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Urządzenie do testowania dozowników preparatów donosowych. 
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1 Opis działania 

Operator umieszcza buteleczkę w gnieździe na stoliku prowadnicy i unieruchamia ją 

śrubą dociskową. Następnie ustawia kąt nachylenia mechanizmu oraz odsunięcie powierzchni 

górnej od osi lasera. Kąt ustawiany jest w zakresie 0-45° skokowo co 5 stopni i ustalany 

trzpieniem ustalającym, natomiast wysokość regulowana jest przez pokrętło i śrubę. Na 

obudowie naniesione będą skale do odczytu kąta i wysokości.  

W odpowiednich polach na ekranie należy wpisać parametry dotyczące butelki 

(wysokość całkowita, wysokość główki, skok mechanizmu butelki, odległość od wiązki 

lasera) oraz parametry ruchu (prędkość, przyspieszenie, czasy postoju, ilość powtórzeń cyklu, 

itp.). Program panelu obliczy wysokość, którą to operator ręcznie ustawi poprzez pokrętło. 

Po przyciśnięciu przycisku na ekranie panelu "START"  rozpoczyna się proces 

przejazdu mechanizmu. Proces można zatrzymać awaryjnie przyciskiem bezpieczeństwa lub 

przyciskiem na panelu STOP. 

Do sterowania wykorzystany zostanie panel dotykowy HMI zamontowany na małej 

szafce elektrycznej, na którym znajdować będą się wszystkie potrzebne pola do konfiguracji i 

przyciski do sterowania. Szafka znajdować będzie się na obecnym stole. 
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2 Obiekty graficzne panelu operatorskiego 

Układ wyposażony jest w 4 calowy dotykowy panel operatorski, z umieszczonymi 

poniżej ekranu czterema klawiszami funkcyjnymi F1..F4, i tak: 

• klawisz F1 - przyporządkowano funkcję powrotu do ekranu głównego. 

• klawisz F4 - pozwala na powrót do ostatnio przeglądanego ekranu. 

 

W celu ułatwienia poruszania się i korzystania z ekranów wprowadzono stałe wspólne 

elementy graficzne - symbole - występujące, w zależności od potrzeb na wszystkich ekranach. 

Główne symbole graficzne to: 

 

a) pole informujące o wartości, z opisem i jednostką - tło szare - brak możliwości 

wprowadzenia wartości, wartość obliczona przez urządzenie: 

 

 
 

 

b) pole edycji wartości - pozwala na wpisanie przez operatora wartości liczbowej. Pole 

charakteryzuje się tłem białym: 

 
 

c)symbol graficzny - prostokąt z ciemnym tłem i białym tekstem - spełnia rolę 

przycisku nawigacyjnego między ekranami. Po naciśnięciu pola, otwiera się okno - zgodnie z 

opisem tekstowym: 

 
 

d)symbol graficzny - prostokąt z zielonkawym tłem i białym tekstem - reprezentuje 

przycisk zatwierdzający jakąś operację opisaną przez tekst np. tutaj "Zapisz": 

 
 

e)wydzielony obszar na górnej części ekranujest stały dla wszystkich okien. Górna 

część informuje o nazwie aktualnie otwartego okna.Druga informuje o aktualnej 'konfiguracji' 

(patrz kolejne punkty). 
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3 Ekran Startowy - Główny 

Po załączeniu zasilania i uruchomieniu systemu, na ekranie panelu operatorskiego 

pojawi ekran główny. Ekran posiada przyciski umożliwiająceprzejście do kolejnych, bardziej 

szczegółowych ekranów. 

 

 
Rys. 1. Ekran startowy - główny 

 

Na ekranie umieszczono również dwa przyciski sterujące pozycją tłoka - "ustaw tłok do 

poz. baza" spowoduje bazowanie - ustawienie tłoka z mocowaniem buteleczki do najniższej 

pozycji. Naciśnięcie przycisku "Ustaw tłok do poz. kontaktu" - spowoduje ustawienie tłoka 

wraz z dozownikiem w pozycji - pozycja kontaktu - czyli takiej, że górna część dozownika 

styka się z mocowaniem. 
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4 Ekran "Charakterystyka Badanego Dozownika" 

Ekran umożliwia wprowadzenia informacji związanych z wymiarami badanego 

dozownika, oraz podaje informacje dla operatora na jaką wysokość należy ustawić fizycznie 

urządzenie. 

