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Instrukcja do ćwiczenia nr 10B 

Temat ćwiczenia 

MIKROSKOPY WARSZTATOWE NOWEJ GENERACJI  

PROGRAMOWANIE POMIARÓW 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z programowaniem pomiarów na mikro-

skopach warsztatowych nowej generacji. 

Program ćwiczenia: 

1. Przygotowanie mikroskopu do realizacji wyznaczonego zadania pomiarowego; 

2. Stworzenie programu pomiaru wskazanego eksponatu; 

3. Weryfikacja utworzonego programu z ewentualnym wprowadzeniem koniecznych po-

prawek (edycja programu); 

4. Zapisanie utworzonego programu na nośniku zewnętrznym; 

Literatura: 

1. W. Jakubiec, J. Malinowski -  „Metrologia wielkości geometrycznych”, Wydawnictwa  

              Naukowo - Techniczne, Warszawa, 2006 r; 

2. J. Zawada  -  „Metrologia wielkości geometrycznych. Zagadnienia wybrane”, skrypt PŁ, 

Łódź, 2011r.  
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W ćwiczeniu wykorzystywane są narzędzia pomiarowe zakupione w ramach projektu: - „Dostosowanie infrastruktu-

ry edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku 

pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania” – 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  
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WPROWADZENIE 

Szczegółowe informacje dotyczące układu pomiarowego mikroskopu Peregrine,  

a w szczególności elementów sterujących wyświetlacza QC 300 zamieszczono w instrukcji 

ćwiczenia nr 10 – „Mikroskopy warsztatowe nowej generacji”. W niniejszej instrukcji ograni-

czono się tylko do opisu postępowania mającego na celu utworzenie programu pomiarowego, 

jego weryfikacji, edycji oraz zachowania w bibliotece oprogramowania pomiarowego w pa-

mięci zewnętrznej. 

Programy pomiarowe tworzone za pomocą oprogramowania wyświetlacza QC 300 są 

sekwencjami czynności pomiarowych realizowanych przez operatora i zapisanych przez sys-

tem w celu późniejszego ich odtworzenia przy pomiarze takiej samej części. 

Stosowanie programów pomiarowych znacznie zwiększa wydajność kontroli ponieważ 

wiele czynności koniecznych do wykonania pomiaru zostaje zastąpionych kilkoma półauto-

matycznymi krokami. 

W ramach programowania wykonuje się najczęściej następujące czynności: 

 Tworzenie (zapisywanie) programów; 

 Weryfikowanie utworzonych programów; 

 Wprowadzanie poprawek (edytowanie programów);  

 Zachowywanie utworzonych programów w bibliotece oprogramowania pomiaro-

wego; 

 Usuwanie niepotrzebnych programów. 

Proces tworzenia programu pomiarowego pokazano na poniższym schemacie: 
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Programowanie 

Po dotknięciu zakładki Program zostanie wyświetlony jeden z dwóch poniższych ekra-

nów:  

    

Ekran lewy jest wyświetlany w przypadku, gdy w pamięci QC 300 nie ma jeszcze żad-

nego programu, ekran prawy - gdy w pamięci QC 300 są już zapisane jakieś programy. 

Niezależnie od tego, który z pokazanych wyżej ekranów się ukazał dotykamy ikonkę - 

Rozpoczęcie zapisu    Od tego momentu system zapisuje wszystkie czynności, które  wyko-

namy, i które przy odtwarzaniu programu po prostu powtarza. Zapisywanie odbywa się w tle i 

jest niewidoczne dla operatora, tak że na pierwszy rzut oka sesja programowania niczym się nie 

różni od sesji pomiarowej. 

Po wciśnięciu ikonki    pojawi się ekran wprowadzania nazwy programu:  

 

Za pomocą wyświetlanej klawiatury i klawiszy numerycznych wprowadzamy unikalną 

nazwę tworzonego programu i zatwierdzamy ją klawiszem Finish. Zostanie wyświetlony 

ekran Video lub DRO.  

