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1. Wstęp 

1.1. Ogólne informacje o urządzeniu 

Chronokompartor Chronoskop CHR-9, oznaczony nazwą krótką „Chronoskop”, jest 

elektronicznym urządzeniem pomiarowo testującym zaprojektowanym do celów 

produkcyjnych, naprawczych oraz do serwisu zegarów i zegarków mechanicznych. 

Chronoskop umożliwia pomiar akustyczny oraz, za pomocą zewnętrznego czujnika bariery 

świetlnej, optyczny. Umożliwia on odczyt wartości takich jak chód (h:mm:ss,f/dzień), 

uderzenia (ud./godz.), błąd pomiaru (w ms), średni okres cyklu (w ms) oraz, przy 

wystarczająco dobrej jakości sygnału akustycznego, amplitudy (w stopniach). Przy pomiarze 

długoterminowych możliwy jest odczyt graficzny zachowania chodu na przestrzeni czasu. 

Wszystkie wartości pomiaru wyświetlane są na podświetlonym wyświetlaczu graficznym z 

funkcją dotykową. Podczas pomiaru możliwe jest przełączanie między różnymi trybami 

wyświetlania wyników. Chód zegara może być rozpoznawany automatycznie, wybierany z 

tabeli lub ustawiany ręcznie. Możliwy jest również zapis indywidualnej liczby uderzeń w 

urządzeniu.  

 

Pomiar akustyczny umożliwia wbudowany w urządzenie mikrofon piezoelektryczny, na który 

należy położyć zegarek (maksymalnie 200g). Dla lepszego odizolowania go od otoczenia 

zamocowany jest on na pięciomilimetrowej warstwie pianki. Używając pokrętła 

wyprowadzonego na przedniej ściance urządzenia możliwe jest ustawienie czułości 

wzmacniacza.  

 

Język menu urządzenia można wybrać między następującymi językami: angielski, niemiecki, 

hiszpański, francuski, włoski i polski.  

 

Używając opcjonalnie dostępnego odbiornika fal radiowych DCF77 możliwa jest kalibracja 

wewnętrznego oscylatora kwarcowego chronoskopu. Dzięki kalibracji odchył dokładności 

pomiaru sięga niewielu sekund rocznie. Dla zapewnienia maksymalnie możliwej stabilności 

częstotliwości oscylatora jest on w kontrolowany sposób podgrzewany i trzymany w stałej 

temperaturze.  
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Chronokomparator wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe, co daje dodatkową możliwość 

odsłuchu dźwięku zegarka. Wbudowane gniazdo na mikrofonowe umożliwia użycie 

zewnętrznego mikrofonu pasywnego. Na przednią ściankę chronoskopu wyprowadzono 

również dostęp do potencjometra regulującego kontrast wyświetlacza oraz gniazdo na pióro 

dotykowe służące również jako włącznik urządzenia.  

 

Podczas pomiaru wyniki pomiaru mogą być przesyłane łączem USB do komputera, gdzie 

wyświetlane są na bieżąco w formie grafiki oraz cyfrowo. Wyniki pomiaru mogą następnie 

zostać zapisane jako projekt lub wydrukowane jako raport pomiaru streszczony na stronie 

formatu A4. Wymagany program „Chronoport 2” można ściągnąć na stronie producenta. 

Program osługiwany jest w językach angielski, niemiecki lub polski. Program może być 

zainstalowany na komputrze lub uruchomiony bezpośrednio z nośnika. Wymagania 

systemowe: Windows 98 lub nowszy. Oprogramowanie na komputer PC nie jest oczywiście 

wymagane do pracy chronokomparatora.  

 

Użycie nowoczesnych elementów elektronicznych SMD umożliwiło kompaktowe rozwiązanie 

chronokomparatora o rozmiarach ok 9cm x 9cm x 4cm. Sprawia to, że urządzenie jest 

poręczne, proste w transporcie, a dzięki wbudowanemu panelowi na baterie również możliwe 

do zastosowania mobilnego.  
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1.2. Podłączenia 

Chronoskop wyposażony jest w następujące podłączenia oraz wyprowadzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frontseite 

 

 

 

 

 

 

Strona frontowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tylna 

 

* - Wyposażenie opcjonalne – dostępne w wybranych urządzeniach 

LED Zielona – Pozytywnie zweryfikowany sygnał  

LED Żółta – Sygnał 

LED Czerwoona – Błąd podczas pomiaru lub kalibracji 

Wyjście 

słuchawkowe 

Ustawienie czułości wzmacniacza 

 

 

Wejście 

pasywnego 

mikrofonu 

analogowego 

Mikrofonanschluss 

Gniazdo aktywnych czujników zewnątrznych 

 

Pióro dotykowe 

(WŁĄCZANIE / 

WYŁĄCZANIE) 

Ustawienie kontrastu wyświetlacza 

Czujnik podczerwieni * Dioda podczerwieni * 

Gniazdo 

zasilania 

 

Łącze USB 

Gniazdo komunikacji szeregowej * 
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1.3. Panel dotykowy 

Chronoskop wyposażony jest w dotykowy panel graficzny. Maksymalna siła nacisku to 100g. 

