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Znaki użyte w tej instrukcji 
 

���� Jeśli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej), oznacza to, że będzie podana ważna 
wskazówka. 

 

! Jeśli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej), oznacza to, że będzie podane ważne 
ostrzeżenie odnośnie niebezpieczeństwa dla użytkownika lub uszkodzenia przyrządu. 

 
Text Tekst zapisany skośnymi literami (kursyw ą) wskazuje, że dotyczy on tekstu będącego na ekranie 

(lub takiego, który musi być wpisany). 
 
 
Wprowadzenie 
 
Penetrologger został w szczególności zaprojektowany do pomiaru oporu penetracji gleby i zapamiętywania 
wyników pomiarów w celu dalszej, cyfrowej obróbki w komputerze. Penetrologger ma ergonomiczną 
konstrukcję, jest lekki i łatwy w obsłudze. Może on być używany do dokonywania pomiarów do głębokości 80 
cm.  
Penetrologger daje wartość Indeksu Stożka (CI – Cone Index) na każdy pomiar. 
Penetrologger ma wbudowany wewnętrzny odbiornik GPS, który pozwala na dokładne określenie miejsca 
pomiaru. Współrzędne zapisane w penetrologgerze mogą być przeniesione na mapę przy urzyciu programu (lub 
mniej dokładnie przez internet). 
Opcjonalnie można podłączyć czujnik wilgotności gleby (nr kat. 06.15.50 – sonda ThetaProbe), który pozwala 
na punktowy pomiar wilgotności w procentach i zapisanie tej wartości dla danego punktu pomiarowego. 
 
Opór penetracji gleby jest oporem gleby, który przeciwstawia się sile penetracji na jednostkę powierzchni, 
wyrażoną w (N/m2) lub w (MPa). Opór penetracji zależy od właściwości gleby, takich jak gęstość, wilgotność, 
struktura gleby, zawartość cząstek organicznych i zawartość kamieni.  
 
Penetrologger ma możliwość zapamiętania i przetwarzania do 1500 zestawów danych (wartość oporu penetracji 
wraz ze współrzędnymi GPS i dane dotyczące wilgotności gleby), co pozwala na wykonanie dużej liczby 
pomiarów. Ma on wbudowane urządzenie do kontroli prędkości penetracji (szybki i niejednostajny proces 
penetracji sprawia, że wyniki są niewiarygodne). Metoda pomiaru za pomocą penetrologgera jest dokładna i daje 
szeroki zakres pomiarowy do 1000 N..  
Penetrologgery są używane w inżynierii wodno-lądowej, badaniach gleb, rolnictwie, przy utrzymaniu stadionów, 
parków i ogrodów publicznych oraz w armii.  
 
 
1. Pomiar oporu penetracji 
 
Opór penetracji gleby lub płytkich warstw podglebia zmierzony za pomocą penetrologgera jest pomiarem 
nośności gruntu. W inżynierii wodno-lądowej wysoki poziom oporu przy penetracji może mieć duże znaczenie 
przy fundamentowaniu budynków lub realizacji projektów infrastrukturalnych.  
Opór penetracji gleby jest używany również do określania dostępności terenu (np. terenu budowy), dzięki 
zastosowaniu Współczynnika Oporu Na stożku (CI – Cone Index) i Współczynnika Przejezdności Terenu (VCI 
– Vehicle Cone Index). 
Jednakże rolnictwie zbyt duży opór przy penetracji może być problematyczny. Zbyt duże zagęszczenie gleby 
może utrudniać rozrost korzeni roślin, lub utrudniać ich dotlenianie. Zbyt niski opór przy penetracji świadczy o 
zbyt niskiej nośności gleby, co może być problemem przy wypasie bydła lub przy pracach maszynami 
rolniczymi.  
 
1.1 Nośność 
 
W rolnictwie nośność gleby jest zasadniczym czynnikiem określającym wytrzymałość gleby przy wypasie bydła 
lub przy pracach maszynami rolniczymi. W rolnictwie wystarczająca nośność gleby jest bardzo ważna zarówno 
w trakcie uprawy gleby jak i podczas żniw. W przypadku łąk odpowiednia nośność pozwala na mechaniczny 
rozrzut gnojowicy oraz nawozów sztucznych, wydłuża czas wypasu bydła i zapobiega utracie powierzchni 
pastwisk na skutek zadeptania.  
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Przy ocenie nośności gleby można ustalić graniczną wartość dla różnych zastosowań gleby. Jeśli opór przy 
penetracji jest ponad tą ustaloną wartością, nośność gleby jest wystarczająca, jeśli zaś opór przy penetracji jest 
poniżej tej wartości, nośność gleby jest niewystarczająca.  
W Załączniku 1 przedstawione są wartości graniczne nośności gleby dla pastwisk i stadionów, oraz zalecane 
wymiary stożków używanych przy pomiarach za pomocą penetrologgera.  
 
 
 
1.2 Zdolności wzrostowe korzeni 
 
Za prawidłowy wskaźnik pozwalający na wzrost korzeni przyjmuje się 1 MPa. Jest to z siłą jaką korzenie mogą 
naciskać na cząsteczki gleby. Jednakże korzenie w trakcie swojego wzrostu tworzą szczeliny i makro-pory w 
glebie, oraz mają tendencje do wzrostu dookoła kamieni znajdujących się w glebie. Penetrologger nie może tego 
uwzględniać, dlatego przyjmuje się, że granica prawidłowego wzrostu korzeni roślin ograniczona jest do 1 MPa 
(wartość pomierzona za pomocą penetrologgera).  
 
Według Locher & De Bakker (1990) niezaburzony wzrost korzeni ma miejsce przy oporze penetracji gleby 
poniżej 1,5 MPa. Granicę około 3 MPa uważa się za absolutny górny limit niezaburzonego wzrostu korzeni. 
Zaburzony (ograniczony) wzrost korzeni roślin prowadzi do zmniejszenia absorpcji wody i składników 
odżywczych, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia plonów. 
 
1.3 Wpływ wilgotności gleby oraz zawartości substancji organicznych 
 
Opór penetracji gleby zależy, między innymi, od wilgotności 
gleby. Im wyższa wilgotność gleby tym mniejszy opór penetracji 
gleby i co za tym idzie mniejsza nośność. Dlatego, aby 
porównać wartości oporu penetracji zmierzone w różnych 
okresach (np.: przed i po okresie uprawy roślin), bardzo ważne 
jest aby wilgotność gleby w trakcie pomiarów była podobna. 
Aby zapewnić porównywalność warunków wilgotnościowych, 
w praktyce najlepiej jest dokonywać pomiarów oporu penetracji 
przy pF 2. 
 
Poziom wilgotności  w miejscu pomiaru można zmierzyć i 
zapisać używając opcjonalnego czujnika wilgotności gleby. 
 
Zawartość substancji organicznych wpływa pozytywnie na 
nośność gleby. Torfowe warstwy wierzchnie gleby o mniejszej 
gęstości w porównaniu do piaszczystych warstw wierzchnich z 
niewielką zawartością substancji organicznych - (patrz 
Załącznik).  
 
1.4 Zmiany struktury 
 
Gdy określany jest opór przy penetracji ważne jest aby wziąć pod uwagę zmiany struktury gleby. Zmiany 
składu, struktury i zawartości substancji organicznych mogą być znaczne w różnych miejscach. Jako że 
wszystkie te czynniki wpływają znacząco na opór przy penetracji, ważne jest aby powtarzać pomiary (wykonać 
pomiary uśrednione), w celu otrzymania reprezentatywnych wyników.  
Ilość powtarzanych pomiarów zależy od pożądanej dokładności pomiarów oraz zmian struktury gleby. Campbell 
& O’Sullivan (1991) zalecają dokonanie 10 pomiarów w jednym miejscu (terenie). Minimalna odległość między 
miejscami dokonywania pomiarów, zważywszy na możliwą deformację gleby w trakcie wciskania 
penetrologgera, powinna minimalnie 50 – 60 cm. Holenderska norma (NEN 5140, 1996) zaleca odległość co 
najmniej 100 cm.  
 
Wybór reprezentatywnego miejsca dokonywania pomiarów zależy od celu badań. Nie wystarczy zmierzyć oporu 
przy penetracji na śladzie po przejeździe ciągnika, aby otrzymać ogólny opór penetracji badanego terenu, 
podczas gdy będzie to odpowiednie do otrzymania pomiaru zagęszczenia gleby w wyniku wystąpienia ruchu 
kołowego.  
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2. Opis 
 
Penetrologger jest dostępny w kompletnym zestawie 
odpowiednim do dokonywania pomiarów do głębokości 80 cm. 
Zestaw składa się z penetrologgera, stożków, żerdzi sondującej, 
płytki referencyjnej do określania stopnia zagłębienia, zestawu 
narzędzi, ładowarki do baterii, kabla, oprogramowania i raportu 
z testu. Opcjonalnie dostępne są różne akcesoria dodatkowe, 
takie jak sonda wilgotności gleby (nr kat. 06.15.50) i różnego 
rodzaju stożki. Zestaw znajduje się w aluminiowej skrzynce 
transportowej.  
 
Sam penetrologger (patrz rysunek) składa się z obudowy 
penetrologgera (1) z anteną odbiornika GPS (7),   wyświetlacza 
LCD (8), panelu kontrolnego (9), poziomicy (10) i amortyzatora 
(2). Rejestrator znajduje się w obudowie wodoszczelnej z 
uchwytami izolowanymi elektrycznie (11). Penetrologger jest 
zasilany pięcioma akumulatorkami AA NiMH.  
 
Stożek (4) jest wkręcany w dolną część dzielonej żerdzi (3). 
Zależnie od zastosowania i oczekiwanego oporu przy penetracji 
badanej gleby można zastosować różne stożki. Standardowo 
dostarczone stożki mają kąt rozwarcia 60o (zgodnie z normą 
NEN 5140) i różne powierzchnie (patrz tabela). 
 

Powierzchnia 
(cm2) 

Średnica nominalna 
(mm) 

Średnica graniczna 
(mm) 

1 11,28 11,00 
2 15,96 15,55 

3,33 20,60 20,08 
5 25,23 24,59 

 
Żerdź sondująca składa się z dwóch części i jest połączona za 
pomocą szybkozłącza z amortyzatorem (2) znajdującym się pod 
penetrologgerem. Mniejsze stożki współpracują z żerdzią o 
mniejszej średnicy (8 mm) zaś szersze z żerdzią o śr. 10 mm.  
 
