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1 Specyfikacja oprogramowania

1.1 Wymagania
Sterownik wraz z którym dostarczane jest oprogramowanie, spełnia jego wymagania sprzętowe. 
Podczas wykonywania pomiarów nie należy mieć uruchomionych innych programów w tle.

Do korzystania z oprogramowania wymagany jest monitor z rozdzielczością co najmniej 1024x720 
pikseli. Zalecany jest monitor FullHD (1920x1080). Konieczne jest także podłączenie klawiatury 
oraz urządzenia wskazującego (myszy). Zalecana jest mysz z kółkiem.

1.2 Funkcjonalność
• W pełni konfigurowalne oprogramowanie pozwalające na współpracę z dowolną hamownią 

- silnikową, podwoziową, inercyjną, obciążeniową oraz innymi.

• Posiada narzędzia ułatwiające kalibrację tensometrów, inercji rolek oraz sterowania 
hamulcem.

• Uniwersalne charakterystyki do konwersji sygnałów analogowych na wartości fizyczne.

• Niezależny wybór jednostek pomiarowych - metrycznych oraz calowych.

• Ciągły podgląd parametrów pracy podczas pomiaru.

• Nieograniczony czas rejestracji danych pomiarowych.

• Wykresy punktowe - np. moc w funkcji kąta zapłonu.

• Uniwersalne tryby kontroli hamulca: % mocy hamulca, blokada obrotów, stały przyrost 
obrotów, zadany przebieg obrotów w funkcji czasu.

• Ustawienia filtrowania i wygładzania dostępne dla użytkownika.

• Nieograniczone porównywanie wyników pomiaru.

• Łatwe zarządzanie projektami i pomiarami.

• Dane pomiarowe zapisywanie w popularnym standardzie HDF umożliwiającym analizę w 
zewnętrznym oprogramowaniu (np. MATLAB).

• Moduł własnej logiki i obliczeń do sterowania wyjściami.

• Obsługa interfejsów OBD na bluetooth i USB.

• Automatyczne sterowanie elektroniczną przepustnicą poprzez komunikacje ze sterownikami
silnika firmy Ecumaster.

• Programowalne odczytywanie i przetwarzanie danych z magistrali CAN-BUS

• Nadawanie własnych danych po magistrali CAN-BUS.



1.3 System operacyjny
Oprogramowanie pracuje na systemie Raspbian zainstalowanym w komputerze sterownika DC1.

Monitor musi być podłączony do sterownika przed włączeniem zasilania.

Sterownik DC1 dostarczany jest z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym oraz
oprogramowaniem Dyno2 umiejscowionym na pulpicie.

Oprogramowanie Dyno2 pracuje poprawnie tylko na specjalnie przygotowanym                                
i skonfigurowanym systemie. Nie będzie ono działać na świeżej instalacji systemu.

Aktualizowanie systemu Raspbian nie jest wskazane, ponieważ może spowodować zaprzestanie 
poprawnego funkcjonowania programu Dyno2.

Nie należy odłączać zasilania sterownika podczas pracy oprogramowania lub podczas jakiejkolwiek
operacji zapisu danych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zawartości karty pamięci.  
Eksperymenty w firmie PEREK wskazują, że odłączenie zasilania, przy włączonym systemie 
operacyjnym, gdy system jest bezczynny, nie ma negatywnych skutków. Sugerowane jest jednak 
zamykanie systemu operacyjnego przed odłączeniem zasilania. 

W przypadku uszkodzenia karty pamięci, obraz systemu wraz z oprogramowaniem można pobrać 
ze strony http://perek.it

Hasło użytkownika systemu to: dynoadmin

Domyślnie skonfigurowany jest statyczny adres IP: 192.168.1.11 Aby podłączyć sterownik do sieci 
LAN, konieczna jest zmiana tego ustawienia na automatyczne DHCP.

Wszystkie dane aplikacji - jej ustawienia oraz wykonane pomiary znajdują się w katalogu 
/home/pi/.dyno2

• runs - katalog zawierający pliki z danymi pomiarowymi. Pliki pomiarowy zawiera 
wszystkie informacje potrzebne do otwarcia pomiaru na innym urządzeniu

• saved - domyślny katalog do eksportu danych (np. do formatu PDF)

• functions.xml - plik zawierający zaprogramowane przez użytkownika funkcje

• projects2.db - baza danych zawierająca informacje o projektach i przynależnych do nich 
pomiarach

• settings.ini - plik z konfiguracją programu i parametrów hamowni

W katalogu hamowni możliwe jest ręczne umieszczenie dodatkowych plików przez producenta 
hamowni:

• branding.png - domyślna grafika w tle wykresów

• about.txt - domyślny tekst do zakładki SETTINGS / About



2 Interfejs aplikacji
Interfejs aplikacji zbudowany jest z trzech głównych części.

1. Zakładek w górnej części okna pozwalających na przełączanie między zadaniami które 
chcemy obecnie wykonywać takimi jak wykonywanie pomiaru, analiza danych czy 
konfiguracja oprogramowania.

2. Głównej części okna, wyświetlającej zawartość aktualnej zakładki.

3. Paska statusu pokazującego najważniejsze informacje o stanie pracy urządzenia.

2.1 Zakładki głównych czynności
PROJECTS - zarządzanie projektami (samochodami, silnikami) oraz pomiarami z nimi 
związanymi.

ANALYZE - analiza i porównanie danych pomiarowych.

RUN - wykonywanie pomiarów oraz strojenie silnika.

SEQUENCE - programowanie sekwencji testowej

SETTINGS - konfiguracja hamowni i aplikacji.

IO - podgląd stanu wejść / wyjść sterownika.

2.2 Zawartość bieżącej zakładki
Zawartość bieżącej zakładki zawiera elementy interfejsu potrzebne na realizacje czynności 
wybranej zakładki.

2.3 Projekty

lista 
projektów

pomiary 
powiązane 
z bieżącym 
projektem



Zakładka PROJECTS używana jest do przeglądania i zarządzania projektami oraz powiązanymi z 
nimi pomiarami. Pomiary przynależne do projektu znajdują się w zakładce RUNS. Aby analizować 
konkretny pomiar trzeba w niego kliknąć dwukrotnie. Po kliknięciu pomiar pojawi się w zakładce 
ANALYZE. Pliki z pomiarami są zapisywane w katalogu /home/pi/.dyno2/runs.

Skróty klawiszowe w liście projektów:

• N - dodaj Nowy projekt.

• Del - usuń wybrany projekt.

Skróty klawiszowe w liście pomiarów:

• L - Załaduj dane pomiaru z pliku.

• Del - usuń wybrany pomiar z projektu (plik z danymi pomiaru nie jest usuwany).

Informacje o projekcie są widoczne w tabeli oraz w zakładce PROJECT DATA. Informacje można
edytować. Widoczność elementów można swobodnie włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.



Pola w PROJECT DATA, które mają szczególne znaczenie to:
Vehicle ID Numer identyfikacyjny projektu. Np. numer rejestracyjny. Jest on wyświetlany 

w programie podczas pomiarów oraz w domyślnym szablonie raportu.

Mass
Fr. Area
Cx

Pola wykorzystywane w symulacji drogowej.

Fuel
Boost

Dane dotyczące rodzaju paliwa oraz doładowania silnika. Używane w 
obliczaniu korekcji mocy zależnej od warunków otoczenia.