Dozwolona jest obługa panelu dotykowego jedynie poprzez dołączone do urządzenia pióro 

dotykowe. Niedozwolone jest używanie ostrych narzędzi. Pola z funcją dotykową 

wyświetlone są zwykle jasnym napisem na ciemnym tle.  

1.4. Włączenie urządzenia 

Do zasilania urządzenia powinno się stosować zasilacz 

transformatorowy z kompletu zakupionego z urządzeniem. 

Włączenie urządzenia następuje poprzez wyciągnięcie pióra 

dotykowego. Wprowadzenie pióra z powrotem do gniaza 

powoduje wyłączenie urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Tryb zasilania z baterii 

Chronoskop wyposażony jest w schowek na 4 baterie AA umieszczony w dolnej ściance 

urządzenia. Dla wydłużenia żywotności baterii zaleca się wyłączenie oświetlenia w 

ustawieniach. W przypadku bateri słabszej mocny należy wyregulować kontrast urządzenia 

po przejściu w tryb pracy na bateriach.  
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2. Podstawy teoretyczne 

2.1. Chód / Uderzenia / Czas cyklu 

Podstawą do pomiaru chodu (R) jest określenie cyklu czasu pomiędzy uderzeniami oraz 

porównanie go z czasem określonym przez wytyczoną liczbę uderzeń.  

 

Czas cylu wyznaczany jest następująco:  TP = ( TTIC + TTAC ) / 2 

Ilośc uderzeń na godzinę zwane dalej skrótowo nazwą „uderzenia” i oznaczone litermi „BR”. 

2.2. Błąd pomiaru (Repère) 

Przy niesymetrycznym odchyle równowagi długość następujących po sobie cykli TTAC i TTIC 

jest nierówna. Z różnicy tych wartości wyliczany jest błąd pomiaru i podawany jest 

milisekundach.   

 

Błąd pomiaru ustalany jest następująco:   TP = ( TTAC – TTIC ) / 2 
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2.3. Amplituda 

Jako amplutuda nazywany jest maksymalny odchył równowagi zegarka od pozycji neutralnej. 

Amplituda podawana jest w stopniach. Wartość amplitudy w zegarkach naręcznych zwykle 

waha się w granicach 260° - 310°. 

W celu ustalenia wartości amplitudy niezbędna jest dokładna analiza uderzenia. Pojedyńcze 

uderzenia składa się w idealnym przypadku z 3 odrębnych dźwięków oznaczonych niżej 

numerami 1, 2 i 3.  

Przy znanej wartości unikatowego dla danego zegarka kąta λ (zwykle 50° - 52°) i 

zmierzonego czasu między imulsami 1 i 3  oznaczonego jako TH obliczana jest amplituda 

oznaczona jako A. 
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3. Pomiar 

Chronoskop umożliwia 2 główne metody pomiaru. Są to:  

- Pomiar akustyczny 

- Pomiar optyczny 

Do pomiaru akustycznego wykorzystywany jest dźwięk zegara wykrywany przez mikrofon 

piezoelektryczny. Do pomiaru metodą optyczną wykorzystuje się zasadę bariery świetlnej. 

Metoda pomiary może następować automatycznie według detekcji czujnika, lub być wybrana 

w ustawieniach urządzenia. 

3.1. Pomiar akustyczny 

 

Pomiar za pomocą wbudowanego mikrofonu 

Wbudowany w górną ścianę urządzenia mikrofon piezoelektryczny umożliwia pomiar 

akustyczny. Dla lepszej izolacji akustycznej jest on umieszczony na pięciomilimetrowej 

warstwie pianki. Analogowy sygnał odbierany z mikrofonu poddany zostaje cyfrowej filtracji 

szumów i zakłóceń, jednak ze względu na wysoką wrażliwość mikrofonu, należy unikać 

zbędnego hałasu podczas pomiaru. Należy też zauważyć, że pomiar przy uzyciu napięcia z 

baterii również pozwala uniknąć zbędnych zakłóceń mających źródło w zasilaniu prądem 

zmiennym.  

Na czas pomiaru należy położyć zegarek na mikrofonie. Bezpośredni kontakt metalowej 

obudowy zegarka z mikrofonem zapewnia optymalne przekazanie drgań. Przy 

umiejscowieniu zegarka na mikrofonie należy postępować na tyle ostrożnie, aby zegarek nie 

został odrapany przez metalową powierzchnię mikrofonu.  
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Pomiar przy pomocy zewnętrznego mikrofonu krokodylkowego  

 

Mikrofon krokodylkowy należy do akcesoriów opcjonalnych i nie jest załączany do zestawu 

sprzedaży standardowo.  

