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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Wymagania sprzętowe. 

 

Do instalacji oprogramowania PMSSystem wymagana jest następująca konfiguracja komputera 

klasy PC: 

 System operacyjny Windows® XP lub nowszy; 

 Minimum 35 MB przestrzeni dyskowej, zalecane 250 MB; 

 Procesor min. 1 GHz; 

 256 MB pamięci RAM; 

 Napęd CD/DVD; 

 Port USB. 

Należy założyć, iż każdy komputer klasy PC spełniający wymagania sprzętowe dla systemu 

Windows® XP lub nowszego jest odpowiedni do pracy z oprogramowaniem PMSSystem. 

Minimalna przestrzeń dyskowa dotyczy wyłącznie objętości programu. Do poprawnej pracy 

PMSSystem potrzebne są dodatkowe składniki systemu Windows®, które zazwyczaj nie są 

standardowo instalowane. Do składników tych należy: 

 Microsoft .NET Framework 3.5; 

 SQL Server Compact Edition; 

 WindowsInstaller3_1. 

Jeżeli komputer nie ma zainstalowanych powyższych składników to zostaną one 

zainstalowane automatycznie (po wyrażeniu przez użytkownika zgody) przez program 

instalacyjny. Przed instalacją należy założyć, iż baza danych będzie się sukcesywnie 

powiększać, wraz z ilością wykonanych pomiarów. 

 

1.2 Wiadomości ogólne 

Program PMSSystem jest systemem bazodanowym. Jego zadaniem jest tworzenie bazy 

danych o rozjazdach, napędach zwrotnicowych, stacjach. Zapisuje również informacje o 

urządzeniach pomiarowych i użytkownikach. 

Informacje te, zapisane w odpowiedniej formie są eksportowanie do urządzenia pomiarowego 

PAMAR MS. 

Wyniki pomiarów z urządzenia PAMAR MS są importowane do oprogramowania 

PMSSystem bezpośrednio z przyrządu (za pośrednictwem złącza USB) lub z innego nośnika 

(najczęściej PENDRIVE’a). 

Program został wyposażony w trzy poziomy uprawnień. Poziom trzeci, najwyższy, został 

przewidziany dla osoby, która ma za zadanie przydzielać uprawnienia dla pozostałych 

użytkowników oraz ma możliwość usunięcia całej bazy danych. 

Poziom drugi ma uprawnienia do pełnej obsługi oprogramowania za wyjątkiem przydzielania 

uprawnień i usuwania bazy danych. 

Poziom pierwszy nie ma dodatkowo uprawnień do usuwania pomiarów. 

Standardowo wykorzystywany jest poziom 2 i 3. 
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Program został wyposażony w domyślne hasło użytkownika poziomu 3. Nazwa użytkownika 

to: admin; hasło: admin.  

Zaleca się, aby hasło to zostało zmienione po pierwszym uruchomieniu programu. 

 

 
Menu programu składa się z trzech zakładek: Ewidencja, Urządzenie PMS i Pomiary. 

Wygląd menu Ewidencja przedstawiono poniżej (rysunek górny dla trzeciego poziomu logowania, 

pod nim – dla drugiego) 

 
 

 
W menu Ewidencja można definiować stacje, linie kolejowe, rozjazdy i napędy zwrotnicowe. 

Przyrządy pomiarowe i trzpienie aktualizowane są na bieżąco po podłączeniu przyrządu PAMAR-

MS. Ponadto w tym Menu można tworzyć zestawienia napędów i rozjazdów. 

Dodatkowo na trzecim poziomie logowania można definiować użytkowników i czyścić bazę 

danych. Wyczyszczenie bazy danych jest czynnością bezpowrotną. Nie usunie się w ten sposób 

zdefiniowanych typów napędów zwrotnicowych i rozjazdów. 

Wygląd menu Urządzenie PMS przedstawiono poniżej 

 
W menu tym można dokonać połączenia z przyrządem PAMAR-MS. Połączenie to umożliwi 

wyeksportowanie bazy danych do przyrządu i zaimportowanie wyników pomiarów z przyrządu do 

programu. Z poziomu programu PMSSystem nie można zmieniać ustawień przyrządu ani 

uprawnień użytkownika. 
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Wygląd menu Pomiary przedstawiono poniżej: 

 

 
W menu tym można dokonać wydruku pojedynczego pomiaru oraz można usunąć pojedynczy 

pomiar. Ponadto, w przypadku pomiarów z obiektów nie będących w bazie danych można dokonać 

przypisania (jednego lub grupy) pomiaru do konkretnego zdefiniowanego obiektu. 