Eng. inertia
DT inertia

Wartość inercji powiązana z elementami wirującymi silnika. Możliwe jest jej 
oszacowanie na podstawie pojemności silnika za pomocą narzędzia dostępnego
z menu pod prawym przyciskiem myszy.

DT inertia Wartość inercji powiązana z układem napędowym oraz kołami pojazdu 
przeniesiona na rolkę hamowni. Możliwe jest jej oszacowanie na podstawie 
średnicy koła za pomocą narzędzia dostępnego z menu pod prawym 
przyciskiem myszy.

Loss factor Procent mocy tracony w układzie napędowym zależny od rodzaju przekładni. 
Orientacyjne wartości strat dla przekładni:
Manualna: 3-8%
Mechaniczna CVT: 7-13%
Hydrokinetyczna: 10-20%

W zakładce SETTINGS / Project możliwa jest konfiguracja projektów oraz danych pomiarów. 
Można wprowadzić wartość domyślną dla nowego projektu i wybrać preferowaną jednostkę. Pole 
decimals określa, ile miejsc po przecinku zostanie wyświetlonych. 



2.4 Analiza

(1) Pomiary załadowane do analizy wypisuje pomiary, które są aktualnie wyświetlane na 
wykresach w dolnej części okna. Dostępne skróty klawiszowe to:

• Del - usuń wybrany pomiar z analizy (dane pomiaru nie są usuwane).

Dodatkowe funkcje dostępne z menu kontekstowego (PPM):

• Remove run DEL - usuwa pomiar z analizy (dane pomiaru nie są usuwane)

• Calculate Loss Model - otwiera okno do wyznaczania modelu strat napędu.

• Analyze Roller Signal - otwiera okno do analizy jakości sygnału prędkości rolki.

• Export to CSV - otwiera narzędzie do eksportu danych do pliku CSV (arkusz kalkulacyjny)



• Show run details - wyświetla dane techniczne związane z pomiarem

• Select display range - pozwala wybrać zakres zapisanych danych
wyświetlany na wykresie

• Options - wyświetla opcje związane z zakładką RUN.

W ramach opcji możliwa jest konfiguracja domyślnej widoczności
krzywych na wykresie takich jak moc strat, moc na kołach, moc na
silniku i moment obrotowy silnika. Możliwe jest także wybranie typu
korekcji mocy oraz głównego kanału danych względem którego
wykreślane są wykresy i tabele wyników

Kolory poszczególnych krzywych na wykresie można zmieniać poprzez kliknięcie przypisanego do
niego pola w tabeli (pola z kolorowym tłem) i wybór opcji Set color. Możliwe jest też chowanie 
poszczególnych krzywych przez dwukrotne kliknięcie tych pól.

Całe pomiary można ukrywać i wyświetlać poprzez dwukrotne kliknięcie ikony widoczności przy⚟
pomiarze. Istotny pomiar można oflagować przez podwójne kliknięcie w polu .⚑

Pola Name i Comment mogą być edytowane poprzez dwukrotne kliknięcie.

Dane mogą być wyświetlane w formie wykresów lub tabeli. Miedzy widokami można przełączać 
się za pomocą zakładek (2), (3)

(4) Wykres mocy / momentu w funkcji prędkości obrotowej jest typowym wykresem z 
wynikami pomiaru na hamowni. Pokazuje moc na kołach, moc silnika, moc strat oraz moment 
obrotowy silnika. Opcje dostępne z menu kontekstowego to:

• Setup variable ( nazwa kanału ) - pozwala na konfiguracje osi wykresu

• Set tick count hint - konfiguracja ilości etykiet na osi wykresu

• Save chart as image - zapisywanie pojedynczego wykresu jako obraz

• Report: Save as PDF / Print - eksport do PDF / drukowanie raportu pomiaru

• Report: Save as image - eksport raportu do pliku graficznego

• Rescale - reset skalowania wykresu

(5) Wykres punktowy wybranych parametrów używany jest do analizy relacji między 
wybranymi kanałami danych. Może zostać wykreślona zależność danych z jednego kanału z 
danymi z innego kanału lub też zależność od czasu. Wyświetlane kanały wybierane są poprzez 
menu kontekstowe (PPM). Zawartość menu kontekstowego zmienia się w zależności od obszaru 
wykresu, na który się kliknie. Aby zmienić kanał lub jego ustawienia na danej osi, należy kliknąć 
PPM na tej osi. Dodatkowe opcje dostępne dla dodatkowego wykresu to:

• Hide variable - chowanie kanału danych

• Choose variable - wybór kanału danych

Najbardziej przydatne kanały do wyboru na osi x dodatkowego wykresu to:



• Engine speed, Road speed - pozwalają na wykreślenie dodatkowych danych z taką samą 
skalą jak na głównym wykresie.

• Time - czas od początku pomiaru

• Selected time - czas przeskalowany do początku zaznaczenia pomiaru funkcją Select 
display range.

Widok tabeli prezentuje wyniki w formie tabeli z ustalonym krokiem głównego kanału oraz 
dowolną ilością wybranych kanałów danych. Jeśli dane w tabeli nie są widoczne, należy zwrócić 
uwagę na to jakie są ustawienia kanału głównego Master oraz jego kroku Step.

Opcje dostępne z menu kontekstowego w widoku tabeli:

• Select master - wybór kanału głównego

• Select step - wybór wartości kroku kanału głównego 

• Add channel - dodanie nowego kanału danych

• Remove channel - usunięcie klikniętego kanału danych

• Hide column - ukrycie pojedynczej kolumny

• Restore column - przywrócenie ukrytej kolumny

• Setup channel - konfiguracja kanału danych



• Copy - kopiowanie zaznaczonych pól tabeli z możliwością wklejenia do arkusza 
kalkulacyjnego

• Export to CSV - eksport tabeli do pliku CSV

• Table report: Save as PDF / Print - eksport raportu z tabelą do pliku PDF lub wydruk

• Table report: Save as image - eksport raportu z tabelą do pliku graficznego

Opcje konfiguracji kanału danych:

(1) Ukrywanie kanału na listach wyboru

(2) Wyświetlana nazwa

(3) Wielkość fizyczna kanału

(4) Jednostka fizyczna

(5) Ilość miejsc po przecinku

(6) Kolor osi wykresu

(7) Automatyczne skalowanie osi

(8) Minimalny zakres automatycznego skalowania

(9) Górna granica zakresu dla manualnego skalowania

(10) Dolna granica zakresu dla manualnego skalowania

(11) - (14) Opcje ostrzeżeń i alarmów dla kanału

(15) Dodatkowe wygładzanie pojedynczego kanału danych. Im większa wartość tym bardziej 
wygładzony wykres. Używanie wartości wygładzania powyżej 0.1s może znacząco wpłynąć na 
wartości wykresu i wynik pomiaru.



2.5 Pomiar

2.5.1 Sterowanie pomiarem

(1) START / STOP - rozpoczyna oraz kończy pobieranie i zapisywanie danych.

(3) ANALYZE LAST RUN - skrót, który pozwala załadować dane pomiarowe do zakładki 
ANALYZE, po skończonym pomiarze

2.5.2 Opcje pomiaru

(4) Comment - komentarz, który zostanie zapisany z bieżącym pomiarem.

