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PROBYTE  kallistusmittari  
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PROBYTE   kallistusnäyttömittari on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden 
kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä ja valoilla korjaamaan 
kallistuskulman oikeaksi.   
Laite käsittää irrotettavan anturin ja digitaalisen näyttöyksikön.  
Tien kulmaa voidaan tarkkailla digitaalisella näytöllä, merkkivaloilla ja äänillä. 
 
Tekniset tiedot  
 
Mittausalue +/-90 astetta tai +/-100 % käyttäjän valitsemana. 100 % tarkoittaa 100 
senttimetrin nousua metrillä. 90 astetta tarkoittaa suoraa kulmaa.  
Mittausanturin kaapeli on 7 metriä pitkä ja sitä voi jatkaa tavallisella XRL3 
jatkokaapelilla. Anturissa on XRL3 koirasliitin johdon päässä.  
Anturin tarkkuus on 0.1astetta, resoluutio 0.01 astetta tai %. Kalibroitu alue on +/-90 
astetta.   
Näyttölaite on kaksirivinen, 20-merkinen LCD.  LCD:ssä on sininen taustavalo ja 
teksti ovat valkoisia.   
Tienteossa käytetään yleensä prosenttiasteikkoa.  Prosenttiasteikko on 2.222 kertaa 
kulma-asteikko.  
Laite ohjaa käyttäjää äänillä ja valoilla. Laite antaa jatkuvaa ääntä ja punaista valoa 
jos anturi on pienempi kuin tavoitekulma (target). Jos anturin kulma on suurempi 
kuin tavoitekulma vihreä valo vilkkuu ja laite antaa katkoääntä. Äänen voi säätää 
potentiometrilla sopivaksi  
  

 Käyttöjännite: akku 12 volttia, virta 0.2 A. Sulake 5*20mm 1.6A 
 Anturin sähköinen nollauksen säätö tehdään valintavivulla ja painonapilla.  
 Tavoitekulmapotentiometri +/-5.0 astetta tai prosenttia 
 Tavoitekulman toiminta-alueen hystereesisäätöalue 0-1.25 astetta tai prosenttia 
 Viiveen säätöalue on: 1–10 sekuntia 
 Liikuttaessa tiellä säädetään kulma eli target. Se tehdään valintavivulla ja 

paininapilla. Nyt voidaan säätää kohdekulma kulmapotentiometrilla oikeaksi ja 
sitten painetaan taas nappia, jolloin tavoitekulma menee talteen myös 
seuraavaa kertaa varten. 

 Äänenvoimakkuusnapilla säädetään merkkiäänien voimakkuus.  

 Alueen (asteet tai %) vaihto tehdään valintavivulla ja painonapilla. 
 Näyttölaitteen mitat 187*74*130 mm ilman säätönuppeja, paino 300g. 
 Näyttölaitteen asennusreikien mitat ovat 2*225 mm, 7 mm ruuvit tai 2*198 

mm 4 mm ruuvit. 
 Anturin mitat: 35 *90 *30mm 100 g. Näyttölaitteen asennusreikien mitat ovat 

2*225 mm, 7 mm ruuvit tai 2*198 mm 4 mm ruuvit. 
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Anturin toiminta 
 
Anturi perustuu Muratan SCL3300 kallistusanturiin. Pienikokoinen (5*5 mm) 
anturi antaa kolmen tason mittaukset 1/100 asteen tarkkuudella. Anturin 
prosessori lukee anturin 50 kertaa sekunnissa ja lähettää tiedon sarjaliikenteellä 
näytölle.  

  

 
Tässä on anturin periaatekuva.  

