
 
 

 

Autorstwo: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
tel. kontaktowy (+48 22) 5128 700  /  http://www.itl.waw.pl/tba160 

PROJEKT 
 

 

konsultacje (godz. 8-15): 22 5128 392 lub 22 5128 136 
 
1-06-2011 
 
 

 

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I 
OPROGRAMOWANIA TBA v 2.0 

DO ARCHIWIZACJI (w PC) I RAPORTOWANIA 

WYNIKÓW BADAŃ  

z urządzeń TBA-IŁ (TBA160-IŁ) 

       
 
Oprogramowanie do obrazowania, na komputerze typu PC, wyników pracy przenośnych, programowalnych 

urządzeń TBA-IŁ, w tym z TBA160-IŁ – z kontrolnego wyładowywania–ładowania (prądem do 

160 A) baterii akumulatorów ołowiowych kwasowych 24/36/46/48/50 V w obiektach 

telekomunikacyjnych. Umożliwia też archiwizację wyników, uzyskanych z wcześniejszych 

wersji tego typu urządzeń. 

    Software for archiving and reporting, using 
a PC, the results recorded by the device 
ТВА160-IL - from testing by discharge-charge 
(current up to 160 A) lead acid batteries 
24/36/46/48/50V in telecommunication sites. 

      Программа для архивизации и отображения, при 
использованию персонального компютера, результатов 
измерений записанных устройством ТВА160-IŁ с контроль-
ного теста заряда-разряда аккумуляторных батареи 
24/36/46/48/50 вольт на обектах электрической связи. 

 

Warszawa, czerwiec 2011 
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1. PRZEZNACZENIE 
O p r o g r a m o w a n i e , złożone z dwu modułów o nazwach: „TBA_Starter” oraz 

„TBA_Reporter”, jest przeznaczone do archiwizowania i obrazowania na ekranie kompu-
tera PC (stacjonarnego, notebooka lub netbooka) wyników pracy urządzeń TBA-IŁ. 
 Przenośne urządzenia TBA160-IŁ z „rodziny” TBA-IŁ służą do okresowego kontrolnego 
wyładowywania–ładowania baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych w obiektach (Rys. 1) 
telekomunikacyjnych. Podstawowe parametry tych urządzeń zamieszczono w Tabl. 1. 

 
Rys. 1. Urządzenie TBA160-IŁ – badanie baterii w obiekcie telekomunikacyjnym 

Oznaczenia: PS – siłownia; R – odbiory energii siłowni; B1 – kontrolowana bateria; B2 – druga 
bateria; z1, z2 – bezpieczniki/odłączniki baterii; D – kable prądowo-pomiarowe; TP – opcjonalna 
tablica pośrednicząca; E – energia z rozładowywanej baterii (5% w postaci ciepła, 95% do odbiorów 
siłowni); SD – pamięć wyników typu SD; LAN – komunikacja poprzez Internet/Intranet; PC – 
komputer PC. 

Tabl. 1. Podstawowe parametry urządzeń 
Lp. Parametr DANE TECHNICZNE 
1 Napięcie znamionowe obsługiwanych baterii 24, 36, 46, 48 V / opcjonalnie 50 V 
2 Prąd ładowania i wyładowywania baterii do 160 A 
3 Liczba wejść pomiaru napięcia ogniw lub monobloków 24 / opcjonalnie 25  
4 Dokładność pomiaru napięcia baterii oraz ogniw/bloków ±1%  
5 Dokładność pomiaru pojemności [Q] i prądu baterii ±1,5%  
6 Zakres programowania i pomiaru pojemności [Q] baterii do 3 200 Ah  
7 Pamięć wyników badań: wewnętrzna / typu SD/SDHC na > 4 cykle badań / do 16GB 
8 Wersje językowe komunikatów  polska / angielska 
9 Oprogramowanie do prezentacji wyników w komputerze dla systemu XP/Vista/Windows7 

 Urządzenia w trakcie pracy zapamiętują szereg parametrów, w tym: napięcia baterii i jej 
ogniw/bloków, czas trwania operacji, temperaturę baterii i wewnętrzną, prąd wyładowywania 
i ładowania, przekazane/pobrane amperogodziny. W celu szczegółowej wizualizacji, 
archiwizacji i dalszego przetwarzania, urządzenia przekazują wyniki badań do komputera PC 
poprzez kartę pamięci typu SD albo (z wewnętrznej pamięci) po sieci LAN. 

Za pomocą programów „TBA_Starter” i „TBA_Reporter” możliwe jest archiwizowanie 
i przeglądanie wyników za pomocą komputera PC w formie tabel lub w formie graficznej 
oraz wydruk (na papierze lub „do pliku PDF”) „Raportów z badań baterii akumulatorów”.  
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2. ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA  
Oprogramowanie przeznaczone do współpracy z urządzeniami TBA160-IŁ składa się 

z dwóch aplikacji oraz bazy danych, z którą obie aplikacje współpracują oraz w której 
gromadzone są dane konfiguracyjne i wyniki pomiarów parametrów baterii. 

Pierwsza aplikacja, o nazwie TBA_Starter, przeznaczona jest do wprowadzania danych 
konfiguracyjnych oraz pobierania danych z urządzeń TBA160-IŁ i ładowania ich do bazy 
danych. Za jej pomocą możliwa jest także edycja wcześniej zapisanych informacji. 

Zadaniem drugiej aplikacji, o nazwie TBA_Reporter, jest prezentowanie wyników 
zgromadzonych w bazie danych oraz tworzenie raportów z badań baterii. 

Aplikacje mogą być wykorzystywane niezależnie. Typowa opcja to: załadowanie 
wyników do bazy danych programem TBA_Starter, a następnie uruchomienie z poziomu 
tego programu aplikacji TBA_Reporter przeznaczonej do tworzenia raportów. 

3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA  
Instalacja oprogramowania sprowadza się do uruchomienia instalatora (zawartego 

w pamięci SD dostarczanej wraz z urządzeniem), który instaluje aplikację do wprowadzania 
danych TBA_Starter, aplikację do przeglądania danych i drukowania raportów 
TBA_Reporter oraz bazę danych, z której obie aplikacje korzystają. 

Przy pierwszym uruchomieniu instalatora pojawia się okno wyboru języka procesu 
instalacji (Rys. 2a). 

a)  b)  
Rys. 2. Okna wyboru: (a) języka, (b) komponentów do instalacji  

Po wybraniu i zaakceptowaniu języka obowiązującego podczas instalacji pojawia się 
okno wyboru komponentów do zainstalowania. Przy pierwszej instalacji należy zainstalować 
wszystkie dostępne komponenty (Rys. 2b), tj.: serwer bazy danych, sterowniki do bazy 
danych, sterowniki BDE oraz oprogramowanie do obsługi urządzeń TBA.  