(5) Engine speed source - wybór źródła danych dla prędkości obrotowej silnika. Dostępne są 
następujące opcje:

• calculated - prędkość obliczana jest z podanego przełożenia na podstawie prędkości 
obrotowej rolek hamowni. Przełożenie może zostać automatycznie ustalone przy użyciu 
następujących narzędzi:

◦ Set from current engine speed - obliczone na podstawie wprowadzonej prędkości 
silnika

◦ Set from max engine speed - obliczone na podstawie maksymalnej zapisanej prędkości i 
wpisanej szczytowej prędkości silnika

◦ Get from OBD - przełożenie jest liczone przy pomocy interfejsu OBD

• engine clamp - prędkość silnika pobierana z wejścia „Engine speed” w sterowniku

• OBD - prędkość silnika pobierana z interfejsu OBD

• CAN channel - prędkość silnika pobierana z wiadomości na magistrali CAN



(6) Loss model - model używany jest do oszacowania mocy traconej w układzie napędowym. Za 
jego pomocą można określić moc silnika na podstawie pomiaru mocy na rolkach hamowni. Okno 
obliczania modelu strat dostępne jest poprzez menu kontekstowe (PPM). Więcej informacji w sekcji
Loss model - model strat. W przypadku hamowni silnikowej używanie modelu strat nie jest 
konieczne.

(7) Brake controller - kontrolka odpowiedzialna za sterowanie hamulcem. Sterowanie może być 
oparte na prędkości drogowej albo na prędkości obrotowej silnika. Dostępne są następujące tryby 
sterowania:

4. Inertia - inercja - hamulec jest wyłączony

5. Manual - każdy kanał hamulca może być sterowany ręcznie i niezależnie

6. Manual Joined - oba kanały hamulca sterowane są razem w zakresie 0% - 100%

7. Const. Speed - blokada prędkości - nie pozwoli na rozpędzenie ponad zadaną prędkość

8. Acceleration - przyrost prędkości - ograniczy przyrost prędkości zadanej wartości

(8) Throttle [%]- włączenie sterowania otwarciem przepustnicy oraz zadane otwarcie przepustnicy 
silnika.

Sposób sterowania przepustnicą konfigurowany jest w zakładce SETTINGS / Throttle control.

(9) Outputs control - obszar kontroli i konfiguracji wyjść sterownika

(10) Desktops - obszar, który może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika i jest używany
do obrazowania informacji dostępnych w oprogramowaniu. Kontrolki do tego obszaru dodaje się 
poprzez wybór po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pusty obszar.



2.5.3 Sterowanie wyjściami urządzenia

Ten obszar okna pokazuje aktualny stan wyjść urządzenia
oraz pozwala na sterowanie nimi. Sterowanie wyjściami
jest możliwe w dwóch trybach: ręcznym i 
automatycznym.

W trybie ręcznym sygnałem do aktywacji wyjścia jest
kliknięcie myszą na pole danego wyjścia lub naciśnięcie na
klawiaturze jednego z klawiszy funkcyjnych (kolejno od
góry F1 - F8).

Co więcej w trybie ręcznym wyjście może pracować jako
monostabilne lub bistabilne. Wyjście monostabilne jest
załączone tylko sygnał aktywujący jest cały czas aktywny (naciśnięty klawisz lub przycisk myszy). 
Jest to dobra opcja do sterowania np. rozrusznikiem. Wyjście bistabilne zmienia swój stan przy 
otrzymaniu sygnału aktywującego po czym utrzymuje ten stan do kolejnego sygnału.

W trybie automatycznym wyjście sterowane jest zaprogramowaną funkcją. Własne funkcje można 
tworzyć w zakładce SETTINGS / Functions. Opis tworzenia funkcji zawiera rozdział Functions - 
moduł funkcji użytkownika

Konfiguracja wyjścia dostępna jest poprzez kliknięcie PPM na danym wyjściu. Możliwe jest:

• wpisanie własnej etykiety dla wyjścia

• wybranie trybu sterowania

◦ Manual - tryb ręczny -  sterowanie za pomocą kliknięcia myszą lub klawiszy 
funkcyjnych F1 - F8.

◦ Function - automatyczne sterowanie za pomocą funkcji

◦ Manual OR Function - wyjście jest aktywne jeśli aktywuje się je ręcznie lub jeśli 
aktywuje go funkcja.

◦ Manual AND Function - wyjście jest aktywne jeśli jest aktywowane ręcznie oraz 
aktywna jest przypisana do niego funkcja.

• wybranie czy wyjście w trybie ręcznym ma być bistabilne

• wybranie funkcji sterującej

Dostępne są tutaj skróty do utworzenia nowej funkcji oraz edycji wybranej funkcji.



2.5.4 Kontrolki obrazowania danych

Dostępne kontrolki to:

(1) Indicator – pokazuje stan logiczny poprzez podświetlenie w wybranym kolorze.

(2) Number – wyświetla wartość w postaci liczby.
(3) Bar – wyświetla wartość w postaci belki wypełnionej kolorem.
(4) Gauge – wyświetla wartość w postaci wskaźnika z wskazówką.
(5) Time Plot – wykreśla wartość w funkcji czasu.
(6) Scatter Plot – wykreśla wartość w funkcji innej wartości.



2.5.5 Konfiguracja kanałów danych

Konfiguracja kanałów danych dostępna jest poprzez kliknięcie PPM na kontrolce wyświetlającej 
kanał, który chcemy skonfigurować, oraz wybranie opcji Configure variable. Ustawienia dotyczą 
wyświetlania danych w zakładce RUN.

(1) chowanie kanału z listach kanałów

(2) nazwa kanału wyświetlana na kontrolkach

(3) wielkość fizyczna, którą dany kanał prezentuje

(4) jednostka w której mają być przedstawiane dane

(5) liczba miejsc po przecinku

(6) kolor przypisany do kanału

(7) automatyczne skalowanie kontrolki do zakresu danych

(8) minimalny zakres skal przy automatycznym skalowaniu

(9) zakres wyświetlania danych w przypadku gdy opcja automatycznego skalowania nie jest 
używana

(10)(11) wartości, których przekroczenie powoduje wyświetlenie alarmu na pasku statusu

(12)(13) wartości, których przekroczenie powoduje sygnalizowanie ostrzeżenia przez kontrolkę 
która wyświetla dany kanał

(14) stała czasowa filtru dolnoprzepustowego dotyczącego wizualizacji danych kanału



2.6 Sekwencja testowa
Zakładka SEQUENCE pozwala na skonfigurowanie własnego przebiegu sterowania położeniem 
przepustnicy silnika oraz utrzymywaniem obrotów silnika przez hamulec hamowni. Aby 
aktywować przetwarzanie sekwencji, należy zaznaczyć opcję Run sequence w zakładce RUN.

4. Engine speed limit - przebieg ograniczenia prędkości obrotowej silnika przez hamulec 
hamowni.

5. Throttle opening - przebieg zadanego otwarcia przepustnicy.

Skróty klawiszowe używane do edycji przebiegów testowych:

6. Del - usuwa punkt przebiegu

7. I - wstawia punkt przebiegu na lewo od obecnego

8. O - wstawia punkt przebiegu na prawo od obecnego



2.7 Ustawienia
Zakładka SETTINGS zawiera ustawienia oprogramowania oraz sterownika hamowni.

2.7.1 Project

Zakładka zawiera opcje konfiguracji dla bazy danych projektów i pomiarów.

