VIRRIBLOGGER – registrátor vlhkosti půdy
Popis přístroje:
VIRRIBLOGGER je určen k registraci údajů o půdní vlhkosti, měřené snímači
VIRRIB. Je možno připojit až čtyři tyto snímače, popřípadě snímače jiných veličin
s výstupem 0–2,5 V s napájením do 8 V=.
Další charakteristické vlastnosti VIRRIBLOGGERu:
interval měření je možno nastavit v minutových krocích od 1 min. do
1440 min.
kapacita paměti je 8.000 měření při rozlišení 0,1 obj. %
při rozlišení 0,2 obj. % je možno ji zvýšit až na 15.000 měření
možnost nastavení libovolného reálného počátku měření
napájení 9 V baterií, v případě dlouhodobějších měření je možno
zařízení doplnit solárním panelem a akumulátorem, čímž odpadnou
problémy s výměnou baterie.
přenos údajů pomocí sériové linky RS232
indikace činnosti blikající LED

VIRRIBLOGGER je umístěn v plastové skříňce s krytím IP56, pro umístění
v terénu opatřené držákem z nekorodujícího materiálu s ochranou stříškou.

Činnost přístroje:
Po nastavení potřebných veličin, jako je
počet měřených kanálů
rozlišení měření
počátek prvního záznamu
interval měření
přístroj měří a ukládá do paměti hodnoty půdních vlhkostí zjištěné jednotlivými
snímači. Po připojení napájecího napětí ke snímači je provedeno 128 měření a
z nich vypočítána průměrná hodnota. Okamžik měření je signalizován rozsvícením
LED na dobu 1 sec. Je-li připojeno více snímačů, měří se postupně
s několikavteřinovým odstupem. Správná činnost přístroje je v intervalech mezi
měřeními indikována krátkými záblesky LED v intervalu 4 sec. V případě vybití
baterie mezi dvěma odečty zůstanou data, naměřená do vybití baterie,
zachována a lze je po výměně baterie přenést do počítače. Po výměně baterie se
rozsvítí na dobu 1 sec. LED. Je-li baterie slabá, blikne po další 1 sec. ještě krátce

a činnost VIRRIBLOGGERu se ukončí. V tomto případě je zapotřebí použít jinou
baterii.

Obslužný program:
Obslužný program umožňuje provádět základní operace s dataloggerem, jako je:
nastavení parametrů měření
přenos naměřených údajů do počítače
prohlížení naměřených údajů
Program není nutno instalovat, pouze se překopíruje na disk počítače. Je navržen
tak, aby pracoval na jakémkoliv počítači s operačním systémem WINDOWS.

Nastavení portu:
VIRRIBLOGGER komunikuje s počítačem prostřednictvím sériového portu. Proto
před první komunikací je nutno nastavit po spuštění programu číslo portu, kterým
je počítač vybaven. Při použití USB adaptéru je vhodné se nejprve v Ovládacích
panelech přesvědčit, které číslo bylo adaptéru přiděleno, pokud je vyšší než
COM4, je zapotřebí je ručně změnit. Takto nastavený USB adaptér je nutno
připojovat vždy do stejné zdířky v počítači, pokud se použije zdířka jiná, změní se
i číslo portu a je zapotřebí je znovu zjistit a popřípadě nastavit.
Nastavení VIRRIBLOGGERu:
Před každou operací s VIRRIBLOGGEREM je vhodné nejprve spustit ovládací
program, poté připojit propojovací kabel do počítače a následně do
VIRRIBLOGGERu. Při zasunutí do zdířky v přístroji se rozsvítí LED po dobu 1 sec.
V příslušných políčkách programu nastavíme požadované údaje, jako je perioda
měření, měřené snímače a čas prvního měření. Zde je nutno nejprve zvýšit tento
údaj nejméně o 3 minuty, jinak se objeví hlášení „První měření příliš brzy“
Po stisknutí Zapsat do loggeru musí LED na přístroji opět zasvítit na dobu 1 sec.
a pak pravidelně ve čtyřsekundových intervalech krátce bliknout.
V případě, že logger obsahuje naměřené údaje, které nebyly předtím přeneseny
do počítače, objeví se po zvolení Zapsat do loggeru zpráva, upozorňující na tuto
skutečnost a je zapotřebí nejprve načíst data. Poznámka: Pokud chceme v tomto
případě přečíst data, je nutno nejprve odpojit logger a resetovat jej, ukončit a
znovu spustit program. Jinak se objeví hlašení : Logger neodpovídá správně.
V případě chybného nastavení je možno logger nastavit znovu, libovolněkrát,
pokud neprovedl první měření.
Poznámka: aktuální čas v loggeru se nastavuje podle vnitřního času počítače, je
proto vhodné se nejdříve přesvědčit, zda-li datum a čas odpovídá skutečnosti. U

počítačů, připojených k Internetu, je možno zajistit přesný čas nainstalováním
některého z programů udržujících přesný čas v počítači.

Čtení naměřených údajů:
Pokud logger obsahuje naměřené údaje, po připojení k počítači nejprve zvolíme
v obslužném programu Číst data a pokud je vše v pořádku, objeví se údaj o
počtu sekund, během nichž se budou data přenášet do počítače. Po úspěšném
přenesení se objeví údaj o kapacitě baterie, v případě, že poklesne pod 50 %,
doporučujeme ji vyměnit. Po ukončení načítání se objeví nabídka na zadání
jména souboru, do nějž chceme data uložit. Ukládání dat se provádí do ASCII
souboru, z nějž je možno hodnoty importovat do nejrůznějších dalších
tabulkových procesorů apod.

Možné problémy a jejich řešení:
vadný přenos dat z loggeru (logger neodpovídá správně) – ukončíme
program, odpojíme kabel od VIRRIBLOGGERu, odšroubujeme víčko
přístroje a pod otvorem v modrém plechovém krytu stiskneme vhodným
předmětem resetovací tlačítko. Po jeho stisknutí se na dobu 1 sec.
rozsvítí LED. Opětovně spustíme program, připojíme kabel a zkusíme
přenos znovu. V některých případech je nutno postup několikrát
opakovat.
výměna baterie – baterii je vhodné vyměnit nejlépe po načtení dat
z VIRRIBLOGGERu před jeho opětovným nastavením. Odpojíme kabel,
odšroubujeme víčko, plechovou krabičku s VIRRIBLOGGERem opatrně
vytáhneme směrem k sobě, vyměníme 9 V baterii a opět vložíme zpět.
Spustíme program, připojíme kabel a provedeme nastavení.
v případě, kdy opakovaně nelze uspěšně stáhnout data z
VIRRIBLOGGERu do počítače, je vhodné vyměnit nejprve baterii a
následně zkusit přenos údajů znovu.
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