Jeżeli zostanie wybrany do zainstalowania jeden z komponentów bazy danych (serwer 
bądź sterowniki ODBC), to w kolejnym kroku pojawia się okno wyboru parametrów 
konfiguracyjnych dla bazy danych (Rys. 3a).  

Najbezpieczniej jest nie zmieniać podanych domyślnych parametrów, jednak w sytuacji, 
gdy na komputerze PC ma pracować wiele serwerów bazy danych, konieczna jest zmiana 
wartości na takie, które nie będą kolidowały z wcześniejszymi instalacjami.  
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Ostatnim etapem, przed rozpoczęciem właściwego procesu instalacji, jest wybór 
docelowego miejsca instalacji oprogramowania do obsługi TBA (Rys. 3b). 

a)   b)  
Rys. 3. Wybór parametrów i miejsca instalacji: (a) bazy danych, (b) oprogramowania 

Przycisk ‘Zainstaluj’ inicjuje instalację zaznaczonych uprzednio komponentów. Zależnie 
od wybranych komponentów i szybkości komputera, proces instalacji może trwać od kilku 
sekund do kilkudziesięciu minut. W wyniku instalacji – na pulpicie oraz w menu 
Start → Programy → TBA, zostanie utworzona ikona dla programu TBA_Starter oraz ikony 
dla TBA_Reporter z językiem polskim i angielskim (Rys. 4). 

 
Rys. 4. Ikony programu TBA 

Automatycznie pliki z pamięci SD (wyniki badań z urządzenia TBA160-IŁ) o 
rozszerzeniu ‘.tba’ zostaną skojarzone z programem TBA_Starter, a do menu kontekstowego 
‘Wyśli do’ eksploratora Windows zostanie dodany program TBA_Starter.  

Oprogramowanie dla poprawnego działania nie wymaga konfigurowania przez 
użytkownika – wyjątkiem jest wybór używanego przez aplikację języka. 

4. ODCZYT SESJI POMIAROWYCH (APLIKACJA TBA_Starter) 
Aby dane z urządzeń „załadować” do bazy danych, należy na pulpicie (Rys. 4) uruchomić 

skrót „TBA_starter” lub wejść do katalogu ...\Program Files\TBA160\ i uruchomić plik 
TBA_Starter.exe – ukaże się główne okno programu (Rys. 5), dostosowane także do 
wyświetlania w komputerach typu netbook, czyli z ekranem 1024x600 pikseli. 

 
Rys. 5. Główne okno (górny fragment) programu TBA_Starter 
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W prawym górnym rogu widoczne są ikony typowe dla systemów Windows . 
Można zmieniać dowolnie rozmiar głównego okna, jak również powiększyć je na cały ekran 
monitora – klikając na ikonę maksymalizacji okna. Kliknięcie na ikonę minimalizacji 
powoduję zwinięcie całego programu do paska zadań. 

W lewym rogu na górnej belce obramowania okna widoczna jest ikona programu, nazwa 
oraz numer wersji oprogramowania . Poniżej widoczne jest główne menu 
programu z siedmioma głównymi kategoriami (Rys. 6). 

 
Rys. 6. Struktura głównego menu programu TBA_Starter 

Menu Otwórz pozwala na załadowanie plików (Rys. 7a) bądź katalogów (Rys. 7b) z da-
nymi pomiarowymi. Po wybraniu pliku zostaje otwarte okno eksploratora (Rys. 7a). 
Użytkownik wyszukuje – na karcie SD wyjętej z urządzenia TBA lub na dysku – plik, który 
go interesuje, a następnie naciska przycisk Otwórz. Akceptowalne są trzy typy plików:  

− binarny z rozszerzeniem *.TBA – będący podstawowym formatem aplikacji;  
− tekstowy *.txt – umożliwiający wczytanie sesji pomiarowych z poprzednich wersji 

oprogramowania do obsługi urządzeń TBA (program DaneTBA);  
− tekstowy zgodny ze standardem XML *.xml – służący do przenoszenia „danych z 

TBA” pomiędzy komputerami i do arkusza kalkulacyjnego, m.in. MS Excel. 
Użytkownik może przeciągać pliki bądź katalogi na główne okno programu (lub z listą 

sesji) – program przeanalizuje wybrane lokalizacje pod kątem obecności akceptowalnych 
plików oraz wczyta je, jak gdyby były wskazane przez Menu Otwórz. Poprzez menu Otwórz 
można też wczytać pliki z „archiwum” – przy każdym zapisie tworzone są w nim kopie 
zapisywanych informacji w postaci plików XML. Wczytywanie odbywa się podobnie jak 
zwykłych plików, z tym że wskazywana jest domyślnie lokalizacja katalogu „Archiwum” 
i ustawiany domyślnie typ wczytywanych plików „XML”. 

 
Rys. 7. Otwórz: (a) plik, (b) katalog 
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Menu TCP/IP daje użytkownikowi dwie możliwości (gdy urządzenie dołączone po LAN):  
− wczytanie zachowanych w pamięci wewnętrznej urządzenia sesji pomiarowych;  
− podgląd bieżący stanu urządzenia i dokonywanych za jego pomocą pomiarów.  

Wczytanie pamięci urządzenia zamyka i blokuje wszystkie okna programu, a postęp 
pobierania danych uwidoczniony zostaje na pasku postępu: . 

Uruchomienie zdalnego podglądu pracy urządzenia odbywa się w oknie uruchamianym 
w Menu TCP/IP – Podgląd pracy (Rys. 8a). Przed uruchomieniem podglądu użytkownik 
może skonfigurować czas (interwał) po którym dodawana jest nowa kolumna z pomiarami 
w głównym oknie oraz czas odświeżania ostatniej / najnowszej kolumny.  

a)                               b)  
Rys. 8. Okno konfiguracyjne – widok: (a) startowy, (b) po zatrzymaniu podglądu 

Przycisk Start uruchamia podgląd. W głównym oknie, co ustalony czas, pojawiają się 
nowe pomiary (Rys. 9). W przypadku dłuższej obserwacji okno przewija się, aby zawsze 
widoczna była najnowsza kolumna. Pojawia się również okno ze szczegółami sesji (Rys. 14). 
Podczas podglądu zablokowane są niektóre opcje w menu oraz niewidoczny jest przycisk 
Start. Pojawia się natomiast przycisk Stop (Rys. 9a) wstrzymujący podgląd. Po naciśnięciu 
przycisku Stop (Rys. 9a) użytkownik zyskuje dwie możliwości (Rys. 8b):  

− wystartowania od nowa podglądu (przycisk Restart);  
− kontynuowania (przycisk Kontynuuj) ostatniego podglądu. Kontynuowanie 

podglądu pozostawia wyświetlone pomiary, a kolejne dodaje do wyświetlonych. 

a)  b)  
Rys. 9. Okno główne: (a) podczas podglądu pracy, (b) komunikat „błąd połączenia” 

W przypadku utraty łączności lub niemożności nawiązania prawidłowego połączenia 

pojawia się komunikat i sugestia sprawdzenia poprawności wprowadzonego adresu IP 

badanego urządzenia TBA (Rys. 9b). 
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Po wczytaniu danych z pamięci urządzenia TBA poprzez TCP/IP bądź załadowaniu 
plików – ukazuje się okienko zatytułowane Lista nowych (niezapisanych) sesji (Rys. 10). W 
jego prawej części znajduje się panel narzędziowy z przyciskami Wyświetl i Zamknij. 