2.7.2 Dyno

Dyno - zbiór ustawień hamowni / sterownika

• General - ogólne ustawienia sterownika

◦ Dyno type - rodzaj hamowni

▪ Engine - hamownia silnikowa

▪ Chassis - hamownia podwoziowa

▪ 2WD hub - hamownia na jedną oś podłączana bezpośrednio do piast pojazdu

▪ 4WD hub - hamownia na obie osie pojazdu podłączana do piast pojazdu

◦ Dyno roller n diameter - średnica rolek hamowni podwoziowej

◦ Loss from load factor - procent mocy silnika tracony przy przeniesieniu mocy na 
hamownie. Dla hamowni silnikowych i hubowych należy ustawić 0%, dla hamowni 
podwoziowej zalecane są wartości 5-10%

• Frequency Input - konfiguracja wejść częstotliwościowych. Wejście 1,2 służy do 
podłączenia sygnału obrotów pierwszej / drugiej rolki hamowni podwoziowej. W przypadku
hamowni silnikowej sygnał obrotów głównego wału hamowni należy podłączyć do wejścia 
1. Wejście nr. 3 jest opcjonalne i służy do podłączenia sygnału obrotów silnika. Jest ono 
przydatne gdy nie ma stałego przełożenia pomiędzy prędkością obrotową na wejściu 1 lub 2 
a prędkością obrotową silnika. Na sterowniku wejście numer 3 jest opisane jako ENGINE 
SPEED. Wejścia 4,5 są dostępne w przypadku wariantu DC1E4 i wraz z wejściami 1,2 
umożliwiają podłączenie hamowni 4WD hub.

◦ Trigger edge - zbocze wyzwalania sygnału. W przypadku czujników z wyjściem NPN / 
Low side zalecana jest opcja falling.

◦ Input mode - tryb pomiaru sygnału

▪ pulse capture 15mHz - 15kHz - pomiar czasu między kolejnymi sygnałami. 
Odpowiedni dla czujników z kołem zębatym z ilością zębów do 40.

▪ pulse count 10kHz - 10Mhz - pomiar ilości sygnałów w przedziale czasowym. 
Odpowiedni na enkoderów z ilością sygnałów na obrót powyżej 1000. Tryb 
dostępny tylko w wersji sterownika DC1E4

◦ Signals per rotation - ilość sygnałów na obrót masy wirującej.

◦ Frequency low pass filter - częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego dla 
prędkości obrotowej



◦ Frequency change low pass filter - częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego 
dla przyspieszenia kątowego

◦ Connected inertia - inercja masy wirującej powiązanej z wejściem.

◦ Calculate inertia from falling mass experiment - narzędzie służące do obliczania 
inercji na podstawie eksperymentu - rozpędzania masy wirującej stałym momentem siły 
oraz wyhamowania oporami własnymi. Instrukcja korzystania z narzędzia znajduje się w
dokumencie „Sterownik hamowni DC1 - instalacja i konfiguracja”.

◦ Calculate inertia from hard braking experiment - narzędzie do obliczania inercji z 
eksperymentu polegającego na hamowaniu rolek hamowni pełną siłą hamulca 
elektrowirowego.

◦ Calculate inertia from geometry - kalkulator inercji na bazie geometrii hamowni

• Load Cell - konfiguracja współczynników tensometru. Moment siły z tensometru = 
napięcie na wejściu * a + b.

◦ Gain a - wzmocnienie

◦ Offset b - przesunięcie zera

◦ Low pass filter - częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego sygnału z 
tensometru. Zalecane jest ustawienie takiej samej wartości filtru jak dla ustawienia 
Frequency change low pass filter w Frequency Input

◦ Calibrate load cell - narzędzie do kalibracji współczynników. Sposób przeprowadzania 
kalibracji opisany jest w dokumencie „Sterownik hamowni DC1 - instalacja i 
konfiguracja”. Jeśli tensometr nie jest używany współczynniki muszą zostać 
ustawione na 0.

◦ Recalibrate zero reading - narzędzie do tarowania odczytu tensometru

• High precision ADC - wejścia analogowe wysokiej precyzji

◦ Input mode - zakres mierzonego
napięcia lub wybór trybu termopary.

◦ Differential mode - tryb pomiaru
różnicowego.

◦ User name - nazwa kanału danych
przydzielona przez użytkownika.

◦ Quantity - rodzaj wielkości fizycznej.

◦ Characteristic - charakterystyka do
przeliczenia napięcia na wielkość
fizyczną. Skróty klawiszowe dostępne
do edycji charakterystyki:

▪ Del - usuwa punkt charakterystyki



▪ I - dodaje punkt charakterystyki na lewo od obecnego

▪ O - dodaje punkt charakterystyki na prawo od obecnego

◦ Low pass filter - częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego dla sygnału

◦ NTC Sensor Wizard - narzędzie do konstruowania charakterystyki dla czujnika NTC

• Analog input - wejścia analogowe 0-5V - konfiguracja jest analogiczna jak w przypadku 
wejść wysokiej precyzji opisanych powyżej.

• PWM low side output - konfiguracja wyjść PWM sterownika. Wyjścia 1 i 2 są służą do 
sterowania hamulcami powiązanymi z wejściami częstotliwościowymi Frequency 1 i 2. 
Wyjścia 3 i 4 pozostawione są na dodatkową funkcjonalność.

◦ Mode - tryb pracy wyjścia

▪ PWM - Pulse Width Modulation - modulacja wypełnienia impulsu

▪ RC pulse - sygnał do sterowania serwomechanizmu modelarskiego

◦ Frequency - częstotliwość sygnału PWM

◦ Max duty cycle - maksymalne wypełnienie sygnału PWM / RC pulse - może służyć do 
ograniczenia maksymalnej mocy hamulca.

◦ Invert - odwrócenie wyjścia - domyślnym stanem aktywnym wyjścia jest stan niski - 
załączenie do masy. Opcja Invert odwraca poziom sygnału.

• Analog output - wyjścia analogowe do sterowania sterownikiem hamulca przyjmującym 
sygnał analogowy.

◦ Range - zakres napięcia wyjściowego

• Brake group PID - ustawienia współczynników dla kontrolera PID hamulca. W sterowniku
pracują 2 kontrolery PID. Jeden powiązany jest z wejściem częstotliwościowym Frequency 
1 i wyjściem PWM low side output 1, drugi analogicznie z wejściem i wyjściem 2.

◦ kP, kI, kD - współczynniki kontrolera PID

◦ kD filter frequency - częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego członu D.

◦ Integrator reset threshold - próg procentowy poniżej którego aktywny jest człon I.

◦ Target change ramp limit - limit zmiany wartości zadanej kontrolera

◦ Max roller speed slip - limit różnicy prędkości względem innych rolek - służy do 
synchronizacji prędkości między osiami hamowni

◦ BD3 nominal curent limit - limit maksymalnego prądu dla interfejsu hamulca BD3 w 
postaci procentu prądu nominalnego.

◦ Tune PID - narzędzie do strojenia kontrolera PID

◦ BD3 Tool - narzędzie do konfiguracji interfejsów hamulca BD3



2.7.3 Channels

Zakładka zawiera ustawienia kanałów danych takie jak jednostki, kolory i format wyświetlania.

• Live setup - ustawienia kanałów podczas wizualizacji danych na żywo w zakładce RUN

• Analyze setup - ustawienia kanałów podczas analizy w zakładce ANALYZE

2.7.4 Power correction

Ustawienia korekcji mocy silnika na podstawie warunków otoczenia

• Correction standard - wybór normy według której będzie liczona korekcja

• Temperature / Pressure / Humidity source - wybór źródła danych o temperaturze / 
ciśnieniu / wilgotności do obliczania korekcji. Domyślne do korekcji wykorzystywany jest 
czujnik wbudowany w sterownik:

◦ variable, BME280_temperature

◦ variable, BME280_pressure

◦ variable, BME280_humidity

Możliwe jest wybranie innego źródła danych, takiego jak zewnętrzny czujnik lub ręcznie 
wpisana wartość.



