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1. Opis 

 

Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych 

urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół  

MODBUS-RTU. Aktualny szczegółowy wykaz kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronie 

www.apar.pl/oprogramowanie-dla-automatyki/arsoft-wz2.html 

 

Możliwości programu: 

• rejestracja danych pomiarowych z wcześniej ustaloną częstotliwością próbkowania 

• reprezentacja graficzna (wykresy) zarejestrowanych danych  

• możliwość odczytu zarejestrowanych danych w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel 

oraz OpenOffice Calc 

 

2. Wymagania sprzętowe: 

 

• system operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7 

• procesor i ilość pamięci RAM zgodne z zaleceniami producenta systemu operacyjnego 

• w zależności od rodzaju interfejsu wykorzystywanego do komunikacji z urządzeniem: 

− interfejs RS232: port COM RS232 

− interfejs RS485: port COM RS485  

 

W przypadku braku wolnych portów szeregowych COM można skorzystać również z dostępnych na 

rynku adapterów USB na RS232/RS485, przy czym w przypadku sieci RS485 zaleca się 

wykorzystanie adapterów z separacją galwaniczną. 

 

3. Instalacja 

 

W celu zainstalowania oprogramowania należy uruchomić program „Setup_ARSOFT-WZ2_x.x.exe” 

(gdzie x.x to numer wersji) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Program 

instalacyjny pozwala na wybór folderu docelowego (domyślnie „C:\Program Files\ARSOFT\WZ2”) oraz 

stworzenie skrótów w folderze Menu Start i pulpicie. Po instalacji, podczas pierwszego uruchomienia, 

należy w oknie Konfiguracja ustawić parametry sieci MODBUS. 

 

4. Okno główne 

 

Okno główne zawiera elementy umożliwiające podłączenie aplikacji do sieci MODBUS, edycję 

parametrów podłączonych urządzeń, oraz wizualizację pomiarów. 

 

Panel monitorowania  - podgląd wartości mierzonej lub 
skrócone komunikaty błędów, po prawej stronie jednostka 

miary wartości mierzonej. Status monitorowania i 
rejestracji, przycisk konfiguracji urządzenia

Panel urządzenia  - kolejno przyciski: włączenia transmisji, 

konfiguracji programu, przeglądania zapisanych plików

Pasek statusu  - wyświetla informacje o parametrach 

transmisji: nazwa portu szeregowego, prędkość transmisji, 
adres MODBUS urządzenia

Panel log  - rejestr zdarzeń oraz komunikaty błędów

 
5. Konfiguracja programu 
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Wszystkie ustawienia konfiguracji programu i transmisji zawarte zostały w oknie Konfiguracja. 

Okno zawiera dwie zakładki Ogólne oraz Konfiguracja kanałów przedstawione na rysunkach poniżej. 

 

 
 

Zakładka Ogólne: 

 

 Ilość aktywnych kanałów: ilość rejestrowanych wartości mierzonych (dla urządzeń 

umożłiwiających pomiar kilku wartości, np wilgotności i temeperatury, każda wartość 

mierzona traktowana jest jako osobny kanał), 

 Konfiguracja portu: numer portu COM oraz prędkość transmisji, przed wyborem należy 

sprawdzić czy wszystkie urządzenia w sieci MODBUS obsługują wybraną prędkość, 

 Okres: okres z jaką odbywać będzie się monitorowanie urządzeń (monitorowanie rozumiane 

jako wyświetlanie pomiarów w oknie głównym programu) oraz rejestracja pomiarów do pliku, 

 Prorytet procesu: dla systemów Windosw 2000/XP/Vista/7 możliwość przypisania prirorytetu 

programu w systemie operacyjnym (domyślnie normalny), 

 Rejestracja: wybór katalogu do którego będą zapisywane pliki oraz formatu nazwy plików. 

Można również ustawić brak zapisu plików z niewielką ilością pomiarów – funkcja [rzydatna 

podczas testowania. 

