
Scientific Bulletin of Chełm
Section of Mathematics and
Computer Science
No. 1/2009

AKWIZYCJA I OBRÓBKA DANYCH POMIAROWYCH
SPEKTROMETRU TOF-MS

SŁAWOMIR MAŁYSZ, MARCIN SMOLIRA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Streszczenie. Niezbędnym elementem każdego nowoczesnego urządzenia badawcze-
go jest komputer ułatwiający zbieranie i obróbkę uzyskiwanych danych eksperymental-
nych. Przedmiotem prezentowanego artykułu jest aplikacja wspomagająca przechwy-
tywanie i przetwarzanie danych otrzymywanych w wyniku pomiaru mas badanych mo-
lekuł, przez Spektrometr RTOF MS.

1. Wstęp

Głównym założeniem wykonanej przez autora aplikacji, była komunikacja komputera
z oscyloskopem HP 54615B, pozyskanie jego ”nastaw” i danych pomiarowych (wyświe-
tlanego widma), które otrzymuje w trakcie komunikacji ze spektrometrem TOF-MS
(ang. Reflectron Time of Flight Mass Spectrometer), oraz wstępna obróbka i wyświetle-
nie widma.

Dołączone do oscyloskopu oprogramowanie w formie dodatku do Microsoft Excel, co
prawda pozwalało na pobranie danych, lecz ich przygotowanie do dalszej obróbki było
pracochłonne.

Napisana aplikacja zapewnia automatyczną wstępną obróbkę danych uzyskanych
z oscyloskopu. Umożliwia ona również wyświetlenie widma czasu i masy po obróbce
oraz jego obwiedni górnej w formie graficznej, jak i zapisanie otrzymanych informacji
do pliku tekstowego. Zapisane w ten sposób dane użytkownik może zaimportować do
innego, komercyjnego oprogramowania, celem dalszej obróbki. W trakcie projektowania
aplikacja została wzbogacona o nowe, podręczne funkcje, takie jak wyświetlanie ma-
sy, czasu i napięcia pojedynczego piku na oscylogramie oraz możliwość powiększania
otrzymanego przebiegu.

2. Koncepcja działania i implementacja aplikacji

2.1. Środowisko programistyczne. Cała opisywana aplikacja została zaimplemen-
towana w języku C++, w środowisku Borland C++ BuilderTM Personal Version 6.0.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VIII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
29 - 30 maja 2009 r.)
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Zaletą tego narzędzia przy implementacji aplikacji jest łatwość użycia języka C++ oraz
wykorzystanie wizualnej, obiektowej biblioteki komponentów.

2.2. Implementacja połączenia i komunikacji z urządzeniem. Aby zaimplemen-
tować połączenie urządzenia z komputerem PC, autor aplikacji przeanalizował specy-
fikację urządzenia HP 54615B. Urządzenie obsługuje połączenie poprzez port RS-232,
z następującymi parametrami:

- szybkość połączenia: 1200, 2400, 9600, lub 19,200b/s,
- bity stopu: 1,
- kontrola parzystości: Brak,
- protokół: DTR lub XON/XOFF,
- bity danych: 8.

Aplikacja w każdym momencie umożliwia ”zwolnienie” portu za pomocą odpowied-
niego przycisku, co pozwala na dostęp do urządzenia innemu oprogramowaniu. Ope-
racja ta jest poprzedzona komunikatem, dzięki któremu użytkownik może zrezygnować
z rozłączenia kanału komunikacji lub kontynuować. Zwolnienie portu następuje również
w chwili zakończenia pracy z aplikacją.

2.3. Wysyłka i odbiór danych. Podczas testowania aplikacji pod względem połącze-
nia z urządzeniem, autor programu napotkał kilka problemów - urządzenie, niezależnie
od specyfikacji nie wysyłało automatycznie znaku zakończenia nadawania danych, wy-
magało innych niż standardowo znaków XON i XOFF, jak również wymagało wysłania
przed ”paczką” danych z komendą, znaków specjalnych - zakończenia linii (0x0A), po-
wrotu karetki (0x0D) i znaku ”pustego”. Autor posłużył się darmowym monitorem portu
RS-232 (Free Serial Port Monitor), aby ”podsłuchać” komunikację urządzenia z oryginal-
nym oprogramowaniem, co pozwoliło zidentyfikować występujący problem w transmisji,
jak również zrozumieć zasadę ”rozmowy” urządzenia z komputerem.