Podczas wciskania stożka czujnik ultradźwiękowy 
penetrologgera rejestruje głębokość wciskania (do 80 cm), 
dzięki zastosowaniu płytki referencyjnej do określenia stanu 
zagłębienia. 
 Zarejestrowany opór penetracji, dane z odbiornika GPS i, jeśli 
jest podłączona opcjonalna sonda wilgotności gleby do portu 
komunikacyjnego (6), wilgotność gleby (w %)  są zapisywane w 
wewnętrznej pamięci penetrologgera.  
Wcześniej dokonane pomiary można uśrednić i określić 
odchyłkę standardową. Kabel pomiędzy portem 
komunikacyjnym (6) a komputerem pozwala na wymianę 
danych pomiędzy loggerem a komputerem. Oprogramowanie 
pozwala na graficzne i numeryczne wyświetlenie danych w 
komputerze i dokonanie wydruku.  
 
Szablon kontrolny do kontroli zużycia stożków używa się do 
kontroli zużycia stożków zgodnie z normami NEN 3860, NEN 
5140 (długość stożka, kąt, średnica i długość trzonu). 
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3. Specyfikacja techniczna 
 
Temperatura pracy 0 – 50oC 
Dopuszczalna wilgotność IP 54 (obudowa wodoszczelna) 
Waga penetrologgera 3,4 kg (bez żerdzi sondującej, wraz z bateriami) 
Waga zestawu 15,5 kg 
Wymiary skrzynki transportowej 58 x 29 x 25 cm 
Pamięć 1500 pomiarów 
Maksymalna siła penetracji 1000 N 
Rozdzielczość pomiaru siły 1 N 
Całkowita długość żerdzi sondującej 97 cm (bez stożka) 
Rejestracja głębokości 80 cm 
Rozdzielczość pomiaru głębokości 1 cm 
Dokładność odbiornika GPS < 2,5 m CEP  
Rozdzielczość pomiaru wilgotności 
gleby (opcja) 

1 % 

Baterie (akumulatorki) 5 x AA NiMH 2300 
 
 
4. Metoda 
 
Każdorazowo przed przeprowadzeniem jakichkolwiek pomiarów przy użyciu penetrologgera trzeba stworzyć 
plan prac terenowych (patrz pkt. 5, Plan prac w terenie). Plan zawiera określenie miejsc badań, ilość pomiarów 
w jednym miejscu i ustawienia penetrologgera (np.: typ stożka i prędkość penetracji).  
Plan prac można utworzyć korzystając z penetrologgera (patrz pkt. 7, Używanie penetrologgera do 
programowania planu prac), jednak znacznie wygodniej jest wykonać to za pomocą komputera (patrz pkt. 6, 
Programowanie prac w terenie za pomocą komputera).  
 
W tym celu  w komputerze należy zainstalować specjalny program. Połączenie komputera z penetrologgerem za 
pomocą kabla pozwala na przesłanie zaprogramowanego planu z komputera do penetrologgera.  
 
Po zaprogramowaniu planu penetrologger jest gotowy do rejestracji oporu przy penetracji. W terenie 
przeprowadzana jest wymagana liczba pomiarów dla każdego zaprogramowanego miejsca pomiaru (patrz pkt. 8, 
Pomiar). Dane, max. 1500 pomiarów, są automatycznie zapamiętywane w pamięci penetrologgera. Jeżeli to jest 
konieczne w terenie można dokonać zmian w zaprogramowanym planie prac (patrz paragraf 7.4). 
 
Dokonane pomiary mogą być obejrzane w formie graficznej lub numerycznej, bezpośrednio w terenie na 
wyświetlaczu penetrologgera (patrz pkt. 9, Przetwarzanie danych). Program pozwala na sczytanie i 
przetwarzanie danych w komputerze oraz wydrukowanie ich za pomocą drukarki lub plotera.  
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5. Plan prac w terenie 
 
5.1 Wprowadzanie planu prac 
 
Plan ma strukturę hierarchiczną projektów, miejsc 
pomiarów i pomiarów (patrz rysunek). Projekt składa się 
z różnych terenów, gdzie mają być przeprowadzone 
badania („miejsc”). Opór przy penetracji jest określany w 
każdym z tych miejsc. Aby uzyskać reprezentatywny 
średni wynik dla każdego miejsca należy tam wykonać 
jeden lub kilka pomiarów.  
 
Dla każdego projektu wprowadza się następujące dane 
ogólne: 
� Nazwa projektu 
� Nazwa użytkownika (nazwa firmy) 
� Nazwa miejsc pomiarów 
� Typ stożka 
� Prędkość penetracji 
� Liczba miejsc pomiarów 
� Liczba pomiarów w jednym miejscu (max. 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Przykład 
 
Przykład takiego planu prac może być następujący: 
 

 
 
 
 

 



GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
tel/fax: +48 91 482 60 87; e-mail: geomor@geomor.com.pl    Internet: www.geomor.com.pl 

 

8

 
6. Programowanie prac w terenie za pomocą komputera 
 
Wprowadzanie danych do komputera za pomocą klawiatury i przesłanie ich do penetrologgera jest znacznie 
wygodniejsze niż bezpośrednie programowanie za pomocą penetrologgera. Wprowadzanie danych za pomocą 
klawiszy penetrologgera jest bardzo czasochłonne. Dlatego preferuje się użycie do tego celu komputera. Dla 
jednego planu można zdefiniować od jednego do kilku projektów, i max. do 1500 penetracji w całym planie. W 
pamięci komputera można przechowywać kilka projektów, do których można sięgnąć w każdym czasie, podczas 
gdy sam penetrologger może w swojej pamięci zapisać tylko jeden plan. Jeśli prace terenowe wymagają pracy z 
kilkoma planami, rozwiązaniem może być zastosowanie laptopa i przenoszenie zrealizowanego planu do jego 
pamięci.  
 
6.1 Instalacja oprogramowania w PC 
 
Wymagania systemowe: 
� Windows 95/98/NT/ME/XP/7/8; 
 
1. Włóż płytę CD „Software PenetroViewer” do napędu CD-rom. Jeśli program uruchomi się automatycznie, 

wtedy należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli program nie uruchomi się 
automatycznie wykonaj następujące czynności: kliknij Start w menu Start systemu Windows, wybierz opcję 
Uruchom i wybierz stację CD-rom. Wybierz polecenie Setup i kliknij Otwórz. Kliknij OK. aby rozpocząć 
instalację.  

 
2. Aby wybrać inne miejsce instalacji programu PenetroViewer wybierz Change i określ wybrane miejsce 

instalacji programu. 
 
3. Kliknij Finish aby dokończyć proces instalacji programu, lub Cancel aby przerwać instalację. Na 

zakończenie kliknij Finish aby zakończyć instalację.  
 
4. Aby poprawnie zakończyć instalację programu należy ponownie uruchomić komputer. Kliknij Yes (Tak) 

aby ponownie uruchomić komputer lub No (Nie) jeśli chcesz uruchomić komputer później samodzielnie. 
 
 
6.2 Start i zamykanie programu PenetroViewer 
 
1. Włącz program PenetroViewer klikając skrót Eijkelkamp PenetroViewer znajdujący się w Eijkelkamp 

PenetroVieweer w podmenu Programy menu Start programu Windows.  
W okienku zostanie 
wyświetlone logo Eijkelkamp, 
a po 4 sekundach pojawi się 
główne okno programu 
PenetroViewer (patrz rysunek). 

 
2. Po pierwszym uruchomieniu 

programu pasek menu będzie 
w j. angielskim. Istnieje 
możliwość zmiany języka 
klikając Extra, Language, i 
wybierając „English”  (j. 
angielski), „German”  (j. 
niemiecki), „Dutch”  (j. 
holenderski), „Franch” (j. 
francuski) lub „Spanish” (j. 
hiszpański). 
 

3. Aby zamknąć program 
PenetroViewer należy kliknąć 
Quit w menu Project, lub 
kliknąć krzyżyk w prawym 
górnym rogu okienka.  
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6.3 Wprowadzanie danych podstawowych 
 
Przed zaprogramowaniem planu prac trzeba wprowadzić kilka danych podstawowych. Podczas programowania 
odpowiednie wartości są używane automatycznie, co pozwala oszczędzić czas.  
 
Wprowadź następujące dane w menu Plan, podmenu Setup: 
 
Company Wprowadź nazwę (np.: firmy), max. 8 znaków, bez spacji. Standardowe ustawienia 

pokazują nazwę w nawiasie. Przy pierwszym uruchomieniu: (USER0000). 
 
Number of plot Wprowadź wymaganą liczbę miejsc badań, max. 1500 miejsc na jeden projekt. 

Standardowo wartość znajduje się w nawiasie. Przy pierwszym uruchomieniu: (1). 
 
Pen. per plot Sprawdź pożądaną liczbę pomiarów w jednym miejscu badań (max. 20). Standardowa 

wartość liczby pomiarów na jedno miejsce badań, przy pierwszym uruchomieniu: (1). 
 
Pen. Speed Sprawdź pożądaną prędkość penetracji (cm/sek.) jaka ma być stosowana podczas 

pomiarów. Zalecana prędkość penetracji: 2 cm/sek. (patrz pkt. 7.2). Standardowa wartość 
przy pierwszym uruchomieniu: (2). 

 
Cone Type Wybierz pożądany typ stożka. Program pozwala na wybór z 9 standardowych typów 

stożków oraz daje możliwość zdefiniowania dwóch dodatkowych typów stożków. 
Pierwsze cztery typy stożków są w zestawie standardowym penetrologgera. Pięć 
kolejnych typów jest zdefiniowanych przez standard ASAE (ASAES313.1). Kąt rozwarcia 
30o i powierzchnia 1,0 cm2, 1,8 cm2,  2,0 cm2, 3,3 cm2 i 5,0 cm2. Dwa ostatnie typy 
stożków mogą być określane przez użytkownika i modyfikowane za pomocą polecenia 
Modify (lub Edit). Aby dowiedzieć się jakie są zalecane typy stożków patrz Załącznik 1. 
Standardowo, przy pierwszym uruchomieniu programu wybrany jest stożek 10 cm2, 60o. 

 
6.4 Programowanie planu 
 
6.4.1 Tworzenie planu 
 
1. Utwórz nowy plan klikając New/Edit w menu 

Plan. 
Otworzy się okno „SELECT PROJECT” 
(wybór projektu) 

 ���� Nowy plan można utworzyć tylko wtedy, 
jeśli w programie PenetroViewer nie jest 
otwarty żaden inny plan. Jeśli otwarty 
jest inny plan w programie 
PenetroViewer, należy go zamknąć (patrz 
pkt. 6.4.2). 

