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Wstęp

Program 'Analiza' przeznaczony jest do wykorzystania w trzech dziedzinach: pomiar,
wizualizacja i analiza wyników. Pozwala na: wykonywanie pomiarów za pomocą różnych
urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników
pomiarów.

W opcji Krótka charakterystyka programu umieszczono opis niektórych możliwości programu.
Kolejny fragment Opis opcji zawiera dość szczegółowy przegląd wszystkich opcji programu.
Ostatni człon pomocy zawiera Dodatkowe informacje o programie oraz dane kontaktowe.

Można również skorzystać ze strony programu, na której istnieje możliwość pobrania różnych
wersji oprogramowania.

https://analiza.programy-mm.pl
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Krótka charakterystyka programu
Program 'Analiza' pozwala na: wykonanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń

pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów.
Obsługiwane są różne formaty plików (na przykład: '*.dbt', '*.dat', '*.mea', '*.asc', '*.iot', '*.csv',
'*.mec', '*.trc', '*.ana'), związane najczęściej z typami plików, generowanych przez obsługiwane
urządzenia pomiarowe. Dane do programu mogą być wynikami pomiarów, pochodzić z obliczeń,
symulacji czy też mogą być tworzone poprzez zapis do plików tekstowych.

W programie obsługiwane są takie urządzenia pomiarowe jak:
q karta pomiarowa PCMCIA firmy Advantech (PCIA-71A),
q karty pomiarowe PCMCIA firmy IOtech (12 bitowe i 16 bitowe),
q karta pomiarowa USB 1616HS-4 firmy Measurement Computing (16-bitowa),
q karta pomiarowa USB-204 firmy Measurement Computing (12-bitowa),
q karta pomiarowa USB DaqBoard3031 firmy IOtech (16-bitowa),
q miernik Therm (wykorzystywany w pomiarach cieplnych, stabilizacja cieplna układu

chłodzenia),
q miernik Almemo 5690-2 (wykorzystywany głównie w pomiarach cieplnych, w tym stabilizacja

cieplna układu chłodzenia),
q miernik Almemo 2690-8A (stabilizacja cieplna układu chłodzenia),
q urządzenia pomiarowe Hydrotechnik (model 5000 i 5050). Oprogramowanie

'Hydrocomsys/Win' oraz 'Hydrocomsys/Win32' zintegrowano z systemem 'Analiza',
umożliwiając obsługę urządzeń pomiarowych Hydrotechnik z poziomu systemu),

q wzmacniacz pomiarowy MGCplus (obsługa dysku PCMCIA i pomiary tensometryczne), firmy
HBM

q czujnik optyczny Correvit L-400 firmy Corrsys-Datron, służący do wyznaczania prędkości i
przemieszczeń pojazdów (współpraca z kartami pomiarowymi PCMCIA firmy IOtech i kartą
USB 1616HS-4),

q PCAN-USB-Adapter - pomiary różnego typu z wykorzystaniem szyny CAN,
q dwukanałowy termometr Tes.
Możliwe są również równoczesne pomiary wykonywane za pomocą skojarzeń wyżej
wymienionych urządzeń, na przykład miernik Therm plus miernik Tes. Program pozwala na
podgląd on-line rejestrowanych wartości, w postaci graficznej (przebiegi w czasie) lub cyfrowej
oraz na równoczesny zapis do pliku, w celu późniejszej analizy.

 Karty pomiarowe oraz inne, wymienione urządzenia, wykorzystywane są w dwóch grupach
pomiarów: pomiary dowolne i pomiary specjalne. Dla przypadku kart pomiarowych mogą być



Analiza

9 / 571

wykorzystywane trzy tryby pomiaru: standardowy, rozszerzony oraz tryb podglądu wartości
(monitoring). Możliwe jest również automatyczne powtarzanie rejestracji pomiarów, z wybraną
częstotliwością (np. co 15 min) i określonym maksymalnym czasem pracy (np. przez 24 godz). W
tej chwili opcja ta dotyczy tylko karty pomiarowej USB-204.

Program umożliwia między innymi wykonywanie następujących operacji na przebiegach:
równoczesną prezentację na ekranie wielu przebiegów (każdy we własnym okienku i układzie
współrzędnych):

lub



Analiza

10 / 571

nakładanie przebiegów na siebie (wykresy typu Yi(t)), jak przykładowo pokazano na
poniższym rysunku:

składanie przebiegów czasowych z eliminacją czasu (wykresy typu Yi_Yj), jak przedstawiono
na kolejnym rysunku: 
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wielokrotne powiększanie dowolnych fragmentów okien
zapis całych rysunków lub ich fragmentów, do plików lub ich bezpośredni wydruk
eksport zawartości pojedynczych okienek, ich złożeń lub też ich dowolnych fragmentów do
programów kalkulacyjnych: Excel, OpenOffice Calc
możliwość uporządkowania przebiegów w plikach pomiarowych; pliki mogą zawierać zbędne
kanały pomiarowe lub uszkodzone dane w poszczególnych kanałach, czy też nie odpowiada
nam kolejność zapisanych przebiegów; możemy dodatkowo zmniejszyć obszar na dysku,
niezbędny do przechowania plików pomiarowych
wybór z danego pliku określonych kanałów pomiarowych (przebiegów) i ich zapis do plików
wewnętrznych systemu Analiza, czyli plików typu '*.ana' lub plików typu '*.asc'. Pozwala to na
przykład na usuwanie zbędnych przebiegów a jednocześnie znacznie zmniejsza rozmiary
plików, ponieważ pliki typu '*.ana' są plikami binarnymi. Pliki typu '*.asc' ułatwiają
kojarzenie przebiegów uzyskanych za pomocą różnych urządzeń
porównanie plików pomiarowych (aktualnie pliki typu '*.asc', '*.mea' i '*.mec')
łączenie plików pomiarowych (pliki można łączyć ze sobą, w dowolnej kolejności i
zapisywać w jednym wspólnym pliku); aktualnie opcja dotyczy plików typu: '*.asc', '*.mea',
'*.iot' i '*.mec'
dodawanie i odejmowanie plików (dodawanie i odejmowanie wszystkich kanałów wybranych
plików); aktualnie opcja dotyczy tylko plików typu '*.mea'
synchronizację przebiegów rejestrowanych równocześnie na różnych urządzeniach
pomiarowych (na przykład: urządzenie pomiarowe MGCplus + karty PCMCIA, Hydrotechniki
5000, 5050 + karty PCMCIA, pliki programów PCAN-View lub PCAN-Explorer (zapis z
szyny CAN z wykorzystaniem na przykład PCAN-USB-Adapter) i karta pomiarowa USB-204
lub USB-1616HS-4)
synchronizację przebiegów rejestrowanych równocześnie na kilku różnych magistralach CAN
(za pomocą PCAN-Explorer i adapterów PCAN-USB)

W programie można wprowadzać opisy dla przebiegów, w dowolnych miejscach ekranu i w
czterech zdefiniowanych kierunkach. Wybiera się kolor i wysokość znaków opisów. Aktualnie
ostatni opis, może być zawsze wycofany. Można również umieszczać nagłówki z opisami
rysunków, w dwóch liniach, na górze lub z prawej strony ekranu.
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W przypadku pojedynczego przebiegu na ekranie zawsze wyświetlane są jego wartości
ekstremalne (max i min). Program na bieżąco wyświetla również współrzędne położenia myszki.
Można, w dowolnym momencie, wyłączyć wyświetlanie wartości ekstremalnych oraz
współrzędnych położenia myszki. Na ekranie standardowo jest również rozpięta siatka,
niezależnie czy analizujemy pojedynczy przebieg czy wiele, nałożonych przebiegów, czy też ich
dowolne fragmenty. W tym przypadku można również wyłączyć siatkę, korzystając z odpowiedniej
opcji konfiguracji.

Skale rysunków mogą być modyfikowane automatycznie lub też opcja ta może być wyłączona.
Po jej wyłączeniu, w przypadku powiększanych fragmentów okienek, współrzędne minimów i
maksimów na osiach, odpowiadają dokładnie współrzędnym wybranego, do powiększenia,
obszaru. Opcja ta pozwala na wybór skal przez użytkownika dla całego rysunku lub też dowolnego
fragmentu. Kolejny wariant to modyfikacja skal przez użytkownika. Opcja ta nie jest standardowo
włączona, aby z niej skorzystać należy ją włączyć. Po wybraniu pliku do analizy, przy włączonej
opcji modyfikacji skal przez użytkownika, lewym klawiszem myszki możemy zaznaczyć obszar
który chcemy powiększyć. W tym momencie pojawia się okienko dialogowe, w którym użytkownik
może wprowadzić własne skale. 

Istnieją również trzy typy kursora skojarzonego ze wskaźnikiem myszki: kursor pionowa linia,
kursor pozioma linia oraz kursor pionowa i pozioma linia. Dla pierwszego i trzeciego typu kursora
ustawienie myszki (linii pionowej) w dowolnym miejscu ekranu, dla przypadku przebiegów
nałożonych na siebie, powoduje odczyt i wyświetlenie wartości odciętej (wspólnej dla wszystkich
przebiegów) oraz wszystkich wartości rzędnych. Po włączeniu odpowiedniej opcji, możliwy jest
również ciągły pomiar odległości między dowolnymi punktami, w kierunku osi X jak i osi Y.

Program pozwala na automatyczne skalowanie przebiegów do dwóch osi rzędnych. Wybór
kanałów na poszczególne osie może się odbywać w sposób automatyczny lub ręczny. Obsługa
drugiej osi dotyczy zarówno wykresów typu Yi(t)) jak i wykresów Yi_Yj. Program na bieżąco
wyświetla współrzędne położenia myszki dla obu osi współrzędnych.

Program, po wybraniu odpowiednich opcji, pozwala na generację wykresów, dla wielu
zmiennych równocześnie, z: logarytmiczną osią X, z logarytmiczną osią Y lub z dwiema osiami
logarytmicznymi.
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Wykonując pomiar określonych wielkości nie zawsze wiemy, z jaką częstotliwością
próbkowania wystarczy przeprowadzić pomiar. Korzystając z programu, można ustalić
najmniejszą częstotliwość, przy której uzyskujemy zadowalające wyniki. W tym celu należy
wykonać kilka pomiarów próbnych, z największą dopuszczalną częstotliwością a następnie
skorzystać z opcji symulacja redukcji częstotliwości próbkowania. Wprowadzając różne stopnie
redukcji częstotliwości i obserwując zgodność uzyskanych przebiegów z przebiegami dokładnymi,
możemy dopasować właściwą częstotliwość próbkowania, dla określonych pomiarów.

W systemie udostępnione są algorytmy obliczeniowe pozwalające na wykonanie różnych
przekształceń przebiegów i tak mamy:

interpretator wyrażeń matematycznych, który umożliwia wykonywanie dość złożonych operacji
matematycznych, na poszczególnych kanałach pomiarowych (przebiegach) lub na zestawach
kanałów,
obliczanie pochodnych, całek,
usuwanie zakłóceń pomiarowych, filtrowanie i aproksymacje przebiegów,
autokorelacja i korelacja wzajemna
szybka transformata Fouriera FFT oraz odwrotna transformata Fouriera FFTB,
analiza widmowa i wyznaczanie parametrów sygnału. 

Program posiada moduły do pomiarów: 
charakterystyk trakcyjnych (trzy metody pomiaru)
pomiarów cieplnych, w tym badania stabilizacji cieplnej układu napędowego,
pomiarów przemieszczeń i prędkości
pomiarów tensometrycznych
pomiarów konstrukcji chroniących ROPS
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Kilka opcji systemu umożliwia wyznaczanie zmian w czasie naprężeń głównych oraz kąta
między nimi, w różnego typu rozetach tensometrycznych (rozeta dwu-tensometryczna, prostokątna i
delta). Wszystkie wielkości są prezentowane na wykresach czasowych. Wyznaczane jest również
maksymalne, z całego przebiegu, naprężenie zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-
Hencky'ego.

Do szacowania trwałości zmęczeniowej można skorzystać z metody RainFlow.

Możliwa jest również analiza obciążeń losowych i generacja bloków obciążeń dla
przyśpieszonych badań stanowiskowych. W tym celu zastosowano dwie, jedno-parametryczne
metody obliczeniowe: metodę zliczania ekstremów i metodę pełnych cykli oraz metodę dwu-
parametryczną - metodę częstości wystąpień. Metodę dwu-parametryczną wspierają dwa moduły
programu: Transformacja wyników badań wykonanych dla jednej maszyny na inne oraz
Konfiguracja zestawu obciążeń (procentowy udział różnych warunków badań na przykład ze
względu na rodzaj podłoża).

Dla dowolnych przebiegów czasowych i wielu kanałów równocześnie można generować
histogramy dwóch rodzajów, o wspólnych lub różnych zakresach sygnałów dla poszczególnych
kanałów pomiarowych. Można wybierać ilość poziomów amplitudy oraz typ wykresu: częstości
wystąpień, prawdopodobieństwo lub udział procentowy.

Istnieje również opcja programu ‘Raporty’, która ma docelowo służyć do automatycznej
generacji raportów z badań. Aktualnie taka możliwość istnieje w przypadku opracowania
wyników:

badań przekładni hydrokinetycznych (charakterystyki bezwymiarowe, opory przepływu, opory
własne oraz porównanie charakterystyk),
badań hamulców wg normy PN-EN ISO 3450,
wyznaczania mocy i energii tarcia sprzęgieł - badania skrzyń biegów (częściowo),
badań sztywności amortyzatorów, sprężyn itp.,
badań charakterystyk trakcyjnych spycharek,
badań charakterystyk trakcyjnych ładowarek.

Dostępna jest również strona programu, z której można między innymi pobrać oprogramowanie.

https://analiza.programy-mm.pl
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Strona programu
Strona programu:  https://analiza.programy-mm.pl

Opis opcji

Plik

Edycja

Widok

Konfiguracja

Pomiary dowolne

Pomiary specjalne

Obliczenia

Raporty

Okno

Pomoc

https://analiza.programy-mm.pl
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Plik
Wybór pliku

Operacje na plikach

Synchronizacja plików

Drukuj - zapisz rysunek

Zakończenie
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Wybór pliku

Wybierz plik

Uporządkuj kanały pliku *.asc, *.iot, *.mec
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Wybierz plik

Opcja ta uruchamia standardowe okienko dialogowe Otwórz, pokazane na poniższym rysunku:

gdzie można wybrać, skasować, uruchomić różnego typu pliki czy też sprawdzić ich parametry
(typ, rozmiar, datę utworzenia itd.). Wyróżnione zostały następujące typy plików (danych):
   
Karty pomiarowe PC         *.dbt
Karty pomiarowe PC         *.dat
Wzmacniacz pomiarowy MGCplus   *.mea
Wzmacniacz pomiarowy MGCplus *.bin
Karta PCMCIA (Advantech)   *.asc
Komputer pomiarowy Trunsduction     *.asc
Karty PCMCIA (IOtech)      *.iot
Karty USB-1616HS-4, USB-204 (MC) *.mec
Hydrotechniki 5000,5050,5060, Insite *.txt
Hydrotechnik 5060, urządzenie VZM 300 *.csv
Miernik THERM i ALMEMO 5690-2 *.the
Fluke Hydra Data Bucket 2635A *.hyd
Miernik Svan106, pliki audio *.wav
Pliki programu ANALIZA   *.ana
Pliki progr. PCAN-View, PCAN-Explorer *.trc
Pliki podglądu *.pod
Pliki tekstowe             *.txt
Dowolne pliki              *.*

W przypadku plików typu: '*.dbt', '*.dat', '*.mea', '*.bin', '*.asc', '*.iot', '*.mec', '*.csv', ‘*.the’,
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'*.hyd', '*.wav', '*.ana', '*.trc','*.pod', po ich wybraniu, w okienkach rysowane są przebiegi i
możliwa jest dalsza analiza danych, na przykład nakładanie przebiegów na siebie (wykresy typu
Yi(t)) czy też składanie przebiegów czasowych z eliminacją czasu (wykresy typu Yi_Yj) itd. Dla
plików z innymi rozszerzeniami (np: '*.pas', '*.for', ‘*.txt.’, '*.*') zachowanie programu zależy od
typu rozszerzenia, dodatkowych informacji zawartych w plikach oraz obecności w katalogu innych
plików.
Niektóre typy plików zawierają w sobie dodatkowo rożne warianty formatów. Na przykład dla
plików z rozszerzeniami *.trc (pliki z danymi z szyn CAN - CAN 2.0A, 2.0B z uwzględnieniem
normy J1939), występują cztery różne formaty zapisu tych plików. Program Analiza automatycznie
rozpoznaje typ formatu, czyta zawartość pliku i odpowiednio ją interpretuje.
Po wybraniu pliku, określonego typu, na ekranie może się pojawić komunikat, jak pokazano
przykładowo poniżej:

Wyłączenie opcji ‘Pytaj mnie ponownie’ i potwierdzenie przyciskiem Nie spowoduje, że program
nie będzie więcej pytał o generację nowego pliku typu ‘Opis_kan_xxx’, do momentu aż zmieniony
zostanie typ pliku (plik z innym rozszerzeniem).
Na ekranie pojawia się okienko czytania danych:

Dla niektórych typów plików, może się również generować okienko pozwalające na modyfikację
poziomu poszczególnych lub wszystkich przebiegów – sprowadzanie początków przebiegów do
zera.

Dla plików typu '*.mea' wyświetlane jest dodatkowe okienko 'Typ analizy i parametry', pokazane
poniżej.
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Jeżeli podczas ładowania pliku program stwierdzi, że zakres danych na określonym kanale
przekracza zakres zdefiniowany przez użytkownika w pliku ‘Opis_kan_xxx’, wówczas na ekranie
wypisywany jest komunikat.

Komunikat ten można wyłączyć odznaczając opcję ‘Informuj ponownie’. Po naciśnięciu przycisku
Kontynuuj na ekranie pojawia się okienko z zawartością wybranego pliku (z przebiegami), jak
pokazano na przykładowym rysunku:
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Każde okno, w tym z zestawem przebiegów, można powiększyć do rozmiaru pełnego ekranu.
Korzystając z lewego klawisza można wybierać poszczególne okienka i na nich wykonywać różne
operacje (na przykład wielokrotne powiększanie fragmentów rysunku).

Można również nakładać okienka z wybranymi przebiegami na siebie (wielokrotny wybór
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poszczególnych przebiegów za pomocą lewego klawisza myszki), jak pokazano poniżej:

Użycie prawego klawisza myszki spowoduję powrót ekranu z zestawem przebiegów. Zamknięcie
podglądu zawartości pliku i wybór kolejnego pliku pomiarowego wykonuje się poprzez
naciśnięcie prawego klawisza myszki, z myszką znajdującą się w aktywnym oknie zestawu
przebiegów. Pojawia się wówczas zapytanie:
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Jeżeli zostanie wybrany przycisk Tak, to na ekranie wyświetla się ponownie okienko wyboru
pliku.

Uwaga ogólna: najczęściej naciśnięcie lewego klawisza myszki powoduje wybranie jakiejś opcji,
okienka itd. a naciśnięcie prawego klawisza myszki powoduje zakończenie pewnego etapu
działania programu, wycofanie się do poprzedniego ustawienia, czasami z odpowiednim
komunikatem na ekranie.
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Uporządkuj kanały pliku *.asc, *.iot, *.mec

Czasami istnieje konieczność uporządkowania przebiegów w plikach pomiarowych. Pliki mogą
zawierać zbędne kanały pomiarowe lub uszkodzone dane w poszczególnych kanałach czy też nie
odpowiada nam kolejność zapisanych przebiegów. Korzystając z tej opcji możemy przebiegi w
plikach pomiarowych uporządkować odzyskując przy okazji miejsce na dysku, które jest
niezbędne do przechowania tych plików.
W celu uporządkowania kanałów danego pliku, po wybraniu opcji 'Uporządkuj kanały...', w
standardowym okienku Otwórz, wybieramy interesujący nas plik pomiarowy.

Po wybraniu pliku pojawia się okienko dialogowe 'Porządkowanie kanałów pomiarowych', jak
pokazano poniżej.
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W okienku znajdują się trzy kolumny: 'nr kanału', kanał aktualny' oraz 'kanał nowy'. Druga i
początkowo trzecia kolumna zawierają kanały pomiarowe jakie aktualnie istnieją w pliku.
Kolumna druga nie jest edytowalna, natomiast w kolumnie trzeciej możemy wprowadzać zmiany w
kolejności kanałów lub eliminować niektóre z nich. Przykładowo na poniższym rysunku
zamieniono miejscami kanały 1,2 z 3,4.
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Zaznaczenie pola 'Zapamiętaj ustawienia' spowoduje że każdy kolejno otwierany plik będzie tak
samo modyfikowany, jak pierwszy plik. Wybranie przycisku Anuluj pozostawi oryginalny plik
pomiarowy bez zmian. Jeśli zatwierdzimy wprowadzone zmiany przyciskiem Zatwierdź, pojawi
się następujący komunikat:

Zmodyfikowany plik pomiarowy oraz odpowiadający mu opis kanałów zostaną zapisane w
podkatalogu. Do nazwy głównej pliku zostanie dodane oznaczenie '_n'. 

Poniżej przedstawiono podgląd oryginalnego pliku pomiarowego
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oraz podgląd pliku zmodyfikowanego (kanały 1 i 2 zamienione miejscami z kanałami 3 i 4).

Aktualnie opcja ta jest dostępna tylko dla plików typu *.asc, *.iot  i *.mec.
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Operacje na plikach

Zapisz przebiegi lub ich fragmenty do plików *.ana i *.asc

Porównaj pliki (*.mea)

Połącz pliki  (*.asc), (*.mea), (*.iot), (*.mec)

Operacje na plikach (*.mea)
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Zapisz przebiegi lub ich fragmenty do plikow *.ana i *.asc

Możliwy jest zapis przebiegów lub ich fragmentów w plikach Analizy oznaczonych jako '*.ana',
dzięki czemu uzyskuje się:
· możliwość selekcji i zapisu tylko wybranych przebiegów pomiaru
· znaczne zmniejszenie rozmiarów plików pomiarowych (na przykład plików typu '*.asc')
· wycinanie fragmentów pojedynczych przebiegów lub całych grup przebiegów (nałożenie

okienek)
· dla wyciętych fragmentów przebiegów możliwość tworzenia wykresów Yi_Yj (histereza =>

pojedyncze pętle)

Możliwa jest równoczesna generacja plików typu '*.asc' (pliki tekstowe bardzo łatwo
odczytywane przez różne programy).
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Porównaj pliki (*.asc, *.mea, *.mec)

Porównanie plików realizowane jest poprzez wczytanie na wspólny ekran dwóch plików z danymi
(na przykład plików pomiarowych wykonanych w różnym czasie), które wyróżnione są innymi
kolorami przebiegów.

Pliki te mogą być pobierane z różnych lokalizacji łącznie ze skojarzonymi z nimi plikami
‘Opis_kan_xxx’. Mając do dyspozycji tak przygotowane przebiegi, można skorzystać ze
wszystkich opcji Analizy, jak dla przypadku pojedynczego pliku. Opcja jest aktualnie dostępna
tylko dla plików typu '*.asc', '*.mea' i '*.mec'.
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Połącz pliki (*.asc), (*.mea), (*.iot), (*.mec)

Wszystkie lub wybrane pliki, określonego typu, uzyskane podczas pomiarów można łączyć ze
sobą, w dowolnej kolejności i zapisywać w jednym wspólnym pliku, o nazwie 'Calosc.*'. Opcja
ta umożliwia uzyskanie całych przebiegów, na przykład w przypadku ograniczeń pamięci przy
zapisie podczas pojedynczych pomiarów. Opcja jest aktualnie dostępna dla plików typu '*.asc',
'*.mea', '*.iot' oraz '*.mec'.
Opcja ta uruchamia standardowe okienko dialogowe Otwórz, w którym wybieramy pierwszy plik.
Po otwarciu pliku jego zawartość jest rysowana na ekranie. Należy kontynuować wybór kolejnego
pliku, itd. W tle kolejne pliki są łączone w jeden zsumowany plik, o nazwie 'Calosc', z określonym
rozszerzeniem.
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Operacje na plikach (*.mea)

Opcja umożliwia wykonanie wybranych operacji na całych plikach. Aktualnie dostępne są dwie
operacje: ‘Dodaj pliki’ i ‘Odejmij pliki’. Wybrana operacja na plikach dotyczy wszystkich
przebiegów. W przypadku różnej ilości przebiegów w plikach, operacja dotyczy maksymalnej,
wspólnej ich ilości, branych w kolejności ich występowania. W przypadku różnej ilości próbek w
przebiegach pliku pierwszego i drugiego, operacja dotyczy maksymalnej, wspólnej ilości próbek.

Przykładowo wybranie operacji ‘Dodaj pliki’ powoduje następujące zdarzenia:
1. pojawia się okienko wyboru pierwszego pliku do otwarcia, wybiera się katalog i plik, czytane

są dane,
2. pojawia się okienko wyboru drugiego pliku do otwarcia, wybiera się katalog i plik, czytane są

dane,
3. uzgodnienie wspólnej ilości przebiegów i ilości próbek przypadających na każdy przebieg,
4. wykonanie operacji, czyli dodanie do siebie wartości rzędnych (Y), poszczególnych

przebiegów w plikach pierwszym i drugim (plik1_k1 + plik_2_k1, plik1_k2 + plik_2_k2,...),
5. prezentacja w okienku przebiegów wynikowych.
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Synchronizacja plików

Synchronizuj pliki: *.mea + *.iot | *.asc => MGCplus + karty PCMCIA

Synchronizuj pliki: *.mea + *.asc => MGCplus + komputer pomiarowy Trunsduction

Synchronizuj pliki: *.iot + *.txt =>  karty PCMCIA + Hydrotechniki 5000, 5050 i 5060

Synchronizuj pliki: *.trc + *.mec =>  PCAN-View + karta USB-204 | USB-1616HS-4

Synchronizuj pliki: *.trc + *.mec =>  PCAN-Explorer + karta USB-204 | USB-1616HS-4

Synchronizuj sygnały pliku: *.trc => PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci CAN)
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Synchronizuj pliki: *.mea + *.iot | *.asc => MGCplus + karty PCMCIA

Ponieważ urządzenia pomiarowe często nie zapewniają pomiarów wszystkich potrzebnych
wielkości (na przykład dysponują za małą ilością kanałów lub pozwalają podłączyć tylko
określone czujniki), czasami zachodzi konieczność użycia równocześnie kilku urządzeń.
Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych na dwóch urządzeniach
pomiarowych, w przypadku rejestracji przez obydwa urządzenia jednej wspólnej wielkości lub
tylko nałożenia na siebie przebiegów.
Możliwa jest synchronizacja plików '*.mea', uzyskanych za pomocą mostka tensometrycznego
MGCplus oraz plików typu:
=> '*.asc', zarejestrowanych przy pomocy karty pomiarowej PCMCIA firmy Advantech (typ PCIA-

71A),
=> '*.asc' lub '*.iot' (pliki binarne), zarejestrowanych przy pomocy kart pomiarowych PCMCIA

firmy IOTech,
Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pokazuje się okienko dialogowe, jak poniżej:

Należy wybrać typ pliku z jakim będzie synchronizowany plik z rozszerzeniem 'mea'. Jeśli na
przykład zostanie wybrany typ pliku 'iot' wówczas  proces synchronizacji rozpocznie się od
otwarcia wybranego pliku typu 'mea'.
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Podczas otwierania pliku pojawia się dodatkowe okienko, w którym ustalamy typ analizy oraz
parametry dla przypadku rejestracji odkształceń. W przypadku pomiaru tylko ciśnień, parametry
ustawione w tym okienku nie są brane pod uwagę.

W kolejnym okienku wybierany jest plik typu 'iot', skorelowany z plikiem wybranym poprzednio.
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Na poniższym rysunku pokazano następne okienko dialogowe synchronizacji plików, w którym
sygnał z drugiego kanału pliku '*.mea', mostka pomiarowego MGCplus, odpowiada sygnałowi z
pierwszego kanału pliku '*.iot', karty pomiarowej PCMCIA.

Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź, na ekranie rysowane są przebiegi zarówno z pliku 'mea' jak i
pliku 'iot'. Pliki pomiarowe mogą być rejestrowane z różną częstotliwością próbkowania i
wówczas zanim zostanie wyświetlony poniższy rysunek musi zostać przeprowadzone dopasowanie
częstotliwości. Odbywa się to automatycznie poprzez odpowiednie procedury numeryczne
programu. Uzyskane przebiegi można poddać dalszej analizie na przykład nakładając na siebie
wybrane przebiegi z obu urządzeń.
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Synchronizuj pliki: *.mea + *.asc => MGCplus + komputer pomiarowy Trunsduction

Ponieważ urządzenia pomiarowe często nie zapewniają pomiarów wszystkich potrzebnych
wielkości (na przykład dysponują za małą ilością kanałów lub pozwalają podłączyć tylko
określone czujniki), czasami zachodzi konieczność użycia równocześnie kilku urządzeń.
Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych na dwóch urządzeniach
pomiarowych, w przypadku rejestracji przez obydwa urządzenia jednej wspólnej wielkości.

Opcja ta zapewnia synchronizację plików '*.mea' uzyskanych za pomocą mostka tensometrycznego
MGCplus oraz plików typu '*.asc' zarejestrowanych przy pomocy komputera pomiarowego
Trunsduction.
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Synchronizuj pliki: *.iot + *.txt =>  karty PCMCIA + Hydrotechniki 5000, 5050 i 5060

Ponieważ urządzenia pomiarowe często nie zapewniają pomiarów wszystkich potrzebnych
wielkości (na przykład dysponują za małą ilością kanałów lub pozwalają podłączyć tylko
określone czujniki), czasami zachodzi konieczność użycia równocześnie kilku urządzeń.
Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych na dwóch urządzeniach
pomiarowych, w przypadku rejestracji przez obydwa urządzenia jednej wspólnej wielkości lub
tylko nałożenia na siebie przebiegów. Opcja ta zapewnia synchronizację plików '*.iot', uzyskanych
za pomocą kart pomiarowych PCMCIA firmy IOTtech oraz plików typu '*.txt', zarejestrowanych
przy pomocy urządzeń Hydrotechnik 5000, Hydrotechnik 5050 lub Hydrotechnik 5060.
Przykładowo na poniższym rysunku pokazano okienko dialogowe synchronizacji plików, w którym
sygnał z 4 kanału (ciśnienie oznaczone jako pA) pliku '*.iot' karty pomiarowej PCMCIA,
odpowiada sygnałowi z kanału 1 (ciśnienie oznaczone jako p1) pliku '*.txt' Hydrotechnika.

Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź pojawiają się kolejno dwa klasyczne okienka dialogowe
Open, w których należy wybrać synchronizowane pliki. Efektem tych działań będzie rysunek
pokazany poniżej, w którym zostają nałożone przebiegi z pierwszego pliku (pięć pierwszych
kanałów) i drugiego pliku pomiarowego (trzy kanały). Kanały na podstawie których przebiegała
synchronizacja to kanał 4 (pA) oraz kanał 6 (p1). 
Pliki pomiarowe mogą być rejestrowane z różną częstotliwością próbkowania (tak też było w
analizowanym przypadku) i wówczas zanim zostanie wyświetlony poniższy rysunek musi zostać
przeprowadzone dopasowanie częstotliwości. Odbywa się to automatycznie poprzez odpowiednie
procedury numeryczne programu.
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Nakładając na siebie przebiegi ciśnienia pA oraz p1 możemy sprawdzić jakość synchronizacji
plików pomiarowych.
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W przypadku problemów z automatyczną synchronizacją możemy skorzystać z wprowadzenia
korekcji ręcznej, korzystając z pliku 'wart_dt.txt' umieszczonego w katalogu roboczym. W pliku
tym można wpisać wartość przesunięcia czasu 'dt' pomiędzy synchronizowanymi kanałami.
Wartość ta może być dodatnia lub ujemna, w zależności od kierunku przesunięcia. Jeżeli dt=0
wówczas synchronizacja przebiega w sposób automatyczny.
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Synchronizuj pliki: *.trc + *.mec => PCAN-View + karta USB-204 | USB-1616HS-4

Czasami konieczne jest wykonanie złożonych pomiarów z wykorzystaniem kilku torów
pomiarowych i wówczas zachodzi potrzeba synchronizacji przebiegów uzyskanych różnymi
metodami. Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych na dwóch
urządzeniach pomiarowych (niekoniecznie uruchomionych w tym samym czasie). Opcja ta
zapewnia synchronizację plików '*.trc', uzyskanych za pomocą programu PCAN-View z szyny
danych CAN (na przykład ze sterownika Rexrotha RC12-10/30) oraz sygnałów pomiarowych z
karty pomiarowej (na przykład USB-204 lub USB-1616HS-4).

Ponieważ program PCAN-View nie pozwala na selekcję zapisywanych sygnałów z szyny
CAN, rejestracja dotyczy zarówno sygnałów (adresów) niezbędnych jak i takich, które nie będą
przydatne, ale niestety obciążają bufor pamięci programu. Aktualnie pamięć programu pozwala na
rejestrację 1 mln ramek. Program zapisuje wyniki w trybie tekstowym, co skutkuje plikami o
bardzo dużych objętościach, sprawiających problemy podczas ich analizy.

Zapisywane przebiegi z szyny CAN, w ramach poszczególnych plików pomiarowych, są
przesunięte względem siebie w czasie jak również mają zmienną długość kroku próbkowania, co
powoduje olbrzymie problemy z ich dalszą interpretacją i obróbką. Do programu Analiza napisano
dwa moduły oprogramowania:
1. moduł odczytujący pliki programu PCAN-View i dekodujący kolejne ramki CAN do

przebiegów czasowych poszczególnych sygnałów pomiarowych
2. moduł, który realizuje wewnętrzną synchronizację sygnałów w plikach pomiarowych z szyny

CAN (uzgodnienie czasu początkowego oraz wspólnego kroku próbkowania, zgodnego z
częstotliwością próbkowania drugiego urządzenia (karty pomiarowej).

Synchronizacja zarówno wewnętrzna (pliki z szyny CAN) jak i zewnętrzna (pliki z szyny CAN i z
karty pomiarowej) może odbywać się cyklicznie, kolejno dla każdej pary skojarzonych plików
pomiarowych.

Na poniższym rysunku pokazano okienko dialogowe synchronizacji plików *.trc i *.mec. Należy
wpisać, wkleić lub wybrać za pomocą przycisku [...], znajdującego się po prawej stronie pola
edycyjnego, folder z plikiem pomiarowym *.trc, a następnie postępując podobnie wybrać folder z
plikiem pomiarowym *.mec (plik zarejestrowany kartą pomiarową). Folder docelowy, z
wynikowym plikiem synchronizacji, jest tworzony przez program automatycznie. 

Kolejny rysunek przedstawia wybór folderów z plikami pomiarowymi za pomocą przycisku [...].
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Po wybraniu obu folderów, trzeci folder, przeznaczony dla pliku wynikowego, jest zakładany
przez program. Jeśli folder już istnieje, program korzysta z niego.

Wybranie przycisku Zakończ oznacza rezygnację z dalszego przetwarzania danych. Użycie
przycisku Kontynuuj powoduje uruchomienie kolejnego okienka dialogowego. Okienko to dotyczy
wyboru interesujących nas adresów z szyny CAN. Wszystkie dostępne adresy są wyświetlane w
dwóch systemach zapisu liczb: w systemie szesnastkowym (po lewej stronie) oraz w systemie
dziesiętnym (po prawej stronie). Nie ma znaczenia w którym polu wyboru wskaże się adresy,
wystarczy to zrobić w jednym z systemów zapisu liczb. Można również wybrać wszystkie adresy
poprzez zaznaczenie pola 'Wybierz wszystkie'. Pole 'Pytaj mnie za każdym razem' pozwala, po
zaznaczeniu, na wielokrotny wybór adresów, w przypadku analizy kolejnych plików
pomiarowych. Jeśli pozostanie puste, to podczas analizy nowych plików pomiarowych, okienko z
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wyborem adresów nie będzie się pojawiać .

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź uruchamia cały proces synchronizacji dla wybranej pary
skojarzonych plików pomiarowych. Program kończąc obliczenia zapisuje ich wyniki do pliku
wynikowego oraz wyświetla cały zestaw przebiegów, z obu urządzeń pomiarowych. Przebiegi te
można dalej w dowolny sposób analizować. Poniżej przedstawiono przykładowe,
zsynchronizowane przebiegi plus dodatkowe 4 przebiegi obliczeniowe, dołączone jako ostatnie.
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Synchronizuj pliki: *.trc + *.mec => PCAN-Explorer + karta USB-204 | USB-1616HS-4

W przypadku wykonywania złożonych pomiarów, z wykorzystaniem kilku torów
pomiarowych, istnieje potrzeba synchronizacji przebiegów uzyskanych różnymi metodami.
Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych z trzech lub więcej torów
pomiarowych (urządzenia pomiarowe niekoniecznie muszą być uruchomione w tym samym
momencie czasu). Opcja ta zapewnia synchronizację plików '*.trc', zarejestrowanych za pomocą
programu PCAN-Explorer z dwóch (lub więcej) szyn danych CAN (na przykład ze sterownika
Rexrotha RC12-10/30 i jednostki ECM silnika spalinowego) oraz sygnałów pomiarowych z karty
pomiarowej (na przykład USB-204 lub USB-1616HS-4).

Program PCAN-Explorer pozwala na selekcję zapisywanych sygnałów z szyn CAN, poprzez
wykorzystanie filtrów. W zasadzie nie ma ograniczeń maksymalnego czasu zapisu plików,
natomiast program zapisuje wyniki w trybie tekstowym, co przy dużej częstotliwości i czasie
pomiaru, skutkuje plikami o bardzo dużych objętościach. Zapisywane przebiegi z szyn CAN, w
ramach poszczególnych plików pomiarowych, są przesunięte względem siebie w czasie, jak
również mają zmienną długość kroku próbkowania, co powoduje olbrzymie problemy z ich dalszą
interpretacją i obróbką. Do programu Analiza napisano dwa moduły oprogramowania:
1. moduł odczytujący pliki programu PCAN-Explorer (w 4 różnych formatach, formaty

rozpoznawane automatycznie) i dekodujący kolejne ramki CAN do przebiegów czasowych 
poszczególnych sygnałów pomiarowych

2. moduł, który realizuje wewnętrzną synchronizację sygnałów w plikach pomiarowych z szyn
CAN (uzgodnienie czasu początkowego oraz wspólnego kroku próbkowania, zgodnego z
częstotliwością próbkowania drugiego urządzenia (karty pomiarowej).

Synchronizacja zarówno wewnętrzna (pliki z szyn CAN) jak i zewnętrzna (pliki z szyn CAN i z
karty pomiarowej) może odbywać się cyklicznie, kolejno dla każdej pary skojarzonych plików
pomiarowych.

Na poniższym rysunku pokazano okienko dialogowe synchronizacji plików *.trc i *.mec. Należy
wpisać, wkleić lub wybrać za pomocą przycisku [...], znajdującego się po prawej stronie pola
edycyjnego, folder z plikiem pomiarowym *.trc, a następnie postępując podobnie wybrać folder z
plikiem pomiarowym *.mec (plik zarejestrowany kartą pomiarową). Folder docelowy, z
wynikowym plikiem synchronizacji, jest tworzony przez program automatycznie. 

Kolejny rysunek przedstawia wybór folderów z plikami pomiarowymi za pomocą przycisku [...].
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Po wybraniu obu folderów trzeci, przeznaczony dla pliku wynikowego, jest zakładany przez
program. Jeśli folder już istnieje, program korzysta z niego.

Wybranie przycisku Zakończ oznacza rezygnację z dalszego przetwarzania danych. Użycie
przycisku Kontynuuj powoduje uruchomienie kolejnego okienka dialogowego. Okienko to dotyczy
wyboru interesujących nas adresów z szyny CAN. Wszystkie dostępne (po filtracji) adresy są
wyświetlane w dwóch systemach zapisu liczb: w systemie szesnastkowym (po lewej stronie) oraz
w systemie dziesiętnym (po prawej stronie). Nie ma znaczenia w którym polu wyboru wskaże się
adresy, wystarczy to zrobić w jednym z systemów zapisu liczb. Można również wybrać wszystkie
adresy poprzez zaznaczenie pola 'Wybierz wszystkie'. Pole 'Pytaj mnie za każdym razem' pozwala,
po zaznaczeniu, na wielokrotny wybór adresów, w przypadku analizy kolejnych plików
pomiarowych. Jeśli pozostanie puste, to podczas analizy nowych plików pomiarowych, okienko z
wyborem adresów nie będzie się pojawiać .
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Naciśnięcie przycisku Zatwierdź uruchamia cały proces synchronizacji dla wybranej pary
skojarzonych plików pomiarowych. Program kończąc obliczenia zapisuje ich wyniki do pliku
wynikowego oraz wyświetla cały zestaw przebiegów, z obu urządzeń pomiarowych. Przebiegi te
można dalej w dowolny sposób analizować. Poniżej przedstawiono przykładowe,
zsynchronizowane przebiegi (z dwóch szyn CAN oraz karty pomiarowej) plus dodatkowe 4
przebiegi obliczeniowe, dołączone jako ostatnie.
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Synchronizuj sygnały pliku: *.trc => PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci CAN)

Synchronizuj sygnały pliku: *.trc => PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci CAN) - przekładnie
boczne

Opcja ta w szczególności dotyczy analizy wyników pomiarów przekładni bocznych. W
przypadku wykonywania złożonych pomiarów, z wykorzystaniem kilku torów pomiarowych,
istnieje potrzeba synchronizacji przebiegów uzyskanych różnymi metodami. Opisywana opcja
pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych z trzech lub więcej torów pomiarowych. Opcja
ta zapewnia synchronizację plików '*.trc', zarejestrowanych za pomocą programu PCAN-Explorer
z dwóch (lub więcej) szyn danych CAN (na przykład ze sterownika Rexrotha RC12-10/30,
jednostki ECM silnika spalinowego oraz trzeciej sieci CAN z czujnikami ciśnienia).

Program PCAN-Explorer pozwala na selekcję zapisywanych sygnałów z szyn CAN, poprzez
wykorzystanie filtrów. W zasadzie nie ma ograniczeń maksymalnego czasu zapisu plików,
natomiast program zapisuje wyniki w trybie tekstowym, co przy dużej częstotliwości i czasie
pomiaru, skutkuje plikami o bardzo dużych objętościach. Zapisywane przebiegi z szyn CAN, w
ramach poszczególnych plików pomiarowych, są przesunięte względem siebie w czasie, mają
różny krok próbkowania, jak również mają zmienną długość kroku próbkowania, co powoduje
olbrzymie problemy z ich dalszą interpretacją i obróbką. Do programu Analiza napisano dwa
moduły oprogramowania:
1. moduł odczytujący pliki programu PCAN-Explorer (w 4 różnych formatach, formaty

rozpoznawane automatycznie) i dekodujący kolejne ramki CAN do przebiegów czasowych 
poszczególnych sygnałów pomiarowych

2. moduł, który realizuje wewnętrzną synchronizację sygnałów w plikach pomiarowych z szyn
CAN (uzgodnienie czasu początkowego oraz wspólnego kroku próbkowania).

Synchronizacja wewnętrzna (pliki z szyn CAN) może odbywać się cyklicznie, kolejno dla każdego
pliku pomiarowego.

Po wybraniu opcji "Synchronizuj sygnały pliku: *.trc => PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci
CAN)" na ekranie pojawia się okienko dialogowe Otwórz, w którym należy wybrać odpowiedni
plik pomiarowy do analizy.
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Jeśli w katalogu nie ma odpowiedniego pliku opisu kanałów, to może pojawić się następujący
komunikat.

Następnie pojawia się kolejne okienko dialogowe. Okienko to dotyczy wyboru interesujących
nas adresów z szyny CAN. Wszystkie dostępne (po filtracji) adresy są wyświetlane w dwóch
systemach zapisu liczb: w systemie szesnastkowym (po lewej stronie) oraz w systemie
dziesiętnym (po prawej stronie). Nie ma znaczenia w którym polu wyboru wskaże się adresy,
wystarczy to zrobić w jednym z systemów zapisu liczb. Można również wybrać wszystkie adresy
poprzez zaznaczenie pola 'Wybierz wszystkie'. Pole 'Pytaj mnie za każdym razem' pozwala, po
zaznaczeniu, na wielokrotny wybór adresów, w przypadku analizy kolejnych plików
pomiarowych. Jeśli pozostanie puste, to podczas analizy nowych plików pomiarowych, okienko z
wyborem adresów nie będzie się pojawiać.
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Naciśnięcie przycisku Zatwierdź uruchamia cały proces synchronizacji dla wybranego pliku
pomiarowego. Efektem obliczeń są dodatkowe pliki typu '*.asc', w których zapisane są przebiegi
poszczególnych sygnałów (z pojedynczych ramek) w czasie oraz jeden plik 'wyniki_zest.asc', który
zawiera przebiegi czasowe wszystkich sygnałów plus dodatkowe 4 przebiegi obliczeniowe,
dołączone jako ostatnie. 
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Po wybraniu pliku z zestawem sygnałów program rysuje po kolei przebiegi czasowe sygnałów.
Przebiegi te można dalej w dowolny sposób analizować. Poniżej przedstawiono przykładowe,
zsynchronizowane przebiegi (z trzech szyn CAN) plus dodatkowe 4 przebiegi obliczeniowe,
dołączone jako ostatnie.
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Drukuj - zapisz rysunek

Drukuj rysunek...

Zapisz rysunek...
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Drukuj rysunek...

Wydruk na drukarkę domyślną. Można wybrać parametry okienka 'Ustawienia strony'.
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Zapisz rysunek...  => Shift+Ctrl + lewy klawisz myszki

Zapis zestawu okien, wybranego okna, nałożonych okienek lub ich fragmentów, do pliku na
dysku. Można bardzo szybko zrzucić potrzebne rysunki na dysk a następnie modyfikować je i
drukować za pomocą, na przykład programu Microsoft Paint, Microsoft Office Picture Manager
lub OpenOffice Draw. Można w tym celu skorzystać z funkcji programu Analiza: Konfiguracja |
Microsoft Office Picture Manager lub OpenOffice Draw. Opcja 'Zapisz rysunek...' umożliwia zapis
zawartości analizowanego okienka, w postaci bitmapy (pliku typu *.bmp), z określoną nazwą i w
wybranym folderze na dysku.

Użycie skrótu klawiszowego (Shift+Ctrl + lewy klawisz myszki), powoduje również zapis
zawartości analizowanego okienka na dysku ale z nazwą generowaną automatycznie (nazwa
okienka+numer kolejnego zapisu oraz rozszerzenie '.bmp') i w bieżącym folderze.
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Zakończenie

Zakończ
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Zakończ

Zakończenie pracy programu.
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Edycja
Kopiuj zawartość okienka

Kopiuj do schowka
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Kopiuj zawartość okienka

Pozwala na kopię aktywnego okienka do bufora pamięci, skąd poprzez następną opcję 'Kopiuj do
schowka', zawartość okienka jest kopiowana do schowka systemowego. Rysunek ze schowka
systemowego może być następnie wklejony do dowolnego programu graficznego, na przykład:
PAINT, Microsoft Photo Editor, Microsoft Office Picture Manager lub edytora Microsoft Word.
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Kopiuj do schowka

Kopiowanie zawartości zapisanego okienka do systemowego schowka, z którego można wkleić
zapisane w nim informacje do innych programów na przykład edytora MS Word, programu
graficznego PAINT itp.
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Widok
Pasek stanu

Usuń paski przewijania

Cały ekran => Alt+Enter
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Pasek stanu

Pokazuje pasek stanu. Opcja domyślnie włączona.
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Usuń paski przewijania

Opcja pozwala na powiększenie obszaru okienka lub zestawu okienek, poprzez usunięcie pasków
przewijania.
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Cały ekran => Alt+Enter

Opcja pozwala na powiększenie obszaru okienka lub zestawu okienek, jak pokazano na rysunku:

poprzez rozciągnięcie rysunku na cały ekran:



Analiza

66 / 571

Skrót klawiszowy dla tej opcji to Alt+Enter. Ponowne naciśniecie Alt+Enter powoduje
przywrócenie poprzedniego stanu.

Możliwy jest również wariant pośredni w którym otwarte okienko aktywne jest dopasowane do
okienka głównego programu, jak widać na kolejnym rysunku:
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W celu przeglądnięcia wszystkich okienek należy w tym przypadku korzystać z pasków
przewijania.
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Konfiguracja
Wykresy

Złożenie wykresów

Tło zestawu okienek

Microsoft Paint | Photo Editor | Excel

Opisy na rysunkach

Myszka | delta_xy | siatka | skale | druga oś

Kursor - linie

Minima i maksima
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Wykresy

Zestaw okienek w układzie pionowym
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Zestaw okienek w układzie pionowym

Opcja ta umożliwia równoczesną prezentację na ekranie wielu przebiegów (każdy we własnym
okienku i układzie współrzędnych). Przebiegi te są umieszczone jeden nad drugim i mają
identyczną oś odciętych. Za pomocą okienka dialogowego, pokazanego poniżej, można wybierać
kanały pomiarowe do podglądu. 

Wybór wielu kanałów wykonuje się na różne sposoby:
1. trzymając klawisz Shift wybiera się pierwszy kanał, za pomocą lewego przycisku myszki, a

następnie ostatni kanał,
2. naciskając klawisz CTRL, lewym klawiszem myszki wybiera się kanały pomiarowe, w

dowolnej kolejności,
3. najeżdżając myszką na wybrany kanał, naciska się lewy przycisk myszki i przeciąga myszkę

nad ostatni kanał, po czym zwalnia się przycisk myszki.
Maksymalnie można równocześnie wybrać 9 kanałów pomiarowych. Jeżeli przedmiotem
zainteresowania  jest maksymalna ilość początkowych kanałów, to wystarczy zaznaczyć pole
edycyjne ‘Wybierz maks. (dop.) ilość pierwszych przebiegów’.
Na rysunku poniżej pokazano przykładowy ekran, z prezentacją wielu przebiegów.
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Można również zmieniać tło zestawu okienek, korzystając z odpowiednich opcji (‘Konfiguracja |
Tło zestawu okienek’) głównego menu programu.
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Złożenie wykresów

Wykresy typu Yi(t)

Wykresy typu Yi_Yj
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Wykresy typu Yi(t)

Nałożenie okienek - wykresy Yi(t) => Shift+lewy_klawisz_myszki

Koniec nakładania okienek - wykresy Yi(t) => lewy_klawisz_myszki
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Nałożenie okienek - wykresy Yi(t) => Shift+lewy_klawisz_myszki

Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie okienek (na przykład z poniższego rysunku) 

za pomocą lewego klawisza myszki, które mają być nałożone na siebie (w celu porównania
przebiegów różnych wielkości). Wybór okienek kończy się poprzez wybranie z menu opcji
‘Konfiguracja | Koniec nakładania okienek – wykresy Yi(t) …’.
Opcji tej odpowiada wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty klawisz
Shift naprowadzamy wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz myszki.
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Koniec nakładania okienek - wykresy Yi(t) => lewy_klawisz_myszki

Zakończenie wyboru okienek, które mają być nałożone na siebie. Należy wybrać tę opcję a
następnie nacisnąć ponownie lewy klawisz myszki, dla jej wskaźnika ustawionego w aktywnym
oknie. W przypadku obsługi programu tylko za pomocą myszki, zwalniamy klawisz Shift i
naciskamy lewy klawisz myszki, dla jej wskaźnika ustawionego w aktywnym oknie.
W efekcie uzyskujemy w pojedynczym okienku nałożone na siebie wybrane przebiegi, jak
przykładowo pokazano na poniższym rysunku:

Skale na rysunku są automatycznie dopasowane do wartości maksymalnych określonych w pliku
‘Opis_kan_xxx’. Poszczególne przebiegi rysowane są różnymi kolorami skojarzonymi z opisami
przebiegów.