Po wprowadzeniu do bufora wyjściowego portu RS-232 znaków specjalnych, aplikacja
”dokłada” do bufora komendę, która po wysłaniu powoduje określoną reakcję urządze-
nia. Komenda wraz ze znakami specjalnymi wysyłana jest do oscyloskopu.

Po wysłaniu danych do oscyloskopu następuje natychmiastowa odpowiedź urządzenia.
Aplikacja ”czeka” na zakończenie nadawania bitów danych, następnie sczytuje dane
z bufora wejściowego portu.

2.4. Zamiana danych otrzymanych na dane użyteczne w programie. Dane ode-
brane podczas transmisji z oscyloskopu, zapisywane są w buforze typu char. Oscylo-
skop wysyła dane do aplikacji w formie znaków ASCI, rozdzielone przecinkami. Każdy
z otrzymanego znaku zapisany jest w buforze, w osobnej komórce. Aby możliwa była
dalsza praca na otrzymanych danych, aplikacja ”wyszukuje” dane pomiędzy przecinkami
i umieszcza je w wektorze typu int, który z założenia języka C++ umożliwia dynamiczną
zmianę swojej wielkości, w zależności od ilości dopisanych do niego danych. Zastosowa-
nie wektora pozwoliło na ominięcie zakładania z góry wielkości tablicy, w której będą
przechowywane dane do obróbki. Aplikacja pobiera również od oscyloskopu informacje
o zakresie czasowym, opóźnieniu czasu, zakresie napięcia. Dane te zostają wykorzystane
do obliczenia wartości napięcia ściągniętego widma i jego zakresu czasowego.
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2.5. Obróbka danych. Otrzymane dane z oscyloskopu poddawane są wstępnej ob-
róbce. Autor zaimplementował algorytm przeliczający pobrane informacje na wartości
napięć, czasów, mas oraz ich obwiedni, wraz z reprezentacją graficzną tych wartości.
Aplikacja umożliwia również podgląd tych wartości dla pojedynczego piku pobranego
oscylogramu.

Po zakończeniu pobierania danych z urządzenia, aplikacja posiada jedynie współ-
rzędne pionowe pikseli badanego widma na wyświetlaczu oscyloskopu (wartości pików
zawierają się w zakresie od 1 do 255 - rozdzielczość pionowa oscyloskopu wynosi 256
pikseli), ilość punktów pomiarowych, zakres czasowy (oś pozioma) opóźnienie czasu,
zakres napięcia (oś pionowa) oraz informacje pobrane od użytkownika - czas w mikrose-
kundach i masa wzorcowa. Autor aplikacji, na podstawie tych danych, zaimplementował
algorytm przeliczania czasu przelotu jonów na ich masy.

Pierwszym etapem przy zamianie czasu na masę jest obliczenie współczynnika ”a”.
Aby móc tego dokonać potrzeba znać wartość napięcia przyśpieszającego Up, przy któ-
rym wykonany był pomiar oraz posiadać wzorcowe widmo masowe substancji o znanej
masie, wykonane przy takim samym napięciu przyśpieszającym Up. Korzystając ze wzo-
ru (1), należy wyznaczyć współczynnik ”a”, który służy do przekształcenia obrabianego
widma masowego, będącego funkcją czasu przelotu jonów na widmo masowe będące
funkcją m/z (masy do ładunku). Dla znanej masy substancji wzorcowej należy odczy-
tać czas przelotu jonów i wyliczyć ”a”:

(1) a =
m

z

1
t2
.

Ponieważ urządzenie nie pozwala na uzyskanie bezpośredniego dostępu do informacji
o czasie przypadającym pomiędzy kolejnymi punktami oscylogramu, aplikacja w dru-
gim etapie obróbki danych oblicza te wartości, na podstawie pełnej skali czasu dla okna,
podzielonej przez ilość pobranych punktów widma (daje to czas od jednej wartości piku
do kolejnej wartości), co następnie zostaje skorygowane o różnicę podstawy czasu, z ilo-
razem opóźnienia czasu i ilości działek na oscyloskopie (10 działek). Powyższą operację
przedstawia wzór:

(2) time =
(
timrange

wavpoin

)
+
(
timedel − timrange

10

)
,

gdzie:

time - czas pojedynczego punktu,
timrange - pełna skala czasu dla okna głównego, w sekundach,
wavpoin - ilość punktów oscylogramu,
timedel - opóźnienie czasu,
10 - ilość działek na oscyloskopie.