 

Piezoelektryczny mikrofon krokodylkowy służy również do pomiaru akustycznego. Należy on 

zostać podłączony do wyprowadzonej na przednią ściankę urządzenia gniazda 

mikrofonoweg. Po podłączeniu mikrofonu chronoskop przełącza źródło pomiaru 

akustycznego automatycznie na pomiar mikrofonem zewnętrznym. Mikrofon krokodylkowy 

może zostać zmocowany na obudowie zegara lub zegarka. Należy przy tym uważać, alby 

zegar nie został przy tym zadrapany lub uszkodzony. Mikrofon krokodylkowy zdaje 

wyjątkowo dobrze egzamin przy dużych zegarach. Należy pamiętać, że przy pomiarze 

akustycznym gong zegara znacznie zakłuca pomiar i powinien być, jeśli to możliwe, 

wyłączony na czas pomiaru.  

Mikrofon krokodylkowy nadaje chronoskopowi dużo elastyczności podczas pomiaru. Jest też 

wyjątkowy przydatny, jeśli pomiar należy przeprowadzić w różnych pozycjach zegara. 

Mikrofon ten jest też lepiej odizolowany akustycznie od zakłóceń niż mikrofon wbudowany.  

 

Mikrofon krokodylkowy 

 

Ustwienie wrażliwości wzmacniacza 

Umiejscowiona na przedniej ściance urządzenia gałka regulacji wzmocnienia pozwala na 

ustalenie optymalnego ustawienia wzmacniacza przy pomiarze metodą akustyczną. Zaleca 

się rozpoczęcie pomiaru z minimalnym wzmocnieniem ze stopniowym jego zwiększaniem.  

Optymalny poziom uzyskiwany jest zwykle w wyśrodkowanej pozycji gałki. Do ustawienia 

optymalnego wzmocnienia zaleca się obserwację sygnału na osi czasu (trzecia zakładka 

podczas pomiaru). Należy pamiętać, że przesterowanie wzmacniacza następujące po zbyt 

dużym wzmocnieniu, może wywołać drgania, które mogą zostać potraktowane przez 

chronoskop za cykliczne sygnały akustyczne.  
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3.2. Pomiar optyczny 

 

Czujnik optyczny należy do akcesoriów opcjonalnych i nie jest załączany do zestawu 

sprzedaży standardowo  

 

Do pomiaru metodą optyczną wykorzystuje się zasadę 

bariery świetlnej, gdzie wahadło bądź wsazówka zegara 

przerywa promień światła wysyłany z diody nadającej 

światło podczerone do fotodiody. Przerwanie sygnału 

odbierane jest przez urządzenie jako sygnał. Promień 

światła używany do pomiaru jest promieniem 

podczerwonym niewidocznym dla oczu. Czujnik 

optyczny należy podłączać do czteropinowego gniazda 

MiniDIN wyprowadzonego na tylnej ściance urządzenia. 

Podczas pomiaru należy unikać zbędnęgo światła, 

ponieważ może ono zawierać promienie w zakresie 

podczerwieni a tym samym zakócać pomiar.  

Czujnik optyczny 

Optyczny pomiar wahadła 

Czujnik optyczny najczęściej używany jest do pomiaru przez detekcję ruchu wahadła. W tym 

celu należy umieścić czujnik optyczny w taki sposób, aby ruch wahadła przebiegał pomiędzy 

skośnie zakończonymi światłowodami czujnika. Przebiegające w tym miejscu wahadło 

przerywa promień światła podczerwonego, co odbierane jest jako sygnał.  

Optyczny pomiar wskazówki minutowej 

Pomiar optyczny wskazówki przeprowadzany jest bezpośrednio przy tarczy zegara. Czujnik 

należy umieścić w taki sposób, alby promień światła przebiegający pomiędzy skośnie 

zakończonymi końcami światłowodów czujnika był cyklicznie przerywany przez wskazówkę 

minutową zegara. Metoda ta wymaga dłuższego pomiaru. Maksymalna długość pomiaru to 8 

godzin.  
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3.3. Podłączenie słuchawek 

Chronoskop wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe. Służy ono do bezpośredniego 

odsłuchu dźwięku zegarka. Głośność ustawiana jest wraz z regulacją czułości wzmacniacza 

przy użyciu gałki na przedniej stronie urządzenia. Przed użyciem należy zmniejszyć 

wzmocnienie do minimum po czym delikatnie podnosić je podczas pomiaru. Słuchawki 

należy trzymać zdala od mikrofonu aby uniknąć sprzężenia zwrotnego.  