Analiza

76 / 571

Wykresy typu Yi_Yj

Nałożenie okienek - wykresy Yi_Yj => Ctrl+lewy_klawisz_myszki

Koniec nakładania okienek - wykresy Yi_Yj => lewy_klawisz_myszki
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Nałożenie okienek - wykresy Yi_Yj => Ctrl+lewy_klawisz_myszki

Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie dwóch lub więcej okienek (na przykład z poniższego
rysunku),

za pomocą lewego klawisza myszki, które mają stanowić wykres typu Yi_Yj (ploter). Ponieważ
analizowane dane są rejestrowane w funkcji czasu wobec tego utworzenie wykresu Yi_Yj, to nic
innego jak eliminacja czasu.
Opcji tej odpowiada wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty klawisz
Ctrl naprowadzamy wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz myszki.
Istotna jest kolejność wybierania okienek; pierwsze wskazane okienko decyduje o umieszczeniu
wartości jego rzędnej na osi 'X' wykresu Yi_Yj a dane z osi rzędnej drugiego okienka lub wielu
okienek są traktowane jako rzędne wykresu Yi_Yj.
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Koniec nakładania okienek - wykresy Yi_Yj => lewy_klawisz_myszki

Zakończenie wyboru okienek, które mają tworzyć wykres Yi_Yj. Należy wybrać tę opcję a
następnie nacisnąć ponownie lewy klawisz myszki, dla jej wskaźnika ustawionego w aktywnym
oknie. W przypadku obsługi programu tylko za pomocą myszki zwalniamy klawisz Ctrl i
naciskamy lewy klawisz myszki, również dla jej wskaźnika ustawionego w aktywnym oknie.
W efekcie uzyskujemy w pojedynczym okienku rysunek zależności Yi_Yj, jak przykładowo
pokazano poniżej:

Skale na rysunku są automatycznie dopasowane do wartości maksymalnych określonych w pliku
‘Opis_kan_xxx’. Poszczególne przebiegi rysowane są różnymi kolorami skojarzonymi z opisami
przebiegów.
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Tło zestawu okienek

Zestaw okienek - czarne tło

Zestaw okienek - białe tło



Analiza

80 / 571

Zestaw okienek - czarne tło

Standardowo dla zestawu okienek ustawione jest czarne tło, jak pokazano poniżej.
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Zestaw okienek - białe tło

Korzystając z tej opcji można przełączyć tło rysunku na białe. Białe tło dla zestawu okienek
pozwala zaoszczędzić atrament drukarki podczas drukowania.
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Microsoft Paint | Picture Manager | Excel

Microsoft Paint

Microsoft Office Picture Manager lub OpenOffice Draw

Microsoft Excel lub OpenOffice Calc
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Microsoft Paint

Pozwala na uruchomienie programu Microsoft Paint, do którego można na przykład wkleić rysunek
zapisany w schowku systemowym lub też modyfikować rysunek (dodając na przykład opisy).
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Microsoft Office Picture Manager lub OpenOffice Draw

Uruchomienie programu 'Microsoft Office Picture Manager' a w przypadku jego braku programu
'OpenOffice Draw', do obróbki rysunków oraz do precyzyjnego ich wydruku. Rysunki mogą być
wykonane wcześniej na przykład za pomocą opcji Analizy: Pliki/Zapisz rysunek. Poniżej
przedstawiono przykładowe zrzuty ekranów z 'Microsoft Office Picture Manager' 

oraz 'OpenOffice Draw'.
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Microsoft Excel lub OpenOffice Calc

Dla pojedynczych okienek, okienek nałożonych na siebie czy też wykresów typu Yi_Yj (jak
również ich fragmentów => zoom), użycie tej opcji powoduje generację pliku '*.csv', który
zawiera wyniki w postaci cyfrowej dla wszystkich, analizowanych kanałów oraz uruchomienie
programu kalkulacyjnego: 'MS Excel' lub 'OpenOffice Calc'. Wyniki są zapisywane w postaci
plików 'nazwa_główna_xxx.csv', gdzie 'nazwa_główna' odpowiada nazwie głównej
analizowanego pliku danych a 'xxx' oznacza kolejny numer pliku '*.csv'. Jeżeli w katalogu istnieją
już pliki '*.csv', o identycznej nazwie, to nowe pliki będą miały kontynuowaną numerację.
W programie Excel należy wybrać opcję lub ikonkę OPEN i następnie wskazać odpowiedni folder
i wybrać pliki typu '*.csv' lub 'wszystkie pliki'.

W przypadku braku programu 'MS Excel' pojawia się komunikat:

i uruchamiany jest program 'OpenOffice Calc', który jest darmowym odpowiednikiem 'MS Excel'.
W tym przypadku po uruchomieniu programu i wybraniu pliku, pojawia się okienko 'Import
tekstu...':
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Po akceptacji ustawień, wybrany plik '*.csv' jest wczytywany.
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Opisy na rysunkach

Wstaw opis

Wycofaj ostatni opis
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Wstaw opis

Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości opisów na rysunkach z przebiegami, ich fragmentach
lub złożeniach. Opisy można umieszczać w dowolnym miejscu na ekranie, wskazywanym w danym
momencie przez końcówkę strzałki kursora myszki. Opisy są  skojarzone ze znacznikami w postaci
linii lub strzałki. Znaczniki te można wprowadzać za pomocą okienka dialogowego i mogą być
rysowane dla czterech określonych kierunków (45, 135, 225 i 315 stopni).

Tekst opisu nie powinien być dłuższy niż 30 znaków. Można zmieniać wielkość znaków oraz kolor
wstawianego opisu. Opcja ‘Wstaw opis’ jest aktywna, dopóki nie zostanie wyłączona poprzez
ponowne wybranie w menu ‘Konfiguracja’ lub zaznaczenie pola ‘Wyłącz opis’ w okienku
dialogowym ‘Opis przebiegu’.
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Wycofaj ostatni opis

Opcja ta pozwala na rezygnację z ostatnio wprowadzonego na rysunku opisu. Przywracany jest
stan rysunku sprzed ostatniej operacji wprowadzania opisu.
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Myszka | delta_xy | siatka | skale | druga oś

Włącz max i min

Włącz współrzędne myszki

Pomiar delta_x i delta_y

Wstaw siatkę

Modyfikuj skale (program automatycznie)

Modyfikuj skale (użytkownik)
Wstaw drugą oś rzędnych (Y)

Wstaw logarytmiczną oś X

Wstaw logarytmiczną oś Y

Wstaw logarytmiczne osie X i Y

Wstaw tolerancje dla kanałów
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Włącz max i min

Opcja 'Włącz max i min' jest standardowo włączona i jest aktywna dla przypadku pojedynczego
okienka (jeden przebieg). W górnym, prawym rogu ekranu, powyżej współrzędnych myszki, są
wyświetlane, w kolorze czerwonym, maksymalna (max=...) i minimalna (min=...) wartość
występująca w całym przebiegu. 
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Włącz współrzędne myszki

W prawym górnym rogu pojedynczego okienka (lub nałożonych okienek) są wyświetlane aktualne
współrzędne myszki (w czarnym kolorze). Opcja ta jest standardowo włączona. Dla pojedynczego
okienka (jeden przebieg), powyżej współrzędnych myszki, są wyświetlane, w kolorze czerwonym,
maksymalna (max=...) i minimalna (min=...) wartość występująca w całym przebiegu.
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Pomiar delta_x i delta_y

Możliwy jest pomiar odległości między dowolnymi punktami, w kierunku osi X jak i osi Y.
Pomiar jest realizowany w następujący sposób. Wybieramy kursorem punkt początkowy (najazd na
wybrany punkt ekranu i naciśniecie lewego klawisza myszki) i przemieszczamy myszkę do punktu
końcowego. W trakcie ruchu myszki na bieżąco w prawym górnym rogu ekranu wyświetlane są
aktualne odległości dx i dy. Ponowne naciśnięcie lewego klawisza myszki, w wybranym punkcie
końcowym, powoduje wybranie fragmentu ekranu, ograniczonego prostokątem i wyświetlenie jego
powiększenia. Natomiast naciśnięcie prawego klawisza myszki wyłączy funkcję dynamicznego
pomiaru odległości czy też wycinania okienka.

Funkcja dynamicznego odczytu odległości jest również realizowana dla przypadku wykresów
złożeniowych, jak pokazano na rysunku poniżej.
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Wstaw siatkę

Siatka pozwala na szybką orientację w wartościach, jakie uzyskuje dany przebieg(i) w czasie.
Standardowo siatka jest włączona.



Analiza

97 / 571

Modyfikuj skale (program automatycznie)

Opcja standardowo włączona. Automatycznie modyfikuje skale rysunków całych przebiegów lub
też ich fragmentów.

Po jej wyłączeniu, w przypadku powiększanych fragmentów okienek, współrzędne minimów i
maksimów na osiach, odpowiadają dokładnie współrzędnym wybranego, do powiększenia,
obszaru.
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Modyfikuj skale (użytkownik)

Opcja ta pozwala na wybór skal przez użytkownika dla całego rysunku lub też dowolnego
fragmentu. Opcja nie jest standardowo włączona, aby z niej skorzystać należy ją włączyć. Po
wybraniu pliku do analizy, przy włączonej opcji modyfikacji skal przez użytkownika, lewym
klawiszem myszki możemy zaznaczyć obszar który chcemy powiększyć. W tym momencie pojawia
się okienko dialogowe pokazane na poniższym rysunku. Okienko składa się z dwóch części. W
pierwszej części znajdują się aktualne współrzędne zaznaczonego obszaru, przedstawiające
równocześnie minimalne (min) i maksymalne (max) wartości na osiach. W drugiej części okienka
dialogowego umieszczone są nowe, proponowane przez program współrzędne (jest to
odpowiednik opcji 'Modyfikuj skale (program automatycznie)').

Mamy w tym momencie kilka wariantów do wyboru. Jeśli wciśniemy przycisk Anuluj, wówczas
na ekranie otrzymamy rysunek wyciętego obszaru z opisami minimum i maksimum na osiach,
dokładnie jak zostały wycięte.
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Drugi wariant, to wybranie przycisku Zatwierdź i wtedy wynikiem jest rysunek, pokazany poniżej,
w którym mamy automatycznie dobrane skale przez program.
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Możemy również w okienku dialogowym wprowadzić nowe współrzędne, jak przykładowo
pokazano na rysunku poniżej.
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Efektem ostatniej operacji jest rysunek z osiami opisanymi dokładnie tak jak życzył sobie
użytkownik.
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Wstaw drugą oś rzędnych (Y)

Czasami zakresy zmienności sygnałów nakładanych na siebie (wspólna oś X) są bardzo różniące
się. Analiza przebiegów niektórych sygnałów może wówczas być utrudniona. Problem może
rozwiązać włączenie opcji 'Wstaw drugą oś rzędnych (Y)'. Opcja ta pozwala na automatyczne
skalowanie przebiegów do dwóch osi rzędnych. Wybór kanałów na poszczególne osie może się
odbywać w sposób automatyczny lub ręczny. Okienko dialogowe, pokazane poniżej, pozwala na
wskazanie sposobu wyboru kanału oraz podjęcie decyzji czy program ma pytać o sposób wyboru
jednorazowo czy za każdym uruchomieniem nowego pliku.

Wybór automatyczny
Jeżeli wybrana zostanie opcja 'wybór automatyczny', wówczas procedura postępowania jest
następująca. Lewa oś rzędnych jest dostosowana do maksymalnego z zakresów zmienności
wartości dla poszczególnych kanałów. Zakresy zmienności są wyliczane na podstawie przebiegów
poszczególnych zmiennych. Istotny wpływ ma uwzględnienie lub nie opcji modyfikacji skal.
Przypisanie określonej zmiennej do osi podstawowej (po lewej stronie wykresu) lub osi
dodatkowej (po prawej stronie wykresu), determinowane jest poprzez algorytm, którego jedynym
dostępnym dla użytkownika parametrem jest 'wsp. rozdziału zmiennych'. Przyjęto wartość
początkową 'wsp. rozdziału zmiennych' równą 4. Wartość ta może być modyfikowana. Wzrost
wartości współczynnika, zaostrza kryteria wyboru danej zmiennej na dodatkową oś i przeciwnie,
zmniejszenie wartości współczynnika ułatwia umieszczanie zmiennych na dodatkowej osi. Na
rysunku poniżej pokazano okienko dialogowe wyboru 'wsp. rozdziału zmiennych'.

Pozostawienie, standardowo zaznaczonej opcji 'pytaj mnie za każdym razem', spowoduje
pojawianie się tego okienka dialogowego przy każdym, ponownym nakładaniu wykresów



Analiza

105 / 571

zmiennych. W przeciwnym wypadku okienko nie pojawia się ale druga oś jest nadal aktywna.
Korzystając z możliwości zaznaczenia opcji 'wyłącz drugą oś', można na stałe wyłączyć obsługę
drugiej osi Y układu współrzędnych.
Poniżej przedstawiono przykładowy rysunek z dwiema osiami. Opisy zmiennych są
przyporządkowywane do odpowiednich osi oraz wstawiane dodatkowo, wraz z jednostkami, na
dole rysunku, w kolorach odpowiadających kolorom linii, w jakich narysowane są przebiegi. 

Kolejny przykład, dla innego pliku pomiarowego, pokazano na poniższym rysunku. Współrzędna
'x' myszki, wyświetlana w prawym, górnym rogu ekranu, jest wspólna dla wszystkich przebiegów,
a współrzędna 'y' odnosi się do skali lewej osi współrzędnych.
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Można wycinać fragmenty rysunków i powiększać je, jak również korzystać z różnych opcji
kursora (kursor pozioma linia, kursor pionowa linia itd.) a osie są nadal odpowiednio skalowane,
co obrazuje kolejny rysunek.
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Wybór ręczny
Jeżeli w pierwszym okienku dialogowym (okienko 'Druga oś') zostanie wybrana opcja 'wybór
ręczny', wówczas wybór kanałów na poszczególne osie będzie zależny od użytkownika.
Przykładowo poniżej pokazano zrzut ekranu z wynikami pomiarów kilku wielkości.
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Zmierzone sygnały chcemy umieścić na wspólnym rysunku ale zakresy ich zmienności są znaczne.
Przy wybranych opcjach 'Druga oś' oraz 'wybór ręczny' kanałów, program prezentuje okienko
dialogowe, w którym możemy dowolnie wskazywać położenie kanałów na lewej i prawej osi
współrzędnych Y. W okienku tym możemy zdecydować czy chcemy za każdym razem powtarzać
przydział kanałów na osie czy też nie (pole 'pytaj mnie za każdym razem o wybór osi). Można
również wyłączyć drugą oś (pole 'wyłącz drugą oś'). Wyświetlane są wszystkie kanały, natomiast
te które nie zostały wybrane do nałożenia przez użytkownika, nie są aktywne. Kliknięcie w pole
wyboru dla konkretnego kanału na przykład dla lewej osi powoduje wyłączenie zaznaczenia
prawej osi dla tego kanału.



Analiza

109 / 571

Poniżej pokazano złożenie przebiegów w wyniku akceptacji okienka wyboru kanałów. Położenie
myszki jest odczytywane dla obu osi współrzędnych ('yL' i 'yP') .
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Kolejny rysunek pokazuje zachowanie programu po włączeniu opcji 'Kursor - pionowa linia'.
Wartości rzędnych sygnałów, skojarzonych z poszczególnymi osiami, są wyświetlane podczas
przemieszczania kursora myszki.
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Wybór kanałów na osie można stosować również dla wykresów typu Yi_Yj, najczęściej z
eliminacją czasu. Położenie myszki również dla tych przypadków jest odczytywane dla obu osi
współrzędnych ('yL' i 'yP') .
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Wstaw logarytmiczną oś X

Opcja ta umożliwia rysownie wykresów z logarytmiczną osią X. Po jej włączeniu, podczas
otwarcia nowego pliku, w opcji 'Plik | Wybierz plik', program rysuje wszystkie przebiegi
równocześnie z uwzględnieniem logarytmicznej osi X.
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Wstaw logarytmiczną oś Y

Ta opcja umożliwia rysownie wykresów z logarytmiczną osią Y. Po jej włączeniu, podczas
otwarcia nowego pliku, w opcji 'Plik | Wybierz plik', program rysuje wszystkie przebiegi
równocześnie z uwzględnieniem logarytmicznej osi Y.
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Wstaw logarytmiczne osie X i Y

Opcja ta umożliwia rysownie wykresów z logarytmiczną osią X oraz Y. Po jej włączeniu, podczas
otwarcia nowego pliku, w opcji 'Plik | Wybierz plik', program rysuje wszystkie przebiegi
równocześnie z uwzględnieniem logarytmicznej osi X i logarytmicznej osi Y.
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Wstaw tolerancje dla kanałów

Kursor - linie

Kursor - pionowa linia   => Shift+prawy_klawisz_myszki

Kursor - pozioma linia   => Ctrl+prawy_klawisz_myszki

Kursor - pionowa i pozioma linia
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Kursor - pionowa linia   => Shift+prawy_klawisz_myszki

Włączony zostaje kursor skojarzony z pionową linią. Pozwala to na przykład na porównanie
wartości Yi, dla wybranego położenia na osi odciętych. Wartości rzędnych Yi dla poszczególnych
przebiegów są wyświetlane w prawej górnej części ekranu, w kolorach odpowiadających
przebiegom.

Opcję można włączać poprzez menu lub skojarzenie klawiszy 'Shift' (klawiatura) i prawy klawisz
myszki. Ponowne wybranie 'Shift+prawy_klawisz_myszki' wyłącza opcję. Jeżeli podczas
włączonej opcji 'Kursor – pionowa linia' zostanie uruchomiona opcja 'Kursor – pozioma linia' lub
jej odpowiadające skojarzenie 'Ctrl+prawy_klawisz_myszki', albo opcja 'Kursor – pionowa i
pozioma linia'' lub jej odpowiadające skojarzenie 'Shift+Ctrl+prawy_klawisz_myszki', to nastąpi
przełączenie programu na jedną z tych opcji.
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Kursor - pozioma linia   => Ctrl+prawy_klawisz_myszki

Włączony zostaje kursor skojarzony z poziomą linią. Pozwala to na przykład na porównanie
wartości Yi, dla różnych położeń na osi odciętych.

Opcję można włączać poprzez menu lub skojarzenie klawiszy 'Ctrl' (klawiatura) i prawy klawisz
myszki. Ponowne wybranie 'Ctrl+prawy_klawisz_myszki' wyłącza opcję. Jeżeli podczas
włączonej opcji 'Kursor – pozioma linia' zostanie uruchomiona opcja 'Kursor – pionowa linia' lub
jej odpowiadające skojarzenie 'Shift+prawy_klawisz_myszki', albo opcja 'Kursor – pionowa i
pozioma linia'' lub jej odpowiadające skojarzenie 'Shift+Ctrl+prawy_klawisz_myszki', to nastąpi
przełączenie programu na jedną z tych opcji.
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Kursor - pionowa i pozioma linia

Opcja ta jest połączeniem dwóch poprzednich opcji czyli 'Kursor – pionowa linia' i 'Kursor –
pozioma linia'. Pozwala na porównanie wartości Yi, dla wybranego położenia na osi odciętych,
i/lub na porównanie wartości Yi, dla różnych położeń na osi odciętych. Wartości rzędnych Yi dla
poszczególnych przebiegów są wyświetlane w prawej górnej części ekranu, w kolorach
odpowiadających przebiegom.

Opcję 'Kursor - pionowa i pozioma linia' można włączać lub wyłączyć poprzez menu lub
skojarzenie klawiszy 'Shift+Ctrl (klawiatura) + prawy klawisz myszki'. Jeżeli podczas włączonej
opcji 'Kursor – pionowa i pozioma linia' zostanie uruchomiona opcja 'Kursor – pionowa linia' lub
jej odpowiadające skojarzenie 'Shift+prawy_klawisz_myszki', albo opcja 'Kursor – pozioma linia'
lub jej odpowiadające skojarzenie 'Ctrl+prawy_klawisz_myszki', to nastąpi przełączenie
programu na jedną z tych opcji.
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Minima i maksima

Zapis minimów i maksimów
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Zapis minimów i maksimów

Po włączeniu tej opcji następuje zapis do pliku 'min_max.txt' wartości minimów, maksimów oraz
delt (max-min), dla każdego otwartego pliku i wszystkich kanałów pomiarowych.
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Pomiary dowolne
Karta PCMCIA (IOtech)

Karta USB-1616HS-4 => 16 bitowa

Karta USB-204 => 12 bitowa

Karta USB => DaqBoard3031 => 16 bitowa

Miernik Therm

Miernik Almemo 5690-2

Hydrotechniki

MGCplus - port szeregowy

MGCplus - port równoległy
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Karta PCMCIA (IOtech)

Karta 12 bitowa

Karta 16 bitowa
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Karta 12 bitowa

Karta PCMCIA (IOtech), 12 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja standard 

Karta PCMCIA (IOtech), 12 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Podgląd wartości
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Karta PCMCIA (IOtech), 12 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja standard

Moduł ten umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 12 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech.
Wszystkie dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą okienka dialogowego przedstawionego
poniżej.

W opcji tej można ustawiać parametry pomiaru takie jak:
· ilość kanałów (maksymalnie 16),
· częstotliwość próbkowania (0.01-100000 [p/s]),
· czas pomiaru (1-86400 [s] (24 godz.)),
Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.
· maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba

wielkość ta może być znacznie powiększona,
· zakres pomiarowy napięć (±.25, ±2.50, ±5.0, ±10.0 [V]),
· nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać

wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.iot' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików),

· ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne,
wklejać lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola
edycyjnego (przycisk z trzema kropkami),

· komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia,

· nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w
okienku dialogowym,

· kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
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przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,

· można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe,
nazwy plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych
pomiarów naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start'.

W plikach typu '*.asc' lub '*.iot' zapisywane są wszystkie istotne parametry pomiarów i wyniki
pomiarów.
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Karta PCMCIA (IOtech), 12 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Ten moduł umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 12 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech.
Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek dialogowych. Pierwsze okienko
pokazano poniżej.

Okienko to pozwala ustawiać parametry pomiaru takie jak:
· ilość kanałów (maksymalnie 16),
· częstotliwość próbkowania (0.01-100000 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich

kanałów,
· czas pomiaru (1-86400 [s] (24 godz.)), czas identyczny dla wszystkich kanałów,
Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.
· maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba

wielkość ta może być znacznie powiększona,
· wybór kanałów pomiarowych (dowolna ilość z zakresu 1-16); kanały mogą być wybierane

(zaznaczane) w dowolnej konfiguracji (bez zachowania ciągłości czy kolejności),
· wybór zakresu pomiarowego napięć (±.25, ±2.50, ±5.0, ±10.0 [V]) dla każdego z kanałów,
· wybór kanałów do podglądu on-line,
· kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych (zaznaczonych) z zadeklarowaną

ilością kanałów.
Początkowe wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
· maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
· maksymalny czas pomiaru, dla wybranej ilości kanałów i częstotliwości próbkowania,
· zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
· wybór zakresu pomiarowego napięć ±10.0[V], dla zaznaczonych kanałów,
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· zaznaczenie wybranych kanałów do podglądu.

Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:

nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać
wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.iot' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików);  w plikach typu '*.asc' lub '*.iot' zapisywane są wszystkie istotne
parametry pomiarów i wyniki pomiarów,
ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne,
wklejać lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola
edycyjnego (przycisk z trzema kropkami),
komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia,
nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w
okienku dialogowym,
kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,
można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe,
nazwy plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych
pomiarów naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start',
zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-
line (po zakończeniu danego pomiaru),



Analiza

129 / 571

podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:
=> oś rzędnych wyskalowana w voltach (opcja: Oś rzędnych ±10 [V]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: oś rzędnych rzeczywista),
parametry skalowania oraz opisy kanałów pobierane są z odpowiedniego pliku
'Opis_kan_xxx'  (znajdującego się w folderze Ścieżka) lub w przypadku jego braku taki plik jest
automatycznie generowany, ze standardowymi parametrami,

włączenie opcji 'Wyświetlaj max_min dla kanału' daje dodatkową możliwość podglądu
wartości cyfrowych dla wybranego kanału (dostępne są wszystkie zadeklarowane wcześniej
kanały pomiarowe); na bieżąco wyświetlane są, w odpowiednim dla kanału kolorze: wartość
maksymalna (max), aktualna (akt) oraz minimalna (min) dla wybranego kanału, jak pokazano
na przykładowym rysunku poniżej,
dodatkowy przycisk 'Cofnij', umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
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Podgląd wartości

Opcja ta pozwala obserwować na bieżąco wartości mierzone na poszczególnych kanałach
pomiarowych oraz zapisywać je do pliku, z określonym krokiem czasowym. Pomiar jest
wykonywany za pomocą 12 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech. 
Początkowo na ekranie pojawia się okienko dialogowe, podobne do pokazanego poniżej. Jeżeli w
domyślnym (roboczym) folderze nie ma pliku konfiguracyjnego (Opis_kan_iot), zostaje on
wygenerowany, oznaczenia zmiennych pomiarowych są standardowe (k1, k2 itd.) a jednostki są
wyrażone w [V]. W przeciwnym wypadku zarówno opisy jak i jednostki są pobierane z pliku
konfiguracyjnego. Wykorzystane są również parametry: ‘mnozn_y’ oraz ‘delta_y’, w celu
przeskalowania wyników.

Pokazane okienko umożliwia wprowadzenie parametrów podglądu takich jak:
wybór kanałów do podglądu (dowolna ilość z zakresu 1-16),
folder, w którym poszukiwany jest plik konfiguracyjny (Opis_kan_iot); foldery w danej sesji
podglądu są zapamiętywane, w celu ich powtórnego użycia. Nazwa folderu może być wybrana
poprzez przycisk oznaczony trzema kropkami i wówczas na ekranie pojawia się okienko
wyboru folderu.
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Po wybraniu przycisku Uruchom, na ekranie pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane
poniżej. W okienku tym wyświetlane są uśrednione, mierzone wartości a na dole, umieszczone są
dodatkowe pola edycyjne oraz przycisk Notuj.
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Dla każdego z kanałów pomiarowych ustalono częstotliwość próbkowania na 100 [p/s] a zakres
pomiarowy napięć równy ±10.0 [V]. Pakiety próbek są uśredniane i wyświetlane w okienku
dialogowym z częstotliwością co 0.5 [s]. Przyjęto również maksymalny czas pomiaru równy
10000 [s]. Jest to tylko wartość umowna, wynikająca z przyjętego bufora pamięci dla
poszczególnych kanałów. W rzeczywistości podgląd można prowadzić bez limitu czasu. Po
upływie 10000 [s], pomiar zostaje automatycznie wznowiony a zapis wyników do pliku, jeśli
został uruchomiony, jest kontynuowany.
Zapis wyników podglądu do pliku jest realizowany ręcznie, w dowolnym czasie lub automatycznie
z określonym krokiem czasowym. Zapis ręczny odbywa się po każdym naciśnięciu przycisku
Notuj, z czasem ustawionym na 0 [s] (Notuj co 0 [s]). Automatyczne notowanie uruchamiane jest
również przyciskiem Notuj ale z wartością czasu różną od zera.
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Jeżeli w wybranym folderze roboczym istnieje już plik z zapisem podglądu, program wyświetla
ostrzeżenie:

Plik ten możne być zastąpiony przez nowy, po wybraniu Tak lub generowany jest nowy plik
podglądu, z nową nazwą, po wciśnięciu przycisku Nie. Pliki z wynikami podglądu mogą być w
dowolnym momencie przeglądane za pomocą edytorów tekstu, na przykład za pomocą
systemowego Notatnika
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lub przeglądane, jak inne pliki pomiarowe, w opcji 'Plik | Wybierz plik', po wybraniu pliku z
rozszerzeniem '*.pod'.

Wybranie przycisku Zatrzymaj, przerywa sesję podglądu wyników a w okienku dialogowym
pokazane są ostatnio uzyskane wartości pomiarowe.
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Naciśnięcie przycisku Zakończ, w tym okienku dialogowym, powoduje wyłączenie opcji
podglądu a wybranie przycisku Pomiar, przełącza opcję podglądu na pomiar 12 bitową kartą
PCMCIA firmy IOtech, w wersji rozszerzonej.
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Karta 16 bitowa

Karta PCMCIA (IOtech), 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja standard

Karta PCMCIA (IOtech), 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Podgląd wartości
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Karta PCMCIA (IOtech), 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja standard

Moduł ten umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 16 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech.
Wszystkie dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą okienka dialogowego, pokazanego
poniżej.

W opcji tej można ustawiać parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 16),
- częstotliwość próbkowania (0.01-100000 [p/s]),
- czas pomiaru (1-86400 [s] (24 godz)),

Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.

- maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba wielkość
ta może być znacznie powiększona,

- zakres pomiarowy napięć (±.25, ±2.50, ±5.0, ±10.0[V]), identyczny dla wszystkich kanałów,
- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać

wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.iot' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików),

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne, wklejać
lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola edycyjnego
(przycisk z trzema kropkami),

- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w okienku
dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
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przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych pomiarów
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start'.

W plikach typu '*.asc' lub '*.iot' zapisywane są wszystkie istotne parametry pomiarów i wyniki
pomiarów.
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Karta PCMCIA (IOtech), 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Ten moduł umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 16 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech.
Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek dialogowych. Pierwsze okienko
pokazano poniżej.

Okienko to pozwala ustawiać parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 16),
- częstotliwość próbkowania (0.01-100000 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich

kanałów,
- czas pomiaru (1-86400 [s] (24 godz.)), czas identyczny dla wszystkich kanałów,

Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.

- maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba wielkość
ta może być znacznie powiększona,

- wybór kanałów pomiarowych (dowolna ilość z zakresu 1-16); kanały mogą być wybierane
(zaznaczane) w dowolnej konfiguracji (bez zachowania ciągłości czy kolejności),

- wybór zakresu pomiarowego napięć (±.25, ±2.50, ±5.0, ±10.0[V]) dla każdego z kanałów,
- wybór kanałów do podglądu on-line,
- kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych (zaznaczonych) z zadeklarowaną ilością

kanałów.
Początkowe wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
- maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
- maksymalny czas pomiaru, dla wybranej ilości kanałów i częstotliwości próbkowania,
- zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
- wybór zakresu pomiarowego napięć ±10.0[V], dla zaznaczonych kanałów,
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- zaznaczenie wybranych kanałów do podglądu.

Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:

- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać
wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.iot' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików); w plikach typu '*.asc' lub '*.iot' zapisywane są wszystkie istotne
parametry pomiarów i wyniki pomiarów,

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne, wklejać
lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola edycyjnego
(przycisk z trzema kropkami),

- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w okienku
dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych pomiarów
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start',

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
- zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-line

(po zakończeniu danego pomiaru),
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- podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:
=> oś rzędnych wyskalowana w voltach (opcja: Oś rzędnych ±10 [V]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: oś rzędnych rzeczywista),
parametry skalowania oraz opisy kanałów pobierane są z odpowiedniego pliku
'Opis_kan_xxx'  (znajdującego się w folderze Ścieżka) lub w przypadku jego braku taki plik jest
automatycznie generowany, ze standardowymi parametrami,

- włączenie opcji 'Wyświetlaj max_min dla kanału' daje dodatkową możliwość podglądu wartości
cyfrowych dla wybranego kanału (dostępne są wszystkie zadeklarowane wcześniej kanały
pomiarowe); na bieżąco wyświetlane są, w odpowiednim dla kanału kolorze: wartość
maksymalna (max), aktualna (akt) oraz minimalna (min) dla wybranego kanału, jak pokazano na
przykładowym rysunku poniżej,

- dodatkowy przycisk 'Cofnij', umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
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Podgląd wartości

Opcja ta pozwala obserwować na bieżąco wartości mierzone na poszczególnych kanałach
pomiarowych oraz zapisywać je do pliku, z określonym krokiem czasowym. Pomiar jest
wykonywany za pomocą 16 bitowej karty PCMCIA firmy IOtech. 
Początkowo na ekranie pojawia się okienko dialogowe, podobne do pokazanego poniżej. Jeżeli w
domyślnym (roboczym) folderze nie ma pliku konfiguracyjnego (Opis_kan_iot), zostaje on
wygenerowany, oznaczenia zmiennych pomiarowych są standardowe (k1, k2 itd.) a jednostki są
wyrażone w [V]. W przeciwnym wypadku zarówno opisy jak i jednostki są pobierane z pliku
konfiguracyjnego. Wykorzystane są również parametry: ‘mnozn_y’ oraz ‘delta_y’, w celu
przeskalowania wyników.

Pokazane okienko umożliwia wprowadzenie parametrów podglądu takich jak:
- wybór kanałów do podglądu (dowolna ilość z zakresu 1-16),
- folder, w którym poszukiwany jest plik konfiguracyjny (Opis_kan_iot); foldery w danej sesji

podglądu są zapamiętywane, w celu ich powtórnego użycia. Nazwa folderu może być wybrana
poprzez przycisk oznaczony trzema kropkami i wówczas na ekranie pojawia się okienko wyboru
folderu.
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Po wybraniu przycisku Uruchom, na ekranie pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane
poniżej. W okienku tym wyświetlane są uśrednione, mierzone wartości a na dole, umieszczone są
dodatkowe pola edycyjne oraz przycisk Notuj.
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Dla każdego z kanałów pomiarowych ustalono częstotliwość próbkowania na 100 [p/s] a zakres
pomiarowy napięć równy ±10.0 [V]. Pakiety próbek są uśredniane i wyświetlane w okienku
dialogowym z częstotliwością co 0.5 [s]. Przyjęto również maksymalny czas pomiaru równy
10000 [s]. Jest to tylko wartość umowna, wynikająca z przyjętego bufora pamięci dla
poszczególnych kanałów. W rzeczywistości podgląd można prowadzić bez limitu czasu. Po
upływie 10000 [s], pomiar zostaje automatycznie wznowiony a zapis wyników do pliku, jeśli
został uruchomiony, jest kontynuowany.
Zapis wyników podglądu do pliku jest realizowany ręcznie, w dowolnym czasie lub automatycznie
z określonym krokiem czasowym. Zapis ręczny odbywa się po każdym naciśnięciu przycisku
Notuj, z czasem ustawionym na 0 [s] (Notuj co 0 [s]). Automatyczne notowanie uruchamiane jest
również przyciskiem Notuj ale z wartością czasu różną od zera.
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Jeżeli w wybranym folderze roboczym istnieje już plik z zapisem podglądu, program wyświetla
ostrzeżenie:

Plik ten możne być zastąpiony przez nowy, po wybraniu Tak lub generowany jest nowy plik
podglądu, z nową nazwą, po wciśnięciu przycisku Nie. Pliki z wynikami podglądu mogą być w
dowolnym momencie przeglądane za pomocą edytorów tekstu, na przykład za pomocą
systemowego Notatnika
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lub przeglądane, jak inne pliki pomiarowe, w opcji 'Plik | Wybierz plik', po wybraniu pliku z
rozszerzeniem '*.pod'.

Wybranie przycisku Zatrzymaj, przerywa sesję podglądu wyników a w okienku dialogowym
pokazane są ostatnio uzyskane wartości pomiarowe.
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Naciśnięcie przycisku Zakończ, w tym okienku dialogowym, powoduje wyłączenie opcji
podglądu a wybranie przycisku Pomiar, przełącza opcję podglądu na pomiar 16 bitową kartą
PCMCIA firmy IOtech, w wersji rozszerzonej.
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Karta USB-1616HS-4 => 16 bitowa

Rejestrator_16kan - wersja standard

Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Podgląd wartości

Rejestrator_4kan + 4 liczniki
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Rejestrator_16kan - wersja standard

Moduł ten umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 16 bitowej karty USB-1616HS-4 firmy
Measurement Computing. Wszystkie dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą okienka
dialogowego, pokazanego poniżej.

W opcji tej można ustawiać parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 16),
- częstotliwość próbkowania (1-1000000 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich

kanałów,
- czas pomiaru (1-864000 [s] (240 godz.)); czas identyczny dla wszystkich kanałów,

Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.

- maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba wielkość
ta może być znacznie powiększona,

- zakres pomiarowy napięć (±.0.10, ±0.20, ±0.50, ±1.00, ±2.00, ±5.00, ±10.0[V]), identyczny dla
każdego z kanałów; uwaga! - w tej wersji programu jest stały zakres pomiarowy napięć
±10.0[V],

- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać
wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.mec' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików),

- w plikach typu '*.mec' lub '*.asc' zapisywane są wszystkie istotne parametry pomiarów i wyniki
pomiarów,

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne, wklejać
lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola edycyjnego
(przycisk z trzema kropkami),
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- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po zaznaczeniu pola 'Nazwy generowane' w
okienku dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie, na przykład:

Jeżeli wybrana zostanie opcja 'Tak', nowy plik zastąpi poprzedni a w przypadku opcji 'Nie'
program zapisze wyniki do pliku z odpowiednią większą numeracją.

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych pomiarów
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Tak', w
odpowiednim okienku dialogowym.

Wybranie przycisku 'Start' w pierwszym (głównym) okienku dialogowym powoduje uruchomienie
obliczeń:

Po zakończenie pomiaru, w zależności od ustawień pola 'Parametry pomiarów ustalone', program
wraca do pierwszego okienka dialogowego lub wykonuje kolejny pomiar poprzez zatwierdzenie
klawiszem klawiatury 'Enter' lub wybranie myszką przycisku 'Tak':
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Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona

Opcja ta umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 16 bitowej karty USB-1616HS-4 firmy
Measurement Computing. Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek
dialogowych. Pierwsze okienko pokazano poniżej.

Okienko to pozwala ustawiać parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 16),
- częstotliwość próbkowania (1-1000000 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich

kanałów,
- czas pomiaru (1-864000 [s] (240 godz.)); czas identyczny dla wszystkich kanałów,

Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.

- maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba wielkość
ta może być znacznie powiększona,

- wybór kanałów pomiarowych (dowolna ilość z zakresu 1-16); kanały mogą być wybierane
(zaznaczane) w dowolnej konfiguracji, bez zachowania ciągłości czy kolejności,

- wybór zakresu pomiarowego napięć (±.0.10, ±0.20, ±0.50, ±1.00, ±2.00, ±5.00, ±10.0[V]) dla
każdego z kanałów; uwaga - w tej wersji programu jest stały zakres pomiarowy napięć ±10.0[V],

- wybór kanałów do podglądu on-line,
- kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych (zaznaczonych) z zadeklarowaną ilością

kanałów.
Początkowe wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
- maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
- maksymalny czas pomiaru, dla wybranej ilości kanałów i częstotliwości próbkowania,
- zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
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- wybór zakresu pomiarowego napięć ±10.0[V], dla zaznaczonych kanałów,
- zaznaczenie wybranych kanałów do podglądu.

Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:

- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać
wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.mec' (wielokrotnie
mniejsze rozmiary plików),

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne, wklejać
lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola edycyjnego
(przycisk z trzema kropkami),

- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w okienku
dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie, na przykład:



Analiza

155 / 571

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych pomiarów
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start',

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
- zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-line

(po zakończeniu danego pomiaru),
- podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:

=> oś rzędnych wyskalowana w voltach (opcja: Oś rzędnych ±10 [V]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: oś rzędnych rzeczywista),
parametry skalowania oraz opisy kanałów pobierane są z odpowiedniego pliku
'Opis_kan_xxx'  (znajdującego się w folderze Ścieżka) lub w przypadku jego braku taki plik jest
automatycznie generowany, ze standardowymi parametrami,

- dodatkowy przycisk 'Cofnij', umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
W plikach typu '*.asc' lub '*.mec' zapisywane są wszystkie istotne parametry pomiarów i wyniki
pomiarów.
Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu z podglądem online.
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Podgląd wartości

Opcja ta pozwala obserwować na bieżąco wartości mierzone na poszczególnych kanałach
pomiarowych oraz zapisywać je do pliku, z określonym krokiem czasowym. Pomiar jest
wykonywany za pomocą 16 bitowej karty USB-1616HS-4 firmy MCC. 
Początkowo na ekranie pojawia się okienko dialogowe, podobne do pokazanego poniżej. Jeżeli w
domyślnym (roboczym) folderze nie ma pliku konfiguracyjnego (Opis_kan_mec), zostaje on
wygenerowany, oznaczenia zmiennych pomiarowych są standardowe (k1, k2 itd.) a jednostki są
wyrażone w [V]. W przeciwnym wypadku zarówno opisy jak i jednostki są pobierane z pliku
konfiguracyjnego. Wykorzystane są również parametry: ‘mnozn_y’ oraz ‘delta_y’, w celu
przeskalowania wyników.

Pokazane okienko umożliwia wprowadzenie parametrów podglądu takich jak:
- wybór kanałów do podglądu (dowolna ilość z zakresu 1-16),
- folder, w którym poszukiwany jest plik konfiguracyjny (Opis_kan_mec); foldery w danej sesji

podglądu są zapamiętywane, w celu ich powtórnego użycia. Nazwa folderu może być wybrana
poprzez przycisk oznaczony trzema kropkami i wówczas na ekranie pojawia się dodatkowe
okienko wyboru folderu.
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Po wybraniu przycisku Uruchom, na ekranie pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane
poniżej. W okienku tym wyświetlane są uśrednione, mierzone wartości a na dole, umieszczone są
dodatkowe pola edycyjne oraz przycisk Notuj.
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Dla każdego z kanałów pomiarowych ustalono częstotliwość próbkowania na 100 [p/s] a zakres
pomiarowy napięć równy ±10.0 [V]. Pakiety próbek są uśredniane i wyświetlane w okienku
dialogowym z częstotliwością co 0.5 [s]. Przyjęto również maksymalny czas pomiaru równy
10000 [s]. Jest to tylko wartość umowna, wynikająca z przyjętego bufora pamięci dla
poszczególnych kanałów. W rzeczywistości podgląd można prowadzić bez limitu czasu. Po
upływie 10000 [s], pomiar zostaje automatycznie wznowiony a zapis wyników do pliku, jeśli
został uruchomiony, jest kontynuowany.
Zapis wyników podglądu do pliku jest realizowany ręcznie, w dowolnym czasie lub automatycznie
z określonym krokiem czasowym. Zapis ręczny odbywa się po każdym naciśnięciu przycisku
Notuj, z czasem ustawionym na 0 [s] (Notuj co 0 [s]). Automatyczne notowanie uruchamiane jest
również przyciskiem Notuj ale z wartością czasu różną od zera.
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Jeżeli w wybranym folderze roboczym istnieje już plik z zapisem podglądu, program wyświetla
ostrzeżenie:

Plik ten możne być zastąpiony przez nowy, po wybraniu Tak lub generowany jest nowy plik
podglądu, z nową nazwą, po wciśnięciu przycisku Nie. Pliki z wynikami podglądu mogą być w
dowolnym momencie przeglądane za pomocą edytorów tekstu, na przykład za pomocą
systemowego Notatnika
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lub przeglądane, jak inne pliki pomiarowe, w opcji 'Plik | Wybierz plik', po wybraniu pliku z
rozszerzeniem '*.pod'.

Wybranie przycisku Zatrzymaj, w drugim okienku podglądu, przerywa sesję podglądu wyników a
w pierwszym (początkowym) okienku dialogowym pokazane są ostatnio uzyskane wartości
pomiarowe.
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Naciśnięcie przycisku Zakończ, w tym okienku dialogowym, powoduje wyłączenie opcji
podglądu a wybranie przycisku Pomiar, przełącza opcję podglądu na pomiar 16 bitową kartą
USB-1616HS-4 firmy MCC, w wersji rozszerzonej i umożliwia 



Analiza

162 / 571

podgląd online wyników pomiaru, w postaci przebiegów czasowych.

Rejestrator_4kan + 4 liczniki

Karta USB-204 => 12 bitowa

Rejestrator_8kan



Analiza

163 / 571

Podgląd wartości
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Rejestrator_8kan

Opcja ta umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 12 bitowej karty USB-204 firmy Measurement
Computing. Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek dialogowych. Pierwsze
okienko pokazano poniżej.

Okienko to pozwala ustawiać parametry pomiaru takie jak:
· ilość kanałów (maksymalnie 8),
· częstotliwość próbkowania (1-500000 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich

kanałów,
· czas pomiaru (1-864000 [s] (240 godz.)); czas identyczny dla wszystkich kanałów,
Parametry: ilość kanałów, częstotliwość próbkowania i czas pomiaru są ze sobą wzajemnie
powiązane. Każda zmiana ilości kanałów powoduje wygenerowanie nowego zestawu
dopuszczalnych zakresów częstotliwości oraz czasów pomiaru. Zmiana częstotliwości
próbkowania, przy wybranej ilości kanałów, powoduje określenie dopuszczalnego zestawu
czasów pomiaru.
· maksymalna ilość próbek dla każdego kanału to 1000000; jeżeli zajdzie taka potrzeba

wielkość ta może być znacznie powiększona,
· wybór kanałów pomiarowych (dowolna ilość z zakresu 1-8); kanały mogą być wybierane

(zaznaczane) w dowolnej konfiguracji, bez zachowania ciągłości czy kolejności,
· stały zakres pomiarowy napięć  ±10.0[V], dla każdego z kanałów,
· wybór kanałów do podglądu on-line,
· kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych (zaznaczonych) z zadeklarowaną

ilością kanałów.
Początkowe wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
¤ maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
¤ maksymalny czas pomiaru, dla wybranej ilości kanałów i częstotliwości próbkowania,
¤ zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
¤ zaznaczenie wybranych kanałów pomiarowych do podglądu.

Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:
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· nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); w zależności od typu rozszerzenia można zapisywać
wyniki do plików tekstowych '*.asc' lub plików binarnych z rozszerzeniem '*.mec' (dużo
mniejsze rozmiary plików),

· ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżki można wpisywać w pole edycyjne,
wklejać lub wybierać korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie pola
edycyjnego (przycisk z trzema kropkami [...]),

· komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia,

· nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w
okienku dialogowym,

· kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie, na przykład:

· można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe,
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nazwy plików będą generowane automatycznie i wystarczy dla wykonania kolejnych
pomiarów naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk 'Start',

· zaznaczenie pola 'Powtarzaj pomiar co ...' uruchamia dodatkowe możliwości pomiaru przez
kartę - pomiary są wykonywane cyklicznie co określony czas, na przykład co 15 min, przez
wybrany okres czasu, na przykład 24 godz; użytkownik nie podejmuje żadnych dodatkowych
kroków, program działa automatycznie; na ekranie mogą być prezentowane przebiegi on-line,
jeśli odpowiednia opcja jest wybrana w tym okienku a wszystkie wyniki pomiarów są
zapisywane na dysk,

· zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
· zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-

line (po zakończeniu danego pomiaru),
· podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:
=> oś rzędnych wyskalowana w voltach (opcja: Oś rzędnych ±10 [V]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: Oś rzędnych rzeczywista),
parametry skalowania oraz opisy kanałów pobierane są z odpowiedniego pliku
'Opis_kan_xxx' (znajdującego się w folderze Ścieżka) lub w przypadku jego braku taki plik jest
automatycznie generowany, ze standardowymi parametrami,
· włączenie opcji 'Wyświetlaj max_min dla kanału' daje dodatkową możliwość podglądu

wartości cyfrowych dla wybranego kanału (dostępne są wszystkie zadeklarowane wcześniej
kanały pomiarowe); na bieżąco wyświetlane są, w odpowiednim dla kanału kolorze: wartość
maksymalna (max), aktualna (akt) oraz minimalna (min) dla wybranego kanału,

· dodatkowy przycisk 'Cofnij', umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
W plikach typu '*.asc' lub '*.mec' zapisywane są wszystkie istotne parametry pomiarów i wyniki
pomiarów.
Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu z podglądem online.
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Podgląd wartości

Opcja ta pozwala obserwować na bieżąco wartości mierzone na poszczególnych kanałach
pomiarowych oraz zapisywać je do pliku, z określonym krokiem czasowym. Pomiar jest
wykonywany za pomocą 12 bitowej karty USB-204 firmy MCC. 
Początkowo na ekranie pojawia się okienko dialogowe, podobne do pokazanego poniżej. Jeżeli w
domyślnym (roboczym) folderze nie ma pliku konfiguracyjnego (Opis_kan_mec), zostaje on
wygenerowany, oznaczenia zmiennych pomiarowych są standardowe (k1, k2 itd.) a jednostki są
wyrażone w [V]. W przeciwnym wypadku zarówno opisy jak i jednostki są pobierane z pliku
konfiguracyjnego. Wykorzystane są również parametry: ‘mnozn_y’ oraz ‘delta_y’, w celu
przeskalowania wyników.

Pokazane okienko umożliwia wprowadzenie parametrów podglądu takich jak:
- wybór kanałów do podglądu (dowolna ilość z zakresu 1-8),
- folder, w którym poszukiwany jest plik konfiguracyjny (Opis_kan_mec); foldery w danej sesji

podglądu są zapamiętywane, w celu ich powtórnego użycia. Nazwa folderu może być wybrana
poprzez przycisk oznaczony trzema kropkami [...] i wówczas na ekranie pojawia się dodatkowe
okienko wyboru folderu.
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Po wybraniu przycisku Uruchom, na ekranie pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane
poniżej. W okienku tym wyświetlane są uśrednione, mierzone wartości a na dole, umieszczone są
dodatkowe pola edycyjne oraz przycisk Notuj.

Dla każdego z kanałów pomiarowych ustalono częstotliwość próbkowania na 100 [p/s] a zakres
pomiarowy napięć równy ±10.0 [V]. Pakiety próbek są uśredniane i wyświetlane w okienku
dialogowym z częstotliwością co 0.5 [s]. Przyjęto również maksymalny czas pomiaru równy
10000 [s]. Jest to tylko wartość umowna, wynikająca z przyjętego bufora pamięci dla
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poszczególnych kanałów. W rzeczywistości podgląd można prowadzić bez limitu czasu. Po
upływie 10000 [s], pomiar zostaje automatycznie wznowiony a zapis wyników do pliku, jeśli
został uruchomiony, jest kontynuowany.
Zapis wyników podglądu do pliku jest realizowany ręcznie, w dowolnym czasie lub automatycznie
z określonym krokiem czasowym. Zapis ręczny odbywa się po każdym naciśnięciu przycisku
Notuj, z czasem ustawionym na 0 [s] (Notuj co 0 [s]). Automatyczne notowanie uruchamiane jest
również przyciskiem Notuj ale z wartością czasu różną od zera.

