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URZĄDZENIE DO BADANIA
RUCHLIWO ŚCI ZWIERZ ĄT CPP-01

(CONDITIONAL PLACE PREFERENCE – INFRARED BARREL)

Urz� dzenie CPP-01 słu� y do
badania ruchliwo� ci zwierz� t
laboratoryjnych poprzez � ledzenie
toru ruchu obiektu w dwóch osiach
(X i Y) i na dwóch poziomach (Z).
Podł� czony do urz� dzenia komputer
rejestruje przerwania wi� zek 	 wiatła
i na tej podstawie wylicza poło
 enie
zwierz� cia oraz parametry jego
ruchu.

Dane techniczne:

Wymiary komory: 45x45x30*
Wymiary całkowite: 54x54x35*
Materiały:                 szkło akrylowe, aluminium
Ilo �   fotokomórek: 64 (w dwóch poziomach)*
Cz� stotliwo� �  fali � wiatła: 940nm*
Szeroko� �  wi� zki: 2mm*
Odległo� �  m. fotokomórkami: 28mm*
Próbkowanie: 5Hz (0.2s)
Zasilanie: 230VAC
Długo� �  kabli przył� czeniowych: 7m*
Pobór pr� du: 1A
Sygnał wyj� ciowy:    transmisja szeregowa
Interfejs: RS422
Temperatura pracy: 0÷÷÷÷50°°°°C

* te parametry ka� dorazowo s�  uzgadniane z klientem.
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Budowa:

Urz� dzenie składa si  z
zamykanego pojemnika ze szkła
akrylowego wokół którego
rozmieszczone s!  fotokomórki na"
wiatło podczerwone. W ka# dej osi X i

Y umieszczono po 16 fotokomórek. dla
płaszczyzny bliskiej podstawie i po 16
dla płaszczyzny wy$ szej.

Na zdj% ciu obok płyta
elektroniki z odbiornikami barier
fotooptycznych.

Oprogramowanie:

Doł& czone oprogramowanie umo' liwia ( ledzenie do 10 klatek typu CPP-01
jednocze) nie.
Blokowy schemat poł* cze+
przedstawiono na rysunku obok.
Ka, da klatka CPP-01 poł- czona jest
indywidualnym kablem z jednym
zbiorczym zasilaczem. Zasilacz ten
pełni równie.  funkcj/  koncentratora
danych. Zasilacz poł0 czony jest
z komputerem za pomoc1  kabla
USB.
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Program CH01 umo3 liwia niezale4 n5  konfiguracj6  i programowanie bada7  dla ka8 dej
z przył9 czonych klatek.

W oknie głównym zwi: zanym z dan;  klatk<  na bie= > co uaktualniane s?  liczniki
przeci@ A  barier B wiatła dla obu poziomów – dolnego i górnego – niezaleC nie. Na bieD E co
wyliczana jest teF  długoG H  trasy obiektu oraz prI dkoJ K  L rednia.

Program umoM liwia teN  okreO lenie dla kaP dej klaki do czterech niezaleQ nych stref oraz
okreR lenie czasu przebywania obiektu w danej strefie. KaS dy z pomiarów moT e byU
zarchiwizowany na dysku twardym komputera.

DodatkowV  funkcjW  programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych pomiarów.
Program umoX liwia teY  eksport kaZ dego pomiaru do pliku w formacie Worda.


