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TA PUBLIKACJA NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ZWIĄZANEJ Z ZAKUPEM LUB
EKSPLOATACJĄ URZĄDZENIA

MOŻE ONA ZAWIERAĆ BŁĘDY W PISOWNI LUB TECHNICZNE NIESCISŁOŚCI. MODYFIKACJE
TEGO DOKUMENTU ORAZ OPROGRAMOWANIA MOGĄ BYC DOKONYWANE W KAŻDYM
CZASIE.

TEN PRODUKT JEST DYSTRYBUOWANY Z LICENCJĄ OGRANICZJĄCĄ JEGO UŻYCIE,
KOPIOWANIE DYSTRYBUCJA I DEKOMPILACJA NIE MOŻE BYĆ DOKONYWANA BEZ ZGODY
JOKAB SAFETY.
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1. Ogólne

1.1 Wprowadzenie
Ta instrukcja opisuje sposób użytkowania urządzenia SMART oraz oprogramowania Smart Manager.

1.2 Charakterystyka
SMART jest urządzeniem do pomiarów i analizy głównych części ruchomych maszyn, które mogą stać
się źródłem zagrożenia dla obsługujących je osób. Jest również narzędziem pozwalającym na ogólną
diagnostykę (np. stanu zużycia zaworów sterujących lub okładzin sprzęgłowych na podstawie zmian
czasów reakcji). Różnego rodzaju czujniki i przetworniki podłączone do SMARTa mogą mierzyć
przesunięcia i siły, natomiast elementy powodujące zatrzymanie obwodów bezpieczeństwa symulują
zakłócanie pracy tych obwodów. SMART może również komunikować się z systemem sterowania
maszyny poprzez cyfrowe wejścia/wyjścia (które można podłączyć np. z I/O sterownika w celu
pobrania informacji o stanie logicznym lub podania sygnału logicznego na wejście). Oprogramowanie
SMART MANAGER służy do obsługi i kontroli samego urządzenia (ze względu na konieczność
działania urządzenia w trybie rzeczywistym, komputer służy do archiwizacji i wizualizacji wyników
pomiarów oraz do konfiguracji faz pomiaru).

2. Instrukcja bezpiecznego użytkowania
2.1 Ważne wskazówki

1. Urządzenie opisane w tym opracowaniu powinno być używane tylko przez wykwalifikowany w tym
celu personel.

2. Serwis lub naprawa urządzenia musi być wykonywany tylko przez producenta lub przez
autoryzowanego przedstawiciela bądź laboratorium.

3. Urządzenie powinno przechodzić okresowy przegląd i kalibrację co 1 rok w autoryzowanym
laboratorium.

4. Dla zagwarantowania poprawności wyliczonej odległości bezpiecznej, za pomocą SMART Managera
użytkownik musi użyć poprawnych wartości zmiennych we wzorze, oraz upewnić się że wzór jest
poprawny dla danej maszyny.

5. Urządzenie nie może być użyte do kontrolowania pracy maszyny poza sytuacjami przeprowadzania
testu, w przypadku używania go w takim celu należy przedsięwziąć szczególne środki ostrożności aby
zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

2.2 Wymagania
Zaleca się dokładne zapoznanie z treścią tej broszury przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Osoba przeprowadzająca pomiar musi posiadać stosowna wiedzę o systemie sterowania badanej
maszyny, aby uniknąć nieoczekiwanych sytuacji zagrożenia wynikających z jej braku.
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3. Urządzenie
3.1 SM1 Smart logger

Dane techniczne:
Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: Smart logger (rejestrator)

Napięcie zasilania: 24 VDC

Stopień szczelności: IP67

Dokładność:

Przesunięcia: +/- 0,1mm

Drogi zatrzymania: +/- 1mm

Czasu reakcji: Max 1ms

Obudowa:

Wymiary: 220 x 62 x 80 mm
(dł. x szer. x wys.)

Ciężar: 0,5 kg

Kolory: Czarno/Żółto/Biały

Złącza:

Cyfrowe porty I/O: 8 wejść, 4 wyjścia (NPN OC)

Analogowe wejścia: 2 kanały 0/4-20mA

Licznik impulsów: 1 wejście impulsowe

Złącza
Zewnętrzne czujniki i elementy wykonawcze współpracujące ze Smart loggerem podłączane są za
pomocą wtyków typu M12 pasujących do gniazd tego typu w górnej części obudowy (rysunek
powyżej).

Separowane zasilanie
W celu zabezpieczenia jednostki SM1 przed uszkodzeniem spowodowanym poprzez podłączone
wysokie napięcie z zewnętrznych urządzeń, wszystkie wejścia i wyjścia oraz moduły zewnętrzne
posiadają galwaniczną opto-izolację. Z tego powodu moduły zewnętrzne i porty I/O zasilane są
napięciem 24V, natomiast procesor i elektronika wewnętrzna są zasilane z komputera poprzez kabel
USB.

Komunikacja z komputerem
SM1 komunikuje się z komputerem poprzez kabel USB podłączany do portu oznaczonego „PC”  na
górnej części obudowy.

Uruchamianie Smart loggera
Przed podłączeniem modułów zewnętrznych należy upewnić się iż SM1 jest wyłączony. Uruchomienie
rejestratora SM1 odbywa się poprzez podłączenie w pierwszej kolejności kabla USB z komputerem a
następnie podłączony zostaje kabel podający napięcie zasilające 24V.
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Cyfrowe wejścia i wyjścia są podłączone zgodnie z opisem na górnym panelu obudowy rejestratora
SM1 (jak widać na rysunku poniżej).

Opis końcówek podłączeniowych
Na panelu widoczny jest opis wyprowadzeń dla
pojedynczego złącza M12. Układ ten jest
identyczny dla wszystkich 8 gniazd rejestratora
SM1. Należy przy tym pamiętać że gniazda po
stronie prawej o numerach 2,4,6,8 są odwrócone
w stosunku do pozostałych o 90 stopni.

Zasilanie dla modułów zewnętrznych
Wszystkie gniazda poza numerem 2 dają na
wyjściu +24VDC na pin 1 oraz 0VDC na pin 3, dla
zasilenia modułów zewnętrznych. Maksymalna
obciążalność prądowa wynosi 300mA.

Złącza I/O
Należy zauważyć że sygnały wyjściowe z modułu
rejestratora oznaczane są literą Q. Złącza I/O po
lewej stronie obudowy SM1 (7,5,3,1) mają
oznaczenia sygnałów wyjściowych Q0-Q3 na
pinach numer 2 odpowiednich gniazd. Sygnały I0-
I7 są wprowadzane za pomocą pinów 4 i 5
odpowiednich gniazd zgodnie z tabelą zamieszczoną na pokrywie rejestratora SM1.

Wejścia cyfrowe są przystosowane do
obsługi sygnałów w zakresie 0-24V o
mocy do 50mA z poziomem napięcia 0-
1,5V jako sygnałem niskim oraz 5-24V
jako sygnałem wysokim.
Wyjścia cyfrowe o otwartym kolektorze
(NPN) są podłączone do napięcia 24V z
zasilacza zewnętrznego aby zapewnić
odpowiednie zasilanie dla modułów
zewnętrznych (jak to widać na
wcześniejszym schemacie).
Maksymalna obciążalność wyjść to
300mA.

Wejście impulsowe
Licznik impulsów jest podłączony do gniazda numer 8 (wejście I8) z sygnałem impulsowym A na pin 4
oraz sygnałem impulsowym B na pin 5. Pin 2 nie jest używany.

Wejścia analogowe
Są wyprowadzone poprzez gniazda 6 i 4(wejście I9 oraz I10). Pin 5 jest biegunem dodatnim a pin 4
ujemnym sygnału wejściowego. Pin 2 nie jest używany.

Gniazdo zasilania
Zasilacz SM6 jest podłączany do gniazda numer 2 w którym na pin 1 jest doprowadzone napięcie
+24V a na pinie 3 napięcie 0V. Piny 2,4 i 5 nie są używane.
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Przykłady połączeń
Sygnał wejściowy z układu maszyny doprowadzony do wejścia I3.

Sygnał wyjściowy dla układu maszyny wyprowadzony z wyjścia Q0.

Podłączenie dwuprzewodowego sensora analogowego

Wejście impulsowe
Do pomiaru ruchu, prędkości i pozycji służy moduł z sensorem impulsowym (SM5/SM7), podłączony
do rejestratora SM1. Rozdzielczość tych sensorów wynosi 0,1mm czyli wysyłają 10 impulsów na 1mm
przesunięcia. Bazując na wejściowych sygnałach impulsowych rejestrator wylicza aktualna pozycję
oraz prędkość elementu ruchomego.