Jeżeli w wybranym folderze roboczym istnieje już plik z zapisem podglądu, program wyświetla
ostrzeżenie:

Plik ten możne być zastąpiony przez nowy, po wybraniu Tak lub generowany jest nowy plik
podglądu, z nową nazwą, po wciśnięciu przycisku Nie. Pliki z wynikami podglądu mogą być w
dowolnym momencie przeglądane za pomocą edytorów tekstu, na przykład za pomocą
systemowego Notatnika
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lub przeglądane, jak inne pliki pomiarowe, w opcji 'Plik | Wybierz plik', po wybraniu pliku z
rozszerzeniem '*.pod'.
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Wybranie przycisku Zatrzymaj, w drugim okienku podglądu, przerywa sesję podglądu wyników a
w pierwszym (początkowym) okienku dialogowym pokazane są ostatnio uzyskane wartości
pomiarowe.

Naciśnięcie przycisku Zakończ, w tym okienku dialogowym, powoduje wyłączenie opcji
podglądu a wybranie przycisku Pomiar, przełącza opcję podglądu na pomiar 8 bitową kartą USB-
204 firmy MCC

 i umożliwia podgląd online wyników pomiaru, w postaci przebiegów czasowych.
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Karta USB - DaqBoard3031 => 16 bitowa

Rejestrator_64kan
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Rejestrator_64kan

Opcja ta umożliwia wykonanie pomiaru za pomocą 16 bitowej, 64 kanałowej karty
DaqBoard3031 firmy IOtech. Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek
dialogowych. Pierwsze okienko pokazano poniżej.

W górnej części okienka można wybrać lub wpisać podstawową nazwę pliku pomiarowego
(wstępnie zaproponowano nazwy: 'wyniki' i 'pomiar'). Nazwy podczas dalszych pomiarów są
generowane automatycznie, poprzez dopisywanie numeru kolejnego pomiaru do nazwy
podstawowej. Można również wybrać typ pliku pomiarowego: binarny (*.iot) lub tekstowy
(*.asc).
Dwa pola wyboru 'Podgląd online' oraz 'Podgląd w tabeli' decydują o kilku ważnych sprawach,  z
których najważniejsze to:
- sposób podglądu wyników pomiarów,
- dopuszczalna częstotliwość próbkowania dla określonej ilości kanałów.
Szczegółowy opis zachowania programu, przy określonym wyborze tych dwóch pol wyboru,
zostanie pokazany dalej.

Należy również wpisać, wkleić lub wybrać folder w polu edycyjnym 'Ścieżka', w którym będą
zapisywane pliki pomiarowe. Z prawej strony tego pola edycyjnego znajduje się mały przycisk z
trzema kropkami '...', za pomocą którego można wybrać folder pomiarowy, z wykorzystaniem
standardowego okienka Folder.
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W ostatnim polu edycyjnym można wpisać komentarz do wykonywanych pomiarów. Wybranie
przycisku Zakończ, kończy pomiar kartą DaqBoard 3031. Naciśnięcie przycisku Start uruchamia
kolejne okienko dialogowe.

Okienko to składa się z trzech głównych części:
- duże pole edycyjne zajmujące większość obszaru okienka, w którym wyświetlane są wyniki
pomiaru,
- panel ustawień parametrów znajdujący się po prawej stronie okienka,
- pasek zaawansowania pomiaru (na samym dole okienka).
Panel ustawień ma kilka wydzielonych obszarów. W pierwszym obszarze 'Karta pomiarowa'
można wybrać typ karty pomiarowej oraz typ wejścia analogowego. Dla karty DaqBoard3031 jest
dostępne tylko jedno wejście analogowe 'DAQBRD3000USBInputs'.
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Karta PCMCIA (DaqPCCard0 lub DaqPCCard1 w zależności od wykorzystanego gniazda
PCMCIA) ma do wyboru dużą ilość wejść analogowych ale jeżeli nie są wykorzystywane
specjalne przyłącza należy wybrać wejście 'Direct' (ustawione standardowo).
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Następnie należy nacisnąć przycisk 'Otwórz kartę'. W obszarze 'Parametry' należy wprowadzić
następujące dane: ilość kanałów, czas pomiaru w sekundach [s] oraz częstotliwość próbkowania,
z jednostką ilość próbek na sekundę [p/s]. Następny fragment panelu to 'Etapy'. Należy kolejno
nacisnąć przycisk 'Przygotowanie pomiaru' i odczekać chwilę do uaktywnienia przycisku 'Start'.
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia pomiar a wyniki są prezentowane w zależności od
wybranych opcji 'Podgląd online' oraz 'Podgląd w tabeli', w pierwszym okienku dialogowym.
Jeżeli nie została zaznaczona żadna z tych opcji, wówczas podczas pomiaru widoczny jest tylko
pasek zaawansowania pomiaru (na samym dole okienka). Pomiar może być wykonywany z
największą z dopuszczalnych częstotliwości próbkowania, z uwzględnieniem ilości aktywnych
kanałów pomiarowych. W przypadku gdy iloczyn ilości kanałów i częstotliwości próbkowania
przekracza maksymalną częstotliwość jaką dysponuje karta, wówczas program redukuje wartość
aktywnej częstotliwości próbkowania. Podczas pomiaru na pasku zaawansowania możemy
obserwować stan zaawansowania pomiaru.
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Po zakończeniu pomiaru mamy do wyboru kilka opcji:
1. możliwość zmiany parametrów pomiaru i naciśnięcie przycisków 'Przygotowanie pomiaru' a

następnie 'Start' - uruchamia się kolejny pomiar,
2. 'Zapisz plik | Zamknij kartę' - pozwala na zakończenie pracy z aktualną kartą pomiarową i

ponowne wybranie karty oraz określenie parametrów pomiaru,
3. 'Zakończ' - zakończenie pracy modułu i przejście do pierwszego okienka dialogowego.
Wybór wariantów 1, 2 lub 3 powoduje wyświetlenie okienka informacyjnego 'Wyniki programu
zapisano w pliku:', z podaniem folderu i nazwy pliku, z wynikami ostatniego pomiaru. Nazwy
plików są generowane automatycznie i zabezpieczone przed nadpisywaniem. Pliki pomiarowe
karty DAQBoard3031 mają w nazwie umieszczone oznaczenie '_db_' (na przykład
wyniki_db_1.asc') a pliki utworzone z wykorzystaniem karty PCMCIA mają oznaczenie
'_pc_' (przykładowo: pomiar_pc_5.iot').
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Jeżeli w okienku dialogowym 'Pomiar kartą DaqBoard3031 lub PCMCIA' została zaznaczona
tylko opcja 'Podgląd w tabeli', jak pokazano poniżej, 

to podczas pomiaru wyniki wpisywane są w dużym polu edycyjnym, okienka dialogowego
'DaqBoard3031 - pomiar', oraz widoczny jest pasek zaawansowania pomiaru. 
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Pomiar najlepiej wykonywać z niewielką częstotliwością próbkowania, maksymalnie do 1000
[p/s].  Podobnie jak poprzednio, po zakończeniu pomiaru mamy do wyboru kilka opcji:
1. przegląd uzyskanych w tym pomiarze wyników w dużym polu edycyjnym (można korzystać z

pasków przewijania lub zaznaczyć jakiś element w kolumnie 'Nr', klikając na niego i
przewijać ekran klawiszami klawiatury lub kółkiem myszki),

2. możliwość zmiany parametrów pomiaru i naciśnięcie przycisków 'Przygotowanie pomiaru' a
następnie 'Start' - uruchamia się kolejny pomiar,

3. 'Zapisz plik | Zamknij kartę' - pozwala na zakończenie pracy z aktualną kartą pomiarową i
ponowne wybranie karty oraz określenie parametrów pomiaru,

4. 'Zakończ' - zakończenie pracy modułu i przejście do pierwszego okienka dialogowego.
Wybór wariantów 2, 3 lub 4 powoduje wyświetlenie okienka informacyjnego 'Wyniki programu
zapisano w pliku:', z podaniem folderu i nazwy pliku, z wynikami ostatniego pomiaru.
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Jeżeli w okienku dialogowym 'Pomiar kartą DaqBoard3031 lub PCMCIA' została zaznaczona
tylko opcja 'Podgląd online', jak pokazano poniżej, 

to podczas pomiaru widoczne jest okienko dialogowe 'DaqBoard3031 - pomiar', z paskiem
zaawansowania pomiaru a w tle pojawia się okienko z rejestrowanymi przebiegami. Okienko
dialogowe 'DaqBoard3031 - pomiar' może być przesuwane po ekranie lub schowane na pasek
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zadań aby umożliwić podgląd online. Dla zaznaczonej opcji 'Podgląd online' uaktywniają się dwie
dodatkowe opcje: 'Oś rzędnych ±10V' oraz 'Oś rzędnych rzeczywista'. W pierwszym przypadku oś
rzędnych wyskalowana jest w voltach a w drugim w jednostkach rzeczywistych (dane do
skalowania pobierane są z plików Opis_kan_xxx).

Pomiary mogą być wykonywane z dowolną częstotliwością próbkowania ale przebiegi
wyświetlane są 'online' do częstotliwości około 10000 [p/s], w zależności od parametrów
komputera. Przy większych częstotliwościach próbkowania przebiegi są rysowane jeszcze przez
pewien czas, chociaż sam pomiar został ukończony.
Uwaga. Aktualnie program może rejestrować dane dla 64 kanałów ale na podglądzie online
wyświetlane są przebiegi tylko z pierwszych 16 kanałów pomiarowych, czyli z pierwszego
przyłącza.
Po zakończeniu pomiaru mamy do wyboru kilka opcji:
1. możliwość zmiany parametrów pomiaru i naciśnięcie przycisków 'Przygotowanie pomiaru' a

następnie 'Start' - uruchamia się kolejny pomiar ale podgląd online nie jest aktywny,
2. 'Zapisz plik | Zamknij kartę' - pozwala na zakończenie pracy z aktualną kartą pomiarową,

ponowne wybranie karty oraz określenie parametrów pomiaru, również bez modyfikowanego
podglądu online,

3. 'Zakończ' - zakończenie pracy z okienkiem, zapisanie pliku pomiarowego, potwierdzenie
zakończenia podglądu online, jak pokazano na kolejnym rysunku:
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Po potwierdzeniu zakończenia podglądu pojawia się pierwsze okienko dialogowe 'Pomiar kartą
DaqBoard3031 lub PCMCIA' i można rozpocząć kolejny cyklu pomiaru, z aktywnym podglądem
online, poprzez wybranie przycisku Start.

Z ostatnim wariantem pomiaru mamy do czynienia w przypadku wybrania w okienku dialogowym
'Pomiar kartą DaqBoard3031 lub PCMCIA' obu opcji 'Podgląd online' i równocześnie 'Podgląd w
tabeli'.
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Zachowanie programu podczas realizacji tego wariantu jest niemal identyczne jak dla przypadku
poprzedniego, tylko pomiar należy wykonywać z niewielką częstotliwością próbkowania,
maksymalnie do 1000 [p/s]. Na poniższym rysunku pokazano przykładowy pomiar w wariancie
czwartym.

Na kolejnym rysunku pokazano, pod Eksploratorem Windows, przykładowy zestaw wynikowych
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plików pomiarowych znajdujących się w katalogu pomiarowym.
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Miernik Therm

Miernik Therm => Rejestrator_10kan
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Miernik Therm => Rejestrator_10kan

Rejestrator służy do pomiaru temperatur z wykorzystaniem miernika Therm. Wszystkie niezbędne
informacje oraz parametry podawane są w okienkach dialogowych. Jako pierwsze pojawia się
okienko "Port i prędkość przesyłu", w którym można wybrać port szeregowy komputera (COM1
lub COM2), do którego podpięty jest miernik Therm oraz prędkość transmisji danych:

Kolejne okienko dialogowe "Wprowadzenie danych dla termopar" pozwala na wprowadzenie
ilości termopar, czasu cyklu, ilość cykli bazowych oraz folderu pomiarowego. Wybrane lub
wprowadzone opisy termopar są zapisywane do pliku w aktualnym folderze pomiarowym. Folder
pomiarowy może być wprowadzony lub zmodyfikowany ręcznie, jak również wklejony. Z prawej
strony tego okienka edycyjnego znajduje się przycisk ‘…’, który pozwala na wybór dowolnego
folderu, do którego chcemy zapisać pliki pomiarowe. Foldery używane w danej sesji pomiarowej
są pamiętane i można je również wybierać naciskając mały trójkącik z prawej strony pola
edycyjnego folderu pomiarowego. Jeżeli zmienimy folder pomiarowy na inny a w nim będzie
istniał opis termopar (plik ‘Opis_termopar_o.txt’), to dane te będą automatycznie wprowadzone
do okienka dialogowego. W przeciwnym przypadku pojawi się standardowy zestaw opisów
termopar. Nazwy plików są generowane automatycznie i chronione przed nadpisaniem. Mają
standardowo nazwy: wyniki.the, wyniki_1.the, wyniki_2.the itd.



Analiza

189 / 571

W programie można również uwzględniać współczynniki korekcyjne termopar. W tym celu należy
zaznaczyć opcję ‘Korekcja termopar’. Jeżeli tak się stanie wówczas pojawi się kolejne okienko
dialogowe pokazane poniżej. W okienku tym należy, w polach edycyjnych po prawej stronie,
wybrać lub wpisać oznaczenia wykorzystywanych termopar. Spowoduje to dobór odpowiednich
współczynników korekcyjnych.
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Naciśnięcie przycisku 'DALEJ', uruchomia sesję pomiarową, której przebieg jest widoczny w
następnym okienku dialogowym "Pomiar temperatur". Naciśnięcie przycisku 'ZAKOŃCZ', w
okienku ‘Wprowadzenie danych dla termopar’, powoduje zakończenie pracy rejestratora.
Wszystkie mierzone wartości temperatur są wyświetlane w okienku "Pomiar temperatur" i
równolegle zapisywane do pliku.
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Przebieg temperatur jest prezentowany on-line, równocześnie z okienkiem dialogowym "Pomiar
temperatur", jak pokazano na poniższym rysunku. Okienko dialogowe może być dowolnie
przemieszczane po ekranie. Osie podglądu online są skalowane automatycznie.

W przypadku włączonej opcji "Podgląd wyników" (standardowo włączona), po każdej
zakończonej sesji pomiarowej (przycisk 'Zakończ' w okienku "Pomiar temperatur" lub przycisk
'Koniec' w okienku dialogowym "Wprowadzenie danych dla termopar"), można przeglądnąć
przebiegi zarejestrowanych temperatur. Przebiegi te można również przeglądnąć po zakończeniu
wszystkich pomiarów.
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Miernik Almemo 5690-2

Miernik Almemo 5690-2 => Rejestrator_49kan
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Miernik Almemo 5690-2 => Rejestrator_49kan

Miernik Almemo 5690-2, w tym module, służy jako rejestrator maksymalnie 9, dowolnych
sygnałów pomiarowych (kanały uniwersalne) oraz do 40 kanałów pomiaru temperatur. Połączenie
z komputerem pomiarowym jest realizowane za pomocą złącza USB. Po uruchomieniu opcji
'Miernik Almemo 5690-2 => Rejestrator_49kan' pojawia się okienko dialogowe wprowadzania
danych, pokazane poniżej.

W górnej części okienka znajdują się cztery pola z możliwością wybrania określonych wartości
parametrów pomiaru. Można wybrać: ilość kanałów uniwersalnych, ilość termopar, czas cyklu
oraz ilość cykli bazowych. Każda zmiana parametrów ilość kanałów uniwersalnych lub ilości
termopar powoduje odpowiednie modyfikacje w zakładkach okienka dialogowego. Jeśli wybierze
się na przykład 2 kanały uniwersalne, wówczas w zakładce 'Kanały uniwersalne', dostępne są
tylko dwa pola edycyjne, w które można wpisać opisy wybranych kanałów. Pozostałe kanały w tej
zakładce są wyszarzone i niedostępne. Podobna zasada obowiązuje dla wszystkich zakładek
dotyczących termopar. Jednakże w tym przypadku opisy kanałów są wstępnie wypełniane
automatycznie, można je modyfikować lub kasować i wprowadzać własne. Między zakładkami
można przemieszczać się korzystając z lewego klawisza myszki lub z klawiszy ze strzałkami na
klawiaturze.
Czas cyklu określa czas po jakim odbywają się cyklicznie odczyty danych na poszczególnych
kanałach. Ilość cykli bazowych pozwala na porównanie aktualnych wartości sygnałów z
wartościami wcześniejszymi. Na przykład dla wartości ilości cykli bazowych równej 6 i czasu
cyklu 10 [s] mamy dostęp do wartości historycznych sprzed minuty.
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Folder pomiarowy może być wprowadzony lub zmodyfikowany ręcznie, jak również wklejony. Z
prawej strony tego okienka edycyjnego znajduje się przycisk Wybierz, który pozwala na wybór
dowolnego folderu, do którego chcemy zapisać pliki pomiarowe. Foldery używane w danej sesji
pomiarowej są pamiętane i można je również wybierać naciskając mały trójkącik z prawej strony
pola edycyjnego folderu pomiarowego. Nazwy plików pomiarowych są generowane
automatycznie i chronione przed nadpisaniem. Nazwy plików to: wyniki.the, wyniki_1.the,
wyniki_2.the itd.
Po uruchomieniu przycisku Dalej pojawia się kolejne okienko dialogowe 'Wyniki pomiarów'. W
okienku tym występują identyczne zakładki z kanałami pomiarowymi jak poprzednio. Tutaj nie
powinno się zmieniać nic w polach edycyjnych zakładek. Zmiana taka nie będzie uwzględniana w
wydrukach. Pola nie są zablokowane tylko z powodu lepszej czytelności znaków. Wnętrze każdej
zakładki 'Termopary ...', zawiera 4 kolumny: 'Temp. bazowe', 'Temp. aktualne', 'Różnice
temperatur' oraz 'Opis termopar ...'. Dla przypadku zakładki z kanałami uniwersalnymi są to: 'Wart.
bazowe', Wart. aktualne', 'Różnice wartości' i 'Opis kanałów uniwersalnych'. Na dole okienka, po
lewej stronie wyświetlane są: ilość cykli pomiarów, czas z sprzed 'dt[s]', czas aktualnego odczytu
oraz 'dt[s]'. 

Po prawej stronie okienka na dole znajdują się dwa pola, w których można zaznaczyć włączenie
lub wyłączenie wykresu przebiegów sygnałów oraz możliwość graficznej prezentacji różnic
temperatur - zmiana koloru pola, w zależności od różnicy temperatur aktualnej i bazowej.
Naciśnięcie przycisku Uruchom rozpoczyna pomiar na wszystkich kanałach a przycisk ten staje
się nieaktywny. Jeżeli zaznaczone jest pole Wykres, wówczas na ekranie wyświetlane jest okienko
dialogowe z aktualnie wybraną zakładką i wartościami sygnałów mierzonych oraz równocześnie
widoczna jest prezentacja graficzna przebiegów sygnałów w czasie. Wykres można włączać i
wyłączać w dowolnej chwili.
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Każda zmiana zakładki powoduję natychmiastową zmianę wykresu, na skojarzony z aktualną
zakładką. 

Jeśli zostanie wybrana zakładka, w której nie ma aktywnych kanałów a wykres jest włączony, jego
zawartość pozostaje niezmienna - wyświetlany jest końcowy stan przebiegów z ostatniej aktywnej
zakładki.
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Poniżej pokazano przykładowy wykres i zakładkę dla kanałów uniwersalnych.

Można dowolnie zmieniać rozmiary i położenie wykresów.
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Poniższy rysunek przedstawia wykres powiększony na cały ekran.

Okienko dialogowe jak i każdy wykres może być również chwilowo ściągnięty na pasek zadań.
Każdy wykres jest skalowany dynamicznie, w obu osiach współrzędnych. Jeśli na przykład czas
przekracza maksymalny zakres, wówczas opis osi odciętych zostaje automatycznie rozszerzony, do
nowego zakresu. Taka procedura skalowania, dla przypadku osi rzędnych, jest niezależna dla
każdego z wykresów skojarzonych z zakładkami.
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Wciśnięcie przycisku Zakończ powoduje zamknięcie komunikacji z urządzeniem i powrót do
początkowego okienka dialogowego 'Wprowadzanie danych'. Cykl pomiarów można powtarzać
wielokrotnie.
Podczas wykonywania pomiarów, w tle, zapisywane są wyniki do plików typu *.the. Pliki takie
składają się z trzech części:
- informacje o urządzeniu pomiarowym i parametrach,
- wyniki pomiarów
- opis kanałów uniwersalnych oraz termopar
Pliki zabezpieczone są przed nadpisywaniem, przy kolejnych cyklach pomiarowych. Poniżej
pokazano zapisaną, przykładową zawartość pliku pomiarowego.
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Kolejne rekordy w plikach pomiarowych są zapisywane niezwłocznie na dysk ponieważ program
wymusza, na systemie operacyjnym, zapis niebuforowany. Efektem czego jest pewność zapisu
wyników w przypadku jakichkolwiek problemów, na przykład braku zasilania, zawieszenia
systemu itp.
Zapisane pliki pomiarowe mogą być przeglądane (przebiegi sygnałów w czasie) za pomocą opcji
'Plik | Wybierz plik', przy wybranym rozszerzeniu '*.the'.
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Hydrotechniki

Hydrotechnik_5000

Hydrotechnik_5050
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Hydrotechnik_5000

W systemie 'Analiza' podłączono oprogramowanie 'Hydrocomsys/Win' firmy HYDROTECHNIK
GmbH, umożliwiając obsługę urządzenia pomiarowego Hydrotechnik 5000 z poziomu systemu. W
efekcie uzyskujemy możliwość, w ramach systemu 'Analiza', realizacji monitoringu, rejestracji
wyników pomiarów, obróbki graficznej czy też uruchomienia innych usług oferowanych przez to
oprogramowanie, na przykład zamiany plików pomiarowych Hydrotechnika '*.mwf' na pliki typu
'*.txt'.
Warunkiem wykorzystania plików pomiarowych z Hydrotechnika 5000 w Analizie jest
przetworzenie ich z formatu *.mwf' na '*.txt', jak pokazano poniżej.
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Hydrotechnik_5050

W systemie 'Analiza' podłączono oprogramowanie 'Hydrocomsys/Win32' firmy
HYDROTECHNIK GmbH, umożliwiając obsługę urządzenia pomiarowego Hydrotechnik 5050 z
poziomu systemu.

W efekcie uzyskujemy możliwość, w ramach systemu 'Analiza', realizacji monitoringu, rejestracji
wyników pomiarów, obróbki graficznej czy też uruchomienia innych usług oferowanych przez to
oprogramowanie, na przykład zamiany plików pomiarowych Hydrotechnika '*.mwf' na pliki typu
'*.txt.'
Warunkiem wykorzystania plików pomiarowych z Hydrotechnika 5050 w Analizie jest
przetworzenie ich z formatu *.mwf' na '*.txt', jak pokazano poniżej.



Analiza

203 / 571



Analiza

204 / 571

MGCplus - port szeregowy

MGCplus - port szeregowy => Parametry dysku PCMCIA

MGCplus - port szeregowy => Kopiowanie i kasowanie plików
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MGCplus - port szeregowy => Parametry dysku PCMCIA

Udostępnia połączenie z dyskiem PCMCIA, w celu uzyskania informacji o pojemności dysku i
ilości wolnego miejsca. Przy pierwszym uruchomieniu tej opcji lub kolejnej związanej z
urządzeniem MGCplus (Kopiowanie i kasowanie plików), pojawia się okienko z komunikatem:

Po akceptacji opisanych warunków, program sprawdza możliwość realizacji transmisji. W
przypadku problemów pojawia się kolejny komunikat, pokazany poniżej:

Jeżeli transmisja jest możliwa następuję wykonanie zadań związanych z uruchomioną opcją:
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MGCplus - port szeregowy => Kopiowanie i kasowanie plików

Udostępnia połączenie z dyskiem PCMCIA, w celu wykonania na nim następujących usług:
1. uzyskanie informacji o plikach znajdujących się na dysku,
2. transmisja plików z dysku PCMCIA na inny nośnik (na przykład na dysk twardy komputera,

dyskietkę lub do udostępnionego folderu w sieci).

Pliki przesyłane są do katalogu znajdującego się w okienku edycyjnym ‘Kopiuj do:’. Z prawej
strony tego okienka edycyjnego znajduje się przycisk ‘…’, który pozwala na wybór dowolnego
folderu, do którego chcemy zapisać pliki pomiarowe.

Można kopiować pojedyncze pliki, grupy plików (wybór typowy pod Windows' czyli poprzez
wykorzystanie klawiszy 'Ctrl' lub 'Shift' i lewego przycisku myszki) lub też wszystkie pliki
równocześnie, po zaznaczeniu opcji 'Kopia wszystkich plików',

3. kasowanie plików z dysku PCMCIA. Tutaj również w celu wyboru grupy plików do usunięcia,
korzysta się z klawiszy 'Ctrl' lub 'Shift' i lewego przycisku myszki. Do kasowania wszystkich
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plików można użyć zaznaczenia 'Kasowanie wszystkich plików',
4. możliwość przerwania kopiowania w dowolnej chwili,
5. transmisja plików z dysku komputera na dysk PCMCIA osadzony w urządzeniu MGCplus.
Aktualnie dostępne są usługi 1,2,3 i 4. Przebieg kopiowania jest prezentowany za pomocą okienka
z paskiem zaawansowania.
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MGCplus - port równoległy

MGCplus - port równoległy => Parametry dysku PCMCIA

MGCplus - port równoległy => Kopiowanie i kasowanie plików 
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MGCplus - port równoległy => Parametry dysku PCMCIA

Udostępnia połączenie z dyskiem PCMCIA, poprzez port równoległy, w celu uzyskania informacji
o pojemności dysku i ilości wolnego miejsca. Przy pierwszym uruchomieniu tej opcji lub kolejnej
związanej z urządzeniem MGCplus (Kopiowanie i kasowanie plików), pojawia się okienko z
komunikatem:

Po akceptacji opisanych warunków, program sprawdza możliwość realizacji transmisji. W
przypadku problemów pojawia się kolejny komunikat, pokazany poniżej:

Jeżeli transmisja jest możliwa następuję wykonanie zadań związanych z uruchomioną opcją:
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MGCplus - port równoległy => Kopiowanie i kasowanie plików

Udostępnia połączenie z dyskiem PCMCIA, w celu wykonania na nim następujących usług:
1. uzyskanie informacji o plikach znajdujących się na dysku,
2. transmisja plików z dysku PCMCIA na inny nośnik (na przykład na dysk twardy komputera,

dyskietkę lub do udostępnionego folderu w sieci). 

Pliki przesyłane są do katalogu znajdującego się w okienku edycyjnym ‘Kopiuj do:’. Z prawej
strony tego okienka edycyjnego znajduje się przycisk ‘…’, który pozwala na wybór dowolnego
folderu, do którego chcemy zapisać pliki pomiarowe.

Można kopiować pojedyncze pliki, grupy plików (wybór typowy pod Windows' czyli poprzez
wykorzystanie klawiszy 'Ctrl' lub 'Shift' i lewego przycisku myszki) lub też wszystkie pliki
równocześnie, po zaznaczeniu opcji 'Kopia wszystkich plików',

3. kasowanie plików z dysku PCMCIA. Tutaj również w celu wyboru grupy plików do usunięcia,
korzysta się z klawiszy 'Ctrl' lub 'Shift' i lewego przycisku myszki. Do kasowania wszystkich
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plików można użyć zaznaczenia 'Kasowanie wszystkich plików',
4. możliwość przerwania kopiowania w dowolnej chwili,
5. transmisja plików z dysku komputera na dysk PCMCIA osadzony w urządzeniu MGCplus.
Aktualnie dostępne są usługi 1,2,3 i 4. Przebieg kopiowania jest prezentowany za pomocą okienka
z paskiem zaawansowania.
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Pomiary specjalne
Grupa ‘Pomiary specjalne’ obejmuje zestaw pomiarów dedykowanych do specjalnych zadań:
pomiary charakterystyk trakcyjnych, pomiary cieplne maszyn, pomiary przemieszczeń i prędkości,
pomiary tensometryczne i pomiary konstrukcji ROPS.

Charakterystyki trakcyjne - metoda 1

Charakterystyki trakcyjne - metoda 2

Charakterystyki trakcyjne - metoda 3

Pomiary cieplne

Pomiary przemieszczeń i prędkości

Pomiary tensometryczne

Pomiary konstrukcji ROPS
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Charakterystyki trakcyjne - metoda 1

Karta PCMCIA – IOtech 12-bitowa + liczniki obrotów

Karta PCMCIA – IOtech 16-bitowa + liczniki obrotów

Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa + liczniki obrotów
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Karta PCMCIA => IOtech 12-bitowa + liczniki obrotów

Opcja ‘Karta PCMCIA – IOtech 12-bitowa’ dotyczy pomiarów charakterystyk trakcyjnych, z
wykorzystaniem 12-bitowej karty pomiarowej firmy IOtech. Po wybraniu tej opcji pojawia się
pierwsze okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym należy podać następujące dane: nazwa maszyny, nr maszyny, bieg, długość odcinka
pomiarowego i kalibrację. Na podstawie zawartości pól: nazwa maszyny, nr maszyny i aktualnej
daty, generowana jest nazwa pliku, w którym zapisywane są wyniki pomiarów. Jeżeli długość
wygenerowanej nazwy z uwzględnieniem rozszerzenia ‘.iot’ przekroczy wartość 30 znaków,
wówczas pojawi się komunikat pokazany poniżej:

Po zatwierdzeniu danych w okienku dialogowym ‘Dane’, program przechodzi do kolejnego
okienka znanego z opcji ‘Pomiary_dowolne | Karta PCMCIA (IOtech), 12 bitowa -
Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona’, które należy odpowiednio wypełnić. Czas pomiaru
należy przyjąć tak duży, jaki maksymalnie może wystąpić podczas pomiaru.
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Po naciśnięciu przycisku ‘Dalej’ otwiera się kolejne, również znane okienko, w którym (ze
względu na możliwość zatrzymania pomiaru w dowolnym momencie) musi być zaznaczona opcja
‘Podgląd podczas pomiaru’ (standardowo włączona).

Wybranie przycisku ‘Start’ uruchamia pomiar, którego przebieg można obserwować na bieżąco.
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W dowolnej chwili można zakończyć dany pomiar naciskając przycisk spacji. Po przerwaniu
pomiaru, pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym wyświetlane są w pierwszym wierszu następujące informacje: minimum,
maksimum, wartość średnia mierzonego sygnału. Poniżej wyświetlane są: wartość siły w [kN]
(wyznaczana na podstawie wartości średniej mierzonego sygnału z uwzględnieniem kalibracji)
oraz niepewność pomiaru siły. Niepewność pomiaru siły traktowana jest jako niepewność
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standardowa średniej arytmetycznej. W kolejnym wierszu znajdują się pola edycyjne, w które
należy wstawić: czas przejazdu w [s], odczyt z licznika silnika i licznika turbiny. Wpisanie czasu
przejazdu powoduje wyświetlanie w kolejnych okienkach, prędkości w [m/s] oraz mocy w [kW].
Pomiędzy polem edycyjnym czasu przejazdu a polami prędkości i mocy występuję pełna interakcja
(wprowadzenie jakiejkolwiek cyfry do pola czasu przejazdu powoduje natychmiastowe zmiany w
wartościach prędkości i mocy). Wprowadzenie wartości licznika silnika i licznika turbiny daje w
efekcie obliczenie wartości przełożenia kinematycznego ik.
W omawianym okienku mamy do dyspozycji trzy opcje: ‘Zestawienie’, ‘Zatwierdź’,
‘Zrezygnuj’, które omówiono poniżej.

Użycie przycisku ‘Zatwierdź’ powoduje zapisanie wyników w pliku, którego nazwa jest
kombinacją trzech zmiennych: nazwy maszyny, numeru maszyny i bieżącej daty. Plik ten ma
rozszerzenie ‘.txt’. Na przykład ‘510C_12345_2005.09.05.txt’ oznacza plik, w którym zapisano
wyniki badań charakterystyk trakcyjnych dla ładowarki ‘510C’ o numerze fabrycznym ‘12345’ i
jest to zapis dla pomiarów wykonanych w dniu 2005.09.05.  Pomiary na poszczególnych biegach
mogą być dowolnie ze sobą mieszane w czasie. Po zapisie wyników do pliku następuje przejście
do ponownego pomiaru.

Przycisk ‘Zrezygnuj’ prowadzi do zakończenia pomiarów.

Po naciśnięciu przycisku ‘Zestawienie’ jest wyświetlane kolejne okienko dialogowe, jak na
rysunku poniżej. Wyświetlane są wyniki tylko dla biegu, na którym odbywa się aktualny pomiar (w
poniższym zestawieniu pokazano przykładowe, nie pochodzące z pomiarów wyniki):

W okienku tym umieszczane są wyniki pomiarów wykonanych w aktualnej sesji pomiarowej.
Wyświetlane są następujące wielkości:

# znak wskazujący ostatni pomiar
nr     numer pomiaru
bieg  bieg
v   prędkość [m/s]
F   siła [kN]
P       moc [kW]
Ns    obroty silnika [obr/min]
Nt      obroty turbiny [obr/min]
ik      przełożenie kinematyczne
nF      niepewność pomiaru siły [kN]
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Znak '#' w pierwszej kolumnie wskazuje ostatni pomiar. Ponieważ rekordy w okienku są
sortowane według prędkości, przy dużej ilości rekordów (pomiarów) rekord z wynikami
ostatniego pomiaru może być niewidoczny. Aby go odnaleźć należy posłużyć się paskiem
przewijania.
Równocześnie, na ekranie, w tle pojawia się okienko graficzne, w którym prezentowane są
przebiegi siły, mocy, obrotów silnika, obrotów turbiny, przełożenia kinematycznego oraz
niepewności pomiaru siły w funkcji prędkości jazdy, w kolejnych pomiarach.

Przebiegi zmiennych rysowane są dynamicznie – każda zmiana danych, wybranie przycisku czy
zaznaczenie pola wyboru w okienku ‘Wyniki pomiarów’, powoduje natychmiastową zmianę
wykresu. Automatycznie skalowane są osie, zmieniane opisy osi układu współrzędnych oraz opisy
zmiennych. Okienko dialogowe można dowolnie przesuwać po ekranie, tak aby mieć dobry dostęp
do przebiegów na wykresie.
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W okienku dialogowym można zaznaczać poszczególne wiersze i używając przycisku ‘Usuń’,
kasować niewłaściwe zapisy pomiarów. Po usunięciu dowolnego wiersza numeracja pozostałych
jest zmieniana, skojarzone z nimi pliki pomiarowe są kasowane z dysku a równocześnie z wykresu
usuwane są odpowiednie punkty pomiarowe. Wykresy przebiegów oraz ich opisy są malowane
identycznymi kolorami i są przedstawiane za pomocą symboli (kółka), przy czym punkty z
aktualnego pomiaru są zamalowanymi kwadratami. Po zaznaczeniu w okienku dialogowym opcji
‘Rysuj linie’, punkty pomiarowe są łączone liniami. Przykładowo poniżej pokazano przebieg
przełożenia kinematycznego ‘ik’, z wyłączoną opcją  ‘Rysuj linie’:
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ powoduje uruchomienie nowego cyklu pomiarowego.

Jeżeli zakończymy na określonym etapie pomiary i w tym samym dniu będziemy je kontynuować,
to program rozpozna automatycznie z jakiego pliku wynikowego ma korzystać i w okienku ‘Wyniki
pomiarów’ (zestawienie) umieści wszystkie skorelowane, poprzednie wyniki dla biegu, na którym
odbywa się pomiar.



Analiza

221 / 571

Karta PCMCIA => IOtech 16-bitowa + liczniki obrotów

Moduł ‘Karta PCMCIA – IOtech 16-bitowa’ dotyczy pomiarów charakterystyk trakcyjnych, z
wykorzystaniem 16-bitowej karty pomiarowej firmy IOtech. Po wybraniu tej opcji pojawia się
pierwsze okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym należy podać następujące dane: nazwa maszyny, nr maszyny, bieg, długość odcinka
pomiarowego oraz kalibrację. Na podstawie zawartości pól: nazwa maszyny, nr maszyny i
aktualnej daty, generowana jest nazwa pliku, w którym zapisywane są wyniki pomiarów. Jeżeli
długość wygenerowanej nazwy z uwzględnieniem rozszerzenia ‘.iot’ przekroczy wartość 30
znaków, wówczas pojawi się komunikat pokazany poniżej:

Po zatwierdzeniu danych program przechodzi do kolejnego okienka znanego z opcji
‘Pomiary_dowolne | Karta PCMCIA (IOtech), 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja
rozszerzona’, które należy odpowiednio wypełnić. Czas pomiaru należy przyjąć tak duży, jaki
maksymalnie może wystąpić podczas pomiaru.
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Po naciśnięciu przycisku ‘Dalej’ otwiera się kolejne, również znane okienko, w którym (ze
względu na możliwość zatrzymania pomiaru w dowolnym momencie) musi być zaznaczona opcja
‘Podgląd podczas pomiaru’ (standardowo włączona).

Wybranie przycisku ‘Start’ uruchamia pomiar, którego przebieg można obserwować na bieżąco.
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W dowolnej chwili można zakończyć dany pomiar naciskając przycisk spacji. Po przerwaniu
pomiaru, pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym wyświetlane są w pierwszym wierszu następujące informacje: minimum,
maksimum, wartość średnia mierzonego sygnału. Poniżej wyświetlane są: wartość siły w [kN]
(wyznaczana na podstawie wartości średniej mierzonego sygnału z uwzględnieniem kalibracji)
oraz niepewność pomiaru siły. Niepewność pomiaru siły traktowana jest jako niepewność
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standardowa średniej arytmetycznej. W kolejnym wierszu znajdują się pola edycyjne, w które
należy wstawić: czas przejazdu w [s], odczyt z licznika silnika i licznika turbiny. Wpisanie czasu
przejazdu powoduje wyświetlanie w kolejnych okienkach, prędkości w [m/s] oraz mocy w [kW].
Pomiędzy polem edycyjnym czasu przejazdu a polami prędkości i mocy występuję pełna interakcja
(wprowadzenie jakiejkolwiek cyfry do pola czasu przejazdu powoduje natychmiastowe zmiany w
wartościach prędkości i mocy). Wprowadzenie wartości licznika silnika i licznika turbiny daje w
efekcie obliczenie wartości przełożenia kinematycznego ik.
W omawianym okienku mamy do dyspozycji trzy opcje: ‘Zestawienie’, ‘Zatwierdź’,
‘Zrezygnuj’, które omówiono poniżej.

Użycie przycisku ‘Zatwierdź’ powoduje zapisanie wyników w pliku, którego nazwa jest
kombinacją trzech zmiennych: nazwy maszyny, numeru maszyny i bieżącej daty. Plik ten ma
rozszerzenie ‘.txt’. Na przykład ‘510C_12345_2005.09.05.txt’ oznacza plik, w którym zapisano
wyniki badań charakterystyk trakcyjnych dla ładowarki ‘510C’ o numerze fabrycznym ‘12345’ i
jest to zapis dla pomiarów wykonanych w dniu 2005.09.05.  Pomiary na poszczególnych biegach
mogą być dowolnie ze sobą mieszane w czasie. Po zapisie wyników do pliku następuje przejście
do ponownego pomiaru.

Przycisk ‘Zrezygnuj’ prowadzi do zakończenia pomiarów.

Po naciśnięciu przycisku ‘Zestawienie’ jest wyświetlane kolejne okienko dialogowe, jak na
rysunku poniżej. Wyświetlane są wyniki tylko dla biegu, na którym odbywa się aktualny pomiar (w
poniższym zestawieniu pokazano przykładowe, nie pochodzące z pomiarów wyniki):

W okienku tym umieszczane są wyniki pomiarów wykonanych w aktualnej sesji pomiarowej.
Wyświetlane są następujące wielkości:

# znak wskazujący ostatni pomiar
nr     numer pomiaru
bieg   bieg
v   prędkość [m/s]
F   siła [kN]
P       moc [kW]
Ns    obroty silnika [obr/min]
Nt      obroty turbiny [obr/min]
ik       przełożenie kinematyczne
nF     niepewność pomiaru siły [kN]
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Znak '#' w pierwszej kolumnie wskazuje ostatni pomiar. Ponieważ rekordy w okienku są
sortowane według prędkości, przy dużej ilości rekordów (pomiarów) rekord z wynikami
ostatniego pomiaru może być niewidoczny. Aby go odnaleźć należy posłużyć się paskiem
przewijania.
Równocześnie, na ekranie, w tle pojawia się okienko graficzne, w którym prezentowane są
przebiegi siły, mocy, obrotów silnika, obrotów turbiny, przełożenia kinematycznego oraz
niepewności pomiaru siły w funkcji prędkości jazdy, w kolejnych pomiarach.

Przebiegi zmiennych rysowane są dynamicznie – każda zmiana danych, wybranie przycisku czy
zaznaczenie pola wyboru w okienku ‘Wyniki pomiarów’, powoduje natychmiastową zmianę
wykresu. Automatycznie skalowane są osie, zmieniane opisy osi układu współrzędnych oraz opisy
zmiennych. Okienko dialogowe można dowolnie przesuwać po ekranie, tak aby mieć dobry dostęp
do przebiegów na wykresie.
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W okienku dialogowym można zaznaczać poszczególne wiersze i używając przycisku ‘Usuń’,
kasować niewłaściwe zapisy pomiarów. Po usunięciu dowolnego wiersza numeracja pozostałych
jest zmieniana, skojarzone z nimi pliki pomiarowe są kasowane z dysku a równocześnie z wykresu
usuwane są odpowiednie punkty pomiarowe. Wykresy przebiegów oraz ich opisy są malowane
identycznymi kolorami i są przedstawiane za pomocą symboli (kółka), przy czym punkty z
aktualnego pomiaru są zamalowanymi kwadratami. Po zaznaczeniu w okienku dialogowym opcji
‘Rysuj linie’, punkty pomiarowe są łączone liniami. Przykładowo poniżej pokazano przebieg
przełożenia kinematycznego ‘ik’, z wyłączona opcją  ‘Rysuj linie’:
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ powoduje uruchomienie nowego cyklu pomiarowego.

Jeżeli zakończymy na określonym etapie pomiary i w tym samym dniu będziemy je kontynuować,
to program rozpozna automatycznie z jakiego pliku wynikowego ma korzystać i w okienku ‘Wyniki
pomiarów’ (zestawienie) umieści wszystkie skorelowane, poprzednie wyniki dla biegu, na którym
odbywa się pomiar.
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Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa + liczniki obrotów

Opcja ‘Karta USB-1616HS-4  MCC 16-bitowa + liczniki obrotów’ dotyczy pomiarów
charakterystyk trakcyjnych, z wykorzystaniem 16-bitowej karty pomiarowej firmy MCC. Po
wybraniu tej opcji pojawia się pierwsze okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym należy podać następujące dane: nazwa maszyny, nr maszyny, bieg, długość odcinka
pomiarowego oraz kalibrację. Na podstawie zawartości pól: nazwa maszyny, nr maszyny i
aktualnej daty, generowana jest nazwa pliku, w którym zapisywane są wyniki pomiarów. Jeżeli
długość wygenerowanej nazwy z uwzględnieniem rozszerzenia ‘.mec’ przekroczy wartość 30
znaków, wówczas pojawi się komunikat pokazany poniżej:

Po zatwierdzeniu danych program przechodzi do kolejnego okienka znanego na przykład z opcji
‘Pomiary_dowolne | Karta USB-1616HS-4, 16 bitowa - Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona’,
które należy odpowiednio wypełnić. Czas pomiaru należy przyjąć tak duży, jaki maksymalnie
może wystąpić podczas pomiaru.



Analiza

229 / 571

Po naciśnięciu przycisku ‘Dalej’ otwiera się kolejne, również znane okienko, w którym (ze
względu na możliwość zatrzymania pomiaru w dowolnym momencie) musi być zaznaczona opcja
‘Podgląd podczas pomiaru’ (standardowo włączona).

Wybranie przycisku ‘Start’ uruchamia pomiar, którego przebieg można obserwować na bieżąco.
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W dowolnej chwili można zakończyć dany pomiar naciskając przycisk spacji. Po przerwaniu
pomiaru, pojawia się kolejne okienko dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym wyświetlane są w pierwszym wierszu następujące informacje: minimum,
maksimum, wartość średnia mierzonego sygnału. Poniżej wyświetlane są: wartość siły w [kN]
(wyznaczana na podstawie wartości średniej mierzonego sygnału z uwzględnieniem kalibracji)
oraz niepewność pomiaru siły. Niepewność pomiaru siły traktowana jest jako niepewność
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standardowa średniej arytmetycznej. W kolejnym wierszu znajdują się pola edycyjne, w które
należy wstawić: czas przejazdu w [s], odczyt z licznika silnika i licznika turbiny. Wpisanie czasu
przejazdu powoduje wyświetlanie w kolejnych okienkach, prędkości w [m/s] oraz mocy w [kW].
Pomiędzy polem edycyjnym czasu przejazdu a polami prędkości i mocy występuję pełna interakcja
(wprowadzenie jakiejkolwiek cyfry do pola czasu przejazdu powoduje natychmiastowe zmiany w
wartościach prędkości i mocy). Wprowadzenie wartości licznika silnika i licznika turbiny daje w
efekcie obliczenie wartości przełożenia kinematycznego ik.
W omawianym okienku mamy do dyspozycji trzy opcje: ‘Zestawienie’, ‘Zatwierdź’,
‘Zrezygnuj’, które omówiono poniżej.

Użycie przycisku ‘Zatwierdź’ powoduje zapisanie wyników w pliku, którego nazwa jest
kombinacją trzech zmiennych: nazwy maszyny, numeru maszyny i bieżącej daty. Plik ten ma
rozszerzenie ‘.txt’. Na przykład ‘510C_12345_2012.12.15.txt’ oznacza plik, w którym zapisano
wyniki badań charakterystyk trakcyjnych dla ładowarki ‘510C’ o numerze fabrycznym ‘12345’ i
jest to zapis dla pomiarów wykonanych w dniu 2012.12.15.  Pomiary na poszczególnych biegach
mogą być dowolnie ze sobą mieszane w czasie. Po zapisie wyników do pliku następuje przejście
do ponownego pomiaru.

Przycisk ‘Zrezygnuj’ prowadzi do zakończenia pomiarów.

Po naciśnięciu przycisku ‘Zestawienie’ jest wyświetlane kolejne okienko dialogowe, jak na
rysunku poniżej. Wyświetlane są wyniki tylko dla biegu, na którym odbywa się aktualny pomiar (w
poniższym zestawieniu pokazano przykładowe, nie pochodzące z pomiarów wyniki):

W okienku tym umieszczane są wyniki pomiarów wykonanych w aktualnej sesji pomiarowej.
Wyświetlane są następujące wielkości:

# znak wskazujący ostatni pomiar
nr     numer pomiaru
bieg   bieg
v   prędkość [m/s]
F   siła [kN]
P       moc [kW]
Ns    obroty silnika [obr/min]
Nt      obroty turbiny [obr/min]
ik       przełożenie kinematyczne
nF     niepewność pomiaru siły [kN]
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Znak '#' w pierwszej kolumnie wskazuje ostatni pomiar. Ponieważ rekordy w okienku są
sortowane według prędkości, przy dużej ilości rekordów (pomiarów) rekord z wynikami
ostatniego pomiaru może być niewidoczny. Aby go odnaleźć należy posłużyć się paskiem
przewijania.
Równocześnie, na ekranie, w tle pojawia się okienko graficzne, w którym prezentowane są
przebiegi siły, mocy, obrotów silnika, obrotów turbiny, przełożenia kinematycznego oraz
niepewności pomiaru siły w funkcji prędkości jazdy, w kolejnych pomiarach.

Przebiegi zmiennych rysowane są dynamicznie – każda zmiana danych, wybranie przycisku czy
zaznaczenie pola wyboru w okienku ‘Wyniki pomiarów’, powoduje natychmiastową zmianę
wykresu. Automatycznie skalowane są osie, zmieniane opisy osi układu współrzędnych oraz opisy
zmiennych. Okienko dialogowe można dowolnie przesuwać po ekranie, tak aby mieć dobry dostęp
do przebiegów na wykresie.
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W okienku dialogowym można zaznaczać poszczególne wiersze i używając przycisku ‘Usuń’,
kasować niewłaściwe zapisy pomiarów. Po usunięciu dowolnego wiersza numeracja pozostałych
jest zmieniana, skojarzone z nimi pliki pomiarowe są kasowane z dysku a równocześnie z wykresu
usuwane są odpowiednie punkty pomiarowe. Wykresy przebiegów oraz ich opisy są malowane
identycznymi kolorami i są przedstawiane za pomocą symboli (kółka), przy czym punkty z
aktualnego pomiaru są zamalowanymi kwadratami. Po zaznaczeniu w okienku dialogowym opcji
‘Rysuj linie’, punkty pomiarowe są łączone liniami. Przykładowo poniżej pokazano przebieg
przełożenia kinematycznego ‘ik’, z wyłączona opcją  ‘Rysuj linie’:
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ powoduje uruchomienie nowego cyklu pomiarowego.

Jeżeli zakończymy na określonym etapie pomiary i w tym samym dniu będziemy je kontynuować,
to program rozpozna automatycznie z jakiego pliku wynikowego ma korzystać i w okienku ‘Wyniki
pomiarów’ (zestawienie) umieści wszystkie skorelowane, poprzednie wyniki dla biegu, na którym
odbywa się pomiar.
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Charakterystyki trakcyjne - metoda 2

Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa
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Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa

Moduł ‘Karta USB-1616HS-4  MCC 16-bitowa’ dotyczy pomiarów charakterystyk trakcyjnych,
z wykorzystaniem 16-bitowej karty pomiarowej firmy MCC z wbudowanymi licznikami. Po
wybraniu tej opcji pojawia się pierwsze okienko dialogowe 'Dane', pokazane poniżej.

W górnej części okienka należy podać następujące dane: nazwa maszyny, nr maszyny oraz numer
biegu, dla którego wyznacza się charakterystykę trakcyjną. Na podstawie zawartości pól: nazwa
maszyny, nr maszyny i aktualnej daty, generowana jest nazwa pliku, w którym zapisywane są
wyniki pomiarów. W przypadku zaznaczenia pola 'Pomiar oporów toczenia' realizowany jest
pomiar oporów toczenia (maszyna hamująca ciągnie maszynę badaną, pomiar siły oporów i
prędkości). Dla pomiaru oporów toczenia do wygenerowanej, podstawowej (bez rozszerzenia)
nazwy pliku pomiarowego dołączany jest opis '_ot'. W obydwóch przypadkach, jeżeli długość
wygenerowanej nazwy z uwzględnieniem rozszerzenia ‘.mec’ przekroczy wartość 30 znaków,
pojawi się komunikat pokazany poniżej:

i program powróci do okienka 'Dane', w którym należy skrócić długość jednego ze składników
nazwy pliku, na przykład numer maszyny. Zaznaczenie pola 'Pomiar siły maksymalnej' pozwoli na
realizację pomiaru maksymalnej siły uciągu.
Okienko dialogowe 'Dane' zawiera również fragment dotyczący długości odcinka pomiarowego
oraz kalibracji czujnika siły. Kolejny moduł okienka dialogowego 'Ilość przesłon' pozwala na
wybór ilości przesłon dla silnika oraz turbiny przekładni hydrokinetycznej (PHK). Przesłony te
współpracują z czujnikami obrotów silnika i turbiny. W niektórych przypadkach, zamiast pomiaru
obrotów przekładni PHK, dokonuje się pomiaru obrotów na wałku wyjściowym skrzyni biegów i
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wówczas dodatkowe pole edycyjne 'Przełożenie' umożliwia wpisanie przełożenia skrzyni biegów,
dla biegu dla którego aktualnie wyznacza się charakterystykę trakcyjną. Prędkość obrotową turbiny
program wylicza przemnażając prędkość na wałku wyjściowym przez aktualne przełożenie skrzyni
biegów. Jeżeli parametr ten nie jest używany, należy pozostawić standardowo wpisaną wartość 1.

