fal na wyj ciu typowych filtrów 2RC mog ulega zniekszta ceniu wskutek
zak óce fazowych, które s inne dla ka dej d ugo ci fali.
Na rysunkach pokazano odpowiedzi filtru dolnoprzepustowego oraz filtru
górnoprzepustowego na sygna wej ciowy w kszta cie fali prostok tnej.
Sygna wej ciowy (fala prostok tna)

500.00 mm/cm (´20)

Kszta t fali wej ciowej
Filtr dolnoprzepustowy: PC

500.00 m/cm (´20)

Filtr dolnoprzepustowy: 2CR

500.00 m/cm (´20)

Filtr dolnoprzepustowy
Filtr górnoprzepustowy: PC

500.00 m/cm (´20)

Filtr górnoprzepustowy: 2CR

500.00 m/cm (´20)

Filtr górnoprzepustowy

18-12
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18.2.3

Ró nice charakterystyk filtrów
·

Ró nica przenoszenia amplitudy filtrów typu 2RC (i PC) dla granicznej d ugo ci fali
„cut-off”.
Oba filtry s tego s amego typu, jedyn ró nic jest inna graniczna d ugo ci
fali „cut-off”.
Ró nic t pokazano na rysunkach.

Ró ne graniczne d ugo ci „fali „cut-off” dla tego samego filtru

Porównanie obu filtrów dla tej samej granicznej d ugo ci fali „cut-off”

No. 99MBB122PL
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18.2.4

Charakterystyka przenoszenia amplitudy dla filtru 2RC oraz PC50 (Gaussa)
·

Informacje dotycz ce charakterystyki przenoszenia amplitudy filtru 2RC oraz PC50 (Gaussa)
Ró nice pomi dzy charakterystykami przenoszenia amplitudy dla filtru 2RC i PC50
(Gaussa) pokazano na poni szych rysunkach.

2CR 75

GAUSS

Ró nice charakterystyk przenoszenia amplitudy dla filtru 2RC i Gaussa
Normy dotycz ce filtrów
W tabeli zestawiono odpowiedniki ró nych typów filtrów w ró nych normach.

Filtry
2RC

JIS

ISO

B0601-1982
B0610-1987
B0651-1976

3274

B0601-1994
B0651-1996

11562

1975

ANSI/ASME

VDA (DIN)

B46.1-1985

DIN4762

B46.1-1995

DIN4777

PC 75
GAUSS

1996

B0601-2001
B0651-2001

18-14
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18.3 Linia rednia kompensacji
W tabeli poni ej zestawiono definicje linii redniej ka dego profilu w zale no ci od typu filtru
dla SJ-210.
Typ profilu

Filtry

Profil pierwotny

-

Profil
chropowato ci

Linia rednia
Odcinek
pomiarowy
nieokre lony

Linia otrzymana przez zastosowanie metody najmniejszych

Odcinek
elementarny

Linie otrzymane przez zastosowanie metody najmniejszych

kwadratów na d ugo ci odcinka pomiarowego.
kwadratów dla ka dego odcinka elementarnego.

2CR

Linia otrzymana przez zastosowanie metody najmniejszych kwadratów na
ugo ci odcinka pomiarowego.

PC 75

Linia otrzymana przez zastosowanie metody najmniejszych kwadratów na
ugo ci odcinka pomiarowego.

GAUSS

Odfiltrowanie profilu falisto ci.

Linia
otrzymana
przez
zastosowanie
metody
najmniejszych kwadratów w
przedziale ka dego odcinka
elementarnego

Linia
otrzymana
przez
zastosowanie
metody
najmniejszych kwadratów na
ca ym odcinku pomiarowym

Linia rednia kompensacji

No. 99MBB122PL
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18.4 D ugo

przesuwu

W przypadku profilometru SJ-210, d ugo
przesuwu to suma d ugo ci odcinka
pomiarowego, podej cia oraz odcinka na rozp d i hamowanie.

UWAGA • D ugo

odcinka na rozp d i hamowanie zale y od zastosowanego filtru.
Gdy opcja rozp d/ hamowanie jest wy czona przez wybranie opcji "No" [Nie],
ugo przesuwu jest mniejsza o d ugo odcinka na rozp d/ hamowanie.
Dodatkowe informacje dotycz ce w czania/wy czania odcinka na rozp d i hamowanie,
patrz 7.9, “Ustawianie rozp du i hamowania”.

Operacja pomiaru
1 cykl

Ruch w przód i w ty

1 mm/s (0.02 in/s)

Pomiar rozpoczyna si w punkcie pocz tkowym. Po zako czeniu pomiaru detektor
powraca do punktu pocz tkowego.
D ugo

przesuwu
·
ugo

Je li wybrano filtr 2RC

podej cia

ugo
0.5 mm (0,51 mm)

rozp du

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

( =lc)

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo
·
ugo

przesuwu (gdy wybrano filtr 2RC)

Je li wybrano filtr GAUSS

podej cia

ugo

rozp du

Odcinek pomiarowy

0.5 mm (0,51 mm) /2

/2

´n

ugo

ugo

hamowania
( =lc)

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo

przesuwu (gdy wybrano filtr GAUSS)

Dane na d ugo ci rozp du i hamowania s
odcinków wynosi /2.

18-16

obliczane przy za

eniu,

e d ugo

tych
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·

Je li wybrano filtr PC75

ugo podej cia D ugo
0.5 mm (0,51 mm)

rozp du

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

ugo

hamowania ( =lc)

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo

przesuwu (gdy wybrano filtr PC75)

Dane na d ugo ci rozp du i hamowania s obliczane przy za
odcinków wynosi .
·

eniu, e d ugo

tych

Pomiar profilu pierwotnego (P).

ugo podej cia
0.5 mm (0,51 mm)

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo

przesuwu (podczas pomiaru profilu pierwotnego (P)).

WSKAZÓWKA • W przypadku pomiarów chropowato ci przy wy czonym odcinku na rozp d
i hamowanie, b dy zwi zane z rozp dem i hamowaniem nie s kompensowane.
D ugo

przesuwu dla jednostki posuwu z motorycznym podnoszeniem/opuszczaniem detektora
·

Je li wybrano filtr 2CR75

ugo odjazdu
2 mm (0.079 in)

ugo podej cia D ugo
2.5 mm (0.098 in)

rozp du

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo

No. 99MBB122PL

przesuwu (gdy wybrano filtr 2CR75)
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·

Je li wybrano filtr GAUSS

ugo odjazdu
2 mm (0.079 in)

ugo podej cia
2.5 mm (0.098 in)

D ugo
/2

rozp du

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

ugo
/2

hamowania

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo
·

przesuwu (gdy wybrano filtr GAUSS)

Je li wybrano filtr PC75

ugo odjazdu
2 mm (0.079 in)

ugo podej cia D ugo
2.5 mm (0.098 in)

rozp du

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

ugo

hamowania

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo
·

przesuwu (gdy wybrano filtr PC75)

Pomiar profilu pierwotnego (P).

ugo odjazdu
2 mm (0.079 in)

ugo podej cia
2.5 mm (0.098 in)

Odcinek pomiarowy
´n

ugo

przesuwu
Koniec przesuwu normalnego

Pocz tek

ugo

przesuwu (podczas pomiaru profilu pierwotnego (P)).