Indeks komórki wektora zawierającej informację o współrzędnej oscylogramu, pomno-
żony przez otrzymaną wartość, daje czas przypadający danemu pikowi. Dzięki takiej
operacji aplikacja uzyskuje rzeczywisty czas wyświetlanego oscylogramu na ekranie oscy-
loskopu. Następnym etapem obróbki jest obliczanie masy. Otrzymany czas pojedynczego
piku, podniesiony do kwadratu i pomnożony przez obliczony współczynnik ”a” daje je-
go masę. Operacja ta powtarzana jest dla każdej wartości widma, a wynik tej operacji
zapisywany do wektora, celem dalszej obróbki.
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Czwartym etapem obróbki pobranych danych jest reprezentacja otrzymanych wyni-
ków w formie graficznej. Napisana przez autora pracy aplikacja umożliwia wyświetlenie
wraz z funkcją powiększenia widma czasowego, widma masowego oraz szybkie przeli-
czenie i wyświetlenie ich obwiedni górnych, z możliwością przełączania się pomiędzy
widokami poszczególnych widm i obwiedni.

Utworzone oprogramowanie umożliwia również użytkownikowi odczytanie ”na żywo”
wartości napięcia, czasu i masy jednego piku. Aplikacja pobiera współrzędną poziomą
”kliknięcia” myszy na wyświetlony oscylogram, następnie po obróbce wyświetla odpo-
wiednie wartości w polach masa, czas i napięcie, w głównym oknie aplikacji. Obliczenie
i wyświetlenie wartości napięcia ”klikniętego” piku w przedstawionej funkcji jest reali-
zowane na bieżąco, poprzez iloczyn wartości danego piku (wartość piksela) z ilorazem
zakresu napięcia z maksymalną wartością piku, co przedstawia wzór:

(3) wavvolt =
(
chanrange

255

)
· i,

gdzie:

wavvolt - napięcie pojedynczego punktu na oscylogramie,
chanrange - pełna skala napięcia dla bieżącego kanału, w woltach,
i - pobrana wartość punktu oscylogramu,
255 - maksymalna możliwa wartość punktu oscylogramu.

Podobnie do napięcia, wartość czasu wybranego punktu na oscylogramie obliczana jest
tuż przed wyświetleniem, według schematu podanego w etapie drugim obróbki danych.
Zastosowanie przeliczania ”na bieżąco” wartości czasu i napięcia pozwoliło ograniczyć
konieczność tworzenia kolejnych wektorów z danymi, co przekłada się z kolei na mniejszą
ilość zajmowanej przez aplikację pamięci operacyjnej komputera.

2.6. Zapis wstępnie obrobionych danych do pliku. Autor aplikacji zaimplemen-
tował również możliwość zachowania otrzymanych wyników obróbki danych. Aplikacja
umożliwia zapis danych zarówno w formie graficznej (jako plik mapy bitowej systemu
Windows lub format wymiany plików JPEG), jak i w formie uporządkowanych danych
tekstowych, z domyślną nazwą składającą się z aktualnej daty i godziny.

Wartości mas badanego widma zachowywane są bezpośrednio z wektorów przechowu-
jących te dane, natomiast wartości czasu i napięcia przeliczane są ”na bieżąco” przed
zapisem, podobnie jak miało to miejsce w wyświetlaniu informacji bezpośrednio z wid-
ma. Jednocześnie z informacjami o widmach czasowym, masowym i ich obwiedniach
zapisywane są w osobnym pliku dodatkowe informacje pobrane z oscyloskopu oraz dane
potrzebne do odczytu przez napisaną aplikację zachowanych informacji w pliku.