Po zatwierdzeniu danych (przycisk Zatwierdź) program przechodzi do kolejnego okienka znanego
na przykład z opcji ‘Pomiary_dowolne | Karta USB-1616HS-4, 16 bitowa - Rejestrator_16kan -
wersja rozszerzona’, które należy odpowiednio wypełnić. Czas pomiaru należy przyjąć tak duży,
jaki maksymalnie może wystąpić podczas pomiaru (100 [s] jest czasem wystarczającym).
Standardowo ilość kanałów powinna być równa 4: sygnał siły, 'fotokomórki', obroty silnika i
turbiny. Jednakże można zdefiniować dodatkowy kanał (na przykład pomiar ciśnienia), wówczas
ten dodatkowy kanał jest umieszczony jako trzeci po sygnale 'fotokomórki'.

Po naciśnięciu przycisku Dalej otwiera się kolejne, również znane okienko, w którym (ze względu
na możliwość zatrzymania pomiaru w dowolnym momencie) musi być zaznaczona opcja ‘Podgląd
podczas pomiaru’ (standardowo włączona).
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Jeżeli zaznaczymy pole 'Parametry pomiarów ustalone', wówczas podczas kolejnych pomiarów
powyższe dwa okienka dialogowe nie będą się pokazywać, natomiast wyświetlane będzie
zapytanie, ze wskazaniem kolejnej nazwy pliku pomiarowego.

Wybranie w tym przypadku przycisku Tak lub Start, w okienku 'Pomiar kartą USB-1616HS-4',
uruchamia okienko podglądu siły, w którym można obserwować na bieżąco zmienność wartości
siły. Okienko to w szczególności wykorzystywane jest dla przypadku nieobciążonego czujnika
siły. Można wówczas sprawdzić wskazania czujnika, jak również po zaznaczeniu pola 'uwzględnij
korekcję siły', wartość wskazania pozwala na automatyczną korekcję siły wyznaczonej podczas
właściwego pomiaru.
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Naciśnięcie przycisku Pomiar uruchamia pomiar charakterystyk trakcyjnych. 

Na ekranie wyświetlany jest przebieg wartości siły oraz w prawym górnym rogu cyfrowo: obroty
silnika [obr/min], obroty turbiny [obr/min] i wartość przełożenia kinematycznego ik. Obroty oraz
przełożenie są wyświetlane co 0.5 [s] i są to wartości uśrednione w tym przedziale czasowym (po
zakończeniu pomiaru są to wartości uśrednione z całego odcinka pomiarowego). Na ekranie
wyświetlany jest również sygnał z czujnika optycznego (fotokomórki). W zależności od typu
czujnika (normalnie zwarty czy rozwarty - program rozpoznaje typ czujnika) jego reakcją na
materiał odblaskowy może być gwałtowny spadek lub wzrost wartości. Dla odpowiednio
przygotowanych oznaczeń odcinka pomiarowego (słupek początkowy i końcowy) pojawienie się
pierwszego spadku/wzrostu sygnału z fotokomórki oznacza czas początkowy pomiaru a kolejny
impuls zatrzymuje rejestrację i wyznacza czas końcowy pomiaru. W przypadku rejestracji pięciu



Analiza

240 / 571

kanałów, na ekranie będzie również widoczny dodatkowy trzeci kanał.
W dowolnej chwili można również zakończyć dany pomiar naciskając przycisk spacji, ale
wówczas pomiar ten należy powtórzyć. Po zakończeniu pomiaru, pojawia się kolejne okienko
dialogowe, pokazane poniżej.

W okienku tym wyświetlane są w pierwszym wierszu następujące informacje: minimum,
maksimum, wartość średnia mierzonego sygnału. Poniżej wyświetlane są: wartość siły w [kN]
(wyznaczana na podstawie wartości średniej mierzonego sygnału z uwzględnieniem kalibracji
oraz wartości korygującej z okienka 'Podgląd siły') oraz niepewność pomiaru siły. Niepewność
pomiaru siły traktowana jest jako niepewność standardowa średniej arytmetycznej. W kolejnym
wierszu znajdują się pola, w których wstawione są: zarejestrowany, dla odcinka pomiarowego,
czas przejazdu w [s], obroty silnika [obr/min] i obroty turbiny [obr/min]. W ostatnim wierszu
wyświetlane są: prędkość w [m/s],  moc w [kW] oraz wartość przełożenia kinematycznego ik.
W omawianym okienku mamy do dyspozycji trzy opcje: ‘Zrezygnuj’, ‘Zestawienie’,
‘Zatwierdź’,  które omówiono poniżej.

Użycie przycisku ‘Zatwierdź’ powoduje zapisanie wyników w pliku, którego nazwa jest
kombinacją trzech zmiennych: nazwy maszyny, numeru maszyny i bieżącej daty. Plik ten ma
rozszerzenie ‘.txt’. Na przykład ‘510C_12345_2013.05.15.txt’ oznacza plik, w którym zapisano
wyniki badań charakterystyk trakcyjnych dla ładowarki ‘510C’ o numerze fabrycznym ‘12345’ i
jest to zapis dla pomiarów wykonanych w dniu 2013.05.15.  Pomiary na poszczególnych biegach
mogą być dowolnie ze sobą mieszane w czasie, jak również wznawiane na przykład po kilku
dniach. Po zapisie wyników do pliku następuje przejście do ponownego pomiaru.

Przycisk ‘Zrezygnuj’ prowadzi do zakończenia pomiarów.

Po naciśnięciu przycisku ‘Zestawienie’ na ekranie pojawia jest kolejne okienko dialogowe, jak na
rysunku poniżej. Wyświetlane są wyniki tylko dla biegu, na którym odbywa się aktualny pomiar:
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W okienku tym umieszczane są wyniki pomiarów wykonanych nie tylko w aktualnej sesji
pomiarowej ale również wyniki uzyskane wcześniej (na przykład z poprzedniego dnia), dla
danego biegu. Wyświetlane są następujące wielkości:

# znak wskazujący ostatni pomiar
nr     numer pomiaru
bieg   bieg
v   prędkość [m/s]
F   siła [kN]
P       moc [kW]
Ns    obroty silnika [obr/min]
Nt      obroty turbiny [obr/min]
ik       przełożenie kinematyczne
nF     niepewność pomiaru siły [kN]

Znak '#' w pierwszej kolumnie wskazuje ostatni pomiar. Ponieważ rekordy w okienku są
sortowane według prędkości, przy dużej ilości rekordów (pomiarów) rekord z wynikami
ostatniego pomiaru może być niewidoczny. Aby go odnaleźć należy posłużyć się paskiem
przewijania.
Równocześnie, na ekranie, w tle pojawia się okienko graficzne, w którym prezentowane są
przebiegi siły, mocy, obrotów silnika, obrotów turbiny, przełożenia kinematycznego oraz
niepewności pomiaru siły w funkcji prędkości jazdy, w kolejnych pomiarach.
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Przebiegi zmiennych rysowane są dynamicznie – każda zmiana danych, wybranie przycisku czy
zaznaczenie pola wyboru w okienku ‘Wyniki pomiarów’, powoduje natychmiastową zmianę
wykresu. Automatycznie skalowane są osie, zmieniane opisy osi układu współrzędnych oraz opisy
zmiennych. Okienko dialogowe można dowolnie przesuwać po ekranie, tak aby mieć dobry dostęp
do przebiegów na wykresie.

W okienku dialogowym można zaznaczać poszczególne wiersze i używając przycisku Usuń,
kasować niewłaściwe zapisy pomiarów. Po usunięciu dowolnego wiersza numeracja pozostałych
jest zmieniana, skojarzone z nimi pliki pomiarowe są kasowane z dysku a równocześnie z wykresu
usuwane są odpowiednie punkty pomiarowe. Wykresy przebiegów oraz ich opisy są malowane
identycznymi kolorami i są przedstawiane za pomocą symboli (kółka), przy czym punkty z
aktualnego pomiaru są zamalowanymi kwadratami. Po zaznaczeniu w okienku dialogowym opcji
‘Rysuj linie’, punkty pomiarowe są łączone liniami. Przykładowo poniżej pokazano przebiegi siły
F i mocy P, z włączoną opcją  ‘Rysuj linie’.
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ powoduje uruchomienie nowego cyklu pomiarowego.

Jeżeli zakończymy na określonym etapie pomiary i po pewnym czasie (w tym samym dniu lub na
przykład po tygodniu) będziemy je kontynuować, to program rozpozna automatycznie z jakiego
pliku wynikowego ma korzystać i w okienku ‘Wyniki pomiarów’ (zestawienie) umieści wszystkie
skorelowane, poprzednie wyniki dla biegu, na którym odbywa się pomiar.

Ten moduł programu posiada również dodatkową funkcję pozwalającą na odtworzenie zbiorczych
wyników pomiarów offline. Podczas pomiarów generowany jest online plik zbiorczy z wynikami,
będący podstawą do realizacji raportu z badań. W przypadku jakichkolwiek problemów z tym
plikiem, istnieje możliwość jego odtworzenia po zakończeniu pomiarów. Podczas pomiarów
zapisywany jest plik konfiguracyjny 'plik_konf.txt', w którym przechowywane są niezbędne
informacje do odtworzenia pliku zbiorczego oraz pliki pomiarowe. Jeśli po pomiarach otwierany
jest dowolny plik pomiarowy a w tym samym katalogu istnieje plik konfiguracyjny, na ekranie
pojawia się pytanie:

Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk Nie, program otwiera plik pomiarowy w normalnym trybie
podglądu. Wybranie przycisku Tak uruchamia proces odtworzenia pliku zbiorczego. Kolejno
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otwierane pliki pomiarowe do podglądu, odbudowują równocześnie plik zbiorczy. Poniżej
pokazano fragment odtworzonego pliku zbiorczego dla biegu 2. 
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Charakterystyki trakcyjne - metoda 3

Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa +Corrsys-Datron L-400
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Karta USB-1616HS-4 => MCC 16-bitowa +Corrsys-Datron L-400

Opcja ‘Karta USB-1616HS-4  MCC 16-bitowa + Corrsys-Datron L-400’ dotyczy pomiarów
charakterystyk trakcyjnych, z wykorzystaniem 16-bitowej karty pomiarowej firmy MCC, z
wbudowanymi licznikami oraz urządzenia do pomiaru przemieszczeń i prędkości Corrsys-Datron
L-400. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko dialogowe 'Dane', pokazane poniżej.

W górnej części okienka należy podać następujące dane: nazwa maszyny, nr maszyny oraz numer
biegu, dla którego wyznacza się charakterystykę trakcyjną. Na podstawie zawartości pól: nazwa
maszyny, nr maszyny i aktualnej daty, generowana jest nazwa pliku, w którym zapisywane są
wyniki pomiarów. W przypadku zaznaczenia pola 'Pomiar oporów toczenia' realizowany jest
pomiar oporów toczenia (maszyna hamująca ciągnie maszynę badaną, pomiar siły oporów i
prędkości). Dla pomiaru oporów toczenia do wygenerowanej, podstawowej (bez rozszerzenia)
nazwy pliku pomiarowego dołączany jest opis '_ot'. W obydwóch przypadkach, jeżeli długość
wygenerowanej nazwy z uwzględnieniem rozszerzenia ‘.mec’ przekroczy wartość 30 znaków,
pojawi się komunikat pokazany poniżej:

i program powróci do okienka 'Dane', w którym należy skrócić długość jednego ze składników
nazwy pliku, na przykład numer maszyny. Zaznaczenie pola 'Pomiar siły maksymalnej' pozwoli na
realizację pomiaru maksymalnej siły uciągu.
Okienko dialogowe 'Dane' zawiera również fragment dotyczący kalibracji czujnika siły oraz
rozdzielczości urządzenia Corrsys-Datron. Kolejny moduł okienka dialogowego 'Ilość przesłon'
pozwala na wybór ilości przesłon dla silnika oraz turbiny przekładni hydrokinetycznej (PHK).
Przesłony te współpracują z czujnikami obrotów silnika i turbiny. W niektórych przypadkach,
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zamiast pomiaru obrotów przekładni PHK, dokonuje się pomiaru obrotów na wałku wyjściowym
skrzyni biegów i wówczas dodatkowe pole edycyjne 'Przełożenie' umożliwia wpisanie
przełożenia skrzyni biegów, dla biegu dla którego aktualnie wyznacza się charakterystykę
trakcyjną. Jeżeli parametr ten nie jest używany, należy pozostawić standardowo wpisaną wartość
1.

Po zatwierdzeniu danych (przycisk Zatwierdź w okienku 'Dane') program przechodzi do
kolejnego okienka dialogowego ‘Pomiar kartą USB-1616HS-4’, które należy odpowiednio
wypełnić. Czas pomiaru należy przyjąć tak duży, jaki maksymalnie może wystąpić podczas
pomiaru (100 [s] jest czasem wystarczającym). Nie należy zmieniać pozostałych pól.

Po naciśnięciu przycisku Dalej otwiera się kolejne, również znane okienko, w którym (ze względu
na możliwość podglądu rejestracji i zatrzymania pomiaru w dowolnym momencie) musi być
zaznaczona opcja ‘Podgląd podczas pomiaru’ (standardowo włączona).
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Jeżeli zaznaczymy pole 'Parametry pomiarów ustalone', wówczas podczas kolejnych pomiarów
powyższe dwa okienka dialogowe nie będą się pokazywać, natomiast wyświetlane będzie
zapytanie, ze wskazaniem kolejnej nazwy pliku pomiarowego.

Wybranie w tym przypadku przycisku Tak (lub Start, w okienku 'Pomiar kartą USB-1616HS-4'),
uruchamia okienko podglądu siły, w którym można obserwować na bieżąco zmienność wartości
siły. Okienko to w szczególności wykorzystywane jest dla przypadku nieobciążonego czujnika
siły. Można wówczas sprawdzić wskazania czujnika, jak również po zaznaczeniu pola 'uwzględnij
korekcję siły', wartość wskazania pozwala na automatyczną korekcję siły wyznaczanej podczas
właściwego pomiaru.
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Naciśnięcie przycisku Pomiar uruchamia pomiar charakterystyk trakcyjnych. Na rysunku poniżej
przedstawiono przykładowy zapis ekranu, uzyskany z wykorzystaniem generatora sygnałów. Po
pierwszych pomiarach w warunkach rzeczywistych rysunek ten i następne zostaną zaktualizowane.

Na ekranie wyświetlany jest przebieg wartości siły, prędkości oraz w prawym górnym rogu
cyfrowo: obroty silnika [obr/min], obroty turbiny [obr/min] i wartość przełożenia kinematycznego
ik. Obroty oraz przełożenie są wyświetlane co 0.5 [s] i są to wartości uśrednione w tym
przedziale czasowym.
Równocześnie, w tle, wyniki pomiarów zapisywane są w dwóch plikach: binarnym (rozszerzenie
'*.mec' i tekstowym (rozszerzenie '*.txt'). W pliku binarnym zapisywane są szczegółowe wyniki
dla wszystkich kanałów pomiarowych a w pliku tekstowym wyniki niezbędne do szybkiej analizy
oraz prezentacji graficznych. Nazwy główne plików są identyczne a każda nazwa jest kombinacją
trzech zmiennych: nazwy maszyny, numeru maszyny i bieżącej daty. Na przykład
‘510C_12345_2013.05.15.txt’ oznacza plik tekstowy, w którym zapisano wyniki badań
charakterystyk trakcyjnych dla ładowarki ‘510C’ o numerze fabrycznym ‘12345’ i jest to zapis dla
pomiarów wykonanych w dniu 2013.05.15. W dowolnej chwili można zakończyć dany pomiar
naciskając przycisk spacji.
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Po zakończeniu pomiaru, pojawia się okienko podglądu charakterystyk trakcyjnych wraz z
okienkiem 'Wyniki pomiarów', pokazane poniżej.

W okienku tym wyświetlane są następujące wielkości:

nr     numer pomiaru
bieg   bieg
v   prędkość [m/s]
F   siła [kN]
P       moc [kW]
Ns    obroty silnika [obr/min]
Nt      obroty turbiny [obr/min]
ik       przełożenie kinematyczne

posortowane rosnąco według prędkości jazdy. Przebiegi zmiennych rysowane są dynamicznie –
każda zmiana danych, wybranie przycisku czy zaznaczenie pola wyboru w okienku ‘Wyniki
pomiarów’, powoduje natychmiastową zmianę wykresu. Automatycznie skalowane są osie,
zmieniane opisy osi układu współrzędnych oraz opisy zmiennych. Okienko dialogowe można
dowolnie przesuwać po ekranie, tak aby mieć dobry dostęp do przebiegów na wykresie.

W okienku dialogowym można zaznaczać poszczególne wiersze i używając przycisku Usuń,
kasować niewłaściwe zapisy wyników pomiarów. Po usunięciu dowolnego wiersza numeracja
pozostałych jest zmieniana, skojarzone z nimi wyniki pomiarów są kasowane z dysku a
równocześnie z wykresu usuwane są odpowiednie punkty pomiarowe. Wykresy przebiegów oraz
ich opisy są malowane identycznymi kolorami i są przedstawiane za pomocą symboli (kółka), przy
czym punkty z ostatniego odczytu (co 0.5[s]) są zamalowanymi kwadratami. Po zaznaczeniu w
okienku dialogowym opcji ‘Rysuj linie’, punkty pomiarowe są łączone liniami. Wybranie
przycisku ‘Dalej’ powoduje uruchomienie nowego cyklu pomiarowego.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik tekstowy z wynikami pomiarów. 
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Stabilizacja cieplna układu chłodzenia

Miernik Therm => Rejestrator_10kan

Miernik Almemo 5690-2 + Almemo 2690-8A

Miernik Almemo 5690-2 || Almemo 2690-8A - analiza off-line
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Miernik Therm

Moduł ten służy do pomiarów cieplnych maszyn roboczych z wykorzystaniem miernika Therm i
ewentualnie dwukanałowego miernika temperatury Tes. Wszystkie niezbędne informacje oraz
parametry podawane są w okienkach dialogowych. Jako pierwsze pojawia się okienko "Port i
prędkość przesyłu", w którym można wybrać port szeregowy komputera (COM1 lub COM2), do
którego podpięty jest miernik Therm oraz prędkość transmisji danych. Okienko to zawiera również
możliwość rozszerzenia zakresu pomiarów cieplnych poprzez równoczesny pomiar miernikiem
Therm i dwukanałowym miernikiem temperatury Tes, z możliwością wspólnej prezentacji
wyników online i offline.

Kolejne okienko dialogowe "Wprowadzenie danych dla termopar" pozwala na wprowadzenie
informacji o termoparach: przypisanie ich do odpowiednich kanałów pomiarowych i wybranie z
zestawu lub wpisanie nowych opisów termopar. Opisy termopar są zapisywane do pliku w
aktualnym folderze pomiarowym. Folder pomiarowy może być wprowadzony lub zmodyfikowany
ręcznie, jak również wklejony. Foldery używane w danej sesji pomiarowej są pamiętane i można
je również wybierać naciskając mały trójkącik z prawej strony pola edycyjnego folderu
pomiarowego. Jeżeli zmienimy folder pomiarowy na inny a w nim będzie istniał opis termopar
(plik ‘Opis_termopar_s.txt’), to dane te będą automatycznie wprowadzone do okienka
dialogowego. W przeciwnym przypadku pojawi się standardowy zestaw opisów termopar.
W okienku dialogowym wskazuje się także termopary wykorzystywane do obliczeń wskaźników
ATB, ATD_pkh, ATD_siln i ATD_ur oraz wybiera się ze zdefiniowanego zakresu lub wprowadza
się wartości temperatur dopuszczalnych, służących do wyznaczania ATB (93-106 [‘C]), ATD_pkh
(80-130 [‘C]), ATD_siln (100-121 [‘C]) i ATD_ur (80-120 [‘C]). Wprowadzono kontrolę ilości
zaznaczanych termopar koniecznych do wyznaczenia ATB, ATD_pkh, ATD_siln i ATD_ur oraz
sygnalizację (dźwiękiem i poprzez wyświetlenie ostrzeżenia) przekroczenia temperatur
dopuszczalnych (związanych z wyznaczaniem ATB, ATD_pkh, itd.). Dodatkowo wprowadzono
kolejną kolumnę dla zaznaczania, które termopary mają być uwzględnione do wyznaczania
współczynnika stabilizacji.
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W programie można również uwzględniać współczynniki korekcyjne termopar. W tym celu należy
zaznaczyć opcję ‘Korekcja termopar’. Jeżeli tak się stanie wówczas pojawi się kolejne okienko
dialogowe pokazane poniżej. W okienku tym należy, w polach edycyjnych po prawej stronie,
wybrać lub wpisać oznaczenia wykorzystywanych termopar. Spowoduje to dobór odpowiednich
współczynników korekcyjnych.
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W przypadku pomiaru bez użycia miernika Tes, program przechodzi wprost do obsługi okienka
dialogowego ‘Wprowadzenie danych i uruchomienie pomiaru’.

Jeżeli zaznaczymy pole wyboru ‘Uruchom obsługę miernika TES’, w okienku dialogowym "Port i
prędkość przesyłu", wówczas przebieg programu będzie bardziej złożony i jest opisany poniżej:
1. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe wraz z przyciskami wyboru portu szeregowego
(COM1 i COM2) dla miernika Tes, Należy wybrać port komputera do którego został podpięty,
kablem szeregowym, Miernik Tes.

2. Na ekranie pojawia się program obsługi miernika Tes:
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3. Należy wprowadzić czas próbkowania, korzystając z opcji menu ‘Display | Sample Rate’:
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4. Wyniki pomiarów dla miernika Tes są zapisywane do pliku. Ze względu na sposób kojarzenia
wyników miernika Therm i miernika Tes przyjęto, że wyniki z miernika Tes będą zawsze
zapisywane do pliku ‘tes.dat’ i w folderze ‘C:\Badania’. Taki folder i nazwę pliku należy wybrać
w opcji ‘File | Save as’ (plik ten oczekuje w podanym folderze ponieważ jest automatycznie
tworzony przez system ‘Analiza’, zaraz po akceptacji użycia miernika Tes): 
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5. W kolejnym kroku należy uruchomić pomiar miernikiem Tes poprzez opcje ‘Start Recording’:
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6. Można również wybrać opcję ‘Display | List’, która pozwala na bieżącą prezentacje
rejestrowanych przez Miernik Tes temperatur:
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Uwaga: Należy zachować następującą kolejność uruchamiania urządzeń pomiarowych: najpierw
wykonać wszystkie czynności związane z miernikiem Tes a następnie przejść do ustawień
miernika Therm. Po wykonaniu pomiarów kolejność powinna być odwrotna – przerywamy pomiar
miernikiem Tes, poprzez wybranie opcji ‘File | Stop Recording’ a następnie kończymy pomiar
miernikiem Therm (naciskając przycisk ‘Zakończ’).

W kolejnym okienku ‘Wprowadzenie danych i uruchomienie pomiaru’ wprowadza się
podstawowe dane dotyczące badanej maszyny, zestawu chłodnic, miejsca i warunków pomiaru.
Podaje się również bieg stabilizacji, liczbę termopar, czas cyklu, obciążenie i ilość cykli
bazowych oraz uwagi. Każda zmiana w polu edycyjnym folderu pomiarowego, wprowadzona we
wcześniej omówionym okienku "Wprowadzenie danych dla termopar",  powoduje natychmiastowe
przeszukanie odpowiedniego folderu, w celu odczytania podstawowych danych (wymienionych
powyżej) z pliku ‘therm.txt’, oczywiście jeśli taki plik istnieje. Jeśli tak jest, to pola okienka
‘Wprowadzenie danych i uruchomienie pomiaru’ zostaną wypełnione automatycznie.
W okienku tym istnieje również możliwość wyboru sposobu wprowadzania danych, podczas
realizacji pomiarów (kolejne okienko) i tak mamy do wyboru dwie wersje:
1. pomiar impulsów (wprowadzamy ilość impulsów na obrót silnika, ilość impulsów na obrót

turbiny i czas przejazdu).
2. pomiar obrotów (wprowadzamy obroty silnika, obroty turbiny),
Nazwy plików z wynikami są generowane automatycznie i chronione przed nadpisaniem. Mają
standardowo nazwy: wyniki.the, wyniki_1.the, wyniki_2.the itd.
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Naciśnięcie przycisku 'POMIAR', uruchomia sesję pomiarową, której przebieg jest widoczny w
następnym okienku dialogowym "Pomiar temperatur, obrotów i wyznaczenie wskaźnika
stabilizacji". Naciśnięcie przycisku 'KONIEC', w okienku ‘Wprowadzenie danych i uruchomienie
pomiaru’, powoduje zakończenie pracy rejestratora.
Wszystkie mierzone wartości temperatur są wyświetlane w okienku "Pomiar temperatur, obrotów i
wyznaczenie wskaźnika stabilizacji" i równolegle zapisywane do pliku. W zależności od tego czy
wybrano pomiar impulsów czy pomiar obrotów mamy dwa warianty okienek "Pomiar temperatur,
obrotów i wyznaczenie wskaźnika stabilizacji". W pierwszym przypadku mamy okienko:
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a w przypadku pomiaru obrotów mamy:

Przebieg temperatur jest prezentowany online, równocześnie z okienkiem dialogowym "Pomiar
temperatur, obrotów i wyznaczenie wskaźnika stabilizacji", jak pokazano na poniższym rysunku.
Okienko dialogowe może być dowolnie przemieszczane po ekranie. Osie podglądu online są
skalowane automatycznie.
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W przypadku włączonej opcji "Podgląd wyników" (standardowo włączona), po każdej
zakończonej sesji pomiarowej (przycisk 'Zakończ' w okienku "Pomiar temperatur, obrotów i
wyznaczenie wskaźnika stabilizacji" lub przycisk 'Koniec' w okienku dialogowym
"Wprowadzenie danych i uruchomienie pomiaru"), można przeglądnąć przebiegi zarejestrowanych
temperatur. Przebiegi te można również przeglądnąć po zakończeniu wszystkich pomiarów. W
okienku "Pomiar temperatur, obrotów i wyznaczenie wskaźnika stabilizacji", na podstawie
bieżących i historycznych wyników temperatur, szacowany jest wskaźnik stabilizacji, który
sugeruje możliwość przerwania pomiarów, w przypadku uzyskania określonego poziomu
wartości. W okienku tym fragment opisany jako "Przejazdy" dotyczy pomiarów maszyn w ruchu.
Jest tu możliwość zatrzymania i wznowienia zapisu wyników, w przypadku zmiany kierunku jazdy.
W okienku "Pomiar temperatur, obrotów i wyznaczenie wskaźnika stabilizacji" wybierając
przycisk 'Zmień obc.' przechodzimy ponownie do okienka "Wprowadzenie danych i uruchomienie
pomiaru", gdzie możemy zmienić obciążenie (jak również inne parametry lub opisy pomiaru) a
następnie ponownie uruchomić pomiar.
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Miernik Almemo 5690-2 + Almemo 2690-8A

Opcja ta dotyczy badań stabilizacji cieplnej układu chłodzenia, aktualnie tylko w zakresie części
pomiarowej. W pomiarach wykorzystuje się mierniki Almemo 5690-2 oraz Almemo 2690-8A.
Miernik Almemo 5690-2, w tym module, służy jako rejestrator dwóch kanałów prędkości
obrotowej (kanały uniwersalne) oraz do 40 kanałów pomiaru temperatur. Miernik Almemo 2690-
8A dostarcza informacji ze stacji pogodowej (ciśnienie, temperatura otoczenia, prędkość wiatru i
inne). Połączenie miernika Almemo 5690-2 z komputerem pomiarowym jest realizowane za
pomocą złącza USB a mierniki kontaktują się ze sobą zdalnie, za pomocą technologii Bluetooth.
Po uruchomieniu opcji 'Miernik Almemo 5690-2 (plus Almemo 2690-8A)' pojawia się okienko
dialogowe wprowadzania danych, pokazane poniżej.

Okienko składa się z trzech części: 'Maszyna', 'Ilość przesłon' oraz 'Wymagane obciążenia'. W
pierwszej części należy podać nazwę maszyny i składający się z pięciu cyfr numer maszyny.
Nazwa maszyny, numer maszyny oraz data i czas rozpoczęcia pomiarów utworzą niepowtarzalną
nazwę pliku pomiarowego. W części dotyczącej ilości przesłon wybiera się lub wpisuje ilość
przesłon dla silnika, turbiny przekładni hydrokinetycznej lub wału wyjściowego skrzyni biegów.
Jeśli pomiar obrotów jest dokonywany na wale wyjściowym skrzyni biegów wówczas należy
wprowadzić odpowiednią wartość przełożenia skrzyni biegów. W przeciwnym przypadku wartość
przełożenia SB powinna pozostać równa 1. W zależności od mierzonych prędkości obrotowych
oraz ilości przesłon może być konieczne używanie dzielników częstotliwości. Jeśli stosuje się
dzielniki częstotliwości należy zaznaczyć odpowiednie pola 'Dzielnik częst.', co powoduje
uwzględnienie ich w obliczeniach prędkości obrotowych. Fragment 'Wymagane obciążenia'
pozwala na wprowadzenie wymaganych wartości przełożeń kinematycznych dla obciążeń 80%PD,
100%PD i 120%PD. Użycie przycisku Zatwierdź powoduje przejście do kolejnego okienka
wprowadzania danych.
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W górnej części okienka znajduje się pięć pól z możliwością wybierania określonych wartości
parametrów pomiaru. Można wybrać: ilość kanałów uniwersalnych miernika Almemo 5690-2
(A1), ilość termopar, ilość kanałów uniwersalnych miernika Almemo 2690-8A (A2), czas cyklu
oraz ilość cykli bazowych. Każda zmiana parametrów ilości kanałów uniwersalnych lub ilości
termopar powoduje odpowiednie modyfikacje w zakładkach okienka dialogowego. Jeśli wybierze
się na przykład 2 kanały uniwersalne urządzenia A1, wówczas w zakładce 'Kanały uniwersalne
A1', dostępne są tylko dwa pola edycyjne, w które można wpisać opisy wybranych kanałów.
Pozostałe kanały w tej zakładce są wyszarzone i niedostępne. Podobna zasada obowiązuje dla
kanałów uniwersalnych A2 oraz wszystkich zakładek dotyczących termopar. Jednakże w tym
przypadku opisy kanałów są wstępnie wypełniane automatycznie, można je modyfikować lub
kasować i wprowadzać własne. Między zakładkami można przemieszczać się korzystając z
lewego klawisza myszki lub z klawiszy ze strzałkami na klawiaturze.
Czas cyklu określa czas po jakim odbywają się cyklicznie odczyty danych na poszczególnych
kanałach. Ilość cykli bazowych pozwala na porównanie aktualnych wartości sygnałów z
wartościami wcześniejszymi. Na przykład dla wartości ilości cykli bazowych równej 6 i czasu
cyklu 10 [s] mamy dostęp do wartości historycznych sprzed minuty.
Folder pomiarowy może być wprowadzony lub zmodyfikowany ręcznie, jak również wklejony. Z
prawej strony tego okienka edycyjnego znajduje się przycisk Wybierz, który pozwala na wybór
dowolnego folderu, do którego chcemy zapisać pliki pomiarowe.
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Foldery używane w danej sesji pomiarowej są pamiętane i można je również wybierać naciskając
mały trójkącik z prawej strony pola edycyjnego folderu pomiarowego. Nazwy plików
pomiarowych są generowane automatycznie i chronione przed nadpisaniem. Nazwy plików to:
wyniki.the, wyniki_1.the, wyniki_2.the itd.
Po uruchomieniu przycisku Dalej pojawia się kolejne okienko dialogowe 'Wyniki pomiarów'. W
okienku tym występują identyczne zakładki z kanałami pomiarowymi jak poprzednio. Tutaj nie
powinno się zmieniać nic w polach edycyjnych zakładek. Zmiana taka nie będzie uwzględniana w
wydrukach. Pola nie są zablokowane tylko z powodu lepszej czytelności znaków. Wnętrze każdej
zakładki 'Termopary ...', zawiera 4 kolumny: 'Temp. bazowe', 'Temp. aktualne', 'Różnice
temperatur' oraz 'Opis termopar ...'. Dla przypadku zakładek z kanałami uniwersalnymi są to:
'Wart. bazowe', Wart. aktualne', 'Różnice wartości' i 'Opis kanałów uniwersalnych A1 lub A2'. Na
dole okienka, po lewej stronie wyświetlane są: ilość cykli pomiarów, czas sprzed 'dt[s]', czas
aktualnego odczytu oraz 'dt[s]'. 
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Po prawej stronie fragmentu związanego z cyklami, znajdują się dwa pola zaznaczania Wykres i
Kolory, w których można zaznaczyć włączenie lub wyłączenie wykresów przebiegów sygnałów
oraz możliwość graficznej prezentacji różnic temperatur - zmiana koloru pola, w zależności od
różnicy temperatury aktualnej i bazowej.
W tym fragmencie okienka dialogowego znajduje się również sześć przycisków, zestawionych po
dwa razem. Każda taka para dotyczy różnych obciążeń układu. Numeracja przycisków jest
skojarzona z kierunkiem jazdy maszyny. Przykładowo, jeżeli maszyna jedzie w w kierunku
pierwszym (1) pod obciążeniem 1, wówczas należy wybrać przycisk 1 pod obciążeniem 1.
Przycisk taki zapali się na czerwono i będzie w takim stanie dopóki nie zostanie wyłączony. W
tym czasie inne przyciski z tej grupy nie będą aktywne. Informacje o wybranym obciążeniu i
kierunku jazdy są zapisywane do pliku pomiarowego. Poniżej przycisków 1 i 2 znajdują się 3
pola. Pierwsze wyświetla ile razy został uruchomiony przycisk 1 dla danego obciążenia. Podobnie
pole trzecie wskazuje ilość uruchomień przycisku 2. Wewnętrzne pole wyświetla na przemian
ilość cykli dla włączonego przycisku 1 lub 2. Pod trzema polami informacyjnymi znajduje się, dla
każdego obciążenia, przycisk sygnalizujący na bieżąco warunki stabilizacji układu lub ich brak.
Program w tle analizuje czy wystąpiła stabilizacja układu dla danego obciążenia czy nie i
wyświetla odpowiednią informację na tych przyciskach.
Pole oznaczone jako ik wyświetla uśrednione wartości przełożenia kinematycznego (stosunek
obrotów turbiny do obrotów silnika) a pola ns oraz nt odpowiednie prędkości obrotowe silnika i
turbiny.

Naciśnięcie przycisku Uruchom rozpoczyna pomiar na wszystkich kanałach a przycisk ten staje
się nieaktywny. Jeżeli zaznaczone jest pole Wykres, wówczas na ekranie wyświetlane jest okienko
dialogowe z aktualnie wybraną zakładką i wartościami sygnałów mierzonych oraz równocześnie
widoczna jest prezentacja graficzna przebiegów sygnałów w czasie. Wykres można włączać i
wyłączać w dowolnej chwili.
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Każda zmiana zakładki powoduję natychmiastową zmianę wykresu, na skojarzony z aktualną
zakładką. 

Jeśli zostanie wybrana zakładka, w której nie ma aktywnych kanałów a wykres jest włączony, jego
zawartość pozostaje niezmienna - wyświetlany jest końcowy stan przebiegów z ostatniej aktywnej
zakładki. Na kolejnym rysunku pokazano przykład z włączonym kierunkiem 1 dla obciążenia 1,
wraz z wykresem temperatur dla termopar 1-10.
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Rysunek poniżej przedstawia przypadek sygnalizacji przekroczenia temperatur na niektórych kanałach dla
obciążenia 1 i kierunku 2.

Wykres z przebiegami może mieć dowolne rozmiary i być umieszczony gdziekolwiek na ekranie,
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może też być rozciągnięty na cały ekran, jak poniżej

Okienko dialogowe, jak i każdy wykres, może być również chwilowo ściągnięte na pasek zadań.
Każdy wykres jest skalowany dynamicznie, w obu osiach układu współrzędnych. Jeśli na przykład
czas przekracza maksymalny zakres, wówczas opis osi odciętych zostaje automatycznie
rozszerzony, do nowego zakresu. Taka procedura skalowania, dla przypadku osi rzędnych, jest
niezależna dla każdego z wykresów skojarzonych z zakładkami.
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Wciśnięcie przycisku Zakończ powoduje zamknięcie komunikacji z urządzeniem i powrót do
początkowego okienka dialogowego 'Wprowadzanie danych'. Cykl pomiarów można powtarzać
wielokrotnie.

Podczas wykonywania pomiarów, w tle, zapisywane są wyniki do plików typu *.the. Pliki takie
składają się z trzech części:
- informacje o urządzeniach pomiarowych i wybranych parametrach,
- wyniki pomiarów
- opis kanałów uniwersalnych urządzenia A1 i A2 oraz termopar
Pliki zabezpieczone są przed nadpisywaniem, przy kolejnych cyklach pomiarowych. Poniżej
pokazano zapisaną, przykładową zawartość pliku pomiarowego (część pierwsza).
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oraz część z opisem kanałów (część druga):
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Kolejne rekordy w plikach pomiarowych są zapisywane niezwłocznie na dysk ponieważ program
wymusza, na systemie operacyjnym, zapis niebuforowany. Efektem czego jest pewność zapisu
wyników w przypadku jakichkolwiek problemów, na przykład braku zasilania, zawieszenia
systemu itp.
Zapisane pliki pomiarowe mogą być przeglądane (przebiegi sygnałów w czasie) za pomocą opcji
'Plik | Wybierz plik', przy wybranym rozszerzeniu '*.the' i 
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poddane dalszemu przetwarzaniu, jak na przykład poniżej:
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Miernik Almemo 5690-2 || Almemo 2690-8A - analiza off-line

Pomiary przemieszczeń i prędkości

Karta PCMCIA -> IOtech - 12bitowa + Correvit L-400

Karta PCMCIA -> IOtech - 16bitowa + Correvit L-400

Karta USB-1616HS-4 -> MC - 16bitowa + Correvit L-400
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Karta PCMCIA => IOtech - 12bitowa + Correvit L-400

Do pomiaru przemieszczeń i prędkości pojazdów wykorzystuje się urządzenie firmy Corrsys-
Datron, z czujnikiem optycznym L-400. Po podłączeniu urządzenia do laptopa można
przeprowadzić, o ile to konieczne, jego kalibrację, firmowym programem ‘CeCalWin’. Po
podpięciu końcówek Digital oraz Analog lub tylko Analog (w zależności od metody pomiaru),
wyprowadzonych z urządzenia Corsys-Datron, do karty pomiarowej PCMCIA oraz ewentualnie
podłączeniu innych kanałów pomiarowych (siła na pedale hamulca, ciśnienie w układzie
hamulcowym), można przejść do wykonania pomiarów przemieszczenia i prędkości.
Po uruchomieniu Analizy, wybieramy opcje ‘Pomiary Specjalne | Pomiary przemieszczeń i
prędkości’ i typ karty pomiarowej na przykład: ‘Karta PCMCIA => IOtech - 12bitowa + Correvit
L-400’. Na ekranie pojawia się okienko dialogowe, pokazane poniżej:

Okienko to pozwala wybrać jedną z dwóch metod pomiaru przemieszczeń i prędkości. Metoda 1
wymaga dużych częstotliwości próbkowania i ograniczonych prędkości jazdy pojazdu. Mierzone
są dwa sygnały podawane z urządzenia Corsys-Datron: Digital oraz Analog. Druga z metod nie
limituje częstotliwości próbkowania oraz wykorzystuje tylko sygnał Analog urządzenia Corsys-
Datron. 

Metoda 1.

Jeżeli zostanie wybrana metoda 1, wówczas na ekranie pojawi się kolejne okienko, pokazane
poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał przem.: numer kanału na którym podpina się sygnał Digital z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- Vmax [km/godz]: maksymalna, zakładana prędkość jazdy wyrażona w [km/godz]

- ilość [imp/m]: ilość impulsów na metr – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- maks. ilość cykli: maksymalna ilość cykli rozruchowych (start => stop) podczas pomiaru; często może to być
pojedynczy cykl

- min częst. [p/s]: minimalna częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), wymagana dla wszystkich
kanałów pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać większą częstotliwość
próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s], dla określonych pozostałych parametrów; czas ten
może być krótszy – w okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Niektóre z pól edycyjnych są powiązane ze sobą dynamicznie czyli zmiana jednego z nich
powoduje wprowadzenie zmian w innych polach lub wygenerowanie ostrzeżenia o niewłaściwej
korelacji wartości parametrów. Dotyczy to pól edycyjnych: ilość kanałów, Vmax [km/godz], ilość
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imp/m, min częst. [p/s] i maks. czas [s]. Na przykład wybranie nowej wartości Vmax, dla
ustalonej wartości ilości kanałów i ilości impulsów na metr, powoduje zmianę minimalnej
częstotliwości próbkowania oraz maksymalnego czasu pomiaru. Na rysunku pokazano komunikat o
niewłaściwej korelacji wartości parametrów:

Jeżeli wartości parametrów są dopuszczalne, to korzystając z przycisku Zatwierdź możemy
przejść do następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z
pomiarów). W okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, minimalna częstotliwość
próbkowania oraz czas pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj
zmienić. Pozostałe pola w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest
takie jak w przypadku opcji ‘Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech)’.



Analiza

279 / 571

Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:
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W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_przem=  1   imp_m= 100   max_i_cykli= 20), którego zawartość jest niezbędna do
interpretacji zapisanego pliku pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym
rysunku pokazano przebieg podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj,
rysunek poniżej przedstawia przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).



Analiza

281 / 571

W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, przebieg przemieszczenia
jest widoczny w postaci sygnału impulsowego, natomiast w trakcie podglądu pliku off-line,
przebieg ten, po odpowiedniej obróbce, jest wyświetlany w postaci sygnału przemieszczenia.

Jeżeli podczas pomiarów prędkość maksymalna przekroczy wartość zadeklarowaną, w pokazanym
wcześniej, drugim okienku dialogowym, wówczas interpretacja wyników kanału przemieszczenia
może być niewłaściwa. Natomiast podczas podglądu przebiegu off-line może się pojawić poniższy
komunikat, informujący o modyfikacji dopuszczalnej ilości impulsów. Pozostałe kanały
pomiarowe są interpretowane poprawnie.

Metoda 2.

Po wybraniu metody 2, na ekranie zostanie wyświetlone okienko, pokazane poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- ilość [imp/m]: ilość impulsów na metr – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- częst. [p/s]: częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), identyczna dla wszystkich kanałów
pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać inną częstotliwość próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s];  czas ten zależy od częstotliwości próbkowania – w
okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Po ustaleniu wartości parametrów, korzystając z przycisku Zatwierdź, możemy przejść do
następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z pomiarów). W
okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, częstotliwość próbkowania oraz czas
pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj zmienić. Pozostałe pola
w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest takie jak w przypadku
opcji ‘Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech)’.
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Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:
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W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_V=  3   imp_m= 100), którego zawartość jest niezbędna do interpretacji zapisanego pliku
pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym rysunku pokazano przebieg
podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj, rysunek poniżej przedstawia
przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).
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W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, w tej metodzie pomiaru
wszystkie kanały pomiarowe wyświetlane są online.
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Karta PCMCIA => IOtech - 16bitowa + Correvit L-400

Do pomiaru przemieszczeń i prędkości pojazdów wykorzystuje się urządzenie firmy Corrsys-
Datron, z czujnikiem optycznym L-400. Po podłączeniu urządzenia do laptopa można
przeprowadzić, o ile to konieczne, jego kalibrację, firmowym programem ‘CeCalWin’. Po
podpięciu końcówek Digital oraz Analog lub tylko Analog (w zależności od metody pomiaru),
wyprowadzonych z urządzenia Corsys-Datron, do karty pomiarowej PCMCIA oraz ewentualnie
podłączeniu innych kanałów pomiarowych (siła na pedale hamulca, ciśnienie w układzie
hamulcowym), można przejść do wykonania pomiarów przemieszczenia i prędkości.
Po uruchomieniu Analizy, wybieramy opcje ‘Pomiary Specjalne | Pomiary przemieszczeń i
prędkości’ i typ karty pomiarowej na przykład: ‘Karta PCMCIA => IOtech - 16bitowa + Correvit
L-400’. Na ekranie pojawia się okienko dialogowe, pokazane poniżej:

Okienko to pozwala wybrać jedną z dwóch metod pomiaru przemieszczeń i prędkości. Metoda 1
wymaga dużych częstotliwości próbkowania i ograniczonych prędkości jazdy pojazdu. Mierzone
są dwa sygnały podawane z urządzenia Corsys-Datron: Digital oraz Analog. Druga z metod nie
limituje częstotliwości próbkowania oraz wykorzystuje tylko sygnał Analog urządzenia Corsys-
Datron. 

Metoda 1.

Jeżeli zostanie wybrana metoda 1, wówczas na ekranie pojawi się kolejne okienko, pokazane
poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał przem.: numer kanału na którym podpina się sygnał Digital z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- Vmax [km/godz]: maksymalna, zakładana prędkość jazdy wyrażona w [km/godz]

- ilość [imp/m]: ilość impulsów na metr – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- maks. ilość cykli: maksymalna ilość cykli rozruchowych (start => stop) podczas pomiaru; często może to być
pojedynczy cykl

- min częst. [p/s]: minimalna częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), wymagana dla wszystkich
kanałów pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać większą częstotliwość
próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s], dla określonych pozostałych parametrów; czas ten
może być krótszy – w okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Niektóre z pól edycyjnych są powiązane ze sobą dynamicznie czyli zmiana jednego z nich
powoduje wprowadzenie zmian w innych polach lub wygenerowanie ostrzeżenia o niewłaściwej
korelacji wartości parametrów. Dotyczy to pól edycyjnych: ilość kanałów, Vmax [km/godz], ilość
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imp/m, min częst. [p/s] i maks. czas [s]. Na przykład wybranie nowej wartości Vmax, dla
ustalonej wartości ilości kanałów i ilości impulsów na metr, powoduje zmianę minimalnej
częstotliwości próbkowania oraz maksymalnego czasu pomiaru. Na rysunku pokazano komunikat o
niewłaściwej korelacji wartości parametrów:

Jeżeli wartości parametrów są dopuszczalne, to korzystając z przycisku Zatwierdź możemy
przejść do następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z
pomiarów). W okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, minimalna częstotliwość
próbkowania oraz czas pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj
zmienić. Pozostałe pola w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest
takie jak w przypadku opcji ‘Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech)’.
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Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:
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W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_przem=  1   imp_m= 100   max_i_cykli= 20), którego zawartość jest niezbędna do
interpretacji zapisanego pliku pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym
rysunku pokazano przebieg podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj,
rysunek poniżej przedstawia przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).
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W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, przebieg przemieszczenia
jest widoczny w postaci sygnału impulsowego, natomiast w trakcie podglądu pliku off-line,
przebieg ten, po odpowiedniej obróbce, jest wyświetlany w postaci sygnału przemieszczenia.

Jeżeli podczas pomiarów prędkość maksymalna przekroczy wartość zadeklarowaną, w pokazanym
wcześniej, drugim okienku dialogowym, wówczas interpretacja wyników kanału przemieszczenia
może być niewłaściwa. Natomiast podczas podglądu przebiegu off-line może się pojawić poniższy
komunikat, informujący o modyfikacji dopuszczalnej ilości impulsów. Pozostałe kanały
pomiarowe są interpretowane poprawnie.

Metoda 2.

Po wybraniu metody 2, na ekranie zostanie wyświetlone okienko, pokazane poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- ilość [imp/m]: ilość impulsów na metr – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- częst. [p/s]: częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), identyczna dla wszystkich kanałów
pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać inną częstotliwość próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s];  czas ten zależy od częstotliwości próbkowania – w
okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Po ustaleniu wartości parametrów, korzystając z przycisku Zatwierdź, możemy przejść do
następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z pomiarów). W
okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, częstotliwość próbkowania oraz czas
pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj zmienić. Pozostałe pola
w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest takie jak w przypadku
opcji ‘Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech)’.
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Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:



Analiza

294 / 571

W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_V=  3   imp_m= 100), którego zawartość jest niezbędna do interpretacji zapisanego pliku
pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym rysunku pokazano przebieg
podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj, rysunek poniżej przedstawia
przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).
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W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, w tej metodzie pomiaru
wszystkie kanały pomiarowe wyświetlane są online.
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Karta USB-1616HS-4 => MC - 16bitowa + Correvit L-400

Pomiar przemieszczeń i prędkości pojazdów wykonywany jest z wykorzystaniem urządzenia firmy
Corrsys-Datron, z czujnikiem optycznym L-400. Po podłączeniu urządzenia do laptopa można
przeprowadzić, o ile to konieczne, jego kalibrację, firmowym programem ‘CeCalWin’. Po
podpięciu końcówek Digital oraz Analog lub tylko Analog (w zależności od metody pomiaru),
wyprowadzonych z urządzenia Corsys-Datron, do karty pomiarowej USB-1616HS-4 oraz
ewentualnie podłączeniu innych kanałów pomiarowych (siła na pedale hamulca, ciśnienie w
układzie hamulcowym), można przejść do wykonania pomiarów przemieszczenia i prędkości.
Po uruchomieniu Analizy, wybieramy opcje ‘Pomiary Specjalne | Pomiary przemieszczeń i
prędkości’ i typ karty pomiarowej na przykład: ‘Karta USB-1616HS-4 => MC - 16bitowa +
Correvit L-400’. Na ekranie pojawia się okienko dialogowe, pokazane poniżej:

Okienko to pozwala wybrać jedną z dwóch metod pomiaru przemieszczeń i prędkości. Metoda 1
wymaga dużych częstotliwości próbkowania i ograniczonych prędkości jazdy pojazdu. Mierzone
są dwa sygnały podawane z urządzenia Corsys-Datron: Digital oraz Analog. Druga z metod nie
limituje częstotliwości próbkowania oraz wykorzystuje tylko sygnał Analog urządzenia Corsys-
Datron. 

Metoda 1.