WSKAZÓWKA • W przypadku pomiarów chropowato ci przy wy czonym odcinku na rozp d
i hamowanie,

18-18

dy zwi zane z rozp dem i hamowaniem nie s kompensowane.

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne

18.5 Definicje parametrów chropowato ci dla profilometru SJ-201
W rozdziale niniejszym podano definicje (metody obliczania) parametrów chropowato ci,
które mo na mierzy za pomoc profilometru SJ-210.

Odcinek elementarny
Odcinek pomiarowy n= ´n

Odcinek elementarny i odcinek pomiarowy
Poni ej podano obja nienia dotycz ce sposobu obliczania parametrów dla odcink a
elementarnego. Je li parametry s obliczane dla odcinka pomiarowego, zostanie to
odpowiednio zaznaczone.

18.5.1

Ra (JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru):
rednie arytmetyczne odchylenie profilu chropowato ci, Ra (JIS1982): rednie
arytmetyczne odchylenie profilu chropowato ci
Ra, to rednia arytmetyczna warto
linii redniej.

Ra =
·

18.5.2

1

n

n

i =1

bezwzgl dna odchyle profilu mierzonego (Yi) od

Yi

Zgodnie z norm ANSI parametr Ra okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

Rq (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): rednie
kwadratowe odchylenie profilu chropowato ci
Rq, to rednia kwadratowa warto

Rq
=
·

No. 99MBB122PL

1
ç

n

n

odchyle profilu (Yi) od linii redniej.

1
2

2 ö
Yi ÷

i =1

Zgodnie z norm ANSI parametr Rq okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.
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18.5.3

Rz (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru), Rmax (JIS1982),
Ry (JIS1994, warunki swobodnego wyboru): Maksymalna wysoko chropowato ci
Profil mierzony dzieli si na odc inki o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci odcinka
elementarnego. Nast pnie dla ka dego odcinka wyznaczamy sum odleg ci (Zi)
najwy szego punktu profilu od linii redniej (Pi) i odleg ci (Vi) najni szego punktu od linii
redniej. rednia z tych sum daje parametr Rz, Rmax (wg JIS1982) lub Ry (wg JIS1994).

Rz =

Z1 P1

V1

Z1+Z2+Z3 +Z4+Z5
(dla n=5, gdzie n jest liczb odcinków)
5
Zi

Pi

Zn Pn

Vi

Vn

Odcinek elementarny
Odcinek pomiarowy

Rz - maksymalna wysoko
·

18-20

chropowato ci

Wzniesienia/najwy sze wzniesienia i wg bienia/najni sze wg bienia profilu mierzonego
Gdy profil mierzony zawiera lini
redni , cz
profilu znajduj ca si powy ej linii
redniej jest nazywana wzniesieniem a cz
profilu znajduj ca si poni ej linii
redniej nazywana jest wg bieniem. Najwy szy punkt ka dego wzniesienia nazywany
jest najwy szym wzniesieniem a najg biej po ony punkt, najni szym wg bieniem.

No. 99MBB122PL
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18.5.4

Rp (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru), Rpm (ANSI):
Maksymalna wysoko wzniesienia profilu chropowato ci
Profil mierzony dzieli si na odcinki o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci odcinka
elementarnego. Nast pnie dla ka dego odcinka okre lamy odleg
najwy szego
punktu (Rpi) od linii redniej. Warto
redni Rpi uzyskan na d ugo ci odcinka
pomiarowego definiujemy jako Rp.

Rp =
·

18.5.5

Rp1 + Rp2 + Rp3 + Rp4 + Rp5
5

Rp (wg ANSI), to wysoko
pomiarowego.

(dla n=5, gdzie n jest liczb odcinków)

najwy szego wzniesienia profilu na d ugo ci odcinka

Rv (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): Maksymalna
wysoko wg bienia profilu chropowato ci
Profil mierzony dzieli si na odcinki o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci odcinka
elementarnego. Nast pnie dla ka dego odcinka okre lamy odleg
najni szego punktu
(Rvi) od linii redniej. Warto
redni Rvi uzyskan na d ugo ci odcinka pomiarowego
definiujemy jako Rv.

Rv =
·

18.5.6

Rv1 + Rv2 + Rv3 + Rv4 + Rv5
5

Rv (wg ANSI), to g boko
pomiarowego.

(dla n=5, gdzie n jest liczb odcinków)

najni szego wg bienia profilu na d ugo ci odcinka

Rt (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): Ca kowita
wysoko profilu
Rt, to suma wysoko ci najwy szych wzniesie i g boko ci najni szych wg bie na d ugo ci
odcinka pomiarowego.

18.5.7

R3z (warunki dowolnego wyboru): Zasadnicza g boko

chropowato ci

Profil mierzony dzieli si na odcinki o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci odcinka elementarnego.
W przedziale ka dego odcinka okre la si sum (3Zi) wysoko ci trzecich w kolejno ci
najwy szych wzniesie i trzecich w kolejno ci najni szych wg bie profilu chropowato ci.
rednia arytmetyczna tych trzech warto ci Zi dla odcinka pomiarowego stanowi R3z.
·

No. 99MBB122PL

Wzniesienia/najwy sze wzniesienia i wg bienia/najni sze wg bienia profilu mierzonego
Gdy profil mierzony zawiera lini redni , cz
profilu znajduj ca si powy ej linii redniej
jest nazywana wzniesieniem a cz
profilu znajduj ca si poni ej linii redniej nazywana
jest wg bieniem. Najwy szy punkt ka dego wzniesienia nazywany jest najwy szym
wzniesieniem a najg biej po ony punkt, najni szym wg bieniem. Jednak je eli wysoko
wzniesienia profilu lub g boko
wg bienia profilu jest mniejsza od 10% warto ci Ry,
wzniesienia/wg bienia nie uwa a si za najwy sze wzniesienie/najni sze wg bienie.
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18.5.8

Rsk (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki dowolnego wyboru): Sko no
(wspó czynnik asymetrii)

profilu

Rsk jest miar pochylenia w kierunku do góry lub do do u krzywej rozk adu g sto ci amplitudowej*1.

Rsk =

1
R
q

1

n

Yi

×
3

n

3

i= 1

*1: Dalsze informacje dotycz ce krzywych rozk adu g sto ci amplitudowej, patrz 18.5.35,
“ADC: Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej”.
Linia rednia

Profil mierzony

Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej

Sk = 0

Sk < 0
(Odporno

na cieranie: du a)

Sk > 0
(Odporno

na cieranie: ma a)

Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej
·
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Zgodnie z norm ANSI parametr Rsk okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.9

Rku (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): Kurtoza
Kurtoza okre la stopie koncentracji krzywej rozk adu amplitudy wokó linii redniej.*1.