 

Poszczególne menu zostały omówione w odpowiednich rozdziałach. 

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

Po włożeniu płyty z oprogramowaniem PMSSystem pojawi się następujące okno dialogowe: 

 

 

 
 

Należy kliknąć NEXT. 

 

 

Program domyślnie ma zdefiniowaną lokalizację, w której ma się zainstalować. Jeśli użytkownik 

chce zmienić lokalizację musi tego dokonać ręcznie podając poprawną ścieżkę dostępu. 
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Program zapyta, czy instalacja ma być wykonana tylko dla bieżącego użytkownika komputera (Just 

me) czy dla wszystkich (Everyone). Zalecana jest instalacja dla wszystkich użytkowników. 

 

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie chęci zainstalowania oprogramowania. Jeżeli na komputerze 

nie będzie zainstalowanych wymaganych dodatków do systemu Windows instalator zainstaluje 

brakujące składniki. 

 
 

Po dokonaniu instalacji program potwierdzi poprawność instalacji 
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Po kliknięciu ikony skrótu pojawi się następujące okno (program może się długo uruchamiać, 

ponieważ system Windows musi załadować wszystkie składniki, z których program korzysta): 

 

 
 

Należy podać nazwę użytkownika i login: 
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Bez poprawnego zalogowania program nie uruchomi się. 

 

Po zalogowaniu program wczytuje bazę danych. 

 
Po wczytaniu bazy danych użytkownik zobaczy stację „Przykładowa” wraz z zabudowanym 

jednym rozjazdem i jednym napędem. 
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Zamieszczono również przykładowe pomiary, które pozwolą użytkownikowi zaznajomić się 

z opcjami programu. Program został poprawnie zainstalowany. 

 

3 OBSŁUGA ZAKŁADKI EWIDENCJA 

Przy każdorazowym uruchomieniu należy podać nazwę użytkownika i login: 

 

 
Bez poprawnego zalogowania program nie uruchomi się. 

 

Po zalogowaniu program wczytuje bazę danych. 

 

3.1 Dodawanie nowych użytkowników 

Standardowo po instalacji program ma zdefiniowanego tylko jednego użytkownika, administratora. 

Domyślna nazwa użytkownika to Administrator, login i hasło to:admin. 
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Po uruchomieniu programu zaleca się zmienić hasło dla administratora oraz zdefiniować nowych 

użytkowników na poziomie logowania 2. 

 
Podczas wprowadzania haseł należy pamiętać o tym, iż minimalna długość hasła to 4 znaki. 
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Wprowadzone kody użytkowników są jednoznacznie identyfikowane z PIN-em wprowadzanym 

podczas pomiarów wykonywanych przyrządem PAMAR-MS. Wprowadzenie pełnej nazwy 

użytkownika pozwala na jednoznaczną identyfikację wykonującego pomiar. 

 

 
Zakładka z danymi użytkowników oraz z hasłami jest widoczna tylko na trzecim poziomie 

logowania. Zaleca się, aby dostęp do trzeciego poziomu miała jak najmniejsza ilość osób. 
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3.2 Przegląd pomiarów 

Przeglądu pomiarów dokonuje się wybierając stację i rozjazd z menu po lewej stronie. 

W środkowym menu wybieramy datę pomiarów i typ pomiaru. Siła nastawcza i siła przestawiania 

ręcznego jest zamiennie pokazywana na górnym wykresie, opór przestawiania na wykresie dolnym. 

 
Zaznaczając poszczególne pomiary można je oglądać na wykresie. Przyjęto zasadę, że wszystkie 

wyniki pomiarów niezależnie od kierunku przestawiania rozjazdu są rysowane w zgodnym 

kierunku. Takie podejście umożliwia dokładniejszą analizę wyników pomiarów, zwłaszcza wartości 

maksymalnych zmierzonych sił. Program (tak jak przyrząd) określa wartość siły nastawczej, oporu 

przestawiania i siły rozprucia. W programie przyjęto następujące oznaczenia: 

 OP – opór przestawiania; 

 SN – siła nastawcza; 

 PR – przestawianie ręczne; 

 NI – napięcie iglic; 

 SR – siła rozprucia. 