 
Rys. 10. Okno z listą nowych/niezapisanych sesji  

Górną część tego okienka zajmuje lista sesji pomiarowych wczytanych z akceptowalnych 
plików bądź sesji wczytanych z pamięci wewnętrznej urządzenia, zawierająca: 

− Numer sesji – na który składają się 4 cyfry numeru urządzenia oraz po 2 cyfry 
przypadające na rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę startu sesji pomiarowej; 

− kompletna – informacja, czy sesja jest dłuższa niż 30 minut i czy zawiera wszystkie 
pomiary (może być niekompletna np. przy transmisji TCP/IP); 

− w bazie – informuje, czy sesja o danym numerze jest już zapisana w bazie danych; 
− Ścieżka – skrócony opis lokalizacji pliku źródłowego (litera dysku oraz nazwa wraz 

z rozszerzeniem, a w przypadku pobrania poprzez TCP/IP numer IP urządzenia). 
Pod oknem po prawej stronie znajduję się pole wyboru wyświetlania niekompletnych 

sesji (użytkownik ma możliwość przejrzenia takich sesji, na przykład w celu znalezienia 
błędu lub jego przyczyny). W normalnym trybie sesje niekompletne są ukrywane. 

Na dole okna znajduje się obszar szybkiego podglądu, wyświetlający podstawowe 
informacje o sesjach pomiarowych. Po wybraniu elementu z listy nowych sesji (niebieskie 
podświetlenie – Rys. 10) zostają wypełnione pola z informacjami o wybranej sesji.  

Pod listą w lewym dolnym rogu znajdują się dwie grupy przycisków oznaczone 
Wybieranie oraz Działanie. Za pomocą przycisków z pierwszej grupy, bądź ręcznie 
zaznaczając odpowiednie pole sesji , zaznaczamy na liście interesujące nas sesje (czy to 
zapisane już w bazie, niekompletne bądź inne) a następnie wykonujemy na nich działania 
zdefiniowane za pomocą przycisków z drugiej grupy tj.:  

− usunięcie z samej listy; 
− usunięcie z listy wraz z usunięciem fizycznego pliku źródłowego sesji, o ile jeszcze 

istnieje (np. wyjęta karta SD).  
Istnieje także opcja wyczyszczenia całej listy za pomocą jednego przycisku. 
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W przypadku długiej listy sesji po jej prawej stronie pojawia się suwak do przewijania. 
Wczytanie tej samej sesji z dwóch źródeł skutkuje podświetleniem ich nazw kolorem 
czerwonym oraz pogrubieniem ich czcionki (Rys. 10). Usunięcie jednej z nich z listy 
przywraca domyślny stan wyświetlania.  

Po wybraniu sesji należy kliknąć przycisk Wyświetl aby uzyskać dokładne informacje 
o przebiegu całej sesji. Okienko z listą zostaje zamknięte, a wyświetlone zostaje 
okienko Organizera wyświetlonej sesji (Rys. 13). Główne okno programu zostaje uzupełnione 
danymi pomiarowymi (Rys. 11). W zależności od ilości wyświetlanych danych pojawiają się 
suwaki nawigacyjne na dole i po prawej stronie głównego okna. Dwa najwyższe wiersze, 
z datą oraz czasem, są zawsze widoczne. Istnieje możliwość podświetlenia pojedynczego 
wiersza i kolumny (kolor jasno-żółty) w celu prześledzenia jego wartości podczas przebiegu 
całej sesji. Na górnej belce głównego okienka programu zostaje wyświetlona krótka 
informacja o sesji tj. jej numer oraz data jej początku i końca. Dla procesów ładowania 
(wyrównawczego oraz powrotnego) najwyższe napięcie ogniwa / bloku zostaje wyświetlone 
pogrubioną czcionką i kolorem czerwonym, natomiast dla procesu rozładowania najniższe 
napięcie ogniwa / bloku pogrubioną czcionką i kolorem niebieskim (Rys. 11). 

 
Rys. 11. Główne okno programu po wczytaniu sesji pomiarowej (4 bloki 12 V) 

Uruchamiając z menu Widok – Filtr godzinowy (Rys. 6) można wyświetloną sesję (Rys. 11) 
odfiltrować w taki sposób, że z każdej godziny pomiarów zostaje wyświetlony tylko jeden 
(filtr ten można również włączyć podczas podglądu bieżacej pracy urządzenia). Włączenie 
filtru godzinowego zostaje oznaczone stosownym znakiem  w menu głównym. 

Menu Ustawienia oferuje użytkownikowi wybór języka aplikacji i Adresu IP. Wyboru 
języka dokonujemy poprzez okno Ustawień regionalnych (Rys. 12a), dodatkowo można 
ustawić separator dziesiętny odpowiedni dla regionu lub wg preferencji. Istnieje możliwość 
zdefiniowania w oknie Adresu IP (Rys. 12b) dołączanego urzadzenia TBA. Wprowadzenie 
nieprawidłowych wartości adresu skutkuje pojawieniem się komunikatu o błędzie (Rys. 12c). 

a)  b)  c)  
Rys. 12. Okno: (a) Ustawienia regionalne, (b) Adres IP, (c) komunikat Błędny IP 
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5. PRZEGLĄDANIE / UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O SESJI 
Informacje przewidziane do wprowadzenia do bazy danych pogrupowano w 5 kategorii 

i umieszczono w oknie Organizera wyświetlonej sesji (Rys. 13) jedna pod drugą.  

 
Rys. 13. Organizer wyświetlonej sesji 

Każdej kategorii odpowiada okienko ze szczegółami. Uruchamiamy je klikając na ikonę 
oznaczoną lupą. Po lewej stronie znajdują się pola ze skróconymi informacjami dla danych 
kategorii (służą do zgrubnej kontroli informacji wprowadzanych do bazy danych bez 
otwierania poszczególnych okienek ze szczegółami). W programie możliwe jest przeglądanie 
lub/i uzupełnianie szczegółowych informacji dotyczących: 

Sesji  /  Obiektu  /  Baterii  /  Właściciela  /  Operatora 
Na górze okienka ze szczegółami sesji (Rys. 14) widoczne są główne informacje o sesji. 

Przewijając zawartość okienka niżej znajdziemy grupę informacji o ustawieniach urządzenia 
TBA wprowadzonych na czas pomiarów. Szczegółów sesji nie można edytować. Ustawienia 
podzielone zostały na podkategorie odpowiadające poszczególnym procesom składowym 
całego cyklu tj.:  Ładowanie wyrównawcze, Rozładowanie, Ładowanie powrotne, a także 
Bateria - ustawienia dla baterii, Obiekt/Bateria – opis obiektu oraz dane Operatora. 