Rku =

1
R
q

1

n

Yi

×
4

n

4

i= 1

*1: Dalsze informacje dotycz ce krzywych rozk adu g sto ci amplitudowej, patrz
18.5.25, "ADC: Krzywa rozk adu sto ci amplitudowej”.

Fala trójk tna

Ku = 1.79

Fala sinusoidalna

Ku = 1.5

Du a warto

Ku

Ma a warto

Ku

Fala prostok tna

Ku = 1

Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej
·

No. 99MBB122PL

Zgodnie z norm ANSI parametr Ku okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.
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18.5.10 Rc (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): rednia wysoko
nierówno ci profilu
Wystaj ce w gór cz
cz ci wystaj ce w dó
siaduj ce z nim wg
arytmetyczna wysoko

1

Rc =

n

ci profilu mierzonego nazywamy wzniesieniami elementu profilu a
nazywane s wg bieniami elementu profilu. Wzniesienie i
bienie jest nazywane "elementem profilu”. Parametr Rc to rednia
(Zt) ka dego elementu profilu.

n

Zti

i =1

·

W zale no ci od definicji oblicze w ustawieniach parametr-warunki, ró ne s metody oblicze .

(2) Zt:

Zt > Zmin

(Przyk ad: Zmin = 10% Rz)
Wzniesienie

Wzniesienie

10% Rz lub wi cej
Profil mierzony

Zt
Wzniesienie

Linia rednia

Wg bienie
Wg bienie

Xt1

Xt2

rednia wysoko

Wg bienie

Xt3
nierówno ci Rc

Zt > Zmin Wzniesienia i wg bienia niespe niaj ce warunku “Zmin = Rz dl a
wysoko ci poziomu ci cia (% lub µm )” nie s traktowane jako elementy profilu i nie s
uwzgl dniane w obliczeniach.
·

Gdy warto Xs, pokazana na rysunku, jest mniejsza od 1% d ugo ci odcinka
elementarnego, cze profilu nie jest uwa ana za element profilu i nie jest
uwzgl dniana w obliczeniach.

18.5.11 Pc (JIS1994, warunki swobodnego wyboru), RPc (ANSI): g sto
Pc jest odwrotno ci

wzniesie

redniej szeroko ci wzniesie i wg bie , (SM). Pc =

Jednostka d ugo ci/Sm (Jednostka d ugo ci = 1 cm (0.4 in))
·
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Zgodnie z norm ANSI parametr Pc okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.12 RSm (JIS1994/2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru):
redni odst p pomi dzy wzniesieniami profilu
Wystaj ce w gór cz ci profilu mierzonego nazywamy wzniesieniami elementu profilu a
cz ci wystaj ce w dó nazywane s wg bieniami elementu profilu. Wzniesienie i
siaduj ce z nim wg bienie jest nazywane "elementem profilu”. Warto tego
parametru to rednia arytmetyczna szeroko ci (Xs) wszystkich elementów profilu.

Rsm =
·

1
n

n

Xsi

i =1

Definicja ogranicze dla elementów profilu
Jak pokazano na rysunku poni ej, element profilu obejmuje 2 wzniesienia i 2
wg bienia. Istniej 2 nast puj ce typy parametrów ustawie dla elementów profilu.

(1) Zp / Zv:
Zp

Zp > Zmin, Zv > Zmin
Wzniesienie

(Przyk ad: Zmin = 10% Rz)
Wzniesienie

10% Rz

Profil mierzony
Linia rednia

Zv

Wg bienie
Wg bienie

Xs1
Xs2
Element profilu (Zp/Zv)
Zp > Zmi n, Zv > Zmin. Wzniesienia i wg bienia niespe niaj ce warunku “Zmin = Rz
dla wysoko ci poziomu ci cia (% lub µm )” nie s traktowane jako elementy profilu
i nie s uwzgl dniane w obliczeniach.

No. 99MBB122PL
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(2) Zt:

Zt > Zmin

(Przyk ad: Zmin = 10% Rz)

Wzniesienie

Wzniesienie

10% Rz lub wi cej
Profil mierzony

Zt
Linia rednia

Wzniesienie

Wg bienie

Xt1

Wg bienie

Xt2

Wg bienie

Xt3

Element profilu (Zt)
Zt > Zmin Wzniesienia i wg bienia niespe niaj ce warunku “Zmin = Rz dl a
wysoko ci poziomu ci cia (% lub µm )” nie s traktowane jako elementy profilu i nie s
uwzgl dniane w obliczeniach.
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·

Gdy warto Xs, pokazana na rysunku, jest mniejsza od 1% d ugo ci odcinka
elementarnego, cze profilu nie jest uwa ana za element profilu i nie jest
uwzgl dniana w obliczeniach.

·

Zgodnie z norm ANSI parametr Rsm okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.13 S (JIS1994, warunki swobodnego wyboru): redni odst p miejscowych wzniesie profilu
S to rednia arytmetyczna odleg

S1

Sn

Si

S - rednia odleg
·

pomi dzy miejscowymi wzniesieniami (Si).

mi dzy miejscowymi wzniesieniami profilu

Gdy wypuk a cz
profilu mierzonego posiada z obu stron wkl
ci, najwy szy punkt
cz ci wypuk ej jest nazywany miejscowym wzniesieniem. Jednak, je li odleg
(w kierunku pomiaru) pomi dzy s siednimi wypuk ciami jest mniejsza od 1%
ugo ci odcinka elementarnego lub je li g boko wkl
ci jest mniejsza od
10% Ry, cz
wypuk a nie jest uwa ana za miejscowe wzniesienie.
Miejscowe wzniesienia
Ry/10 lub wi cej

Ry/10 lub wi cej

1% 1%
lub wi cej lub wi cej

Miejscowe wzniesienia

No. 99MBB122PL
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18.5.14 HSC (warunki swobodnego wyboru): liczba wierzcho ków profilu
Na profilu wyznacz lini *1, która jest równoleg a do i umieszczona powy ej linii redniej.
Wierzcho ek profilu, który wystaje powy ej linii i jest miejscowym wierzcho kiem*2 jest
nazywany "wierzcho kiem do zliczania". Liczba tych wierzcho ków na centymetr jest nazywana
"liczb wierzcho ków profilu (HSC)".
Odniesienie do szczytu

Poziom zliczania

Odniesienie
do bazy

liczba wierzcho ków profilu (HSC)
Istniej 2 metody ustalania poziomu zliczania: wzniesienie odniesienia i baza odniesienia.
·

Wzniesienie odniesienia: Poziom zliczania jest okre lony przez g boko od
najwy szego wzniesienia*3 profilu mierzonego. G boko od wzniesienia profilu mo e
by ustalona albo procentowo od warto ci Ry albo jako liczba bezwzgl dna (mm).