Czas reakcji
Rejestrator ma czas reakcji w granicach 1ms, czyli czas reakcji, który wskazuje urządzenie jest
podawany z dokładnością +/- 1ms.

Dokładność Pomiaru
Prędkość z sygnału impulsowego jest przeliczana co 25ms, co oznacza że pomiary przeprowadzane z
użyciem prędkości jako parametru pomiarowego mogą dawać wynik znacznie wyższy od
rzeczywistego jaki posiada maszyna. Tego typu pomiar powinien być przeprowadzany przy
wolniejszych maszynach gdzie gwarantowane jest uzyskanie czasu reakcji z pewnością nie
większego niż ten wskazywany przez program.

Sygnalizacja
Dwie diody LED na górze obudowy rejestratora wskazują stan zasilania. Dioda oznaczona PC
wskazuje stan zasilania CPU rejestratora, natomiast dioda oznaczona 24VDC wskazuje stan zasilania
dla modułów zewnętrznych.
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3.2 SM2 – moduł przyciskowy

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM2

Napięcie zasilania: 24 VDC z rejestratora
SMART

Obudowa:

Wymiary: 100 x 50 x 25 mm
(dł. x szer. x wys.)

Ciężar: 0,2 kg

Kolory: Czarno/Żółty

Zastosowanie
Moduł przyciskowy SM2 jest używany razem z rejestratorem do dostarczenia sygnału zatrzymania
bez konieczności użycia elektrycznych połączeń z systemem sterowania maszyny. SM2 jest
podłączany do któregokolwiek z portów I/O rejestratora.
Przycisk modułu SM2 inicjuje zatrzymanie lub wyzwolenie fazy pomiaru podczas naciśnięcia lub
zwolnienia, zależnie od ustawień programu SMART MANAGER. Kiedy w programie stan aktywny
przycisku ustawiony jest jako wysoki, SM2 może być użyty do badania czasu reakcji przycisków stopu
awaryjnego, listew i mat bezpieczeństwa oraz innych elementów w których wyzwolenie reakcji
powoduje naciśnięcie elementu sterującego (aktywacja następuje po naciśnięciu SM2).
Kiedy w programie stan aktywny przycisku ustawiony jest jako niski, SM2 może zostać użyty do
badania przycisków dwu-ręcznego sterowania, przycisków zezwolenia, to znaczy że aktywacja
sygnału następuje po zwolnieniu przycisku (np. puszczenie przycisków dwu-ręcznego sterowania).

Uwagi
Użycie modułu SM2 jest uwarunkowane przeprowadzeniem pomiaru z zachowaniem odpowiedniej
procedury ze względu na brak połączeń elektrycznych. Pomiar powinien być przeprowadzony przy
najszybszym/ najbardziej niebezpiecznym ruchu maszyny,  szybki ruch powodujący reakcje układu
(jak np.: wyszarpnięcie modułu SM2/naciśnięcie nim stopu) minimalizuje  różnice czasowe wynikające
z czasu reakcji mechanicznych części badanych elementów.

Sygnalizacja
Dioda LED na odwrotnej stronie modułu SM2 służy np.: do oznaczenia określonej pozycji maszyny w
której powinno nastąpić wyzwolenie układu bezpieczeństwa, na podstawie czy to pozycji badanego
elementu czy też jego prędkości (dla odwzorowania powtarzalności warunków pomiaru).

Pomiar sterowania dwu-ręcznego
Obrazek ilustruje poprawny ruch podczas pomiaru czasu reakcji grzybkowych przycisków dwu-
ręcznego sterowania. Moduł SM2 powinien zostać szybko i zdecydowanie przesunięty w bok aby
przełączenie styków w badanym przycisku maszyny i module SM2 nastąpiło w tym samym czasie.



SMART_MANUAL_POLISH_1.3 8 Jokab SafetyAB
2007-07-24 www.jokabsafety.com

3.3 SM3 – moduł przekaźnikowy

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM3

Napięcie zasilania: 24 VDC z rejestratora
SMART

Styki:
2NC
2NO

6A/250VAC
Obudowa:

Wymiary: 85 x 72 x 49 mm
(dł. x szer. x wys.)

Ciężar: 0,2 kg

Kolory: Czarno/Żółty

Zastosowanie
Moduł stycznikowy SM3 służy do oddziaływania na układ elektryczny maszyny za pomocą styków
przekaźnika. Podłączenie odbywa się za pomocą demontowanego złącza z zaciskami do podłączenia
kabli.

Stany styków
Moduł SM3 posiada dwa styki normalnie zamknięte i dwa styki normalnie otwarte dla podłączenia
zewnętrznych obwodów maszyn, które są badane. Styki te są przełączane w momencie kiedy z
rejestratora nadchodzi do modułu sygnał zatrzymania maszyny.

Moduł ten może zostać użyty do przerywania obwodów bezpieczeństwa (styki NC) lub symulowania
przełączenia elementów sterujących takich jak listwy, maty, wyłączniki krańcowe, przyciski sterujące,
stopy awaryjne, włączniki zezwolenia itp. Maksymalna obciążalność styków wynosi 6A, 250VAC.

Podłaczenie
Moduł SM3 może zostać podłączony do któregokolwiek z wejść I/O rejestratora SM1.

Sygnał zatrzymania
Moduł SM3 daje sygnał stopu dla maszyny oraz rozpoczyna odliczanie czasu w rejestratorze od
momentu kiedy do rejestratora dotrze sygnał wyjściowy z modułu SM3 poprzez port „I” (wejście) portu
do którego moduł został podłączony.
Sygnał z rejestratora „Q” dla modułu SM3 daje impuls do przekaźnika wywołujący przełączenie
styków, natomiast dopiero po ich całkowitym przełączeniu następuje zwrócenie do rejestratora
sygnału „I”  który mówi o momencie rzeczywistego wyzwolenia zatrzymania (w ten sposób
eliminowany jest czas reakcji modułu SM3).



SMART_MANUAL_POLISH_1.3 9 Jokab SafetyAB
2007-07-24 www.jokabsafety.com

3.4 SM5/1250 – przetwornik linkowy

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM5/1250

Napięcie zasilania: 24 VDC z rejestratora SMART

Długość linki: 1250mm

Rozdzielczość: 0.1mm (10 impulsów / mm)

Maksymalna prędkość: 5m/s

Wymiary: 106 x 90 x 135mm

Ciężar: 1kg

Kolory: Czarno/Żółty

Zastosowanie
Moduł SM5 jest używany podczas pomiaru czasu
zatrzymania dla oznaczania pozycji i prędkości
elementów ruchomych maszyny (roboty
przemysłowe, podajniki, prasy, itp.). przetwarza
ruch linki na impulsy które dostarcza do wejścia
impulsowego rejestratora.
Obudowa posiada 3 magnesy neodymowe na
spodzie i 3 na boku, więc może być łatwo
przytwierdzona do różnych metalowych powierzchni
maszyny.
Linka może być łatwo przytwierdzona do ruchomej
części maszyny za pomocą magnesu lub
metalowego „oczka” znajdującego się na końcu
linki.

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki pomiaru,
umiejscowienie linki i obudowy modułu powinno
znajdować się w osi ruchu elementu aby wskazanie
linki odpowiadało rzeczywistej wartości przesuwu.

Wtyk kabla modułu SM5 musi być podłączony do
wejścia impulsowego I8 rejestratora SM1.

Działanie
Moduł SM5 to dwukanałowy przetwornik impulsowy
o dokładności 10 impulsów/mm, który dostarcza informacji o pozycji, prędkości i kierunku ruchu.
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3.5 SM5/2500 – przetwornik linkowy

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM5/2500

Napięcie zasilania: 24 VDC z rejestratora SMART

Długość linki: 1250mm

Rozdzielczość: 0.1mm (10 impulsów / mm)

Maksymalna prędkość: 5m/s

Wymiary: 114 x 110 x 170mm

Ciężar: 1.4kg

Kolory: Czarno/Żółty

Zastosowanie
Moduł SM5 jest używany podczas pomiaru
czasu zatrzymania dla oznaczania pozycji i
prędkości elementów ruchomych maszyny
(roboty przemysłowe, podajniki, prasy, itp.).
przetwarza ruch linki na impulsy które
dostarcza do wejścia impulsowego
rejestratora.
Obudowa posiada 3 magnesy neodymowe
na spodzie i 3 na boku, więc może być łatwo
przytwierdzona do różnych metalowych
powierzchni maszyny.
Linka może być łatwo przytwierdzona do
ruchomej części maszyny za pomocą
magnesu lub metalowego „oczka”
znajdującego się na końcu linki.