Jeżeli zostanie wybrana metoda 1, wówczas na ekranie pojawi się kolejne okienko, pokazane
poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał przem.: numer kanału na którym podpina się sygnał Digital z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- Vmax [km/godz]: maksymalna, zakładana prędkość jazdy wyrażona w [km/godz]

- rozdz. [imp/m]: ilość impulsów na metr – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- rozdz. [mV/
(km/godz)]

- maks. ilość cykli: maksymalna ilość cykli rozruchowych (start => stop) podczas pomiaru; często może to być
pojedynczy cykl

- min częst. [p/s]: minimalna częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), wymagana dla wszystkich
kanałów pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać większą częstotliwość
próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s], dla określonych pozostałych parametrów; czas ten
może być krótszy – w okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Niektóre z pól edycyjnych są powiązane ze sobą dynamicznie czyli zmiana jednego z nich
powoduje wprowadzenie zmian w innych polach lub wygenerowanie ostrzeżenia o niewłaściwej
korelacji wartości parametrów. Dotyczy to pól edycyjnych: ilość kanałów, Vmax [km/godz], ilość
imp/m, min częst. [p/s] i maks. czas [s]. Na przykład wybranie nowej wartości Vmax, dla
ustalonej wartości ilości kanałów i ilości impulsów na metr, powoduje zmianę minimalnej
częstotliwości próbkowania oraz maksymalnego czasu pomiaru. Na kolejnym rysunku pokazano
komunikat o niewłaściwej korelacji wartości parametrów:
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Jeżeli wartości parametrów są dopuszczalne, to korzystając z przycisku Zatwierdź możemy
przejść do następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z
pomiarów). W okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, minimalna częstotliwość
próbkowania oraz czas pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj
zmienić. Pozostałe pola w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest
takie jak w przypadku opcji ‘Pomiary dowolne | Karta USB-1616HS-4 (MC)’.
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Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:

W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_V=  2  kan_S= 1   imp_m= 100  mv_kph= 100  mic= 20), którego zawartość jest niezbędna do
interpretacji zapisanego pliku pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym
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rysunku pokazano przebieg podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj,
rysunek poniżej przedstawia przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).

W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, przebieg przemieszczenia
jest widoczny w postaci sygnału impulsowego, natomiast w trakcie podglądu pliku off-line,
przebieg ten, po odpowiedniej obróbce, jest wyświetlany w postaci sygnału przemieszczenia.

Jeżeli podczas pomiarów prędkość maksymalna przekroczy wartość zadeklarowaną, w pokazanym
wcześniej, drugim okienku dialogowym, wówczas interpretacja wyników kanału przemieszczenia
może być niewłaściwa. Natomiast podczas podglądu przebiegu off-line może się pojawić poniższy
komunikat, informujący o modyfikacji dopuszczalnej ilości impulsów. Pozostałe kanały
pomiarowe są interpretowane poprawnie.

Metoda 2.

Po wybraniu metody 2, na ekranie zostanie wyświetlone okienko, pokazane poniżej:
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Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 
- ilość kanałów: ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał prędk.: numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość
wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- rozdzielczość 
  [mV/(km/godz)]:

rozdzielczość – parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu
‘CeCalWin’

- częst. [p/s]: częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), identyczna dla wszystkich kanałów
pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać inną częstotliwość próbkowania

- maks. czas [s]: maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s];  czas ten zależy od częstotliwości próbkowania – w
okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Po ustaleniu wartości parametrów, korzystając z przycisku Zatwierdź, możemy przejść do
następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z pomiarów). W
okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, częstotliwość próbkowania oraz czas
pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj zmienić. Pozostałe pola
w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest takie jak w przypadku
opcji ‘Pomiary dowolne | Karta USB-1616HS-4 (MC)’.
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Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:

W okienku tym, w polu edycyjnym ‘Komentarz’ wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład:
kan_V=  3   mv_kph= 100), którego zawartość jest niezbędna do interpretacji zapisanego pliku
pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym rysunku pokazano przebieg
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podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj, rysunek poniżej przedstawia
przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).

W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w
[km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, w tej metodzie pomiaru,
wszystkie kanały pomiarowe wyświetlane są online.
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Pomiary tensometryczne

MGCplus - port szeregowy

MGCplus - port równoległy

MGCplus - port Ethernet (TCP/IP)

Korekcja naprężeń
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MGCplus - port szeregowy

Pomiary tensometryczne realizowane są z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego MGCplus,
firmy HBM. W opcji 'Pomiary dowolne' istnieją podopcje udostępniające obsługę, poprzez łącze
szeregowe RS232, dysku PCMCIA umieszczonego w urządzeniu MGCplus (MGCplus - port
szeregowy => Parametry dysku PCMCIA oraz MGCplus - port szeregowy => Kopiowanie i
kasowanie plików). Natomiast ta opcja pozwala na przeprowadzanie pomiarów tensometrycznych
z wykorzystaniem komputera. Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek
dialogowych. Pierwsze okienko pokazano poniżej.

Okienko to pozwala przyjmować parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 32); wybranie określonej ilości kanałów powoduje zaznaczenie ich

wyboru w okienku, w kolumnie kanał; kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych
(zaznaczonych) z zadeklarowaną ilością kanałów,

- częstotliwość próbkowania (10-400 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich kanałów;
zakres częstotliwości zależy od ilości kanałów pomiarowych,

- czas pomiaru (10-50000 [s], czas identyczny dla wszystkich kanałów; zakres czasu zależy od
wybranej częstotliwości,

- wybór kanałów do podglądu on-line (w tym samym czasie na podglądzie widoczne są
maksymalnie kanały 116), kanały do podglądu zaznaczane są w korelacji do kanałów
wybranych.

Wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
- maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
- maksymalny czas pomiaru, dla wybranej częstotliwości próbkowania,
- powoduje zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
- zaznaczenie wybranych kanałów do podglądu.
Naciśnięcie przycisku Dalej uruchamia następne okienko dialogowe a wybranie przycisku
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Zakończ powoduje rezygnację z pomiarów.
Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:

- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); aktualnie można zapisywać wyniki do plików tekstowych
'*.asc',

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżka może byc wpisana, wklejona lub wybrana za
pomocą przycisku wyboru (przycisk z trzema kropkami),

- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w okienku
dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy, dla wykonania kolejnych pomiarów,
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk Start,

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
- podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:

=> oś rzędnych wyskalowana w MPa (opcja: Oś rzędnych ±500 [MPa]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: Oś rzędnych rzeczywista);
dane pobierane są z pliku  'Opis_kan_asc' (plik ten musi być wówczas w folderze ścieżka zapisu
pliku),

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-line
(po zakończeniu danego pomiaru),

- dodatkowy przycisk Cofnij, umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
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Po naciśnięciu przycisku Start, na ekranie może się pojawić okienko 'Typ analizy i parametry',
które pozwala między innymi na wybór lub wprowadzenie stałej tensometru oraz wartości modułu
Younga. Program korzystając z tych parametrów zapisuje parametr pochodny w nagłówku
wynikowego pliku '*.asc'.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe okienko podglądu online dla 4 kanałów
pomiarowych.

Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowego wyświetlacza cyfrowego, dla wszystkich
kanałów pomiarowych aktualnych w podglądzie online. W prawym górnym rogu ekranu
wyświetlane są cyfrowo, uśrednione (w przedziale 0.5 [s]), wartości naprężeń (odkształceń), na
poszczególnych kanałach.  
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MGCplus - port równoległy

Pomiary tensometryczne realizowane są z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego MGCplus,
firmy HBM. W opcji 'Pomiary dowolne' istnieją podopcje udostępniające obsługę, poprzez łącze
równoległe, dysku PCMCIA umieszczonego w urządzeniu MGCplus (MGCplus - port równoległy
=> Parametry dysku PCMCIA oraz MGCplus - port równoległy => Kopiowanie i kasowanie
plików). Natomiast ta opcja pozwala na przeprowadzanie pomiarów tensometrycznych z
wykorzystaniem komputera. Dane do pomiaru wprowadzane są za pomocą dwóch okienek
dialogowych. Pierwsze okienko pokazano poniżej.

Okienko to pozwala przyjmować parametry pomiaru takie jak:
- ilość kanałów (maksymalnie 32); wybranie określonej ilości kanałów powoduje zaznaczenie ich

wyboru w okienku, w kolumnie kanał; kontrolowana jest zgodność ilości kanałów wybranych
(zaznaczonych) z zadeklarowaną ilością kanałów,

- częstotliwość próbkowania (10-400 [p/s]); częstotliwość identyczna dla wszystkich kanałów;
zakres częstotliwości zależy od ilości kanałów pomiarowych,

- czas pomiaru (10-50000 [s], czas identyczny dla wszystkich kanałów; zakres czasu zależy od
wybranej częstotliwości,

- wybór kanałów do podglądu on-line (w tym samym czasie na podglądzie widoczne są
maksymalnie kanały 116), kanały do podglądu zaznaczane są w korelacji do kanałów
wybranych.

Wybranie ilości kanałów pomiarowych, automatycznie generuje:
- maksymalną częstotliwość próbkowania, dla wybranej ilości kanałów,
- maksymalny czas pomiaru, dla wybranej częstotliwości próbkowania,
- powoduje zaznaczenie odpowiedniej ilości kanałów pomiarowych, zaczynając od pierwszego,
- zaznaczenie wybranych kanałów do podglądu.
Naciśnięcie przycisku Dalej uruchamia następne okienko dialogowe a wybranie przycisku
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Zakończ powoduje rezygnację z pomiarów.
Kolejne okienko dialogowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji pomiarowych
oraz wybranie niektórych opcji:

- nazwa pliku (maksymalnie 30 znaków); aktualnie można zapisywać wyniki do plików tekstowych
'*.asc',

- ścieżka zapisu pliku (maksymalnie 170 znaków); ścieżki w danej sesji pomiarowej są
zapamiętywane, w celu powtórnego użycia; ścieżka może być wpisana, wklejona lub wybrana za
pomocą przycisku wyboru (przycisk z trzema kropkami),

- komentarz (maksymalnie 50 znaków); komentarze w danej sesji pomiarowej są zapamiętywane,
w celu powtórnego użycia,

- nazwy plików mogą być generowane automatycznie, po wybraniu odpowiedniej opcji w okienku
dialogowym,

- kontrolowane jest nadpisywanie plików; w przypadku powtórzenia nazwy pliku (szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu pomiaru i zapisie do wybranego folderu), użytkownik otrzymuje
ostrzeżenie o tym fakcie,

- można również wprowadzić określone parametry i wybrać zaznaczenie 'Parametry pomiarów
ustalone'. Powoduje to, że w każdym kolejnym pomiarze wszystkie parametry będą stałe, nazwy
plików będą generowane automatycznie i wystarczy, dla wykonania kolejnych pomiarów,
naciskać tylko na klawiaturze klawisz 'Enter' lub za pomocą myszki przycisk Start,

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd podczas pomiaru’ daje możliwość podglądu przebiegów on-line,
- podgląd on-line przebiegu pomiarów może mieć dwa typy skal:

=> oś rzędnych wyskalowana w MPa (opcja: Oś rzędnych ±500 [MPa]),
=> oś rzędnych wyskalowana w jednostkach rzeczywistych (opcja: Oś rzędnych rzeczywista);
dane pobierane są z pliku  'Opis_kan_asc' (plik ten musi być wówczas w folderze ścieżka zapisu
pliku),

- zaznaczenie opcji ‘Podgląd po każdym pomiarze’ daje możliwość podglądu przebiegów off-line
(po zakończeniu danego pomiaru),

- dodatkowy przycisk Cofnij, umożliwia powrót do poprzedniego okienka dialogowego.
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Po naciśnięciu przycisku Start, na ekranie może się pojawić okienko 'Typ analizy i parametry',
które pozwala między innymi na wybór lub wprowadzenie stałej tensometru oraz wartości modułu
Younga. Program korzystając z tych parametrów zapisuje parametr pochodny w nagłówku
wynikowego pliku '*.asc'.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe okienko podglądu online dla 8 kanałów
pomiarowych.
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Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowego wyświetlacza cyfrowego, dla wszystkich
kanałów pomiarowych aktualnych w podglądzie online. W prawym górnym rogu ekranu
wyświetlane są cyfrowo, uśrednione (w przedziale 0.5 [s]), wartości naprężeń (odkształceń), na
poszczególnych kanałach.
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MGCplus - port Ethernet (TCP/IP)

Korekcja naprężeń

Podczas analizy przebiegów czasowych z pomiarów tensometrycznych, w trybie offline, na
ekranie może pojawić się okienko 'Typ analizy i parametry', które pozwala między innymi na
wybór lub wprowadzenie stałej tensometru oraz wartości modułu Younga.

Można również wybrać czy będzie to analiza naprężeń czy analiza odkształceń. W przypadku
wyboru analizy naprężeń i zaznaczenia opcji 'koryguj naprężenia', program wyświetla wyniki z
uwzględnieniem charakterystyki naprężenie-odkształcenie dla danego materiału. Przyjęto model
materiału idealnie sprężystego z liniowym wzmocnieniem plastycznym. Charakterystyka
naprężenie-odkształcenie jest odwzorowana poprzez dwa odcinki liniowe, z charakterystycznymi
punktami: 0, granica plastyczności Re i wytrzymałość na rozciąganie Rm. Korekcja naprężeń jest
realizowana na odcinku Re-Rm.
Efekty działania korekty naprężeń można zobaczyć na przykładowych przebiegach z badań
tensometrycznych. Poniższy rysunek pokazuje przebiegi naprężeń bez korekcji. Przebieg
namalowany w kolorze czerwonym pokazuje przypadek naprężeń powyżej 400 [MPa] a przebiegi
w kolorze magenta naprężenia w granicach 300-400 [MPa]. Granica plastyczności dla materiału
badanej konstrukcji to 355 [MPa].
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Na kolejnym rysunku pokazano wpływ włączenia korekcji naprężeń. Widać że maksymalne
wartości naprężeń zostały obcięte (tensometry: 1, 2 i 4)

Powiększony przebieg naprężenia dla tensometru 1, bez korekcji, widać poniżej.
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Dla włączonej opcji korekcji naprężeń uzyskuje się następujący przebieg.

Jeśli powiększy się fragment przebiegu dla tensometru 1 przy braku korekcji wówczas mamy:
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Z uwzględnieniem korekcji przebieg wygląda następująco:
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Pomiary konstrukcji ROPS

Karta PCMCIA  Daq/216 16 bitowa

Karta USB-204 12 bitowa

Charakterystyka siła-ugięcie off-line

Niepewność pomiaru
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Karta PCMCIA Daq/216 16 bitowa

Pomiary konstrukcji chroniących ROPS, wykonywane są wg normy EN ISO 3471:2008 i dotyczą,
w tej opcji, obciążenia bocznego. Dla różnych typów maszyn wartości wymaganej siły oraz
energii, przy obciążeniu bocznym, są uzależnione od masy maszyny. Pomiary można aktualnie
wykonywać z wykorzystaniem kart PCMCIA Daq/216 (Daq/112) firmy IOtech lub USB-204 firmy
MCC. Ten fragment pomocy dotyczy pomiaru kartą PCMCIA.
Po wybraniu opcji 'Pomiar konstrukcji ROPS | Karta PCMCIA Daq/216 16bitowa' na ekranie
pojawia się okienko dialogowe 'ROPS- pomiary według normy EN ISO 3471:2008', służące do
wprowadzania danych. W okienku tym można wyróżnić cztery obszary: Karta, Plik, Maszyna oraz
Wymagania.

Obszar pierwszy dotyczy karty pomiarowej. Wybiera się tutaj numery kanałów dla sygnałów siły i
ugięcia oraz wprowadza lub wybiera częstotliwość próbkowania oraz czas pomiaru. Program
podpowiada wartości tych parametrów i nie ma w zasadzie potrzeby ich zmieniać.
Drugi fragment okienka dialogowego (Plik) pozwala na wybranie nazwy z listy lub wpisanie
własnej nazwy pliku pomiarowego. Program ma wstępnie zdefiniowane nazwy: Wyniki_rops i
Pomiar_rops, z wariantami rozszerzeń plików. Nazwy plików muszą mieć rozszerzenia 'iot' - dla
plików binarnych albo 'asc' dla plików tekstowych. Pole ścieżka umożliwia wklejenie, wpisanie
lub wybranie folderu roboczego, do którego są zapisywane pliki wynikowe. Przycisk '...', z prawej
strony pola, uruchamia standardowe okienko 'Wybierz folder', za pomocą którego można wybrać
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folder roboczy. Wybrany folder jest dołączany do listy folderów w polu ścieżka.
Kolejny fragment okienka (Maszyna) pozwala wybrać grupę maszyn, jakich dotyczy pomiar oraz
wprowadzić masę maszyny w [kg]. Wprowadzenie masy maszyny (powyżej określonej normą
wartości minimalnej), przy wybranym typie maszyny, powoduje wyznaczenie wartości pól 'Siła
przy obciążeniu bocznym' i 'Energia przy obciążeniu bocznym' w obszarze 'Wymagania'. Pola z
tych dwóch obszarów okienka dialogowego są ze sobą sprzężone - każda zmiana pola 'Typ
maszyny' i/lub 'Masa maszyny' generuje zmianę wartości pól w obszarze 'Wymagania'. Jeżeli
wybrany zostanie typ maszyny 'inne', wówczas zmiana masy nie wpływa na pola w obszarze
'Wymagania'. Te pola edycyjne należy wypełnić ręcznie. Pozwala to na zadanie dowolnych
wymagań odnośnie poziomu wartości siły oraz energii.
Użycie przycisku Anuluj powoduje rezygnację z pomiarów a naciśnięcie przycisku Pomiar
uruchamia pomiar i prezentację wyników online w kolejnym okienku dialogowym.

W górnej części okienka 'ROPS - podgląd wyników' umieszczone są wymagania odnośnie siły i
energii (jak zostało to ustalone w poprzednim okienku). Poniżej znajduje się obszar 'Aktualne
wartości', w którym prezentowane są na bieżąco wartości siły, ugięcia i wyliczone wartości
energii. Pola 'Siła' i 'Energia' z obszaru 'Aktualne wartości' znajdują się dokładnie pod ich
odpowiednikami 'Wymagana siła' i 'Wymagana energia' z obszaru 'Wymagania', co pozwala na
szybkie porównanie wartości bieżących z wymaganymi. Dodatkowo pod polami 'Siła' i 'Energia'
znajdują się puste pola alarmowe, w których w przypadku przekroczenia odpowiednich wartości
wymaganych, wyświetlane są pulsacyjnie ostrzeżenia Uwaga!. Taki przypadek dla przekroczonej
wartości siły pokazano poniżej.
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Wartości dla siły, ugięcia i energii są wielkościami uśrednionymi w czasie 0.5[s]. W obszarze
'Aktualne wartości' znajduje się również przycisk Notuj, który pozwala, w dowolnym momencie,
zapisać aktualnie widoczne wyniki oraz wszystkie poprzednie. Każdy taki zestaw wyników jest
zapisywany w osobnym pliku tekstowym (z rozszerzeniem '_x.txt', gdzie x kolejny numer pliku),
którego nazwa główna jest identyczna z tą, która została wybrana w pierwszym okienku
dialogowym. Taki sposób zapisu wyników został wybrany ze względów bezpieczeństwa ich
zapisu, w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń, ponieważ brak jest możliwości powtórzenia
pomiaru konstrukcji ROPS. Nie jest to jedyne zabezpieczenie i będzie o tym jeszcze mowa dalej.
Dla wygody użytkownika cała historia użycia przycisku Notuj jest równocześnie wyświetlana w
obszarze 'Historia', gdzie wyniki są posortowane w kolejności malejącej czyli najnowszy wynik
jest na samej górze. Zawsze widocznych jest pięć ostatnich rekordów. Rekord zawiera
następujące informacje: numer kolejnego zapisu, czas zapisu [s], siła [N], ugięcie [mm] i energia
[J].

Fragment 'Aktualne wartości' zawiera również przycisk Wykres, który służy do podglądu
graficznego zależności siły od przemieszczenia (ugięcia). Rysunek poniższy przedstawia kilka
początkowych etapów obciążenia konstrukcji.
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Kolejny rysunek pokazuje większą ilość etapów obciążeń. Przycisk Wykres może być używany w
dowolnym momencie badań. Równocześnie z prezentacją na ekranie, aktualny wykres zapisywany
jest na dysku w postaci pliku, z rozszerzeniem 'bmp'.

Poniższe okienko pokazuje przypadek, w którym mamy równocześnie przekroczone wartości
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wymagane dla siły i energii.

W lewym dolnym rogu okienka wyświetlany jest pozostały czas pomiaru w [s]. Początkowy czas
zależy od wybranej, w pierwszym okienku dialogowym, częstotliwości próbkowania. Dla
częstotliwości 200 [p/s] czas ten wynosi 5000 [s]. W prawym dolnym rogu okienka dialogowego
znajduje się przycisk Zmień jedn., który pozwala na zmianę jednostek w jakich wyświetlane są
siła (w [N] lub [kN]) oraz energia (w [J] lub [kJ]).

Podczas pomiaru, niezależnie od użycia przycisku Notuj, w tle odbywa się zapis wyników do
pliku o nazwie wybranej w pierwszym oknie dialogowym. Plik pomiarowy w tym przypadku jest
zamykany po użyciu przycisku Zakończ. Poniżej przedstawiono przykładowe (symulowane w
laboratorium) przebiegi siły i ugięcia w czasie.
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Kolejny rysunek przedstawia złożenie dwóch przebiegów (siły i ugięcia) z eliminacją czasu.

Tabela poniżej zawiera wyniki po czterech kolejnych użyciach przycisku Notuj, czyli zapisane w
pliku 'Wyniki_rops_4.txt'. Wielkości znajdujące się w tabeli zostały tam szczegółowo opisane.
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Kolejna tabela pokazuje rezultaty dla 14 zapisu wyników.

Kolejnym zabezpieczeniem rejestracji wyników jest równoległy zapis do dodatkowego pliku
(nazwa pliku wybrana w pierwszym okienku dialogowym z dodatkiem '_zap'), dla którego
program wymusza, na systemie operacyjnym, zapis niebuforowany, czyli każda partia wyników
jest zapisywana natychmiast. Efektem czego jest pewność zapisu wyników w przypadku
jakichkolwiek problemów, na przykład braku zasilania, zawieszenia systemu itp.



Analiza

324 / 571

Karta USB-204 12 bitowa

Pomiary konstrukcji chroniących ROPS, wykonywane są wg normy EN ISO 3471:2008 i dotyczą,
w tej opcji, obciążenia bocznego. Dla różnych typów maszyn wartości wymaganej siły oraz
energii, przy obciążeniu bocznym, są uzależnione od masy maszyny. Pomiary można aktualnie
wykonywać z wykorzystaniem kart PCMCIA Daq/216 (Dag/112) firmy IOtech lub USB-204 firmy
MCC. Ten fragment pomocy dotyczy pomiaru kartą USB-204.
Po wybraniu opcji 'Pomiar konstrukcji ROPS | Karta USB-204 12 bitowa' na ekranie pojawia się
okienko dialogowe 'ROPS- pomiary według normy EN ISO 3471:2008', służące do wprowadzania
danych. W okienku tym można wyróżnić cztery obszary: Karta, Plik, Maszyna oraz Wymagania.

Obszar pierwszy dotyczy karty pomiarowej. Wybiera się tutaj numery kanałów dla sygnałów siły i
ugięcia oraz wprowadza lub wybiera częstotliwość próbkowania oraz czas pomiaru. Program
podpowiada wartości tych parametrów i nie ma w zasadzie potrzeby ich zmieniać.
Drugi fragment okienka dialogowego (Plik) pozwala na wybranie nazwy z listy lub wpisanie
własnej nazwy pliku pomiarowego. Program ma wstępnie zdefiniowane nazwy: Wyniki_rops i
Pomiar_rops, z wariantami rozszerzeń plików. Nazwy plików muszą mieć rozszerzenia 'mec' - dla
plików binarnych albo 'asc' dla plików tekstowych. Pole ścieżka umożliwia wklejenie, wpisanie
lub wybranie folderu roboczego, do którego są zapisywane pliki wynikowe. Przycisk '...', z prawej
strony pola, uruchamia standardowe okienko 'Wybierz folder', za pomocą którego można wybrać
folder roboczy. Wybrany folder jest dołączany do listy folderów w polu ścieżka.
Kolejny fragment okienka (Maszyna) pozwala wybrać grupę maszyn, jakich dotyczy pomiar oraz
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wprowadzić masę maszyny w [kg]. Wprowadzenie masy maszyny (powyżej określonej normą
wartości minimalnej), przy wybranym typie maszyny, powoduje wyznaczenie wartości pól 'Siła
przy obciążeniu bocznym' i 'Energia przy obciążeniu bocznym' w obszarze 'Wymagania'. Pola z
tych dwóch obszarów okienka dialogowego są ze sobą sprzężone - każda zmiana pola 'Typ
maszyny' i/lub 'Masa maszyny' generuje zmianę wartości pól w obszarze 'Wymagania'. Jeżeli
wybrany zostanie typ maszyny 'inne', wówczas zmiana masy nie wpływa na pola w obszarze
'Wymagania'. Te pola edycyjne należy wypełnić ręcznie. Pozwala to na zadanie dowolnych
wymagań odnośnie poziomu wartości siły oraz energii.
Użycie przycisku Anuluj powoduje rezygnację z pomiarów a naciśnięcie przycisku Pomiar
uruchamia pomiar i prezentację wyników online w kolejnym okienku dialogowym.

W górnej części okienka 'ROPS - podgląd wyników' umieszczone są wymagania odnośnie siły i
energii (jak zostało to ustalone w  poprzednim okienku). Poniżej znajduje się obszar 'Aktualne
wartości', w którym prezentowane są na bieżąco wartości siły, ugięcia i wyliczone wartości
energii. Pola 'Siła' i 'Energia' z obszaru 'Aktualne wartości' znajdują się dokładnie pod ich
odpowiednikami 'Wymagana siła' i 'Wymagana energia' z obszaru 'Wymagania', co pozwala na
szybkie porównanie wartości bieżących z wymaganymi. Dodatkowo pod polami 'Siła' i 'Energia'
znajdują się puste pola alarmowe, w których w przypadku przekroczenia odpowiednich wartości
wymaganych, wyświetlane są pulsacyjnie ostrzeżenia Uwaga!. Taki przypadek dla przekroczonej
wartości siły pokazano powyżej a kolejne okienko pokazuje przypadek, w którym mamy
równocześnie przekroczone wartości wymagane dla siły i energii.
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Wartości dla siły, ugięcia i energii są wielkościami uśrednionymi w czasie 0.5[s]. W obszarze
'Aktualne wartości' znajduje się również przycisk Notuj, który pozwala, w dowolnym momencie,
zapisać aktualnie widoczne wyniki oraz wszystkie poprzednie. Każdy taki zestaw wyników jest
zapisywany w osobnym pliku tekstowym (z rozszerzeniem '_x.txt', gdzie x kolejny numer pliku),
którego nazwa główna jest identyczna z tą, która została wybrana w pierwszym okienku
dialogowym. Taki sposób zapisu wyników został wybrany ze względów bezpieczeństwa ich
zapisu, w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń, ponieważ brak jest możliwości powtórzenia
pomiaru konstrukcji ROPS. Nie jest to jedyne zabezpieczenie i będzie o tym jeszcze mowa dalej.
Dla wygody użytkownika cała historia użycia przycisku Notuj jest równocześnie wyświetlana w
obszarze 'Historia', gdzie wyniki są posortowane w kolejności malejącej czyli najnowszy wynik
jest na samej górze. Zawsze widocznych jest pięć ostatnich rekordów. Rekord zawiera
następujące informacje: numer kolejnego zapisu, czas zapisu [s], siła [N], ugięcie [mm] i energia
[J].

Fragment 'Aktualne wartości' zawiera również przycisk Wykres, który służy do podglądu
graficznego zależności siły od przemieszczenia (ugięcia). Rysunek poniższy przedstawia kilka
początkowych etapów obciążenia konstrukcji.
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Kolejny rysunek pokazuje większą ilość etapów obciążeń. Przycisk Wykres może być używany w
dowolnym momencie badań. Równocześnie z prezentacją na ekranie, aktualny wykres zapisywany
jest na dysku w postaci pliku, z rozszerzeniem 'bmp'

Poniższe okienko pokazuje przypadek, w którym mamy równocześnie przekroczone wartości
wymagane dla siły i energii.
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W lewym dolnym rogu okienka wyświetlany jest pozostały czas pomiaru w [s]. Początkowy czas
zależy od wybranej, w pierwszym okienku dialogowym, częstotliwości próbkowania. Dla
częstotliwości 200 [p/s] czas ten wynosi 5000 [s]. W prawym dolnym rogu okienka dialogowego
znajduje się przycisk Zmień jedn., który pozwala na zmianę jednostek w jakich wyświetlane są
siła (w [N] lub [kN]) oraz energia (w [J] lub [kJ]).

Podczas pomiaru, niezależnie od użycia przycisku Notuj, w tle odbywa się zapis wyników do
pliku o nazwie wybranej w pierwszym oknie dialogowym. Plik pomiarowy w tym przypadku jest
zamykany po użyciu przycisku Zakończ. Poniżej przedstawiono przykładowe (symulowane w
laboratorium) przebiegi siły i ugięcia w czasie.
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Kolejny rysunek przedstawia złożenie dwóch przebiegów (siły i ugięcia) z eliminacją czasu.

Tabela poniżej zawiera wyniki po pięciu kolejnych użyciach przycisku Notuj, czyli zapisane w
pliku 'Wyniki_rops_5.txt'. Wielkości znajdujące się w tabeli zostały tam szczegółowo opisane.
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Kolejna tabela pokazuje rezultaty dla 13 zapisu wyników.

Kolejnym zabezpieczeniem rejestracji wyników jest równoległy zapis do dodatkowego pliku
(nazwa pliku wybrana w pierwszym okienku dialogowym z dodatkiem '_zap'), dla którego
program wymusza, na systemie operacyjnym, zapis niebuforowany, czyli każda partia wyników
jest zapisywana natychmiast. Efektem czego jest pewność zapisu wyników w przypadku
jakichkolwiek problemów, na przykład braku zasilania, zawieszenia systemu itp.
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Charakterystyka siła-ugięcie off-line

Charakterystykę siła-ugięcie można odtworzyć w dowolnym momencie po zakończeniu pomiaru.
Wystarczy wskazać folder w którym znajdują się wyniki pomiarów, korzystając ze standardowego
okienka wyboru folder. 

Program analizuje pliki pomiarowe znajdujące się we wskazanym folderze i wybiera właściwy
plik do podglądu graficznego zależności siły od przemieszczenia (ugięcia). Efektem końcowym
jest rysunek charakterystyki jak pokazano poniżej. Równocześnie z prezentacją na ekranie,
aktualny wykres zapisywany jest na dysku w postaci pliku, z rozszerzeniem 'bmp'.
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Wykres ten może być dowolnie pomniejszany lub powiększany (jak przykładowo pokazano
poniżej) a obraz z ostatnią zmianą rozmiarów jest zapisywany do pliku, na dysk.
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Niepewność pomiaru

W celu wyznaczenia niepewności pomiaru należy wybrać folder z wynikami pomiarów lub
określony plik, w którym znajdują się wyniki pomiarów. Wyniki te mogą być uzyskane podczas
badań z wykorzystaniem kart pomiarowych (PCMCIA Daq/216 lub USB-204), odczytane
punktowo z urządzeń pomiarowych (siła i przemieszczenie) podczas pomiaru lub pobranych z
istniejących raportów (dane ze starych opracowań).

Dla przypadku pierwszego (karty pomiarowe), program analizuje pliki pomiarowe znajdujące się
we wskazanym folderze i wybiera właściwy plik do podglądu graficznego zależności siły od
przemieszczenia (ugięcia). Przykładowy rysunek charakterystyki pokazano poniżej. Równocześnie
z prezentacją na ekranie, aktualny wykres zapisywany jest na dysku w postaci pliku, z
rozszerzeniem 'bmp'.
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Przebiegi rejestrowane podczas pomiaru a wykorzystywane w analizie niepewności, to wartości
siły oraz ugięcia w funkcji czasu. Energia jest wyliczana pośrednio z wykorzystaniem tych dwóch
zmiennych. Energia jest całką siły ‘F’ zależnej od ugięcia ‘f’, czyli jest całką funkcji F(f), dla
ugięcia zmieniającego się od 0 do wartości maksymalnej, przy której zarówno siła jak i energia
przekraczają wartości wymagane przez normę, dla danego typu maszyny i jej masy.
Zależność energii od siły i ugięcia dla każdego pomiaru jest inna. W celu wyznaczenia
niepewności pomiarowej konieczne jest znalezienie funkcji obiektu badań (modelowego równania
pomiaru według GUM) czyli zależności E=g(F,f). Taką funkcję automatycznie dobiera program.
Procedura obliczeń zawiera w sobie miedzy innymi aproksymację energii pochłoniętej za pomocą
wielomianów. Program pozwala na wybór stopnia wielomianu. Po wykonanych różnego typu
analizach, ostatecznie przyjęto funkcję obiektu badań w postaci zależności wielomianowej dwóch
zmiennych, w której występuje n współczynników (ai). Wyznaczanie funkcji E=g(F,f), czyli
znalezienie zestawu współczynników ai może być realizowane dwoma drogami:
1.  poprzez numeryczne rozwiązywanie układu równań nieliniowych (moduł programu Analiza)
2. analitycznie - utworzenie macierzy odpowiadającej układowi równań i wykorzystanie wzorów
Cramera do znalezienia współczynników wielomianu.
W obu powyższych przypadkach pojawia się problem wyboru punktów (par (F,f)) charakterystyki
uwzględnianych w równaniach, ponieważ ilość punktów opisujących charakterystykę F(f) jest
zmienna, zależna od konkretnego pomiaru (głównie od typu i własności badanej konstrukcji).
Program dobiera zestawy punktów charakterystyki, konieczne do wyznaczania funkcji obiektu
badań, z wykorzystaniem optymalizacji, co w efekcie pozwala na dobór optymalnej zależności
E=g(F,f).
Dla określonej funkcji obiektu badań można wyznaczyć złożoną niepewność standardową w
sposób klasyczny (reguła przenoszenia niepewności pomiarowych), korzystając z pochodnych
cząstkowych (wyznaczanych numerycznie) oraz ze znajomości niepewności standardowych
czujników pomiarowych.
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Obliczenia niepewności pomiarowych są realizowane w całości w programie Analiza i mogą być
wyznaczone zaraz po zakończeniu pomiaru. Niepewności te wyliczane są dla każdego
analizowanego punktu pomiarowego z charakterystyki F(f). Przykładowe wyniki pokazano poniżej.
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Program generuje również wykres pokazujący dokładność aproksymacji energii wielomianem, jak
pokazano poniżej, gdzie:
E      - energia pochłonięta [kJ]
Eapr - energia aproksymowana [kJ]
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Obliczenia
Operacje na kanałach

Obliczanie pochodnych

Obliczanie całek

Usuwanie szumów

Filtracja

Aproksymacja

Transformacje

Transformata Fouriera

Analiza widmowa

Obliczenia dla rozet

Bloki obciążeń => jeden parametr

Bloki obciążeń => dwa parametry

Szacowanie trwałości zmęczeniowej

Histogramy
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Operacje na kanałach

Operacje na kanałach
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Operacje na kanałach

Interpretator wzorów pozwala na zapis i obliczanie wyrażeń. Opcja ta daje możliwość
wykonywania różnych operacji na kanałach pomiarowych (przebiegach), w tym na kanałach już
wstępnie przetworzonych na przykład filtrowanych czy wygładzanych. Po uruchomieniu tej opcji,
na ekranie pojawia się standardowe okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach
którego będą wykonywane operacje obliczeniowe.

Wybranie pliku uruchamia kolejne okienko dialogowe, w którym należy podać ilość dodatkowych
kanałów. Są to kanały obliczeniowe, utworzone przez użytkownika.

Wzory wpisuje się w okienku dialogowym:
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Wyniki obliczeń w postaci przebiegów są umieszczane w kolejnych okienkach ekranu. Aktualnie
można równocześnie wykonać obliczenia dla maksymalnej ilości dodatkowych kanałów równej
35 (ilość kanałów pomiarowych-1). Wzory mogą się składać z następujących elementów:
- znaków:

'(' - nawias otwierający,
')' - nawias zamykający,
'^' - znak potęgi,
'*' - znak mnożenia,
'/'  - znak dzielenia,
'+' - znak dodawania,
'-‘ - znak odejmowania,
‘&’ - znak pochodnej,
‘$’ - znak całki,

- liczb, w dowolnych formatach na przykład: 2,  2.1,  2.106,  2e4,  2.5e-5,
- zmiennych w postaci nazw kanałów pomiarowych (pliki Opis_kan_xxx’), zapisanych

maksymalnie na trzech pozycjach (3 znaki), z których pierwsza musi być małą lub dużą, dowolną
literą alfabetu na przykład: k1, k15, a8, c9 itp., za wyjątkiem liter: 'e', E', 'd', 'D' (służą do zapisu
liczb w pojedynczej i podwójnej precyzji). Nazwy kanałów muszą być zgodne z przyjętymi
oznaczeniami. Program sprawdza zgodność tych oznaczeń i jeżeli występują kolizje, to wskaże
pozycję niewłaściwej zmiennej we wzorze.

- obliczanie pochodnych oraz całek odnosi się do pojedynczych kanałów, na przykład.:
&k2 – pochodna przebiegu na kanale ‘k2’,
$k5  – całka przebiegu na kanale ‘k5’.
Jeżeli chcemy wykonać na przykład całkowanie złożonego wzoru, to procedura jest następująca:
- wykonujemy operacje na kanałach, korzystając z tego wzoru i zapisujemy tak uzyskane wyniki

do pliku ‘*.ana’ (i ‘*asc’),
- wczytujemy ten plik (‘*.ana’) ponownie i całkujemy interesujący nas kanał.

Przykładowe wzory:
2*k1-k3   - pomnóż wartości kanału k1 przez 2 i odejmij od tego wartości kanału

k3
k5-(1./3.)^2
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100*k1/k2+k5/2.14
&k10 - pochodna przebiegu na kanale ‘k10’
$k15 - całka przebiegu na kanale ‘k15’

Wzory mogą być zapamiętywane w pliku, w tym celu należy zaznaczyć pole 'Zapamiętaj wzory w
pliku'.
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Obliczanie pochodnych

Pierwsza pochodna

Druga pochodna
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Pierwsza pochodna

Obliczana jest wartość pochodnej przebiegu dla wybranego kanału. Po uruchomieniu tej opcji, na
ekranie pojawia się standardowe okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach
którego będą wyznaczane pochodne.

Dopóki ta opcja jest włączona wskazanie dowolnego okienka (lewy klawisz myszki) powoduje
wyznaczenie i prezentację przebiegu pochodnej dla przebiegu zmiennej w tym okienku.
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Druga pochodna

Obliczana jest wartość drugiej pochodnej przebiegu dla wybranego kanału. Po uruchomieniu tej
opcji, na ekranie pojawia się okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego
będą wyznaczane drugie pochodne.

Dopóki ta opcja jest włączona wskazanie dowolnego okienka (lewy klawisz myszki) powoduje
wyznaczenie i prezentację przebiegu drugiej pochodnej dla przebiegu zmiennej w tym okienku.
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Obliczanie całek

Całka pojedyncza

Całka podwójna
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Całka pojedyncza

Obliczana jest wartość całki przebiegu dla wybranego kanału. Po uruchomieniu tej opcji, na
ekranie pojawia się standardowe okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach
którego będzie wyznaczana całka pojedyncza.

Dopóki ta opcja jest włączona wskazanie dowolnego okienka (lewy klawisz myszki) powoduje
wyznaczenie i prezentację przebiegu całki dla przebiegu zmiennej w tym okienku.
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Całka podwójna

Obliczana jest wartość całki podwójnej przebiegu dla wybranego kanału. Po uruchomieniu tej
opcji, na ekranie pojawia się okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego
będzie wyznaczana całka podwójna.

Dopóki ta opcja jest włączona wskazanie dowolnego okienka (lewy klawisz myszki) powoduje
wyznaczenie i prezentację przebiegu całki podwójnej dla przebiegu zmiennej w tym okienku.
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Usuwanie szumów

Usuń szumy w przebiegu

Usuń szumy w 'n'-przebiegach



Analiza

350 / 571

Usuń szumy w przebiegu

Ta opcja pozwala na eliminację zakłóceń pomiarowych dla wskazanego okienka (kanału). Po
uruchomieniu tej opcji, na ekranie pojawia się standardowe okienko Otwórz, w którym należy
wybrać plik, na kanałach którego będą usuwane zakłócenia.

Należy pamiętać o wyłączeniu tej opcji, jeżeli nie jest już potrzebna.
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Usuń szumy w 'n' - przebiegach

Opcja ta pozwala na eliminację zakłóceń pomiarowych równocześnie dla wszystkich okienek
(kanałów) lub dla kanałów wybranych. Po uruchomieniu opcji, na ekranie pojawia się okienko
Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego będą usuwane zakłócenia.

Po naciśnięciu przycisku Otwórz a tuż przed wyświetleniem przebiegów, pokaże się okienko
dialogowe: 

Można skorzystać z trzech metod wygładzania: za pomocą splajnów, metodą Spencera oraz
liniową. W przypadku dwóch ostatnich metod można również wybierać ilość powtórzeń procesu
wygładzania. Zatwierdzenie dokonanego wyboru powoduję realizację procedury usuwania
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szumów na wybranych kanałach a następnie wyświetlenie zawartości tych kanałów. Opcja ta
wyłącza się automatycznie po wybraniu innego pliku pomiarowego.
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Filtracja

Filtruj przebieg

Filtruj 'n'- przebiegów
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Filtruj przebieg

Mamy tutaj możliwość filtrowania przebiegu we wskazanym okienku (kanale). Po uruchomieniu
tej opcji, na ekranie pojawia się okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, którego kanały
będą filtrowane.

Po wybraniu pliku pojawia się okienko dialogowe:

w którym można ustalić współczynnik alfa, decydujący o stopniu filtracji (alfa zawiera się w
przedziale <0;1>, gdzie wartość 0 odpowiada brakowi filtracji), a także wybrać typ filtra.
Wykorzystano filtry rekursywne pierwszego i drugiego rzędu. Aktualnie ta opcja ma ograniczone
zastosowanie, pozwala na przykład na podglądnięcie filtrowanego przebiegu, jego zapis do pliku,
ale nie pozwala na inne czynności, na przykład powiększanie fragmentów przebiegów
(powiększany jest oryginalny przebieg). Dlatego zaleca się wykorzystanie kolejnej opcji 'Filtruj n-



Analiza

355 / 571

przebiegów'. Należy pamiętać o wyłączeniu opcji, jeżeli nie jest już potrzebna.
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Filtruj 'n' - przebiegów

Moduł ten daje możliwość filtrowania wszystkich przebiegów (kanałów) równocześnie lub
przebiegów wskazanych w okienku dialogowym. Opcja wyłącza się automatycznie, po ponownym
wybraniu pliku pomiarowego. Po uruchomieniu tej opcji, na ekranie pojawia się okienko Otwórz,
w którym należy wybrać plik, którego kanały będą filtrowane.

Po wybraniu pliku pojawia się okienko dialogowe,
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w którym można ustalić:
- typ filtra:

1. filtr rekursywny pierwszego rzędu,
2. filtr rekursywny drugiego rzędu,
3. filtr średniej ruchomej,
4. filtr cyfrowy FIR (Finite Impulse Response), który może być użyty jako filtr: 
    dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy i zaporowy.

- kanały do filtrowania (wybrane lub wszystkie); domyślnie program przyjmuje filtrację
wszystkich kanałów,

- współczynnik alfa (dla filtrów rekursywnych), decydujący o stopniu filtracji (alfa zawiera się w
przedziale <0;1>, gdzie wartość 0 odpowiada brakowi filtracji); w tej części okienka, można
również zdecydować czy należy eliminować przesunięcie fazowe czy nie jest to konieczne,

- ilość punktów dla filtru średniej ruchomej,
- ilość powtórzeń filtracji wszystkich lub wybranych kanałów (wyjście sygnału jest wprowadzane

na wejście itd.)
- czy pokazać tylko kanały oryginalne czy również kanały przefiltrowane.
Uwaga: przy wyborze ilości powtórzeń filtracji należy zwrócić uwagę, że każdy kolejny cykl
filtracji, w przypadku filtrów rekursywnych, powoduje coraz większe przesunięcie fazy, czyli w
dziedzinie czasu przesunięcie sygnału na osi czasu. Zatem w przypadku wykorzystania filtrów
rekursywnych zaleca się zaznaczyć opcję 'Eliminuj przesunięcie fazowe'.

Jeśli zostanie wybrany filtr cyfrowy FIR i wybór zatwierdzi się przyciskiem Zatwierdź, wówczas
na ekranie pojawi się kolejne okienko dialogowe:
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Okienko ma wydzielone trzy fragmenty. W pierwszym możliwy jest wybór typu filtra, w drugim
typu okna a trzeci fragment pozwala na wybranie zakresu częstotliwości. W zależności od typu
filtra pola wyboru częstotliwości minimalnej lub maksymalnej mogą być dostępne lub nie. Na
przykład jeśli wybierze się filtr dolnoprzepustowy wówczas określa się tylko częstotliwość
maksymalną (minimalna jest ustalona na 0 Hz i jest tutaj niedostępna). Poniżej pokazano kolejne
okienko z wybranym filtrem pasmowym, o zakresie 1020 Hz i typem okna Blackman.

Na rysunkach poniżej przedstawiono przykłady działania jednego z filtrów: filtru średniej
ruchomej. Pierwszy rysunek to przebiegi oryginalne.
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Na kolejnym rysunku pokazano te same przebiegi przefiltrowane filtrem średniej ruchomej dla
parametrów: ilość punktów = 15, ilość powtórzeń 1.
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Następny rysunek zawiera przebiegi przefiltrowane filtrem średniej ruchomej dla parametrów:
ilość punktów = 15, ilość powtórzeń 5.
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Ostatnia opcja, w okienku dialogowym 'Filtrowanie n-kanałów', o nazwie 'Pokaż kanały
oryginalne i przefiltrowane', pozwala na porównanie przebiegów oryginalnych oraz
przefiltrowanych. Na kolejnym rysunku pokazano taką sytuację dla wybranego pliku pomiarowego.
Pierwsze sześć kanałów to przebiegi oryginalne a kolejne sześć to przebiegi po filtracji, z użyciem
filtra rekursywnego pierwszego rzędu (współczynnik alfa=0.90, włączona eliminacja przesunięcia
fazowego, ilość powtórzeń=1).

Przebiegi można dowolnie ze sobą kojarzyć. Poniżej pokazano sygnał momentu wejściowego z
nałożonym tym samym sygnałem po filtracji.



Analiza

363 / 571

Podobnie jak powyżej, na kolejnym rysunku pokazano złożenie sygnałów dla ciśnienia
wejściowego.
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Aproksymacja

Aproksymuj przebieg

Aproksymuj 'n'- przebiegów
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Aproksymuj przebieg

Ta opcja pozwala na aproksymację przebiegu z wybranego, za pomocą myszki, okienka (kanału).
Do aproksymacji wykorzystano splajny.  Po uruchomieniu opcji, na ekranie pojawia się
standardowe okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego będą
wykonywane aproksymacje.

Wybrany, przykładowy plik pokazano poniżej.
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Podczas otwierania pliku równocześnie na ekranie pojawia się okienko dialogowe:

W polach edycyjnych 'Min. wartość x:' i 'Maks. wartość x:' wstawiane są automatycznie,
odpowiednio minimalna i maksymalna wartość z osi odciętych (X) wykresu przebiegu. Poniżej
znajduje się pole 'Oryg. ilość punktów', które zawiera oryginalną ilość punktów przebiegu a pod
nim pole edycyjne z żądaną ilością punktów aproksymacji przebiegu ('Ilość punktów'). W polu tym
można wybrać z listy wstępnie zdefiniowaną ilość punktów aproksymujących przebieg lub wpisać
własną ilość punktów. Lista zawiera zarówno wielokrotności jak i podwielokrotności oryginalnej
ilości punktów.



Analiza

368 / 571

Jeżeli pole 'Pytaj mnie za każdym razem' jest zaznaczone, wówczas wybranie każdego kolejnego
przebiegu powoduje pojawienie się powyższego okienka. Naciśnięcie przycisku 'Anuluj'
powoduje wyświetlenie oryginalnego wykresu przebiegu. Po zatwierdzeniu przyciskiem
'Zatwierdź' wyświetlany jest aproksymowany przebieg z wybraną ilością punktów.

Na kolejnych rysunkach przedstawiono dwa przykładowe przebiegi, pierwszy z oryginalną ilością
punktów (4592 punkty):

i drugi aproksymowany za pomocą 143 punktów:



Analiza

369 / 571

Przebiegi aproksymowane mogą być dalej przetwarzane, na przykład poprzez wycinanie i
powiększanie ich fragmentów. Poszczególne okienka z przebiegami mogą być wybierane
wielokrotnie. Należy jednak pamiętać o wyłączeniu tej opcji, jeżeli nie jest już potrzebna.
Uruchomienie nowego pliku lub ponowienie uruchomienia aktualnego pliku powoduje wyłączenie
tej opcji.
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Aproksymuj 'n' - przebiegów

Wybór tego elementu menu, pozwala na aproksymację przebiegów pomiarowych równocześnie
dla wszystkich kanałów. Do aproksymacji wykorzystano splajny. Po uruchomieniu opcji, na
ekranie pojawia się okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego będą
wykonywane aproksymacje.