·

Baza odniesienia: Poziom zliczania jest okre lony przez odleg
od linii redniej.
Odleg
od linii redniej mo e by ustalona albo procentowo od warto ci Ry albo jako
liczba bezwzgl dna (mm).
*1: Ta linia równoleg a do linii redniej jest nazywana "poziomem zliczania”.
*2: Obja nienia dotycz ce miejscowego wzniesienia, patrz 18.5.13, “S (JIS1994,
warunki swobodnego wyboru): redni odst p miejscowych wzniesie profilu”.
*3: Dalsze obja nienia dotycz ce wierzcho ków profilu mierzonego, patrz 18.5.16,
“Rz JIS (JIS2001, warunki dowolnego wyboru), Rz (JIS1982, 1994): Wysoko
chropowato ci wg 10 punktów".
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No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.15 Rmax (ANSI, VDA), Rz1max (ISO1997): Maksymalna wysoko
Rmax to suma wysoko ci (Yp) najwy szego punktu od linii
najni szego punktu od linii redniej. (Maksymalna wysoko )

chropowato ci
redniej i g boko ci (Yv)

Profil mierzony dzieli si na odcinki o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci odcinka
elementarnego. Nast pnie dla ka dego odcinka wyznaczamy sum odleg ci (Zi)
najwy szego punktu profilu od linii redniej (Pi) i odleg ci (Vi) najni szego punktu od linii
redniej. Rmax (ANSI, VDA) to maksymalna warto spo ród warto ci Zi (Zn na poni szym
rysunku).

R
4
(Na rysunku poni ej warto
max = Z
Z1 P1

V1

Zi

Z4 w czwartym odcinku stanowi maksimum)
Pi

Zn Pn

Vi

Vn
//
Rmax

Odcinek elementarny
Odcinek pomiarowy

Maksymalna warto

No. 99MBB122PL

Rmax
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18.5.16 Rz JIS (JIS2001, warunki swobodnego wyboru), Rz (JIS1982, 1994): wysoko
chropowato ci wg 10 punktów
Rz (JIS) to suma redniej wysoko ci 5 najwy szych wzniesie oraz redniej g boko ci 5
najg bszych wg bie profilu, mierzonych wzgl dem linii równoleg ej do linii redniej.

1
Rz 5
=

5

5

1
Ypi + 5

i=1

Yvi

i =1

Yp2

Yp1

Yv1

Yv2

Wysoko
·

18.5.17

Yp4

Yp3

Yv3

Yp5

Yv4 Yv5

chropowato ci wg 10 punktów, Rz

Wzniesienia/najwy sze wzniesienia i wg bienia/najni sze wg bienia profilu mierzonego
Gdy profil mierzony zawiera lini
redni , cz
profilu znajduj ca si powy ej linii
redniej jest nazywana wzniesieniem a cz
profilu znajduj ca si poni ej linii
redniej nazywana jest wg bieniem. Najwy szy punkt ka dego wzniesienia nazywany
jest najwy szym wzniesieniem a najg biej po ony punkt, najni szym wg bieniem.
Jednak je eli wysoko wzniesienia profilu lub g boko wg bienia profilu jest mniejsza
od 10% warto ci Ry, wzniesienia/wg bienia nie uwa a si
za naj wy sze
wzniesienie/najni sze wg bienie.

Ppi (warunki swobodnego wyboru): g sto

wzniesie

Ppi jest warto ci Pc okre lon dla jednostki d ugo ci 25.4 mm (1 cala).

WSKAZÓWKA • Jednostka Ppi jest wy wietlana jako /E (E = 25.4 mm (1 in)).

18.5.18

a (ANSI, warunki swobodnego wyboru): rednie arytmetyczne pochylenie profilu
chropowato ci (k t redniego pochylenia)
a jest redni arytmetyczn warto ci bezwzgl dnych pochylenia profilu miejscowego
(dz/dx). Miejscowe pochylenie profilu (dz/dx) dane jest nast puj cym wzorem:

1
Da =
n

dzi
dx
i =1
n

1
dz
=
( zi +3 -9 zi +2 + 45 z i + 1 -45 z i - 1 + 9 zi -2 -zi -3 )
i
dx 60Dx
Zi jest wysoko ci i-tego punktu profilu a x jest odleg
·
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ci do s siedniego punktu danych.

Zgodnie z norm ANSI parametr R a okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.19 R q (ISO1997, JIS2001, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): rednie
kwadratowe pochylenie profilu (k t redniego kwadratowego pochylenia)
q jest redni kwadratow miejscowych pochyle profilu mierzonego (dz/dx).
n

·

2

dZi ö
1 ç
÷
n i =1
dX

R Dq
=

Zgodnie z norm ANSI parametr R q okre la si dla ca ego odcinka pomiarowego.

18.5.20 lr (warunki swobodnego wyboru): wspó czynnik rozwini cia linii profilu
Ir to stosunek d ugo ci profilu chropowato ci (Lo) do d ugo ci odcinka
elementarnego (l). Wspó czynnik ten jest miar stopnia pofa dowania profilu
mierzonego. (Wspó czynnik rozwini cia linii profilu)

Lo
lr = l
18.5.21 mr (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru):
Udzia materia owy
Bierzemy lini ci cia, dla której warto ci mr[c] wynosz od 0% do 99% (co 1%) jako lini
odniesienia i kre limy szereg linii ci cia w sta ych odst pach (w mikrometrach) poni ej linii
odniesienia. Warto ci parametru "mr" na ka dym poziomie ci cia wynosz mr[c].

C
Linia odniesienia

i

Warto

odniesienia mr[c] (%)
warto

mrci
mr[c] (%)

Udzia materia owy, mr
Istniej 3 nast puj ce metody wyznaczania linii ci cia.
Normalny

No. 99MBB122PL

ugo

Rz

Procent Rz
(%)

Rt

Procent Rt
(%)

( m)
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18.5.22 mr[c] (ISO1997, JIS1994, 2001, VDA, warunki swobodnego wyboru), tp (ANSI):
udzia materia owy
Gdy dodamy lini równoleg (nazywan lini ci cia) powy ej linii redniej, warto mr[c] dla
tego poziomu ci cia to stosunek (w %) sumy d ugo ci podstawy cz ci profilu wystaj cych
ponad lini ci cia (d ugo ci odcinków pomi dzy punktami przeci cia si profilu mierzonego z
lini ci cia) do d ugo ci odcinka pomiarowego. Poziom ci cia jest definiowany jako
boko od najwy szego wzniesienia i jest nazywany równie "wzniesieniem odniesienia”.
Poziom ci cia wyznacza si jako stosunek (0 do 100%) g boko ci do warto ci Rt.
n
h
mr ( c) p ´ 100 ( % ) h p = bi
i= 1
=
ln

Poziom ci cia

bi

b1

bn

Odcinek pomiarowy

Udzia materia owy, mr[c]
Istniej

2 metody ustalania poziomu ci cia: wzniesienie odniesienia i baz a

odniesienia.
·

Wzniesienie odniesienia
Poziom ci cia ustala si jako odleg
od najwy szego punktu profilu mierzonego.
Odleg
ta mo e by ustalona w procentach Rt lub jako liczba bezwzgl dna.