 
2. Kliknij New Project aby stworzyć nowy 

projekt w tworzonym planie.  
Otworzy się okno „EDIT PROJECT” patrz 
rysunek na następnej stronie).. 
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3. Można zmienić następujące pozycje: 
 
Project name Standardowo (domyślnie): rok – miesiąc - dzień i numer seryjny (może być inna). Max. 8 

znaków 
 
Company Ustawienie jak w podmenu Preferences/Plan w pasku menu. Max. 8 znaków.  
 
Cone type Ustawienie jak w podmenu Preferences/Plan w pasku menu. 
 
Penetration speed Ustawienie jak w podmenu Preferences/Plan w pasku menu. Wybór: 1, 2, 3, 4 lub 5 cm/s.  
 
Number of plots Ustawienie jak w podmenu Preferences/Plan w pasku menu (nax. 20). 
 
    
 Ustawienie jak w podmenu Preferences/Plan w pasku menu. 
 
 
Plot names Wszystkie projekty mają standardowo (domyślnie) unikatową nazwę zgodnie z numerem 

seryjnym. Max. 8 znaków. 
 

���� Aby uzyskać powtarzalne pomiary należy zawsze stosować taką samą prędkość penetracji. 
 
4. Kliknij „ OK.” aby zapamiętać projekt po wprowadzeniu wszystkich danych (lub kliknij „Cancel” aby 

anulować projekt).  
 
5. Powtórz pkt. 2 – 4, aż zostaną wprowadzone wszystkie planowane projekty.  
 

W penetrologgerze można zapisać max. 1500 penetracji. Po wprowadzeniu tej liczby penetracji 
(PenetroViewer zlicza ilość zaprogramowanych penetracji automatycznie) w okienku „SELECT PROJECT” 
nie będzie już widoczny przycisk „New project” (Nowy projekt). Tak więc nie można zaprogramować już 
więcej dodatkowych miejsc badań i penetracji.  

 
6. Zapisz kompletny plan (patrz pkt. 6.4.2). 
 
 
 
 
 
 

Number of  
penetration per 
plot 
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6.4.2 Zapisywanie planu i zamykanie programu 
 

���� Przed zamknięciem programu zaleca się zapisanie planu na dysku twardym komputera (jako, że 
nie jest on zapisywany automatycznie przy zamykaniu programu). Plan zostanie zapisany, co 
umożliwia późniejsze jego użytkowanie lub modyfikację (patrz pkt. 6.4.3). 

 
1. Wybierz opcję Save w menu Plan. Nadaj nazwę plikowi i wybierz miejsce, gdzie plan ma być zapisany. Plik 

będzie miał rozszerzenie „pla”.  
W przypadku, gdy plik o wybranej nazwie już istnieje, program będzie monitował czy zastąpić istniejący 
plik. Kliknij „Yes” (tak) aby zastąpić istniejący plik, lub „No” (nie) aby zmienić nazwę zapisywanego pliku.  
 

2. Aby zamknąć plan (po jego zapisaniu), wybierz polecenie Close w menu Plan.  
Otworzy się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zakończyć plan. Kliknij „Yes” (tak) aby zamknąć plan, 
lub „No” (nie) aby zrezygnować z zamykania planu (plan NIE zostanie usunięty z dysku twardego!). 

 
Po zamknięciu planu, PenetroViewer będzie gotowy do stworzenia nowego planu lub do przekazania 
istniejącego planu do penetrologgera.  
 
 
6.4.3 Ponowne otwieranie i modyfikacja planu 
 
1.  Otwórz istniejący plan wybierając polecenie Open z menu Plan. 
 Program PenetroViewer może mieć w pamięci (otwarty) tylko jeden plan. Jeśli plan został aktywowany i 

dokonano w nim zmian, okno dialogowe wyświetli pytanie czy zapamiętać bieżący plan.  
 
2.  Wybierz miejsce, gdzie znajduje się plik z rozszerzeniem „.pla” i wybierz plik. Wciśnij przycisk Select aby 

załadować plan lub Cancel aby z tego zrezygnować.  
 
3. Aby zmodyfikować któryś z projektów w danym planie należy wybrać polecenie New/Edit w menu Plan. 

Gdy zostanie wybrany odpowiedni projekt, można dokonać jego modyfikacji, klikając polecenie Edit w 
otwartym oknie dialogowym.  

 
 
6.5 Przesyłanie planu do penetrologgera 
 
Przygotowany na komputerze plan badań jest gotowy do przesłania do penetrologgera. W tym celu 
penetrologger musi zostać połączony z komputerem.  
 
1. Usuń pokrywę ochronną z portu komunikacyjnego penetrologgera. Podłącz kabel komunikacyjny do portu. 

Można go podłączyć tylko w jeden sposób; Wciśnij dokładnie wtyczkę w gniazdo i zakręć pierścień 
dociskowy.  

 
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu szeregowego komputera (COM1 lub COM2). 
 
3. Sprawdź prawidłowość wybranego portu komunikacyjnego dla penetrologgera pod poleceniem Comm. Port 

w menu Extra. 
 
4. Włącz penetrologger wciskając górny biały przycisk. Upewnij się, że w penetrologgerze znajdują się baterie 

(patrz pkt. 14, Zasilanie i konserwacja). 
Komputer automatycznie zarejestruje połączenie z penetrologgerem i aktywuje okienko menu Dataloggera.  
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5. Wybierz polecenie Identify w menu Datalogger. Teraz 

komputer zidentyfikuje Penetrologger. W 
penetrologgerze pojawi się komunikat 
„COMMUNICATION WITH PC!” (komunikacja z 
komputerem PC). W programie PenetroViewer pojawi 
się okno „LOGGER INFORMATION” (informacje o 
loggerze), w którym podane będą: numer seryjny, 
wersja sprzętu i wersja oprogramowania. 
Zamknij to okno dialogowe aby kontynuować.   
 

6.  Prześlij zaprogramowany plan do penetrologgera używając polecenia Send plan w menu Datalogger.  
Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zaprogramować logger. Kliknij „Yes” (tak) aby przesłać 
plan, lub „No” (nie) aby anulować operację.  

 

���� Po przesłaniu planu do penetrologgera, wszystkie wcześniejsze dane (plan z danymi z dokonanych 
wcześniej pomiarów) z penetrologgera zostaną wyczyszczone. Penetrologger może mieć w pamięci 
tylko jeden plan! 

 
Teraz penetrologger jest gotowy do dokonania pomiarów. Jeśli jest to konieczne, plan może być zmodyfikowany 
za pomocą przycisków funkcyjnych penetrologgera (patrz pkt 7, Używanie penetrologgera do programowania 
planu prac).  
 
7.  Odłącz kabel i załóż z powrotem pokrywę ochronną.  
 
 
7. Używanie penetrologgera do programowania planu prac 
 
Programowanie planu za pomocą penetrologgera ma tę zaletę, iż można zaprogramować plan i dokonać jego 
modyfikacji w terenie. Jest to szczególnie wygodne wtedy, gdy ilość miejsc badań, ich umiejscowienie i typ 
stożka nie są wcześniej znane. Jako, że parametry podstawowe zostały zaprogramowane za pomocą komputera, 
programowanie w terenie nie musi być zbyt czasochłonne.  
 
7.1 Obsługa penetrologgera 
 
Penetrologger posiada 7 przycisków, które 
posiadają następujące funkcje: 
 
Funkcje przycisków są opisane na 
wyświetlaczu, z boku przycisków, za pomocą 
czarnych napisów. Wszystkie funkcje menu są 
wymienione w Załączniku 2. 
 
 
 
Przycisk Funkcja 
1 Włączanie 
2 Menu 
3 - 7 Zależnie od wybranego menu 
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1.  Wciśnij przycisk 1 aby aktywować penetrologger. Otworzy się okno menu startowego. 

 
 

 
 
2.  Wyreguluj kontrast wyświetlacza LCD używając przycisków kursora (strzałki). 
 
3. Wybierz MENU w celu przejścia do MAIN MENU (menu głównego). 
 

 
 
4. Zależnie od potrzeb można zmienić język: 

1. Wciśnij SETUP lub SET (zależnie od aktualnie wybranego języka). 
2. Przesuń czarny punkt na wybór języka: LANGUAGE (angielski), IDIOMA (hiszpański), LANGUE 

(francuski), SPRACHE (niemiecki) lub TAAL (holenderski) i wciśnij OK. 
3. Wybierz odpowiedni język. Wybór języka zabiera tylko kilka sekund.  

 
 
7.2 Wprowadzanie danych 
 
Przed zaprogramowaniem planu należy wprowadzić kilka danych podstawowych. Dane te są automatycznie 
używane w trakcie programowania planu, co pozwala oszczędzić czas. W tym procesie można zdefiniować kilka 
ustawień penetrologgera.  
 
1. Przycisk SET UP w MAIN MENU (menu główne). Pojawi się SYSTEM SET UP MENU (menu ustawień 

systemu) – patrz następna strona. 
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2. Ustaw dane podstawowe i ustawienia penetrologgera w menu SYSTEM SETUP MENU. Zauważ, że dane 

podstawowe są ustawiane niezależnie od tych, ustawionych za pomocą programu PenetroViewer. Oznacza 
to, że w komputerze i w penetrologgerze można wprowadzić różne dane podstawowe.  
 
Aby zmienić te ustawienia należy użyć przycisków kursora aby wybrać dane ustawienie, i potwierdzić je 
wciskając OK. Użyj przycisków kursorów poziomych (pojawią się po przyciśnięciu O.K.) aby wybrać 
odpowiednią pozycję a za pomocą przycisku kursora pionowego aby zmodyfikować symbol. Wciśnij OK. 
aby potwierdzić zmiany lub MENU aby anulować zmiany i powrócić do wcześniejszego menu.  

