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Stworzenie uniwersalnego
zestawu oprogramowania, ktÛ-
ry moøe dobrze spe³niaÊ rolÍ
konfigurowalnego panelu ope-
ratorskiego nie jest zadaniem
prostym. RÛønorodnoúÊ wyma-
gaÒ stawianych przez uøyt-
kownikÛw oraz sprzÍtu przez
nich stosowanego s¹ przyczy-
n¹ tego, øe stosunkowo nie-
wiele firm podjÍ³o walkÍ
z†rynkowymi gigantami w ro-
dzaju National Instruments czy
Advantecha. Z†tym wiÍksz¹
przyjemnoúci¹ prezentujemy
pakiet Snap Master firmy HEM
Data Corp., ktÛrego moøliwoú-
ci i†sposÛb obs³ugi pozwalaj¹
przyrÛwnaÊ go do najlepszych.

Filozofia obs³ugi programu
sprowadza siÍ do stworzenia
graficznego schematu systemu
pomiarowego (rys. 1), w†sk³ad
ktÛrego mog¹ wchodziÊ modu-
³y o†rÛønych w³aúciwoúciach.
Modu³y te wybiera siÍ z†paska
narzÍdziowego znajduj¹cego
siÍ po prawej stronie g³Ûwne-
go okna programu (rys. 2) i†po
przeci¹gniÍciu myszk¹ ìrzucaî
siÍ je na planszÍ. Edycja sche-

matu i†wzajemnych po³¹czeÒ
miÍdzy modu³ami jes t
w†znacznym stopniu zautoma-
tyzowana. Program pomaga
rozmieúciÊ i†wyrÛwnaÊ na
planszy schematu ikony oraz
linie po³¹czeÒ, co znacznie
podnosi jego estetykÍ, bez
zbÍdnego angaøowania projek-
tanta. Modu³y wejúciowe i†wy-
júciowe moøna emulowaÊ pro-
gramowo lub do³¹czaÊ do stan-
dardowych kart i†interfejsÛw,
ktÛrych lista znajduje siÍ
w†dokumentacji programÛw.
O†elastycznoúci programu
niech úwiadczy fakt, øe moøe
on wspÛ³pracowaÊ w†interfej-
sami 15 rÛønych producentÛw.

Kaødy z†modu³Ûw zawar-
tych w†projekcie moøna indy-
widualnie konfigurowaÊ. DziÍ-
ki temu moøliwe jest tworze-
nie bardzo efektownych pane-
li, ktÛrych przyk³ady przedsta-

Snap Master
Oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania danych

Komfort obs³ugi urz¹dzeÒ nadzoruj¹cych
procesy przemys³owe nieustannie siÍ zwiÍksza,
a†to dziÍki zastosowaniu specjalizowanych
paneli operatorskich lub - jest to rozwi¹zanie
zazwyczaj znacznie taÒsze - standardowych
komputerÛw PC wyposaøonych w†odpowiednie
oprogramowanie.
W†artykule przedstawiamy uniwersalny pakiet
do akwizycji i†obrÛbki danych Snap Master
opracowany przez amerykaÒsk¹ firmÍ HEM
Data Corporation.

Rys. 1.

Rys. 2. Rys. 3.

wiamy na rys. 3..5. Program
jest wyposaøony w†szereg
wskaünikÛw zdefiniowanych
przez producenta, ale moøliwe
jest takøe samodzielne tworze-
nie ich wygl¹du (rys. 6). W†po-
dobnie prosty sposÛb moøna
zlinearyzowaÊ czujniki tempe-
ratury (rys. 7), tworzyÊ algo-
rytmy matematycznej obrÛbki
wynikÛw pomiarÛw, zadawaÊ
parametry filtracji mierzonych
sygna³Ûw lub sposobu liczenia
i†wyúwietlania transformaty
Fouriera. WiÍkszoúÊ podstawo-
wych funkcji obliczeniowych
zosta³a okreúlona przez produ-
centa, ale uøytkownik moøe
bez trudu zastosowaÊ dowoln¹
w³asn¹ formu³Í.

Prosta i†przejrzysta obs³uga
to tylko fragment zalet progra-
mu Snap Master. RÛwnie istot-
n¹ jest doskona³y suport tech-
niczny oferowany przez produ-
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Rys. 6.

Rys. 7.

centa: narzÍdzia programowe do
tworzenia w³asnych interfejsÛw
w†Visual Basicu oraz C/C++, ko-
dy ürÛd³owe bibliotek z†modu-
³ami funkcjonalnymi oraz dri-
verami. DziÍki tej ofercie Snap
Master moøna dostosowaÊ do
nawet najbardziej nietypowych
wymagaÒ uøytkownika.

Nie bez znaczenia dla uøyt-
kownikÛw koÒcowych jest tak-
øe moøliwoúÊ wymiany da-
nych pomiÍdzy programami
obliczeniowymi (np. zaawan-

sowanymi modu³ami statys-
tycznymi czy Excelem) a†Snap
Masterem. TwÛrcy pakietu wy-
korzystali windowsowe me-
chanizmy DDE, dziÍki czemu
dwukierunkowa wymiana da-
nych w†úrodowisku Windows
jest nad wyraz prosta.
Andrzej Gawryluk, AVT

Ewaluacyjn¹ wersjÍ pakie-
tu Snap Master udostÍpni³a re-
dakcji firma Egmont Instru-
ments, tel. (0-22) 823-30-17.
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