Wybrany, przykładowy plik pokazano poniżej.
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Podczas otwierania pliku równocześnie na ekranie pojawia się okienko dialogowe:

W polach edycyjnych 'Min. wartość x:' i 'Maks. wartość x:' wstawiane są automatycznie,
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odpowiednio minimalna i maksymalna wartość z osi odciętych (X) przebiegów. Poniżej znajduje
się pole 'Oryg. ilość punktów', które zawiera oryginalną ilość punktów przebiegów a pod nim pole
edycyjne z żądaną ilością punktów aproksymacji przebiegów ('Ilość punktów'). W polu tym można
wybrać z listy wstępnie zdefiniowaną ilość punktów aproksymujących przebiegi lub wpisać
własną ilość punktów. Lista zawiera zarówno wielokrotności jak i podwielokrotności oryginalnej
ilości punktów.
Naciśnięcie przycisku 'Anuluj' powoduje wyświetlenie oryginalnych okienek z przebiegami. Po
zatwierdzeniu przyciskiem 'Zatwierdź' wyświetlane są aproksymowane przebiegi, z wybraną
ilością punktów. Jeżeli opcja 'Pokaż kanały oryginalne i aproksymowane' nie jest zaznaczona
wówczas rysowane są przebiegi aproksymowane wybraną ilością punktów, jak przedstawiono na
poniższym rysunku (aproksymacja za pomocą 2250 punktów):

Jeżeli opcja 'Pokaż kanały oryginalne i aproksymowane' jest zaznaczona wówczas rysowane są
przebiegi oryginalne oraz (na końcu) aproksymowane wybraną ilością punktów:
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Poprzez nałożenie przebiegów oryginalnych i aproksymowanych można zobaczyć jak
aproksymacja wpływa na przebiegi.
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Poniżej przedstawiono powiększony fragment poprzedniego rysunku:
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Przebiegi aproksymowane mogą być przetwarzane, podobnie jak zwykłe przebiegi, na przykład:
składane, wycinane i powiększane ich fragmenty itd. Opcja ta wyłącza się po każdym jej użyciu.
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Transformacje

Autokorelacja

Korelacja wzajemna

Autokorelacja
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Korelacja wzajemna
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Transormata Fouriera

Szybka transformata Fouriera - FFT

Odwrotna, szybka transformata Fouriera - FFTB
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Szybka transformata Fouriera - FFT

Dowolny plik z danymi może zostać poddany przekształceniu Fouriera za pomocą szybkiej
transformaty Fouriera (FFT). Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do różnych celów, na
przykład do oceny częstotliwości dominujących w widmie danego sygnału. Opcja ta umożliwia
wykonanie obliczeń równocześnie dla większej ilości przebiegów oraz dla danych zespolonych
jak i rzeczywistych.
Po wybraniu opcji 'Obliczenia | Szybka transformata Fouriera - FFT' pojawia się standardowe
okienko wyboru pliku, za pomocą którego można wybrać określony folder oraz plik do analizy:

Po wybraniu pliku, na ekranie wyświetlane jest okienko dialogowe, jak pokazano poniżej:
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W górnej części okienka należy zaznaczyć typ danych (zespolone czy rzeczywiste). Część dolna
pozwala wybrać kanały do analizy. Lista wyboru kanałów jest obsługiwana w sposób klasyczny
dla systemu Windows; można wybierać pojedyncze kanały lub ich zestawy. Zaznaczenie opcji
'wykonaj dla wszystkich kanałów' zapewni obliczenia dla wszystkich kanałów. Naciśnięcie
przycisku Anuluj prowadzi do zakończenia działania tej opcji a użycie przycisku Zatwierdź
uruchamia obliczenia. Na ekranie początkowo wyświetlane są okienka z wszystkimi przebiegami
zawartymi w pliku (jak jest to realizowane przy użyciu opcji 'Plik | Wybierz plik').
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Można tutaj przeglądać poszczególne okna, powiększać ich fragmenty lub nakładać je na siebie.
Jeżeli naciśnie się prawy klawisz myszki, to pojawi się zapytanie 'Czy kontynuacja podglądu
zawartości plików?'.
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Po wybraniu opcji Tak pokaże się okienko z wyborem pliku. W okienku tym należy wybrać typ
plików z rozszerzeniem '*.asc', ponieważ wyniki analizy Fouriera są zapisywane w tego typu
plikach. Do każdego przetwarzanego pliku generowane są dwa pliki z wynikami, których nazwy
zawierają część podstawową w postaci oryginalnej nazwy pliku i części dodatkowe '_z_fft_amp'
dla pliku zawierającego amplitudy oraz '_z_fft_wsp', dla pliku z wartościami współczynników
Fouriera (lub '_r_fft_amp' i '_r_fft_wsp' jeżeli w pierwszym okienku dialogowym wybrano opcję
'Dane i wyniki | liczby rzeczywiste' ). Obydwa generowane pliki mają rozszerzenie w postaci
'*.asc'. Przykładowo transformata FFT wykonana na pliku o nazwie 'POM1020.mea' da w
rezultacie dwa pliki o nazwach 'POM1020_z_fft_amp.asc' oraz 'POM1020_z_fft_wsp.asc'.
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Po wybraniu przykładowo pliku 'POM1020_z_fft_amp.asc' na ekranie pokaże się rysunek, na
którym znajdują się przebiegi częstotliwości 'f', amplitud 'a' oraz amplitud 'a' wyrażonych w dB, w
funkcji ilości próbek 'i_p', dla wybranego sygnału z kanału 2. 
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Jeżeli nałożymy na siebie okienka pierwsze i drugie, korzystając z opcji 'Nałożenie okienek -
wykresy Yi_Yj', czyli eliminując zmienną 'i_p', wówczas uzyskamy wykres pokazany poniżej. Z
wykresu tego możemy oszacować zakres częstotliwości dominujący w widmie sygnału oraz
wartości amplitud.
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Można również przedstawić wyniki w postaci zależności amplitudy wyrażonej w [dB] w funkcji
częstotliwości.



Analiza

391 / 571

Na kolejnym rysunku pokazano wartości współczynników Fouriera (część rzeczywista 'real' oraz
część urojona 'imag').
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Poniżej pokazano inny przykład. Plik wyjściowy zawierał jeden kanał z wartościami funkcji: y(i)
=sin(i*.01*2*pi)+2*sin(i*.1*2*pi)+sin(i*.2*2*pi), gdzie 'i' przyjmuje wartości od 1
do 1000 w czasie 1 [s].
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Po wykonaniu obliczeń uzyskujemy, dla amplitud, następujący rysunek:
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Jeżeli nałożymy na siebie okienka pierwsze i drugie, korzystając z opcji 'Nałożenie okienek -
wykresy Yi_Yj', wówczas uzyskamy wykres pokazany poniżej. Z wykresu tego łatwo możemy
odczytać częstotliwości dominujące w widmie sygnału oraz wartości amplitud.



Analiza

395 / 571

Można również przedstawić wyniki w postaci zależności amplitudy wyrażonej w [dB] w funkcji
częstotliwości.
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Na kolejnym rysunku pokazano wartości współczynników Fouriera (część rzeczywista 'real' oraz
część urojona 'imag').
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Poniżej pokazano wyniki analizy Fouriera (amplitudy) dla większej ilości kanałów (plik
'POM1020.MEA').
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I odpowiadający mu rysunek z pokazanymi współczynnikami Fouriera.
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Odwrotna, szybka transformata Fouriera - FFTB

Odwrotna, szybka transformata Fouriera pozwala na odtworzenie oryginalnych przebiegów
czasowych z wykorzystaniem wcześniej wygenerowanych współczynników Fouriera. Podobnie
jak w przypadku szybkiej transformaty Fouriera, opcja ta umożliwia wykonanie obliczeń
równocześnie dla większej ilości przebiegów oraz dla danych zespolonych i rzeczywistych.
Po wybraniu opcji 'Obliczenia | Odwrotna, szybka transformata Fouriera - FFTB', na ekranie
pojawia się standardowe okienko wyboru pliku, za pomocą którego można wybrać określony
folder oraz plik do analizy:

Należy wybrać odpowiedni folder a w nim plik zawierający współczynniki Fouriera. W okienku
należy wybrać typ plików z rozszerzeniem '*.asc', ponieważ wyniki analizy Fouriera są
zapisywane w tego typu plikach.
W trakcie realizacji szybkiej transformaty Fouriera, do każdego przetwarzanego pliku generowane
są dwa pliki z wynikami, których nazwy zawierają część podstawową w postaci oryginalnej
nazwy pliku i części dodatkowe '_z_fft_amp' dla pliku zawierającego amplitudy oraz '_z_fft_wsp',
dla pliku z wartościami współczynników Fouriera (lub '_r_fft_amp' i '_r_fft_wsp' jeżeli w
pierwszym okienku dialogowym wybrano opcję 'Dane i wyniki | liczby rzeczywiste' ). Obydwa
generowane pliki mają rozszerzenia w postaci '*.asc'. Przykładowo transformata FFT wykonana
na pliku o nazwie 'MGCplus.mea' da w rezultacie dwa pliki o nazwach ' MGCplus_z_fft_amp.asc'
oraz ' MGCplus_z_fft_wsp.asc'.
Do wykonania odwrotnej, szybkiej transformaty Fouriera należy wybrać plik zawierający
wartości współczynników Fouriera (czyli plik o frazami  ‘z_fft_wsp’ lub ‘_r_fft_wsp’).

Po wybraniu przykładowo pliku ‘MGCplus_z_fft_wsp.asc', na ekranie wyświetlane jest okienko
dialogowe, jak pokazano poniżej:
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W górnej części okienka należy zaznaczyć typ danych, zespolone czy rzeczywiste, biorąc pod
uwagę nazwę pliku (fraza ‘z_fft_wsp’ => zespolone lub ‘_r_fft_wsp’ => rzeczywiste). Cześć
dolna pozwala wybrać kanały do analizy. Lista wyboru kanałów jest obsługiwana w sposób
klasyczny dla systemu Windows; można wybierać pojedyncze kanały lub ich zestawy. Zaznaczenie
opcji 'wykonaj dla wszystkich kanałów' zapewni obliczenia dla wszystkich kanałów. Naciśnięcie
przycisku Anuluj prowadzi do zakończenia działania tej opcji a użycie przycisku Zatwierdź
uruchamia obliczenia.
Po uruchomieniu obliczeń, na ekranie wyświetlane są okienka z wszystkimi przebiegami
zawartymi w pliku (jak jest to realizowane przy użyciu opcji 'Plik | Wybierz plik'). Równocześnie
w tle generowany jest plik zawierający wyniki odwrotnej transformaty Fouriera ( z frazą ‘fftb’).
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Można tutaj przeglądać poszczególne okna, powiększać ich fragmenty lub nakładać je na siebie.
Jeżeli naciśnie się prawy klawisz myszki, to pojawi się zapytanie 'Czy kontynuacja podglądu
zawartości plików?'.
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Po wybraniu opcji Tak pokaże się okienko z możliwością wyboru pliku. W okienku tym należy
wybrać typ plików z rozszerzeniem '*.asc', oraz właściwy plik, który zawiera w nazwie frazę
‘fftb’, na przykład w analizowanym przypadku będzie to plik ‘MGCplus_fftb.asc'.



Analiza

404 / 571

Na kolejnym rysunku pokazano uzyskane przebiegi dla dwóch kanałów na podstawie wartości
współczynników Fouriera.
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Każdy z przebiegów ma swoją część rzeczywistą 'real' oraz część urojoną 'imag'. Przebiegi
urojone mają wartości praktycznie równe zero, co można zauważyć jeżeli uzgodnimy skale
przebiegów lub nałożymy przebiegi ‘real’ i ‘imag’ na siebie, przykładowo dla pierwszego kanału
otrzymamy następujący rysunek:
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Oś odciętych wyrażona jest zmienną ‘i_p’ (ilość próbek), znając częstotliwość próbkowania
możemy przebiegi wyrazić w czasie.
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Analiza widmowa

Analiza widmowa

Parametry sygnału

Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania
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Analiza widmowa

Ten fragment programu pozwala na wykonanie analizy widmowej dla przebiegów
zarejestrowanych w pomiarach hałasu. Po uruchomieniu tej opcji pojawia się okienko dialogowe
'Otwórz', w którym należy wybrać plik pomiarowy do analizy. Program może wykonać obliczenia
dla dowolnego pliku pomiarowego, niekoniecznie z pomiarów akustycznych, jak pokazano
poniżej. 

Po wybraniu pliku na ekranie zostaje wyświetlone kolejne okienko dialogowe 'Analiza widmowa'.
Okienko składa się z trzech fragmentów. W pierwszym można wybrać metodę analizy. Aktualnie
dostępna jest tylko pierwsza opcja 'filtry i FFT dla pasm'. W drugiej części okienka wybierany
jest typ analizy: oktawowa lub tercjowa a trzeci fragment dotyczy wyboru kanałów do analizy.
Można wybrać pojedynczy kanał, kilka równocześnie lub zaznaczyć pole 'wykonaj dla wszystkich
kanałów'.
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Poprzez użycie przycisku Zatwierdź uruchamiany jest proces analizy, w wyniku którego
generowany jest plik, o zawartości pokazanej poniżej.

Zamknięcie pliku, z wynikami obliczeń, powoduje wyświetlenie wyników analizy oktawowej w
postaci graficznej, jak pokazano poniżej. Wykres ten, w tym przypadku, dotyczy pierwszego
kanału.
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Jeśli rysunek zostanie zamknięty wówczas na ekranie rysowane są oryginalne przebiegi
pomiarowe.

Można również wykonać analizę poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych,
wybierając odpowiednie opcje w okienku dialogowym 'Analiza widmowa'.
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Poniżej przedstawiono wyniki analizy w pasmach tercjowych, dla wszystkich kanałów
pomiarowych.

Zamknięcie okienka z wynikami powoduje pojawienie się na ekranie okienka 'Wybór kanału'.
Można tutaj wybrać kanał dla którego chcemy zobaczyć wyniki w postaci wykresu oraz
zadecydować czy prezentowany obraz ma być zapisany w pliku na dysku.
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Poniżej przedstawiono wykres poziomu ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości, dla
kanału numer 1

oraz  odpowiedni wykres poziomu ciśnienia akustycznego, dla kanału numer 6.
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Parametry sygnału

Po wybraniu opcji 'Konfiguracja | Parametry sygnału', w przypadku okienek z pojedynczymi
przebiegami, można odczytywać po prawej stronie  ekranu,  parametry sygnału. Są to następujące
parametry: wartość szczytowa 'Wsz', wartość średnia 'Wsr' oraz wartość skuteczna 'RMS'.
Wielkości te obliczane są dla całego wybranego przebiegu, więc jeśli istnieje potrzeba
wyznaczenia tych parametrów dla wybranego fragmentu przebiegu (lub przebiegów), należy:
1. nałożyć na siebie wybrane do analizy kanały,
2. wybrać odpowiedni fragment przebiegów (zakres czasu),
3. zapisać ten wybrany fragment do pliku typu '*.ana' lub *.asc',
4. otworzyć na przykład plik '*.ana' i wybrać okienko (analizowany kanał).
Parametry sygnału są wypisywane w kolorze niebieskim. Poniżej pokazano przykładowy przebieg
sygnału oraz jego parametry.

Opcja  'Konfiguracja | Parametry sygnału' będzie aktywna dopóki nie zostanie ponownie wybrana
(wyłączona).
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Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania

Wykonując pomiar określonych wielkości nie zawsze wiemy, z jaką częstotliwością próbkowania
wystarczy przeprowadzić pomiar. Korzystając z tej opcji, można ustalić najmniejszą
częstotliwość, przy której uzyskujemy zadowalające wyniki. W tym celu należy wykonać kilka
pomiarów próbnych, z największą dopuszczalną częstotliwością a następnie skorzystać z funkcji
'Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania'. Wprowadzając różne stopnie redukcji
częstotliwości i obserwując zgodność uzyskanych przebiegów z przebiegami dokładnymi, możemy
dopasować właściwą częstotliwość próbkowania, dla określonych pomiarów.
Procedura postępowania jest następująca. Podczas przeglądania zarejestrowanych wyników
pomiarów, wybieramy opcję 'Konfiguracja | Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania'.
Pojawia się okienko dialogowe, pokazane poniżej, w którym możemy wybrać 'Stopień redukcji'.
Na przykład wybranie stopnia redukcji 2 i wybranie przycisku Zatwierdź, powoduje
przetworzenie danych pliku wejściowego w ten sposób, że ilość próbek w czasie jest
czterokrotnie zmniejszona, co odpowiada czterokrotnemu zmniejszeniu częstotliwości
próbkowania. 

Naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje rezygnację ze zmiany ustawień stopnia redukcji,
zachowana zostaje wcześniej wybrana wartość stopnia redukcji. Zaznaczenie pola wyboru 'Pytaj
mnie za każdym razem' skutkuje ponownym pojawieniem się okienka po wczytaniu pliku. Jeżeli to
pole będzie odznaczone (puste), wówczas okienko nie będzie się pojawiać a wcześniej wybrana
wartość stopnia redukcji będzie zachowana. Wybranie przycisku Zatwierdź spowoduje
pojawienie się na ekranie zapytania: 'Czy pokazać ocenę zgodności przebiegów?'.
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Po wybraniu przycisku Tak, na tle przebiegów, pojawia się okienko tekstowe, w którym
prezentowane są oceny zgodności przebiegów oryginalnych z przebiegami o zredukowanej ilości
próbek. W przypadku wybrania przycisku Nie okienko tekstowe zostaje pominięte. Parametry z
dodatkiem 'o' dotyczą przebiegów oryginalnych a bez tego dodatku przebiegów o zmniejszonej
ilości próbek. Każdy z kanałów pomiarowych jest oceniany. Plik z prezentowaną zawartością jest
zapisany w katalogu roboczym.
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Po zamknięciu okienka tekstowego, na ekranie pojawia się obraz, na którym z lewej strony
znajdują się oryginalne przebiegi a z prawej strony przebiegi zmodyfikowane. Przykładowo na
pokazanym rysunku mamy w pierwszych dwóch kolumnach 8 oryginalnych przebiegów a w
pozostałych dwóch kolumnach przebiegi z czterokrotnie zmniejszoną ilością próbek.
Przedstawione przebiegi można analizować w sposób klasyczny, w tym nakładać, powiększać
fragmenty itd.
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Dla przykładu, na poniższym rysunku, pokazano złożenie kanałów numer 1 dla przebiegów
oryginalnych oraz nr 1 dla przebiegów zmodyfikowanych. Korzystając z opcji kursor-pionowa
linia można prześledzić wartości rzędnych dla obu kanałów w funkcji zmieniającego się czasu.
Widać że przy czterokrotnej różnicy ilości próbek przebiegi są bardzo podobne.
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Na kolejnym rysunku pokazano w powiększeniu fragment poprzedniej ilustracji, gdzie jaśniejszym
kolorem odmalowany jest sygnał ze zredukowaną ilością próbek (aproksymowany splajnami).
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Obliczenia dla rozet

Rozeta dwutensometryczna - naprężenia główne

Rozeta prostokątna - naprężenia główne

Rozeta delta - naprężenia główne
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Rozeta dwutensometryczna - naprężenia główne

Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie 2 okienek, (za pomocą => Shift+lewy_klawisz_myszki),
które mają być brane pod uwagę w obliczeniach naprężeń głównych. Kolejność wyboru okienek
jest istotna, ponieważ jest skorelowana z wzajemnym położeniem tensometrów: pierwszy
tensometr (pierwsze wybrane okienko) w osi x, drugi tensometr (drugie okienko) pod kątem +90
stopni. Tej opcji odpowiada wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty
klawisz Shift naprowadzamy wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz
myszki. Po wybraniu okienek zostaną narysowane następujące przebiegi:
Smax  - maksymalne naprężenie główne [MPa], 
Smin   - minimalne naprężenie główne [MPa].
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Rozeta prostokątna - naprężenia główne

Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie 3 okienek, (za pomocą => Shift+lewy_klawisz_myszki),
które mają być brane pod uwagę w obliczeniach naprężeń głównych. Kolejność wyboru okienek
jest istotna, ponieważ jest skorelowana z wzajemnym położeniem tensometrów: pierwszy
tensometr (pierwsze wybrane okienko) w osi x, drugi tensometr (drugie okienko) pod kątem +45
stopni oraz trzeci tensometr (trzecie okienko) pod kątem +90 stopni. Tej opcji odpowiada
wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty klawisz Shift naprowadzamy
wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz myszki. Po wybraniu okienek
zostaną narysowane następujące przebiegi:
Smax - maksymalne naprężenie główne [MPa],
Smin  - minimalne naprężenie główne [MPa],
alfag  -  kąt pomiędzy maksymalnym naprężeniem głównym a kierunkiem osi x (tensometr 1) 
[stopnie].
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Rozeta delta - naprężenia główne

Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie 3 okienek, (za pomocą => Shift+lewy_klawisz_myszki),
które mają być brane pod uwagę w obliczeniach naprężeń głównych. Kolejność wyboru okienek
jest istotna, ponieważ jest skorelowana z wzajemnym położeniem tensometrów: pierwszy
tensometr (pierwsze wybrane okienko) w osi x, drugi tensometr (drugie okienko) pod kątem +120
stopni oraz trzeci tensometr (trzecie okienko) pod kątem +60 stopni. Tej opcji odpowiada
wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty klawisz Shift naprowadzamy
wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz myszki. Po wybraniu okienek
zostaną narysowane następujące przebiegi:
Smax - maksymalne naprężenie główne [MPa],
Smin  - minimalne naprężenie główne [MPa],
alfag  -  kąt pomiędzy maksymalnym naprężeniem głównym a kierunkiem osi x (tensometr 1) 
[stopnie].
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Bloki obciążeń => jeden parametr

Zarejestrowane wyniki badań tensometrycznych stanowią materiał wyjściowy do wyznaczenia
bloków obciążeń. Podczas pomiarów rejestrowane są przebiegi odkształceń elementów
konstrukcji, w określonych punktach, z wybraną częstotliwością. Przebiegi odkształceń zmierzone
w odpowiednio długim okresie czasu, zostają przeliczone na naprężenia. Na rys.1 przedstawiono
przykładowy, przebieg naprężeń na korpusie mostu ładowarki przegubowej, dla tensometru nr 3.

Do analizy obciążeń losowych i wyznaczenia bloków obciążeń wprowadzono dwie metody
obliczeniowe: ‘metodę zliczania ekstremów’ oraz ‘metodę pełnych cykli’ [Kocańda S., Szala J.:
Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN, Warszawa 1985]. 

Metoda zliczania ekstremów

Metoda pełnych cykli
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Metoda zliczania ekstremów

Zastosowana ‘metoda zliczania ekstremów’ jest zaliczana do grupy metod opracowania
obciążeń losowych opartych o zliczanie lokalnych ekstremów. W metodzie tej zliczaniu podlegają
wszystkie wartości lokalnych maksimów i minimów. Estymator wartości średniej jest wyznaczany
wzorem:

gdzie:
xoj  - środek j-tego przedziału klasowego,
 nj  - liczba lokalnych ekstremów w przedziale j,
 k  - liczba przedziałów
Wartość średnia cyklu xmi równa jest wartości średniej dla rozważanego odcinka obciążenia xm,
natomiast amplituda cyklu xai jest równa różnicy wartości lokalnego maksimum xmaxi i wartości
średniej xm:

xmi = xm          i             xai = xmaxi - xm

Metoda ta nadaje się do opracowywania obciążeń losowych o wąskim widmie i pozwala
oszacować dolną ocenę trwałości zmęczeniowej, w stosunku do trwałości zmęczeniowej w
warunkach obciążeń losowych.

Widma obciążeń pozwalają na opracowanie blokowych programów obciążeń, w których
określana jest liczba cykli w bloku, liczba poziomów oraz sekwencja poziomów obciążeń.

Po wybraniu opcji ‘Obliczenia | Bloki obciążeń | Metoda zliczania ekstremów’ pojawia się
następujące okienko dialogowe:
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W okienku tym należy wybrać lub wpisać:
- zakładany czas eksploatacji w [godz],
- ilość analizowanych poziomów amplitudy,
- ilość poziomów amplitudy jaka ma być pokazana na wydruku,
- ilość wygenerowanych bloków obciążeń.
Wybranie przycisku ‘Anuluj’ powoduje rezygnację z obliczeń, natomiast przycisk ‘Dalej’
uruchamia kolejne okno, w którym należy wybrać katalog i plik pomiarowy. Jeżeli parametr 'ilość
poz. amplitudy na wydruku' jest większy od parametru 'ilość poziomów amplitudy', wówczas
dodatkowo na ekranie wypisywane jest ostrzeżenie:
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Dla wybranego pliku pomiarowego wykonywane są obliczenia metodą zliczania ekstremów. Po
ukończeniu obliczeń wyświetlane jest kolejne okienko dialogowe pokazane poniżej.
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W okienku tym znajdują się dwa przyciski za pomocą których można uruchomić podgląd dwóch
plików z wynikami: ‘Wartości średnie i amplitudy’ oraz ‘Bloki obciążeń’. Po wybraniu
pierwszego z przycisków pokazuje się następujące okienko:
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Uruchomienie przycisku ‘Bloki obciążeń’ pozwala na otwarcie pliku z wygenerowanymi blokami
obciążeń.
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ w okienku dialogowym ‘Wyniki obliczeń’ powoduje powrót do
początkowego okienka dialogowego, skąd można ponownie, dla innych parametrów i danych,
wykonywać kolejne analizy.



Analiza

432 / 571

Metoda pełnych cykli

‘Metoda pełnych cykli’ nadaje się do analizy obciążeń o szerokim widmie a polega na
wyznaczaniu cykli sinusoidalnych. Zakłada się, że obciążenia losowe powstają w drodze
sumowania cykli o różnych częstotliwościach. Sposób wydzielania cykli sinusoidalnych opiera się
na wydzielaniu amplitud początkowo nie większych od rozpiętości jednego przedziału klasowego,
dwóch przedziałów klasowych i tak dalej. Po każdej fazie wydzielania cykli następuje
modyfikacja przebiegu, w którym usuwa się cykle już wydzielone. Amplitudy i wartości średnie
cykli wyznacza się według wzorów:

xmi = xm       lub      xmi = (xmax(i+1) + xmini) / 2

xai = (xmax(i+1) - xmini) / 2

Widma obciążeń pozwalają na opracowanie blokowych programów obciążeń, w których
określana jest liczba cykli w elementach bloku, liczba poziomów oraz sekwencja poziomów
obciążeń.

Po wybraniu opcji ‘Obliczenia | Bloki obciążeń | Metoda pełnych cykli’, na ekranie pojawia się
następujące okienko dialogowe:

W okienku tym należy wybrać lub wpisać:
- zakładany czas eksploatacji w [godz],
- ilość analizowanych poziomów amplitudy,
- ilość poziomów amplitudy jaka ma być pokazana na wydruku,
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- ilość wygenerowanych bloków obciążeń.
Wybranie przycisku ‘Anuluj’ powoduje rezygnację z obliczeń, natomiast przycisk ‘Dalej’
uruchamia kolejne okno, w którym należy wybrać katalog i plik pomiarowy. Jeżeli parametr 'ilość
poz. amplitudy na wydruku' jest większy od parametru 'ilość poziomów amplitudy', wówczas
dodatkowo na ekranie wypisywane jest ostrzeżenie:

Dla wybranego pliku pomiarowego wykonywane są obliczenia metodą pełnych cykli. Po
ukończeniu obliczeń wyświetlane jest kolejne okienko dialogowe pokazane poniżej.
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W okienku tym znajdują się trzy przyciski za pomocą których można uruchomić podgląd trzech
plików z wynikami: ‘Wartości średnie i amplitudy’, 'Przedziały wartości średnich i amplitud' oraz
‘Bloki obciążeń’. Po wybraniu pierwszego z przycisków pokazuje się następujące okienko:
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Wybranie przycisku 'Przedziały wartości średnich i amplitud' powoduje wyświetlenie okienka
przedstawiającego rozkład wartości średnich i amplitud naprężeń w przedziałach.
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Uruchomienie przycisku ‘Bloki obciążeń’ pozwala na otwarcie pliku z wygenerowanymi blokami
obciążeń.
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Wybranie przycisku ‘Dalej’ w okienku dialogowym ‘Wyniki obliczeń’ powoduje powrót do
początkowego okienka dialogowego, skąd można ponownie, dla innych parametrów i danych,
wykonywać kolejne analizy.
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Bloki obciążeń => dwa parametry

Metoda częstości wystąpień

Transformacja wyników badań

Konfiguracja zestawu obciążeń
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Metoda częstości wystąpień

Metoda częstości wystąpień służy do generacji bloków obciążeń, do przyspieszonych badań
stanowiskowych, dla przypadku dwóch parametrów i pojedynczego podłoża. Podstawą do
skorzystania z tej opcji są przygotowane pliki z wynikami pomiarów (lub sygnały przetworzone na
bazie wyników pomiarów). Metoda może być zastosowana do różnych sygnałów pomiarowych
(pary sygnałów) ale jest opisana dla przypadku przebiegów czasowych momentów i obrotów, na
silnikach hydraulicznych napędzających przekładnie boczne spycharki gąsienicowej, z napędem
hydrostatycznym.

Pierwsze okienko dialogowe 'Bloki obciążeń ze skalowaniem trwałości' składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich dotyczy parametrów analizy częstości wystąpień, gdzie wybiera się lub
wpisuje zakładany czas eksploatacji, ilość przedziałów momentów i obrotów oraz współczynnik
typu uszkodzenia. Druga część oznaczona jako 'Typ danych' jest dość rozbudowana. Opcja
'Przebiegi momentów i obrotów' stanowi standardowe wykonanie procedury generacji bloków
obciążeń z wykorzystaniem macierzy częstości wystąpień. Druga opcja 'Macierz częstości
wystąpień' pozwala na szybszą obróbkę wyników, przy założeniu że dysponujemy już macierzami
częstości wystąpień, na przykład przy powtarzaniu obliczeń.

Po zatwierdzeniu wybranych parametrów i opcji, program pyta o lokalizację wejściowego
pliku pomiarowego:
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Po wskazaniu pliku następuje jego wczytanie:

W kolejnym etapie na ekranie pojawia się okienko 'Wybór silnika i parametrów redukcji',
pokazane poniżej. Okienko to składa się z trzech fragmentów: 'Wybór silnika i kanałów
pomiarowych', 'Parametry redukcji' oraz 'Wybór typu wykresu'. W pierwszej części należy wybrać
silnik (lewy, prawy), zestaw kanałów pomiarowych (na przykład 1_3:  dla silnika lewego,
moment na kanale 1 i obroty na kanale 3) oraz zaznaczyć lub nie opcję 'Osie X, Y, Z - min-max
wyliczane' (opcja standardowo zaznaczona). Jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, to nastąpi
automatyczne wyznaczenie minimalnych i maksymalnych wartości z przebiegów czasowych dla
momentów oraz obrotów a także wyznaczenie maksymalnej ilości wystąpień w macierzy częstości
(do skalowania osi Z wykresów przestrzennych).
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Jeśli opcja 'Osie X, Y, Z - min-max wyliczane' zostanie wyłączona (odznaczona), wówczas na
ekranie pojawi się dodatkowe okienko, w którym dla wcześniej wymienionych parametrów można
wybrać wartości, z określonych zakresów lub wpisać własne. Wartości te są bardzo istotne z
punktu widzenia dalszych obliczeń a przede wszystkim decydują o zakresach wartości momentów
i obrotów, w macierzach częstości wystąpień.
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Po zatwierdzeniu zmian, w tym dodatkowym okienku, program wraca do okienka 'Wybór
silnika i parametrów redukcji'. Kolejny fragment tego okienka pozwala na:
- wybranie lub wprowadzenie ilości poziomów redukcji momentów, czyli ilości bloków obciążeń
- wybór czy momenty obrotowe (w blokach obciążeń) mają być generowane przez program

(automatycznie) czy mają być podane przez użytkownika
- jeśli opcja 'Momenty generowane automatycznie' będzie zaznaczona wówczas możliwe będą
tylko zmiany prędkości w poszczególnych blokach obciążeń - momenty wyliczy program; w
przeciwnym przypadku zarówno poziomy momentów jak i obrotów, w blokach obciążeń, może
wybierać użytkownik.

Ostatni fragment okienka dotyczy kwestii wyświetlania lub nie wykresu przestrzennego
zależności częstości wystąpień par momentów od obrotów. Można wybrać brak wykresu, wykres
punktowy oraz wykres powierzchniowy. Po zatwierdzeniu ustawień w okienku przyciskiem Dalej,
program wykonuje obliczenia (może to chwilę potrwać), które kończą się wyświetleniem wykresu
(jeśli był wybrany) lub bezpośrednio zawartości pliku z wynikami, otwieranego za pomocą
Notatnika. Przykładowy wykres (powierzchnia) pokazano na rysunku poniżej. Wykres może mieć
dowolnie zmieniane rozmiary lub być rozciągnięty na cały ekran. Każda zmiana postaci wykresu
jest natychmiast automatycznie zapisywana w katalogu roboczym (plik z rozszerzeniem bmp).
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Zamknięcie wykresu powoduje wyświetlenie, w Notatniku systemowym, zawartości pliku z
wynikami obliczeń. Wyniki zawierają w pierwszej części między innymi: macierze częstości
wystąpień, różne wartości średnie momentów (średnie , RMET), obrotów (średnie RMES1,
RMES2), mocy oraz czasu wystąpień, zapisane w postaci macierzy dwuwymiarowych. W kolejnej
części pliku znajdują się: współczynnik typu uszkodzenia, czasy zredukowane (również w postaci
macierzy) dla średniej arytmetycznej, dla RMET, RMET+RMES1, RMET+RMES2 oraz
odpowiadające im zadane bloki obciążeń i wynikowe ilości godzin pracy na stanowisku
badawczym.

Wyników jest dość dużo. Kolejny fragment pliku pokazano poniżej.
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Zamknięcie notatnika z wynikami pozwala na powrót do początkowego okienka dialogowego i
ponowne wykonanie obliczeń, dla tych samych danych ale na przykład dla innych wartości
parametrów lub skorzystanie z nowych danych (na przykład dla innego gruntu).

Jeśli w okienku powyżej, w części 'Typ danych', zaznaczymy pole wyboru 'Macierz częstości
wystąpień', wówczas  program będzie wykonywał skrócone obliczenia na już istniejących
macierzach częstości wystąpień. Wybieramy odpowiedni plik, w którym taka macierz już istnieje,
jak pokazano poniżej.
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W kolejnym okienku część ustawień nie jest dostępna (wybór silnika, wybór kanałów) a pozostałe można,
podobnie jak poprzednio, dobierać.
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Poniżej pokazano ponownie wykres przestrzenny częstości wystąpień
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oraz fragment wyników końcowych generacji bloków obciążeń.

Transformacja wyników badań

Wyniki badań uzyskane dla określonej maszyny mogą być transformowane na inne maszyny
tego samego typu. Dzięki temu znacznie skraca się czas badań oraz ich koszty. Po uruchomieniu tej
opcji na ekranie pojawia się okienko dialogowe z dwoma wydzielonymi fragmentami. Pierwsza
część okienka dotyczy danych spycharki wyjściowej a druga spycharki docelowej. W polu Nazwa
znajduje się zestaw z nazwami różnych spycharek. Z każdą spycharką związane są kolejne pola z
parametrami, charakterystycznymi dla danej spycharki. Wszystkie parametry można zmieniać,
korzystając z wyboru lub wpisując własne dane. Pole 'Plik z danymi' pozwala na wpisanie,
wklejenie lub wyszukanie za pomocą przycisku (przycisk z trzema kropkami) folderu w którym
znajduje się plik z badań spycharki wyjściowej.
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Po naciśnięciu przycisku wyboru pliku, na ekranie otwiera się standardowe okienko 'Otwórz',
gdzie wyszukujemy odpowiedni plik pomiarowy.
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Dla wybranej spycharki docelowej nazwa pliku pomiarowego oraz jego lokalizacja na dysku są
przydzielane przez program.
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Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź pojawia się okienko informacyjne, jak poniżej:

Po wykonaniu obliczeń, plik z transformowanymi wynikami pomiarowymi dla docelowej
spycharki, jest dostępny w okienku 'Otwórz'.
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Konfiguracja zestawu obciążeń

Moduł 'Konfiguracja zestawu obciążeń' pozwala wygenerować złożony zestaw bloków
obciążeń, do przyspieszonych badań stanowiskowych, dla przypadku dwóch parametrów.
Oprogramowanie to zawiera w sobie między innymi Metodę częstości wystąpień ale
równocześnie możliwość kojarzenia procentowego czasu pracy maszyny na różnych podłożach,
zadawania bloków obciążeń oraz wprowadzania wielkości bazowych jednego z sygnałów (tutaj
momentu obrotowego) na cztery różne sposoby.

Jak podano wcześniej 'Metoda częstości wystąpień' służy do generacji bloków obciążeń, do
przyspieszonych badań stanowiskowych, dla przypadku dwóch parametrów i pojedynczego
podłoża. Podstawą do skorzystania z tej opcji są przygotowane pliki z wynikami pomiarów (lub
sygnały przetworzone na bazie wyników pomiarów). Metoda może być zastosowana do różnych
sygnałów pomiarowych (par sygnałów) ale tutaj jest wykorzystywana dla przypadku przebiegów
czasowych momentów i obrotów, na silnikach hydraulicznych napędzających przekładnie boczne
spycharki gąsienicowej, z napędem hydrostatycznym.

Okienko dialogowe 'Konfiguracja zestawu obciążeń' składa się z czterech fragmentów: 'Silnik
i parametry', 'Podłoże i czas pracy', 'Bloki obciążeń' oraz 'Wybór plików'. Cześć pierwsza 'Silnik i
parametry' plus pole zaznaczania 'Ekstrema momentów i obrotów wyznaczane automatycznie'
obsługuje funkcjonalności metody częstości wystąpień (parametry identyczne dla wszystkich
rodzajów podłoża). W części tej wybiera się lub wpisuje silnik, zakładany czas eksploatacji, ilość
przedziałów momentów i obrotów oraz współczynnik typu uszkodzenia. Jeśli pozostawimy
zaznaczone pole wyboru ''Ekstrema momentów i obrotów ...', to minima i maksima momentów i
obrotów oraz maksymalna ilość wystąpień, zostaną ustalone automatycznie. 
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W przeciwnym wypadku, po odznaczeniu tego pola, pojawi się dodatkowe okienko pozwalające
na ręczne dostosowanie tych danych.
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W części drugiej 'Podłoże i czas pracy' można wybrać zestaw podłoży oraz ich procentowy udział
w generacji bloków obciążeń. Czas pracy powinien sumować się do 100 %.
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W kolejnym fragmencie omawianego okienka 'Bloki obciążeń', należy wybrać ilość bloków
obciążeń, jaką chcemy wygenerować oraz wybrać lub wpisać poziomy momentów i obrotów w
poszczególnych blokach obciążeń. W zależności od ilości wybranych bloków obciążeń dostępne
są odpowiednie pola wyboru dla momentów i obrotów.
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Jeśli zostanie wybrany jeden blok obciążeń, to na ekranie pojawi się okienko z dodatkową
informacją.
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W części czwartej okienka dialogowego należy wybrać, wkleić lub wpisać ścieżki do plików z
wynikami pomiarów, dla wybranych podłoży. Wybór pliku, z pełną ścieżką, wykonuje się za
pomocą przycisków umieszczonych obok odpowiednich pól edycyjnych.

Po wypełnieniu wszystkich pól można przejść dalej, naciskając przycisk Zatwierdź lub
zrezygnować z konfiguracji zestawu obciążeń wybierając Anuluj.
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Jeżeli dla zaznaczonego typu podłoża nie wskażemy pliku pomiarowego, to na ekranie jest
wyświetlany komunikat.

W kolejnym okienku dialogowym należy zdecydować o wielkościach bazowych (referencyjnych)
dla momentów. Możliwe są cztery warianty:
1. wielkości bazowe są identyczne z zadanymi w blokach obciążeń

W tym przypadku użycie przycisku Zatwierdź powoduje uruchomienie obliczeń.
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2. wielkości bazowe są wyznaczane ręcznie w oparciu o moduł programu do wyznaczanie
macierzy częstości wystąpień

Wykorzystuje się macierz 2x2 aby wyznaczyć wartości bazowe. Wartości te wpisuje w pola
edycyjne: o1, ow1, ow2 i o2.

Kolejne dwa warianty (3 i 4) dotyczą przypadku automatycznego wyznaczania wielkości
referencyjnych. W pierwszym przypadku program wyznacza te wielkości korzystając z macierzy
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częstości wystąpień 2x2 a w drugim z macierzy, z pojedynczą kolumną dla prędkości obrotowych.

Obliczenia rozpoczynają się od czytania danych z plików pomiarowych.

Na ekranie najpierw pojawia się wykres przestrzenny rozkładu częstości wystąpień w funkcji
momentu i obrotów. Poniżej pokazano taki wykres dla czterech godzin eksploatacji na podłożu
gliniastym, dla lewego silnika hydraulicznego. 
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Kolejno na ekranie wyświetlane są wyniki obliczeń dla tego przypadku.

Na kolejnym rysunku pokazano wykres przestrzenny rozkładu częstości wystąpień dla czterech
godzin eksploatacji na podłożu piaszczystym, dla lewego silnika hydraulicznego.
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Wykres przestrzenny rozkładu częstości wystąpień dla czterech godzin eksploatacji na podłożu
żwir-kamień, również dla lewego silnika hydraulicznego, przedstawiono poniżej.

Obliczenia są wykonywane kolejno dla poszczególnych gruntów, z uwzględnieniem ich
procentowego udziału czasu.
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Po wykonaniu obliczeń dla wszystkich podłoży, generowane jest konfiguracja zestawu obciążeń.
Poniżej pokazano fragment pliku z zestawem obciążeń.
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Końcowy fragment zestawu obciążeń zamieszczono poniżej. Zestaw czasów badań
stanowiskowych obejmuje wyniki dla bloków obciążeń wyznaczonych dla: średniej arytmetycznej,
RMET, RMET+RMES_1 oraz RMET+RMES_2.
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Szacowanie trwałości zmęczeniowej

Metoda RainFlow
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Metoda RainFlow

Moduł ten pozwala na szacowanie trwałości zmęczeniowej z wykorzystaniem metody rainflow. W
celu skorzystania z tego modułu konieczna jest rejestracja naprężeń w elementach badanej
konstrukcji oraz znajomość parametrów materiału: wytrzymałość na rozciąganie (Rm), moduł
Younga (E), stała materiałowa (k'), wykładnik umocnienia cyklicznego (n'), współczynnik
wytrzymałości zmęczeniowej (sig_f), współczynnik plastyczności zmęczeniowej (eps_f),
wykładnik wytrzymałości zmęczeniowej (b) oraz wykładnik plastyczności zmęczeniowej (c). Dla
wybranych materiałów zostały wstępnie wyznaczone przybliżone wartości tych parametrów.
Kolejnym istotnym parametrem jest współczynnik karbu, należy go oszacować indywidualnie dla
każdego analizowanego fragmentu konstrukcji (miejsce naklejenia tensometru) czyli dla każdego
kanału pomiarowego.
Na rysunku pokazano okienko dialogowe, w którym należy wybrać materiał analizowanej
konstrukcji. Po wybraniu materiału, w polu edycyjnym 'materiał', automatycznie wstawiane są
oszacowane wstępnie parametry dla danego materiału.

 

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje przejście do kolejnego etapu czyli wyboru pliku, w
którym zapisane są przebiegi czasowe odkształceń konstrukcji. 
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W kolejnym kroku należy wprowadzić współczynnik karbu dla każdego analizowanego punktu
konstrukcji (kanał pomiarowy). Pola wyboru współczynnika karbu są aktywne tylko dla
istniejących kanałów pomiarowych.
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Po zatwierdzeniu wyboru współczynników karbu dla poszczególnych kanałów rozpoczynają się
obliczenia. Aktualna wersja modułu do wyznaczania trwałości zmęczeniowej korzysta z
pojedynczej precyzji obliczeń. Wyniki zapisywane są do pliku tekstowego 'wyniki_sp.txt'.
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Plik ten zawiera następujące informacje:
· nazwa pliku pomiarowego,
· materiał oraz jego parametry
· minimalne i maksymalne odkształcenia oraz numery próbek w których one występują, dla

wszystkich kanałów pomiarowych,
· czas pracy analizatora przebiegów,
· założone wartości współczynnika karbu oraz szacowana trwałość zmęczeniowa dla

poszczególnych kanałów pomiarowych,
· czas analizy metodą rainflow.
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Histogramy

Histogram - wspólny zakres sygnałów

Histogram - różne zakresy sygnałów

Histogram - wspólny zakres sygnałów
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Histogram - różne zakresy sygnałów
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Raporty
Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych

Badania hamulców

Badania skrzyń biegów

Badania sztywności

Badania charakterystyk trakcyjnych
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Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych

Charakterystyki bezwymiarowe

Opory przepływu

Opory własne

Porównanie charakterystyk

Uruchomienie przez użytkownika pierwszych trzech opcji, wymienionych powyżej, wiąże się z
dodatkowymi zadaniami wykonywanymi przez program. Dotyczą one ewentualnych, błędnych
wyborów plików pomiarowych, ich skojarzeń lub opisów w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli
wszystko przebiega prawidłowo wówczas kontrola działań użytkownika, przeprowadzana przez
program w tle, jest niewidoczna. Natomiast wszelkie niezgodności powodują wypisywanie
komunikatów przez program.

Na powyższym rysunku pokazano przypadek, w którym wybrano niewłaściwy plik dla prędkości
wejściowej, dla przypadku wyznaczania charakterystyk bezwymiarowych. Naciśnięcie przycisku
Wykonaj spowoduje wypisanie komunikatu:

W tym przypadku sprawa jest oczywista ale należy zaznaczyć że program decyduje o poprawności
plików, zarówno w tym przypadku jak i innych, nie na podstawie ich nazw ale zawartości.
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Analizowane są poszczególne przebiegi w czasie i ich wzajemne skojarzenia, jak również
skojarzenia plików.
Mogą pojawić się różne komunikaty na przykład:

lub

Dla prawidłowo skojarzonych plików, jak pokazano poniżej

program dodatkowo sprawdza plik konfiguracyjny Opis_kan_iot. Przyjęto dwa warianty ustawień
kanałów pomiarowych. Pierwszy, pokazany poniżej a dotyczący pomiarów wykonywanych w
poprzednich latach:
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oraz nowy zestaw ustawień kanałów:

Jeśli zostanie naruszony układ pierwszych czterech kanałów, lub będą posiadać inne oznaczenia,
wówczas pojawi się komunikat, jak poniżej:
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Charakterystyki bezwymiarowe

Opcja ta służy do automatycznej generacji charakterystyk przekładni hydrokinetycznej, na
podstawie wyników badań. Po wybraniu tej pozycji pojawia się okienko dialogowe, w którym
podaje się cztery grupy danych:
- dane dotyczące przekładni (producent, typ, numer fabryczny itd.),
- podstawowe dane dotyczące pomiaru (ciśnienie oleju na wyjściu, zakres temperatury oleju itd.),
- dane dotyczące położenia plików pomiarowych oraz wyników obliczeń na dysku komputera,
- ilość punktów tworzących charakterystyki oraz typ filtra cyfrowego (do wyboru trzy filtry

cyfrowe, w tym dwa rekursywne).

Najistotniejszą pozycją w okienku dialogowym, która musi być bezwzględnie wypełniona, jest
‘Średnica wirnika’ (pole edycyjne tej wielkości zostało specjalnie wyróżnione). Program
wstępnie zakłada średnicę wirnika równą 0.30 [m] (aby zabezpieczyć się przed błędem dzielenia
przez zero). Pozostałe dane, z dwóch pierwszych grup danych, lub niektóre z nich nie muszą być
wprowadzone, ale wówczas nie pojawią się na stronach raportu.
W kolejnym kroku należy wpisać, wkleić lub wybrać folder, w którym znajdują się nasze wyniki
pomiarów, następnie wskazać plik, w którym zapisano dane pomiarowe dla ik=0 oraz wybrać plik
pomiarowy wykonany dla określonej wartości prędkości wejściowej przekładni.
Po wstawieniu odpowiednich danych w okienku dialogowym, można przejść do uruchomienia
obliczeń, naciskając przycisk ‘Wykonaj’ lub zrezygnować z wyznaczania charakterystyk przekładni
hydrokinetycznej. W przypadku wybrania przycisku ‘Wykonaj’, program wczytuje dane i wykonuje
na nich odpowiednie przekształcenia (filtracje, wyszukiwania, obliczenia). Przebiegi po
obliczeniach numerycznych, składane są w funkcji przełożenia kinematycznego ‘ik’ (oryginalne
przebiegi są zapisane w funkcji czasu), generowany jest arkusz pomiarowy do raportu oraz plik do
sporządzenia wykresów. Na ekranie wyświetlane jest okienko z przebiegami charakterystyk: ‘id’,



Analiza

479 / 571

‘eta’, ‘fm’ i ‘K’ w funkcji ‘ik’, które w tym momencie można zapisać, w postaci bitmapy, do pliku
(do późniejszego wydruku) lub też wydrukować bezpośrednio na drukarce.
Na rysunku poniżej pokazano przykładowe przebiegi charakterystyk przekładni

hydrokinetycznej oraz przedstawiono arkusz pomiarowy odpowiadający tym charakterystykom.

                                   

WRR-RBH  ANALIZA w.2.9  2004.09.27 13:59

 

                           Arkusz pomiarowy

 POMIAR CHARAKTERYSTYK BEZWYMIAROWYCH PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

 Producent: HSW-ZZN Sp z o.o.

 Typ:       ph1.410.10

 Nr fabr.:  5001

 Rok prod.: 2004

 Nr rys.:   419-39-0000X1

 Uwagi:     Do TD-25H

 

                           Warunki pomiarów:

 Prędkość obr. wejściowa:  1800 [obr/min]

 Ciśn. oleju na wyjściu:   0,75 [MPa]

 Temperatura oleju:        80-115 ['C]

 Przepływ oleju przez PHK: 100 [l/min]

 Typ oleju:                Superol CD SAE 10W

 Gęstość oleju:            827 [kg/m^3]

 Rodzaj zasilania:         Pompa obca

 Średnica czynna wirnika:  0.41 [m]

    ik    id   eta         fm          K   Mwe   Mwy     nwe     nwy   pwe

                      kg/(m^3    1/(min*    Nm    Nm obr/min obr/min   MPa

                      *rad^2) (ftlbf)^.5                                  
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 0.000 2.452 0.000      3.274      57.09 1346. 3299.   1799.      0.  0.66

 0.100 2.341 0.234      3.214      57.62 1368. 3203.   1831.    183.  0.66

 0.200 2.157 0.432      3.208      57.67 1363. 2939.   1829.    366.  0.67

 0.300 1.969 0.591      3.184      57.89 1351. 2659.   1828.    548.  0.66

 0.400 1.792 0.717      3.177      57.96 1345. 2410.   1826.    731.  0.67

 0.500 1.618 0.809      3.122      58.46 1316. 2129.   1822.    911.  0.67

 0.550 1.521 0.837      3.050      59.15 1286. 1955.   1822.   1002.  0.67

 0.600 1.430 0.858      2.975      59.89 1247. 1784.   1817.   1090.  0.69

 0.625 1.386 0.866      2.912      60.53 1220. 1691.   1816.   1135.  0.69

 0.650 1.346 0.875      2.845      61.24 1193. 1605.   1817.   1181.  0.70

 0.675 1.304 0.880      2.778      61.98 1164. 1518.   1816.   1226.  0.71

 0.700 1.265 0.886      2.700      62.87 1130. 1430.   1815.   1271.  0.73

 0.725 1.219 0.884      2.615      63.89 1092. 1331.   1813.   1315.  0.73

 0.750 1.179 0.884      2.524      65.02 1051. 1239.   1811.   1358.  0.75

 0.775 1.135 0.880      2.421      66.39 1005. 1140.   1808.   1401.  0.76

 0.800 1.085 0.868      2.277      68.46  944. 1024.   1807.   1446.  0.75

 0.825 1.042 0.860      2.157      70.33  890.  928.   1802.   1487.  0.77

 0.850 0.990 0.842      1.976      73.48  815.  807.   1802.   1531.  0.77

 0.875 0.944 0.826      1.824      76.49  748.  706.   1797.   1573.  0.78

 0.900 0.900 0.810      1.650      80.42  674.  607.   1793.   1614.  0.78

 0.925 0.850 0.786      1.439      86.12  587.  499.   1792.   1658.  0.78

 0.950 0.805 0.765      1.211      93.88  493.  396.   1790.   1700.  0.78

 0.975 0.755 0.736      1.006     103.02  408.  308.   1787.   1742.  0.78

 1.000 0.670 0.670      0.727     121.13  295.  198.   1787.   1787.  0.79

 1.030 0.541 0.557      0.512     144.97  208.  111.   1788.   1842.  0.78

Jeżeli w opcji 'Konfiguracja', programu Analiza, zaznaczymy funkcję 'Wstaw drugą oś rzędnych Y',
wówczas możemy przedstawić charakterystyki bezwymiarowe jak pokazano poniżej, gdzie
przebieg sprawności posiada niezależną skalę i jest rozciągnięty na całą wysokość rysunku.