UWAGA: Zbyt głośny odsłuch może szkodzić słuchowi.   

 

3.4. Pomiar zewnętrznymi czujnikami 

Aktywne czujniki zewnętrzne przystosowane do pomiaru przy użyciu 

chronoskopu należy podłączać do czteropinowego gniazda MiniDIN 

wyprowadzonego na tylnej ściance urządzenia. Zezwala się na użycie 

jedynie oryginalnych akcesoriów. Należy stosować się do zaleceń z 

instrukcji załączanej do opcjonalnych akcesoriów.  

 

3.5. Budowa menu 

Poniższy grafika przedstawia pogląd na budowę menu urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia 

Menu główne 

Ustawienie udrzeń 

Zapis 

częstotliwości 

 

Start pomiaru 

 

Kalibracja 

Oscylatora 

Ostatni pomiar 

Wybór języka 

Podświetlenie (WŁ/WYŁ) 

Wybór źródła pomiaru 

Ustawnienie kąta λ 

Integracja czasowa (WŁ/WYŁ) 

Ustawnienie częstotliwości 

Podgrzewanie osc. (WŁ/WYŁ) 

Informacje o 

urządzeniu 
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3.6. Start pomiaru i opis pól dotykowych 

Start pomiaru automatycznie rozpoczyna się w trybie danych liczbowych. Po rozpoznaniu 

cyklicznych sygnałów chronoskop automatycznie rozpoczyna wyświetlanie wyników pomiaru. 

Zakłócenia podczas pomiaru lub brak cyklicznego sygnału sygnalizowane są czerwoną 

diodą. Podczas pomiaru możliwe jest przełączanie między następującymi trybami 

wyświetlania wyników pomiaru:  

 

Tryb wartości liczbowych 

 

Tryb diagramu 

 

Tryb osi czasu 

 

Analiza impulsu 

 

Inne ikony 

 

Restart pomiaru.  

Pomiar zostaje zresetowany i rozpoczyna się od nowa.  

 

Tryb pomiaru amplitudy: automatyczny / ręczny (zob. tryb „Analiza impulsu”) 

 

 

Wyjście 

Pomiar zostaje zakończony. Urządzenie powraca do menu głównego. 
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3.7. Pomiar – tryb numeryczny 

 

 

Wartości numeryczny 

R: Chód [mm:ss.f /24h] 

BR: Wynik uderzeń [/h] / Uderzenia referencyjne [/h] 

TP: Czas cyklu [ms] 

T3: Długość TH (zob. podstawy teoretyczne) 

E: Błąd pomiaru [ms] 

A:  Amplituda 

 Temperatura oscylatora kwarcowego 

T: Czas niezakłóconego pomiaru / ilość uderzeń 

Ikony 

Podczas pomiaru wyświetlane są ikony informujące o stanie i jakości pomiaru: 

 

 Źródło pomiaru: akustyczne 

 Źródło pomiaru: optyczne 

 Szukanie cyklicznych impulsów 

 Pomiar właściwy 

 Zakłócenie  

 Pomiar z integracją czasową 

 Brakujący sygnał  
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3.8. Pomiar – Tryb diagramu 

Podczas pomiary w trybie diagramu wynik pomiaru jest wyświetlany w formie grafu. Podczas 

pomiaru zmierzony czas cyklu porównywany jest z cyklem idealnym dla danej liczby 

uderzeń. Jeśli zmierzony cykl jest identyczny z idealnym, kolejny punkt krzywej grafu 

wyświetlany jest bezpośrednio obok, co wraz z przebiegiem pomiaru tworzy idealnie prostą 

poziomą linię. Przy przyspieszonym chodzie zegarka impuls nadchodzi zbyt prędko i 

kolejny punkt linii wyświetlany jest odpowiednio powyżej poprzedniego – linia zaczyna 

kierować się ku górze. Zbyt późno nadchodzący impuls wyświetlany jest odpowiednio 

poniżej poprzedniego, co sprawia, że linia zaczyna opadać.  

 

 

 

 

Linia diagramu przedstawia nie tylko chód, ale również nieregularności chodu zegarka 

oraz błąd pomiaru.   
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Przykładowe wykresy graficzne 

Na poniżej przedstawionych grafikach przedstawione są przykładowe zachowania chodu. 

Grafiki przedstawiają stan wyidealizowany i służą jedynie wyobrażeniu zależności chodu z 

grafem. W rzeczywistości występuje zazwyczaj kombinacja różnych błędów.  