2.7.5 OBD

Oprogramowanie hamowni wspiera odczyt danych diagnostycznych pojazdu poprzez interfejs 
OBD. Możliwe jest korzystanie z interfejsów podłączonych przez port szeregowy / USB, lub z 
interfejsów bezprzewodowych Bluetooth.

Zakładka OBD zawiera następujące elementy:

(1) Ustawienia interfejsu

(2) Konfiguracja czytania kanałów OBD

(3) Podgląd komunikacji OBD

(4) Wybór typu interfejsu USB / Serial lub Bluetooth



(5) Nazwa portu interfejsu USB / Serial - wybór dostępny pod prawym przyciskiem myszy

(6) Nazwa interfejsu Bluetooth - wybór dostępny pod prawym przyciskiem myszy

(7) Opcja logowania komunikacji - przydatna w celu diagnostyki interfejsu - zaleca się 
pozostawienie opcji nie zaznaczonej podczas normalnego używania programu.

(8) Wymuszenie odczytu wszystkich kanałów OBD z pominięciem skonfigurowanych grup

(9) Informacje diagnostyczne

(10) Log informacji diagnostycznych

Zakładka Channels zawiera informacje o dostępnych kanałach OBD. 

Kolor podświetlenia kanału określa jego dostępność:

• szary - dostępność nie została jeszcze określona lub pojazd nie określił kanału jako dostępny

• zielony - pojazd określił kanał jako dostępny lub ostatnia próba odczytu kanału się powiodła

• czerwony - ostatnia próba odczytu zakończyła się błędem



W związku ze znaczną ilością dostępnych kanałów i ograniczoną częstotliwością odczytu, 
konieczna jest konfiguracja które kanały mają być czytane i jak często. Przykładowo czytanie 100 
kanałów z częstotliwością 10Hz skutkowało by odświeżaniem każdego kanału co 10 sekund.

Problem ograniczonej częstotliwości odczytu rozwiązuje przypisanie kanałów do grup. Program 
udostępnia 9 grup odczytu. Algorytm odczytuje po jednym kanale z danej grupy, po czym 
przechodzi do następnej grupy. Puste grupy są pomijane. W uproszczeniu, kanały, które chcemy 
odczytywać często powinny być same w grupie.

Analizując przykład konfiguracji z poprzedniej strony, zależy nam na częstym odczycie prędkości 
silnika (PID 12). Zostaje ona przypisana do grupy 1. Pozostałe kilka kanałów zostaje przypisane do 
grupy 2. Sekwencja odczytu będzie przebiegać następująco:

1. Grupa 1 : PID 12

2. Grupa 2 : PID 5

3. Grupa 1 : PID 12

4. Grupa 2 : PID 14

5. Grupa 1 : PID 12

6. Grupa 2 : PID 15

7. Grupa 1 : PID 12

8. Grupa 2 : PID 5

9. ...

Jak widać taka konfiguracja daje nam odświeżenie wartości prędkości silnika co drugi odczyt i 
odświeżenie wartości pozostałych wybranych kanałów co szósty odczyt.

Pracę algorytmu można śledzić obserwując kolumnę Last read prezentującą czas ostatniego 
odczytu kanału.

Podgląd komunikacji OBD dostępny jest w zakładce Communication.



Procedura konfiguracja interfejsu przewodowego podłączonego do USB wymaga:

1. Wybrania rodzaju interfejsu OBD interface type: USB / Serial

2. Wybrania portu USB / Serial interface port z pośród dostępnych do wyboru pod prawym 
przyciskiem myszy. Np. ttyUSB0

Procedura konfiguracji interfejsu Bluetooth wymaga:

1. Podłączenia interfejsu do samochodu i przekręcenia stacyjki w
pozycję ON, tak aby interfejs miał zasilanie. Interfejs
powinien być w miarę możliwości blisko sterownika oraz nie
powinien być oddzielony od niego przeszkodami mogącymi
zakłócić komunikacje.

2. Sparowania interfejsu w systemie operacyjnym. Aby sparować
interfejs w systemie operacyjnym należy kliknąć na ikonkę 
Bluetooth (1) i wybrać Add Device... (2)

3. Należy poczekać na pojawienie się interfejsu na liście.
Jeśli interfejs się nie pojawia, najprawdopodobniej jest za
daleko od sterownika, lub nie jest zasilony.

4. Po pojawieniu się interfejsu należy wybrać go z listy (1) i
kliknąć Pair (2).

5. W nowym oknie trzeba wpisać PIN. Typowo 1234 lub
0000 i kliknąć OK.

6. Po sparowaniu system informuje nas, że urządzenie nie ma usług, które system potrafi 
wykorzystać. Jest to normalny komunikat i należy zatwierdzić go przyciskiem OK. 
Parowanie przebiegło poprawnie.

7. Wybrania rodzaju interfejsu OBD interface type: Bluetooth

8. Wybrania interfejsu Bluetooth interface z pośród dostępnych do wyboru pod prawym 
przyciskiem myszy. Np AA:BB:CC:DD:EE:FF = V-LINK

9. Odczekania kilkunastu sekund na nawiązanie połączenia.





2.7.6 Throttle control - sterowanie przepustnicą

Zakładka sterowania przepustnicą pozwala na konfiguracje metody sterowania elektroniczną 
przepustnicą. Obecnie wspierane jest sterowanie przepustnicą we współpracy ze sterownikiem 
Ecumaster EMU Black. W zakładce należy skonfigurować którym interfejsem CAN sterownik 
hamowni połączony jest ze sterownikiem EMU Black.

W sterowniku EMU Black należy włączyć możliwość sterowania elektroniczną przepustnicą przez 
zaznaczenie opcji Enable CAN control oraz ustawienie takiego samego CAN ID jak w sterowniku
hamowni w oknie DBW - Parameters.

Aby funkcja działała poprawnie konieczne jest aby magistrala CAN była skonfigurowana na taką 
samą prędkość w obu urządzeniach, oraz była wyposażona w rezystory terminujące. Rezystory 
terminujące mogą być włączone programowo w obu urządzeniach. 



Ustawienia CAN bus w zakładce SETTINGS / Dyno settings

Ustawienia w sterowniku Ecumaster EMU Black

2.7.7 Branding - grafika w tle wykresu

Zakładka branding, pozwala na ustalenie własnej grafiki do wykresów hamowni. W zakładce 
możliwa jest też konfiguracja przeźroczystości, trybu skalowania i pozycji grafiki. Grafikę można 
załadować metodą „Przeciągnij i upuść” na podgląd wykresu lub poprzez naciśnięcie PPM na 
wykresie i wybór opcji z menu kontekstowego.

2.7.8 Misc

Zakładka zawiera różne opcje związanie z zachowaniem oprogramowania.