 Drukarka: wybór drukarki, opcji wydruku oraz możliwość ustawienia wydruku automatycznego 

po okreśłonej liczbie pomiarów, 

 Log – opcja możliwości zapisu pliku z zarejstrowanym i zdrzeniami. 
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Zakładka Konfiguracja kanałów: 

 Globalna zmiana wartości: panel  służy do szybkiej konfiguracji wielu kanałów 

przypisanych do urządzeń o podobnej konfiguracji . Urządzenia powinny posiadać ciągłą 

numerację adresów MODBUS oraz ten sam adres monitorowanego rejestru. Po wpisaniu 

odpowiednich wartości i wciśnięciu przycisku Zastosuj wszystkie kanały zostaną 

skonfigurowane automatycznie. 

 Wartości bieżące: panel do indywidualnej konfiguracji każdego kanału. Należy pamiętać 

o wpisaniu adresu MODBUS dokładnie tego samego jak w powiązanym urządzeniu. Adres 

rejestru znajduje się w instrukcji obsługi dla danego typu urządzenia w rozdziale 

dotyczącym protokołu MODBUS (dla urządzeń jednokanałowych adres rejestru zawsze 

wynosi 0). 
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6. Uruchamianie i inicjalizacja transmisji 

 

Po uruchomieniu program automatycznie otwiera port COM i wysyła zapytanie do urządzenia 

o adresie zapisanym w oknie Konfiguracja. W przypadku odpowiedzi urządzenia następuje rozp  
oznanie jego typu, zostaje załadowana odpowiednia dla typu lista parametrów i rozpoczyna się 

monitorowanie wartości mierzonej z ustalonym okresem.  Jeśli program nie rozpozna typu urządzenia 

zamiast nazw na liście parametrów zostają wyświetlone komunkat brak cfg. Sytuacja tak może 

wystąpić gdy instalator aplikacji ARSOFT-WZ2 zawiera nieaktualny plik konfiguracyjny. W celu 

aktualizacji pliku należy skontaktować się z software@apar.pl.  

W przypadku braku lub błędnej odpowiedzi możliwe są komunikaty: 

− błąd otwarcia portu – port COM jest używany przez inną aplikację lub nie istnieje. Należy 

upewnić się czy wybrano w konfiguracji odpowiedni port lub w przypadku stosowania 

adapterów USB/RS lub Ethernet/RS adapter został poprawnie podłączony i skonfigurowany. 

− brak odpowiedzi urządzenia – należy sprawdzić czy w urządzeniu i programie ustawiono 

jednakowe prędkości transmisji i adresy MODBUS. 

− błędne CRC – zakłócenia linii lub dwa urządzenia w sieci MODBUS mają ustawione takie 

same adresy i próbują odpowiedzieć równocześnie. 

 

7. Edycja parametrów 

 

W celu edycji parametrów należy: 

− z listy paremetrów wybrać parametr, 

− w oknie wartości wpisać lub wybrać z listy odpowiednia wartość, 

− wcisnąć przycisk zatwierdzania. 

 

Zmiana parametru zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem w oknie Log. Edycja 

parametrów nie jest możliwe w trakcie rejestracji. 

 

Uwaga! Zmiana  parametrów związanych z transmisją ma również wpływ na konfigurację programu: 

− prędkość transmisji (br) – zmiana wartości parametru powoduje zatrzymanie transmisji 

(monitorowania), w celu ponownego połączenia należy ręcznie ustawić prawidłową wartość w 

oknie Konfiguracja; 

− adres MODBUS (Addr) - zmiana wartości parametru powoduje automatyczną zmianę adresu 

w konfiguracji programu i monitorowanie jest kontynuowane dla nowej wartości. 

 

Panel edycji pozwala również na zapis i odczyt całej konfiguracji z pliku tekstowego. Plik zawiera 

kolejno wszystkie wartości parametrów i jego zawartość może być zmieniana dowolnym  edytorem 

tekstowym.  
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8. Przegląd zapisanych plików 

 
Program ARSOFT-WZ2 umożliwia przeglądanie zapisanych plików. Po otwarciu okna podgląd jest 
generowany po dwukrotnym kliknięciu nazwy pliku na liście po lewej stronie. Domyślnie generowany 
jest podgląd całego okresu rejestracji. Zmiana zakresu, podgląd w przód i w tył możliwy jest za 
pomocą kontrolek umieszczonych pod wykresem. 

 
 
 

 