 
Rys. 14. Okno ze szczegółami sesji („przewijane”) 
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Okno ze szczegółowymi informacjami o obiekcie (Rys. 15a) jest formularzem, który 
można edytować, a wprowadzone informacje znajdą się w końcowym raporcie. Po kliknięciu 
przycisku  dla wybranego pola dostajemy listę wszystkich wartości już zapisanych w bazie 
danych. Zatem rozwijając pole Kod otrzymamy kody wszystkich obiektów zapisanych 
wcześniej w bazie danych, a rozwijając pole Miasto otrzymamy listę miast używanych w 
bazie. Gdy będziemy wpisywać kolejne znaki, z listy rozwijanej będą usuwane elementy nie 
pasujące do wprowadzanego wzorca – np. wpisując „Wa” w polu miasto, otrzymamy 
„Warszawa”, wprowadzoną podczas poprzednich zapisów do bazy danych (Rys. 15b). Ten 
sposób wprowadzania informacji eliminuje błędy pisowni i oszczedza czas operatora. 

a)         

b)

c)  
Rys. 15. Okno: (a) Obiekt-Szczegóły, (b) rozwijana lista, (c) zapytanie 

Przycisk Czyść wszystkie pola czyści i ewentualnie uzupełnia domyślnymi wartościami, 
OK zapisuje wprowadzone wartości i zamyka dane okno, Anuluj zamyka okno przywracając 
wartości sprzed jego otwarcia (służy do naprawy informacji przypadkowo nadpisanych). 

 

Kliknięcie przycisku Wczytaj wy-
świetli w odrębnym oknie informacje 
wcześniej wpisane do bazy danych.  

Próba zamknięcia okna bez 
zapisania zmian skutkuje pojawieniem 
się komunikatu (Rys. 15c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16. Okno ze szczegółami baterii 



Projekt:  Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających. Nr Projektu: WND-POIG.01.03.01-14-076/09 
Dokument: Instrukcja obsługi oprogramowania TBA v 2.0 ….. 

 

 

 

Strona 12 z 24 

Obsługa wszystkich okien ze szczegółami jest analogiczna (Rys. 16, Rys. 17a, Rys. 17b). 
Właściciel jest osobą bądź instytucją /firmą będącą właścicielem danej baterii /obiektu, a 
Operator jest użytkownikiem /osobą wykonującą pomiary i podpisującą się pod protokołem. 

a)    b)  
Rys. 17. Okno ze szczegółami: (a) właściciela, (b) operatora 

Bateria o numerze „0”, w obiekcie o kodzie „0”, jest baterią domyślną w bazie i nie może 
mieć uzupełnionych żadnych informacji (jest to fikcyjna bateria, umożliwiająca szybki zapis 
sesji w celu sporządzenia poglądowego, nie archiwizowanego raportu). Zaleca się wpisywanie 
rzeczywistego kodu obiektu i numeru baterii oraz uzupełnienie wszystkich informacji przed 
wprowadzeniem sesji do bazy danych. Gdy w urządzeniu TBA wprowadzono kod obiektu 
i numer baterii już istniejące w bazie danych, to wyświetlane informacje o baterii zostaną 
automatycznie uzupełnione danymi z bazy danych (można je zmienić!).  

Podczas wprowadzania informacji zostają wyświetlone podpowiedzi o ich zakresie bądź 
długości. I tak w przypadku numeru seryjnego baterii (Rys. 18a) podpowiedź sugeruje 
długość maksymalną 16 znaków, rok uruchomienia baterii (Rys. 18b) to lata od 1951 do 
aktualnego (np. 2011), a napięcie buforowania baterii (Rys. 18c) musi być z zakresu 0÷100 V. 

a)     b)    c)  
Rys. 18. Podpowiedzi: (a) numer seryjny, (b) rok uruchomienia, (c) napięcie buforowania 

 

Wprowadzenie błędnych wartości 
skutkuje podczas zamykania okna 
(przyciskiem OK) pojawieniem się 
stosownego komunikatu i podświetleniem 
kolorem czerwonym błędnie wprowa-
dzonych informacji (Rys. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 19. Komunikat o błędach 
wprowadzonych informacji 
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Istnieje możliwość uzupełnienia informacji o wprowadzonej sesji informacjami już 
zapisanymi w bazie danych. Służą do tego ikony z symbolem bazy danych w okienku 
Organizera wyświetlonej sesji (Rys. 13) – czwarta kolumna (ich odpowiednikiem jest Menu 
Wczytaj wraz z listą wczytywanych kategorii). Otwiera się okno (można je powiększać) z 
listą elementów (baterii, obiektów, właścicieli) zapisanych w bazie (Rys. 20).  

 
Rys. 20. Korzystanie z zapisanych informacji w bazie 

Na górnej belce obok symbolu bazy danych wyświetlona jest informacja, jaki element 
aktualnie jest wczytywany. Istnieje możliwość wybrania wielu elementów jednocześnie 
z przyciskami Ctrl oraz Shift. Na dolnym panelu znajdują się przyciski: 

• Wczytaj – wczytuje informacje o elemencie na formularz z jego szczegółami oraz 
zamyka okno wczytywania, przy czym wczytywany jest tylko ostatnio zaznaczony 
element oznaczony dodatkowo w pierwszej kolumnie symbolem ; 

• Zamknij – żaden element nie zostaje wczytany, a okno zostaje zamknięte.  

a)  b)  c)  
Rys. 21. (a) poszukiwanie folderu, (b) potwierdzanie, (c) zależności bazy danych 

W przypadku wczytywania sesji, pojawiają się dodatkowe przyciski:  
• Zapisz XML – przycisk zapisuje podświetlone sesje (oznaczone w pierwszej kolumnie 

symbolami:  i ) w katalogu wybranym za pomocą okienka eksploratora (Rys. 21a). 
Przed zapisem zaleca się utworzenie nowego folderu w dogodnej lokalizacji. Podobną 
możliwość zapisu sesji w postaci pliku XML oferuje przycisk Zapisz XML na panelu 
Menadżera Bazy Danych TBA (zapis wyłącznie pojedynczej sesji); 
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• Usuń – jego kliknięcie powoduje usunięcie zaznaczonych sesji z bazy danych. 
Podobną możliwość oferuje przycisk Usuń znajdujący się na panelu Menadżera Bazy 

Danych TBA jednak podobnie jak w przypadku przycisków Zapisz XML usuwa tylko 
aktualnie wyświetloną sesję z bazy danych. W przypadku usuwania program prosi o 
dodatkowe potwierdzenie (Rys. 21b). 

Struktura z Rys. 21c ilustruje zależności widoczne podczas wczytywania pojedynczych 
elementów składowych z bazy danych. Wczytanie „baterii” zdefiniowanej w bazie danych 
wczyta także przypisany jej „obiekt” i „właściciela”, wczytanie „obiektu” wczyta „właściciela”. 
Analogicznie wczytanie sesji wczyta całe „drzewo zależności” z bazy danych. 