2.7. Odczyt danych z pliku. Odczyt zapisanych danych w formie tekstowej reali-
zowany jest w dwóch etapach. W pierwszej części funkcji następuje odczyt informacji
potrzebnych do obliczania czasów i napięć - zakres czasowy osi poziomej, ilość punktów
pomiarowych, zakres napięcia osi pionowej dla kanału pierwszego i drugiego oraz opóź-
nienie czasu. W kolejnej części funkcji następuje wczytanie do wektora wartości mas
zapisanego widma oraz współrzędne położenia poszczególnych punktów na zapisanym
oscylogramie.
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2.8. Zapis informacji w pliku konfiguracyjnym aplikacji. Autor, podczas tworze-
nia aplikacji, przewidział możliwość konfiguracji jej parametrów przez użytkownika, co
zaowocowało koniecznością zapisania wprowadzonych zmian po zakończeniu pracy pro-
gramu, w celu odtworzenia ich przy kolejnym uruchomieniu. W tym celu wykorzystano
klasę TIniFile. Wszystkie ustawienia aplikacji, włącznie z wprowadzonymi informacja-
mi od użytkownika oraz zaszyfrowanym hasłem wymaganym przy zmianie parametrów,
zapisywane są do pliku konfiguracyjnego ini, który posiada określoną strukturę zapisu
informacji. Tworzony przez napisaną aplikację plik konfiguracyjny podzielony jest na
sekcje. Zmienne należące do danej sekcji przechowują wartości odpowiadające wprowa-
dzonym zmianom w aplikacji. Przykładowa struktura utworzonego przez aplikację pliku
konfiguracyjnego ma następującą postać:

[sekcja_pierwsza]
; komentarz
wartosc1=123
wartosc2=jkl
[sekcja_druga]
; komentarz 2
wartosc1=720,66
wartosc2=16776960

W aplikacji zastosowano szyfrowanie zapisywanego do pliku konfiguracyjnego hasła,
za pomocą prostego szyfru Cezara. Polega on na dodaniu do reprezentacji ASCII danej
litery czy znaku odpowiedniej, z góry określonej wartości, co uniemożliwia w prosty
sposób odczytanie jej z pliku. Funkcja deszyfrująca jest odwrotnością funkcji szyfrującej.
Ponieważ znaki w kodzie ASCII mają wartość od 0 do 255, to schematycznie funkcja
szyfrująca ma postać:

(szyfrowany−znak + określone−przesuniecie) mod 256

Natomiast funkcja deszyfrująca ma postać:

(szyfrowany−znak + 256 - określone−przesuniecie) mod 256

3. Projekt aplikacji

3.1. Opis interfejsu aplikacji Measurement Data Acquisition. Po starcie aplika-
cji, użytkownikowi ukazuje się okno główne aplikacji, przedstawione na Rys. 1. Główny
ekran składa się z sześciu przycisków, które pełnią rolę: otwarcia/zamknięcia portu, po-
brania danych z urządzenia, zapisania pobranych informacji, otwarcia zapisanych wcze-
śniej informacji, przycisk dostępu do ustawień oraz wprowadzenia informacji o nazwie
próbki i preparatyce, a także innych informacji opisowych potrzebnych do zidentyfiko-
wania pomiaru.

Kolejnym głównym elementem aplikacji jest pole, w którym wyświetlane zostają po-
brane informacje w formie graficznej - widmo czasowe, widmo masowe, obwiednia wid-
ma czasu, obwiednia widma masy. Umiejscowione nad ”oknem” graficznym CheckBox’y
umożliwiają użytkownikowi przełączanie się pomiędzy poszczególnymi reprezentacjami
graficznymi danych. Następnym elementem okna głównego jest suwak powiększenia,
dzięki któremu istnieje możliwość obejrzenia ”rozciągniętych” danych.
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Rysunek 1. Okno główne aplikacji

Obok wymienionych elementów użytkownik ma do dyspozycji pola, w których przed
pobraniem danych z oscyloskopu określa polaryzację, napięcie na detektorze, masę wzor-
cową oraz czas. Współczynnik ”a” jest obliczany automatycznie. Wartości w polach
”wartość” oraz ”masa” ukazują się użytkownikowi po ”kliknięciu” przyciskiem myszy
na graficzną reprezentację pobranych danych, co pozwala na identyfikację masy, wartości
napięcia i czasu pojedynczego piku badanego widma.

Poniżej opisywanych pól do wprowadzania danych znajdują się zakładki z pobieranymi
informacjami o nazwie oscyloskopu, jego wersji oprogramowania, aktywnym kanale, ilo-
ści punktów pobieranych z oscyloskopu, ustawienie markerów czasu i różnicy pomiędzy
nimi, odwrotności różnicy markerów (częstotliwości), zakres poziomej skali, poziomym
opóźnieniu, przesunięcie w pionie, zakres pionowej skali, numer pomiaru oraz biegu-
nowości. Pola w chwili pomiaru i uzyskania informacji z urządzenia stają się aktywne
i wypełnione danymi, a także w zależności od użytego kanału w oscyloskopie pojawia
się jedna zakładka (Kanał 1 lub Kanał 2) lub obydwie.