W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj detektora (w naszym przypadku zalecanym 

wyborem jest detektor automatyczny wielokrotny – Multi edge), określić ilości zbieranych 

punktów dla poszczególnych elementów geometrycznych, oraz włączyć lub wyłączyć funkcję 

automatycznego pobierania danych (sposoby wykonania tych czynności zostały opisane w 

instrukcji ćwiczenia nr 10).  
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Przy odtwarzaniu programu QC 300 wskazuje za pomocą zielonej strzałki przybliżone 

lokalizacje punktów, których współrzędne należy pobrać. Aby mógł to czynić, musi mieć 

wcześniej zdefiniowany układ współrzędnych związany z mierzonym przedmiotem.  Dlatego 

musimy układ taki wprowadzić. I musimy również przekazać użytkownikom naszego pro-

gramu informację, w jaki sposób oni, po uruchomieniu programu, mają to uczynić. 

Do przekazywania informacji użytkownikom programu służy funkcja Komentarz 

(ikonka    ).  Po jej dotknięciu pojawia się klawiatura umożliwiająca wprowadzenie do-

wolnego tekstu. Po zakończeniu pisania należy wcisnąć przycisk funkcyjny Finish.  Wymie-

nione czynności pokazano na poniższym rysunku: 

   

Dotykamy ikonkę funkcji 

Komentarz 

Wprowadzamy tekst komenta-

rza. Naciskamy klawisz funk-

cyjny Finish  

Pojawia się ekran Wideo. Mo-

żemy przystąpić do wykony-

wania czynności pomiarowych  

Po wprowadzeniu komentarza należy utworzyć układ współrzędnych związany z mierzo-

nym przedmiotem. W tym celu zbieramy punkty elementu wyznaczającego oś x (baza kierun-

kowa) i elementu wyznaczającego (bezpośrednio lub pośrednio) początek układu. Czynności te 

powinny być zgodne z treścią wprowadzonego komentarza. 

Wykonujemy zaplanowane czynności pomiarowe, łącznie z tolerowaniem i przesyłem da-

nych, wstawiając, o ile to jest potrzebne, stosowne komentarze. 

Po zakończeniu czynności pomiarowych dotykamy zakładkę Program, a następnie ikon-

kę Zatrzymaj zapisywanie (  ) 

   

Program zostaje zapisany. Na ekranie pojawia się jego nazwa (w tym przypadku Exam-

ple 1), a ikonki na liście elementów pokazują wykonywane przez program działania. 
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Edycja programu 

W ramach edycji programu możemy: 

 W posiadanej przez nas konfiguracji: 

• Zmienić tolerowanie; 

• Zmienić komentarze (komunikaty) użytkownika; 

• Dodać nowe kroki na końcu listy kroków edytowanego programu; 

 W innych konfiguracjach możliwe są jeszcze: 

• Zmiana powiększenia; 

• Zmiana jasności i/lub kontrastu; 

• Zmiana natężenia oświetlenia; 

Zmiana tolerowania 

Dotykamy zakładkę Program (strzałka1), a następnie nazwę programu, który chcemy 

edytować (strzałka 2). 

 

Na liście elementów wskazujemy element, którego tolerowanie chcemy zmienić (strzał-

ka 3), wybieramy przycisk z funkcją ekranu Tolerowanie (strzałka 4), pokazujemy parametr, 

którego wartość chcemy zmienić (strzałka 5), wprowadzamy zmiany i zatwierdzamy je klawi-

szem funkcyjnym Finish. 
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Zmiana komunikatu 

Rozpoczynamy operację identycznie, jak w przypadku zmiany tolerancji, z tą różnicą, że 

tym razem na liście kroków programu dotykamy ikonkę komunikatu, którego treść chcemy 

zmienić (strzałka 3).  

 

Na ekranie pojawia się dotychczasowa wersja komunikatu (strzałka 4). Po dotknięciu 

tekstu na ekranie pojawia się klawiatura. Za jej pomocą oraz za pomocą klawisza funkcyjnego 

Cancel, który usuwa pojedyncze znaki, zmieniamy treść komunikatu. Wprowadzone zmiany 

zatwierdzamy klawiszem funkcyjnym Finish.  