6. ZAPIS „DO BAZY DANYCH” Z APLIKACJI TBA_Starter 
Po uzupełnieniu informacji o sesji przycisk Zapisz znajdujący się w oknie Organizera 

wyświetlonej sesji zapisuje do bazy daną sesję oraz w przypadku pomyślnego działania usuwa 
z listy niezapisanych sesji. Ewentualne nieścisłości, nieprawidłowe bądź nieakceptowane 
wartości wstrzymują zapisywanie do bazy danych. Proces zapisu przebiega w cyklu 
zilustrowanym w oknie Postępu zapisu do Bazy Danych TBA (Rys. 22).  

 
Rys. 22. Postęp zapisu do Bazy Danych TBA 

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych (zakresów, 
zabronionych znaków, długości itp. Kontrola przebiega podobnie jak w przypadku kliknięcia 
na przycisk OK (Rys. 19) w oknach ze szczegółami, ale przycisk Anuluj dla całego procesu 
zapisu znajduję się teraz wyłącznie w oknie Postępu zapisu do Bazy Danych TBA (Rys. 22). 
Kliknięcie na przyciski po prawej stronie uruchamia ich standardową reakcję, a następnie 
wznawia proces zapisu do bazy danych. Wygląd okna Postępu zapisu do Bazy Danych TBA 
(Rys. 22) informuje dodatkowo użytkownika, w jakim miejscu proces zapisu został 
wstrzymany – tu jest to krok Porównania z Bazą Danych TBA okna ze szczegółami Obiektu. 

 
Rys. 23. Okno ze szczegółami Obiektu w trybie porównania z bazą danych 
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Kolejnym krokiem w procesie jest porównanie wprowadzonych informacji z istniejącymi 
już w bazie danych. Krok ten przebiega w kolejności wynikającej z drzewa zależności bazy 
danych (Rys. 21c) tj. Właściciel → Obiekt → Bateria → Operator → Sesja. Gdy element się 
powtarza, to jest wyświetlane:  

Jednocześnie po lewej stronie okna pojawia się panel z żółtymi napisami w bazie  na 
którym są wyświetlane (Rys. 23) elementy zapisane wcześniej w bazie danych. W dole panelu 
widoczny jest przycisk Przepisz. Kolorem zielonym są oznaczone wspólne elementy, a 
różniące się kolorem czerwonym. Do wyboru użytkownik ma kilka dróg postępowania:  

− Pierwsza to kliknięcie przycisku Nadpisz który zmieni informacje zapisane w bazie 
na te wprowadzane aktualnie przez użytkownika.  

− Drugą opcją jest ręczne edytowanie konfliktowych pól (dla Obiektu jest to 
odpowiednio Kod obiektu jak mówi komunikat powyżej) lub różniących się (kolor 
czerwony na Rys. 23).  

− Trzecią jest użycie przycisku Czyść, czyli użycie domyślnego pustego elementu.  
− Czwartą opcją jest wczytanie (przycisk Wczytaj) z bazy danych elementu wraz z 

podległymi mu elementami, zgodnie z drzewem zależności na Rys. 21c. 
− Piątą opcją jest użycie przycisku Przepisz znajdującego się na panelu po lewej 

stronie okna. Przycisk ten wczyta i użyje elementów zapisanych wcześniej w bazie 
danych, wyświetlonych na panelu w bazie wraz z podległymi elementami. 

− Ostatnią opcją w przypadku różnicy elementu podległego, tak jak w przypadku 
podkreślonego na czerwono skrótu elementu Właściciel dla Obiektu na Rys. 23 
można otworzyć jego okno (Rys. 24a) poprzez kliknięcie przycisku z lupą i wybrać 
sposób postępowania za pomocą przycisków podobnie jak w przypadku gdyby to 
dla niego występował konflikt z bazą danych. 

a)  b)  
Rys. 24. Okno: (a) podległego elementu, (b) z informacją o poprawnym zapisie do bazy 

Nadpisywanie elementów w bazie zmienia zapisy w innych sesjach, wykorzystujących je 
w bazie danych. I tak zmiana nazwy miasta obiektu (np. 12345) zmieni zapis w raportach z 
sesji pomiarowych dla wszystkich baterii przypisanych do tego obiektu. Należy więc 
świadomie wybierać drogę postępowania. Zaleca się nadawanie unikatowych kodów 
obiektów którymi mogą być numery telefoniczne lub kody pocztowe obiektu np. 22514. 

O pomyślnym zakończeniu procesu zapisywania świadczy usunięcie numeru sesji z listy 
niezapisanych sesji (Rys. 10) oraz komunikat (Rys. 24b) który informuje użytkownika 
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dodatkowo o przeniesienie pliku źródłowego do archiwum w postaci pliku XML. Archiwum 
znajduje się → na dysku głównym → w danych aplikacji → w katalogu utworzonym przez 
program instalator, np.: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TBA\Archive. 

Domyślnie program w przypadku pomyślnego zapisu do bazy danych przenosi plik 
źródłowy sesji (każdego typu) bez zmian oraz plik XML z uzupełnieniami – do podkatalogu 
o nazwie _db w miejscu pochodzenia pliku źródłowego – przy wczytaniu sesji z karty SD 
będzie to podkatalog _db widoczny bezpośrednio na karcie. Pliki XML mają nazwę złożoną z 
napisu TBA_ oraz z numeru sesji, a data utworzenia pliku jest datą startową sesji (użytą 
również w numerze sesji) – co ułatwia sortowania plików w systemie Windows. 

W oknie Organizera wyświetlonej sesji (Rys. 13) znajduje się również przycisk Raport 

uruchamiający moduł odpowiedzialny za tworzenie raportów (TBA_Reporter). Ponieważ 
moduł wymaga istnienia sesji w bazie danych, przycisk pojawi się po pomyślnym zapisie. 
Przycisk Raport uruchomi ten moduł z wczytaną sesją określoną przez użytkownika. 

7. PRZEGLĄDANIE DANYCH W APLIKACJI TBA_Reporter 
Główne okno aplikacji TBA_Reporter, przeznaczonej do przeglądania danych zapisanych 

w bazie danych oraz do drukowania raportów, przedstawione jest na Rys. 25. 

a)       

b)  
Rys. 25. Główne okno aplikacji TBA_Reporter – wersja: (a) angielska, (b) polska 

Rys. 25a przedstawia fragment głównego okna aplikacji w języku angielskim, a Rys. 25b 
w języku polskim – wszystkie teksty będą wyświetlane na ekranie oraz na wydrukach 
raportów w wybranym przez użytkownika języku (dalszy opis – dla języka polskiego).  
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Po uruchomieniu aplikacji TBA_Reporter (np. poprzez ikonę z Rys. 4), po lewej stronie 
okna (Rys. 25) wyświetli się lista wszystkich sesji zapisanych w bazie danych. Po wskazaniu 
sesji, w prawej części okna wyświetlony zostanie jej skrócony opis (parametry). 

