
137ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2008

Inklinometr
nowość w ofercie 
firmy Kübler

Epoka mechanicznych 
wychyłomierzy dobiegła końca. 

Dziś powszechnie są stosowane 
rozwiązania elektroniczne...

Inklinacja oznacza względne od-
chylenie od pozycji pionowej lub 
poziomej. Dzięki nowym dwuosio-
wym inklinometrom serii IS40 fir-
my Kübler GmbH w bardzo krótkim 
czasie i z dużą precyzją możemy 
określić odchylenie od pozycji ba-
zowej. Inklinometr firmy Kübler 
wykorzystuje do pomiaru efekt po-
jemnościowy. Pomiędzy okładzina-
mi kondensatora znajduje się masa 
wykonana z silikonu, zawieszona 
na sprężynach (także silikonowych). 
Zmiana położenia inklinometru po-
woduje mikroruchy masy znajdującej 
się pomiędzy okładzinami kondensa-
tora, co prowadzi do zmiany pojem-
ności pomiędzy elementem spręży-
stym a odpowiednią okładziną kon-
densatora. Różnica pojemności po-
między tymi elementami wyznacza 
kąt wychylenia inklinometru. Całość 
jest wykonana w technologii MEMS 
(Micro Electro-Mechanical Systems), 

dzięki czemu wymiary urządzenia 
są bardzo małe.

Zakresy pomiarowe urządzenia 
to: ±10o, ±45o, ±60o. Pozycję ze-
rową kąta można ustalić dowolnie 
(oczywiście nie przekraczając zakre-
su pomiarowego). Inklinometr po-
siada wyjścia analogowe: 4...20 mA 
lub 0,1...4,9 V. Oznacza to, że przy-
kładowo dla wyjścia analogowego 
prądowego wartość 12 mA odpowia-
da pozycji zerowej (0o). Czujnik jest 
zasilany napięciem stałym 5 VDC 
±0,25 V lub 10...30 VDC. Pobór 
prądu nie przekracza 20 mA. Roz-
dzielczość inklinometru jest zależna 
od zakresu pomiarowego. Wynosi 
ona odpowiednio ≤0,05o dla ±10o, 
≤0,1o dla ±45o, ≤0,15o dla ±60o. 
Temperaturowy zakres pracy urzą-
dzenia to –30...+70oC, natomiast sto-
pień szczelności wynosi IP67. Dzię-
ki tym parametrom urządzenie bez 
problemu może pracować w terenie 
otwartym. Obudowa o wymiarach 
20x30x60 mm wykonana jest z pla-
stiku PBT-GF20-V0. Inklinometr jest 
bardzo wytrzymały na wibracje oraz 
uderzenia (wibracje: 55 Hz, uderze-
nia: 30, 11 ms).

Dzięki wyżej wymienionym wła-
ściwościom urządzenie z powodze-
niem może być wykorzystywane 
w aplikacjach mobilnych (transpor-
towych), instalacjach baterii słonecz-
nych, urządzeniach medycznych itp. 
Więcej szczegółów na temat inklino-
metru można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.astat.com.pl
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