·
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Baza od niesienia
Poziom ci cia ustala si jako odleg
od linii redniej. Odleg
od linii redniej mo e
by ustalona w procentach Rt l ub jako liczba bez wzgl dna. Dlatego dodaj c lini
ci cia powy ej linii redniej (+), wprowadzamy liczb dodatni a poni ej linii redniej
- liczb ujemn (-).

No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.23

c (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru), Htp (ANSI):
ró nica wysoko ci przekroju profilu (stosunek Plateau)
Dla poziomu ci cia ustawionego dla warto ci mr[c] jako linia odniesienia, c to wysoko (lub
boko ) w mm, od linii odniesienia do poziomów ci cia uzyskana przez zmian warto ci
mr[c]. Gdy poziom ci cia u yty do okre lenia wysoko ci (lub g boko ci) jest wy szy od linii
odniesienia, warto
c jest ujemna. Gdy poziom ci cia u yty do okre lenia wysoko ci (lub
boko ci) jest ni szy od linii odniesienia, warto
c jest dodatnia.

Linia odniesienia
X mm

Ró nica wysoko ci przekroju profilu, c

18.5.24 tp (ANSI): Udzia materia owy
Patrz 18.5.22, “mr[c] (ISO1997, JIS1994, 2001, VDA, warunki swobodnego wyboru),
tp (ANSI): udzia materia owy”.

18.5.25 Htp (ANSI): ró nica wysoko ci przekroju profilu (stosunek Plateau)
Patrz 18.5.23, “ c (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru),
Htp (ANSI): ró nica wysoko ci przekroju profilu (stosunek Plateau)".

No. 99MBB122PL
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18.5.26 Rk (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): g boko
chropowato ci

rdzenia

Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u no nego),
dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 40% , wybieramy prost o
najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta przecina o
rz dnych przy mr = 0 i m r = 100. Parametr Rk jest ró nic mierzon wzd
osi
rz dnych (poziom ci cia) pomi dzy punktami C i D.
I
J
Rpk
C

A1

40%

H

Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2
Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Rk
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No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.27 Rpk (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): zredukowana
wysoko wzniesie
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u
no nego), dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 40%, wybieramy
prost o najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta
przecina o rz dnych przy mr = 0 i mr = 100. Na krzywej BAC wyznaczamy punkt H o tej
samej wysoko ci ci cia, co punkt C a nast pnie wyznaczamy punkt I, w którym krzywa
BAC przecina si z os i rz dnych, dla wysoko ci ci cia mr = 0. Nast pnie dla mr = 0
wyznaczamy punkt J tak, aby pole obszaru zawartego mi dzy odcinkiem CH, CI, a
krzyw HI by o równe polu powierzchni trójk ta CHJ. Rpk to odleg
pomi dzy
punktem C i J. (zredukowana wysoko wzniesie )
I
J

Rpk
A1

40%

H

C
Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2

Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Rpk

No. 99MBB122PL
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18.5.28 Rvk (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): zredukowana g boko
wg bie
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u no nego),
dla których warto
udzia u materia owego (mr) ró ni si o 40% , wybieramy prost o
najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta przecina o
rz dnych przy mr = 0 i mr = 1 00. Na krzywej BAC wyznaczamy punkt E o tej samej
wysoko ci ci cia, co punkt D a nast pnie wyznaczamy punkt F, w którym krzywa BAC
przecina si z osi odci tych, dla wysoko ci ci cia mr = 100. Nast pnie dla mr = 100
wyznaczamy punkt G tak, aby pole obszaru zawartego mi dzy odcinkiem DE, DF, a krzyw
EF by o równe polu powierzchni trójk ta DEG. Rpk to odleg
pomi dzy punktem D i G.
(zredukowana g boko wg bie )
I
J
Rpk
A1

40%

H

C
Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2
Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Rvk
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No. 99MBB122PL

18. Informacje normalizacyjne
18.5.29 Mr1 (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): udzia materia owy
Mr1 (udzia materia owy wzniesie )
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u
no nego), dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 40%, wybieramy
prost o najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta
przecina o rz dnych przy mr = 0 i mr = 100. Na krzywej BAC wyznaczamy punkt H o tej
samej wysoko ci ci cia, co punkt C. Mr1 to warto udzia u materia owego w punkcie H.
(udzia materia owy Mr1)
I
J
Rpk
A1

40%

H

C
Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2

Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Mr1

No. 99MBB122PL
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18.5.30 Mr2 (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): udzia materia owy Mr2
(udzia materia owy wg bie )
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u no nego),
dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 4 0%, wybieramy prost o
najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta przecina o
rz dnych przy mr = 0 i m r = 100 . Na k rzywej BAC wyznaczamy punkt E o te j samej
wysoko ci ci cia, co punkt D. Mr2 t o warto udzia u materia owego w punkcie E. (u dzia
materia owy Mr2)
I
J
Rpk
A1

40%

H

C
Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2

Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Mr2
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18. Informacje normalizacyjne
18.5.31 A1 (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): powierzchnia
wzniesie
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u no nego),
dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 4 0%, wybieramy prost o
najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta przecina o
rz dnych przy mr = 0 i mr = 10 0. Na krzywej BAC wyznaczamy punkt H o tej samej
wysoko ci ci cia, co punkt C a nas t pnie wyznaczamy punkt I, w którym krzywa BAC
przecina si z os i rz dnych, dla wysoko ci ci cia mr = 0. Nast pnie dla mr = 0
wyznaczamy punkt J tak, aby pole obszaru zawartego mi dzy odcinkiem CH, CI, a krzyw
HI by o równe polu powierzchni trójk ta CHJ. A1 t o pole trójk ta CHJ. (powierzchnia
wzniesie )
I
J
Rpk
C

A1

40%

H

Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk
A2
Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Powierzchnia wzniesie A1
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18.5.32

A2 (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki swobodnego wyboru): powierzchnia wg bie
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u no nego),
dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni si o 4 0%, wybieramy prost o
najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w których prosta ta przecina o
rz dnych przy mr = 0 i mr = 100. N a krzywej BAC wyznaczamy punkt E o tej samej
wysoko ci ci cia, co punkt D a nast pnie wyznaczamy punkt F, w któr ym krzywa BAC
przecina si z osi odci tych, dla wysoko ci ci cia mr = 100. Nast pnie dla mr = 100
wyznaczamy punkt G tak, aby pole obszaru zawartego mi dzy odcinkiem DE, DF, a krzyw
EF by o równe po lu powierzchni trójk ta DEG. A2 to pole trójk ta DEG. (powierzchnia
wg bie )
I
J
Rpk
C

A1

40%

H

Rk

A
B

D
E

Rvk

Rvk

A2
Mr1

mr[c] (%)