 

   

Idealny chód zegara   Zegar się późni   Zegar się spieszy 

  

   

Lekki błąd pomiaru  Duży błąd pomiaru   Błąd pomiaru ze spóźnieniem 

  

  

Błędy cykliczne   Zakłócenia pomiaru  Rozpędzanie się zegara 

  

   

Prawdopodobnie niewłaściwie Wybrane uderzenia  Wybrane uderzenia 

wybrane uderzenia   za niskie (2x)   za wysokie (2x) 
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3.9. Pomiar – Wykres osi czasu  

Wykres impulsów na osi czasu 

W trybie osi czasu impulsy wyświetlane są na osi czasu wyświetlonej w środkowej części 

wyświetlacza. Wyświetlona oś wyświetla impulsy ostatniej sekundy pomiaru. Najmniejszy 

podział na osi odpowiada długości 50 ms, jeden pixel odpowiada 10ms.  

. 

 

  

 

Grafika chodu długoterminowego 

Grafika chodu długoterminowego pozwala na obserwację zachowania chodu na dłuższej 

przstrzeni czasu. Grafika chodu zostaje zrestartowana kiedy nastąpi jeden z następujących 

warunków: 

• Pomiar zostaje ręcznie zrestartowany 

• Podczas pomiaru automatyczne wykrywanie uderzeń wykrywa zmianę uderzeń 

referencyjnych 

• Podczas pomiaru występuje duże zaburzenie sygnału 

• Pomiar zostaje ręcznie zakończony 

Grafika wyświetlana ponad punktowaną linią przedstawia pozytywne wartości chodu, 

podczas gdy negatywny chód przedstawiany jest poniżej. Grafika przedstawia całościowy 

przebieg pomiaru. Im dłuży jest przedstawiony pomiar, tym rzadziej dodawane są nowe 

wartości.  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

zakłócenie Sygnał 

Kursor 

Oś czasu 

Czas całęgo pomiaru T (graficznie) 

Maksymalny zarejestrowany chód (graficznie) 

Wartości liczbowe obserwacji chodu 

Minimalny zarejestrowany chód (graficznie) 
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3.10. Pomiar – Analiza impulsu 

Analiza impulsu pozwala na dokładną analizę uderzenia. Impulsy są wyświetlane po 

rozpoznaniu cykliczności. Szerokość wyświetlanej grafiki odpowiada długości czasu 100 ms.  

 

 

 

Ręczne ustawienie długości czasu TH 

Przyciski  i  pozwlają na przełączenie trybu ustalania czasu TH między 

automatycznym a ręcznym. Wartość ta jest miarodajna dla pomiaru Amplitudy (zob. 

Podstawy teoretyczne). TH mierzone jest między pierwszym a trzecim szczytem sygnału i 

ograniczony jest klamrami (zob. grafika). Aby okres ten wyznaczyć ręcznie należy przełączyć 

tryb na ręczny (M) oraz ręcznie przesunąć klamry na zamrożonej grafice uderzenia. 

Zachowana w ten sposób wartość TH utrzymuje się do wystąpienia jednego z poniższych 

warunków: 

 

• Przełączenie z powrotem do trybu automatycznego     

• Pomiar zostaje ręcznie zresetowany     

• Pomiar zostaje zakończony      

 



 

Chronoskop CHR-9 Timegrapher Bedienungsanleitung www.CHRONOSKOP.com 21 

3.11. Optyczny pomiar wskazówki minutowej 

 

Przy pomiarze optycznym wskazówki minutowej rejestrowane są cykle czasu pomiędzy 

momentami przekroczenia przez wskazówkę minutową bariery świetlnej czujnika 

optycznego. Każdy ze zmierzonych cykly wyświetlony jest na liście. Ze średniej zebranych 

pomiarów wyliczany jest chód zegara i wyświetlany zostaje pogrubioonym drukiem w górnej 

części ekranu.  

 

Ten sposób pomiary pozwala na pomiar o długości 

od jednej do ośmiu godzin.  
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4. Ustawienia 

Do ustawień wchodzi się bepośrenio z menu głównego. Ustawienia posortowane są na 

kształt zakładek, po 3 zakładki na jednym ekranie. Do kolejnych trzech wchodzimy przez 

„NEXT“. Prawa strona ekranu pokazuje aktualnie edytowane ustawienia. Pole „SAVE/ 

ZAPIS” określa, czy ustawienia mają być zachowane w urządzeniu na stałe. Wyjście z 

ustanień następuje przez pole „OK“.  

4.1. Wybór języka 

W tej zakładce następuje wybór języka obsługi 

urządzenia. Po kolei wyświetnale są języki: angielski, 

niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i polski.  

 

4.2. Wybór źródła 

Wybór źródła pozwala wybrać między następującymi:  

 

Automatyczny wybór źródła 

Na podstawie podłączonego czujnika wybór źródła 

następuje automatycznie. 