W zakładkach, w chwili otwarcia danych z pliku, pojawia się kolejna, trzecia zakładka
(Rys. 2), która umożliwia operację na danych wczytanych z pliku, podobnie jak byłyby
pobrane z oscyloskopu. Pozwala to na ”symulację” pobrania danych z dwóch kanałów,
choć fizycznie mogą być one pobrane z jednego kanału, a na drugi kanał użytkownik
może przepisać dane pobrane z pliku.

Użytkownik, po użyciu przycisku ”Wpisz”, dostępnego obok pól do wpisywania da-
nych wymaganych przed pomiarem, ma możliwość wprowadzenia informacji o nazwie
próbki i jej preparatyce, jak również wszelkich sugestii i uwag dotyczących pomiaru ba-
danej próbki, czy dodatkowych informacji związanych z substancjami użytymi do jej
przygotowania.

Autor oprogramowania umożliwił osobie użytkującej aplikację konfigurację podstawo-
wych jej parametrów, lecz ze względów bezpieczeństwa oraz użytkowania aplikacji przez
osoby niedoświadczone ekran konfiguracji poprzedzony jest ekranem logowania.
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Zastosowano predefiniowane hasło dostępu, które użytkownik aplikacji może w dowol-
nej chwili zmienić, wybierając z okna logowania odsyłacz ”Zmień hasło”. Wykonanie
takiej akcji powoduje ukazanie się pola do zmiany hasła. Po wprowadzeniu starego ha-
sła, a także podwójnym poprawnym wprowadzeniu nowego hasła zostaje ono zapisane
w pliku konfiguracyjnym aplikacji w formie zaszyfrowanej.

Rysunek 2. Zakładka ukazująca się po wczytaniu danych z pliku (wczy-
tane dane dla jednego kanału)

Po poprawnej weryfikacji hasła w polu logowania, aplikacja zamyka okno logowania
i otwiera okno konfiguracji, w której użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów
portu i prędkości transmisji informacji, ilości punktów pomiarowych, ustawienie opcji
zapisu, włączenie i wyłączenie funkcji monitorowania zakończenia działania aplikacji,
jak również zmianę kolorów używanych przy wyświetlaniu poszczególnych reprezentacji
graficznych danych oraz grubość linii wykresów (Rys. 3).

Rysunek 3. Okno konfiguracji aplikacji
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3.2. Procedura pobierania informacji z oscyloskopu i ich zapisywania. Aplika-
cja zaraz po uruchomieniu jest gotowa do pracy. Użytkownik, aby pobrać dane z oscy-
loskopu musi najpierw nawiązać połączenie z urządzeniem poprzez port RS-232. Jeżeli
nawiązanie połączenia zakończy się niepowodzeniem, użytkownikowi ukaże się komuni-
kat ”Niewłaściwa nazwa portu lub port jest już aktywny”.

W takiej sytuacji obsługujący aplikację, aby dokonać dalszych działań, powinien
sprawdzić, czy z urządzenia nie korzysta jakaś inna aplikacja. Może zaistnieć również
konieczność zmiany numeru portu w panelu konfiguracyjnym aplikacji, jeśli urządzenie
jest fizycznie podpięte do innego, niż domyślnie ustawionego portu. W przypadku po-
myślnego nawiązania połączenia, aplikacja uaktywnia przycisk do pobierania informacji
oraz czeka na dalsze działanie użytkownika.

Gdy zostanie naciśnięty przycisk ”Pobierz dane”, aplikacja sprawdza, czy użytkownik
wprowadził dane w pola ”Masa wzorcowa” i ”Czas”, ponieważ wypełnienie tych pól
konieczne jest do przeliczenia współczynnika ”a”. Współczynnik ten potrzebny jest do
obróbki danych czasu przelotu jonów na ich masy. Gdy pola pozostają puste lub zo-
stała wprowadzona błędnie wartość, w polu współczynnika ”a” ukazuje się ”BŁĄD!!!”.
Aplikacja, w chwili próby pobrania danych z błędnie wprowadzonymi danymi, infor-
muje o tym użytkownika komunikatem ”Błędny współczynnik ”a”. Proszę wprowadzić
poprawną masę wzorcową i czas”. Użytkownik, chcąc kontynuować pobieranie danych
z urządzenia, musi wprowadzić poprawne informacje.