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki
pomiaru, umiejscowienie linki i obudowy
modułu powinno znajdować się w osi ruchu
elementu aby wskazanie linki odpowiadało
rzeczywistej wartości przesuwu.

Wtyk kabla modułu SM5 musi być
podłączony do wejścia impulsowego I8 rejestratora SM1.

Działanie
Moduł SM5 to dwukanałowy przetwornik impulsowy o dokładności 10 impulsów/mm, który dostarcza
informacji o pozycji, prędkości i kierunku ruchu.
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3.6 SM7 – przetwornik obrotowy

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM7

Napięcie zasilania: 24 VDC z rejestratora SMART

Długość linki: 1250mm

Rozdzielczość: 0.1mm (10 impulsów / mm)

Maksymalna prędkość: 5m/s

Wymiary: Około 80 x 50 x 400mm wraz z uchwytem.

Obwód rolki: 100mm

Ciężar: 1.7kg z uchwytem

Kolory: Czarno/Żółty

Zastosowanie
Przetwornik SM7 jest używany do monitorowania ruchu obrotowego podczas procesu zatrzymywania
maszyny (elementy obrotowe, bębny, koła zębate,  pasy transmisyjne itp.).

Ramiona uchwytu/wysięgnika są tak skonstruowane że zapewniają unieruchomienie przetwornika w
dowolnej pozycji, zapewniając odpowiedni docisk do monitorowanej części maszyny. Stopka statywu
posiada aktywowany przełącznikiem magnes trwały za pomocą którego przytwierdza się całość do
metalowej powierzchni. Maksymalna rejestrowana prędkość wynosi 5m/s co odpowiada około 3000
obrotom/min dla rolki.

Moduł SM7 podłączany jest w to samo gniazdo co moduły SM5 – czyli do wejścia I8 rejestratora SM1.

Działanie
Moduł SM5 to dwukanałowy przetwornik
impulsowy o dokładności 10 impulsów/mm,
który dostarcza informacji o pozycji, prędkości
i kierunku ruchu.  Należy zaznaczyć że
wszystkie przetworniki mają charakter liniowy i
mogą być zastosowane naprzemiennie jako
liniowe lub obrotowe.
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3.7 SM11 – Moduł wtargnięcia

Dane techniczne:

Producent: Jokab Safety AB

Oznaczenie: SM11

Baterie: 10 ładowalnych ogniw 1.2V NiMH o napięciu
wyjściowym 12V

Pojemność: Trwałość 1200 mAh.  Wystarcza na 200 cykli.

Stopień szczelności: IP 40

Temperatura pracy: 0 – 45 stopni celcjusza

Złacze: Środek wtyku ładowania to masa

Wymiary: 145 x 85 x 37mm , flaga 3mm/45mm

Ciężar: 0,6kg

Kolory: Czarny

Działanie
1. Podłączenie modułu SM11 możliwe jest poprzez

którykolwiek z portów I/O rejestratora SM1.
2. Jeżeli równocześnie są używane moduły SM5 lub

SM7 to jeden z nich musi również być podłączony
do złącza I8.

3. Flaga wetknięta w widełki osi modułu powinna być
wykonana z lekkiego materiału o wymiarach na tyle
małych by nie stawiać zbyt dużego oporu powietrza
i na tyle dużych by zakłócić pole działania kurtyny
(zależnie od rozdzielczości kurtyny od 15mm do
120mm.

4. Podłączony przetwornik ruchu SM5 lub SM7
powinien być podłączony do ruchomej części
maszyny.

5. Uruchomienie aplikacji Smart Manager.
6. Ustawienie stanu wyjścia dla modułu SM11 w

programie Smart Manager.
7. Włączenie modułu SM11 (przełącznik z boku

obudowy) i ustawienie jego stanu w aktywny
powoduje obrót flagi i zakłócenie pola
zabezpieczającego kurtyny.

8. Uruchomienie pomiaru w programie Smart
Manager oraz uruchomienie maszyny która ma być
badana.

9. Kiedy element ruchomy znajdzie się w punkcie,
który został zdefiniowany w programie jako punkt
zatrzymania, rejestrator zareaguje aktywując flagę
modułu SM11 i zakłócając w ten sposób pole kurtyny wywoła zatrzymanie awaryjne.

10. Powtórzyć kroki 8 i 9 w celu uzyskania statystycznej ilości odczytów.
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Ładowanie akumulatorów modułu SM11
1. Moduł jest wyposażony w 10 ogniw 1.2V NiMH dających napięcie 12V o wydajności 1200mAh. W

pełni naładowane ogniwa powinny wystarczyć na wykonanie 200 (maksymalnie 400 cykli), z tym że w
miarę użytkowania urządzenia ogniwa tracą swoją pojemność.

2. Kiedy napięcie ogniw spadnie do poziomu zbyt niskiego na zapewnienie odpowiedniej prędkości
działania na obudowie modułu SM11 zaświeca się dioda oznaczona „Low Bat”. Dioda ta również
zaświeca się na moment w momencie aktywacji flagi jednak jest to normalna sytuacja która nie
oznacza konieczności ponownego ładowania.

3. Przed ładowaniem moduł musi zostać odłączony od rejestratora i wyłączony.
4. Tylko ładowarka dostarczona z urządzeniem lub kompatybilna (SM12 lub JSSM12) powinna być

używana do ładowania ogniw, w przeciwnym wypadku mogą one ulec trwałemu uszkodzeniu lub ich
pojemność może ulec drastycznej redukcji.

5. Czas ładowania powinien wynosić minimum 3 godziny.
6. Zaleca się wymianę ogniw w module co 12 miesięcy przy okazji przeglądu okresowego urządzenia w

autoryzowanym laboratorium.

Ważne
Aby zminimalizować zużycie ogniw w module, powinien on być wyłączany w czasie kiedy jest
przechowywany lub transportowany.
Aby zapewnić prawidłowe działanie modułu należy dbać o to by rozpoczynać pomiary z naładowanymi
w pełni ogniwami.
Moduł został zaprojektowany specjalnie do współpracy z rejestratorem SM1. Dlatego jego podłączenie
do innego typu urządzeń może skutkować jego nieprawidłowym działaniem a nawet uszkodzeniem.

Opcje
Fabrycznie dostarczony moduł SM11 jest skonfigurowany w taki sposób aby sygnał o jego
przełączeniu był wysyłany do rejestratora przy obrocie osi o 10 stopni, jest jednak możliwość zmiany
tej wartości na 80 stopni. Aby dokonać tej zmiany należy umieszczone wewnątrz modułu zworki
połączyć według poniższej tabeli:

Sygnał zatrzymania generowany przy:     JP3                               JP4
10 stopni Piny 2 i 3 połączone Piny 2 i 3 połączone
80 stopni Piny 1 i 2 połączone Piny 1 i 2 połączone

Obrót flagi modułu SM11 może zostać ustawiony na automatyczny powrót do pozycji startowej po
upływie 1500ms. Konfiguracja tej funkcji odbywa się za pomocą zworki JP2 i ma na celu oszczędzanie
baterii modułu przed z byt szybkim wyładowaniem. Poniżej tabelka konfiguracji zworki JP2:

Tryb resetu  flagi                                                JP2
Manualny (domyślny) Piny 1 i 2 rozłączone
Automatyczny Piny 1 i 2 połączone

Dzięki standardowemu uchwytowi L’” możliwe jest zastosowanie statywu dla kamer lub aparatów
fotograficznych, można również użyć statywu z modułu SM7.
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4. Smart Manager
4.1 Instalacja

W celu uruchomienia aplikacji Smart Manager wymagane są następujące elementy,
zainstalowane na komputerze obsługującym aplikację.

1. .NET Framework Redistributable Package
2. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE)
3. Smart Manager
4. Sterownik dla obsługi komunikacji z rejestratorem

1. Instalacja pakietu NET Framework Redistributable Package
Pakiet ten jest zazwyczaj zainstalowany na nowszych komputerach wraz z systemem
operacyjnym. Jeżeli jednak nie jest zainstalowany należy wykonać następujące operacje:
Uruchomić plik dotnetfix.exe z folderu \dotNET Framework z płytki instalacyjnej. Można również
zainstalować ten pakiet ze strony WWW.windowsupdate.com.