 
Poniżej wymienione są opcje znajdujące się w menu SYSTEM SETUP MENU: 
 
Dane podstawowe. 
COMPANY (USER 0000) Nazwa użytkownika. 
CONE (1,0 cm2 60o) Typ stożka (patrz Załącznik aby sprawdzić zalecany typ stożka). 
PENETR. SPEED (2) Prędkość wciskania/penetracji w cm/s. Zalecana jest prędkość 2 cm/s z max. 

odchyłką 0,5 cm/s (zgodnie z normą NEN 5140, 1996). 
NR. OF PLOTS (1) Liczba miejsc badań w projekcie (1 – 500). 
PENETR./PLOT (1) Liczba penetracji w jednym miejscu badań (1 – 10). 
SWITCH-OFF TIME (10) Czas w minutach, po którym penetrologger automatycznie się wyłączy. Można 

ustawić 1 – 60 minut.  Pięć „piknięć” oznacza wyłączenie się przyrządu. 
GPS (On) Odbiornik GPS włączony (on) / wyłączony (of). 
MOISTURE (On) Opcjonalny czujnik wilgotności gleby włączony (on) / wyłączony. 
LANGUAGE (ENGLISH) Wybór języka: Dutch (holenderski), English (angielski) lub German (niemiecki), 

French (francuski), Spanish (hiszpański). 
DATE  (07-10-05) Aktualna data. Lata od roku 2000 są wyświetlane: 00, 01,... 
TIME  (11:48:21) Aktualny czas. 
CALIBRATION Wejście do menu kalibracji. Po otwarciu menu pojawia się pytanie: CALIBRATE 

ARE YOU SURE? („Kalibracja – czy jesteś pewny?”). Możesz wybrać YES (tak) 
aby rozpocząć kalibrację (aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu przycisk 
musi być wciśnięty przez 5 sekund). Wybierz NO (nie) aby pominąć kalibrację i 
wrócić do menu SYSTEM SET MENU. 

 

! Nie dokonuj kalibracji penetrologgera samodzielnie. Kalibracja została przeprowadzona przez 
producenta i nie jest wymagana żadna regulacja (wartości domyślne zostaną utracone). Producent 
zaleca przeprowadzanie kalibracji penetrologgera raz w roku.  

 
 
CLEAR MEMORY Wyczyszczenie pamięci penetrologgera. Po wybraniu tej opcji w ramce pojawi się 

napis: CLEAR MEMORY OK.? Wciśnij przycisk YES przez 5 sekund (słyszalne 
będzie pięć „piknięć”) aby wyczyścić pamięć, lub NO aby anulować i powrócić do 
menu SYSTEM SETUP MENU. 
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���� Czyść pamięć tylko wtedy, jeżeli będziesz pewny, że dane (plan i dokonane pomiary) z 
penetrologgera nie będą już potrzebne. Wyczyszczenie pamięci powoduje utratę bieżących danych.  

 
 
7.3 Programowanie planu 
 
1. Pamięć penetrologgera pozwala na zaprogramowanie tylko jednego planu. Przed rozpoczęciem 

programowania należy wymazać aktualnie zaprogramowany plan w następujący sposób: 
� Czyszczenie pamięci penetrologgera (patrz pkt. 7.2), lub 
� Zaprogramowanie planu na komputerze i przesłanie go do penetrologgera, co spowoduje automatyczne 

wyczyszczenie pamięci penetrologgera. 
 
2. Wybierz polecenie PLAN w menu głównym penetrologgera MAIN MENU. pojawi się PLAN MENU. 
 

 
 

3. Wybierz projekt i miejsce badań za pomocą przycisków ↑PROJ, ↓PROJ, ↑PLOT lub ↓PLOT. 
Dodatkowo, oprócz wcześniej zaprogramowanych projektów standardowo dostępny jest nowy projekt – 
komunikat „NEW PROJECT” w dolnej części wyświetlacza. Nazwa projektu składa się z domyślnego 
numeru, zbudowanego z roku – miesiąca – dnia – numeru seryjnego. Użyj tego polecenia („NEW 
PROJECT”) aby stworzyć nowy projekt.  
Wciśnij OK. aby zatwierdzić projekt. Pojawi się podmenu SELECT ITEM. 
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4. Aby zmodyfikować projekt należy użyć polecenia EDIT. Pojawi się podmenu EDIT ITEM (patrz rysunek 
poniżej). 

 

 
 

Używaj przycisków kursora aby zmienić pozycje w podmenu EDIT ITEM. Wciśnij OK. aby zapisać zmiany 
lub MENU aby anulować zmiany i powrócić do menu SELECT ITEM. 
Zauważ, iż można zmienić tylko nazwę miejsca badań po wybraniu pozycji PLOT. 

 
5. Zatwierdź przygotowany projekt wciskając polecenie DEF. 

W dolnej części wyświetlacza pojawi się napis „PROJECT DEFINED”. 
 

���� W procesie tworzenia projektu zapisywana jest końcowa kopia projektu. Teraz nie można zmienić 
liczby miejsc badań i liczby penetracji ! 

 
6. Wybierz OK. lub MENU aby powrócić do menu SELECT PROJECT. Jeśli jest to konieczne, zmień nazwy 

innych miejsc badań w określonym projekcie, powtarzając kroki 3 i 4.  
 
7. Jeśli jest to wymagane, ustaw inne projekty powtarzając kroki 3 – 5. 
 
8. Wybierz MENU aby powrócić do menu głównego MAIN MENU i zakończyć programowanie. 
 
 
 
7.4 Modyfikacja planu 
 

���� Liczba miejsc badań i liczba penetracji nie mogą zostać zmienione w penetrologgerze. Nie jest 
również możliwe usunięcie pojedynczego projektu z zaprogramowanego planu.  

 
1. Włącz penetrologger i wybierz polecenie MENU. 
 
2. Powtórz kroki 3 i 4 z punktu 7.3. 
 

Jeśli w jakimś projekcie zostały już dokonane i zapisane pomiary, zmiany nie mogą już być wprowadzane. 
W menu „PLAN MENU” taki projekt może zostać wybrany, jednak przycisk OK. nie jest aktywny. W 
dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat „PLOT STARTED” (pomiary rozpoczęte) i „PROJECT 
STARTED” (projekt rozpoczęty).  

 
3. Wybierz polecenie MENU aby powrócić do menu głównego MAIN MENU. 
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Uwaga: 
Zaprogramowany projekt może nie być satysfakcjonujący ze względu na wadliwe programowanie lub ze 
względu na zmianę sytuacji. W takim wypadku są dwa wyjścia: 
� Stwórz nowy projekt. Upewnij się, że w terenie używasz odpowiedniego projektu. 
� Wymaż plan czyszcząc pamięć penetrologgera. Teraz można stworzyć nowy plan. Należy zaznaczyć, że 

wszystkie dane z penetrologgera zostaną wymazane (plan i inne dane pomiarowe)! Czyszczenie pamięci 
penetrologgera – patrz pkt. 7.2. 

 
 
8. Pomiar 
 
1. Wybierz odpowiedni typ stożka (patrz pkt. 11, Zastosowanie). Regułą w badaniach gleby jest stożek o 

powierzchni 1 cm2 i kącie rozwarcia 60o. Zbyt duży stożek może doprowadzić do przekroczenia max. siły 
penetracji penetrologgera. Zbyt mały stożek z kolei może prowadzić do niedokładności, ponieważ mierzony 
jest zbyt mały nacisk. 

 
2. Zmontuj odpowiedni pręt sondujący i wkręć w niego stożek. Do dokręcania i luzowania elementów używaj 

dołączonych narzędzi. Włóż pręt sondujący do szybkozłącza w penetrologgerze i dokręć śrubę.  
 

Jako że stożki ulegają zużyciu, zaleca się sprawdzanie wymiarów stożków przed użyciem. Wymiary nie 
powinny być mniejsze od wymiarów granicznych (patrz pkt. 2, Opis). Stożki o zbytnim stopniu zużycia nie 
powinny być używane, ponieważ skutkuje to niedokładnymi wynikami pomiarów. Również asymetryczne 
końcówki stożków są niedopuszczalne.  

 
3. Podłącz (opcjonalnie) sondę wilgotności gleby (nr kat. 06.15.50) do portu komunikacyjnego penetrologgera. 

 
Po zaprogramowaniu i zmontowaniu penetrologgera można rozpocząć pomiary.  

 
4. Włącz penetrologger. 
 

Jeśli penetrologger jest używany po raz pierwszy danym terenie wtedy potrzeba więcej niż zazwyczaj czasu 
do ustalenia pozycji GPS. W kolejnych pomiarach będzie to szybsze (< 8 sekund). 

 
5. Wybierz polecenie MEASR w MAIN MENU (menu główne).  

Wybierz odpowiedni projekt w menu MEASR. Ustawienia projektu zostaną wyświetlone (patrz rysunek 
poniżej). 

 

 
 
Wybierz projekt (↑PROJ, ↓PROJ) i wciśnij OK. 
Pojawi się okno pomiarowe. Można wykonać pomiary w pierwszym miejscu wybranego projektu.  
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���� Pomiary (miejsca badań) mogą być wykonywane w kolejności zapisanej w projekcie.   
 
6. Połóż płytkę referencyjną pomiaru zgłębienia poziomo na powierzchni ziemi. Krawędzie płytki powinny 

być skierowane w dół. Włóż stożek penetrologgera przez otwór w płytce referencyjnej. Trzymaj przyrząd w 
miarę możliwości w pozycji pionowej, co pozwala: 
a. Zmniejszyć tarcie pomiędzy prętem a ziemią, co wpływa na opór penetracji. 
b. Otrzymać prawidłową rejestrację głębokości. Głębokość jest mierzona za pomocą czujnika 

ultradźwiękowego. Sygnał ultradźwiękowy emitowany przez czujnik odbija się od płytki referencyjnej i 
wraca do czujnika.  

���� Dlatego penetrologger nie powinien się odchylać od pionu więcej niż 3,5o. 
 
Aby zapewnić prawidłowość działania czujnika ultradźwiękowego, 
zalecane jest aby w dni wietrzne stać plecami do wiatru (odgłos 
wiatru może zakłócać pomiary głębokości za pomocą czujnika 
ultradźwiękowego). 
 
7. Wybierz polecenie START aby rozpocząć pomiar.  

Yeżeli podłączona jest sonda wilgotnościowa (patrz Rozdział 
7.2), wtedy pojawi się komunikat Place Thetaprobe and press 
Start. Najpierw pojawi się komunikat o zmierzonej wilgotności 
gleby: Thetaprobe ... % VOL. SAVE DATA? 
Jeśli pomiar jest prawidłowy należy wcisnąć YES (wilgotność 
będzie zapamiętana). 
Kolejne wybranie polecenia START spowoduje rozpoczęcie 
pomiaru. 
 

8. Wciskaj penetrologger równomiernie i w miarę możliwości w 
pozycji pionowej, ze stałą prędkością wciskania, która została 
wcześniej zaprogramowana. Przy zalecanej prędkości pomiaru 2 
cm/s, czas osiągnięcia głębokości 80 cm wynosi około 40 
sekund.  