Mr2

G
F

Powierzchnia wg bie A2
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18. Informacje normalizacyjne
18.5.33 Vo (warunki swobodnego wyboru): miara obj to ci retencji oleju
Spo ród prostych cz cych 2 punkty (A i B) na krzywej BAC (krzywej udzia u
no nego), (krzywa udzia u no nego)*1 dla których warto udzia u materia owego (mr) ró ni
si o 40%, wybieramy prost o najmniejszym nachyleniu. Wyznaczamy punkty C i D, w
których prosta ta przecina odci te odpowiednio dla Rmr[c] = 0 i Rmr[c] = 100. Parametr Rk
jest ró nic mierzon wzd osi rz dnych (poziom ci cia) pomi dzy punktami C i D.
Na krzywej BAC wyznaczamy punkt H o tej samej wysoko ci ci cia, co punkt C a nast pnie
wyznaczamy punkt I, w którym krzywa BAC przecina si z osi rz dnych dla Rmr[c] =
0. Nast pnie dla Rmr[c] = 0 wyznaczamy punkt J tak, aby pole obszaru zawartego mi dzy
odcinkiem CH, CI, a krzyw HI by o równe polu powierzchni trójk ta CHJ. Rpk to odleg
pomi dzy punktem C i J. Mr1 to warto Rmr[c] w punkcie H. A1 to pole trójk ta CHJ.
W ten sam sposób na krzywej BAC wyznaczamy punkt E o tej samej wysoko ci ci cia, co
punkt D a nast pnie wyznaczamy punkt F, w któr ym krzywa BAC prz ecina si z os i
odci tych, dla Rmr[c] = 100. Nas t pnie dla Rmr[c] = 100 w yznaczamy punkt G tak, aby
pole obszaru zawartego mi dzy odcinkiem DE, DF , a krzyw
EF by o równe po lu
powierzchni trójk ta DEG. Rvk to odleg
pomi dzy punktem D i G. M r2 to w arto
Rmr[c] w punkcie E. A2 to pole trójk ta DEG.
Vo to pole S obszaru ograniczonego od do u krzyw BAC (krzywa udzia u no nego) a od
góry lini ci cia odpowiadaj cej warto ci Rmc[c] równej Mr2. W arto
tego
3
parametru jest przeliczana z obj to ci (w mm ) pustek po onych poni ej poziomu ci cia
na obj to
na jednos tkowej powierzchni (w cm2), patrz c od góry pr zedmiotu przy
za eniu, e profil mierzony i poziom ci cia s p askie w przestrzeni trójwymiarowej.
I
J

Rpk
A1

40%

H

C

Rk

A

B
E

S

Rvk

Rvk
A2

Mr1

Mr2

Obj to

G
F

Vo

*1: O odci tych wykresu krzywej BAC przedstawia warto ci Rmr[c] a o rz dnych
przedstawia poziomy ci cia (w mm).
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18.5.34 Krzywa udzia u no nego (BAC): krzywa udzia u materia owego
Krzywa BAC to wykres udzia u materia owego profilu mierzonego, przy czym na osi
odci tych wykre lono warto ci mr a na osi rz dnych poziomy ci cia.
W zale no ci od sposobu okre lanie poziomów ci cia, wyró niamy 2 typy krzywych BAC.
·

Krzywa BAC bazowana na wzniesieniu odniesienia*1 przedstawia warto ci "mr" uzyskane
dla poziomów ci cia (na osi pionowej) w zakresie od 0 do 100% w zale no ci od
warto ci Rt *2 na osi poziomej w zakresie od 0 do 100%.

warto

"mr"

Krzywa udzia u materia owego (BAC)
*1:

Dalsze informacje dotycz ce wzniesienia/bazy odniesienia, patrz 18.5.21,
“mr (JIS2001, ISO1997, VDA, warunki dowolnego wyboru): udzia materia owy”.

*2: Dodatkowe informacje dotycz ce parametru Rt, patrz 18.5.6, “Rt (JIS2001,
ISO1997, ANSI, VDA, warunki swobodnego wyboru): Ca kowita wysoko
profilu".
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18. Informacje normalizacyjne
18.5.35ADC: Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej
Na wykresie chropowato ci wykre lamy lini ci cia na d ugo ci odcinka pomiarowego.
Poni ej wykre lamy drug lini ci cia, odleg od ni ej o jednostk d ugo ci. G sto
amplitudy to stosunek (wyra ony w procentach) sumy d ugo ci poziomych odcinków
profilu mierzonego, znajduj cych si pomi dzy tymi poziomami ci cia, do d ugo ci
odcinka pomiarowego.
Krzyw rozk adu g sto ci amplitudowej (ADC) kre limy w ten sposób, e na osi odci tych
nanosimy g boko pierwszego poziomu ci cia a na osi rz dnych g sto amplitudow .

sto

amplitudowa (%)

Poziom ci cia

Jednostka d ugo ci

Krzywa rozk adu g sto ci amplitudowej (ADC)

No. 99MBB122PL

18-43

18.6 Parametry metody motywów
Metoda motywów jest oparta na normie francuskiej oceny chropowato ci powierzchni.
Metoda ta zosta a przyj ta jako norma ISO (ISO12085-1996) w roku 1996.
Na ogó , gdy sk adowe falisto ci zostan usuni te z pr ofilu mierzonego, profil ten ulegnie
zniekszta ceniu. Metoda motywów ma na cel u usuni cie sk adowych falisto ci bez
powodowania zniekszta ce .
W metodzie tej profil mierzony dzieli si na jednos tki nazywane "motywami", o d ugo ci
zale nej od d ugo ci fali t umionej sk adowej a parametry ocenianego profilu oblicza si dla
ka dego motywu. W roz dziale niniejszym opisano w skr ócie sposób uzyskiwania
parametrów motywu.

18.6.1

Jak wyznaczy motywy chropowato ci
Wyznaczanie motywów chropowato ci odbywa si wg nast puj cej procedury
1. Okre lenie minimalnej wysoko ci (Hmin) dla wyznaczenia wzniesie , aby odrzuci
miejscowe wzniesienia maj ce wp yw na procedur .
Profil pierwotny podzieli na odcinki o d ugo ci równej po owie maksymalnej
ugo ci motywu chropowato ci, A. Dla ka dego odcinka okre li odleg
pomi dzy
punktem maksymalnym a minimalnym oraz ustali minimaln wysoko jako równ 5%
redniej z tych odleg ci.
A/2

hn
h1

Minimalna wysoko

H min = 0 05 ´

1

n

n

i= 1

do wyznaczenia wzniesienia

hi

n: Liczba wyznaczonych odcinków
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18. Informacje normalizacyjne
2. Wyznaczenie wszystkich wzniesie i wg bie dla ca ej d ugo ci odcinka pomiarowego.
Wzniesienie to najwy szy punkt pomi dzy dwoma wg bieniami, których wysoko
wynosi Hmin lub wi cej. Wg bienie to najni szy punkt pomi dzy dwoma
wzniesieniami. Wzniesienia i wg bienia te s przyjmowane dla ca ego odcinka
pomiarowego.
P

P
P

Hmin

P

V

V

V

P: Wzniesienie
V: Wg bienie

V

Wzniesienie, wg bienie
Odcinek pomi dzy dwoma wzniesieniami uwa a si za 1 motyw. Motywy s
charakteryzowane przez pokazane ni ej d ugo ci i g boko ci. D ugo mierzon
równolegle do ogólnego kierunku profilu pierwotnego (ARi), dwie g boko ci (Hj
oraz Hj + 1), mierzone prostopadle (Hj i Hj + 1) oraz g boko T, która jest najni sza
z tych dwóch g boko ci. (Na poni szym rysunku, T odpowiada Hj+1.)