2. Instalacja silnika bazy danych MSDE
Należy się upewnić że posiada się uprawnienia administracyjne na komputerze na którym będzie
przeprowadzana instalacja oprogramowania. Uruchomić plik setup.exe w folderze \MSDE na
dysku instalacyjnym. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić SQL Server Sernice Manager i
wybrać zainstalowany serwer do uruchomienia. Program SQL Server Sernice Manager może
zostać uruchomiony również poprzez wybranie z menu START opcji uruchom ………

……….i wpisanie w linii komend polecenia sqlmangr.

http://www.windowsupdate.com/
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Aby uruchomić Server należy podać nazwę sieciową komputera\SmartSDK w polu Server i
nacisnąć klawisz START pod warunkiem ze usługa serwera nie jest jeszcze uruchomiona. Nazwę
sieciową komputera można sprawdzić w polu „Mój komputer” -> „właściwości” -> zakładka „nazwa
komputera” -> „zmień”.

W oknie programu SQL Server Sernice Manager należy zaznaczyć opcję „Auto-start sernice when
OS starts” aby serwer bazy danych uruchamiał się przy starcie systemu.
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3. Instalacja programu Smart Manager
Uruchomić plik z lokalizacji na dysku instalacyjnym o nazwie SmartSetup.msi co spowoduje
uruchomienie programu instalacyjnego.

Kliknąć przycisk NEXT.

Przeczytać warunki licencji i po zatwierdzeniu jej treści zatwierdzić dalszą instalację klawiszem
NEXT.
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Następnie należy wybrać katalog w jakim zostanie zainstalowany program lub wybrać
proponowaną domyślną lokalizację. Wybrać następnie dostępność programu dla poszczególnych
użytkowników.

Nacisnąć klawisz „NEXT” dla kontynuowania instalacji.
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4. Instalacja sterowników dla komunikacji z rejestratorem SM1
Po podłączeniu rejestratora do portu USB komputera system Windows powinien wykryć go jako
nowe urządzenie i zapytać o lokalizację plików sterownika urządzenia.
Poniższe rysunki pokazują okna kolejnych kroków podczas instalacji sterownika w systemie
Windows XP, dla systemów innego typu mogą one wyglądać inaczej.

Wybrać opcję „nie tym razem”

Sprawdzić czy w napędzie CD znajduje się dysk instalacyjny, aby system mógł zlokalizować plik
CD:\STEROWNIK\FTDIBUS.INF. Jeżeli system nie może odnaleźć tego pliku z powodu jego
braku na płycie instalacyjnej można wskazać określoną lokalizację gdzie plik ten się znajduje
wybierając drugą opcję w oknie powyżej „zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji”.
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W trakcie instalacji może pojawić się pytanie o zezwolenie użytkownika na zainstalowanie
sterownika, który nie posiada certyfikatu WHQL, w takim przypadku należy wybrać opcję
kontynuowania pomimo braku certyfikatu.

Po zakończeniu instalacji sterownika można sprawdzić, jaki port COM został przydzielony do
obsługi komunikacji z rejestratorem. Dokonuje się tego poprzez otwarcie w oknie menadżera
urządzeń gałęzi nazwanej Porty (COM i LPT). Port obsługujący rejestrator jest oznaczony w tej
gałęzi nazwą USB Serial Port (COMx), gdzie „x” oznacza numer portu szeregowego.
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4.2 Pierwsze uruchomienie programu

Licencja
Jeżeli program Smart Manager został uruchomiony po raz pierwszy, nie posiada on aktywacji za
pomocą klucza licencyjnego. Aby uaktywnić wszystkie funkcje programu (komunikację z
rejestratorem), konieczne jest wprowadzenie klucza licencji w oknie które pojawia się jako
pierwsze.

Wprowadź klucz licencyjny w naciśnij przycisk OK..

Jeżeli nie ma klucza licencyjnego możliwe jest uruchomienie programu w wersji DEMO klikając
przycisk  DEMO. W trybie tym nie działa komunikacja z rejestratorem co uniemożliwia
przeprowadzenie pomiaru, jednak jest możliwe przeglądanie wyników zapisanych w bazie danych
oraz ich obróbka w celu wydruku.

Port komunikacyjny
Pierwsze uruchomienie programu z reguły skutkuje pojawieniem się komunikatu o braku
komunikacji z rejestratorem na porcie COM1. Dzieje się tak z powodu podłączenia rejestratora
faktycznie do innego portu. Kiedy rejestrator jest podłączony poprzez  kabel USB do komputera,
komputer automatycznie przydziela mu pierwszy wolny numer portu COM. W większości
przypadków jest to numer z przedziału od 3 do 6. Aby odnaleźć port komunikacyjny rejestratora,
należy w głównym menu programu wybrać przycisk OPCJE i w liście oznaczonej „port
komunikacyjny”  sprawdzić kolejno dostępne porty z listy (patrz rozdział 4.5).

4.3 Szybka instrukcja wykonania pomiaru
Aby przeprowadzić prosty pomiar należy postąpić kolejno według poniższych punktów:
1. Podłączyć rejestrator do komputera
2. Uruchomić program Smart Manager
3. Kliknąć przycisk POMIARY
4. Podłączyć przetworniki ruchu do elementu ruchomego maszyny, który jest przedmiotem

badania, oraz ustawić stany sygnałów sterujących i wskazania przetworników na pozycje
startowe, sprawdzić czy wybrany został odpowiedni sygnał zatrzymania (sygnały z listy Syg.
STOP w oknie pomiarowym).

5. Ustawić parametry pomiaru (rozpoczęcie pomiaru, warunek zatrzymania, koniec pomiaru).
6. Rozpocząć pomiar naciskając przycisk „START pomiaru”.
7. Uruchomić badany element maszyny.
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4.4 Menu główne programu
Program używa kilku różnych formatek

Menu główne Główny ekran wyświetlający się po uruchomieniu programu. Z którego można
uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Pomiary Wyświetla okno pomiaru , w którym wyświetlany jest status urządzenia i
dostępna jest lista ustawień dla różnego rodzaju pomiarów.

WykresNa wykresie pokazywane są przebiegi z przeprowadzonych pomiarów i mogą zostać
porównane wyniki.

Obliczenia Okno obliczeń służy do wyliczania odległości bezpiecznej na podstawie
zarejestrowanych czasów reakcji.

Zapisz pomiar Opcja pozwalająca na zapis pomiaru do bazy danych.
Archiwum Okno wyświetlające listę pomiarów . Z tego miejsca możliwe jest
Pomiarów załadowanie wyników, ich export import i usuwanie.
Opcje W tym oknie można wybrać numer portu przez który rejestrator został

przyłączony do komputera oraz język interfejsu i norma według której
przeprowadzone są kalkulacje wyników pomiarów.

Menu główne
Po uruchomieniu programu wyświetlane jest główne menu programu. Z tego miejsca możliwy jest
wybór nowego pomiaru (Pomiar) lub załadować istniejący pomiar (Archiwum pomiarów). Możliwe
jest również zmienianie ustawień programu (Opcje).
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4.5 Ustawienia
Okno ustawień jest dostępne po wybraniu przycisku OPCJE z menu głównego.

Wybór języka
opcja „Język” pozwala na wybór języka
interfejsu programu Smart Manager.

Wybór Normy
Opcja „Norma” jest zablokowana z uwagi na to
że program używa do obliczeń tylko wzoru z
normy EN:999:1998.

Port komunikacyjny
Opcja „Port komunikacyjny” umożliwia
ustawienie portu przez który komputer
komunikuje się z rejestratorem (w przypadku
problemu z określeniem którego portu należy
użyć, należy sprawdzić ustawienie urządzenia
USB Serial Port w menadżerze urządzeń
systemu Windows.

Przycisk „Kalibracja wejść analogowych”
pokazuje okno gdzie konfiguruje się parametry

kalibracji sygnałów analogowych (jeżeli takowe są wykorzystywane).

Przycisk „Edycja konwersji analogowego sygnału” wywołuje okno z ustawieniami sposobu
konwersji poziomu sygnału analogowego z wejść rejestratora na określone wielkości fizyczne
pokazywane następnie na wykresie.

Przycisk OK. zapisuje ustawienia i zamyka okno.

4.6 Edycja konwersji analogowej
Aby zmienić sposób wyświetlania sygnałów analogowych na wykresie, należy użyć opcji „Edycja
konwersji analogowego sygnału” z okna OPCJE (patrz rozdział 4.5), lub  w oknie wykresu wybrać
pozycję opcje -> „Edycja konwersji analogowego sygnału” (patrz rozdział 4.9), po wybraniu jednej
z tych opcji wyświetlane jest okno gdzie można edytować wartości odpowiadające danemu
poziomowi sygnału prądowego na wejściach analogowych.

