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1. Opis ogólny 
 
Program SMS4 Monitor przeznaczony jest do wizualizacji oraz rejestracji wyników pomiarów odczytanych 
z modułu SMS-4. W programie wy�wietlane s� na bie��co warto�ci temperatury, napi�cia i wilgotno�ci 
zmierzone za pomoc� modułu SMS-4. Dodatkowo program wy�wietla aktualny stan modułu, ustawienia wyj��, 
poziom sygnału radiowego GSM wraz z informacj� o rejestracji w sieci GSM. 
 
Wyniki pomiarów zapisywane s� co okre�lony czas na dysku komputera w pliku, który mo�na nast�pnie 
otwiera� i przetwarza� np. w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. 
 

2. Instalacja i wymagania programu 
 
Program nie wymaga specjalnej instalacji, wystarczy �e plik SMS4-Monitor.exe b�dzie skopiowany do 
katalogu na dysku twardym komputera. 
 
Wymagania programu s� nast�puj�ce: 
 

• system operacyjny: Microsoft Windows (XP, 2000, 2003, 98, 95), 
• wolny port szeregowy (COM), 
• moduł SMS-4 (wersja przynajmniej V1.6) doł�czony do portu COM, 
• 1 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym komputera. 
 

Do portu szeregowego COM nale�y podł�czy� moduł SMS-4 za pomoc� kabla serwisowego, tak samo jak na 
czas konfiguracji modułu SMS-4. 
 

3. Ustawienia programu 
 
Po uruchomieniu programu SMS4-Monitor nale�y klikn�� na przycisku Ustawienia w celu skonfigurowania 
programu. Powoduje to otwarcie okna pokazanego na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Wygl�d okna ustawie� 
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Podstawowe ustawienia programu: 

• Numer portu COM  – numer portu, do którego przył�czony jest moduł SMS-4, 
• Nazwa pliku z wynikami – nazwa pliku, do którego zapisywane b�d� wyniki pomiarów; plik nale�y 

wybra� za pomoc� przycisku Otwórz... , 
• Okres zapisu wyników na dysk – co jaki czas wyniki pomiarów b�d� zapami�tywane w pliku. 

 
Ustawienia linii pomiarowych: 

• Nazwa – nazwa linii, która b�dzie si� pojawia� nad jej wska�nikiem słupkowym oraz w nagłówku pliku 
z wynikami pomiarów, 

• Typ pomiaru  – rodzaj czujnika, który został doł�czony do linii wej�ciowej modułu SMS-4: 
o U [V]  – pomiar napi�cia lub styki NO/NC,  
o T [‘C]  – czujnik temperatury (analogowy lub cyfrowy),  
o RH [%]  – czujnik wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza. 

 
Po wpisaniu wszystkich ustawie� nale�y zamkn�� okno przyciskiem Wprowad�. Nast�pnie zaleca si� 
zapisanie ustawie� na dysku komputera za pomoc� przycisku Zapisz CFG w głównym oknie aplikacji. 
 
Po wprowadzeniu poprawnych ustawie� programu (przycisk Ustawienia) oraz po zapisaniu ich na dysku 
(przycisk Zapisz CFG) nale�y klikn�� przycisk START. Spowoduje to nawi�zanie komunikacji z modułem 
SMS-4 oraz rozpocz�cie rejestracji wyników pomiarów. Po chwili powinny pokaza� si� wska�niki 
zmierzonych warto�ci, tak jak na rys. 2. 
 

4. Opis wska �ników w oknie aplikacji 
 
Na rys. 2 pokazano wygl�d głównego okna programu SMS4 Monitor. 
 

 
Rys. 2. Wygl�d głównego okna programu 

 
Po lewej stronie pokazywane s� wska�niki słupkowe obrazuj�ce warto�ci zmierzone na wej�ciach modułu 
SMS-4. Skala ka�dego wska�nika jest zale�na od typu pomiaru wybranego w konfiguracji programu: 
 

• dla pomiarów temperatury : 0…40 °C, 
• dla pomiarów wilgotno�ci : 0…100 %, 
• dla pomiarów napi�cia : 0…4,092 V (linie L1…L4) lub 0…10,24 V (linie U5…U8). 
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Ponad ka�dym wska�nikiem wy�wietlana jest nazwa linii okre�lona w konfiguracji programu, a pod 
wska�nikiem – warto�� odczytana z modułu SMS-4 oraz ewentualnie informacja o przekroczeniu progów:  
 

• HIGH  – zmierzona warto�� przekracza górny próg UHI ustalony w konfiguracji modułu SMS-4,  
• LOW  – warto�� przekracza dolny próg ULO. 

 
Po prawej stronie wska�ników wy�wietlany jest aktualny stan wyj�� O1…………O6 modułu SMS-4. Zaznaczenie 
danego wyj�cia oznacza, �e znajduje si� ono w stanie niskim, tak jak po komendzie „OUTx=1” wysłanej do 
modułu SMS-4. 
 
Obok stanu wyj�� znajduje si� wska�nik poziomu sygnału sieci GSM odbieranego w module SMS-4. Poziom 
sygnału mierzony jest w skali 0…31. W przypadku braku rejestracji w sieci GSM (np. niewła�ciwa karta SIM 
lub instalacja poza zasi�giem sieci), pod wska�nikiem sygnału pojawi si� napis „Brak sieci GSM”. 
 