W kolejnym kroku użytkownik wybiera następny plik pomiarowy, wykonany dla określonej
wartości prędkości wejściowej przekładni i cykl powyższy powtarza się. Charakterystyki
przekładni można również przeglądać i drukować w dowolnym momencie później, korzystając z
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danych zapisanych w plikach.
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Opory przepływu

W opcji ‘Opory przepływu’ wykonuje się automatyczną generację arkusza pomiarowego, z
oporami przepływu przekładni hydrokinetycznej, na podstawie wyników badań. Po wybraniu tej
pozycji pojawia się okienko dialogowe, w którym podaje się cztery grupy danych:
- dane dotyczące przekładni (producent, typ, numer fabryczny itd.),
- podstawowe dane dotyczące pomiaru (ciśnienie oleju na wyjściu, zakres temperatury oleju itd.),
- dane dotyczące położenia plików pomiarowych oraz wyników obliczeń na dysku komputera,
- typ filtra cyfrowego (do wyboru trzy filtry cyfrowe, w tym dwa rekursywne).

W okienku dialogowym dane, z dwóch pierwszych grup danych, lub niektóre z nich nie muszą być
wprowadzone, ale wówczas nie pojawią się na stronach raportu. Dalej należy wpisać, wkleić lub
wybrać folder, w którym znajdują się wyniki pomiarów, następnie wskazać plik, w którym
zapisano dane pomiarowe dla określonej wartości natężenia przepływu oleju oraz wybrać
prędkości wejściowe, dla których chcemy uzyskać wartości ciśnienia wejściowego ‘pwe’. Wybór
prędkości dokonuje się w sposób standardowy w Windows a więc poprzez:
- wciśnięcie i trzymanie klawisza Ctrl na klawiaturze i wybór lewym klawiszem myszki

odpowiednich wartości prędkości wejściowej lub
- wciśnięcie i trzymanie klawisza Shift na klawiaturze i wybór lewym klawiszem myszki dwóch

prędkości wejściowych (wybrany zostanie wówczas zakres prędkości).
Kończąc wypełnianie okienka dialogowego można jeszcze wybrać procedurę filtracji przebiegów
w polu edycyjnym opisanym jako ‘Filtr cyfrowy’ (standardowo wykorzystany jest filtr rekursywny
pierwszego rzędu).
Po wstawieniu odpowiednich danych w okienku dialogowym, można przejść do uruchomienia
obliczeń, naciskając przycisk ‘Wykonaj’ lub zrezygnować z wyznaczania oporów przepływu
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przekładni hydrokinetycznej. W przypadku wybrania przycisku ‘Wykonaj’, program wczytuje dane
i wykonuje na nich odpowiednie przekształcenia (filtracje, wyszukiwania, obliczenia). Na ekranie
wyświetlane jest okienko z przebiegiem charakterystyki: ciśnienia wejściowego ‘pwe’ w funkcji
obrotów wejściowych ‘nwe’, dla określonej wartości natężenia przepływu oleju, natomiast w tle
generowany jest odpowiedni plik, z rozszerzeniem ‘.asc’, do sporządzenia wykresów i arkusz
pomiarowy oporów przepływu w pliku ‘opory_przeplywu.txt’.

Poniżej przedstawiono przykładowy arkusz pomiarowy oporów przepływu.

                        WRR-RBH  ANALIZA w.2.9  2004.10.25 10:29

 

                           Arkusz pomiarowy

 POMIAR OPORÓW PRZEPŁYWU OLEJU PRZEZ PRZEKŁADNIĘ HYDROKINETYCZNĄ

 

                           Warunki pomiarów:

 Ciśn. oleju na wyjściu:           0,75 [MPa]

 Gęstość oleju:                    827 [kg/m^3]

 Rodzaj zasilania:                 Pompa obca

 Średnica czynna wirnika:          0.41 [m]

 Przepływ oleju przez przekładnię: Q [l/min]

 Ciśn. oleju na wejściu:           p1

 Temperatura oleju na wyjściu:     t2

 Moment obrotowy M2:               0 [Nm]

n1[min-1]     0  1200  1400  1600  1800  2000  2100

                           p1 [MPa]

    Q
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    1      0.70  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72

    2      0.73  0.73  0.73  0.74  0.74  0.74  0.75

    3      0.75  0.76  0.77  0.77  0.78  0.78  0.79

    4      0.79  0.80  0.81  0.81  0.82  0.82  0.82

    5      0.84  0.84  0.86  0.86  0.87  0.88  0.87

W kolejnym kroku użytkownik wybiera następny plik pomiarowy, wykonany dla określonej
wartości natężenia przepływu oleju i cykl powyższy powtarza się a nowe wyniki są dopisywane
do pliku ‘opory_przeplywu.txt’. W przypadku wyznaczania oporów przepływu dla ustalonych
prędkości wejściowych, w każdym z cykli wystarczy tylko wybierać, w okienku dialogowym,
odpowiedni plik pomiarowy, dla określonej wartości natężenia przepływu.
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Opory własne

Opory własne przekładni hydrokinetycznej są wyznaczane na podstawie analizy pomiarowych
przebiegów czasowych momentu wejściowego ‘Mwe’ i obrotów wejściowych ‘nwe’. Po
wybraniu opcji ‘Opory własne’ pojawia się okienko dialogowe, w którym podaje się cztery grupy
danych:
- dane dotyczące przekładni (producent, typ, numer fabryczny itd.),
- podstawowe dane dotyczące pomiaru (ciśnienie oleju na wyjściu, zakres temperatury oleju itd.),
- dane dotyczące położenia plików pomiarowych oraz wyników obliczeń na dysku komputera,
- typ filtra cyfrowego (do wyboru trzy filtry cyfrowe, w tym dwa regresywne).

W okienku dialogowym dane, z dwóch pierwszych grup danych, lub niektóre z nich nie muszą być
wprowadzone, ale wówczas nie pojawią się na stronach raportu. Dalej należy wpisać, wkleić lub
wybrać folder, w którym znajdują się wyniki pomiarów, następnie wskazać plik, w którym
zapisano dane pomiarowe dla oporów własnych przekładni hydrokinetycznej. Kończąc
wypełnianie okienka dialogowego można jeszcze wybrać procedurę filtracji przebiegów w polu
edycyjnym opisanym jako ‘Filtr cyfrowy’.
Po wstawieniu odpowiednich danych w okienku dialogowym, można przejść do uruchomienia
obliczeń, naciskając przycisk ‘Wykonaj’ lub zrezygnować z wyznaczania oporów własnych
przekładni hydrokinetycznej. W przypadku wybrania przycisku ‘Wykonaj’, program wczytuje dane
i wykonuje na nich odpowiednie przekształcenia: filtracje, wyszukiwania, obliczenia (w tym
aproksymację charakterystyki oporów własnych wielomianem, metodą najmniejszych kwadratów
błędów). Na ekranie wyświetlane jest okienko z przebiegami charakterystyki: momentu
wejściowego ‘Mwe’ w funkcji obrotów wejściowych ‘nwe’,
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natomiast w tle generowany jest arkusz pomiarowy oporów własnych do pliku z rozszerzeniem
‘*.txt’ oraz plik do sporządzania wykresów  z rozszerzeniem ‘*.asc’. Poniżej przedstawiono
przykładowy arkusz pomiarowy oporów własnych przekładni hydrokinetycznej.

                    WRR-RBH  ANALIZA w.3.0  2005.02.08 14:26

 

                  Arkusz pomiarowy

 POMIAR OPORÓW WŁASNYCH PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

                  Warunki pomiarów:

 Gęstość oleju:                    827 [kg/m^3]

 Rodzaj zasilania:                 Pompa obca

 Średnica czynna wirnika:          0.41 [m]

 Ciśn. oleju na wyjściu:           0.75 [MPa]

 Temperatura oleju na wyjściu:     80-115 ['C]

 Przepływ oleju przez przekładnię: 100 [l/min]

           nwe      Mwe

    1       0.      11.

    2     100.      14.

    3     200.      18.

    4     300.      22.

    5     400.      26.

    6     500.      31.

    7     600.      36.

    8     700.      41.

    9     800.      47.

   10     900.      53.

   11    1000.      59.

   12    1100.      66.

   13    1200.      74.

   14    1300.      81.
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   15    1400.      89.

   16    1500.      98.

   17    1600.     106.

   18    1700.     115.

   19    1800.     125.

   20    1900.     135.

   21    2000.     145.

   22    2100.     156.

   23    2200.     167.
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Porównanie charakterystyk

Charakterystyki bezwymiarowe.

Wygenerowane raporty, dla charakterystyk bezwymiarowych oraz charakterystyk oporów
własnych przekładni hydrokinetycznych, mogą być ze sobą porównywane z wykorzystaniem tej
funkcji programu. Pozwala ona na porównanie charakterystyk na przykład typoszeregu przekładni
uzyskanych często w bardzo odległych w czasie terminach lub dla kolejnych modyfikacji
przekładni. Można porównać równocześnie maksymalnie 15 charakterystyk bezwymiarowych lub
charakterystyk oporów własnych. Wybranie opcji 'Porównanie charakterystyk' powoduje
pojawienie się okienka dialogowego, pokazanego poniżej.

W górnej części okienka, w polu wyboru 'charakterystyka', można wybrać typ analizowanych
charakterystyk. Z polem tym skorelowana jest lista 'wybierz zmienne', w której wyświetlane są
aktualnie dostępne do wyboru zmienne. Sposób wyboru z tej listy jest klasyczny dla systemu
Windows, na przykład wybór kilku zmiennych można wykonać trzymając równocześnie wciśnięty
klawisz Ctrl klawiatury i klikając na kolejne zmienne, za pomocą lewego klawisza myszki. Jeżeli
w stanie okienka pokazanym na rysunku, zostanie naciśnięty przycisk Wykonaj, wówczas pojawi
się komunikat:
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Pliki można wskazywać na kilka sposobów:
1. wpisać ścieżkę do pliku i jego nazwę,
2. wkleić ścieżkę do pliku i jego nazwę,
3. posłużyć się przyciskiem wyboru pliku (przycisk z trzema kropkami), który znajduje się z
prawej strony pola pliku.
Jeżeli skorzysta się z trzeciego sposobu, wówczas na ekranie pojawi się klasyczne okienko
wyboru folderu, jak pokazano poniżej.

Po akceptacji danego folderu, można przejść do wyboru kolejnych folderów, w których znajdują
się pliki z raportami. Można powtórzyć wybór tego samego folderu dla nowego pola 'Ścieżka i
nazwa pliku', jeżeli porównywane pliki znajdują się w tym samym miejscu. Jeśli wybrano
wszystkie potrzebne foldery, lub bezpośrednio po wybraniu jakiegoś folderu, można w każdym z
nich wskazać plik do analizy, poprzez rozwinięcie zawartości folderu (przycisk z małym, czarnym
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trójkątem). Dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych są to najczęściej pliki typu
'wyniki_x_tab.txt', gdzie 'x' oznacza numer kolejny pliku w folderze (czyli raport dla określonej
wejściowej prędkości obrotowej). W polu 'Ścieżka i nazwa pliku' może pojawić się dowolny inny
plik, który znajduje się w danym folderze, wówczas należy, korzystając z przycisku po prawej
stronie pola, wybrać właściwy plik. Jeżeli w którymś z pól edycyjnych jest niewłaściwy plik (nie
jest to plik z odpowiednim raportem), to pojawi się komunikat:

W przypadku braku wyboru zmiennych i użycia przycisku Wykonaj generowany jest kolejny
komunikat:

Przycisk Anuluj, w okienku 'Porównanie charakterystyk', powoduje wyjście z tej opcji a przycisk
Wykonaj pozwala na wykonanie porównania.
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W efekcie uzyskuje się przebieg nałożonych, wybranych charakterystyk przekładni, jak pokazano
na przykładowym rysunku poniżej.
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Może się zdarzyć, że chcemy porównać dużą ilość charakterystyk, dla wybranych równocześnie
kilku zmiennych, wówczas jeżeli iloczyn ilości charakterystyk i ilości zmiennych przekroczy
wartość 36 (aktualnie maksymalna ilość okien, które mogą być jednocześnie otwarte), to pojawi
się następująca informacja:

Charakterystyki oporów własnych.

Dla przypadku porównania charakterystyk oporów własnych, w liście wyboru zmiennych znajduje
się tylko zmienna 'Mwe' czyli moment wejściowy. Charakterystyka oporów własnych to zależność
momentu wejściowego 'Mwe' od obrotów wejściowych 'nwe' (uzyskana przy spełnieniu
określonych warunków pomiaru). Sposób postępowania dla porównania tego typu charakterystyk
jest podobny jak opisano powyżej, dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych.
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Przykładowe, już przygotowane do porównania charakterystyk okienko, widoczne jest poniżej. 
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Końcowym efektem, po wybraniu przycisku Wykonaj, jest poniższy rysunek, czyli nałożenie na
siebie przebiegów momentów wejściowych w funkcji prędkości wejściowej.
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Analiza niepewności pomiarowych.

Dla obu typów charakterystyk przekładni można wykonać analizę niepewności pomiarowych,
zaznaczając opcję 'analiza niepewności pomiarowych' i wskazując pliki do porównania. 
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Użycie przycisku Wykonaj spowoduje pojawienie się na ekranie wykresu, z porównaniem
charakterystyk (jak w analizie bez wyznaczania niepewności). Może się w tym momencie pojawić
komunikat pokazany poniżej a informujący o ograniczonej ilości wyświetlanych opisów
przebiegów.
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Naciśnięcie przycisku OK pozwala zobaczyć nałożone charakterystyki:
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Jeżeli do analizy niepewności wykorzystamy większą ilość plików, to może się zdarzyć, że któryś
z plików zawiera niepełne charakterystyki (na przykład brak jest zapisu dla jakiejś wartości 'ik'). 
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W takim przypadku program eliminuje plik z niepełnymi charakterystykami, nie uwzględnia tego
pliku w analizie i generuje komunikat jak poniżej.

Podczas gdy program rysuje charakterystyki na ekranie, równocześnie wykonywane są obliczenia
związane z analizą niepewności pomiarów za pomocą metody typu A (statystyczna metoda
określania niepewności pomiarów) [1]. Ponieważ dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych
mamy do czynienia z pomiarem wielkości pośrednich, wobec tego, należy ten fakt uwzględnić
dobierając metodę analizy. Dla porównania, w programie zastosowano kilka metod szacowania
niepewności:
1. uproszczona - wyniki traktuje się jakby były uzyskane poprzez pomiary bezpośrednie,
2. średnio dokładna - zakłada się, że wielkości mierzone nie są ze sobą skorelowane, ale mamy do

czynienia z pomiarami wielkości pośrednich,
3. dokładna - w której mierzymy wielkości pośrednie oraz skorelowane.

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń według metody uproszczonej, dla prędkości wejściowej
nwe=1800 [obr/min] oraz 15 charakterystyk bezwymiarowych.
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Niepewności pomiarów bezpośrednich (nwe=1800 [obr/min]  ilość charakt.=15)

      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%   

k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.008   0.331   0.000   0.000     NaN   3.514   0.013   0.366 

55.107   0.101   0.182

   0.100   2.402   0.003   0.114   0.240   0.000   0.137   3.501   0.006   0.182 

55.209   0.050   0.091

   0.200   2.205   0.003   0.124   0.441   0.001   0.121   3.503   0.006   0.172 

55.189   0.047   0.086

   0.300   1.987   0.003   0.151   0.596   0.001   0.148   3.500   0.005   0.150 

55.213   0.041   0.075

   0.400   1.794   0.003   0.160   0.718   0.001   0.153   3.510   0.005   0.151 

55.141   0.042   0.076

   0.500   1.607   0.003   0.201   0.804   0.002   0.206   3.449   0.005   0.150 

55.626   0.042   0.076

   0.550   1.513   0.003   0.203   0.832   0.002   0.204   3.372   0.007   0.222 

56.257   0.063   0.112

   0.600   1.422   0.003   0.228   0.853   0.002   0.218   3.270   0.007   0.205 

57.127   0.058   0.102

   0.625   1.378   0.003   0.222   0.861   0.002   0.229   3.206   0.007   0.220 

57.691   0.063   0.109

   0.650   1.336   0.003   0.210   0.869   0.002   0.194   3.135   0.008   0.244 

58.346   0.070   0.120

   0.675   1.294   0.002   0.177   0.874   0.002   0.178   3.055   0.008   0.250 

59.101   0.074   0.125

   0.700   1.253   0.002   0.167   0.877   0.001   0.168   2.967   0.008   0.286 

59.967   0.086   0.143

   0.725   1.212   0.002   0.187   0.878   0.002   0.195   2.863   0.009   0.306 

61.053   0.093   0.152

   0.750   1.168   0.003   0.247   0.876   0.002   0.245   2.745   0.010   0.375 

62.353   0.118   0.189

   0.775   1.121   0.002   0.222   0.869   0.002   0.220   2.610   0.009   0.345 

63.945   0.110   0.172

   0.800   1.074   0.003   0.257   0.859   0.002   0.241   2.460   0.011   0.433 

65.862   0.142   0.216

   0.825   1.025   0.003   0.249   0.846   0.002   0.242   2.284   0.011   0.486 

68.359   0.165   0.242

   0.850   0.977   0.003   0.257   0.830   0.002   0.251   2.106   0.013   0.611 

71.182   0.218   0.306

   0.875   0.930   0.003   0.293   0.814   0.002   0.301   1.917   0.014   0.720 

74.623   0.268   0.359

   0.900   0.886   0.003   0.301   0.797   0.002   0.303   1.710   0.014   0.801 

78.998   0.318   0.403

   0.925   0.840   0.002   0.272   0.777   0.002   0.271   1.480   0.015   1.030 

84.921   0.437   0.515

   0.950   0.793   0.003   0.397   0.754   0.003   0.393   1.224   0.014   1.134 

93.414   0.540   0.578

   0.975   0.745   0.003   0.380   0.727   0.003   0.382   0.994   0.014   1.380

103.624   0.710   0.685

   1.000   0.655   0.013   1.945   0.655   0.013   1.945   0.733   0.030   4.056

120.931   2.459   2.033

   1.030   0.456   0.009   1.870   0.469   0.009   1.877   0.461   0.009   1.926

152.213   1.463   0.961

 

ik      -> przełożenie kinematyczne

id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id

n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]

eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]

fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]
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k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]

Kolejny wydruk przedstawia wyniki dla drugiej metody obliczeń oraz dla tej samej prędkości
wejściowej i ilości charakterystyk.

Niepewności pomiarów pośrednich nieskorelowanych (nwe=1800 [obr/min]  ilość

charakt.=15)

      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%   

k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.005   0.212   0.000   0.000     NaN   3.514   0.006   0.165 

55.107   0.045   0.082

   0.100   2.402   0.002   0.086   0.240   0.000   0.089   3.501   0.003   0.084 

55.209   0.023   0.042

   0.200   2.205   0.002   0.109   0.441   0.001   0.116   3.503   0.002   0.070 

55.189   0.019   0.035

   0.300   1.987   0.002   0.094   0.596   0.001   0.101   3.500   0.003   0.072 

55.213   0.020   0.036

   0.400   1.794   0.002   0.086   0.718   0.001   0.095   3.510   0.002   0.071 

55.141   0.020   0.035

   0.500   1.607   0.002   0.097   0.804   0.001   0.112   3.449   0.003   0.091 

55.626   0.025   0.046

   0.550   1.513   0.002   0.107   0.832   0.001   0.127   3.372   0.004   0.105 

56.257   0.029   0.052

   0.600   1.422   0.001   0.105   0.853   0.001   0.123   3.270   0.003   0.105 

57.127   0.030   0.053

   0.625   1.378   0.002   0.118   0.861   0.001   0.135   3.206   0.003   0.105 

57.691   0.030   0.052

   0.650   1.336   0.001   0.108   0.869   0.001   0.128   3.135   0.003   0.110 

58.346   0.032   0.055

   0.675   1.294   0.001   0.100   0.874   0.001   0.122   3.055   0.003   0.105 

59.101   0.031   0.053

   0.700   1.253   0.001   0.113   0.877   0.001   0.132   2.967   0.003   0.116 

59.967   0.035   0.058

   0.725   1.212   0.002   0.128   0.878   0.001   0.149   2.863   0.004   0.123 

61.053   0.038   0.061

   0.750   1.168   0.002   0.185   0.876   0.002   0.203   2.745   0.004   0.143 

62.353   0.045   0.072

   0.775   1.121   0.002   0.152   0.869   0.002   0.174   2.610   0.004   0.139 

63.945   0.045   0.070

   0.800   1.074   0.002   0.201   0.859   0.002   0.220   2.460   0.004   0.156 

65.862   0.051   0.078

   0.825   1.025   0.002   0.239   0.846   0.002   0.256   2.284   0.004   0.177 

68.359   0.061   0.089

   0.850   0.977   0.003   0.297   0.830   0.003   0.315   2.106   0.004   0.211 

71.182   0.075   0.105

   0.875   0.930   0.003   0.363   0.814   0.003   0.379   1.917   0.005   0.253 

74.623   0.094   0.126

   0.900   0.886   0.004   0.439   0.797   0.004   0.450   1.710   0.005   0.284 

78.998   0.112   0.142

   0.925   0.840   0.005   0.571   0.777   0.005   0.580   1.480   0.006   0.375 

84.921   0.159   0.187

   0.950   0.793   0.005   0.642   0.754   0.005   0.650   1.224   0.005   0.418 

93.414   0.195   0.209

   0.975   0.745   0.006   0.802   0.727   0.006   0.809   0.994   0.005   0.519

103.624   0.269   0.259

   1.000   0.655   0.021   3.198   0.655   0.021   3.199   0.733   0.013   1.805

120.931   1.090   0.901

   1.030   0.456   0.008   1.863   0.469   0.009   1.864   0.461   0.004   0.833

152.213   0.633   0.416

 

ik      -> przełożenie kinematyczne

id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id
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n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]

eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]

fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]

k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]

Ostatni wydruk zawiera wyniki dla trzeciej metody obliczeń (dane identyczne jak dla poprzednich
wydruków).

Niepewności pomiarów pośrednich skorelowanych (nwe=1800 [obr/min]  ilość charakt.=15)

      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%   

k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.004   0.149   0.000   0.000     NaN   3.514   0.006   0.165 

55.107   0.045   0.082

   0.100   2.402   0.001   0.048   0.240   0.000   0.061   3.501   0.003   0.080 

55.209   0.022   0.040

   0.200   2.205   0.001   0.059   0.441   0.000   0.056   3.503   0.003   0.077 

55.189   0.021   0.038

   0.300   1.987   0.001   0.071   0.596   0.000   0.077   3.500   0.002   0.064 

55.213   0.018   0.032

   0.400   1.794   0.001   0.073   0.718   0.001   0.079   3.510   0.002   0.071 

55.141   0.020   0.036

   0.500   1.607   0.002   0.097   0.804   0.001   0.098   3.449   0.002   0.072 

55.626   0.020   0.036

   0.550   1.513   0.001   0.092   0.832   0.001   0.088   3.372   0.004   0.104 

56.257   0.029   0.052

   0.600   1.422   0.001   0.098   0.853   0.001   0.096   3.270   0.003   0.091 

57.127   0.026   0.046

   0.625   1.378   0.001   0.103   0.861   0.001   0.100   3.206   0.003   0.093 

57.691   0.027   0.046

   0.650   1.336   0.001   0.090   0.869   0.001   0.091   3.135   0.004   0.113 

58.346   0.033   0.057

   0.675   1.294   0.001   0.081   0.874   0.001   0.079   3.055   0.003   0.108 

59.101   0.032   0.054

   0.700   1.253   0.001   0.074   0.877   0.001   0.078   2.967   0.004   0.131 

59.967   0.039   0.066

   0.725   1.212   0.001   0.082   0.878   0.001   0.083   2.863   0.004   0.135 

61.053   0.041   0.068

   0.750   1.168   0.001   0.111   0.876   0.001   0.110   2.745   0.005   0.167 

62.353   0.052   0.084

   0.775   1.121   0.001   0.097   0.869   0.001   0.097   2.610   0.004   0.153 

63.945   0.049   0.077

   0.800   1.074   0.001   0.110   0.859   0.001   0.108   2.460   0.005   0.196 

65.862   0.065   0.098

   0.825   1.025   0.001   0.113   0.846   0.001   0.112   2.284   0.005   0.226 

68.359   0.077   0.113

   0.850   0.977   0.001   0.118   0.830   0.001   0.118   2.106   0.006   0.284 

71.182   0.101   0.142

   0.875   0.930   0.001   0.134   0.814   0.001   0.137   1.917   0.006   0.335 

74.623   0.125   0.167

   0.900   0.886   0.001   0.134   0.797   0.001   0.134   1.710   0.006   0.374 

78.998   0.148   0.187

   0.925   0.840   0.001   0.125   0.777   0.001   0.123   1.480   0.007   0.480 

84.921   0.204   0.240

   0.950   0.793   0.002   0.204   0.754   0.002   0.205   1.224   0.006   0.524 

93.414   0.245   0.262

   0.975   0.745   0.001   0.161   0.727   0.001   0.160   0.994   0.006   0.639

103.624   0.331   0.320

   1.000   0.655   0.006   0.897   0.655   0.006   0.898   0.733   0.014   1.889
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120.931   1.140   0.943

   1.030   0.456   0.004   0.874   0.469   0.004   0.873   0.461   0.004   0.905

152.213   0.688   0.452

ik      -> przełożenie kinematyczne

id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id

n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]

eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]

fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]

k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]

Na kolejnym rysunku przedstawiono graficznie przebiegi niepewności względnych wartości
średnich dla wielkości: id, eta, fm i k dla przypadku trzeciej metody (wielkości pośrednie i
skorelowane).

[1] Salejda W., Poprawski R.: "Podstawy analizy niepewności pomiarowych w studenckim
laboratorium podstaw fizyki", Politechnika Wrocławska, 2009.
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Badania hamulców

Badanie hamulców wg normy PN-EN ISO 3450
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Badanie hamulców wg normy PN-EN ISO 3450

Ten fragment oprogramowania pozwala na automatyczną interpretację i ocenę jakości hamulców
na podstawie wyników pomiarów siły na pedale hamulca, ciśnienia w układzie hamulcowym oraz
przemieszczeń i prędkości, wykonanych za pomocą czujnika optycznego Correvit L-400 oraz karty
pomiarowej PCMCIA (IOtech).
Po wybraniu opcji 'Raporty | Badania hamulców | Badanie hamulców wg normy PN-EN ISO
3450', na ekranie pojawia się okienko dialogowe:

W okienku tym należy wypełnić danymi pola edycyjne (lub wybrać dane z zestawów wstępnie
zdefiniowanych). Dane te zostaną wykorzystane w tekście raportu z badań. Okienko dialogowe
jest podzielone na kilka części. Pierwsza z nich dotyczy typu maszyny i podaje się tutaj informacje
identyfikujące maszynę oraz stan układu hamulcowego. Druga część dotyczy rozkładu mas
maszyny, zatwierdzonego przez producenta oraz podczas badań. W kolejnym fragmencie ujęto
dane dla ogumienia, obejmujące rozmiar, liczbę przekładek, typu bieżnika i ciśnienie. Następnie
opisany jest układ hamulcowy: typ układu hamulcowego, rodzaj hamulców (tarczowe, bębnowe),
typ sterowania i typ zwalniacza. Kolejna część opisuje tor pomiarowy czyli rodzaj nawierzchni i
pochylenia podłużne i poprzeczne. Ostatni fragment okienka dialogowego pozwala na wybranie
lub wpisanie (wklejenie) folderu z danymi pomiarowymi oraz wybór plików pomiarowych do
analizy. Wybór folderu pomiarowego może być wykonany za pomocą małego przycisku […],
umieszczonego tuż za polem edycyjnym ‘Folder z plikami pomiarowymi’. Po naciśnięciu tego
przycisku, na ekranie pojawia się kolejne okienko umożliwiające wybór folderu zawierającego
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pliki pomiarowe.

Nazwa pliku, w którym generowany jest raport tworzona jest automatycznie z wykorzystaniem
nazwy maszyny (na przykład ‘Raport_ham_510C.txt’). Jeżeli w folderze pomiarowym istnieje już
plik raportu o identycznej nazwie, wówczas na ekranie pokazuje się okienko ostrzegawcze,
informujące że raport o takiej nazwie już istnieje i pytanie czy go zastąpić. Jeśli wybierze się
opcję ‘nie’, wówczas generowany jest plik raportu o identycznej nazwie, jaka już istnieje, z
dodatkowym licznikiem ( _1, _2,…itd.).

Kolejne okienko zawiera informacje dotyczące rodzaju pomiaru oraz rozkładu kanałów
pomiarowych istotnych z punktu widzenia tworzonego raportu. Wybiera się opisy dotyczące:
obciążenia maszyny, typu hamowania i stanu hamulców. Druga sekcja okienka dotycząca kanałów
pomiarowych, pozwala na wskazanie kanału pomiarowego na którym była rejestrowana określona
wielkość. Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie wartości zmierzonych wielkości w punktach
charakterystycznych, na przykład wartość początkowa siły, od której przyjmujemy zadziałanie
hamulca. Naciskając przycisk Wstecz, można wrócić do poprzedniego okienka dialogowego,
natomiast wybór przycisku Anuluj spowoduje zakończenie pracy z opcja Badania hamulców.
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Przycisk Wykonaj uruchamia obliczenia.
Obliczenia mogą być wykonane dla trzech wariantów; uwzględniamy sygnały:
1. siła na pedale hamulca, ciśnienie, prędkość jazdy i przemieszczenie,
2. siła na pedale hamulca,  prędkość jazdy i przemieszczenie,
3. ciśnienie, prędkość jazdy i przemieszczenie.
W okienku dialogowym znajdują się między innymi znaki większości i mniejszości. Należy je
interpretować następująco. Przykładowo, siła na pedale hamulca w punkcie charakterystycznym
'A' powinna być większa od 2.5 [daN]. Punkty charakterystyczne pokazano na ostatnim rysunku
tego paragrafu. Pierwszy wariant obliczeń pokazano poniżej.

W przypadku drugim, sygnał ciśnienia jest wyłączony z analizy.
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Trzeci wariant z wyeliminowanym sygnałem siły na pedale hamulca, pokazano na kolejnym
rysunku:
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Najdokładniejsze wyniki można uzyskać dla pierwszego wariantu obliczeń.

Jeżeli w folderze pomiarowym istnieje plik z opisem kanałów ‘Opis_kan_iot’, wówczas program
zapyta czy go pozostawić czy też wygenerować plik z nową zawartością. Najczęstszą
odpowiedzią jest ‘Nie’.

Na ekranie pojawia się zestaw okienek, w których prezentowane są przebiegi zmierzonych
wielkości. W tle realizowane są analizy przebiegów i generowane są dane do raportu. Po
narysowaniu wszystkich przebiegów, program zapyta czy są one poprawne, czy mogą być
uwzględnione w raporcie. Jeśli wybrana zostanie odpowiedź ‘Tak’, to wyniki analizy zostaną
zapisane w raporcie. Jeżeli jest to kolejny zestaw wyników w danej sesji, wówczas zostaną one
dopisane do poprzednich wyników.
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W następnym kroku, program zadaje pytanie czy będzie kontynuowana analiza przebiegów, czy ma
powrócić do wyboru kolejnego pliku pomiarowego.
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Jeśli wybrana zostanie opcja kontynuacji analizy, możliwe będą różne rodzaje  przetwarzania
przebiegów, dostępne w programie, na przykład pokazane poniżej.
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Po wykonaniu analiz, program zapyta czy kontynuować podgląd zawartości plików. Jeśli wybrana
zostanie opcja ‘Tak’ wówczas analiza będzie kontynuowana a opcja ‘Badania hamulców’ zostanie
wyłączona. W przeciwnym przypadku (‘Nie’), program powraca do okienka dialogowego
‘Badanie hamulców...’ i całość procesu może być powtórzona.
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Poniżej przedstawiono przykładowy wydruk raportu:

*** Sprawozdanie z badań hamulców według normy PN-EN ISO 3450 ***

*** Maszyna:

Rodzaj maszyny  510C

Producent  HSW S.A.

Typ 1

Nr fabryczny  1000

Rok produkcji  2007

Stan układu hamulcowego  Dobry

*** Masa maszyny i rozkład masy podczas badań:

Masa  7900 

Przód    

Tyl      

*** Masa maszyny i rozkład masy zatwierdzone przez producenta:

Masa  7800 

Przód         

Tyl         

*** Ogumienie - przód maszyny:

Rozmiar  16,9 x 24 
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Liczba przekładek  2  

Typ bieżnika              

Ciśnienie              

*** Ogumienie - tył maszyny:

Rozmiar  16,9 x 24 

Liczba przekładek  1  

Typ bieżnika              

Ciśnienie              

*** Układ hamulcowy:

Typ układu hamulcowego  hydrauliczny

Hamulce  tarczowe

Sterowanie  nożne

Zwalniacz  brak

*** Tor pomiarowy:

Nawierzchnia  asfalt

Pochylenie podłużne  .5

Pochylenie poprzeczne  1

*** Rodzaj pomiaru => maszyna bez obciążenia

              => hamowanie hamulcem roboczym

              => hamulce zimne

 plik pomiarowy => wyniki_2.iot

 punkt   t[s] F[daN] p[bar] V[km/h]  S[m]

   A  2.27  1.52   0.14  38.48  211.56

   B 32.79 14.80   0.42  38.17  217.08

   C 33.50 20.41   5.42  33.54  224.22

   D 36.20 17.57   5.28   0.20  236.87

 punkt A - naciśnięcie hamulca

 punkt B - początek wzrostu ciśnienia w układzie hamulcowym

 punkt C - początek stabilnego (maksymalnego) poziomu ciśnienia

 punkt D - zatrzymanie maszyny

 maks. siła = 21.42 [daN]

 maks. ciśnienie = 5.50 [bar]

 maks. prędkość = 47.52 [km/h]

 prędkość w chwili rozpoczęcia hamowania = 38.48 [km/godz]

 maks. droga zatrzymania według normy   = 18.56 [m]

 droga zatrzymania  = 25.32 [m]

*** Droga zatrzymania nie spełnia wymagań normy !!!

*** Rodzaj pomiaru => maszyna bez obciążenia

              => hamowanie hamulcem roboczym

              => hamulce nagrzane

 plik pomiarowy => wyniki_8.iot
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 punkt  t[s] F[daN] p[bar] V[km/h]  S[m]

   A 24.82 1.52   0.20  39.64  171.81

   B 25.19  13.79   0.41  38.79  175.88

   C 27.19  23.18   6.70  14.78  191.95

   D 28.34  13.66   5.51   0.20  193.84

 punkt A - naciśnięcie hamulca

 punkt B - początek wzrostu ciśnienia w układzie hamulcowym

 punkt C - początek stabilnego (maksymalnego) poziomu ciśnienia

 punkt D - zatrzymanie maszyny

 maks. siła = 27.78 [daN]

 maks. ciśnienie = 6.80 [bar]

 maks. prędkość = 40.52 [km/h]

 prędkość w chwili rozpoczęcia hamowania = 39.64 [km/godz]

 maks. droga zatrzymania według normy  = 19.40 [m]

 droga zatrzymania  = 22.02 [m]

*** Droga zatrzymania nie spełnia wymagań normy !!!

*** Rodzaj pomiaru => maszyna bez obciążenia

              => hamowanie hamulcem awaryjnym

              => hamulce nagrzane

 plik pomiarowy => wyniki_20.iot

 punkt   t[s] F[daN]  [bar] V[km/h]  S[m]

   A  23.78   1.52   0.17  38.62  170.81

   B  24.04  18.44   0.44  38.03  173.55

   C  24.82  30.14   8.06  34.21  181.57

   D  28.43  14.53   6.25   0.20  198.57

 punkt A - naciśnięcie hamulca

 punkt B - początek wzrostu ciśnienia w układzie hamulcowym

 punkt C - początek stabilnego (maksymalnego) poziomu ciśnienia

 punkt D - zatrzymanie maszyny

 

 maks. siła = 33.19 [daN]

 maks. ciśnienie = 8.16 [bar]

 maks. prędkość = 40.83 [km/h]

 prędkość w chwili rozpoczęcia hamowania = 38.62 [km/godz]

 maks. droga zatrzymania według normy = 37.33 [m]

 droga zatrzymania  = 27.76 [m]

*** Droga zatrzymania spełnia wymagania normy

Na kolejnym rysunku pokazano przykładowo charakterystyczne miejsca, w których odczytywane są
dane do zestawień: punkt, t[s], F[daN], p[bar], V[km/godz] i S[m]. Miejsca te oznaczono
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pionowymi liniami z opisami: ‘A’, ‘B’, ‘C’ i ’D’.
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Badanie skrzyń biegów

Wyznaczanie mocy i energii tarcia sprzęgieł
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Wyznaczanie mocy i energii tarcia sprzęgieł

Ten moduł programu dotyczy badań skrzyń biegów typu ‘Power Shift’, na przykład SB 3300.
Aktualnie uwzględnione są tylko wybrane przełączenia: 1f-2f, 1f-3f, 1f-1r, 2f-1f, 2f-3f, 2f-2r, 3f-
1f, 3f-2f, 3f-3r, 1r-1f, 2r-2f i 3r-3f.
W celu wyznaczenia mocy i energii tarcia sprzęgieł zalecana jest następująca kolejność
postępowania (jedna z możliwych):
1. Należy wybrać plik pomiarowy (‘Plik | Wybierz plik’).
2. Wybrać dowolny przebieg lub nałożyć na siebie wybrane przebiegi, na przykład jak na rysunku:

3. Włączyć opcję 'Raporty | Badania skrzyń biegów | Wyznaczanie mocy i energii tarcia sprzęgieł'.
Po wybraniu tej opcji, na ekranie pojawia się okienko dialogowe:
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Okienko zawiera wykaz sygnałów pomiarowych wykorzystywanych w pomiarach skrzyń
biegów typu ‘Power Shift’. W okienku można przyporządkować określone sygnały do
rzeczywistych kanałów pomiarowych. Klikając na czarny trójkącik z prawej strony, każdego z
pól edycyjnych, można przyporządkować nazwę właściwego sygnału pomiarowego, na danym
kanale pomiarowym. Zatem pomiary skrzyń biegów można wykonywać przy dowolnej
kolejności mierzonych sygnałów a podczas wyznaczania mocy i energii tarcia należy tę
kolejność uwzględnić w okienku dialogowym.
W celu wyznaczenia mocy i energii tarcia sprzęgieł, nie wszystkie pokazane sygnały są
niezbędne. Można pominąć sygnały ‘Moment wejściowy PHK - M1’ oraz ‘Obroty wejściowe
PHK – n1’.
W dolnej części okienka znajdują się dwie opcje wyboru: ‘Pokaż przebiegi mocy’ oraz ‘Pokaż
przebiegi energii’. Jeżeli dana opcja jest zaznaczona na przykład ‘Pokaż przebiegi mocy’, to
wówczas na ekranie prezentowane są dodatkowo przebiegi mocy na poszczególnych
sprzęgłach. Naciśnięcie przycisku Dalej powoduje uaktywnienie opcji wyznaczania mocy i
energii.

4. W kolejnym kroku należy wybrać obszar (tak jak przy powiększaniu fragmentu ekranu) wokół
wybranego punktu przełączenia (fazy przełączania biegów). Najlepiej wybierać obszar o dość
wąskim zakresie czasu wokół punktu przełączania, jak pokazano poniżej.
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W tle rozpoznawany jest stan przełączenia na przykład ‘2r na 2f’,  wyznaczane są przebiegi
mocy i energii w czasie, na poszczególnych sprzęgłach i w efekcie uzyskujemy wybrany,
powiększony fragment ekranu z przebiegami sygnałów wybranych wcześniej oraz przebiegami
mocy i energii. W prawym, górnym rogu ekranu pojawia się rozpoznana faza przełączenia np.
‘faza 2r-2f’. 
Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu.
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W przypadku nie rozpoznania fazy przełączenia, co może mieć miejsce jeżeli wybierzemy zbyt
duży obszar wokół punktu przełączenia, opis fazy jest niepełny lub złożony z dwóch
sąsiadujących przełączeń. Może również pojawić się komunikat:

Należy wówczas ponownie wybrać obszar wokół interesującego nas punktu przełączenia.
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Wybrane przełączenie można dalej powiększać w celu dokładniejszej analizy przebiegów. Po
włączeniu opcji ‘kursor – pionowa linia’, można na bieżąco analizować zmianę
poszczególnych wielkości, w tym mocy i energii, w czasie.
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Po wykonanej analizie wybranego przełączenia, w tym na przykład zrzucie ekranów do plików
typu ‘*.bmp’, można wyłączyć ‘kursor – pionowa linia’ i prawym klawiszem wycofać się do
ekranu z pełnym, podstawowym zapisem przebiegów (bez mocy i energii) i ponownie wybrać
do analizy kolejne przełączenie.
Dodatkowo w tle, w pliku ‘Extrema_mocy_energii.txt’ (plik w katalogu z analizowanymi
wynikami pomiarów), zapisywane są maksymalne i minimalne wartości mocy i energii dla
poszczególnych sprzęgieł, przed przełączeniem i po przełączeniu. Poniżej przedstawiono zapis
fragmentu pliku (tylko moce).

przeł. max|min. moc w sprzęgle [kW]
F/R 1 2 3

przed po przed po przed po przed po
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 8.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 2.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 2.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 4.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 2.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2f-1f     2.|   0.   0.|   0. 27.| -208. 0.|   0.  788.| -112. 0.|      0. 0.|   0. 0.|   0.
2f-1f     2.|   0.   0.|   0. 15.| -208. 0.|   0.  788.| -112. 0.|      0. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 7.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0. 862.|  -75. 2.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
2r-2f 395.|  -3. 10.|  -2. 0.|    0. 0.|   0 . 862.|  -75. 2.| -105. 0.|   0. 0.|   0.
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Badania sztywności

Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn itp.
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Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn itp.

W badaniach sztywności rejestruje się dwa sygnały: sygnał siły oraz przemieszczenia (ugięcia).
Przykładowe przebiegi przemieszczenia i siły pokazano na rysunku poniżej:

Na kolejnym rysunku przedstawiono obydwa sygnały na wspólnym wykresie.
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Poprzez eliminację czasu uzyskuje się zależność siły od przemieszczenia, jak pokazano na
przykładowym rysunku dla przypadku amortyzatora.
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Przedstawione rysunki służą tylko do podglądu uzyskanych wyników badań a właściwą analizę
wyników oraz generację raportu przeprowadza się korzystając z następującego okienka
dialogowego:
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Okienko to jest podzielone na trzy części: 'Badanie', 'Obiekt badań' oraz 'Wyniki'. W pierwszej
części należy wprowadzić, w odpowiednim formacie, datę badania i tytuł sprawozdania. Część
druga dotyczy obiektu badań. Należy wybrać lub wprowadzić typ obiektu i nazwę producenta.
Dodatkowo można wybrać lub wprowadzić twardość materiału obiektu, numer rysunku oraz numer
egzemplarza, jeśli bada się większą ilość takich samych obiektów. W części trzeciej 'Wyniki'
należy wybrać lub wprowadzić kanał przemieszczenia oraz kanał siły. Wybiera się również
wartość siły dla jakiej chcemy znaleźć ugięcie (wydłużenie) obiektu badań. Pole edycyjne 'Wart.
progowa siły' jest używane w przypadku problemów z automatycznym odczytem ugięć. Wartość
zerowa w tym polu (ustawienie standardowe) pozwala na pracę automatyczną natomiast wartość
dodatnia daje użytkownikowi możliwość ingerencji w interpretację wyników pomiarów. Kolejne
pole edycyjne umożliwia wybór maksymalnej wartości stopnia wielomianu jakim aproksymuje się
zależność siły od przemieszczenia i przemieszczenia od siły. Przyjęto zmienność stopnia
wielomianu w zakresie 15. Ostatnim elementem trzeciej części okienka jest możliwość
zaznaczenia opcji 'Zmiana parametrów filtracji'. Jeśli to pole nie jest zaznaczone wówczas
program używa wstępnie wybrany filtr oraz jego parametry. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na
ekranie pojawia się okienko pozwalające na wybór typu filtra i określenie jego parametrów.
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W przypadku wybrania filtra FIR i użycia przycisku Zatwierdź, uruchamiane jest kolejne okienko
dialogowe, pozwalające na wybranie szczegółowych danych dla tego typu filtra.
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Przycisk Zestawienie, w okienku 'Badania sztywności', służy do porównań zestawień
charakterystyk i jego działanie będzie omówione dalej. Po wypełnieniu okienka i naciśnięciu
przycisku Dalej należy wybrać folder oraz odpowiedni plik z wynikami pomiarów. Należy
pamiętać o wybraniu właściwego typu pliku (na przykład rozszerzenia *.iot, *.mec itd).

Po wybraniu pliku pomiarowego, w tle, odbywa się jego przetwarzanie: składanie sygnałów,
filtracja, aproksymacja wielomianami oraz generacja raportu. Wszystko to odbywa się
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automatycznie bez udziału użytkownika.

Poniżej przedstawiono przykładowy rysunek na którym pokazano przefiltrowany przebieg siły w
funkcji przemieszczenia oraz jego aproksymacje różnymi stopniami wielomianu (14).

Efektem końcowym analizy jest wygenerowany raport, w którym umieszczone są wszystkie
niezbędne dane wejściowe oraz wyniki. Formuły aproksymujące zależność siły od
przemieszczenia (i przemieszczenia od siły) umożliwiają wyznaczenie na przykład dowolnych
wartości siły dla określonego przemieszczenia (ugięcia, wydłużenia). Raport jest otwierany
automatycznie za pomocą notatnika (jest również zapisany w folderze pomiarowym). Można go w
tym miejscu przeglądnąć, poddać edycji i ewentualnie wydrukować.
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Zamknięcie podglądu raportu powoduje powrót do głównego okienka dialogowego, gdzie można
kontynuować analizy dla nowych plików pomiarowych lub innych obiektów czy też dla innych
stopni wielomianu.

Jeżeli w głównym okienku dialogowym 'Badania sztywności' użyjemy przycisku Zestawienie,
wówczas na ekranie pojawi się kolejne okienko 'Zestawienie charakterystyk sztywności', w
którym prezentowane będą wszystkie, obecne w katalogu, wyniki wykonanych analiz (zapis
charakterystyk). W tym miejscu należy dokonać wyboru charakterystyk które chcemy ze sobą
porównać. 
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Użycie przycisku Kontynuuj generuje na ekranie rysunek z zestawem porównywanych
charakterystyk sztywności. Poniżej pokazano przykładowy rysunek z zestawem charakterystyk.
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Badania charakterystyk trakcyjnych

Charakterystyki trakcyjne => spycharki

Charakterystyki trakcyjne => ładowarki
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Charakterystyki trakcyjne => spycharki

Ten fragment oprogramowania służy do generacji wykresów niezbędnych w raportach z badań
charakterystyk trakcyjnych spycharek. Wyróżniono kilka typów charakterystyk, pokazanych w
okienku dialogowym:

Wybranie dowolnej z opcji powoduje jednokrotne pojawienie się klasycznego okienka wyboru
folderu. W okienku tym należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki z pomiarów
charakterystyk trakcyjnych.

W zależności od wybranego typu charakterystyki, program automatycznie poszukuje odpowiednich
plików pomiarowych, w wybranym folderze i wykorzystuje je do generacji wykresów. Na
przykład wybranie opcji 'Zestawienie sił uciągu' powoduje narysowanie na ekranie wykresu jak
poniżej.
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Taki rysunek jest równocześnie zapisywany do pliku typu '*.bmp' na dysku komputera. Rozmiary
okienka rysunkowego mogą być dowolnie zmieniane a każda taka zmiana wiąże się z nowym
zrzutem rysunku do pliku. Nazwy plików rysunkowych są generowane automatycznie.

Kolejny rysunek przedstawia zestawienie mocy uciągu.
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Jeśli wybierze się opcje 'Poszczególne biegi', wówczas uruchomione zostaje okienko Otwórz, w
którym należy wskazać plik pomiarowy z wynikami dla konkretnego biegu.
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Na przykład wybranie drugiego pliku (TD-xx_20001_2015.07.22_2.txt) pozwala uzyskać
odpowiednią charakterystykę trakcyjną.
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Kolejna opcja 'Zestawienie sił uciągu' generuje rysunek pokazany poniżej. Tym razem jest
zestawienie sił uciągu w funkcji przełożenia kinematycznego przekładni hydrokinetycznej.
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Ostatnia opcja pozwala wygenerować zależność oporów holowania oraz mocy oporów holowania
w funkcji prędkości jazdy maszyny.
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Charakterystyki trakcyjne => ładowarki

Okno
Kaskada

Tytuły

Aktywne okno

Wykaz istniejących okien
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Kaskada

Wyświetla okna w postaci kaskady jak pokazano przykładowo na rysunku:
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Tytuły

Wyświetla okna według tytułów:
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Aktywne okno

Ustawia okno aktywne na pierwszym planie.
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Wykaz istniejących okien

Wyświetla wykaz istniejących okien (tylko jedno z nich jest aktualnie otwarte – możliwe są na nim
operacje).
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Pomoc
Pomoc programu

Zmiany w tej wersji

Strona programu

Sprawdź możliwość uaktualnienia

O programie
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Pomoc programu

Aktualnie wyświetlana pomoc.
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Zmiany w tej wersji

Opcja zawiera informacje o głównych zmianach wprowadzonych w danej wersji programu.
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Strona programu

Po wybraniu tej pozycji menu, w przeglądarce internetowej, otwierana jest witryna internetowa
programu ‘Analiza’.

Witryna zawiera wiele informacji związanych z systemem, jak również pozwala na pobranie
najnowszych wersji programu.

http://www.system-analiza.com
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Sprawdź możliwość uaktualnienia

Program uruchamia automatyczną aktualizację raz na miesiąc. Istnieje również możliwość
uruchomienia aktualizacji na życzenie, w dowolnej chwili podczas pracy programu. Po wybraniu
pozycji menu 'Pomoc | Sprawdź możliwość uaktualnienia', rozpoczyna się proces aktualizacji
programu. Na ekranie pojawiają się kolejno okienka informacyjne oraz dialogowe, które
pozwalają na uaktualnienie programu.

Jeżeli zainstalowana w komputerze wersja jest identyczna z umieszczoną na serwerze, wówczas
program kończy proces aktualizacji komunikatem pokazanym poniżej

Naciśnięcie przycisku Kontynuuj wznawia normalną pracę programu. 