Kierunek przestawiania zaznaczono w następujący sposób: 

 > - lewy; 

< - prawy. 

Zaznaczane na wykresach obszary graniczne odpowiadają wprowadzonym wartościom 

minimalnym i maksymalnym mierzonego parametru. 
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Wygląd okna programu przedstawiono poniżej: 

 
Dodatkowym ułatwieniem analizy wyników pomiarów jest możliwość odczytu dokładnej 

informacji o wartości siły w konkretnym momencie pomiaru. Dokonuje się tego przez najechanie 

kursorem na żądany moment pomiaru. 
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3.3 Dodawanie nowej stacji 

Poniżej przedstawiono wykaz istniejących stacji wraz z przeglądem okręgów nastawczych: 

  
Poniżej przedstawiono sposób wprowadzania nowej stacji wraz z wprowadzaniem okręgów 

nastawczych: 
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Poniżej przedstawiono wygląd pełnego okna programu: 

 
 

3.4 Edycja i dodawanie nowego rozjazdu do stacji 

Wprowadzając rozjazd do bazy danych należy określić jego typ i numer stacyjny. Pozostałe dane są 

nieobowiązkowe.  
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Ponadto można określić czy rozjazd jest wyposażony w rolki iglicowe, stabilizator iglic i sprzężenie 

zamknięć nastawczych.  

 
Typ rozjazdu jest wybierany z rozwijanego menu. 
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Wprowadzając datę zabudowy rozjazdu program domyślnie przyjmuje datę wprowadzania danych. 

Jest to ułatwienie dla sytuacji, kiedy rzeczywista data jest nieznana. 
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3.5 Edycja i dodawanie nowego napędu zwrotnicowego 

W programie użytkownik otrzymuje wstępnie zdefiniowaną bazę danych z modelami napędów 

zwrotnicowych i z danymi serwisowymi. Użytkownik może sam zdefiniować model napędu i dane 

techniczne a także modyfikować wprowadzone ustawienia. Program automatycznie oblicza wartość 

oporu przestawiania, która może być zmieniona na wartość zalecaną przez producenta (jeśli jest 

określona). 

 
Dla ułatwienia wprowadzania danych zdefiniowano również listę typowych producentów napędów 

zwrotnicowych. 

 
Kolejnym krokiem jest określenie, do jakiej grupy należy napęd, który chce się wprowadzić do 

bazy.  
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Ze zdefiniowanych modeli napędów jest stworzone zestawienie, do którego dopisuje się nowy 

obiekt. 
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Wprowadzenie nr seryjnego ma za zadanie jednoznacznie określić miejsce zdefiniowanego napędu 

zwrotnicowego w bazie danych. Przy wprowadzaniu daty zabudowy program domyślnie przyjmuje 

datę bieżącą. 

 
 

Po wprowadzeniu napędu do bazy danych pojawia się on w grupie napędów „Niezabudowane”. Jest 

to ułatwienie dla tworzącego bazę danych gdyż nie musi on szukać nowego obiektu wśród wielu 

napędów już przypisanych. 
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3.6 Zabudowa napędu zwrotnicowego do rozjazdu 

Pierwszym krokiem zabudowy napędu do rozjazdu jest wybór rozjazdu z zakładki rozjazdy (wybór 

przez podświetlenie). 

 
Kolejnym krokiem jest wybranie napędu z zakładki napędy i kliknięcie na nim prawym 

przyciskiem myszy. Pojawi się wówczas opcja „Zabuduj napęd”. 
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W przypadku, gdy w rozjeździe jest już zabudowana dopuszczalna ilość napędów zwrotnicowych 

program uniemożliwi przypisanie. 

 
Jeśli wybrany rozjazd jest dobrze określony wówczas nastąpi przypisanie napędu do rozjazdu. 

Pojawi się wówczas następujące menu: 

 
 W menu tym wybiera się datę zabudowy (domyślnie data bieżąca), oznaczenie napędu 

w rozjeździe(np. AB, CD), położenie napędu względem rozjazdu oraz cykle pomiarowe. 
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Napęd został poprawnie zabudowany. 
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3.7 Drukowanie raportu z badań 

Program umożliwia drukowanie raportów z badań. Możliwe są dwa warianty wydruku. Pierwszy 

(symbol drukarki po lewej stronie) to raport automatyczny. Program wybiera ZAWSZE pierwszy 

pomiar danego rodzaju i kierunku (bez względu na liczbę pomiarów danego dnia) i dla tych 

wartości generuje raport. Drugi przypadek to wtedy, gdy użytkownik sam określa, które pomiary 

mają się w raporcie znaleźć (symbol drukarki po prawej stronie). 