Pod kontrolkami stanu wyj�� mo�e pojawia� si� napis „Stan alarmowy", który oznacza, �e moduł SMS-4 
pracuje w stanie alarmowym, zgodnie z konfiguracj� linii wej�ciowych zapami�tan� w module SMS-4. Poni�ej 
pojawiaj� si� napisy pokazuj�ce aktualny stan programu: 
 

• Wersja modułu – pokazuje numer wersji odczytany z modułu SMS-4 i oznacza prawidłow� 
komunikacj� z modułem, 

• Brak komunikacji z modułem SMS-4 – sygnalizuje brak poł�czenia z modułem SMS-4, nale�y wtedy 
sprawdzi� numer portu COM, zasilanie modułu oraz poł�czenie kabla serwisowego. 

 
Jeszcze ni�ej znajduj� si� kontrolki przedstawiaj�ce stan konfiguracji programu oraz liczniki odczytane z 
modułu SMS-4: 
 

• Nr portu  – numer portu COM, przez który program ł�czy si� z modułem SMS-4, 
• Licznik SMS – stan licznika wysłanych wiadomo�ci SMS, odczytany z modułu SMS-4, 
• Liczba pomiarów – liczba wyników pomiarów zapisanych do pliku na dysku komputera, 
• Okres zapisu – co ile minut wyniki pomiarów zapisywane s� na dysku komputera, 
• Nazwa pliku – nazwa pliku, do którego zapisywane s� wyniki pomiarów, ewentualnie komunikat 

„BEZ ZAPISU DO PLIKU! ”, je�li nie było mo�liwe otwarcie pliku do zapisu. 
 
Na samym dole głównego okna umieszczone s� przyciski steruj�ce: 
 

• START – uruchomienie komunikacji z modułem SMS-4 i rozpocz�cie rejestracji wyników pomiarów, 
• STOP – zatrzymanie komunikacji i rejestracji wyników pomiarów, 
• Ustawienia – otwarcie okna z ustawieniami programu, 
• Zapisz CFG – zapisanie aktualnych ustawie� programu do pliku CFG na dysku komputera, 
• Odczytaj CFG – odczytanie ustawie� programu z pliku na dysku komputera. 

 

5. Opcje uruchomienia programu 
 
Po uruchomieniu programu SMS4-Monitor sprawdzany jest plik SMS4M-DEFAULT.CFG. Je�eli taki plik 
istnieje na dysku komputera, wtedy odczytywane s� z niego pocz�tkowe, domy�lne ustawienia programu. 
Ustawienia te mo�na potem edytowa�, tak jak opisano w rozdz. 3. 
 
Istnieje równie� mo�liwo�� uruchomienia programu z dodatkowymi parametrami. Umo�liwia to automatyczne 
załadowanie konfiguracji ze wskazanego pliku, a nast�pnie samoczynne uruchomienie rejestracji wyników 
pomiarów. Przykładowe wywołanie programu ma posta�: 
 

SMS4-Monitor.exe d:\konfiguracja.cfg /start 
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Pierwszy parametr wskazuje plik konfiguracji do załadowania, a drugi – powoduje samoczynne uruchomienie 
rejestracji. Mo�liwe jest zapisanie przedstawionej powy�ej linii wywołania np. w pliku start.bat. Plik ten 
mo�na pó�niej umie�ci� w grupie Autostart  w Menu Start systemu Windows (np. stosuj�c polecenie „wklej”). 
Od tej pory przy ka�dym starcie systemu Windows automatycznie b�dzie uruchamiana rejestracja wyników 
pomiarów z modułu SMS-4, zgodnie z konfiguracj� odczytan� z pliku konfiguracja.cfg znajduj�cego si� 
w katalogu d:\. 
 

6. Format zapisywanych danych 
 
Wyniki pomiarów zapisywane s� w pliku tekstowym o formacie CSV. Plik ten mo�e by� nast�pnie otwierany 
lub importowany w wi�kszo�ci programów, np. w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. 
 
Dane zapisywane s� w formie tabeli, której wiersze reprezentuj� kolejne wyniki pomiarów odczytane z modułu, 
natomiast kolumny – wyniki zmierzone na poszczególnych liniach wej�ciowych. Format tabeli otwartej 
w arkuszu kalkulacyjnym przedstawiono na rys. 3. 
 

 
 

Rys. 3. Dane po otwarciu w arkuszu kalkulacyjnym 
 
Poszczególne kolumny maj� nast�puj�ce znaczenie: 
 

• Lp  – kolejny numer pomiaru, 
• Czas – data i godzina wykonania pomiaru, 
• kolumny C...J – wyniki pomiarów odczytane z linii L1...U8 modułu (nazwy linii i typy pomiarów s� 

zgodne z konfiguracj� programu – patrz rozdz. 3), 
• Alarmowy  – stan alarmowy modułu (0/1), 
• Sie� GSM – stan rejestracji w sieci GSM (0/1), 
• Sygnał GSM – poziom sygnału odbieranego z sieci GSM (0...31), 
• Licznik SMS – licznik wysłanych wiadomo�ci SMS. 

 
Za pomoc� arkusza kalkulacyjnego mo�liwe jest przeprowadzenie dalszej obróbki i analizy  zarejestrowanych 
danych, np. generowanie wykresów, tak jak pokazano na rys. 4. 
 

7. Zamykanie programu 
 
Program mo�na w ka�dej chwili zamkn��, klikaj�c na ikonie krzy�yka w prawym górnym rogu głównego okna 
(patrz rys. 2). 
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Rys. 4. Przykładowy wykres utworzony w arkuszu kalkulacyjnym 