Hj

H +1

ARi

Motyw
3. Porównanie i kombinacja kolejnych motywów chropowato ci.
Kombinacja motywów, które spe niaj podane ni ej 4 warunki. Kombinacj motywów
mo na tworzy , je li spe niaj one wszystkie warunki. Operacj nale y powtarza
dopóki nie b dzie mo na ju utworzy wi kszej kombinacji motywów.
(Warunek 1)
Spo ród s siednich wzniesie przyj
to najwy sze. (Niemo liwa jest kombinacja
motywów, dla których wzniesienie le ce w rodku jest wy sze od s siednich z prawej i
lewej strony).
Niemo liwa kombinacja motywów
P1
P2

P2
P1

Kombinacja mo liwa

P3

P3

Wyznaczanie motywu chropowato ci przez kombinacj motywów
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(Warunek 2)
ugo nowego motywu utworzonego metod kombinacji nie mo e przekroczy
warto ci granicznej.

ARi

ugo

Po utworzeniu kombinacji, ARi

A

motywu

(Warunek 3)
Po wyznaczeniu wysoko T m otywu musi by wi ksza lub równa w ysoko ciom (T1
i T2) dwóch pocz tkowych motywów.
Niemo liwa kombinacja motywów

Kombinacja mo liwa

T2

T2
T1
T

T1
T

Wysoko

motywu

(Warunek 4)
Co najmniej 1 z motywów musi mie g boko
T motywu powsta ego w wyniku kombinacji.
Kombinacja niemo liwa
Hj+1

Kombinacja mo liwa
H +2
Hj+1
T

Hj+2
T

boko
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równ 60% lub mniejsz od wysoko ci

motywu
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18. Informacje normalizacyjne
4. T umienie wysoko ci (lub g boko ci) wi kszych pojedynczych wzniesie lub wg bie .
Nale y obliczy redni g boko oraz odchylenie standardowe motywów uzyskanych
metod kombinacji.

H = Hj + 1 65sHj
Hj

rednia g boko

motywów

sHj Odchylenie standardowe g boko ci motywu

Z powy szych wzorów obliczy warto
Ka da wysoko
wzniesienia i g
zrównywana do warto ci H.

maksymaln , H.
boko

wg bienia motywu wi ksza ni

H jest

Na poni szych rysunkach Zj+1 jest zrównane do Zj+1'.
Zrównywanie bardzo wysokiego
wzniesienia

Zrównywanie bardzo g bokiego
wg bienia

Zj+1

Z +2

Zj
Zj+1

H

'

Hj+1

H
Z

H
Hj

j

Zj+1

Z

Zj+2

'

Hj+1

j+1

Zmiana warto ci H
5. Obliczenie parametrów dla motywów chropowato ci.
Uwaga 1. Niektóre parametry s obliczane przed wykonaniem operacji opisanej
w kroku 4.
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18.6.2

Parametry motywu chropowato ci
Hj+1
H1

Hj

Hn+1

ARj

AR1

ARn

Parametry motywu chropowato ci

18.6.2.1

R (JIS2001, ISO1997): rednia g boko

motywów chropowato ci

R rednia arytmetyczna warto ci g boko ci Hj motywów chropowato ci wewn trz odcinka
pomiarowego.

1
R=
m

m

Hj

j= !

m: Liczba g boko ci Hj (dwa razy wi ksza ni liczba motywów, n: m = 2n)

18.6.2.2 Rx (JIS2001, ISO1997): maksymalna g boko
Rx to najwi ksza g boko

motywów chropowato ci

Hj wewn trz odcinka pomiarowego.

18.6.2.3 AR (JIS2001, ISO1997): rednia d ugo

motywów chropowato ci

AR to rednia arytmetyczna warto ci d ugo ci ARi motywów chropowato ci wewn trz odcinka
pomiarowego.

