Programy serii RAPORT
Programy serii Raport
umo¿liwiaj¹:
•odczyt danych pomiarowych
zarchiwizowanych na kartach
pamiêci SD oraz ich wizualizacjê
na ekranie komputera w formie
graficznej i tabelarycznej,
•odczyt bie¿¹cych wyników
pomiarowych w trzech
postaciach: tabelki, wykresu
oraz wizualizacji,
•mo¿liwoœæ sprawdzenia
poprawnoœci wyników
pomiarowych: kontrola
szyfrowania danych i ci¹g³oœci
archiwum,
•obróbkê wyników archiwalnych
np.: selekcjê, wyszukiwanie
ekstremów, uœrednianie danych,
•rejestracjê zdarzeñ oraz
czynnoœci autoryzowanych,
•sporz¹dzenie wiarygodnych
raportów w formie wydruków.
W ofercie znajduj¹ siê programy:
• MPI-8-Raport do przyrz¹dów MPI-8 oraz MPI-8/4,
• FP-400-Raport do przyrz¹du FP-400,
• FP-3000-Raport do przyrz¹dów FP-3000 i FP-3010,
• MPI-G-Raport do przyrz¹du MPI-G i MPI-G/M,
• M-300-Raport do przyrz¹du M-300,
• M-800-Raport do przyrz¹du M-800.
Programy umo¿liwiaj¹ odczyt wyników pomiarowych, ich obróbkê oraz wizualizacjê na ekranie
komputera. Przeznaczone s¹ g³ównie do pracy z wynikami pomiarów zarchiwizowanymi na kartach SD.
Dane na karcie zapisywane s¹ w postaci plików tekstowych i mog¹ byæ odczytywane na dwa sposoby: przez
port szeregowy, gdy przyrz¹d jest pod³¹czony do komputera przez port RS-485 b¹dŸ z czytnika kart
MMC/SD, po wyjêciu karty z przyrz¹du.
Dane zapisywane na karcie uzupe³niane s¹ zaszyfrowan¹ sum¹ kontroln¹, dziêki czemu zawsze mo¿na
sprawdziæ oryginalnoœæ opracowywanych danych. Podczas drukowania raportów odnotowywana jest
informacja o wykrytych nieprawid³owoœciach.
Mo¿liwy jest równie¿ odczyt wyników bie¿¹cych z pod³¹czonego urz¹dzenia z wybran¹ czêstotliwoœci¹.
Urz¹dzenie do komputera mo¿e byæ pod³¹czone na dwa sposoby: za pomoc¹ wirtualnego portu COM
³¹cz¹cego siê za pomoc¹ konwertera z magistral¹ RS-485 albo za pomoc¹ sieci Ethernet. Wyniki mog¹ byæ
wyœwietlane w trzech postaciach: wykresu, tabelki oraz wizualizacji.
Program posiada wiele funkcji u³atwiaj¹cych interpretacjê wyników pomiarów. Najwa¿niejsze z nich to:
selekcja danych, uœrednianie wyników oraz wyszukiwanie ekstremów. Mo¿na tworzyæ nowe pliki
zawieraj¹ce tylko interesuj¹ce u¿ytkownika dane. Wyniki mog¹ byæ przedstawione na wykresie. Wykres ma
funkcje powiêkszania , przesuwania oraz przeskalowania. Sporz¹dzony wykres lub tabela mog¹ byæ
wykorzystane do sporz¹dzenia wiarygodnych raportów.
W celu u³atwienia obs³ugi programu dostêpnych jest szereg funkcji m.in.: zdefiniowanie kilku
u¿ytkowników z w³asnymi ustawieniami oraz zmiana has³a.
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Okno odczytu bie¿¹cego w formie tabeli

Okno odczytu bie¿¹cego w formie wizualizacji 1

Okno odczytu bie¿¹cego w formie wizualizacji 2

Okno odczytu bie¿¹cego w formie wykresu

Dane archiwalne w tabeli danych

Ustawienia wykresu
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