W celu ułatwienia wyszukiwania pożądanej sesji, w aplikacji zaimplementowano 
możliwość sortowania oraz filtrowania wyświetlanej listy sesji według: 

− daty i czasu początku badania; 
− numeru sesji; 
− nazwy obiektu; 
− imienia i nazwiska operatora (prowadzącego badania). 

Dostęp do funkcji sortowania i filtrowania odbywa się z menu głównego aplikacji 
(zakładki ‘Sortowanie’ oraz ‘Filtry’). Po wybraniu odpowiedniej opcji sortowania lista sesji 
zostanie sortowana rosnąco zgodnie z zadanym kluczem. 

Po wybraniu jednej z opcji w zakładce ‘Filtry’, wyświetlone zostanie jedno z okien 
przedstawionych na Rys. 26 i Rys. 27. Dla każdej z opcji filtrowania możliwe jest 
wyświetlenie bądź ukrycie sesji spełniających zadane kryteria. 

Wybierając z zakładki ‘Filtry’ opcję ‘Wyczyść filtry’ można skasować wszystkie ustawione 
wcześniej opcje filtrowania, co spowoduje wyświetlenie wszystkich sesji z bazy danych. 

Przy wyborze filtru dla daty początku sesji możliwe jest wybranie ustalonej daty bądź 
zakresu dat. Możliwe jest też wybranie wszystkich dat wcześniejszych bądź późniejszych niż 
wprowadzona data. Wybór ‘Dowolna data’ oznacza wyłączenie filtrowania według dat. 

W oknach filtrów dla numeru sesji, nazwy obiektu bądź operatora, wyświetlana jest lista 
wszystkich możliwości występujących w bazie danych. Użytkownik poprzez zaznaczenie lub 
odznaczenie odpowiednich pozycji ma możliwość zdefiniowania parametrów filtrowania. 

 

a)    b)  
Rys. 26. Filtrowanie danych: (a) po dacie, (b) po numerze sesji  

Bezpośrednio pod listą sesji / obiektów / operatorów znajdują się trzy przyciski 
umożliwiające (od lewej): - zaznaczenie wszystkich pozycji;  

 - odznaczenie wszystkich pozycji; 

 - odwrócenie zaznaczenia. 
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a)    b)  
Rys. 27.  Filtrowanie danych: (a) po nazwie obiektu, (b) po operatorze 

 
Rys. 28. Okno ze szczegółowymi wynikami pomiarów (cała sesja) 

W prawym dolnym rogu głównego okna aplikacji (Rys. 25) jest przycisk ‘Szczegóły 

sesji’. Naciśnięcie go spowoduje wyświetlenie wyników z wybranej sesji (Rys. 28).  
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W prawym górnym rogu wyświetlonego okna (Rys. 28) są przyciski , służące 
do zmiany wielkości czcionek, którymi wyświetlane są informacje tabelaryczne. W zakładce 
‘Wyniki pomiarów’ (lewy górny róg) i Szczegóły (lewo – dół) wyświetlane są tabelarycznie 
wyniki wszystkich pomiarów z danej sesji (z maksymalną dostępną rozdzielczością).  

a)  

b)  
Rys. 29. Wykres napięć ogniw: (a) na poszczególnych ogniwach, (b) ich skrajne wartości 

Ogniwa o maksymalnym bądź minimalnym napięciu (z Rys. 28) w danym pomiarze 
zaznaczone są kolorami: odpowiednio czerwonym i fioletowym. W początkowej fazie każdej 
operacji wyniki są prezentowane z dokładnością 1 minuty, później – co 15 minut.  

Po wybraniu u góry okna (Rys. 28) zakładki ‘Ogniwa’, będą zaprezentowane (Rys. 29a) 
napięcia poszczególnych ogniw/bloków w funkcji czasu ładowania-rozładowania-ładowania. 
W legendzie po prawej stronie tego wykresu znajdują się checkboxy do wyboru wyświetlania 
tylko interesujących użytkownika przebiegów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na 
nich pojawia się menu kontekstowe, umożliwiające: wyświetlenie wszystkich przebiegów, 
ukrycie wszystkich przebiegów, ukrycie widocznych przebiegów i pokazanie ukrytych. Po 
wybraniu w tej zakładce, u dołu okna, zakładki ‘Parametry ogniw’ uzyska się wykres 
ekstremalnych napięć ogniw /bloków podczas rozładowywania i ładowania baterii (Rys. 29b).  
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Po wybraniu (u góry okna z Rys. 28) 
zakładki o nazwie ‘Bateria’, zostanie 
wyświetlony zbiorczy wykres przebie-
gów napięcia, prądu oraz ładunku 
baterii (Rys. 30). Na osi odciętych 
wyświetlany jest czas. 

Wybierając zakładkę u dołu tego 
okna – można wyświetlić widok 
indywidualny każdego z powyższych 
parametrów (analogicznie jak Rys. 32). 

Wybierając u góry okna (z Rys. 28) 
zakładkę ‘Info’, otrzymamy informację 
zbiorczą o przebiegu sesji (Rys. 31a). 

Rys. 30. ‘Bateria’ – wykres zbiorczy 

a)  

b)  
Rys. 31. Informacja: (a) o sesji: (b) wyniki (fragmenty) dla rozładowania 

W zakładce (z Rys. 28) ‘Wyniki pomiarów’, na dole jej okna, znajdują się zakładki do 
przełączania na widok tabelaryczny wyników „Ładowanie wyrównawcze”, „Rozładowanie”, 
„Ładowanie powrotne”, w których wyniki są podawane (jak na Rys. 28) z rozdzielczością 
1 godziny, ale pierwszy wynik dotyczy momentu startu operacji, a ostatni jej zakończenia. 
Dla operacji „Rozładowanie” – „% oczekiwanej pojemności” (Rys. 31b) liczony jest w 
stosunku do zaprogramowanego „ładunku do pobrania” lub pojemności znamionowa baterii. 
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8. WYDRUK RAPORTÓW (Z APLIKACJI TBA_Reporter) 
W prawym górnym rogu okna (Rys. 28, Rys. 29, Rys. 30), znajduje się przycisk ‘Drukuj 

raport’. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wydrukowanie raportu –  na papierze lub „do 
pliku” w formacie „PDF”. Przykładowy raport pokazano na Rys. 32. 