 
Anturin asennus 
 
Kytke anturi mitattavaan kohteeseen esim. tiehöylän terään siten, että anturin pisin 
sivu on terän kanssa samansuuntainen, poikittain tiehen nähden. Jos anturi 
käännetään 90 astetta vaakasuorassa, samalla anturilla voidaan mitata tien 
pituussuuntaista kaltevuutta. 90 asetetta kiertyvä asennuslevy nopeuttaa vaihtoa.  
Kiristä neljä asennusruuvia.  
Kytke punainen kaapeli näyttölaitteesta käyttöjännitteeseen (sisältää 1.6A sulakkeen) 
paikkaan, missä on sähkö( +12V) vain virran ollessa koneessa päällä. Toinen 
johto(sininen) kytketään koneen runkoon.  
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Näytön toiminta  
  --------------------- 
Kul -1.1 % < Tav 1.8 % 
Viive 5s 
--------------------------   
   
Ylärivi näyttää mitatun kulman ja sen laadun kulman (D) tai prosentit (%).   
Tav tavoitepotentiometrin arvon asteina tai kulmina. 
Jos kulma on hystereesisasetuksen sisällä, ei kumpikaan led anna ääntä.  
Alarivillä näytetään valintakytkimellä valittu asia. Valintakytkimen asian pitää 
painonapilla valita päälle, jos sitä haluaa muuttaa. Lämpötilaa ei voi muuttaa. 
 
Toisella rivillä on valintakytkimen arvo: 
1 Tavoitekulma  
2 Viive 
3 Lämpötila 
4 Aste tai %  
5 Hystereesin asetus 
6 Anturin nollaussäätö 
 
Anturin nollaus 
 
Kun anturi on asennettu, säädä anturi vesivaa’alla suoraan. Sähköisellä nollauksella 
voit tehdä hienosäädön. Valitse 6 Ant nollaus ja paina nappia. Paina ainakin näytön 
viiveen verran nappia. Näyttö menee nollille. Irrota nappi.  
Voit tarkastaa asennuksen ajamalla tiekoneesi vinolle tielle. Ota kallistuslukema ja 
käännä tiekone samalle paikalle toiseen suuntaan. Näytön pitää näyttää saman verran 
toiseen suuntaa asteita tai prosentteja. Jos etumerkki on väärä, käännä anturi 
vaakasuunnassa 180 astetta.     

 
Näytön viive  
 
Kun kone liikkuu, näytön kallistuskulma muuttuu nopeasti. Näyttöä on silloin vaikea 
lukea. Näytön oikealla päivitysviiveellä asian voi korjata. Perusasetus on 5 sekuntia. 
Jos haluat jonkun muun arvon (1 …10s), Valitse 2 Viive. Painamalla nappia näyttö 
liikkuu koko napin painon ajan 1 ja 10 s välillä automaattisesti.  Kun näytöllä on 
oikea arvo, lopeta painaminen. Viive menee automaattisesti muistiin.  
 
  --------------------- 
Kul -1.1 % < Tav 1.8 % 
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2 Viive 5s  
  --------------------- 
 
 

 Mittauksen laatu   
 
Voita valita sopivan arvon kulmalle joko asteina tai prosentteina.  Valitse 3 Muuta 
%/D  ja paina nappia, niin laatu muuttuu automaattisesti. Se tallentuu myös 
seuraavaa kertaa varten. 
  --------------------- 
Kul -1.1 % < Tav 1.8 % 
 
3 Muuta %/D  
  --------------------- 
 
  
  