W górnych polach wprowadzane są wartości
odpowiadające natężeniu prądu do 20 mA.
Wartości w środkowych polach odpowiadają
natężeniu prądu o wartości 4 mA.  Dolne pola
służą do wprowadzenia oznaczeń jednostek
mierzonych wartości analogowych. Przycisk OK.
zapisuje wprowadzone  wartości i zamyka okno
edycji.
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4.7 Kalibracja sygnału wejściowego

Okno kalibracji sygnałów analogowych jest dostępne po kliknięciu przycisku „Kalibracja wejść
analogowych”.

W górnej części okna (kalibracja wejścia I9) jest kalibrowane wejście I9. Natomiast w części dolnej
(kalibracja wejścia I10) kalibrowane jest wejście I10. W dolnym lewym rogu okna wyświetlane są
aktualne wartości sygnałów na poszczególnych wejściach analogowych. Przycisk POMOC
wyświetla tekst pomocy opisujący sposób wykonania kalibracji, natomiast przycisk ZAMKNIJ
powoduje zamknięcie okna.
Do kalibracji wejść analogowych potrzebne są dwa odseparowane źródła zasilania, które mogą
dostarczyć stałego i precyzyjnego prądu o wartości pomiędzy 0-20mA. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów jedno ze źródeł powinno mieć wartość jak najbliższą wartości 20mA a drugie z kolei jak
najbliższą wartości 4mA.

Kalibracja kanału I9
1. nacisnąć przycisk „Resetuj I9”. Spowoduje to reset poprzedniego ustawienia do wartości

domyślnej.
2. Podłączyć sygnał o wartości wysokiej/maksymalnej (około 20mA) do wejścia I9.
3. Wprowadzić znany, większy sygnał do górnego pola po lewej stronie w kolumnie  „Aktualne

wskazanie”.
4. Odczytać wskazanie z pola „Aktualne wartości” i wprowadzić odczytaną wartość w górne pole

po prawej stronie w kolumnie „Zaobserwowane wskazanie”.
5. Przyłączyć sygnał o wartości niskiej/minimalnej (około 4mA) do wejścia I9.
6. Wprowadzić znaną wartość niskiego poziomu sygnału wejściowego w dolne pole po lewej

stronie w kolumnie  „Aktualne wskazanie”.
7. Odczytać wskazanie z pola „Aktualne wartości” i wprowadzić odczytaną wartość w dolne pole

po prawej stronie w kolumnie „Zaobserwowane wskazanie”.
8. Kliknąć na przycisk KALIBRACJA I9 aby skalibrować wejście I9.
9. Skontrolować czy wskazywany przez rejestrator poziom sygnału w polu „Aktualne wartości”

jest zgodny z rzeczywistą wartością sygnału wejściowego.

Tą samą procedurę wykonać w przypadku kalibracji wejścia I10 z tym że wartości wprowadzać w
polu „kalibracja wejścia I10”.
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4.8 Przeprowadzenie pomiaru

Po kliknięciu przycisku POMIARY w menu głównym, zostanie wyświetlone okno konfiguracji
nowego pomiaru. Okno to zawiera informacje o aktualnym stanie urządzenia oraz podłączonych
modułów i pozwala na odpowiednie skonfigurowanie pomiaru.

Aktualne parametry
Pole w górnym lewym rogu „aktualne parametry” wskazuje aktualne stany wejść i wyjść
rejestratora.

„Pozycja,I8” wskazuje aktualną pozycję przetwornika ruchu na wejściu I8 w mm.
„Prędkość, I8” wskazuje aktualną prędkość odczytywaną z przetwornika w mm/s.
„Wejście analogowe, I9” wskazuje aktualną wartość sygnału na wejściu I9.
„Wejście analogowe, I10” wskazuje aktualną wartość sygnału na wejściu I10.
Pozycja przetwornika może być zresetowana do wartości 0 za pomocą przycisku „resetuj
pozycję”. Jeżeli pozycja ma mieć określoną wartość w danym położeniu, to możliwe jest
ustawienie tej wartości wprowadzając ją w polu obok i klikając przycisk „resetuj pozycję”.
Za pomocą przycisku „Zmień kierunek ruchu”  możliwa jest zmiana kierunku w  którym naliczane
są impulsy (narastają). Aktualny kierunek ruchu wskazywany jest na obrazku obok przycisku.
Pola Q0-Q3 wskazują stany cyfrowych wyjść sterujących modułami. Jeżeli w polu znajduje się
czarna kropka oznacza to że sygnał ten jest w stanie wysokim.
Za pomocą kliknięcia możliwa jest zmiana stanu sygnału.
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Pola I0-I7 wskazują wartości wejściowych sygnałów cyfrowych. Czarna kropka w polu oznacza że
sygnał jest w stanie wysokim.

Wybór aktywnego trybu dla sygnałów
Pole oznaczone „sygnały o stanie aktywnym wysokim” konfiguruje, który
z cyfrowy sygnał wejściowy jest aktywny w stanie wysokim a który w
stanie niskim. Pola niezaznaczone oznaczają że sygnał jest aktywny w
stanie niskim.

W polu oznaczonym „syg. STOP” wybiera się sygnał wejściowy, który
będzie traktowany przez oprogramowanie jako sygnał wyzwalający
proces zatrzymania maszyny. Sygnał ten jest pokazywany na wykresie
ruchu maszyny.

Pomiar
W górnym prawym rogu znajduje się pole „pomiar” które jest aktywowane
w momencie rozpoczęcia pomiaru.
Za pomocą przycisku „ręczny sygnał” możliwe jest przejście rejestratora
poprzez kolejną fazę pomiaru bez względu na to czy warunek wykonania
tej fazy został spełniony. Przycisk „przerwanie” powoduje przerwanie
aktualnego pomiaru bez względu na to w jakiej fazie się on znajduje.

Fazy pomiaru
W trzech polach w dolnej części okna znajdują się opcje konfiguracji dla każdej poszczególnej
fazy pomiaru.

Pole „faza 1(rozpoczęcie pomiaru) pozwala na określenie
warunku który rozpoczyna rejestrację ruchu maszyny.
Pole „faza 2(warunek zatrzymania)” służy do
skonfigurowania stanu w jakim ma nastąpić zatrzymanie
maszyny.
Pole „faza 3(koniec pomiaru)” określa warunek przy jakim
nastąpi koniec rejestracji ruchu maszyny.
Dodatkowo w każdej z faz można wysterować zmiany
stanów wyjść cyfrowych.

Aktywacja Faz
Koniecznym jest aby choć jeden z warunków
zdefiniowanych w fazach pomiarowych został spełniony aby
pomiar został przeprowadzony. Fazy są wykonywane w
określonej kolejności i z tego względu zakończenie pomiaru
może się odbyć tylko po przejściu przez wszystkie fazy
pomiaru. Jeżeli jedna z faz będzie zawierała warunki które
nigdy nie zostaną spełnione lub ich spełnienie nie będzie
możliwe to pomiar nie zostanie zakończony prawidłowo
(przepełnienie pamięci rejestratora uniemożliwi poprawny
odczyt danych).
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Warunki aktywacji faz
Każda z faz posiada 14 konfigurowalnych warunków:

Natychmiast – aktywowanie fazy za pomocą tego parametru następuje
natychmiast po przejściu procesu rejestracji do wykonania tej fazy
(bezzwłocznie)

Opóźnienie – aktywacja fazy następuje po czasie podanym w tym parametrze,
jeżeli jest on zaznaczony do uwzględnienia.

Pozycja – aktywacja fazy następuje po osiągnięciu podanej w tym polu pozycji, w
zależności od ustawienia „+/- „ spełnienie tego warunku następuje od strony
narastania lub obniżania wartości pozycji, natomiast znaki „>/<” określają czy
aktywacja ma nastąpić dla wartości większych lub mniejszych od wprowadzonej
wartości granicznej. Warunek musi być zaznaczony aby został uwzględniony.

Prędkość – aktywacja następuje po osiągnięciu określonej prędkości. Przyciski
„+/-„ określają czy aktywacja ma następować przy narastającej czy opadającej
wartości prędkości, natomiast przyciski „>/<” określają czy aktywacja ma nastąpić przy
wartości większej lub mniejszej od wprowadzonej. Należy pamiętać że wprowadzone
wartości prędkości powinny być wielokrotnościami liczby 25 czyli od 0 do 5000mm/s).
Warunek musi być zaznaczony aby został uwzględniony.

I9 – aktywacja fazy nastąpi po osiągnięciu przez sygnał wejściowy na kanale I9
wskazanej wartości. Przyciski „+/-„ pozwalają na określenie czy aktywacja ma następować
przy narastaniu lub przy zmniejszaniu wartości sygnału, natomiast przyciski „>/<”
określają sposób przekroczenia wartości (przy większym/przy mniejszym od ustawionej
wartości). Warunek musi być zaznaczony aby został uwzględniony.