AR =

1
n

n

ARi

i =!
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13F.-3, No.31, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(7)334-6168 FAX:886(7)334-6160
M3 Solution Center Taipei
4F., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114,TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(2)8752-3266 FAX:886(2)8752-3267
M3 Solution Center Tainan
Rm.309, No.31, Gongye 2nd Rd., Annan Dist., Tainan City 709, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(6)384-1577 FAX:886(6)384-1576
South Korea
Mitutoyo Korea Corporation
Seoul Head Office / M3 Solution Center
Kocom Build. 1, 2F, 260-7, Yeomchang-Dong, Gangseo-Gu, Seoul,157-040, KOREA
TEL:82(2)3661-5546/5547 FAX:82(2)3661-5548
Busan Office / M3 Solution Center
Donghum Build. 1F, 559-13 Gwaebop-Dong, Sasang-Gu, Busan, 617-809, KOREA
TEL:82(51)324-0103 FAX:82(51)324-0104
Daegu Office / M3 Solution Center
371-12, Hosan-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 704-230, KOREA
TEL:82(53)593-5602 FAX:82(53)593-5603
China
Mitutoyo Measuring Instruments (Shanghai) Co., Ltd.
RM. C 13/F, Nextage Business Center, No.1111 Pudong South Road, Pudong New
District, Shanghai 200120, CHINA
TEL:86(21)5836-0718 FAX:86(21)5836-0717
Suzhou Office / M3 Solution Center China (Suzhou)
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 21502, CHINA
TEL:86(512)6522-1790 FAX:86(512)6251-3420
Wuhan Office
RM. 1206B Wuhan World Trade Tower, No. 686, Jiefang Ave, Jianghan District,
Wuhan 430032, CHINA
TEL:86(27)8544-8631 FAX:86(27)8544-8227
Chengdu Office
RM. D 20/F, No.58 Beixin Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan 610016, CHINA
TEL:86(28)8671-8936 FAX:86(28)8671-9086
Hangzhou Office
RM. 902, Taifu Plaza No.1 Tonghui (M) Road, Xiaoshan District, Hangzhou 311200,
CHINA
TEL:86(571)8288-0319 FAX:86(571)8288-0320
Tianjin Office / M3 Solution Center Tianjin
No.16 Heiniucheng-Road, Hexi-District, Tianjin 300210, CHINA
TEL:86(22)8558-1221 FAX:86(22)8558-1234
Changchun Office
RM.1801, Kaifa Dasha, No. 5188 Ziyou Avenue, Changchun 130013, CHINA
TEL:86(431)84612510 FAX:86(431)84644411
Qingdao Office / M3 Solution Center Qingdao
No.135-10, Fuzhou North Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong 266034,
CHINA
TEL:86(532)80668887 FAX:86(532)80668890
Xi’an Office
RM. 805, Xi’an International Trade Center, No. 196 Xiaozhai East Road, Xi’an, 710061,
CHINA
TEL:86(29)85381380 FAX:86(29)85381381
Dalian Office / M3 Solution Center Dalian
No.100 Huanghai Xisan-Road, Dalian Free Trade Zone, Dalian 116600, CHINA
TEL:86(411)8718 1212 FAX:86(411)8754-7587
Mitutoyo Corporation Beijing Office
RM. 1011 Beijing Fortune Building. 5, Dong San Huan Bei-lu, Chaoyang District,
Beijing100005, CHINA
TEL:86(10)6590-8505 FAX:86(10)6590-8507
Mitutoyo Leeport Metrology (Hong Kong) Limited
1/F., Block 1, Golden Dragon Ind. Ctr., 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
TEL:86(852)2427-7991 FAX:86(852)2418-4610
Mitutoyo Leeport Metrology (Dongguan) Limited / M3 Solution Center Dongguan
No.26, Guan Chang Road, Chong Tou Zone, Chang An Town, Dongguan, 523855
CHINA
TEL:86(769)8541 7715 FAX:86(769)-8541 7745
Mitutoyo Measuring Instruments (Suzhou) Co., Ltd.
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 21502, CHINA
TEL:86(512)6252-2660 FAX:86(512)6252-2580
U.S.A.
Mitutoyo America Corporation
965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(630)820-9666 Toll Free No. 1-888-648-8869 FAX:1-(630)820-2614
M3 Solution Center-Illinois
945 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
M3 Solution Center-Ohio
6220 Hi-Tek Ct., Mason, OH 45040, U.S.A.
TEL:1-(513)754-0709 FAX:1-(513)754-0718
M3 Solution Center-Michigan
44768 Helm Street, Plymouth, MI 48170, U.S.A.
TEL:1-(734)459-2810 FAX:1-(734)459-0455
M3 Solution Center-California
16925 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91745, U.S.A.
TEL:1-(626)961-9661 FAX:1-(626)333-8019
M3 Solution Center-Massachusetts
1 Park Dr., Suite 11, Westford, MA 01886, U.S.A.
TEL:1-(978)692-8765 FAX:1-(978)692-9729
M3 Solution Center-North Carolina
11515 Vanstory Dr., Suite 150, Huntersville, NC 28078, U.S.A.
TEL:1-(704)875-8332 FAX:1-(704)875-9273
M3 Solution Center-Alabama
2100 Riverchase Center Suite 106 Birmingham, AL 35244, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869

*As of May, 2012
CT-Lab Chicago
965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-630-820-9666 FAX:1-630-820-2614
CT-Lab LA
16925 E. Gale Ave. City of Industry, CA 91745, U.S.A.
TEL:1-626-961-9671 FAX:1-626-369-3352
Micro Encoder, Inc.
11533 NE 118th St., bldg. M, Kirkland, WA 98034, U.S.A.
TEL:1-(425)821-3906 FAX:1-(425)821-3228
Canada
Mitutoyo Canada Inc.
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ont. L5N 5N1., CANADA
TEL:1-(905)821-1261 FAX:1-(905)821-4968
Montreal Office
7075 Place Robert-Joncas Suite 129, Montreal, Quebec H4M 2Z2, CANADA
TEL:1-(514)337-5994 FAX:1-(514)337-4498
Brazil
Mitutoyo Sul Americana Ltda.
AV. Joao Carlos da Silva Borges, 1240 - CEP 04726-002 - Santo Amaro São Paulo - SP, BRASIL
TEL:55(11)5643-0000 FAX:55(11)5641-3722
Regional Office
Belo Horizonte - MG
TEL:55(31)3531-5511 FAX:55(31)3594-4482
Rio Grande do Sul / PR, SC
TEL/FAX:55(51)3342-1498 TEL:55(51)3337-0206
Rio de Janeiro - RJ
TEL:55(21)3333-4899 TEL/FAX:55(21)2401-9958
Santa Barbara D’Oeste - SP
TEL:55(19)3455-2062 FAX:55(19)3454-6103
Norte, Nordeste, Centro Oeste
TEL:55(11)5643-0060 FAX:55(11)5641-9029
Escritorio BA / SE
TEL/FAX:55(71)3326-5232
Factory(Suzano)
Rodovia Índio Tibirica 1555, BAIRRO RAFFO, CEP 08620-000 SUZANO-SP, BRASIL
TEL:55(11)4746-5858 FAX:55(11)4746-5936
Argentina
Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Argentina Branch
Av. Mitre 891/899 CP(B1603CQI) Vicente Lopez Buenos Aires, ARGENTINA
TEL:54(11)4730-1433 FAX:54(11)4730-1411
Sucursal Cordoba
Av. Amadeo Sabattini, 1296, esq. Madrid Bº Crisol Sur – CP 5000, Cordoba,
ARGENTINA
TEL/FAX:54 (351) 456-6251
Mexico
Mitutoyo Mexicana, S. A. de C. V
Prolongación Industria Eléctrica No. 15 Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53370, MÉXICO
TEL:(01 55) 5312 5612
M3 Solution Center Monterrey
Av. Morones Prieto No 914. Oriente Int. 105 Col. La Huerta C.P. 67140 Guadalupe,
N.L., MÉXICO
TEL:(01 81) 8398 8228 FAX:(01 81) 8398 8227
M3 Solution Center Tijuana
Av. 2o. eje Oriente-Poniente No. 19075 Int. 18 Col. Cd. Industrial Nueva Tijuana C.P.
22500 Tijuana, B. C., MÉXICO
TEL:(01 664) 624 3644 FAX:(01 664) 647 5024
M3 Solution Center Querétaro
Acceso “C” No. 107 Col. Parque Industrial Jurica C.P. 76100 Querétaro, Qro.,
MÉXICO
TEL:(01 442) 340 8018 FAX:(01 442) 340 8017
M3 Solution Center Aguascalientes
Av. Aguascalientes no. 622 local 12 Centro Comercial El Cilindro, Fracc. Pulgas
Pandas Norte C.P. 20138 Aguascalientes Ags, MÉXICO
TEL:52 (449) 111 9944
Aguascalientes Sales/Technical Support Office
Av. Aguascalientes no. 622 local 12 Centro Comercial El Cilindro, Fracc. Pulgas
Pandas Norte C.P. 20138 Aguascalientes Ags
TEL: 52 (449) 111 9944
E-mail: mitutoyoags@mitutoyo.com.mx

Mitutoyo Corporation

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 213-8533, Japan
Tel: +81 (0)44 813-8230
Fax: +81 (0)44
813-8231
Internet: http://www.mitutoyo.co.jp/global.html