 

���� Do utrzymywania penetrologgera w pionie używaj 
zainstalowanej poziomicy. 
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Wskaźnik prędkości pokazuje na wyświetlaczu odchyłkę od zaprogramowanej prędkości penetracji (+/- 40%).  
 

���� Wzrost wskazań do pozycji „S” oznacza, że prędkość penetracji jest zbyt mała. Zwiększ prędkość 
wciskania.  

 Spadek wskazań do pozycji „L” oznacza, że prędkość penetracji jest zbyt duża.  
 Zmniejsz prędkość wciskania. 
 
Jeśli prędkość penetracji przekroczy dozwoloną granicę (logger zacznie „pikać”), otrzymamy niewiarygodne 
pomiary; dlatego pomiar powinien zostać przerwany. Nie należy zapisywać tych danych.  
 
W prawym, dolnym rogu wyświetlacza będzie wyświetlana aktualna wartość pomiarowa (tj. opór przy 
penetracji) i podawana będzie głębokość pomiaru.  
 
Jeśli czujnik nie otrzyma sygnału ultradźwiękowego, co w konsekwencji skutkuje brakiem dokładnego pomiaru 
głębokości, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „---„. Pomiar powinien zostać przerwany. 
 
9. Przy głębokości 80 cm pomiar powinien być przerwany. Jeśli nie można osiągnąć max. głębokości lub nie 

jest to konieczne, wybierz STOP aby wcześniej przerwać pomiar. Wybierz YES aby potwierdzić zapisanie 
danych (pomiar, dane, pozycja GPS i opcjonalnie wilgotność procentowa gleby) lub NO aby zrezygnować z 
zapisania danych i powtórzyć pomiar.  

 
10. Jeśli jest to konieczne należy przeprowadzić ponowne pomiary w tym samym miejscu 

badań (zależnie od liczby zaprogramowanych penetracji w jednym miejscu). Wybierz 
kolejny punkt pomiaru w danym miejscu co najmniej 1 m od poprzedniego punktu badań, 
aby uniknąć wzajemnego wpływu poszczególnych pomiarów.  
Kontynuuj pomiary w innych miejscach badań. 

 
Podczas pomiaru wiele informacji można skontrolować w menu SYSTEM INFO MENU 
(wybierz INFO w MAIN MENU). Są to: 
� Aktualna data i czas 
� Bateria. Stan naładowania baterii w %. 100% oznacza pełne naładowanie baterii.  
� Nr seryjny penetrologgera. 
� Wersja oprogramowania 
� Wersja przyrządu 
� Liczba pomiarów (penetracji) zapisanych w pamięci 
� Pozostałe do przeprowadzenia pomiary („Reserved”) 
� Pozostała (wolna) pamięć. 
 
 
 
 
9. Przetwarzanie danych 
 
9.1 Używanie komputera do sczytania wyników 
 
1. Aby sczytać wyniki należy połączyć penetrologger z 

komputerem – patrz kroki 1 – 4 w pkt. 6.5. 
 
2. Wybierz Read Data w menu Datalogger programu 

PenetroViewer.  
Wszystkie dane pomiarowe (tylko dotyczące 
przeprowadzonych pomiarów) zostaną sczytane do 
komputera. Tymczasowe okno wyświetli następujące 
informacje: 
� Język loggera 
� Nr projektu 
� Max. liczbę penetracji 
� Liczbę przeprowadzonych penetracji (pomiarów) 
� Planowane penetracje (pozostałe) 
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3. Po sczytaniu danych do komputera z każdego określonego projektu, zostanie utworzony plik z 

rozszerzeniem ‘pen’. Dla każdego projektu otwiera się osobne okno dialogowe, co pozwala na wybór nazwy 
pliku i miejsca jego zapisania.  

 
4. Na koniec należy wyłączyć penetrologger, odłączyć kabel komunikacyjny i założyć z powrotem nakrętkę 

ochronną na port komunikacyjny.  
 
9.2 Prezentacja danych na ekranie komputera 
 
Wyniki pomiarów mogą być przeglądane za pomocą programu PenetroViewer. Dane z każdego projektu są 
wyświetlane graficznie i numerycznie. Pliki projektów mogą być edytowane za pomocą programu arkusza 
kalkulacyjnego. 
 
9.2.1 Otwieranie i zamykanie pliku projektu 
 
1. Wybierz polecenie Open w menu Project programu PenetroViewer. Wybierz określony plik z rozszerzeniem 

‘pen’ (projekt) z określonej lokalizacji. Kliknij Select aby otworzyć plik. 
Plik przykładu ‘Example.pen’ jest standardowo dostępny w programie PenetroViewer. 

 
Gdy plik jest otwarty, wyniki są prezentowane w formie graficznej i dostępne jest menu wykresu. 
 
2. Wybierz Quit z menu Project aby zamknąć projekt.  
 
 
 9.2.2  Wyświetlanie danych w formie graficznej 
 

 
 
Przy wyświetlaniu danych w formie graficznej dostępne są następujące opcje (rysunek powyżej ): 
 
� Standardowo wyświetlane są wszystkie pomiary (penetracje) z jednego miejsca badań. Kliknięcie 

kolorowych kwadratów obok wykresu powoduje ukrycie lub ponowne pokazanie pomiarów. 
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� Klikni ęcie przycisku Previous (poprzedni) lub Next (następny) w dolnym, prawym rogu, lub w menu Plot, 
pozwoli na wyświetlenie wyników pomiarów z wcześniejszego lub następnego miejsca pomiaru danego 
projektu.  

 
� Przycisk Avarage pozwala na wyświetlenie średniej wartości z wybranych pomiarów. Dlatego, jeśli zostaną 

wybrane tylko trzy pomiary (reszta zostaje odrzucona przez kliknięcie na kolorowe kwadraty obok 
wykresu), określona zostanie wartość średnia z tych trzech pomiarów. Jest to bardzo przydatne, ponieważ 
pozwala na pominięci niechcianych pomiarów. Jeśli średnia jest określona z co najmniej dwóch pomiarów, 
odchyłka standardowa jest wyświetlana dla każdej głębokości, co 10 cm.  

 
� Klikni ęcie polecenia All Penetrations wyświetla wszystkie penetracje jako osobne linie.  
 
� Styl linii jest określany w podmenu Line style w menu Plot. Można wybrać Line (linie), Points (punkty) lub 

Fat line (grube linie).  
 
� Klikni ęcie polecenia Grid w menu Plot aktywuje siatkę. 
 
� Pozioma linia pomiarowa na wykresie może być przesuwana za pomocą myszy lub przycisku kursora. Obok 

wykresu, pod napisem „DEPTH” pokazywana jest głębokość odpowiadająca położeniu poziomej linii. Pod 
napisem „PRESSURE”, pokazywana jest wartość (MPa) dla każdego pomiaru z miejsca pomiarowego, dla 
głębokości zaznaczonej przez przesuwną poziomą linię.  

 
� Nad wykresem jest podawana wartość CI (Cone Index) dla danego pomiaru, położenie GPS (GPS Coor) 

oraz wilgotność gleby z opcjonalnej sondy wilgotności gleby ThetaProbe (Moisture).  
 
 
9.2.3 Wyświetlanie danych w formie numerycznej 
 
Wybierz polecenie Numerical 
w menu Plot aby wyświetlić 
listę wybranych pomiarów 
(penetracji) w formie 
numerycznej (Patrz rysunek).  
 
Wartości pomiarowe są 
wylistowane dla każdego 
centymetra głębokości. Linia 
wartości średnich w formie 
graficznej może również 
zostać wyświetlona w formie 
numerycznej wraz ze 
standardową odchyłką. 
Wyświetlane są również 
informacje na temat miejsca 
badań. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.4 Zewnętrzne przetwarzanie danych 
 
� Zapisz listę jako plik tekstowy (ASCII) z rozszerzeniem „TXT”. Wybierz polecenie Save as text w menu 

Project. Zostaną zachowane bieżące, aktywne dane pomiarowe (wybrane pomiary lub wartości średnie z 
wartością odchyłki standardowej). Uwaga: zapisane zostaną tylko dane z aktywnego wykresu (bez danych 
GPS i wilgotności gleby). 
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� Pliki typu „pen” mogą być otwarte bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Dane są ułożone poziomo. 
Przedstawionych jest max. do 10 rzędów (możliwych jest max. 10 pomiarów na jedno miejsce badań), 81 
kolumn z danymi (0 – 80 cm).  

 
� Dane pomiarowe zapisane z rozszerzeniem „pen” są zapisane jako zmierzona siła ( w Newtonach). Aby 

zamienić dane na opór przy penetracji , np.: używając arkusza kalkulacyjnego, można zastosować 
następujący wzór: 

 
 opór penetracji w MPa =  
 
 
� Dane pomiarowe mogą również zostać zapisane jako plik tekstowy („.TXT”). Wybierz polecenie Save as 

text w menu Project. Tutaj dane pomiarowe są zapisywane jako opór przy penetracji w MPa (aby otworzyć 
plik tekstowy np. w programie Excel: wybierz plik, otwórz, wybierz wszystkie pliki, wybierz Tabulatory i 
Spacje jako separatory i Zakończ. Upewnij się, że symbole przecinka, w ogólnych ustawieniach programu 
Windows, są ustawione jako „ . ”(kropka). 

 
 
9.3  Wyświetlacz penetrologgera 
 
1. Wybierz polecenie VIEW w menu głównym MAIN MENU, aby obejrzeć rezultaty penetracji zapisane w 

penetrologgerze. Otworzy się menu przeglądania VIEW MENU. 
 

 
 
2. Wybierz projekt i miejsce badań i wciśnij OK. aby obejrzeć rezultaty w formie graficznej.  

Otworzy się menu RESULT GRAPHICAL. Wyświetlona zostanie wartość średnia z penetracji dokonanych 
w danym miejscu badań. Odchyłka standardowa jest wyświetlana (jeśli to możliwe) co 10 cm, za pomocą 
linii poziomej. Linia ta nie będzie wyświetlana jeśli odchyłka standardowa ma wartość pomijalną.  
 

siła (N) 

powierzchnia stożka (w cm2) x 100 
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3. Wciśnij polecenie NUM aby otrzymać rezultaty pomiarów w formie numerycznej. Co każdy centymetr 

głębokości wyświetlana jest wartość średnia z pomiarów w danym miejscu.  
 
4. Wybierz polecenie GRAPH aby powrócić do wyświetlania graficznego, lub MENU aby powrócić do VIEW 

MENU. 
 