I10 – tak samo jak w przypadku kanału I9 tylko warunek dotyczy zmian sygnału
na wejściu I10.

I0-I7 – aktywacja fazy następuje przy przejściu zaznaczonego sygnału w stan
aktywny (patrz „wybór aktywnego trybu dla sygnałów”).

Sygnały wyjściowe faz pomiaru.
Poprzez zaznaczenie któregokolwiek z sygnałów Q0-Q3 w polu „przełącz” wywołuje się zmianę
zaznaczonego sygnału na wyjściu rejestratora w momencie aktywacji danej fazy.

Ustawienia
W polu „ustawienia” można dokonać zapisu i wczytania ustawień
pomiarowych. Pozwala to na szybkie przekonfigurowanie ustawień w
zależności od potrzeb użytkownika.

Lista „wybierz ustawienia” zawiera listę wcześniej zapisanych ustawień
pomiarowych, które mogą zostać załadowane po ich wybraniu.
Przycisk „wyczyść ustawienia” powoduje wyczyszczenie ustawień we
wszystkich polach konfiguracyjnych faz pomiarowych.
Przycisk „zapisz ustawienia” powoduje otwarcie okna w którym można
wybrać nazwę pod jaką zostanie zapisana aktualna konfiguracja pomiaru
dla przyszłego użycia.

Rozpoczęcie pomiaru
Pomiar jest uruchamiany za pomocą przycisku „START pomiaru”.
Powoduje on załadowanie ustawień do rejestratora i przejście do stanu
oczekiwania na spełnienie warunku w fazie 1, dopóki faza 1 nie zostanie
aktywowana żadne dane nie są zapisywane w pamięci rejestratora.
Przycisk „Anuluj” powoduje zamkniecie okna pomiarów.
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4.9 Wyświetlanie wyników pomiaru
Kiedy zostaje zakończony proces rejestracji pomiaru i dane zostaną przesłane z rejestratora do
komputera, na ekranie zostaje wyświetlony wykres czasowy badanych wielkości.

Osie X i Y
Czas jest przedstawiany za pomocą osi X. Kiedy rejestrator otrzymuje aktywny sygnał z
wybranego wejścia, sygnał ten oznacza automatycznie wartość „0” na osi X. Czas znajdujący się
przed tym punktem ma wartości ujemne, jeżeli nie wystąpi sygnał zatrzymania a pomiar zostanie
zakończony, wtedy wartość „0” dla osi czasu zostaje ustawiona w momencie aktywacji fazy 1
pomiaru. Prędkość, pozycja i wartości sygnałów analogowych są pokazywane na osi Y.
Należy zwracać uwagę na poprawny odczyt osi Y podczas wyświetlania kilku przebiegów na
jednym wykresie.

Parametry momentu zatrzymania
Jeżeli czas zatrzymania może zostać
obliczony, wtedy tabelka zawierająca
parametry zatrzymania jest
wyświetlana w prawym górnym rogu
okna wykresu.
Kolumna  „syg. STOP” zawiera dane
dotyczące pozycji i prędkości
elementu badanego w momencie wystąpienia sygnału zatrzymania. Kolumna „2mm” wskazuje
czas i drogę dobiegu w punkcie znajdującym się na 2 mm przed całkowitym zatrzymaniem
elementu badanego, zawiera ona również wartość prędkości i pozycji w tym punkcie. Środkowa
kolumna zawiera dane dotyczące badanego elementu w momencie kiedy osiągnął on określoną
prędkość (standardowo jest to 10mm, jednak wartość ta może być z zakresu od 0 do 99mm/s.
Parametr „niezasterowanie” oznacza drogę jaką pokonał w kierunku postępowym (kierunek ruchu
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w którym element badany stwarza zagrożenie. Np.: opadający do podstawy stempel prasy)
element badany po zatrzymaniu (oscylacja, bezwładność układu sterowania/elementów), jeżeli
wartość ruchu niezasterowanego jest dodatnia to jest on wyświetlany w tabeli w kolorze
czerwonym. Podobnie jest w przypadku kolumn „5mm/s” i „0mm/s” które określają parametry
ruchu w momentach kiedy badany element porusza się z prędkością 5mm/s i całkowicie się
zatrzymuje (lub zaczyna wręcz cofać).

Różne sposoby wyliczania czasów zatrzymania
Powodem dla którego tabela wyników zawiera różne punkty w których wyznacza się punkt
zatrzymania, wynika z faktu iż sposoby te są nadal przedmiotem dyskusji w komisjach
standaryzacyjnych w odniesieniu do różnych typów maszyn.
Normalnie różnice w czasie zatrzymania przy różnych sposobach jego obliczania nie różnią się
więcej niż o kilka MS dla szybko poruszających się maszyn, np. pras mechanicznych. Dla
wolniejszych elementów czasy zatrzymania mogą różnić się w o wiele większym stopniu, pomimo
dużo krótszej drogi hamowania. Ostatnie 2mm ruchu elementu maszyny z reguły nie stanowią
zagrożenia dla operatora stąd mogą zostać wykluczone z przebiegu drogi hamowania. Pozwala to
na wyznaczenie czasu reakcji adekwatnego do istniejącego zagrożenia. Użycie tych metod
wyliczenia zależy od konkretnej maszyny i zagrożenia jakie stwarza.

Cyfrowe sygnały wejściowe i wyjściowe
Po lewej stronie wykresu są widoczne pola do zaznaczania reprezentujące odpowiednie sygnały
rejestratora, które w zależności od zaznaczenia są pokazywane na wykresie.

Kontrola wykresu
Pole w dolnym lewym rogu ekranu wykresu zawiera kontrolki
do powiększania/przesuwania wykresu oraz kontroli skali osi
X i Y.

Strzałki przesuwają przebiegi sygnałów, za pomocą strzałek góra/dół można przesuwać wykresy
w osi Y, natomiast strzałki prawo/lewo powodują przesuwanie obu przebiegów jednocześnie (oś
czasu jest wspólna). Strzałki podwojone przesuwają wykres do końca lub na początek. Przyciski
„+/-„ z opisami  „Y-zoom”, „X-zoom” , pozwalają na skalowanie przebiegów (osobno w osi Y) i
wspólnie w osi X (czas jest osią wspólną). Pole „wyświetl” powoduje pokazywanie przebiegu danej
wielkości na wykresie, natomiast pole „odwrócenie” powoduje odbicie wykresu względem osi X.

Powiększanie
Przyciski po prawej stronie wcześniej opisanych kontrolek służą do
powiększania zadanego obszaru wykresu. Przycisk „powiększ STOP”
pozwala na automatyczne powiększenie wycinka wykresu w którym
odbyło się zatrzymanie (jeżeli takowy istnieje). Za pomocą przycisku
„powiększ obszar” można zaznaczyć wybrać kursorem obszar który
ma zostać powiększony. Przycisk „cały wykres” powoduje wyświetlenie
całego wykresu, natomiast przycisk „cofnij powiększ” przywraca
poprzedni poziom i obszar powiększenia.

Znaczniki
W środkowej części dolnej okna wykresu znajdują się kontrolki sterujące znacznikami wykresu.

Przycisk „usuń znaczniki” usuwa wszystkie
naniesione wcześniej znaczniki z wykresu.
Przycisk „znacznik1” wywołuje funkcje
wstawienia znacznika oznaczonego „1”, po
naciśnięciu tego przycisku i wskazaniu
kursorem miejsca na wykresie, zostanie w
tym punkcie wstawiony znacznik. Tak samo

odbywa się wstawienie znacznika nr 2. W polu tekstowym po prawej stronie przycisku
pokazywana jest aktualna wartość osi X dla pozycji znacznika (można też wprowadzić ręcznie tę
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wartość a znacznik zostanie przesunięty we wskazane miejsce), pozycja obok wskazania osi
czasu z szarym tłem wskazuje odpowiadającą wartości X -> wartość Y wielkości która została
wybrana w liście znajdującej się powyżej przycisków „+/-„. Przyciski te służą do dokładnego
ręcznego ustawienia pozycji znacznika na wykresie. W ostatniej linii oznaczonej „Różnica
znaczników” pokazywana jest różnica w osi X i Y pomiędzy wstawionymi znacznikami.

Komunikaty
Duże szare pole w dolnym prawym rogu okna
wykresu służy do wyświetlania komunikatów
programu dla użytkownika.