Edycja czynności pomiarowych (rozbudowa programu) 

Aby dodać nowe kroki do już istniejącego programu należy uprzednio go uruchomić. 

Dzięki temu warunki określone w już istniejącej części programu (np. położenie układu 

współrzędnych) będą odpowiednie dla kroków dodawanych. 

 
Po zrealizowaniu dotychczasowej części programu przechodzimy ponownie w tryb pro-

gramowania. Przechodzimy na koniec listy kroków programu i dotykamy ikonkę ostatniego 

kroku. Następnie dotykamy ikonkę    - Rozpoczęcie zapisu.  

 



 7 

Następnie przechodzimy w tryb pomiaru i wykonujemy  dalszą część programu. Po wy-

konaniu ostatniego kroku przechodzimy ponownie w tryb programowania i dotykamy ikonkę 

funkcji  Zatrzymaj zapisywanie (  ). Nowa wersja programu zostanie zapisana. 

Odtwarzanie programu 

Po umieszczeniu mierzonego przedmiotu na stole mikroskopu, ustawieniu odpowied-

niego oświetlenia i ostrości widzenia, przechodzimy w tryb programowania (zakładka Pro-

gram), wybieramy właściwy program i dotykamy ikonkę  Uruchom program (    ). 

 

Po uruchomieniu programu powinien pojawić się komunikat wskazujący elementy 

geometryczne przedmiotu wybrane do określenia położenia układu współrzędnych. Dokonu-

jemy pomiaru tych elementów.  

Po wyznaczeniu układu współrzędnych zadanie operatora sprowadza się do przemiesz-

czania stolika pomiarowego tak, aby detektor mógł zlokalizować wszystkie, potrzebne do 

wykonania zadania pomiarowego punkty. Kierunek przemieszczania wskazuje operatorowi 

zielona, zmieniająca swój kształt, strzałka.  

 

Należy przemieszczać stół tak, aby strzałka zagłębiła się w czerwonym okręgu (jego ko-

lor zmieni się wtedy na zielony) i poczekać aż funkcja automatycznego pobierania danych 

dokona akwizycji punktu. Po zebraniu ostatniego punktu następuje zakończenie realizacji 

programu, a wszystkie wyznaczone przez program elementy są wyświetlane na liście elemen-

tów. 

Usuwanie programu: 

Aby usunąć program należy wejść w tryb programowania (zakładka Program), wybrać 

właściwy program i nacisnąć klawisz funkcyjny Cancel. Pojawi się okno z pytaniem, czy je-

steśmy pewni, że chcemy usunąć zaznaczony program.  
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Po dotknięciu przycisku Yes (Tak) program zostanie usunięty, a jego nazwa zniknie 

z listy programów.  

Zapisanie utworzonego programu na nośniku zewnętrznym; 

Po włożeniu pendrive’a w gniazdo USB (lewa boczna ściana QC 300) na pasku funkcji 

programowania pojawiają się dwie dodatkowe ikonki: 

 

Ikonka C: informuje, że pamięcią aktywną jest pamięć wewnętrzna QC300; ikonka ta 

działa na zasadzie przełącznika, jej dotknięcie powoduje, że pamięcią aktywną staje się pa-

mięć zewnętrzna, a kształt ikonki zmienia się na A:; dotknięcie drugiej ikonki powoduje sko-

piowanie zaznaczonego programu z pamięci aktywnej do pamięci nieaktywnej. Oprogramo-

wanie QC 300 zapisuje utworzone programy w katalogu QC300/Programs i może odtwarzać 

je zarówno z pamięci wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Dla otrzymanego od prowadzącego zajęcia eksponatu należy: 

1. Utworzyć program umożliwiający pomiar wskazanych przez prowadzącego wymiarów 

eksponatu. 

2. Sprawdzić działanie utworzonego programu (odtworzyć program zmieniając uprzednio 

położenie mierzonego przedmiotu na stole mikroskopu). 

3. Wprowadzić, w razie potrzeby, niezbędne poprawki (dokonać edycji programu). 

4. Zapisać utworzony program i uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarów w pamięci 

zewnętrznej (pendrive). 

C: C: 
A: 