 
Wygląd raportu przedstawiono poniżej. 
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3.8 Wybudowanie napędu 

Klikając prawym przyciskiem na napędzie zwrotnicowym pojawi się okienko umożliwiające 

wybudowanie napędu zwrotnicowego z rozjazdu. Jeśli wybierze się tę opcję, to program poprosi 

o podanie daty wybudowy i automatycznie napęd wraz z wszystkimi wynikami pomiarów 

przeniesiony zostanie do zakładki Historia. 

 

 
 

3.9 Czyszczenie bazy danych 

Program umożliwia na trzecim poziomie logowania usunięcie wszystkich danych z bazy. Usunięcie 

danych jest bezpowrotne. 
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Procedura usunięci wymaga potwierdzenia przez użytkownika tej czynności. 

 

 
 

 

4 OBSŁUGA ZAKŁADKI URZĄDZENIE PMS 

4.1 Eksport danych z bazy do przyrządu PAMAR MS 

Stworzona w programie PMSSystem baza danych powinna zostać wyeksportowana do przyrządu 

PAMAR – MS. Dokonuje się tego korzystając z zakładki Urządzenie PMS.  
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Po kliknięciu w opcję Eksport danych z bazy pojawi się okno „Przeglądanie w poszukiwaniu 

folderu”. Należy kliknąć w „Mój komputer” następnie podświetlić dysk o nazwie TENSOMETR. 

Po wybraniu tego dysku wystarczy kliknąć przycisk OK.  

 

 
 

Po wyeksportowaniu bazy pojawi się komunikat o prawidłowym przebiegu tej operacji. 

 

 
 

Próba eksportu pustej bazy do przyrządu zakończona zostanie komunikatem: 
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4.2 Import danych z przyrządu do programu PMSSystem 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba importu danych z przyrządu PAMAR-MS do programu to 

należy skorzystać z opcji Import pomiarów (zakładka Urządzenie PMS). 

 

 
 

Wybranie tej komendy spowoduje pokazanie się okna przedstawionego poniżej. 

 

 
 

W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu należy wybrać właściwy katalog wg sekwencji 

przedstawionej poniżej. 
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Wybrać należy dysk o nazwie TENSOMETR, katalog „measure 1”. 

 
 

Wybrany katalog zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli importujemy dane z PENDRIVEa to 

wówczas należy wybrać właściwy dysk na którym znajdują się pomiary.  

Po zaimportowaniu danych zakładka Przyrząd PMS wygląda następująco: 
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5 OBSŁUGA ZAKŁADKI POMIARY 

Zakładka Pomiary jest miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie wykonane pomiary wraz 

z danymi dotyczącymi przyrządu pomiarowego, trzpienia oraz osoby wykonującej pomiar. 

W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi pomiarowymi przypisanymi do obiektu 

znajdującego się w bazie w zakładce możemy przeglądać, drukować albo usuwać pomiary. 

 
Funkcjonalność zakładki wzrasta w momencie, gdy ma się do czynienia z pomiarami nie 

przypisanymi do konkretnego obiektu w bazie. 
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5.1 Przypisanie pomiarów do konkretnego rozjazdu 

W przypadku, gdy pojawiają się pomiary, które nie są przypisane jednoznacznie do jakiegoś 

elementu z bazy danych to wówczas zachodzi potrzeba przypisania pomiaru/pomiarów do 

konkretnego obiektu.  

 

Aby dokonać przypisania należy skorzystać z górnego menu zakładki Pomiary albo z menu 

dostępnego pod prawym klawiszem myszy. 

 

 

Można wybrać opcję przypisz pomiar do napędu lub przypisz wszystkie pomiary z grupy do 

napędu (grupa jest definiowana przez to samo oznaczenie miejsca pomiaru) 
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Wybierając którąś z opcji przypisania pojawi się okno wyboru obiektu, do którego ma być 

przypisany pomiar. 

 

 

Okno przedstawione poniżej umożliwia dokonanie jednoznacznego przypisania pomiaru do 

napędu.  
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Po wybraniu żądanego obiektu pomiary zostaną przypisane, automatycznie pojawiając się 

w menu Ewidencja. 
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