Zarządzanie pomiarem
Przycisk „zapisz pomiar” pokazuje okno w którym
wprowadza się dodatkowe dane odnośnie
pomiaru oraz dokonuje jego zapisu do bazy danych (patrz rozdział 4.12). Przycisk „nowy pomiar”
powoduje zamknięcie okna wykresu i wywołanie okna konfiguracji pomiaru z ustawieniami
pochodzącymi z pomiaru, którego dotyczył zamknięty wykres. Przycisk „drukuj wykres” otwiera
okno konfiguracji wydruku raportu pomiarowego, gdzie można wprowadzić uwagi dotyczące
pomiaru.

Menu
W menu znajdującym się w górnej części okna wykresu widoczne są 4 pozycje: „plik”, „opcje”,
„obliczenia”, „pomoc”.
Pod pozycją „plik” znajdują się opcje zapisu i odczytu te same jak w polu zarządzania pomiarem.
Pod pozycją „opcje” znajdują się następujące pola:

· „Edycja konwersji analogowego sygnału” wywołuje okno edycji konwersji sygnału
analogowego (patrz rozdział 4.6)

· „Zmień opisy sygnałów” wyświetla okno w którym można zmienić opisy sygnałów
cyfrowych na wykresie.

· „Warstwy” wyświetla okno w którym aktualny wykres może zostać zapisany jako wzorzec i
być później użyty do porównań z innymi wykresami (patrz rozdział 4.11).

· „Ręczne powiększenie” wyświetla okno gdzie można wprowadzić parametry dotyczące
powiększenia danego obszaru wykresu (patrz rozdział 4.11).

· „Zmień wybraną prędkość zatrzymania” pozwala na wprowadzenie własnej prędkości
zatrzymania która ma zostać uwzględniona na wykresie.

· „Set speed monitor” opcja pozwala na wybór sygnału wejściowego który dostarcza
informację o prędkości elementu ruchomego.

· „Wyświetl czasy dobiegu” powoduje pokazanie lub ukrycie tabelki czasów dobiegu.
· „Użyj opisów znaczników” pozwala na wyświetlanie lub ukrywanie oznaczeń przy

znacznikach wykresu.
· „Użyj konwersji analogowej” powoduje przeliczanie wartości sygnałów I9, I10 według

tablicy konwersji (czyli wykres pokazuje wartość sygnału w jednostkach w których jest
mierzona dana wielkość, np. w [N] przy czujniku nacisku).

Pod pozycją „Obliczenia” dostępne są następujące opcje:

· „statystyki” – pokazywane są statystyczne wartości dotyczące pomiaru widzianego na
wykresie (czyli przesunięcie, prędkości minimalne i maksymalne, oraz wartości skrajne
sygnałów analogowych jeżeli takowe występują) .

· „czas dobiegu i odległość bezpieczna” wyświetla okno przeliczeń czasu reakcji układu na
minimalną odległość bezpieczną.

Pozycja „pomoc” w menu zawiera informacje na temat programu Smart Manager.
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4.10 Wyliczanie odległości bezpiecznej

Aby obliczyć czas zatrzymania i odległość bezpieczną, bazując na wielu pomiarach
porównawczych, należy każdy z tych pomiarów najpierw zapisać w bazie danych (patrz rozdział
4.12). Bazując na zapisanych pomiarach można wyznaczyć minimalne i maksymalne czasy
reakcji układu sterowania maszyny.

Czas zatrzymania
Informacje na temat zarejestrowanego czasu zatrzymania są pokazywane po lewej stronie w polu
„Czas dobiegu”.
Za pomocą przycisku „Wybierz pomiary” wyświetlane jest okno zawierające listę pomiarów, które
można wybrać do zaimportowania na listę czasów zatrzymań.
Lista „Wybierz punkt zatrzymania do obliczeń” zawiera punkty wykresu według których dobierany
jest czas reakcji. Informacja o okolicznościach pomiaru może być zapisana w polu „uwagi własne”.
Lista po prawej stronie zawiera wybrane do obliczeń/porównań wyniki pomiarów pokazywane po
przeliczeniu według parametru wybranego z listy punktów zatrzymania. Jeżeli lista nie zawiera
pozycji do obliczeń pobierany jest aktualny wynik. Bazując na liście wyników czasów zatrzymań
można wyznaczyć maksymalny/minimalny lub średni czas reakcji układu i takowego użyć do
obliczania odległości bezpiecznej.

Odległość bezpieczna
Po prawej stronie okna znajduje się pole zawierające dane do wyliczenia odległości bezpiecznej.
Przycisk „?” wyświetla informację na temat wzoru do wyliczania minimalnej odległości
bezpiecznej. To który z czasów znajdujących się na liście po lewej stronie zostanie użyty do
wyliczenia odległości bezpiecznej zależy od opcji wybranej w pozycji „Użyte T”. W polach
tekstowych K,T, i C wprowadzane są wartości zmiennych potrzebne do wyliczenia minimalnej
odległości bezpiecznej. Po wprowadzeniu wszystkich danych można kliknąć przycisk „oblicz
bezpieczną odległość” co spowoduje wyświetlenie w oknie poniżej, wyników obliczeń. Przycisk
„zapisz” zapisuje parametry obliczeń i wynik do bazy danych. Przycisk „zamknij” zamyka okno.
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Metoda obliczania minimalnej odległości bezpiecznej
Wyliczanie minimalnej odległości bezpiecznej jest przeprowadzane zgodnie z normą EN 999:1998
gdzie zawarty jest ogólny wzór na wyznaczenie odległości bezpiecznej.

S = KT +C

Gdzie:

S to minimalna odległość w milimetrach, od strefy niebezpiecznej do pola wykrywającego
wtargnięcie.

K to parametr prędkości w milimetrach na sekundę, określający hipotetyczną prędkość z
jaką części ciała człowieka mogą wtargnąć w pole niebezpieczne.

T to czas reakcji układu bezpieczeństwa zatrzymującego ruch niebezpieczny.
C to dodatkowy parametr odległości dodawany w zależności od zastosowanego urządzenia

zabezpieczającego (jego rozdzielczości, konstrukcji, sposobu zamontowania).

Całkowity czas reakcji układu T to parametr zależny od dwóch zmiennych:

T = t1 + t2

Gdzie:

t1 to maksymalny czas pomiędzy aktywacją sensora nadzorującego strefę niebezpieczną, a
zmianą stanu na wyjściu sterującym tego elementu.

t2 to maksymalny czas reakcji układu sterującego maszyny. Czyli całkowity czas potrzebny
do zatrzymania maszyny od momentu wystąpienia sygnału o zagrożeniu z elementu
zabezpieczającego.
Parametr t2 jest uzależniony od wielu zmiennych czynników, takich jak temperatura, czas
reakcji elementów, bezwładność elementów.
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4.11 Porównywanie pomiarów

W celu porównania pomiarów należy wyświetlić ich wykresy za pomocą osobnych warstw
(przebiegów na wykresie).
Aktualny pomiar jest pokazywany w kolorze, natomiast warstwy porównywane mają kolor szary.
Po wybraniu z menu opcji w oknie wykresu pozycji „warstwy”, zostanie wyświetlone okno, w
którym można wybrać przebiegi do wyświetlenia bądź ukrycia.

W oknie po lewej stronie wyświetlona jest lista dodanych warstw. Warstwy są wyświetlane z
numerem i datą pomiaru, którego dotyczą. Przy każdej pozycji znajduje się pole wyboru warstwy
do wyświetlenia bądź ukrycia.

 Przycisk „dodaj obecne” powoduje
dodanie do listy obecnie
załadowanego pomiaru, jako nowej
pozycji na liście.
Przycisk „usuń ostatnią” powoduje
wykasowanie z listy ostatnio
dodanej pozycji.
Przycisk „usuń wszystkie” kasuje
wszystkie pozycje z listy.
Przycisk „usuń warstwy” powoduje
odznaczenie wszystkich pozycji na
liście aby nie były wyświetlane na
wykresie.
Przycisk „zastosuj” powoduje zapis
aktualnych ustawień i wyświetlenie
wskazanych pomiarów na
wykresie. Przycisk „zamknij”
zamyka okno.

Po dodaniu nowej warstwy do listy,
stopień powiększenia na wykresie jest automatycznie zmieniany tak aby widoczne były wszystkie
przebiegi i by było można je porównać.