 

 
Rys. 32. Przykład wydruku raportu  
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9. KOMUNIKATY I KODY BŁĘDÓW 
Po przerwaniu/zakończeniu pracy urządzenie generuje komunikat – treść, kody 

i prawdopodobne przyczyny komunikatów pokazano na Rys. 33. 
Kod komunikat  komentarz 
0 PRACA /CZEKANIE PRACA i OCZEKIWANIE na reakcję „otoczenia” lub operatora 
1 AWARIA LCD awaria wyświetlacza – ZAWIESZENIE PRACY; 
2 PRZECIĄŻENIE przeciążenie (Ibat > 198 A / > 74 A dla małych prądów) - KONIEC PR.; 
3 WYSOKA TEMP.WEWN. > 50°C (przy starcie), > 60°C (stop podczas pracy) – czeka na obniżenie; 
4 BRAK NAPIĘĆ BLOKÓW brak napięć bloków – oczekiwanie na pojawienie się napięć; 
5 BRAK TEMPERATURY BATERII brak temperatury baterii lub < 3°C – czeka na poprawną temperaturę; 
6 BRAK POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH brak pomiarów zewnętrznych (uszkodzenie) - KONIEC; 
7 PRZEPIĘCIE przepięcie - napięcie baterii/siłowni > 63 V – STOP; 
8 ZŁE DOŁĄCZ.BAT. złe doł. baterii do zacisków - do trzech gdy ustawiono zakres pracy 60 A; 
9 NISKA TEMP.BAT. zbyt niska temperatura baterii, tzn. poniżej +5°C (przy starcie); 
10 WYSOKA TEMP.BAT. > temp.ust. -5°C (gdy start), > temp.ust. gdy praca - czeka na obniżenie; 
11 NISKIE NAPIĘCIE BAT. zbyt niskie napięcie Bat. tzn. < 20,9/ 31,4/ 40,1/ 41,9/ 43,9V (gdy start); 

12 WYSOKIE NAPIĘCIE BAT. przy starcie ładowania >27,1 /40,6 /54,9 /54,1 /56,1V lub >nap.końc.ład;  
a przy starcie rozładowania >28,1 /42,1 / 53,8 /56,1 /58,4V /// CZEKA; 

13 CZAS 50h osiągnięcie maks. czasu rozładowania lub ładowania (50h) - KONIEC; 

14 ZŁE NAPIĘCIE SIŁ.  nap. siłowni poza zakresem 25,4/ 38,1/ 48,8/ 50,9/ 52,9V ÷ 28,6/ 42,9/ 
54,7/ 57,1/ 57,1V (gdy start);  

16 WYS.NAP.OGNIWA napięcie maksymalne ogniwa powyżej dopuszczalnego (wstrzymanie); 
17 RÓŻNICA NAP.OGN. zbyt duża różnica napięć ogniw/bloków (czasowe wstrzymanie pracy); 
18 BRAK NAP.BATERII brak napięcia baterii lub poniżej 19/ 28,5/ 36,4/ 38/ 39,6V - KONIEC;  
19 BRAK NAP.SIŁOWNI brak napięcia siłowni lub poniżej 19/ 28,5/ 36,4/ 38/ 39,6V - KONIEC; 
20 WYSOKA TEMP.RADIATORA wysoka temp. Radiatora: >60°C (start), >70 (>85°C na rezystor) – STOP; 
21 ZŁE NAPIĘCIE SIŁOWNI nap. siłowni poniżej 25,4/38,1/48,8/50,9/52,9V (stop ład.), > 57,1V STOP; 
23 WYSOKIE NAPIĘCIE OGNIWA  napięcie maks. ogniwa > dopuszczalnego - KONIEC (gdy 15 zdarzeń); 
24 DUŻA RÓŻNICA NAPIĘĆ OGNIW  zbyt duża różnica napięć ogniw - KONIEC CYKLU (gdy 15 zdarzeń); 
25 WYŁĄCZNIK BATERII wyłączony wyłącznik baterii - KONIEC CYKLU; 
26 WYŁĄCZNIK SIŁOWNI wyłączony wyłącznik siłowni - KONIEC CYKLU; 
32 STOP UŻYTKOWNIKA zatrzymanie procesu rozład./ładowania przez użytkownika (ESC/STOP). 
48 ROZŁAD.ZAKOŃCZONE - NAP.BATERII osiągnięto końcowe napięcie rozładowania baterii;  
49 ROZŁAD.ZAKOŃCZONE - NAP.OGNIWA osiągnięto końcowe napięcie rozładowania ogniwa/bloku;  
52 ROZŁAD.ZAKOŃCZONE-POBR.ŁADUNEK został pobrany ustawiony ładunek. 
51 ŁAD.ZAKOŃCZONE - ZADANY PRĄD osiągnięto zadany końc. prąd ładowania powrotnego (przez 30 minut); 
53 ŁAD.ZAKOŃCZONE - CZAS osiągnięto zadany czas ładowania; 
55 ŁAD.ZAKOŃCZONE - WYS.NAP.BATERII zadane końc. napięcie ładowania +0,5V (15 przekroczeń napięcia). 

Rys. 33. Kody komunikatów, komunikaty oraz ich przyczyny 
 
 

O PROGRAMIE / TBA_Setup9.exe (umieszczany w katalogu "inst_TBA" pamięci SD) to instalator programu TBA v 2.0 
z modułami TBA_Starter / TBA_Reporter dla komputera PC (... i notebooka, netbooka) z Windows XP /Vista /Windows7. 
1) Program „TBA_Starter” czyta dane z urządzeń (LAN, pamięć SD, stare *.txt z „DaneTBA”) i wpisuje do „bazy”. 
2) Program „TBA_Reporter" operuje na danych z TBA-IŁ w bazie danych, umożliwia m.in. wydruk raportu z badań baterii. 
Urządzenie TBA-IŁ (nie TBA2-IŁ) zapisuje DANE do pamięci SD (dane binarne "*.tba", 8-znakowa nazwa = numer sesji) 
w katalogu głównym. Pamięć SD: format FAT32, do 16 GB. Formatowanie i kasowanie poza urządzeniem TBA-IŁ. 
Odczytane dane z pamięci SD przez program, uzupełnione "opisem baterii", wraz z zapisem do BAZY są zapisywane 
(format XML) w katalogu "_db" na karcie SD i w "archiwum" (domyślnie dysk "C" komputera). Jest zachowywana data 
utworzenia pliku (tzn. rozpoczęcia "sesji"), a plik źródłowy jest bez zmian przenoszony do katalogu "_db" pamięci SD. 
Dane z BAZY można eksportować i importować w formacie "xml" (z "xml" można je wczytać np. do Excela). 
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10. OBSŁUGA urządzenia TBA-IŁ - skrót 

 
(1a) Przygotowanie urządzenia do pracy w obiekcie z dedykowaną tablicą pośredniczącą: 
� odłączyć baterię od siłowni, z tablicą połączyć złącza urządzenia „MASA”/Z1, „- SIŁOWNI”/Z2 