Always start in PROJECTS tab - program po uruchomieniu będzie przechodził do zakładki 
PROJECTS

Calculate Loss Model on run load - program będzie uruchamiał narzędzie do wyznaczania mocy 
strat przy ładowaniu każdego nowego pomiaru do analizy

Automatically accept Loss Model - jeśli narzędzie do wyznaczania mocy strat pomyślnie 
wyznaczy krzywą strat, interfejs narzędzia nie będzie wyświetlany

Activate last project on application start - przy uruchomieniu programu automatycznie aktywuje 
się ostatnio aktywny projekt



2.7.9 Functions - moduł funkcji użytkownika

Moduł umożliwia tworzenie przez użytkownika własnych funkcji logicznych, matematycznych oraz
też bardziej zaawansowanych takich jak histereza czy przerzutnik SR. Funkcje mogą zostać 
wykorzystane do sterowania wyjściami urządzenia lub do wyświetlania dodatkowych informacji na 
wykresach. Wartość funkcji dodanych przez użytkownika odświeżana jest co 10ms. Wartość funkcji
podczas odświeżenia określana jest tylko raz. Funkcje przetwarzane są w kolejności od góry do 
dołu według tabeli w zakładce SETTINGS / Functions. Przyjmowana jest standardowa konwersja 
z wartości liczbowych na wartość logiczną:

• 0 -> fałsz

• wartość różna od 0 -> prawda

Dostępne skróty klawiszowe do edycji funkcji:

• Enter - edycja funkcji

• Del - usunięcie funkcji

• Alt + Up - przesunięcie funkcji w górę tabeli - wcześniej w kolejności przetwarzania

• Alt + Down - przesunięcie funkcji w dół tabeli - później w kolejności przetwarzania

• N - nowa funkcja

Konfiguracja funkcji

• Name - nazwa funkcji nadana przez
użytkownika

• Operator - rodzaj funkcji - operator
matematyczny, logiczny lub
zaawansowana funkcja

• Argumenty funkcji

Argumentem funkcji może być:

• stała (constant)

• kanał danych (variable)

Dostęp do narzędzia pomagającego w wyborze kanału danych uzyskuje się poprzez podwójne 
kliknięcie w polu wartości argumentu przy wybranym odpowiednim typie. Przed wyborem kanału 
należy wybrać typ wielkości fizycznej kanału, który szukamy. Lista kanałów zostanie odfiltrowana 
odpowiednio do wybranej wielkości. Wartość stałej wpisuje się ręcznie. 



Przykład funkcji do sterowania wentylatorem hamowni.

Interfejs tworzenia funkcji należy czytać w następujący sposób:

Tworzymy funkcję o nazwie „Fan control” (1) która używa operatora > większe niż (2).

Wynik funkcji (3) = kanał danych (4) o wielkości fizycznej „speed” (5) i nazwie kodowej 
„dyno_speed” ma być większy od (7) stałej (8) o wielkości fizycznej „speed” (9) wartości „10” (10)
i jednostce (11).

Wynikowy kanał danych tworzony przez funkcje jest typu logicznego (12). Taki typ należy 
stosować dla funkcji które mają załączać wyjścia sterownika aby były widoczne w listach wyboru.

Stworzoną funkcję możemy przypisać np. do sterowania wyjściem sterownika w zakładce RUN.

Należy mieć na uwadze, że program wewnętrznie posługuje się jednostkami systemu SI niezależnie
od tego w jakich jednostkach dane są wyświetlane. Zalecane jest aby przy tworzeniu każdej funkcji 
wybierać odpowiednią dla niej wielkość fizyczną (12). Pozwoli to uniknąć błędów przy konwersji 
jednostek.



2.7.10 CAN inputs - pobieranie danych z magistrali CAN

Moduł CAN inputs pozwala na ekstrakcję danych z magistrali CAN do dalszego użycia w 
programie. Pobrane dane mogą zostać wyświetlone na wykresach lub użyte do sterowania 
wyjściami urządzenia. Kanał danych określany jest jako CAN Input.

Operacje na kanałach można przeprowadzać za pomocą skrótów klawiszowych:

• Enter - edycja kanału

• Del - usunięcie kanału

• Alt + Up - przesunięcie kanału w górę tabeli

• Alt + Down - przesunięcie kanału w dół tabeli

• N - nowy kanał

Konfiguracja kanału

• Name - nazwa kanału nadana przez użytkownika.

• Channel - numer magistrali CAN w sterowniku - sterownik wyposażony jest w dwie 
fizyczne magistrale CAN.

• CAN ID - ID wiadomości CAN



• Compound message - opcja obsługi formatu compound. Format opiera się na wysyłaniu 
wielu danych w wiadomości o tym samym ID. Zawartość danej wiadomości kodowana jest 
liczbą wysłaną w bajcie 0.

• Compound ID - wartość bajtu 0 przy której wiadomość jest przetwarzana.

• Endianness - kolejność bajtów w wiadomości CAN. Standardem jest kolejność Big Endian 
gdzie najbardziej znaczący bajt umieszczony jest w bajcie 0. Możliwe jest dekodowanie 
wiadomości w kolejności Little Endian. Kolejność bajtów jest wtedy odwrócona i bajt 0 jest 
najmniej znaczący.

• Bit count - ilość bitów do pobrania z wiadomości CAN

• Byte offset, Bit offset - pozycja z której pobierane są dane. Pozycja określana jest zawsze 
od prawej strony, czyli od najmniej znaczącego bitu po uwzględnieniu kolejności bajtów 
(Endianness). Pozycja = Byte offset * 8 + Bit offset.

• Signedness - Określa czy liczba ma być interpretowana jako liczba bez znaku (unsigned) 
czy ze znakiem (signed) w kodzie uzupełnień do dwóch - Two's complement.

Kolejny obszar okna przedstawia podgląd ekstrakcji danych z wiadomości CAN. Najbardziej 
znaczący bajt (MSB) zawsze znajduje się po lewej stronie.

W kolejnej linii przedstawiona jest numeracja bajtów zgodna z numeracją protokołu CAN bus. Bajt 
0 jest bajtem przesyłanym jako pierwszy. Numeracja bajtów zmienia kolejność w zależności od 
wybranej kolejności bajtów (Endianness).

Kolejna linia przedstawia bity wiadomości które zostaną pobrane zgodnie z ustawieniami Bit count
i Byte offset, Bit offset. Znaki X określają bity, które nie są pobierane. Podświetlenie linii na 
czerwono oznacza, że pożądana ilość bitów nie może zostać pobrana z podanej pozycji.

Kolejna linia przedstawia na żywo odbierane dane na skonfigurowanym kanale i ID.

• Multiplier - mnożnik wartości

• Divider - dzielnik wartości

• Offset - składnik dodawany do wartości

• Input unit - jednostka wejściowa

Wartość wyjściowa CAN Input = Konwersja_Jednostki ( liczba z ekstrakcji * Multiplier / Divider 
+ Offset )

• Enable timeout - włącza funkcję nadpisywania wartości kanału w przypadku nie 
otrzymania wiadomości CAN.

• Timeout - czas przez który musi wystąpić brak pożądanej wiadomości CAN aby 
aktywować funkcję.

• After timeout value - wartość która zostanie ustawiona przy braku wiadomości CAN.

• Resampling - wybór czy wartości kanału mają być interpolowane pomiędzy próbkami czy 
nie. 



Przy konfiguracji kanału CAN warto wybrać w polu Quantity (1) odpowiednią wielkość fizyczną 
dla kanału oraz jednostkę wejściową w polu Input unit (2). Dzięki temu program wewnętrznie 
będzie przechowywał dane w jednostkach SI i przy późniejszej analizie czy też wykorzystywaniu 
kanału w funkcjach nie trzeba będzie się martwić przeliczaniem jednostek.

2.7.11 CAN outputs

W zakładce możliwa jest konfiguracja danych eksportowanych na magistralę CAN.