 

 
Rys. 2. Ekran Parametry Dozownika 

 

 

W odpowiednich polach na ekranie należy wpisać parametry dotyczące butelki- 

dozownika: wysokość całkowita, wysokość główki, skok mechanizmu butelki, odległość od 

wiązki lasera. Program obliczy wymaganą wysokość którą ustawi operator za pomocą 

pokrętła. 
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5 Ekran Profil Prędkości 

Ekran ten pozwoli skonfigurować dynamikę ruchu tłoka, zarówno przy wyciśnięciu - 

ruch od góry,  jak i powrotu tłoka do pozycji dolnej - ruch do dołu.  

 

 
Rys. 3. Ekran Profil Prędkości 

 

Jeden pełen cykl pracy składa się z 5 kroków: 

a) początkowe opóźnienie - jest to czasowe opóźnienie przejścia do następnego cyklu, 

b) rozpoczęcie ruchu tłoka do góry z zadanym przyspieszeniem (Przysp. przy skoku), aż 

do osiągnięcia prędkości (Max. prędkość przy skoku), zatrzymanie odbywa się również z 

zadanym przyspieszeniem, 

c) postój tłoka w górnej pozycji przez zadany czas, 

d) rozpoczęcie ruchu tłoka z góry na dół z zadanym przyspieszeniem (Przysp. przy 

powrocie), aż do osiągnięcia prędkości (Max. prędkość przy powrocie), zatrzymanie odbywa 

się również z zadanym przyspieszeniem, 

e) czas zatrzymania się na pozycji dolnej. 
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6 Ekran "Wykonaj Badanie" 

Ekran ten umożliwia rozpoczęcie testu. Pozwala również na ustawienie ilości 

powtórzeń oraz czasu czekania pomiędzy kolejnymi powtórzeniami.  

 

 
Rys. 4. Ekran Wykonaj Badanie 

 

 

Po przyciśnięciu fizycznego przycisku START rozpoczyna się proces przejazdu 

mechanizmu. Proces można zatrzymać awaryjnie przyciskiem bezpieczeństwa lub 

przyciskiem STOP. 
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7 Ekran "Konfiguracja" 

Elementy z tego ekranu mają ułatwić pracę z większą ilością buteleczek - dozowników, 

poprzez dodanie możliwości zapisu konfiguracji przeprowadzonej na ekranach poprzednich 

tzn. charakterystyka dozownika, profil prędkości. Ekran pozwala na zapis 10 takich 

konfiguracji (Zapisz, lub Zapisz Jako) i późniejsze łatwe przywołanie zapamiętanych 

ustawień (Załaduj). 

 

 
Rys. 5. Ekran Konfiguracja 

 

 

Aby załadować konfigurację z pamięci do konfiguracji aktualnej należy wybrać 

wybrany slot (1..10) - zostanie podświetlony na zielono - i następnie nacisnąć przycisk 

"Załaduj". 

Aby zapisać aktualną konfigurację do wybranego slotu należy podać numer slotu - białe 

pole przy przycisku - a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz Jako". 

Wartość wyświetlana w jednym slocie jest dowolnym ciągiem znaków wpisanym przez 

operatora. 
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8 Ekran "Diagnostyka Sprzętowa" 

Ekran przedstawia dodatkowe możliwości udostępnione dla operatora.  

 

 
Rys. 6. Ekran "Diagnostyka Sprzętowa" 

 

Przycisk Tryb Ręczny - po aktywacji pojawi się nowe okno z możliwością sterowania 

położeniem  tłoka - góra, dół. 

Przycisk Status Napędu - przedstawia informacje o stanie napędu tłoka. 

 