„- BATERIA”/Z5, wejście pomiarowe (DB25) Z8 i czujnika temperatury/alarmu (DB9) Z9. 
(1b) Przygotowanie urządzenia do pracy w obiekcie bez dedykowanej tablicy pośredniczącej 
� odłączyć kontrolowaną baterię od siłowni, np. poprzez rozłączenie „-” lub jej bezpiecznika; 
� złącze „MASA”/Z1 połączyć (D) czerwonym przewodem 16 mm² z „+” baterii/masą siłowni; 
� złącza „- SIŁOWNI”/Z2 połączyć (D) „zielonymi” przewodami* 16 mm² z „-” siłowni; 
� złącza „- BATERIA”/Z5 połączyć (D) „niebieskimi” przewodami* 16 mm² z „-” baterii; 

*dla prądu do 50 A stosować pojedyncze złącza dolne (jedno zielone i jedno niebieskie); 
� kablem pomiarowym Z8 dołączyć ogniwa/bloki kontrolowanej baterii (B1); 
� do złącza typu DB9 (Z9) dołączyć czujnik temperatury (Tb).       
(2) Do urządzenia można dołączyć: 
� poprzez złącze Z9 lub SG – np. system nadzoru siłowni (styk „Alarm”, „Praca/Alarm/...”); 
� do gniazda LA (LAN) – komputer PC (na czas pracy urządzenia lub po jej zakończeniu). 
(3) Ustawianie parametrów i wybór rodzaju pracy: 
Po doprowadzeniu napięć wyświetli się nazwa, numer fabryczny, wersja oprogramowania, 
data i czas. Naciskając „ ” lub „ ” („ ” zatwierdza, „ ” kończy) należy wybrać oraz: 
 

� sprawdzić/ustawić datę-czas, siecio-
wy ADRES IP; 

� wpisać parametry baterii, w tym: 
lokalizację*, pojemność, napięcia 
ładowania/wyładowywania, prądy, 
ładunek do pobrania, ...; 

� w dołączonym przez złącze LA komputerze PC można uruchomić program „TBA_Starter”; 
� skontrolować na wyświetlaczu i ew. PC mierzone („pomiary”) napięcia/temperatury/prądy; 
� gdy dostępna sieć GSM, to można uaktywnić powiadamianie SMS-em; 
� wybrać żądany cykl pracy i na polecenie z wyświetlacza załączyć wyłączniki W1/W2; 
� skontrolować, czy pracują wentylatory (wydmuch powietrza z prawej strony urządzenia); 
� przyciskiem „ ” zainicjować pracę (gdy trzeba ją przerwać, to nacisnąć „ ”/„ ”). 
(4) Podczas pracy: można odczytywać na wyświetlaczu m.in. stan pracy i bieżące parametry, 
wybierając „ ” lub „ ” (gdy wyświetlacz wygaszony, należy nacisnąć „ ”); Pracę można 
wstrzymać naciskając „ ” (i można ją kontynuować lub zakończyć). Urządzenie może 
powiadomić o stanach awaryjnych lub końcu pracy (gdy aktywny GSM, przesyłając SMS-a). 
(5) Po zakończeniu pracy można: na wyświetlaczu W odczytać nastawy i końcowe wyniki 
pracy, a na komputerze PC zapamiętać zarejestrowane przebiegi (z pamięci SD, z LAN). 
* jako lokalizację (kod obiektu) proponuje się zawsze wpisywać (strefa + 3 cyfry) NR TELEFONU, 
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11. KORZYSTANIE z programu TBA_Starter / TBA_Reporter (skrót)* 

„TBA_Starter” wczyta ze wskazanej lokalizacji (np. z SD) pliki typu „tba” (binarne), „xml” 
(przetworzone) i „txt” (archiwalne z TBA-IŁ) z wynikami badań baterii akumulatorów 
i zapisze je do bazy, a „TBA_Reporter” umożliwi ich przeglądanie i wydruki Raportów. 

 

 aby WCZYTAĆ dane /SESJE z PAMIĘCI (np. SD): 
■ uruchomić program „TBA_Starter” (np. poprzez ikonę); 
■ określić, czy otworzyć pliki, czy katalog, wybrać SKĄD; 
■ określić typ interesujących plików (TBA, txt, xml); 
■ zaznaczyć interesujący plik/pliki; 
■ kliknąć przycisk ‘Otwórz’ (do → ‘Lista nowych sesji’); 
■ ew. zaznaczyć „wyświetl niekompletne sesje”. 
aby WCZYTAĆ dane /SESJE z TBA-IŁ poprzez LAN: 
□ połączyć, wpisać adres IP (przez  ), kliknąć ‘TCP/IP’; 
□ zainicjować ‘Ładowanie pamięci wewnętrznej’. 

 

 OPERACJE na wczytanych danych / SESJACH: 
■ zaznaczyć sesję, sprawdzić w OPISIE czy interesująca; 
■ kliknąć ‘Wyświetl’ → pojawi się TABELA i „Organizer’; 
■ przejrzeć wyniki na podglądzie (‘TBA_Starter …..’); 
■ nieważną sesję usunąć, w ważnej poprzez ‘Organizer’: 
   □ zweryfikować/opisać Obiekt (  → Szczegóły), 
   □ zweryfikować/opisać Baterię (  → Szczegóły), 
   □ wpisać Właściciela i badającego/Operatora (  ), 
■ NOWĄ / weryfikowaną sesję wpisać do bazy (‘Zapisz’); 
 uwaga: stosować się do komunikatów podczas zapisu! 

■ gdy zapisane – wczytać kolejną sesję lub zakończyć lub 
w Organizerze przez ‘Raport’, wywołać „TBA_Reporter’. 

 

 RAPORTY z wczytanych danych / SESJI: 
■ uruchomić program „TBA_Reporter” (np. poprzez ikonę); 
■ zaznaczyć sesję, sprawdzić w OPISIE czy interesująca; 
   □ przy przeglądaniu można korzystać z funkcji ‘Filtry’; 
   □ przy przeglądaniu można wykorzystać ‘Sortowanie’; 
■ kliknąć ‘Szczegóły’ → pojawią się dane tabelaryczne: 
   □ zakładka ‘Szczegóły’ – cała sesja, wyniki co 15 min, 
   □ zakładka ‘Ładowanie wyrówn.’ – wyniki co godzinę, 
   □ zakładka ‘Rozładowanie’ – wyniki co godzinę, 
   □ zakładka ‘Ładowanie powrotne’ – wyniki co godzinę, 
■ po wybraniu ‘Info’ → dane zbiorcze o sesji i baterii: 
■ po wybraniu ‘Ogniwa/bl’ → wyświetlane wykresy: 
   □ zakładka ‘Napięcie ogniw/bl.’ – napięcia w czasie, 
   □ zakładka ‘Parametry ogniw’ – słupkowo min./max. 
■ po wybraniu ‘Bateria’ → wykres napięcia, prądu, Q; 
■ zapis obrazka WYKRESU po wybraniu ‘Zapisz wykres’; 

■ wydruk/zapis RAPORTU po wybraniu ‘Drukuj raport’. 

*instalator programów, TBA_Setup9.exe, umieszczany w katalogu "inst_TBA" pamięci SD 
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