W lewej części okna widoczne są ramki CAN, które sterownik będzie wysyłał. Po kliknięciu ramki,
w prawej części okna wyświetlają się kanały danych, z których dane będą wysyłane w ramce. 
Dolna część okna przedstawia wysyłaną ramkę. Nowe ramki i kanały do ramek można dodać przez 
prawy przycisk myszy i opcję New.



Konfiguracja ramki:

(1) Kanał sterownika na którym będzie wysyłana ramka

(2) ID wiadomości CAN

(3) Tryb wysyłania wiadomości Single - pojedynczy, Repeat - powtarzany

(4) Skrót klawiszowy do aktywacji wysłania ramki

(5) Kanał danych do aktywacji wysyłania ramki

(6) Ręczna aktywacja

(7) Kolejność bajtów w ramce

(8) Początkowa wartość danych ramki - przed uzupełnieniem danych z kanałów

(9) Komentarz

Powyższa konfiguracja jest przykładem konfiguracji do aktywowania urządzenia podłączonego 
przez CAN za pomocą skrótu klawiszowego. Ramka 12A zostanie wysłana jednokrotnie przy 
naciśnięciu wybranego skrótu. W trybie Single pojedynczą ramkę można też wysłać klikając na 
pole przy Activate.



Przykładowa konfiguracja do eksportu danych do innego urządzenia.

W przypadku eksportu danych do innego urządzenia interesuje nas aby ramka z danymi była 
wysyłana periodycznie. Wybrany jest tryb Repeat (1) który powoduje powtarzanie wysyłania 
ramki. Interwał między ramkami Interval (2) jest ustawiony na 1000ms. Zaznaczona jest opcja 
Activate (3) która aktywuje ciągłe wysyłanie ramki z określonym interwałem. Opcję (3) można 
odznaczyć aby wstrzymać wysyłanie ramki. Jeśli mamy taką potrzebę zamiast opcji (3) można 
wybrać logiczny kanał danych, który będzie aktywował wysyłanie ramki.

Po dodaniu ramki należy wybrać ją na liście i w prawej części okna dodać do niej kanały danych.



Konfiguracja kanału danych wysyłanego w ramce

(1) Kanał danych hamowni, który ma być wysyłany w ramce

(2) Wartość przesyłana jeśli kanał nie jest dostępny

(3) Jednostka na którą przeliczone są dane przed wysłaniem

(4) Składnik stały dodawany do wartości

(5) Mnożnik wartości

(6) Dzielnik wartości

(7) Liczba bitów na której wysyłana jest wartość

(8) (9) Pozycja na którą zapisywane są dane. Pozycja określana jest zawsze od prawej strony, czyli 
od najmniej znaczącego bitu po uwzględnieniu kolejności bajtów (Endianness). Pozycja = Byte 
offset * 8 + Bit offset.

(10) Określa czy liczba jest zapisywana bez znaku (unsigned) czy ze znakiem (signed) w kodzie 
uzupełnień do dwóch - Two's complement.

Liczba wyjściowa = (Konwersja_Jednostki(wartość kanału) + Offset) * Multiplier / Divider

Jeśli wartość po konwersjach jest mniejsza lub większa niż może pomieścić przeznaczona na nią 
ilość bitów, wartość obcinana jest do minimalnej lub maksymalnej możliwej liczby.



2.7.12 Remote control

Zakładka pozwala na konfiguracje zdalnego sterowania funkcjami hamowni. Źródłem zdalnego 
sterowania mogą być kanały danych hamowni lub skróty klawiszowe.

Przykładowa konfiguracja:

(1) START / STOP pomiaru wyzwalany jest przez skrót klawiszowy Ctrl+Space

(2) Sterowanie hamulcem (absorberem) wyłączane jest za pomocą przycisku podpiętego do wejścia 
Switch Input 1 sterownika hamowni.

(3) Obecna nastawa kontrolera hamulca zwiększana jest przez przycisk przesyłający stan po 
magistrali CAN.

(4) Obecna nastawa mocy hamulca nadpisywana jest przez wartość przesyłaną po magistrali CAN.

2.7.13 Stats

Zakładka zawiera statystyki użycia hamowni takie jak przebieg i ilość wykonanych pomiarów



2.8 Pasek statusu
Zawiera informacje o statusie podpiętych modułów hamowni, obciążeniu systemu i aktualnym 
czasie systemowym.

2.8.1 Status magistrali CAN1 / CAN2

Kontrolka zapala się na zielono podczas przesyłania danych. Kolor czerwony kontrolki sygnalizuje 
błąd na magistrali.

2.8.2 Status warunków otoczenia

Kontrolka przedstawia aktualne wartości warunków otoczenia oraz współczynnik korekcji.

2.8.3 OBD status

Interfejs OBD nie został wybrany.

Interfejs wybrany. Trwa łączenie z interfejsem.

Interfejs “V-LINK” wybrany, podłączony i 
gotowy do użycia.

Problem z połączeniem do interfejsu - 
prawdopodobnie nie zasilony, przełączony w 
tryb oszczędzania energii lub poza zasięgiem.

Interfejs podłączony i działający. Średnia 
częstotliwość zapytań do ECU: 17.5Hz (zależna 
od ECU i używanego interfejsu).

2.8.4 Obciążenie procesora CPU

Ponieważ interfejs hamowni wysyła dużą ilość danych, wymagających przetwarzania w czasie 
rzeczywistym i utrata tych danych, wiąże się z uszkodzeniem wyniku pomiaru, ważne jest aby 
jednostka główna pracowała płynnie i była gotowa na przychodzące dane. Podczas wykonywania 
pomiarów żadne aplikacje, poza aplikacją hamowni nie powinny być uruchomione. Wysokie użycie
procesora może wskazywać na to, że inna aplikacja pracuje w tle i konsumuje zasoby systemowe, 
albo, że występuje inny problem z systemem operacyjnym. Podświetlenie kontrolki sygnalizuje 
potencjalne problemy.

• Żółte podświetlenie - wysokie obciążenie lub temperatura CPU

• Czerwone podświetlenie - bardzo wysokie obciążenie lub temperatura CPU

Stan systemu powodujący podświetlenie kontrolki na czerwono prawdopodobnie będzie źródłem 
problemów z pracą oprogramowania.

2.8.5 Alarmy

Kontrolka wyświetla informację o przekroczeniu wartości alarmowej dla kanału danych.



2.8.6 Czas systemowy

Obecna data i czas jest podstawą oznaczania plików pomiarowych. Pliki oznaczane są aktualną datą
oraz czasem. Przed wykonywaniem pomiarów istotne jest, aby sprawdzić, czy czas systemowy jest 
poprawny. Pozwoli to utrzymać dane pomiarowe dobrze zorganizowane i łatwe w analizie. Za 
utrzymanie poprawnego czasu systemowego odpowiedzialny jest zegar czasu rzeczywistego 
zasilany baterią oraz system synchronizacji czasu przez internet.