Jeżeli na serwerze nie ma programu instalacyjnego, to wyświetlany jest komunikat: 

Jeśli na serwerze będzie nowsza wersja programu wówczas rozpoczyna się proces pobierania
programu. Może to trochę potrwać w zależności od prędkości połączenia z internetem. Na ekranie
pojawia się okienko dialogowe:

Po pobraniu programu wyświetlona zostaje informacja (różna, w zależności od systemu
operacyjnego i oprogramowania antywirusowego) na przykład jak poniżej:
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Wybranie przycisku Nie uruchamiaj przerywa proces instalacji nowej wersji programu i pokazuje
się komunikat:

Naciśnięcie przycisku Uruchom, w okienku dialogowym, pozwala na rozpoczęcie procesu
instalacji nowej wersji programu. Instalacja przebiega bez ingerencji użytkownika.

Po zakończeniu instalacji, można kontynuować pracę na starej wersji programu lub zamknąć
program i uruchomić go ponownie już w najnowszej wersji.
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O programie

Krótka informacja o programie i autorze.
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Dodatkowe informacje

Historia programu

Kontakt



Analiza

555 / 571

Historia programu
Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach programu
'Analiza' (opisy zmian zostały wprowadzone dopiero od wersji Analiza wer.1.6):

Analiza wer.1.0   2001.06
Analiza wer.1.1   2001.10
Analiza wer.1.2   2001.12
Analiza wer.1.3   2001.12

Analiza wer.1.3   2002.01
Analiza wer.1.4   2002.02
Analiza wer.1.5   2002.02

Analiza wer.1.6   2002.04:
· zmieniony układ menu (położenie opcji i opisy)
· łączenie plików pomiarowych (aktualnie tylko ‘*.mea’)
· synchronizacja plików ‘*.mea’ i ‘*.asc’
· zapis przebiegów lub ich fragmentów w plikach Analizy oznaczonych jako ‘*.ana’:
- możliwość selekcji i zapisu tylko wybranych przebiegów pomiaru
- znaczne zmniejszenie rozmiarów plików pomiarowych (np ‘*.asc’)
- wycinanie fragmentów pojedynczych przebiegów lub całych grup przebiegów (nałożenie
okienek)
- dla wyciętych fragmentów przebiegów możliwość tworzenia wykresów Yi_Yj (histereza -
pojedyncze pętle)
· wskaźnik myszki dopasowany do stanu programu (np informacja o zakończeniu operacji)
· czytanie plików pomiarowych z komputera pomiarowego Trunsduction (‘*.asc’)
· udoskonalony 'Wybór pliku' => pliki najczęściej otwierane, decydują o przyjmowanym

podstawowym rozszerzeniu plików, w okienku Open
· zmieniony i rozszerzony opis plików ('Wybór pliku')
· rozbudowany plik pomocy

Analiza wer.1.7   2002.06:
· czytanie plików pomiarowych z urządzenia VZM 300 (pliki ‘*.csv’)
· czytanie plików pomiarowych z urządzenia Hydrotechnik (pliki ‘*.txt’)
· okienka dialogowe dla wybranych opcji
· zmieniona obsługa niektórych plików typu 'Opis_ozn_xxx' (jeżeli nie ma pliku to zostaje

wygenerowany)
· nakładanie okienek - wykresy Yi_Yj => dla wielu Yj

Analiza wer.1.8   2002.08.01:
· wprowadzenie możliwości całkowania przebiegów
· pełna wersja pliku pomocy
· ulepszona obsługa pomiarów (opcja 'Pomiar')
· transmisja danych MGCpus => komputer (obsługa dysku PCMCIA)
· zmiany w opcjach menu

Analiza wer.1.9   2002.10.11:
· wersja sieciowa
· rozbudowa pliku pomocy
· obliczanie naprężeń dla przypadku rozety prostokątnej
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Analiza wer.2.0   2002.11:
· ulepszona obsługa rejestratorów korzystających z karty PCMCIA (Advantech)
· obliczanie przebiegów naprężeń głównych dla przypadku rozety dwutensometrycznej
· obliczanie przebiegów naprężeń głównych dla przypadku rozety typu delta
· automatyczna generacja plików 'Opis_kan_...' dla wszystkich typów danych
· wersja DEMO dla przypadku nielegalnej instalacji programu 
· zapis przebiegów lub ich fragmentów nie tylko do plików ‘*.ana’ ale również do plików typu

‘*.asc’
· synchronizacja plików typu ‘*.mea’ (mostek MGCplus) i ‘*.asc’ (komputer pomiarowy

Trunsduction)
· rozbudowana obsługa czytania plików typu ‘*.dat’, ‘*.dbt’
· znacznie powiększone dopuszczalne długości ścieżek (dostęp do plików dla złożonych

katalogów)
· rozbudowa pliku pomocy
· ulepszony interfejs

 Analiza wer.2.1   2002.12:
· obsługa opcji "Operacje na kanałach" poprzez okienko dialogowe
· możliwość wyboru przebiegów za pomocą okienek dialogowych dla opcji:
=> "Usuń szumy w 'n'- przebiegach",
=> "Filtruj 'n'- przebiegów", 
=> "Aproksymuj 'n'- przebiegów"
· ulepszona obsługa MS Excel:
=> uruchamianie tylko jednej kopii MS Excel,
=> kontrola plików ‘*.txt’, zabezpieczenie przed nadpisywaniem
· modyfikacje pliku pomocy

Analiza wer.2.2   2003.04:
· wprowadzona obsługa karty PCMCIA firmy IOtech (16 kanałów, rozdzielczość 12 bitów) =>

pomiary, wizualizacja (off-line) i analiza wyników
· nowy typ danych ‘*.iot’ => zapis binarny wyników pomiarów kartą PCMCIA firmy IOtech

(możliwy również zapis do plików typu ‘*.asc’)
· wprowadzenie pasków zaawansowania dla czytania danych
· zapis plików źródłowych w formacie swobodnym (Fortran 90) => lepsza diagnostyka w

przypadku pojawienia się błędów
· opcja kursora skojarzonego z pionową linią
· poprawiona obsługa dla pojedynczego kanału (umożliwiony dostęp do obliczeń: pochodne,

całki, itd)
· poprawione wyłączanie opcji dla rozet
· poprawiona obsługa kasowania plików w opcji "Kopiowanie i kasowanie plików' (MGCplus)
· modyfikacje prezentacji przebiegów (opisy, kolory)
· modyfikacje pliku pomocy

Analiza wer.2.3   2003.07.16:
· wprowadzenie obsługi miernika THERM (pomiary temperatury),
· pasek zaawansowania dla opcji kopiowania pliku (obsługa MGCplus); możliwość przerwania

kopiowania w dowolnej chwili,
· wprowadzenie opisów nagłówków na rysunkach, z wyborem ich położenia na stronie,
· wyświetlanie wartości rzędnych (w kolorach odpowiadających przebiegom) dla przypadku
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składanych przebiegów typu Yi(t) i opcji 'Kursor pionowa linia',
· komunikaty w przypadku braku podłączenia lub niewłaściwego ustawienia urządzeń

pomiarowych,
· rozszerzenie synchronizacji plików, dla skojarzenia MGCplus i karty PCMCIA firmy IOTech, o

pliki binarne typu '*.iot',
· możliwość uruchomiania darmowych programów '602Photo' i '602Tab', w przypadku trudności

z dostępem odpowiednio do 'MS Photo Editor' i 'MS Excel',   
· dostosowanie komunikatów do systemów Windows'2000 i Windows'XP,
· modyfikacje pliku pomocy.

Analiza wer.2.4   2003.09:
· modyfikacje w sposobie obsługi miernika THERM (pomiary temperatury); możliwość wyboru

portu pomiarowego (COM1, COM2) oraz prędkości transmisji za pomocą okienka
dialogowego, 

· uzależnienie długości opisów nagłówków na rysunkach od sposobu wyświetlania na ekranie (w
poziomie, w pionie) oraz wybranej rozdzielczości ekranu, 

· usunięcie opcji '/Analiza/Wstaw znacznik' a wprowadzenie w zamian opisów w dowolnym
miejscu na rysunkach; opisy są skojarzone ze znacznikami w postaci linii lub strzałki (znaczniki
te można wprowadzać za pomocą okienka dialogowego w czterech kierunkach),

· rozszerzenie synchronizacji plików, dla skojarzenia MGCplus i karty PCMCIA firmy IOTech, o
pliki binarne typu 'pomiar.iot', 

· integracja oprogramowania 'Hydrocomsys/Win', czyli umożliwienie obsługi urządzenia
pomiarowego Hydrotechnik z poziomu systemu 'Analiza'. W efekcie uzyskujemy możliwość, w
ramach systemu 'Analiza', realizacji monitoringu, rejestracji wyników pomiarów, obróbki
graficznej czy też uruchomienia innych usług oferowanych przez to oprogramowanie, na
przykład zamiany plików pomiarowych Hydrotechnika ‘*.mwf’ na pliki typu ‘*.txt’,

· wprowadzenie opcji 'Kursor pozioma linia'.

Analiza wer.2.5   2003.11:
· zastosowano profesjonalny instalator programu, 
· rozbudowano okienko dialogowe 'opis przebiegu' o możliwość wyboru rozmiaru znaków oraz

koloru czcionki, 
· dołączono opcję usuwania ostatnio wprowadzonego opisu przebiegu, 
· wprowadzono możliwość programowego przesuwania przebiegów naprężeń (zerowania) - pliki

typu '*.mea',
· wprowadzono nową 'Pomoc' programu.

Analiza wer.2.6   2004.01.25:
· poprawiono opcje 'Filtruj przebieg' i 'Filtruj n-przebiegów',
· wprowadzono filtr rekursywny drugiego rzędu,
· umożliwiono automatyczną, wielokrotną filtrację wszystkich lub wybranych kanałów,
· rozszerzono możliwość operacji na kanałach, z jednego, do wielu dodatkowych kanałów,
· dołączono licznik cykli do okienka dialogowego pomiaru temperatur,
· wprowadzono nową opcję główną 'Raporty' a w niej pierwszą podopcję pod tytułem

'Charakterystyka zmiennika'. Podopcja ta służy do automatycznej generacji charakterystyk
zmiennika, na podstawie wyników badań,

· modyfikacje pliku pomocy.

Analiza wer.2.7   2004.04:
· zmodyfikowano obsługę dysku PCMCIA w urządzeniu pomiarowym MGCplus, 
· wprowadzono obsługę 16 bitowej karty pomiarowej PCMCIA,  firmy IOtech,
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· dostosowano program do systemu Windows'XP (Home i Professional Edition).

Analiza wer.2.8   2004.07:
· wprowadzono nowe opcje w obsłudze obu typów kart pomiarowych PCMCIA, firmy IOtech:
 - wersje standard,
 - wersje rozszerzone,
· w wersjach standard:
a. dodano możliwość wyboru ścieżki zapisu plików,
b. zmieniono sposób ustalania wartości początkowych dla: częstotliwości, czasu pomiaru i

zakresu napięć,
· w wersjach rozszerzonych wprowadzono:
a. możliwość wprowadzania ścieżki zapisu plików,
b. wprowadzono zachowanie wartości początkowych dla: częstotliwości, czasu pomiaru i

zakresów napięć, w kolejnych cyklach pomiarowych,
c. wybór dowolnych skojarzeń kanałów pomiarowych,
d. wybór różnych wzmocnień dla poszczególnych kanałów,
e. podgląd on-line przebiegu pomiarów,
f. wybór kanałów do podglądu on-line,
g. możliwość przerywania pomiarów,
· poprawiono obsługę wątków w programie,
· rozbudowano opcję pomiaru za pomocą miernika THERM,
· dołączono nową podopcję w opcji pliki: 'Operacje na plikach: *.mea', pozwala ona na

realizację działań na całych plikach, (wszystkie kanały pomiarowe) na przykład dodawanie,
odejmowanie przebiegów,

· rozbudowano opcję generacji raportów dla badań zmienników momentu,
· uaktualniono plik pomocy.

Analiza wer.2.9   2004.10:
· znacznie zmniejszono obciążenie procesora oraz przyśpieszono uruchamianie niektórych opcji i

programów zewnętrznych na przykład Paint, Excel,
· wprowadzono zmiany w obsłudze kart pomiarowych PCMCIA, firmy IOtech:
a. w wersjach standard:
- kontrola nadpisywania plików,
b. w wersjach rozszerzonych:
- kontrola nadpisywania plików,
- podgląd on-line przebiegu pomiarów może być dodatkowo wyskalowany w jednostkach

rzeczywistych,
- wprowadzono kontrolę zgodności ilości kanałów zaznaczonych z zadeklarowaną ilością

kanałów,
- wstawiono dodatkowy przycisk 'Cofnij', umożliwiający powrót do poprzedniego okienka

dialogowego,
· w opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznej' wprowadzono:
a. trzy opcje: 'Charakterystyki bezwymiarowe','Opory przepływu', 'Opory własne',
b. wprowadzono automatyczną generację wykresów charakterystyk bezwymiarowych ('id', 'eta',

'fm' i 'K' w funkcji 'ik'),
c. dla opcji 'Opory przepływu' uruchomiono automatyczną generację arkusza pomiarowego,
d. zastosowano nową, trzecią procedurę filtracji,
· uruchomiono obsługę pomiaru charakterystyk trakcyjnych (wersja prototypowa):
a. pomiar kartami IOtech 12/16 bit w wersji rozszerzonej,
b. możliwość podglądu on-line przebiegu mierzonej siły,
· poprawiony sposób uruchamiania programu Hydrotechnik 5000,
· ulepszono procedurę modyfikacji skal rysunków,
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· zmodyfikowano plik pomocy.

Analiza wer.3.0   2005.02:
· zmieniono kolejność opcji głównych programu oraz opcję Pomiar zastąpiono dwoma opcjami:
- Pomiar_dowolne - pomiary dowolnych wielkości
- Pomiar_specjalne - pomiary specjalne np: charakterystyk trakcyjnych, pomiary cieplne,
tensometryczne,
· w opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznej':
a. zmodyfikowano generację wykresów charakterystyk bezwymiarowych,
b. wprowadzono generację charakterystyk bezwymiarowych bez pomiaru dla ik=0,
c. wprowadzono generację wykresów charakterystyk oporów przepływu,
d. dla opcji 'Opory własne':
- wprowadzono generację wykresu charakterystyki oporów własnych (wraz z aproksymacją
charakterystyki wielomianem, metodą najmniejszych kwadratów błędów),
- uruchomiono generację arkusza pomiarowego,
· rozbudowano obsługę pomiaru charakterystyk trakcyjnych,
· poprawiono i rozbudowano obsługę pomiarów cieplnych (miernik Therm),
· poprawiono obsługę synchronizacji plików,
· usunięto opcję Pomiary | Podgląd wyników (została zastąpiona opcjami w okienkach

dialogowych lub zmienna z nią związana ma ustaloną wartość),
· zmodyfikowano plik pomocy.

Analiza wer.3.1   2005.05:
· pomiary cieplne:
a. opcję 'Pomiary_dowolne | Miernik Therm | Rejestrator_10kan' przystosowano do dowolnych

pomiarów cieplnych, realizowanych z wykorzystaniem miernika Therm,
b. utworzono nową opcję 'Pomiary_specjalne | Pomiary cieplne | Miernik Therm =>

Rejestrator_10kan',
c. dla obu powyższych opcji wprowadzono możliwość pomiaru dla dowolnej ilości termopar z

zakresu 1-10,
d. w opcji 'Pomiary_dowolne ...' udostępniono możliwość edycji opisów termopar,
e. wprowadzono podgląd online, z dynamiczną zmianą skal, dla pomiarów cieplnych, dla opcji

'Pomiary_specjalne ...',
f. dołączono możliwość wybierania lub wpisywania maksymalnej temperatury cieczy

wykorzystywanej do obliczeń kryterium ATD_phk,
· pomiary z wykorzystaniem kart pomiarowych IOtech (rejestratory 16 kanałowe):
a. rozszerzono ilość predefiniowanych częstotliwości (poniżej 1 [p/s]),
b. zmodyfikowano sposób podglądu online,
· zmodyfikowano obsługę pomiaru charakterystyk trakcyjnych:
a. wyniki pomiarów zapisywane we wspólnym pliku zamiast w plikach dla kolejnych biegów,
b. pliki z zapisem siły (*.iot) skorelowane z nazwami plików wynikowych (*.txt) i generowane

automatycznie,
· przeniesiono podopcję 'Pasek stanu' z opcji 'Okno' do opcji 'Widok',
· możliwość uruchamiania przeglądarki internetowej z poziomu programu Analiza, w opcji

'Pomoc | Sprawdź czy jest nowa wersja',
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.2   2005.08:
· pomiary cieplne (opcja 'Pomiary_specjalne'):
a. w okienku 'Wprowadzanie danych dla termopar':
- dołączono wybór zakresów temperatur dopuszczalnych: ATB (93-106), ATD_siln (100-121),

ATD_ur (80-120),
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- wprowadzono kolejną kolumnę dla zaznaczania, które kanały mają być uwzględnione do
wyznaczania współczynnika stabilizacji,

b. wprowadzono kontrolę ilości zaznaczanych kanałów koniecznych do wyznaczenia ATB,
ATD_phk, ATD_siln i ATD_ur,

c. sygnalizacja przekroczenia temperatur dopuszczalnych (związanych z wyznaczaniem ATB,
ATD_phk, ...),
d. pomiary cieplne równocześnie za pomocą miernika THERM i dwukanałowego miernika TES z

możliwością wspólnej prezentacji wyników online i offline,
· rozbudowano obsługę pomiaru charakterystyk trakcyjnych:
a. zmodyfikowano okienka dialogowe, dołączono wyznaczanie niepewności pomiarowej dla siły,
b. wprowadzono kontrolę długości nazw plików,
c. zautomatyzowano zarządzanie plikami pomiarowymi,
d. poprawiono obsługę generacji opisu kanałów ('opis_kan_iot'),
· w opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznej':
a. dla podopcji 'Charakterystyki bezwymiarowe' wprowadzono dwie wersje generacji ilości

punktów charakterystyk,
b. zmieniono sposób wyznaczania charakterystyki oporów własnych (usunięto korekcję zera),
c. wdrożono automatyczny dobór plików 'opis_kan_asc' (_chb, _op, _ow) dla każdej z opcji

pomiarów phk,
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.3  2005.12:
· pomiary cieplne (opcja 'Pomiary_specjalne'):
a. dla okienka 'Pomiar temperatur, obrotów...', dodano możliwość wyboru sposobu wprowadzania

danych:
- wersja 1. obroty silnika, obroty turbiny 
- wersja 2. ilość impulsów na obrót silnika, ilość impulsów na obrót turbiny i czas przejazdu,

b. udostępniono możliwość edycji opisów termopar z zapamiętaniem ich do pliku,
· pomiary cieplne (opcja 'Pomiary_dowolne'): 
a. wprowadzono podgląd online, z dynamiczną zmianą skal, 
b. dla przypadku edycji opisów termopar wprowadzono możliwość zapamiętania ich do pliku,
· pomiary urządzeniem MGCplus:
a. wprowadzono możliwość rejestracji obrotów (z wykorzystaniem indukcyjnych czujników

obrotów), na 2 wybranych kanałach MGCplus,
· rozbudowano obsługę pomiaru charakterystyk trakcyjnych:
a. wprowadzono podgląd online dla przebiegów: siły, mocy, obrotów silnika, obrotów turbiny,

przełożenia kinematycznego i niepewności pomiaru siły, w funkcji prędkości jazdy w kolejnych
pomiarach,

· zmodyfikowano sposób generacji skal osi (automatyczne zwiększanie / zmniejszanie
dokładności opisów osi w funkcji aktualnego stopnia powiększenia rysunku),

· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.4  2006.03:
· w opcji 'Pomiary_dowolne | Miernik Therm' uwzględniono współczynniki korekcyjne termopar,
· w opcji 'Pomiary_specjalne | Pomiary cieplne' uwzględniono współczynniki korekcyjne

termopar,
· znaczne (kilkadziesiąt razy) zmniejszenie obciążenia procesora podczas pomiarów miernikiem

Therm (obie opcje: 'Pomiary_dowolne' i 'Pomiary_specjalne'),
· dla przypadku 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznej': wprowadzono, dla opcji

'Opory przepływu' i 'Opory własne', automatyczną generację opisów rysunków na podstawie
okien dialogowych,

· poprawiono obsługę porównania plików typu '*.mea' (pobieranie plików pomiarowych oraz
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plików 'opis_kan_mea' z różnych katalogów),
· opracowano stronę internetową programu Analiza i umieszczono ją na serwerze (lokalnym)

WRR,
· udostępniono możliwość pobierania bieżących uaktualnień programu Analiza z serwera WRR,
· możliwość uruchamiania oprogramowania obsługującego miernik 5050 firmy Hydrotechnik,
· wprowadzono dodatkowy program obsługi plików graficznych - 'Microsoft Office Picture

Manager' (MS Office 2003),
· zmiana nazw niektórych opcji programu,
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.4.1  2006.05:
· wprowadzono nową wizytówkę programu,
· zmodyfikowano sposób wyświetlania aktualnych współrzędnych myszki - dokładność opisu

współrzędnych została skorelowana z dokładnością opisów osi X i Y,
· rozbudowano plik pomocy.

Analiza wer.3.4.2  2006.06:
· wprowadzono możliwość odczytu danych pomiarowych zapisanych w formacie '4 Byte Integer

LSB...MSB', na dysku PCMCIA urządzenia MGCplus,
· zmodyfikowano obsługę ścieżek do plików w okienkach dialogowych (koniec ścieżki: znaki

'/','\' oraz brak tych znaków).

Analiza wer.3.4.3  2006.06:
· wprowadzono możliwość odczytu danych pomiarowych zapisanych w formacie '2 Byte Integer

LSB...MSB', na dysku PCMCIA urządzenia MGCplus,
· poprawiono obsługę czytania plików różnych typów a w szczególności plików Hydrotechnika

5050,
· udostępniono korzystanie z pliku pomocy w systemach Windows'95 i 98.

Analiza wer.3.4.4  2006.08.28:
· zmodyfikowano witrynę internetową programu Analiza i umieszczono ją na serwerze

zewnętrznym,
· wprowadzono automatyczną aktualizację programu,
· skrócono czas uruchamiania programu,
· znacznie zmniejszono zapotrzebowanie programu na pamięć wirtualną (średnio ponad

dwukrotnie),
· skrócono czas rysowania przebiegów,
· usprawniono konwersję, każdego z formatów zapisu danych, do plików typu '*.ana' i ‘*.asc', 
· zmodyfikowano opcję eksportu danych do programów kalkulacyjnych oraz dołączono eksport

do OpenOffice.

Analiza wer.3.4.5  2006.10:
· wprowadzono transmisję równoległą dla urządzenia pomiarowego MGCplus (pomiary

naprężeń, ciśnień), w zakresie obsługi dysku PCMCIA (około 10-krotne przyspieszenie
transmisji w stosunku do łącza RS232),

· w okienkach dialogowych, wielu opcji, dołączono możliwość wyboru ścieżek, poprzez
standardowe okienko wyszukiwania folderów,

· inne drobne modyfikacje.

Analiza wer.3.4.6  2006.12:
· wprowadzono tymczasową obsługę pomiarów przemieszczenia i prędkości, za pomocą czujnika
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optycznego Correvit L-400, firmy Corrsys-Datron,
· rozbudowano opcję 'Obliczenia | Operacje na kanałach' (interpretator wzorów) wprowadzając:
- możliwość obliczania pochodnych i całek dla dowolnego kanału,
- dodatkowe pola edycyjne w okienku dialogowym,
· zmodyfikowano sposób prezentacji przebiegów i ich opisów (rozszerzenie palety kolorów),
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.4.7  2007.02:
· wprowadzono opcję 'Pomiary_specjalne | Pomiary przemieszczeń i prędkości' (pomiary

przemieszczeń i prędkości, za pomocą czujnika optycznego Correvit L-400, firmy Corrsys-
Datron), dla obu typów kart pomiarowych firmy IOtech,

· dołączono opcję 'Pomoc | Sprawdź możliwość uaktualnienia',
· nowy sposób prezentacji wielu rysunków (przebiegi na wspólnym ekranie ale każdy we

własnym układzie współrzędnych),
· poprawiono obsługę alokacji pamięci,
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.4.8  2007.05:
· wprowadzono opcję 'Raporty | Badania hamulców | Badania hamulców wg normy PN-EN ISO

3450', która pozwala na automatyczną interpretację i ocenę jakości hamulców na podstawie
wyników pomiarów siły na pedale hamulca, ciśnienia w układzie hamulcowym oraz
przemieszczeń i prędkości, wykonanych za pomocą czujnika optycznego Correvit; generowany
jest raport z badań,

· dołączono opcję 'Raporty | Badania skrzyń biegów | Wyznaczanie mocy i energii tarcia
sprzęgieł’,

· opcja: 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznej':
a. dla podopcji 'Charakterystyki bezwymiarowe' wprowadzono ograniczenie wyszukiwania

parametrów na charakterystyce obciążenie-odciążenie tylko do fazy obciążania,
b. poprawiono usterki w modułach tej opcji,
· dla podglądu wyników pomiarów tensometrycznych wprowadzono możliwość uwzględniania

różnych wartości stałej 'k' tensometru oraz modułu Younga materiału badanej konstrukcji,
· uruchomiono dwie dodatkowe metody wygładzania przebiegów (metoda Spencera oraz metoda

Liniowa),
· zmodyfikowano plik pomocy.

Analiza wer.3.4.9  2007.08.17:
· dołączono opcję 'Raporty | Badania skrzyń biegów | Wyznaczanie mocy i energii tarcia

sprzęgieł' - wersja ograniczona,
· wprowadzono (opcjonalnie) drugą oś Y na wykresach złożeniowych,
· wprowadzono możliwość wyłączania ostrzeżenia że okienko Opis_kan_xxx już istnieje,
· umożliwiono modyfikację poziomu (zerowanie) wybranych przebiegów, dla plików typu *.iot,
· wprowadzono możliwość wyłączenia okienka z informacją o niewłaściwie dobranej skali na

osi Y,
· wprowadzono zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.5  2008.05:
· nowa opcja 'Obliczenia | Bloki obciążeń | Metoda zliczania ekstremów,
· nowa opcja 'Pomiary dowolne | Karta PCMCIA -> IOtech - 16 bitowa | Podgląd wartości',
· wprowadzono inne, drobne modyfikacje,
· zmiany w pliku pomocy.
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Analiza wer.3.5.1  2008.08:
· nowa opcja 'Pomiary dowolne | Karta PCMCIA -> IOtech - 12 bitowa | Podgląd wartości',
· nowa opcja 'Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych | Porównanie charakterystyk',
· nowa opcja 'Kursor - pionowa i pozioma linia',
· nowa wersja pliku pomocy (wersja HTML).

Analiza wer.3.5.2  2008.12:
· nowa opcja 'Obliczenia | Bloki obciążeń | Metoda pełnych cykli',
· rozbudowano opcję 'Raporty | Badania hamulców',
· dodatkowa możliwość zapisu zawartości okienka graficznego do pliku typu *.bmp, za pomocą

kombinacji klawiszy: Shift+Ctrl + lewy klawisz myszki',
· uaktualniono plik pomocy.

Analiza wer.3.5.3  2009.04:
· rozszerzono funkcje opcji: 'Obliczenia | Aproksymuj przebieg' i 'Obliczenia | Aproksymuj 'n'-

przebiegów',
· rozbudowano opcję 'Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych | Porównanie charakterystyk'

o możliwość porównania  oporów własnych przekładni,
· poprawiono funkcjonowanie opcji 'Wstaw drugą oś rzędnych (Y)' na wykresach złożeniowych,
· uaktualniono plik pomocy.

Analiza wer.3.5.4  2009.06:
· nowa opcja 'Pomiary_dowolne | Karta USB -> DaqBoard3031 - 16 bitowa | Rejestrator_64kan',
· nowa funkcja 'Pomiar delta_x i delta_y',
· zmodyfikowana opcja uaktualnienia programu,
· wprowadzono zmiany w opcji Edycja,
· zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.5.5  2009.11:
· nowa opcja 'Pomiary_specjalne | Pomiary tensometryczne | MGCplus - port równoległy (LPT)',
· nowa opcja 'Konfiguracja | Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania',
· rozbudowa opcji 'Konfiguracja | Myszka... | Wstaw drugą oś rzędnych (Y)',
· zmiany w opcji 'Pomiary specjalne | Pomiary przemieszczeń i prędkości | ...',
· modyfikacja opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych | Porównanie

charakterystyk'
· inne drobne modyfikacje różnych modułów programu,
· uaktualnienie pliku pomocy.

Analiza wer.3.5.6  2010.04:
· nowa opcja 'Pomiary_specjalne | Pomiary tensometryczne | MGCplus - port szeregowy

(RS232)', 
· nowa opcja 'Obliczenia | Szybka transformata Fouriera - FFT',
· rozbudowa opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych | Porównanie

charakterystyk'  => analiza niepewności  pomiarowych,
· rozmiar przetwarzanych plików ograniczony tylko parametrami komputera i systemu

operacyjnego,
· zmiany w zakresie grafiki (nowe rozdzielczości ekranu, dopasowanie rozmiarów znaków),
· rozbudowa opcji ‘Kursor pionowa linia’ i ‘Kursor pionowa i pozioma linia’:
=> poprawiono równoczesny odczyt współrzędnych Yi dla nieregularnie rozmieszczonych

punktów na wspólnej osi odciętych,
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=> podczas wyznaczania współrzędnych Yi, dla każdej rozdzielczości delta_x=x(i)-x(i-1)
wprowadzono aproksymacje liniową pomiędzy punktami.programu,

· data utworzenia pliku wprowadzona do nagłówka rysunku,
· rozbudowa pliku pomocy.

Analiza wer.3.5.7  2010.08:
· nowa opcja 'Obliczenia | Odwrotna, szybka transformata Fouriera - FFTB',
· modyfikacje opcji 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych | Charakterystyki

bezwymiarowe' => druga oś,
· w opcji: 'Obliczenia | Filtruj 'n' - przebiegów':
- wprowadzono możliwość eliminacji przesunięcia fazowego dla filtrów rekursywnych,
- wprowadzono nowy filtr - filtr średniej ruchomej,
- wprowadzono nowy filtr - filtr dolnoprzepustowy, nierekursywny,
· w opcji: 'Raporty | Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych', dla wszystkich rodzajów

charakterystyk wprowadzono możliwość wyboru czterech typów filtrów cyfrowych,
· rozbudowa opcji: 'Pomiary specjalne | Pomiary przemieszczeń i prędkości',
· dla przebiegów impulsowych (obroty, wydatek) rozszerzono możliwość konwersji danych

(dwie metody),
· drobne modyfikacje różnych modułów programu,
· zmiany w pliku pomocy.

Analiza wer.3.5.8  2010.12:
· dwukrotne wydłużenie maksymalnej ilości rejestrowanych próbek na kanał (do 1 mln), dla kart

pomiarowych PCMCIA',
· nowy typ plików '*.txt' z programu Insite,
· nowy sposób generacji okienek => lepsze wykorzystanie ekranu,
· rozbudowa opcji 'Plik | Połącz pliki' o możliwość łączenia plików typu ‘*.iot’,
· nowa opcja 'Konfiguracja | Parametry sygnału' umożliwiająca wyznaczanie parametrów sygnału

(wartość szczytowa, wartość średnia i wartość skuteczna),
· modyfikacje pliku pomocy.

Analiza wer.3.5.9  2011.04:
· rozbudowa opcji 'Konfiguracja | Symulacja redukcji częstotliwości próbkowania':
- możliwość nakładania przebiegów przed i po redukcji oraz wprowadzone kryteria liczbowe
porównania przebiegów,
· nowa opcja 'Konfiguracja | Włącz max i min'; wyświetlanie maksymalnej i minimalnej wartości

przebiegu,
· rozbudowa opcji 'Wstaw drugą oś rzędnych (Y)' o możliwość dowolnego przydziału sygnałów

na poszczególne osie, dla dwóch grup wykresów:
- wykresy typu Yi(t),
- wykresy typu Yi-Yj,
· wprowadzono dodatkową współrzędną Y położenia kursora dla przypadku dwóch osi rzędnych,
· dla wszystkich typów wykresów złożeniowych (nakładane przebiegi), w tym dla dwóch osi

rzędnych, powiększono maksymalną ilość kanałów z 24 do 32,
· uaktualnienie pliku pomocy.

Analiza wer.3.6.0  2011.09:
· rozbudowa opcji 'Karta USB => DaqBoard3031 - 16 bitowa' | '=> Rejestrator_64kan' - 16

wejść analogowych => wizualizacja pomiarów,
· nowa opcja 'Metoda rainflow' => szacowanie trwałości zmęczeniowej,
· modyfikacje opcji 'Pomiary_specjalne | Pomiary  przemieszczeń i prędkości, 
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· modyfikacje opcji 'Karta PCMCIA => IOtech - 12 bitowa /16 bitowa | Podgląd wartości',
· automatyczna zmiana ilości aktywnych procesorów (rdzeni) podczas pomiaru i podglądu online

kartami pomiarowymi IOtech PCMCIA,
· uaktualnienie pomocy i zmiany w interfejsie.

Analiza wer.3.6.1  2012.02:
· nowy instalator programu Analiza,
· nowa opcja 'Karta USB => 1616HS-4 - 16 bitowa' | => Rejestrator_16kan - wersja rozszerzona'

- wejścia analogowe (zapis do plików typu '*.mec'),
· rozbudowa opcji 'Karta USB => DaqBoard3031 - 16 bitowa' | => Rejestrator_64kan' - 32

wejścia analogowe => wizualizacja pomiarów, 
· modyfikacje opcji 'Pomiary dowolne | Karta PCMCIA (IOtech) | Podgląd wartości',
· wprowadzono możliwość odczytu danych pomiarowych zapisanych urządzeniem Fluke Hydra

Data Bucket 2635A (pliki '*.hyd'),
· aktualizacja pomocy.

Analiza wer.3.6.2  2012.07:
· nowa opcja 'Karta USB => 1616HS-4 - 16 bitowa' | '=> Rejestrator_16kan - wersja standard' -

wejścia analogowe,
· nowa opcja 'Pomiary przemieszczeń i prędkości' | '=> Karta USB-1616HS-4 => Measurement

Computing - 16bitowa',
· rozbudowa opcji 'Karta USB => DaqBoard3031 - 16 bitowa' | => Rejestrator_64kan' do 64

wejść analogowych, 
· nowa opcja 'Raporty | Badania sztywności | Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn itp.',
· uaktualnienie pomocy.

Analiza wer.3.6.3  2012.12:
· nowa opcja 'Pomiary_specjalne | Charakterystyki trakcyjne - metoda 1 => Karta USB-1616HS-

4' plus niezależny pomiar obrotów,
· nowa opcja 'Konfiguracja | Modyfikuj skale (użytkownik)',
· rozbudowa opcji 'Raporty | Badania sztywności | Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn

itp.', 
· nowa opcja 'Plik | Synchronizuj pliki: *.iot + *.txt =>  karty PCMCIA + Hydrotechniki 5000 i

5050',
· nowa wersja automatycznej aktualizacji programu poprzez stronę internetową,
· uaktualnienie pliku pomocy.

Analiza wer.3.6.4  2013.05:
· nowa opcja 'Pomiary_specjalne | Charakterystyki trakcyjne - metoda 2 => Karta USB-1616HS-

4' - metoda pomiaru charakterystyk trakcyjnych z wykorzystaniem liczników karty USB-
1616HS-4,

· nowa opcja 'Analiza widmowa' - wyznaczanie poziomów ciśnienia dźwięku,
· nowa opcja 'Plik | Uporządkuj kanały pliku (*.iot), 
· modyfikacje opcji 'Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych' - automatyczne dopasowanie

położenia kanałów pomiarowych w plikach,
· nowa wersja programu instalacyjnego i uaktualniającego,
· aktualizacja pliku pomocy.

Analiza wer.3.6.5  2013.10:
· rozbudowa opcji 'Pomiary_specjalne | Charakterystyki trakcyjne - metoda 2 => Karta USB-

1616HS-4',
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· nowa metoda pomiaru charakterystyk trakcyjnych z wykorzystaniem urządzenia Corrsys-Datron
z czujnikiem optycznym L-400 i karty pomiarowej USB-1616HS-4,

· nowa opcja 'Karta USB -> 204 - 12 bitowa' | '=>  rejestrator_8kan - wejścia analogowe,
· nowa opcja 'Badania konstrukcji chroniących ROPS' - z wykorzystaniem karty IOtech Daq/216,
· nowa opcja 'Badania konstrukcji chroniących ROPS' - z wykorzystaniem karty MCC USB-204,
· uaktualnienie pliku pomocy.

Analiza wer.3.6.6  2014.03:
· rozbudowa opcji 'Karta PCMCIA | ... | Podgląd wartości' o automatyczny zapis, z wybraną

częstotliwością i nieograniczony czas podglądu,
· nowa opcja 'Karta USB 1616HS-4 ... | Podgląd wartości', z automatycznym zapisem, z wybraną

częstotliwością i nieograniczonym czasem podglądu,
· rozbudowa opcji 'Plik | Połącz pliki' o możliwość łączenia plików typu ‘*.mec’, 
· rozbudowa opcji 'Pomiary dowolne | Karta PCMCIA | ... | Rejestrator_16kan - wersja

rozszerzona' o podgląd cyfrowy wartości bieżących oraz ekstremalnych, dla wybranego kanału
pomiarowego,

· modyfikacje opcji 'Charakterystyki przekładni hydrokinetycznych' - kontrola poprawności
plików pomiarowych oraz kontrola zgodności położeń kanałów pomiarowych w plikach, z
opisem kanałów,

· modyfikacje opcji wyznaczania naprężeń głównych dla rozet tensometrycznych, 
· nowa strona internetowa programu,
· aktualizacja pomocy.

Analiza wer.3.6.7  2014.07:
· nowa opcja: filtry cyfrowe FIR: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy i zaporowy,
· modyfikacja opcji 'Badania konstrukcji chroniących ROPS' - z wykorzystaniem karty IOtech

Daq/216, - prezentacja graficzna,
· nowy format plików: '*.pod', dla plików podglądu, 
· rozbudowa opcji 'Plik | Synchronizuj pliki: *.mea + *.iot | *.asc ...',
· opcja 'Analiza widmowa' - prezentacja graficzna charakterystyk oktawowych i tercjowych,
· rozbudowa opcji podglądu plików *.mea (naprężenia | odkształcenia),
· wprowadzono możliwość odczytu danych pomiarowych zapisanych miernikiem Hydrotechnik

5060,
· aktualizacja pomocy.

Analiza wer.3.6.8  2014.12:
· nowa opcja 'Pomiary_dowolne | Miernik Almemo | Rejestrator_49kan',
· modyfikacja opcji 'Karta PCMCIA -> IOtech - 12 bitowa i 16 bitowa | Podgląd wartości' =>

możliwość zmiany zestawu kanałów podczas podglądu,
· rozszerzenie opcji 'Charakterystyki trakcyjne | metoda 2' o możliwość rekonstrukcji off-line

wyników końcowych, za pomocą zarejestrowanych plików pomiarowych, 
· rozszerzenie opcji 'Charakterystyki trakcyjne | metoda 2' - wprowadzenie dodatkowego kanału

pomiarowego,
· modyfikacje opcji 'Pomiary tensometryczne | MGCplus - port szeregowy (RS232)' - dodatkowy

wyświetlacz cyfrowy, dla wszystkich kanałów, w podglądzie online,
· modyfikacja opcji 'Badania konstrukcji chroniących ROPS' - z wykorzystaniem karty MCC

USB-204 - prezentacja graficzna,
· rozbudowa opcji 'Badania konstrukcji chroniących ROPS' o dodatkowe zabezpieczenia przed

nadpisaniem wyników, w przypadku kontynuacji pomiarów, dla obu typów kart pomiarowych,
· modyfikacja metody uaktualniania programu,

http://www.system-analiza.com
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· uaktualnienie pliku pomocy.

Analiza wer.3.6.9  2015.05:
· nowa opcja: 'Pomiary_specjalne | Stabilizacja cieplna układu chłodzenia | Miernik Almemo

5690-2 (plus Almemo 2690-8A)',
· rozbudowa opcji 'Pomiary dowolne | Karta USB-204 -> 12 bit | Rejestrator_8kan', o

wyświetlacz cyfrowy wartości bieżących oraz ekstremalnych, dla wybranego kanału
pomiarowego,

· nowa opcja - 'Obliczenia | Autokorelacja', 
· nowa opcja - 'Obliczenia | Korelacja wzajemna',
· nowy sposób uruchamiania opcji w menu 'Obliczenia', z bezpośrednim wyborem plików

pomiarowych,
· rozbudowa opcji 'Raporty | Badania sztywności...',
· modyfikacja opcji: Obliczenia | 
- Szybka transformata Fouriera - FFT 
- Odwrotna, szybka transformata Fouriera - FFTB
· uaktualnienie pomocy programu.

Analiza wer.3.7.0  2015.11:
· nowa opcja - 'Raporty | Badania charakterystyk trakcyjnych | Charakterystyki trakcyjne ->

spycharki'
· nowa opcja - 'Pomiary_specjalne | Pomiary konstrukcji ROPS | Charakterystyka siła-ugięcie off-

line'
· nowa opcja - 'Pomiary_specjalne | Pomiary konstrukcji ROPS | Niepewność pomiaru', 
· rozbudowa opcji 'Pomiary_specjalne | Stabilizacja cieplna układu chłodzenia | Miernik Almemo

5690-2 (plus Almemo 2690-8A)'
· rozbudowa opcji 'Obliczenia | Analiza widmowa'; wyświetlanie wykresu dla dowolnego

kanału,
· możliwość uwzględniania charakterystyki naprężenie - odkształcenie w analizie przebiegów z

pomiarów tensometrycznych,
· obsługa nowego formatu plików *.wav (pliki audio ale również pomiarowe np z urządzenia

Svan106),
· usunięcie opcji - 'Pomiary_dowolne | Karta PCMCIA -> Advantech' i wszystkich podopcji
· aktualizacja pomocy programu.

Analiza wer.3.7.1  2016.05:
· nowa opcja 'Karta USB-204 -> 12 bit | Podgląd wartości', z automatycznym zapisem, z wybraną

częstotliwością i nieograniczonym czasem podglądu, 
· nowy typ plików *.trc (z programu PCAN-View); odczyt danych z szyny CAN i ich

interpretacja,
· nowa opcja 'Synchronizuj pliki: '*.trc'  + '*.mec'; synchronizacja wewnętrzna kanałów pliku

'*.trc' (czas początkowy i częstotliwość próbkowania) oraz zewnętrzna z plikami '*.mec',
· rozbudowa opcji 'Karta USB-204 -> 12 bit |  Rejestrator_8kan' o możliwość automatycznego

powtarzania rejestracji pomiarów, z wybraną częstotliwością i maksymalnym czasem pracy
· rozbudowa opcji 'Raporty | Badania sztywności | Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn

itp.
· modyfikacje opcji 'Metoda rainflow' -> szacowanie trwałości zmęczeniowej,
· modyfikacje opcji 'Pomiary tensometryczne | MGCplus - port równoległy (LPT)',
· rozbudowa opcji - 'Pomiary_specjalne | Pomiary konstrukcji ROPS | Niepewność pomiaru',
· modyfikacje opcji - 'Pomiary_specjalne | Pomiary konstrukcji ROPS | Karta USB -> 204 -

12bitowa'; możliwość przełączania jednostek podczas rejestracji,
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· zmiana struktury katalogów instalacyjnych,
· uaktualnienie pomocy programu.

Analiza wer.3.7.2  2016.12:
· nowa opcja 'Raporty | Badania charakterystyk trakcyjnych | Charakterystyki trakcyjne ->
ładowarki',

· nowa opcja 'Pomiary tensometryczne | MGCplus - port ethernetowy (TCPIP)',
· nowa opcja 'Bloki obciążeń -> dwa parametry | Metoda częstości wystąpień'
· nowa opcja 'Uporządkuj kanały pliku *.mec',
· nowa opcja 'Karta USB - 1616HS-4 -> 16 bitowa  | Rejestrator_4kan + 4 liczniki'; cztery

wejścia analogowe i cztery do pomiaru obrotów,
· nowa opcja 'Synchronizuj pliki: '*.trc'  + '*.mec' ->  pliki programu PCAN-Explorer + karta

USB-204 | USB-1616HS-4 (synchronizacja wewnętrzna i zewnętrzna dla danych z dwóch szyn
CAN oraz plików typu '*.mec' kart pomiarowych),

· dołączenie trzech nowych formatów odczytu plików typu *.trc (CAN 2.0A, 2.0B z
uwzględnieniem normy J1939),

· rozbudowa opcji 'Połącz pliki' o możliwość scalania plików typu *.asc,
· modyfikacja opcji 'Raporty | Badania sztywności...': zoom dla zestawień charakterystyk,
· rozbudowa opcji 'Raporty | Badania sztywności...': dostęp do różnego typu filtrów cyfrowych

oraz ich parametrów,
· aktualizacja pomocy programu.

Analiza wer.3.7.3  2017.08:
· nowa opcja 'Uporządkuj kanały pliku *.asc',
· nowa opcja 'Bloki obciążeń (dwa parametry) | Transformacja wyników badań' (maszyna

bazowa -> maszyna docelowa),
· nowa opcja 'Bloki obciążeń (dwa parametry) | Konfiguracja zestawu obciążeń',
· rozbudowa opcji 'Bloki obciążeń (dwa parametry) | Metoda częstości wystąpień' - zwiększenie

ilości bloków obciążeń zadawanych i generowanych automatycznie,
· rozbudowa opcji 'Karta USB-204 -> 12 bitowa | Podgląd wartości'; dostęp, na bieżąco, do

pliku z wynikami,
· możliwość odczytu i interpretacji danych z przetworników prędkości obrotowej,

zarejestrowanych w postaci sygnałów analogowych na karcie pomiarowej USB-204,
· nowy sposób uruchamiania pomocy programu oraz strony programu - uruchomienie tych opcji

nie wstrzymuje pracy programu,
· uaktualnienie pomocy programu.

Analiza wer.3.7.4  2018.02:
· nowa opcja 'Histogramy'; możliwość generacji trzech typów histogramów, dla dowolnego

zestawu przebiegów sygnałów,
· rozbudowa modułu 'Karta USB -> 1616HS-4 - 16 bitowa | => Rejestrator_16kan - wersja

standard' o możliwość pomiaru dla wszystkich dostępnych zakresów napięcia, 
· rozbudowa modułu 'Karta USB -> 1616HS-4 - 16 bitowa | => Rejestrator_16kan - wersja

rozszerzona' o możliwość pomiaru dla wszystkich dostępnych zakresów napięcia, 
· modyfikacje opcji 'Karta USB-204 −> 12 bitowa | Podgląd wartości', 
· nowy typ wykresu z logarytmiczną osią X, 
· aktualizacja pomocy programu.

Analiza wer.3.7.5  2018.08:
· nowa opcja 'Porównaj pliki *.mec',
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· rozbudowa opcji 'Histogramy | Histogram - wspólny zakres sygnałów',
· nowa opcja 'Histogramy | Histogram - różne zakresy sygnałów',
· nowa opcja 'Porównania kanałów oryginalnych z przefiltrowanymi',
· modyfikacje opcji - 'Pomiary_specjalne | Pomiary konstrukcji ROPS | Karta PCMCIA -> IOtech

- 16bitowa'; możliwość przełączania jednostek podczas rejestracji, 
· nowy typ wykresu z logarytmiczną osią Y,
· modyfikacje opcji 'Pomiary konstrukcji ROPS | Niepewność pomiaru',
· rozbudowa opcji 'Karta USB-204 −> 12 bit | Podgląd wartości' - zmiany w zapisie pliku

podglądu; możliwość zmiany czasów zapisu, sygnalizacja pomiaru,
· uaktualnienie pomocy programu.

Analiza wer.3.7.6  2019.02:
· nowa opcja 'Porównaj pliki *.asc',
· nowa opcja - 'Wstaw wykres z logarytmiczną osią X i Y',
· rozbudowa opcji 'Aproksymuj ''n''-przebiegów' o możliwość porównania kanałów oryginalnych

z aproksymowanymi,
· nowy moduł oprogramowania do równoczesnego odczytu rejestracji z wielu kanałów CAN,  
· synchronizacja sygnałów odczytywanych z kilku szyn CAN,
· modyfikacja odczytu danych pomiarowych zapisanych miernikiem Hydrotechnik 5060,
· rozbudowa opcji 'Pomiary konstrukcji ROPS |  Niepewność pomiaru' - dobór punktów

pomiarowych do wyznaczenia funkcji obiektu badań z wykorzystaniem optymalizacji, 
· modyfikacje opcji 'Pomiary konstrukcji ROPS | Niepewność pomiaru' - możliwość wyboru

stopnia wielomianu aproksymującego energię,   
· rozbudowa opcji 'Charakterystyki trakcyjne - metoda 2', 
· modyfikacje modułu do odczytu plików z badań cieplnych (pliki '*.the'),
· aktualizacja pomocy programu.

Analiza wer.3.7.7  2019.08:
· rozbudowa opcji 'Modyfikuj skale (użytkownik)',
· nowa opcja 'Synchronizuj sygnały pliku:  *.trc −> PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci CAN)

- przekładnie boczne',
· modyfikacje opcji 'Badania przekładni hydrokinetycznych | Charakterystyki bezwymiarowe'
· rozbudowa opcji 'Pomiary_specjalne | Stabilizacja cieplna układu chłodzenia | Miernik Almemo

5690-2 (plus Almemo 2690-8A)'
· zmiany w opcji 'Histogramy | Histogram - różne zakresy sygnałów' - podwojona maksymalna

ilość przedziałów, nowy sposób opisu osi X,
· odczyt danych pomiarowych (pliki *.csv) miernika Hydrotechnik 5060,
· rozbudowa opcji 'Plik | Porównaj pliki' (*asc, *mea, *mec),
· uaktualnienie pomocy programu.

Analiza wer.3.7.8  2020.06:
· nowa opcja 'Stabilizacja cieplna układu chłodzenia | Miernik Almemo 5690-2 || Almemo 2690-

8A – analiza off-line',
· modyfikacje opcji 'Synchronizuj pliki:  *.trc + *.mec...',
· rozbudowa opcji podglądu, dla karty USB-204, o 4 kanały wirtualne,
· nowy sposób realizacji opcji 'Plik | Drukuj rysunek...'
· zmiany w opcji 'Histogramy | Histogram - wspólny zakres sygnałów' - podwojona maksymalna

ilość przedziałów, nowy sposób opisu osi X,
· modyfikacje opcji 'Badania sztywności amortyzatorów, sprężyn itp.',
· rozbudowa opcji odczytu plików CSV (różne formaty),
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· aktualizacja pomocy programu.

Analiza wer.3.7.9  2021.05:
· maksymalna ilość kanałów powiększona z 36 do 100,
· nowa funkcja - odczyt plików *.txt programu Catman,
· modyfikacje i rozbudowa wszystkich opcji synchronizacji powiązanych z plikami *.trc,
· nowa opcja 'Synchronizuj pliki:  *.trc + *.mec... - ur',
· modyfikacja opcji podglądu, dla karty USB-204 - kanały wirtualne,
· rozbudowa opcji 'Obliczenia | Szybka transformata Fouriera - FFT',
· opcja 'Obliczenia | Parametry sygnału'-parametry sygnałów również dla powiększonych

fragmentów przebiegów,
· odczyt danych pomiarowych (pliki *.csv) Bodas Service,
· uaktualnienie pomocy programu.
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