5. Wybierz polecenie MENU aby powrócić do menu głównego MAIN MENU. 
 
 
9.4 Wydruk komputerowy 
 
Używając programu PenetroViewer można wydrukować wyniki pomiarów w formie graficznej lub 
numerycznej, używając drukarki lub plotera. Zależnie od sposobu wyświetlania danych można dokonać 
wydruku oddzielnych (wszystkich) pomiarów z danego miejsca lub wartości średnich wraz z odchyłką 
standardową: 
 
� Wybierz polecenie Graphical z podmenu Print w menu Project, aby wydrukować wykres. 
 
� Wybierz polecenie Numerical z podmenu Print w menu Project, aby wydrukować dane w formie 

numerycznej. Używaj max. rozdzielczość 300 dpi.  
Domyślnie drukowane są wyniki z danego miejsca badań. Nie ma możliwości wyboru danych do wydruku. 
Możliwość taka istnieje przy wydruku danych z arkusza kalkulacyjnego.  

 
 
10. Interpretacja wyników pomiarów 
 
Gdy interpretujemy wyniki pomiarów należy mieć na uwadze następujące kwestie:  
 
� Wiarygodność wyników pomiarów zależy od liczby wykonanych pomiarów w jednym miejscu i od 

naturalnej zmienności oporu penetracji w terenie. 
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� Penetrologger zdaje się mierzyć wysoki poziom oporu penetracji w porównaniu do oporu napotykanego 
przez korzenie. Spowodowane jest to tym, że korzenie tworzą szczeliny (makro-pory), czego nie robi 
penetrologger.  

� Obecność kamieni w profilu glebowym powoduje zniekształcenie wyników pomiarów, i potrzebna jest 
wtedy korekcja wyników. Jako, że korzenie mają tendencje do wzrostu dookoła kamieni, penetrologger 
pokazuje w takim wypadku wyższą wartość oporu, niż korzenie napotykają w rzeczywistości.  

� Aby w pełni zinterpretować wyniki pomiarów oporu penetracji przy badaniu ukorzenienia roślin konieczny 
jest również opis struktury gleby.  

� Mimo że penetrologger jest bardzo odpowiedni do porównania różnych technik upraw, przy różnych typach 
gleb porównanie to może być utrudnione.  

� Duże powiązanie pomiędzy oporem przy penetracji a innymi właściwościami gleby (Compbell&O’Sullivan, 
1991) sprawia, że penetrologger jest bardzo użyteczny przy badaniu przestrzennej zmienności gleb i 
oceniania innych własności gleb.  

� Standardowa jednostka pomiaru oporu przy penetracji (MPa) może być zamieniona na inne jednostki. Patrz 
Załącznik 3. 

� Biorąc pod uwagę typ stożka zmierzona wartość oporu przy penetracji może być zamieniona z wartości 
ciśnienia (w MPa lub Y) na zastosowaną siłę (N). Patrz Załącznik 4. 

 
 
11. Zastosowanie 
 
Penetrologger jest dostarczany z różnymi typami stożków, które można wybrać zależnie od zastosowania i celu 
badań. Najmniejszy stożek jest odpowiedni do gleb o dużym oporze penetracji; największy stożek jest 
odpowiedni do gleb miękkich. W badaniach gleby zazwyczaj stosuje się stożek o powierzchni 1 cm2 – 60o.  
 
Penetrologger jest odpowiedni do dokonywania pomiarów oporu penetracji gleby do głębokości 80 cm. Ma on 
zastosowanie w: 
� Ogólne badania gleby. 
� Badanie dostępności terenu (patrz rozdział 12). 
� Umiejscawianie zwartych warstw gleby. 
� Ocena gleb do celów rolniczych. 
� Ocena gleby pod kątem ruchu pieszych i ruchu kołowego. 
� Inżynieria wodno-lądowa, w szczególności konstrukcja dróg i kanałów wodnych, kontrola zagęszczenia 

podsypek. 
� Badania warunków wzrostu roślin np.: w parkach, szkółkach leśnych i centrach ogrodniczych. 
� Utrzymanie stadionów. 
 
 
12. Określanie dostępności terenu 
 
Aby określić dostępność terenu dla ludzi i pojazdów zwraca się uwagę na nacisk wywierany na grunt przez ludzi 
lub pojazdy (Indeks Przejezdności Terenu – VCI). Ma to związek z oporem penetracji gleby (w Mpa). Ta 
wartość jest wskazywana przez penetrologger jako Indeks Stożka (CI – Cone Index). (Więcej informacji na ten 
temat dostępnych jest na stronie internetowej: www.nvaf-arboconvenant.nl [informacje w j. holenderskim]). 
 
Dokładne wyniki daje dodatkowe szacowanie „wizualne” i „manualne”. „Wizualne”: obecność kałuż, miejsc 
mokrych, itp. 
Szacowanie „manualne”: określenie procentowej zawartości gliny, iłu, torfu, itp. 
 
 
12.1 Określanie Indeksu Przejezdności Terenu (VCI – Vehicle Cone Index) 
 
Dla ludzi są określone pewne stałe wartości: 
 
VCI Opis 
 
0.08 waga 85 kg 
0.12 waga 85 kg z dodatkowym obciążeniem 25 kg 
0.14 waga 85 kg z dodatkowym obciążeniem 50 kg 
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Dla pojazdów są określone dwie wartości: 
 
VCI(1) dla pojedynczego ruchu 
VCI(50) dla jednego miejsca, wielokrotny przejazd pojazdów po jednym śladzie 
 

���� Podane poniżej kategorie dają szacunkowe wartości VCI; dokładne wartości muszą być obliczane. 
 
Nr  Zakres Opis pojazdu 
 VCI(1) VCI(50) 
 
1 <0.08 <0.02 Pojazdy lekkie (niewielki nacisk) 
 
2 0.08 – 0.15 0.2 – 0.34 Szybkie traktory (szerokie ślady i mały nacisk) 
 
3 0.15 – 0.18 0.34 – 0.41 Traktory (średni nacisk) 
   Pojazdy gąsienicowe (niewielki nacisk) 
   Pojazdy kołowe (bardzo mały nacisk) 
 
4 0.18 – 0.21 0.41 – 0.48 Pojazdy gąsienicowe do 60 ton (średni nacisk) 
   Traktory (duży nacisk) 
   Ciężarówki typu AWD z przyczepą (niewielki nacisk) 
 
5 0.21 – 0.24 0.48 – 0.55 Pojedyncze ciężarówki typu AWD (niewielki nacisk) 
   Ciężkie pojazdy gąsienicowe (>60 ton) 
 
6 0.24 – 0.30 0.55 – 0.88 Większość ciężarówek typu AWD 
 
7 >0.30 >0.68 Ciężarówki (z tylnym napędem) 
 
 
 
12.2 Przeprowadzanie pomiarów oporu penetracji (CI – Cone Index) 
 
Przeprowadź pojedyncze pomiary CI-MPa w odstępach co 10 m na drodze przejazdu pojazdu lub przejścia 
osoby.  
Jeśli zmierzona wartość CI-MPa jest mniejsza niż VCI-MPa dla ludzi i/lub planowanej maszyny, wtedy w 
danym miejscu należy przeprowadzić pełny pomiar. 
 
Pojedynczy pomiar CI-MPa: 
Wciśnij stożek (2 cm2 i 60o) równomiernie w glebę (z prędkością 2 cm/s). Jeśli pomiar został przeprowadzony 
poprawnie wartość CI pojawi się w prawym górnym rogu  (jest to uśredniony pomiar oporu na głębokości 1, 15, 
30 i 45 cm). 
 
Pełny pomiar CI-MPa: 
- Przeprowadź pięć pojedynczych pomiarów w okręgu o średnicy 1 m. 
- Średnia wartość CI jest wartością pełną dla danego miejsca. 
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12.3 Porównanie wartości CI i VCI 
 
� Wartość CI jest znacznie mniejsza od wartości VCI 
Teren nie jest dostępny. Pojazdy i/lub ludzie będą „tonąć” do głębokości, gdzie wartość CI będzie równa lub 
większa niż wartość VCI dla ludzi/maszyn. 
 
� Wartość CI jest  niewiele mniejsza lub równa wartości VCI 
Teren jest trudnodostępny. Pojazdy i/lub ludzie będą miały tendencje do pozostawiania śladów. Ślady te będą 
szybko się pogłębiać po opadach deszczu. 
 
� Wartość CI jest (znacznie) większa niż wartość VCI 
Teren jest dostępny. Dostępność będzie tym większa, im znaczniej wartość CI przewyższa wartość VCI. 
 
 
 
13. Rozwiązywanie problemów 
 
13.1 Komunikacja pomiędzy komputerem a penetrologgerem 
 
� Menu Datalogger w programie PenetroViewer nie jest aktywne, mimo że penetrologger jest połączony z 

komputerem za pomocą kabla. 
� Sprawdź ustawienia portu komunikacyjnego w podmenu Comm. Port. z menu  Extra. 
� Upewnij się, że penetrologger jest włączony (na wyświetlaczu jest aktywne menu). 
� Sprawdź stan baterii penetrologgera. 

 
� Menu Datalogger w programie PenetroViewer jest aktywne, podczas gdy penetrologger nie jest połączony z 

komputerem za pomocą kabla.  
� Inny przyrząd jest podłączony do portu komunikacyjnego komputera, który jest wybrany w programie 

PenetroViewer dla penetrologgera. Nie wpływa to na pracę programu.  
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13.2 Obsługa penetrologgera 
 
� Czytelność wyświetlacza jest nieodpowiednia. Wyreguluj ustawienia wyświetlacza używając pionowych 

kursorów w menu startowym penetrologgera, lub wchodząc w podmenu CONTRAST znajdujące się w 
menu SYSTEM SETUP MENU.  

 
� W menu głównym MAIN MENU nie jest dostępna opcja MEASURE. Zaprogramuj plan za pomocą 

komputera lub bezpośrednio w penetrologgerze.  
 
� Opcja DISPLAY nie jest dostępna w menu głównym MAIN MENU. Najpierw przeprowadź pomiary w 

terenie.  
 
� Penetrologger wyłącza się podczas pomiaru. Zwiększ czas wyłączenia SWITCH-OFF TIME w menu 

SYSTEM SETUP MENU. 
 
� Akumulatorki są wyładowane. Doładuj akumulatorki używając specjalnej ładowarki. 
 