Pomiar akustyczny 

Pomiar czerpie źródło sygnału z wbudowanego mikrofonu piezoelektrycznego lub 

podłączonego mikrofonu pasywnego (przednie gniazdo mini Jack).  

Pomiar zewnętrznym czujnikiem 

Pomiar poprzez aktywny czujnik podłączony do czterozłączowego gniazda miniDIN 

wyprowadzonego na tylnej ściance urządzenia.   
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4.3.  Ustawienie uderzeń 

W zakładce ustawienia uderzeń wybierane są uderzenia 

referencyjne pomiaru. Opcje wyboru: 

- Automatyczne (uderzenia referencyjne 

wyznaczane są automatycznie) 

- Wybór z tabeli zapisanych w urządzeniu najbardziej popularnych uderzeń.  

- Wybór manualny z możliwością zapisu indywidualnej wartości uderzeń.  

- Zapisana w urządzeniu wartość uderzeń.  

 

Zmiana opcji oraz wartości następuje przez strzałki  

Automatyczny wybór uderzeń 

Przy automatycznym wyborze uderzeń chronoskop wybiera uderzenia z zapisanej listy 

uderzeń na podstawie wykrytej cykliczności impulsów. Wybór następuje między 

następującymi uderzeniami: 3600, 6000, 7200, 9000, 12000, 14400, 17280, 18000, 19800, 

21600, 27000, 28800 und 36000. Przy automatycznym wyborze uderzeń wyświetlana jest 

litera „A“ przy uderzeniach referencyjnych podczas pomiaru.  

Wybór z tabeli 

W tej opcji do manualnego wyboru oferowane są wartości uderzeń: 3600, 6000, 7200, 9000, 

12000, 14400, 17280, 18000, 19800, 21600, 27000, 28800 und 36000. 

Manualny wybór uderzeń / zapis 

W tej opcji dozwolony jest ręczny wybór każdej wartości uderzeń między 1800 a 35000. Jeśli 

zaznaczona zostaje kratka zapisu uderzeń, wybrana wartość zostaje zapisana na urządzeniu 

jako indywidualna.  

Zapisana wartość uderzeń 

Jako zapisana wartość wyświetla się wartość zapisana przy ostatnim wyborze manualnym.  

 

 

Przez wybór pola „NEXT“ wyświetlają się kolejne zakładki ustawień. 
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4.4. Integracja czasowa 

Włączona integracja czasowa sprawia, że wynik 

pomiaru jest średnią wartością obliczoną od początku 

niezakłóconego pomiaru. Wyłączona integracja 

czasowa sprawia, że jako wynik wyświetlana jest 

chwilowa wartość pomiaru. Umożliwia to regulację 

zegara podczas pomiar.  

4.5. Ustawienie kąta λ 

Opcja umożliwia ustawienie indywidualnego kąta λ 

zegarka. Wartość ta oscyluje zwykle pomiędzy 50° a 

52°. Wartość fabryczna urządzenia wynosi 51° gesetzt.  

 

4.6. Podświetlenie wyświetlacza 

Dla wydłużenia pracy na bateriach umożliwia się opcję 

wyłączenia podświetlenia wyświetlacza podczas 

pomiaru.  

 

 

 

Przez wybór pola „NEXT“ wyświetlają się kolejne zakładki ustawień. 
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4.7. Ustawienia częstotliwości oscylatora 

Przy braku możliwości kalibracji wewnętrznego 

oscylatora kwarcowego urządzenia istnieje możliwość 

ręcznego ustawienia jego częstotliwości. Jeśli 

urządzenie wykazuje zbyt długie opóźnienie zegarka 

względem rzeczywistej wartości, należy ustawić wyższą 

częstotliwość (ok. 185Hz na 1s/dzień). Analogicznie 

należy ją zmniejszyć przy zbyt dużej wartości pozytywnej chodu. Należy jednak pamiętać, że 

chwilowy chód zegarka niekoniecznie odzwierciedla jego długoterminowe zachowanie.  

4.8. Podgrzewanie oscylatora kwarcowego 

Stabilność częstotliwości oszylatora kwarcowego w 

nieznacznym stanie uzależniona jest od temperatury 

otoczenia. Dla uzyskania maksymalnie możliwej 

dokładności pomiaru oscylator jest w kontrolowany 

sposób podgrzewany i trzymany w stałej 

temperaturze. Opcję tę należy wybrać, jeśli pomiar 

ma miejsce w zmiennych warunkach temperaturowych. Aktualna temperatura oscylatora 

wyświetlona jest na wyświetlaczu. Przy włączonym ogrzewaniu wyświetlona jest również 

temperatura referencyjna. W tej zakładce ogrzewanie może zostać włączone lub wyłączone. 

Przy włączonym ogrzewaniu zaświeca się zielona diode LED na przedniej ściance 

urządzenia a faza rozgrzewania sygnalizowana jest miganiem diody żółtej.  