3 Korzystanie z hamowni

3.1 Loss model - model strat
Kiedy wykonywany jest pomiar na hamowni, ułamek mocy silnika tracony jest w skrzyni biegów, 
dyferencjale, łożyskach oraz na styku opony z rolką. Moc strat jest zależna od prędkości i od 
przekazywanej mocy silnika. Dla części traconej mocy zależnej od prędkości może zostać 
stworzony model do ponownego wykorzystania. Moc strat zmienia się także wraz z temperaturą 
olejów oraz opon. Raz obliczony model może być użyty do kolejnych pomiarów. Model strat 
powinien być ponownie wyznaczony w następujących przypadkach:

• Umocowanie pojazdu na hamowni zmieniło się lub zostało bardziej naciągnięte
• Temperatura opon zmieniła się znacznie
• Temperatura skrzyni biegów i dyferencjału zmieniła się znacznie

Aby używać Loss Model Calculator, podczas pomiaru po osiągnięciu maksymalnej prędkości 
obrotowej należy wcisnąć sprzęgło i pozwolić aby koła i rolki hamowni zatrzymały się same. 
Podczas tego zakresu wyznaczania strat rolka jest spowalniania wyłącznie siłami związanymi z 
oporami hamowni i układu napędowego bez obciążenia. Oprogramowanie rejestruje te straty.

Gdy Loss Model Calculator jest uruchamiany, zakres wyznaczania strat jest wybierany 
automatycznie. Należy zawsze samodzielnie sprawdzić czy zakres wyznaczania strat został 
wybrany poprawnie i w razie potrzeby skorygować wybrany zakres.



W górnym wykresie Prędkość i Moc Strat są wyrysowane w funkcji czasu. Zakres wyznaczania 
strat można poznać po stabilnie malejącej Prędkości oraz Mocy Strat. Jeśli masz wątpliwości co do
zasięgu zakresu wyznaczania strat, lepiej jest zaznaczyć część zakresu co do której jest się 
pewnym niż zaznaczyć dane zawierające niepożądane wartości przejściowe.

W powyższym przykładzie po lewej stronie zaznaczony został obszar, w którym początkowo moc 
strat po pomiarze nie ustabilizowała się i jest zawyżona. Taki obszar (1) nie powinien zostać 
zaznaczony. W przypadku takiego pomiaru poprawne jest zaznaczenie zakresu wyznaczania strat 
jak w przykładzie po prawej stronie.

Na dolnym wykresie Zmierzona Moc Strat oraz Moc Strat z Modelu jest wykreślona dla 
weryfikacji. Jeśli dopasowanie modelu do pomiaru jest zadowalające, należy model zatwierdzić 
przyciskiem Accept loss model. W razie potrzeby możliwa jest ręczna modyfikacja równania 
modelu poprzez edycję współczynników w dolnej części okna. Zamykając okno bez naciśnięcia 
Accept loss model wyznaczony model strat jest porzucany. Jeśli zaakceptujesz model strat, jest on 
zapisywany w pliku z danymi pomiarowymi użytym do wyznaczenia modelu.

Używanie Modelu Strat daje następującą przewagę nad konwencjonalnym odejmowaniem 
zarejestrowanych strat.

Odejmowanie zarejestrowanych strat Model strat (Perek Dyno)

Mechaniczne oscylacje po odpuszczeniu gazu 
przenoszą się na wykres mocy silnika

Straty po odpuszczeniu gazu wyliczane są z 
modelu i występujące wtedy oscylacje nie 
wpływają na kształt wykresu mocy silnika

Jakikolwiek rezonans między kołem a rolką 
podczas zakresu wyznaczania strat może się 
przenieść na wykres mocy silnika

Lokalne rezonanse są idealnie filtrowane przez 
algorytm estymacji modelu strat

Zapisana moc strat może zostać wykorzystana 
tylko w zakresie obrotów w którym została 
zmierzona

Raz wyznaczony Model Strat może być łatwo 
wykorzystywany do kolejnych pomiarów i 
strojenia na żywo w dowolnym zakresie 
obrotów silnika



4 Przykłady krok po kroku

4.1 Minimalna konfiguracja hamowni
Procedura instalacji i konfiguracji sterownika opisana jest w dokumencie „Sterownik hamowni 
DC1 - instalacja i konfiguracja” dostępnym do pobrania na stronie http://perek.it

4.2 Konfiguracja nowego projektu / samochodu
• Minimalna konfiguracja hamowni powinna zostać ukończona

• Przejdź do zakładki PROJECTS

• Kliknij na tabelę z projektami i naciśnij klawisz 'N'. Nowy projekt zostanie utworzony

• Wybierz projekt klikając go w tabeli i uzupełnij szczegóły projektu: nazwę, numer 
rejestracyjny, dane pojazdu (nie wszystkie są wymagane) oraz wartości korekcyjne dla 
inercji i strat w układzie napędowym: Eng. inertia, DT inertia, Loss factor.

• Aktywuj projekt poprzez podwójne kliknięcie go na liście projektów. Numer 
identyfikacyjny powinien być widoczny na belce programu.

• Umocuj samochód na hamowni

• Przejdź do zakładki RUN

• Wpisz komentarz dla bieżącego pomiaru. Np.: “pomiar kalibracyjny”

• Wybierz Eng. speed source: calculated

• Kliknij START. Powinny być widoczne na żywo dane pomiarowe z hamowni. Dane są 
teraz zapisywane do pliku

• Rozpędź silnik do maksymalnych obrotów, naciśnij sprzęgło i pozwól zatrzymać się rolkom 
samodzielnie

• Kliknij STOP

• Kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na wartości przełożenia Speed ratio aby wywołać 
menu kontekstowe i wybierz opcję Get from last run

• W okienku wpisz maksymalną prędkość obrotową silnika osiągniętą w pomiarze 
kalibracyjnym i kliknij OK

• Przełożenie Speed ratio zostaje uaktualnione w pliku z pomiarem oraz zachowane w 
aplikacji do przyszłego użycia

• Kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na pole obok podpisu Loss model

• Wybierz z menu Get from last run

• Podążaj za instrukcjami z sekcji Loss model - model strat aby skonfigurować model strat

• Podstawowa konfiguracja pomiaru jest ukończona. Można wykonywać kolejne pomiary.



4.3 Wykonywanie pomiarów i porównywanie wyników
• Konfiguracja nowego projektu / samochodu   powinna zostać wykonana dla bieżącego 

umocowania samochodu

• Przejdź do zakładki RUN

• Wprowadź komentarz dla bieżącego pomiaru. Np.: „konfiguracja seryjna”

• Kliknij START

• Wykonaj pomiar poprzez rozpędzenie silnika do maksymalnych obrotów na możliwie 
najwyższym biegu. Ponowne wyznaczanie mocy strat jest opcjonalne

• Kliknij STOP

• Kliknij ANALYZE LAST RUN - pomiar zostanie załadowany do analizy

• Dokonaj modyfikacji pojazdu i wróć do zakładki RUN

• Wpisz komentarz dla nowego pomiaru. Np.: „konfiguracja zmodyfikowana”

• Kliknij start START

• Wykonaj nowy pomiar. Wyznaczanie mocy strat jest opcjonalne.

• Kliknij STOP

• Kliknij ANALYZE LAST RUN - pomiar zostanie załadowany do analizy

• Inne pomiary można załadować do analizy poprzez ich podwójne kliknięcie w zakładce 
PROJECTS / RUNS.

• W razie potrzeby możliwa jest zmiana zakresu wyświetlanych danych poprzez kliknięcie w 
zakładce ANALYZE prawym przyciskiem myszy na pomiar i wybranie opcji Select display
range.

• Wszystkie załadowanie pomiary są wyświetlone na wykresie mocy / momentu jednocześnie

• Można zapisać / wydrukować wykresy klikając na nich Prawym Przyciskiem Myszy i 
wybierając opcję Report: Save as PDF / Print



PEREK
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