 
 
13.3 Programowanie planu 
 
� Utworzenie nowego planu za pomocą penetrologgera lub programu PenetroViewer nie jest możliwe. Usuń 

bieżący plan z pamięci po zapamiętaniu wyników pomiarów (patrz pkt. 6.4.2).  
 
� Zdefiniowanie nowego projektu nie jest możliwe. Wykorzystanych zostało max. liczba 1500 pomiarów, co 

jest limitem dla jednego planu. Stwórz nowy plan za pomocą programu PenetroViewer lub zmień istniejący 
plan.  

 
� Projekty zostały nieprawidłowo zdefiniowane lub zostały zmienione. 

� Penetrologger. Zdefiniowany projekt nie może zostać usunięty pojedynczo z całego planu. 
Rozwiązaniem może być zdefiniowanie nowego projektu lub zignorowanie złego projektu podczas 
wykonywania pomiarów. Jeżeli złe programowanie dotyczy max. liczby 1500 pomiarów, plan nie może 
być więcej używany. Usuń plan i zaprogramuj nowy plan.  

� PenetroViewer. Usuń lub zmodyfikuj projekt.  
 
� Podczas pomiarów kilka miejsc badań i kilka zdefiniowanych penetracji w jakimś miejscu badań muszą 

zostać zmodyfikowane. Jeśli muszą być przeprowadzone dodatkowe pomiary w jakimś miejscu, należy dla 
tego miejsca utworzyć nowy projekt.  

 
� Nie jest możliwe używanie kilku planów w jednym czasie.  

Zaprogramuj wszystkie planowane w danym dniu pomiary wewnątrz jednego planu. Jeśli konieczne jest 
użycie kilku planów należy użyć laptopa do sczytania wyników pomiarów i przesłania nowego planu do 
penetrologgera.  

 
 
13.4 Pomiar 
 
� Pod napisem DEEP (głębokość) w „MEASURE MENU” pokazuje się „---„ (mimo że wskaźnik prędkości 

emituje sygnał dźwiękowy). Wskazuje to, że sygnał ultradźwiękowy nie dociera do czujnika i pomiar 
głębokości jest przerwany. Przerwij pomiary nie zapisując danych. Dokonaj ponownego pomiaru i: 
� Upewnij się, że penetrologger jest utrzymywany w pozycji pionowej (max. odchyłka 3,5o). 
� Stań tyłem do kierunku wiatru i upewnij się, że jakaś część ubrania lub coś podobnego nie znajduje się 

pomiędzy czujnikiem ultradźwiękowym a płytką referencyjną do pomiaru stopnia zagłębienia. 
� Upewnij się, że płytka referencyjna jest ułożona poziomo.  
� Upewnij się, że czujnik jest suchy. Wilgoć może wpływać na pomiar. Przy przenoszeniu penetrologgera 

z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie) może wystąpić zjawisko kondensacji. Penetrologger 
powinien się „zaaklimatyzować”, aby była pewność, że wilgoć wyparowała.  
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� Pomiar zostanie przerwany 
przedwcześnie jeśli prędkość 
penetracji będzie zbyt duża lub zbyt 
mała. Wciskaj stożek szybciej jeśli 
wskaźnik prędkości (po lewej strony 
wyświetlacza) przesuwa się do góry. 
Jeśli wskaźnik przesuwa się w dół, 
wciskaj stożek wolniej.  

 
� Podczas pomiaru nie można dalej 

wcisnąć stożka. Stożek zetknął się z 
twardą, odporną na penetrację 
warstwą, taką jak warstwa żwiru, 
kamieni lub warstwa zawierająca 
gruz. Nie kontynuuj pomiaru. Jeśli 
gleba jest twarda, użyj mniejszego 
typu stożka lub zmień miejsce 
penetracji. 

 
� Podczas pomiaru rejestruje się 

niewielki, niedokładny opór przy 
penetracji; gleba jest miękka i penetracja przebiega bardzo łagodnie. Wybierz większy typ stożka.  

 
� Wewnętrzny odbiornik GPS nie otrzymuje sygnałów: w pobliżu miejsca pomiaru znajdują się obiekty 

zakłócające sygnał GPS, w związku z czym żaden sygnał z satelity nie może być odebrany: wybierz inny 
punkt pomiaru. 

 
 
13.5 Program PenetroViewer 
 
� Wydruk danych w formie graficznej nie powiódł się. Upewnij się, że rozdzielczość drukarki została 

ustawiona na poziomie max. 300 dpi (punktów na cal).  
 
� Wydruk graficzny jest obcięty na krawędzi kartki. Użyj programu arkusza kalkulacyjnego do wydruku 

danych.  
 
 
13.6 Resetowanie penetrologgera 
 
W celu całkowitego zresetowania penetrologgera (np. gdy program się zawiesi) należy: 
1. Wyłączyć przyrząd. 
2. Włączyć ponownie przyrząd przyciskiem on/off, po czym należy wcisnąć ten sam przycisk na 3 sekundy. 
3. Penetrologger zostaje w ten sposób zresetowany, funkcje wyświetlacza zostają zresetowane, pamięć 

pomiarów nie zostaje zmieniona. 
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14. Zasilanie i konserwacja 
 
14.1 Zasilanie 
 
� Penetrologger jest zasilany z baterii (akumulatorków z możliwością doładowania). Standardowo 

penetrologger jest dostarczany z pięcioma bateriami NiMH 2300, format AA. Opcjonalnie można użyć 
baterii alkalicznych, 1,5 V – jednak nie można ich doładowywać. 

 
Wymiana baterii (nie zalecane). 
 

 ! Pracuj w warunkach antystatycznych. 
 
Usuń dwie czarne taśmy z boku panelu górnego penetrologgera. Odkręć cztery śruby z górnej części 
penetrologgera i otwórz penetrologger. Aby zapobiec uszkodzeniu penetrologgera zaleca się jego wysłanie do 
producenta w celu wymiany baterii.  
 

! Upewnij się, że włożyłeś baterie poprawnie, aby uniknąć uszkodzeń. 
 
Ładowanie baterii (akumulatorów) 
Do ładowania baterii używaj ładowarki dostarczonej w zestawie. Ładowarka ta jest specjalnie przystosowana do 
penetrologgera i nie może być zastąpiona przez inną ładowarkę. Podłącz kabel ładowarki do portu 
komunikacyjnego penetrologgera i włącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego (100 - 240 V, 50 Hz). 
 

! Baterie bez możliwości doładowania nie mogą być w żadnym wypadku łączone z ładowarką. Usuń 
puste baterie aby zapobiec wyciekowi. Zaleca się również wyjmowanie baterii podczas 
przechowywania penetrologgera, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.  

 
Sprawdzanie stanu naładowania  
W menu penetrologgera SYSTEM INFO MENU (patrz również pkt. 8, Pomiar) wyświetlany jest stan baterii, z 
rozdzielczością co 10%. Gdy baterie są prawie wyczerpane, słyszalny jest specyficzny sygnał dźwiękowy 
(brzęczący). Sygnał ten oznacza, że penetrologger za pięć minut zostanie automatycznie wyłączony.  
Przy pojemności baterii na poziomie 2% penetrologger zaczyna „pikać” (trzy krótkie „piknięcia” co pięć 
sekund). Przy pojemności baterii 0% na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Battery empty” (puste baterie), a 
po pięciu sekundach nastąpi wyłączenie penetrologgera.  
 
Żywotność baterii 
Penetrologger z bateriami z możliwością doładowania może pracować przez około 1500 pomiarów, lub przez 
okres około 8,5 godziny ciągłych pomiarów, co równa się jednemu dniu pracy w terenie. Baterie alkaliczne 
wystarczają na około 2000 pomiarów lub na około 20 godzin pracy. Penetrologger wyłącza się automatycznie, 
aby zapobiec niepotrzebnemu wyładowywaniu się baterii. Czas po jakim wyłącza się penetrologger ustawia się 
w menu SYSTEM SETUP MENU (patrz pkt. 7.2). 
 
14.2 Konserwacja 
 
� Zawsze w trakcie i po pracy czyść wszystkie elementy penetrologgera. Sucha gleba przylepiona do stożka 

zwiększa mierzony opór przy penetracji.  
� Do czyszczenia stożków nie używaj papieru ściernego ani twardych narzędzi. Stożki zanieczyszczone gliną 

lub innym kohezywnym materiałem umyj wodą, wysusz i lekko nasmaruj bezkwasowym smarem (wazeliną 
lub WD-40). 

� Zawsze utrzymuj czujnik ultradźwiękowy w stanie suchym aby uniknąć błędów w pomiarze głębokości 
penetracji.  

� Zaleca się coroczne wysyłanie penetrologgera do serwisu fabrycznego w celu dokonania jego przeglądu i 
kalibracji. 
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Załącznik 1 Referencyjne wartości oporu 
 
Nośność użytków zielonych (w odniesieniu do oporu penetracji (MPa) warstwy darni). 
 
Zastosowanie Zalecany typ stożka Nośność (MPa) 
pastwiska, tereny nawożone 
gnojowicą, grunty orne, 
tereny zbioru zbóż  

powierzchnia 5 cm2, kąt 60o Duża                  > 0,6 
Umiarkowana    0,3 – 0,6 
Mała                   < 0,3 

stadiony powierzchnia 1 cm2, kąt 60o Duża                  > 1,4 
Umiarkowana    1,0 – 1,4 
Mała                   < 1,0 

 
W badaniach gleby z reguły stosuje się stożek o powierzchni 1 cm2, kąt 60o. 
 
Źródło: Vereniging voor Landinrichting, 1992. 
 