 

Przez wybór pola „NEXT“ przenosi do pierwszych zakładek ustawień. 
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5. Kalibracja oscylatora kwarcowego 

 

Odbiornik radiowy sygnału DCF77 należy do akcesoriów opcjonalnych i nie jest załączany do 

zestawu sprzedaży standardowo.  

 

Ogólne informacje do sygnale DCF44 

Kalibracja częstotliwości wewnętrznego oscylatora odbywa się poprzez porównanie z 

sygnałem zegara atomowego w Mainflingen przy Frankfurcie nad Menem. Sygnał ten 

emitowany jest sygnałem radiowym. DCF77 jest sygnałem czasowym emitowanym na falach 

długich o częstotliwości 77,5 kHz. Informacja o czasie wysyłana w formie kodowanej. 

Informacje o kolejnej minucie kodowane są w ciągu 59 sekund (59 krótkich lub długich 

sygnałów). Zasięg fal radiowych wynosi do około 2000 km w promieniu od Mainflingen.  

 

 

Dostęp do kalibracji możliwy jest 

bezpośrednio z menu głównego. Do kalibracji 

urządzenia podłączyć należy moduł DCF77 

za pomocą czterożyłowego kabla mini-DIN. 

Dla lepszego odbioru sygnału radiowego 

odbiornik należy umieścić możliwie w pobliżu 

okna.  

 

 

UWAGA! Odbiór sygnału radiowego uzależniony jest od lokalizacji geograficznej. Odbiór w 

odległości większej niż 700 km od Frankfurtu nad Menem nie jest gwarantowany! Nie 

podłączać urządzenia lub odbiornika do innych urządzeń, zwłaszcza z wyjściem S-Video! 

Niebezpieczeństwo zniszczenia!  
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Po podłączeniu odbiornika kalibracja zaczyna się automatycznie. Wyświetlone zostają 

następujące wartości: 

• Aktualna częstotliwość oscylatora 

• Wynik pomiaru długości sygnału DCF77 [s] 

(Idealnie: 1.000 s) 

• Wynik pomiaru: częstotliwość oscylatora 

• Szacowana dokładność [ s / rok ] 

W dolnym prawym rogu wyświetlona jest liczba impulsów dotychczasowego pomiaru.  

 

Ze względu na stosunkowo niską uwarunkowaną pogodowo dokładność momentu 

nadchodzącego sygnału kalibracja powinna trwać co najmniej godzinę. Zaleca się 

dwunastogodzinny czas kalibracji. Wynik obliczonej częstotliwości jak i jej dokładność 

aktualizowany i wyświetlany jest przez cały czas kalibracji. Przycisk "Save/Zapis" przejmuje 

aktualny wynik kalibracji i zapisuje go w pamięci urządzenia. Pole to otrzymuje jednak swoją 

funkcję dopiero po uzyskaniu wystarczającej dokładności.  

 

Przy przeprowadzaniu pomiarów przy niezmieniającej się temperaturze otoczenia, kalibracja 

nie jest konieczna. 
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6. Wykaz informacji 

Dostęp do wykazu informacji o urządzeniu oraz o ostatnim pomiarze znajduje się na ekranie 

menu głównego.  

6.1. Informacje o urządzeniu 

W zakładce informacji o urządzeniu znajduje się wykaz najważniejszych informacji o 

urządzeniu: 

• Wersja oprogramowania 

• Wersja sprzętu 

• Częstotliwość oscylatora kwarcowego 

• Wysokość napięcia zasilania 

• Temperatura oscylatora kwarcowego 

 

6.2. Ostatni pomiar 

W zakładce „Ostatni pomiar” znajdują się najważniejsze wartości liczbowe ostatniego 

pomiaru. Wartości te ulegają wykasowaniu po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.  
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7. Oprogramowanie „Chronoport 2.0“ 

 

7.1. Informacje ogólne 

Oprogramownie „Chronoport 2.0“ umożliwia przesyłanie danych podczas pomiar wraz z 

grafiką, zapisywanie pomiarów jako projekt oraz wydruk raportów pomiaru. Oprogramowanie 

to jest udostępnione do ściągnięcia na stronie www.CHRONOSKOP.com  

 

7.2. Wymagania systemowe 

Dla zainstalowania oprogramowania „Chronoport 2.0” wymagany jest komputer PC z 

systemem „Windows 98 SE“ lub nowszym oraz wtyczką „Microsoft .NET Framework”.  