Jak porównać pomiary:
1. Zapisać pomiar który ma być użyty do porównania w bazie danych.
2. Załadować pomiar który ma być dodany do listy do okna wykresu z bazy danych.
3. Ustawić odpowiedni stopień powiększenia.
4. Dodać pomiar do listy klikając opcje->warstwy w menu wykresu a następnie kliknąć „dodaj

obecne” i „zastosuj”, a następnie „zamknij.
5. Zamknąć okno wykresu i załadować kolejny pomiar z bazy danych (przebiegi z listy są

widoczne „na wierzchu” kolejno załadowanych pomiarów z innym stopniem powiększenia).
6. Powtarzać krok 4 - 5 dla kolejnych pomiarów które mają znaleźć się na wykresie.
Ręczne powiększenie
Jest możliwość ręcznego
ustawienia parametrów
powiększenia obszaru wykresu
klikając opcje->ręczne
powiększenie w menu okna
wykresu. Zostanie wyświetlone
okienko w którym można
wyspecyfikować poszczególne
parametry.
Jeżeli warstwa została
uprzednio zapisana to te same
parametry mogą zostać
załadowane po naciśnięciu
przycisku „poprzednie ustawienia” a następnie przycisk „zastosuj”
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4.12 Zapis pomiarów
Pomiar może zostać zapisany przez kliknięcie przycisku „zapisz pomiar” w oknie wykresu.
Zostanie wyświetlone okno, w którym można wprowadzić informacje na temat pomiaru.

W polu tekstowym „maszyna” wprowadzany jest symbol oznaczenia badanej maszyny. W liście
„serie pomiarów” wybierana jest ilość pomiarów na jedną maszynę, natomiast w polu „Nr w serii
pomiarowej” pokazywany jest numer zapisywanego pomiaru w serii.
W polu „Pomiar przeprowadzony przez” wpisywana jest osoba lub firma przeprowadzająca
pomiar. Pole „data pomiaru” pokazuje czas w którym został dokonany pomiar. W polu „Smart ID”
pokazywany jest numer identyfikacyjny rejestratora SMART którym został zarejestrowany dany
pomiar. Pole „bezpieczna odległość” zawiera wartość wyliczonej odległości bezpiecznej, jeżeli
została ona wyliczona. Dodatkowe informacje o pomiarze mogą być wprowadzone w polu „uwagi
własne”. Pola tekstowe umieszczone po prawej stronie umieszczone są pola nazw sygnałów
cyfrowych I/O, które można opisać przed zapisem do bazy danych.

Przycisk „zapisz” powoduje zapis pomiaru z wprowadzonymi w pola danymi do bazy danych,
natomiast przycisk „anuluj” zamyka okno bez zapisu.
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4.13 Odczyt pomiarów z archiwum

Do załadowania pomiaru z bazy danych służy przycisk „archiwum pomiarów” z menu głównego
programu. Okno które jest wyświetlane pokazuje wszystkie pomiary z bazy danych.

Aby wybrać pomiar do załadowania, wystarczy wskazać kursorem odpowiednią pozycję na liście i
kliknąć na niej dwukrotnie myszką lub przycisk „załaduj zaznaczony pomiar”. Po załadowaniu
zostaje wyświetlone okno wykresu. Przycisk „usuń zaznaczony pomiar(y)” pozwala na usuwanie z
bazy danych w sposób trwały poszczególnych pomiarów. Przycisk „zamknij” powoduje zamknięcie
okna. Przyciski „Importuj wybrane pomiary do Excela” oraz „pokaż dane zewnętrzne” służą do
przenoszenia danych z i do bazy danych programu (patrz rozdział 4.14).

Za pomocą opcji filtrowania na górze okna, można dokonać selekcji pokazywanych pomiarów
według kryteriów podanych przez użytkownika. Filtr ustawia się poprzez wybór kolumny według
której będzie filtrowana baza, i frazy która będzie stanowiła filtr. Można również łączyć warunki
filtrowania poprzez wybór warunku po prawej stronie pola filtru.
Aby zastosować filtr, trzeba nacisnąć przycisk „zastosuj filtr”. Powoduje to wyświetlenie wyników
pomiarów wyfiltrowanych według podanych kryteriów.
Po zastosowaniu filtra słowo „filtrowane” jest pokazywane w nagłówku listy.
Do usuwania filtru służy przycisk o nazwie „Usuń filtr”.
Przykłady zastosowania filtrów:
„Nr < 11 AND Serie /= 14” pokazuje wszystkie pomiary z numerem mniejszym od 11 zawierające
się w serii 14.
„Maszyna JAKO prasa OR Data < 2005-01-01”  pokazuje wszystkie pomiary gdzie nazwa
maszyny zawiera słowo „prasa” . Jednak również pokazywane są pomiary (bez względu na nazwę
maszyny) wykonane do roku 2005.
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4.14 Import i eksport pomiarów
Aby przenosić pomiary pomiędzy bazami danych/komputerami lub wykonywać kopie
bezpieczeństwa pomiarów, używana jest zewnętrzna baza danych, zawiera ona 3 pliki CSV:
Measurements.csv, Values.csv oraz Conditions.csv. Pliki CSV (Comma separatek values files) są
standardowym typem plików testowych gdzie poszczególne wartości oddzielane są za pomocą
przecinków. Te pliki mogą być również odczytywane za pomocą programu Microsoft Excel.
Zewnętrzna baza danych jest dostępna z menu wyboru pomiaru poprzez przycisk „Pokaż dane
zewnętrzne” (wyświetlone zostaje okno wyboru zewnętrznej bazy danych) a następnie przycisk
„Importuj” w celu zaimportowania danych z zewnątrz do bazy programu lub „Eksport” w celu
wyeksportowania pomiarów z programu do bazy zewnętrznej.

Pole po lewej stronie (baza danych programu Smart Manager) pokazuje pomiary w bazie danych
programu natomiast okno po prawej stronie zawiera listę pomiarów przechowywanych w
zewnętrznej bazie plików CSV.

Eksport
Aby wyeksportować pomiary z bazy danych programu do bazy zewnętrznej, należy najpierw
wybrać pomiary które mają zostać wyeksportowane a następnie kliknąć przycisk „Eksport” co
spowoduje ich skopiowanie do bazy zewnętrznej.

Po wykonaniu tej operacji wszystkie 3 pliki CSV (Measurements.csv, Values.csv, i Conditions.csv)
mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji np. do innego komputera gdzie zainstalowany jest
Smart Manager. Należy zwrócić uwagę że wszystkie 3 pliki muszą zostać wyeksportowane aby
poprawnie mogły zostać oczytane dane przeznaczone do exportu. Po otwarciu okna
importu/eksportu pomiary zawarte w plikach bazy zewnętrznej, przy poprawnym formacie danych
będą widoczne.

Import
Do importowania pomiarów do bazy danych smarta, wystarczy zaznaczyć rekordy z bazy
zewnętrznej i kliknąć klawisz „Import” w oknie listy pomiarów co spowoduje przekopiowanie do
bazy danych programu tychże pomiarów.

Pomiary zgromadzone w bazie zewnętrznej mogą być usuwane poprzez wybór poszczególnych
wpisów bazy i kliknięcie przycisku „Usuń zaznaczony pomiar”.
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4.15 Wydruk wyniku pomiaru

Pomiary mogą być wydrukowywane lub zapisywane jako obrazy z poziomu okna wydruku. Okno
to jest wywoływane poprzez kliknięcie przycisku „Drukuj wykres” w oknie podglądu wykresu
pomiaru.

W liście oznaczonej „Dostępne drukarki” użytkownik może dokonać wyboru na której z
dostępnych w systemie operacyjnym drukarek zostanie wydrukowany dokument. Aby przeglądnąć
dokument przed wydrukiem należy kliknąć przycisk „Podgląd wydruku”. W polu tekstowym „Tekst
dodatkowy” można wpisać informacje dodatkowe na temat pomiaru.

Przycisk „Zapisz do pliku” pozwala na zapisanie wydruku w formie graficznej zamiast wydruku na
drukarce. Przed zapisem można dokonać wyboru nazwy i lokalizacji pliku (w formacie  JPG, BMP,
lub GIF).

Przycisk „Wydruk” otwiera okno wyboru drukarki, liczby kopii i pozostałych ustawień wydruku
zależnych od sterownika drukarki.

Logo firmy na wydruku
W lewym górnym rogu wydruku pomiaru znajduje się pole w którym można umieścić logo firmowe
które będzie widoczne na wszystkich wydrukach i obrazach raportów pomiarowych. Standardowo
po instalacji programu jest to logo firmy JOKAB SAFETY. Plik obrazu zawierający logo znajduje
się w katalogu gdzie został zainstalowany program Smart Manager i nosi nazwę
„company_logo.bmp”. Zmiany obrazu jaki zawiera plik dokonuje się poprzez podmianę
istniejącego pliku poprzez nowy zawierający logo które ma być wyświetlane w miejsce
dotychczasowego. Format pliku może być BMP, JPG, GIF a jego rozmiar to 292 x 112 pixeli.