 
Wpływ zawartości cząstek organicznych na opór penetracji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zależność pomiędzy oporem penetracji i gęstością gleby z uwzględnieniem zawartości cząsteczek 
organicznych, przy pF 2 (zgodnie z Schothorst, 1968). 
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Załącznik 2 Menu Penetrologgera 
 
 
START MENU (MENU STARTOWE)  
MENU Wejście do głównego menu (MAIN MENU) 
 ↑ Ustawianie kontrastu obrazu 
 ↓ Ustawianie kontrastu obrazu 
 
 
MAIN MENU (MENU GŁÓWNE)  
PLAN Przejście do PLAN MENU aby zaprogramować plan 
MEASURE Przejście do  MEASURE MENU aby przeprowadzić pomiar (aktywne, gdy planowanie 

zostanie zakończone) 
DISPLAY Przejście do DISPLAY MENU aby wyświetlić rezultaty pomiarów (aktywne, gdy pomiar 
został  przeprowadzony i zapisany) 
SET Przejście do SYSTEM SET MENU aby ustawić wybór parametrów 
INFO  Przejście do SYSTEM INFO MENU aby uzyskać informacje o systemie 
END Wyłączanie penetrologgera 
 
 
PLAN MENU (MENU PLANOWANIA) 
SELECT. PROJECT (WYBÓR PROJEKTU) 
MENU Powrót do MENU GŁÓWNEGO (MAIN MENU) 
↑ PROJ Wybór poprzedniego projektu 
↓ PROJ Wybór następnego projektu     
↑ PLOT Wybór poprzedniego wykresu 
↓ PLOT Wybór następnego wykresu 
OK Wybór danego projektu i wykresu i przejście do SELECT.ITEM menu (WYBORU 
 POZYCJI) - (potwierdzenie) 

 
 
PLAN MENU (MENU PLANOWANIA) 
SELECT. ITEM (WYBÓR POZYCJI) 
MENU Powrót do menu SELECT. PROJECT (WYBORU PROJEKTU) 
↑   Wybór poprzedniej pozycji 
↓  Wybór następnej pozycji 
DEF. Koniec projektu - zatwierdzenie (aktywne, gdy jest programowany nowy plan) 
EDIT Przejście do EDIT ITEM (REDAGOWANIE POZYCJI) menu, aby zmodyfikować 
 ustawienia wybranych pozycji 
OK Powrót do menu SELECT. PROJECT (WYBÓR PROJEKTU) ( aktywne tylko po zakończeniu 

projektu)  
 
 
PLAN MENU (MENU PLANOWANIA) 
EDIT ITEM ( REDAGOWANIE POZYCJI) 
MENU Skasowanie zmian i powrót do menu SELECT. ITEM ( WYBÓR POZYCJI)  
←  Przejście do poprzedniej pozycji 
→  Przejście do następnej pozycji 
↑  Zmiana znaku w napisie (wybór z 26 liter, 10 cyfr, "-", lub spacji)                                      
↓ Zmiana znaku w napisie (wybór z 26 liter, 10 cyfr, "-", lub spacji) 
OK Potwierdzenie zmian i powrót do menu SELECT. ITEM (WYBÓR POZYCJI)  
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MEASURE MENU (MENU POMIARU) 
SELECT. PROJECT (WYBÓR PROJEKTU)  
MENU Powrót do MAIN MENU (MENU GŁÓWNEGO) 
↑  PROJ Wybór poprzedniego projektu 
↓  PROJ Wybór następnego projektu 
OK Wybór (potwierdzenie) projektu i przejście do MEASER MENU (MENU POMIARU) 
           
         

MEASURE MENU (MENU POMIARÓW) 
MENU Powrót do menu SELECT. PROJECT (WYBÓR PROJEKTU)  
START Rozpoczęcie pomiarów 
STOP Zatrzymanie pomiarów 

 
 
DISPLAY MENU ( MENU OBRAZU) 
SELECT. PROJECT (WYBÓR PROJEKTU) 
MENU Powrót do MAIN MENU (MENU GŁÓWNEGO) 
↑  PROJ Wybór poprzedniego projektu  
↓  PROJ Wybór następnego projektu 
↑  PLOT Wybór poprzedniego miejsca badań 
↓  PLOT Wybór następnego miejsca badań 
OK Wybór projektu i miejsca badań i przejście do menu RESALT. GRAFIC ( GRAFICZNE 
 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW)  
   
 

RESALT. GRAFIC (GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW) 
MENU Powrót do DISPLAY MENU (MENU OBRAZU) 
NUM. Numeryczne przedstawienie pomierzonych danych  (średnie wartości z wybranych 

wykresów) 
GRAF. Graficzne przedstawienie wyników pomiarów  (średnie wartości z wybranych wykresów) 
↑  PLOT Widok pomierzonych danych z poprzedniego miejsca badań 
↓  PLOT Widok pomierzonych danych z następnego miejsca badań 
 

 
 
SYSTEM SETUP MENU (1)  (MENU NASTAWY SYSTEMU) 
MENU Powrót do MAIN MENU (MENU GŁÓWNEGO) 
↑  Wybór następnej pozycji 
↓  Wybór poprzedniej pozycji 
OK Wybór pozycji i automatyczne przejście do SYSTEM SETUP MENU (MENU NASTAWY 
 SYSTEMU) (2) z SYSTEM SETUP MENU (3) 
 

SYSTEM SETUP MENU (2) (MENU NASTAWY SYSTEMU) 
MENU Kasowanie zmian i powrót do SYSTEM SETUP MENU (1)  
←  Przejście do poprzedniej pozycji (dostępne tylko w razie konieczności) 
→  Przejście do następnej pozycji (dostępne tylko w razie konieczności) 
↑  Zmiana znaku w napisie ( wybór z 26 liter, 10cyfr, "-", spacji) 
↓  Zmiana znaku w napisie (wybór z 26 liter, 10cyfr, "-", spacji) 
OK Wybiera (potwierdza)  pozycje i wraca do SYSTEM SETUP MENU (1) 

 
SYSTEM SETUP MENU (3) 
YES Wykonuje komendy, gdy przez 5 sygnałów przycisk jest wciśnięty (przyciśnięcie 

przycisku krócej niż 5 sygnałów nie daje rezultatów) 
NO Kasuje i powraca do SYSTEM SETUP MENU (1) 

 
SYSTEM INFO MENU (MENU INFORMACYJNE SYSTEMU) 
MENU Powrót do MAIN MENU (MENU GŁÓWNEGO) 
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Załącznik 3 Współczynniki przeliczeniowe 
 
Współczynniki przeliczeniowe dla jednostek siły: 
 
Newton x 0.102 = kgf 
kgf x 9,807 = Newton 
 
 
Współczynniki przeliczeniowe dla jednostek ciśnienia: 
 
MPa x 145,00 = PSI (funt na cal kwadratowy) 
MPa x 10,00 = bar 
PSI x 0,006897 = MPa 
PSI x 0,06897 = bar 
bar x 0,1 = MPa 
bar x 14,5 = PSI 
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Załącznik 4 Tabele przeliczeniowe 
 
Zamiana ciśnienia na siłę dla stożków o różnych powierzchniach. 
 

Siła Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie 
Newton MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

 

 

pow. (mm2) 
100 

pow. (mm2) 
130 

pow. (mm2) 
200 

pow. (mm2) 
323 

pow. (mm2) 
333 

pow. (mm2) 
500 

pow. (mm2) 
750 

pow. (mm2) 
1000 

50 0,50 0,38 0,25 0,15 0,15 0,10 0,07 0,05 
100 1,00 0,77 0,50 0,31 0,30 0,20 0,13 0,10 
150 1,50 1,15 0,75 0,46 0,45 0,30 0,20 0,15 
200 2,00 1,54 1,00 0,62 0,60 0,40 0,27 0,20 
250 2,50 1,92 1,25 0,77 0,75 0,50 0,33 0,25 
300 3,00 2,31 1,50 0,93 0,90 0,60 0,40 0,30 
350 3,50 2,69 1,75 1,08 1,05 0,70 0,47 0,35 
400 4,00 3,08 2,00 1,24 1,20 0,80 0,53 0,40 
450 4,50 3,46 2,25 1,39 1,35 0,90 0,60 0,45 
500 5,00 3,85 2,50 1,55 1,50 1,00 0,67 0,50 
550 5,50 4,23 2,75 1,70 1,65 1,10 0,73 0,55 
600 6,00 4,62 3,00 1,86 1,80 1,20 0,80 0,60 
650 6,50 5,00 3,25 2,01 1,95 1,30 0,87 0,65 
700 7,00 5,38 3,50 2,17 2,10 1,40 0,93 0,70 
750 7,50 5,77 3,75 2,32 2,25 1,50 1,00 0,75 
800 8,00 6,15 4,00 2,48 2,40 1,60 1,07 0,80 
850 8,50 6,54 4,25 2,63 2,55 1,70 1,13 0,85 
900 9,00 6,92 4,50 2,79 2,70 1,80 1,20 0,90 
950 9,50 7,31 4,75 2,94 2,85 1,90 1,27 0,95 
1000 10,00 7,69 5,00 3,10 3,00 2,00 1,33 1,00 

         
         

Siła  Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie 
Newton PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

 
 

pow. (mm2) 
100 

pow. (mm2) 
130 

pow. (mm2) 
200 

pow. (mm2) 
323 

pow. (mm2) 
333 

pow. (mm2) 
500 

pow. (mm2) 
750 

pow. (mm2) 
1000 

50 72,50 55,77 36,25 22,45 21,77 14,50 9,67 7,25 
100 145,00 111,54 72,50 44,89 43,54 29,00 19,33 14,50 
150 217,50 167,31 108,75 67,34 65,32 43,50 29,00 21,75 
200 290,00 223,08 145,00 89,78 87,09 58,00 38,67 29,00 
250 362,50 278,85 181,25 112,23 108,86 72,50 48,33 36,25 
300 435,00 334,62 217,50 134,67 130,63 87,00 58,00 43,50 
350 507,50 390,38 253,75 157,12 152,40 101,50 67,67 50.75 
400 580,00 446,15 290,00 179,57 174,17 116,00 77,33 58,00 
450 652,50 501,92 326,25 202,01 195,95 130,50 87,00 65,25 
500 725,00 557,69 362,50 224,46 217,72 145,00 96,67 72,50 
550 797,50 613,46 398,75 246,90 239,49 159,50 106,33 79,75 
600 870,00 669,23 435,00 269,35 261,26 174,00 116,00 87,00 
650 942,50 725,00 471,25 291,80 283,03 188,50 125,67 94,25 
700 1015,00 780,77 507,50 314,24 304,80 203,00 135,33 101,50 
750 1087,50 836,54 543,75 336,69 326,58 217,50 145,00 108,75 
800 1160,00 892,31 580,00 359,13 348,35 232,00 154,67 116,00 
850 1232,50 948,08 616,25 381,58 370,12 246,50 164,33 123,25 
900 1305,00 1003,85 652,50 404,02 391,89 261,00 174,00 130,50 
950 1377,50 1059,62 688,75 426,47 413,66 275,50 183,67 137,75 
1000 1450,00 1115,38 725,00 448,92 435,44 290,00 193,33 145,00 

 
 
Żadna część tej publikacji nie może być powielane i / lub publikowany bez wcześniejszej, pisemnej zgody firmy Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment.  
 
Dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.  
 
Firma Eijkelkamp Agrisearch Equipment jest zainteresowana otrzymaniem opinii na temat jej produktów i instrukcji obsługi.  