 

7.3. Podłączenie chronoskopu do komputera 

Do podłączenia chronoskopu do komputera potrzebne jest wolne gniazdo USB, do którego 

urządzenie podłączane jest kablem załączonym do kompletu. Chronoskop łączy się z 

komputerem bezpośrednio z menu głównego. Po połaczniu z komputerem i rozpoznaniu 

łącza wyświetlacz chronoskopu pokazuje informację „USB-Mode”.  

http://www.chronoskop.com/
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7.4. Instalacja oprogramowania 

W celu zainstalowania oprogramowania należy uruchomić plik Autorun.exe ze 

ściągniętego folderu. Po uruchomieniu powinno pojawić się poniżej wyświetlone okno.  

 

 

 

Instalacja uruchamia się po kliknięciu na pole „Install application”.  

 

 

W kolejnym kroku wybieramy język instalacji 

oprogramowania.  
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Okno powitalne wprowadza 

użytkownika w instlację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcjonalnie istnieje możliwość 

zmiany folderu instalacji 

oprogramowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrót „Chronoport” dodawany 

zostaje do menu startowego 

systemu Windows.  
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Po przejściu wstępnych kroków i 

kliknięciu pola „Next” rozpoczyna 

się właściwa instalacja 

oprogramowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po udanej instalacji skrót dostępny 

jest w menu startowym.  
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7.5. Uruchomienie oprogramowania z nośnika 

Program „Chronoport 2.0“ może być uruchamiany z nośnika bez konieczności instalacji na 

komputerze. W tym celu należy przy okienu startowym (zob.7.4) wybrać opcję uruchomienia 

z nośnika. 

7.6. Budowa okna głównego programu 

Okno główne programu „Chronoport 2.0“ składa się z trzech głównych sekcji: okienka 

graficznego, pól wartości liczbowych pomiaru oraz polem tekstowym informującym o statusie 

pomiaru.  

 

 

 

Wartości 

liczbowe 

pomiaru 

Okno diagramu 

graficznego 

Pola menu 

Pole tekstowe 

statusu pomiaru 

Status łącza z 

komputerem PC 

Start/Stop 

pomiaru 

Belka 

nawigująca po 

grafice 
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7.7. Budowa menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File 

„Open / Otwórz”     – Otwieranie projektu wcześniejszego pomiaru. 

„Save / Zapis”  – Zapis wyników pomiaru wraz z grafiką jako projekt 

„Print / Wydruk”     – Wydruk raportu pomiaru 

„Print preview / Podgląd wydruku”   – Podgląd raportu pomiaru 

„Printer setup / Ustawienia drukarki”  – Ustawienia druku 

„Exit / Koniec”     – Zamknięcie programu 

Settings / Ustawienia 

„Language / Język“     – Ustawienia języka obsługi programu 

Help / Pomoc 

„Help / Pomoc“      – Wykaz pomocy obsługi oprogramowania 

„About.. / O programie..“     – Informacje o wersji oprogramowania 
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7.8. Pomiar w trybie „USB” 

W pierwszej kolejności należy podłączyć chronoskop kablem miniUSB do komputera z 

zainstalowanym oprogramowaniem „Chronoport 2.0” oraz uruchomić oprogramowanie, a 

następnie uruchomić urządzenie i pozostawić je w menu głównym. Po prawidłowym 

rozpoznaniu łącza na ekranie chronoskopu pojawia się informacja „USB-Mode” a w lewym 

dolnym rogu okna programu Chronoport pojawia się napis „connected” sygnalizujący 

prawidłowe połączenie. Od tego momentu chronoskop sterowany jest tylko z poziomu 

komputera. Wszelkie ustawienia pomiaru takie jak np. uderzenia powinny zostać do tego 

momentu dokonane na samym chronoskopie. Po przyciśnięciu przycisku „Start” rozpoczyna 

się pomiar. W odróżnieniu od pomiaru na urządzeniu, pomiar przy pomocy komputera 

zezwala na długoterminowy zapis grafu. Belka nawigująca pozwala na podgląd grafiki z 

całego czasu pomiaru. Przycisk „Stop” zatrzymuje pomiar i pozwala na wydruk i zapis 

projektu.  

 

7.9. Raporty pomiarów 

Wszystkie wartości numeryczne pomiaru wraz z grafiką mogą zostać utrwalone na nośniku 

jako projekt i otworzone później w niezmienionej postaci. Pliki projektów programu 

„Chronoport“ otrzymują rozszerzenie „chp“. Przy zapisie projektu automatycznie 

proponowana jest nazwa składająca się z daty oraz godziny pomiaru, np.:   

2017-11-29_23-59.chp 
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7.10. Wydruk raportów pomiarów 

 

Wydruk raportu pomiaru mieści się w formacie A4 i zawiera wszystkie informacje projektu: 

  

 

7.11. Odinstalowanie oprogramowania 

W celu odinstalowania oprogramowania „Chronoport 2.0“ należy użyć skrótu “Uninstall 

Chronoport“ z menu startowego systemu Windows.   
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