Tavoitekulman säätö, äänimerkit ja merkkivalot 
 
Tiekonetta ajettaessa on vaikea seurata mittarin näyttöä, siksi laitteessa on 
tavoitekulmapotentiometri, merkkivalot ja äänellä toimiva ilmaisin. Tavoitekulmaa 
voidaan säätää alueella +/- 5.0. Tarkoituksena on tehdä laitteesta puoliautomaattinen 
kallistussäätö.  
Näytön ylimmällä rivillä näkyy mittauksen kulma ja tavoitekulma. Äänimerkki 
kuuluu sen mukaan onko kulma alle halutun arvon vai yli halutun arvon. 
Laiteessa on myös kaksi virhekulmalediä: vasemmalla on punainen ja oikealla vihreä 
led. Jos kulma on oikea tai hystereesin sisällä, molemmat ledit ovat sammuneina ja 
ääntä ei kuulu. 
Tavoitekulman rajat ohjaavat merkkivaloja. Led on punainen kun mitattu kulma on 
alle hystereesin tavoitearvosta.  Vihreä led vilkkuu kun kulma on yli tavoitearvon. 
Tavoitekulman ylityksestä ja alituksesta annetaan merkkiääni: jatkuva äänimerkki 
tavoitteen alituksesta ja sekunnin katkoääni tavoitteen ylityksestä. Äänen 
voimakkuutta voi säätää potentiometrillä. Jos kulmat ovat mielestäsi väärin päin, 
käännä anturia 180 astetta.  
  --------------------- 
Kul -1.1 % < Tav 1.8 % 
 
Säädä kohde    
  --------------------- 
 
Kun painat nappia, tulee näyttöön: 
  --------------------- 
Kul -1.1 % < Tav 0.8 % 
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2 Säädä kohde nyt 
--------------------- 
Nyt voit vääntää kulma potentiometrillä sopivan kulman itsellesi. 
Sitten painat taas nappia ja kulma talletetaan muistiin ja näyttöön tulee taas: 
--------------------- 
Kul -1.1 % < Tav -2.1 % 
 
6 Säädä kohde 
 --------------------- 
Nyt tavoitekulma menee muistiin. 
  
 

Tavoitekulman hyväksytyn alueen eli hystereesin säätö  
 
Isoa tiekonetta ei voi koskaan ajaa 0.1% tarkkuudella, mittauslaitteessa on hyväksytyn 
tavoitekulman alueen eli hystereesisäätö. Hystereesialuetta voi säätää välillä 0.0 .. 1.25 (% tai 
asetetta). Tätä hyväksyttyä aluetta voi säätää kääntämällä valintakytkintä hystereesisäädön kohdalle. 
5 Hystereesin asetus 
Paina asetus nappia ja hystereesi säätö muuttuu 0:n ja 1.5 asteen tai prosentin 
paikalle. Päästä irti asetusnapista, niin säätö on tehty. 
  
 
--------------------- 
Kul -1.1 % < Tav-2.1 % 
 
5 Hysteresis 50  
  --------------------- 
 
Jos säädön suunta on väärä, irrota nappi hetkeksi ja paina uudestaan. Aina kun irrotat 
napin, talletetaan hystereesiasetus muistiin.    
  

Kaikki asetukset ovat sekaisin?  
 
Mitä tehdä kun olet kokeillut asetuksia ja kaikki asetukset ovat aivan sekaisin?.  
Sammuta laite ja kytke se uudestaan, mutta nyt pitämällä nappia pohjassa. 
 
Näyttöön tulee kysymys:  
--------------------- 
Perusasetus. Asetus. 
 3 s aika 
--------------------- 
Se tarkoittaa, että tehdäänkö perussäädöt? 
Sinulla on 3 sekuntia aikaa painaa uudestaan nappia.  



 Kallistusnäyttöautomatiikka 03.09.2022 Page 7/7 

Näytössä vähenee sekunnit. 
Jos painoit nappia 3 sekunnin aikana, näyttöön tulee: 
--------------------- 
Perusasetus tehty 
  
--------------------- 
Jos et kolmeen sekuntiin painanut nappia, niin näyttöön tulee: 
--------------------- 
Ei tehty  
  
--------------------- 
Jos teit perusasetukset, niin saat 0.00% Offset arvo,  5 s näyttöviiveen, 0.25 
hystereesin, ja 0.00 % kulman. 

 
 

 
Yhteystiedot  

PROBYTE  Veisunkatu 17   33820 Tampere  www.probyte.fi    
Puh. 0456012074 email:oh3gdo@gmail.com 
   
 