Gdy weryfikacja poprawności wprowadzenia danych zakończy się sukcesem, aplika-
cja wysyła do urządzenia zapytanie o model oraz wersję oprogramowania. Urządze-
nie powinno odpowiedzieć aplikacji stosownymi danymi (np. HEWLETT-PACKARD,
54615B,0,A.02.30), jeśli tak się nie stanie użytkownikowi zostaje wyświetlony komuni-
kat o braku wymiany informacji z urządzeniem. Taka reakcja aplikacji jest spowodowana
brakiem fizycznej dostępności lub niewłączeniem zasilania urządzenia.

Po sprawdzeniu fizycznej dostępności urządzenia, aplikacja wysyła zapytanie o uru-
chomione w nim kanały. Jeśli w oscyloskopie jest aktywny tylko jeden kanał, aplikacja
ukrywa odpowiednio drugą zakładkę z informacjami o parametrach połączenia i jego
ustawieniach (jeśli jest aktywny kanał 1, program ukrywa zakładkę dla kanału drugiego,
jeśli jest aktywny kanał 2, ukryta zostaje zakładka dla kanału pierwszego) oraz aktywuje
odpowiednie mu CheckBox’y, zaznaczając automatycznie ”Widmo czasowe”. W chwili,
gdy zostanie wykryta aktywność obydwu kanałów, aplikacja wysyła komunikat dźwięko-
wy oraz wizualny, z pytaniem o wybór kanału. Użytkownik może zaznaczyć odpowiednio
jeden lub dwa kanały, jak również może zrezygnować z pobierania danych.

Gdy zostaną spełnione powyższe kryteria, aplikacja wysyła do oscyloskopu serię za-
pytań, zakończonych komendą o chęć otrzymania danych pomiarowych. Poszczególne
odpowiedzi mają swoje odzwierciedlenie w określonych wcześniej polach aplikacji. Po
otrzymaniu danych pomiarowych program automatycznie wstępnie obrabia dane, prze-
liczając widmo czasowe przelotu jonów na ich widmo masowe oraz obwiednie tychże
widm, uaktywnia przyciski zapisu danych, zamienia funkcję przycisku ”Otwórz port” na
”Zamknij port” oraz wyświetla wyniki na ekranie jako wykres. Użytkownik ma możli-
wość przełączania się pomiędzy widokami poszczególnych oscylogramów. Autor w swojej
aplikacji zastosował również funkcjonalność obsługi myszy. Dzięki niej po ”kliknięciu”
na wybrany pik na oscylogramie, zostają narysowane pionowa i pozioma kreska, które
odpowiadają odpowiednio wartości masy i wartości napięcia wybranego piku (Rys. 4).
Wartości te wpisane zostają w odpowiednich, opisanych wcześniej polach.
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Rysunek 4. Fragment oscylogramu oraz funkcja myszy przy sczytywaniu
wartości masy, czasu i napięcia pojedynczego piku

Uzyskane wyniki pomiarów użytkownik może zachować do późniejszej obróbki, w for-
mie przedstawionej na Rys. 5. Po użyciu przycisku zapisu, aplikacja wyświetla okno
zapisu reprezentacji graficznej danych, następnie okno zapisu danych pomiarowych, z do-
myślną nazwą w formie daty i aktualnej godziny.

Rysunek 5. Format zapisu przykładowych danych pomiarowych dla ka-
nału pierwszego

Jednoczesnemu zapisowi - razem z pomiarami - podlegają dane potrzebne do odtwo-
rzenia pomiaru (plik *.dat). Zapisywane są również informacje o ustawieniach oscylosko-
pu i próbce, wpisane w omówione wcześniej pole. Zapis ten realizowany jest w osobnym
pliku tekstowym, z rozszerzeniem *.info. (Rys. 6). Użytkownik, po dostępie do ustawień,
może niezależnie określić, które informacje mają być zapisywane (Rys. 3).

Użytkownik może również wczytać zapisany pomiar z pliku dat i pracować na tych
danych tak jak na pobranych z oscyloskopu, bez konieczności uruchamiania połączenia
z urządzeniem. Po wczytaniu danych z pliku, uaktywniana jest zakładka z danymi wczy-
tanymi, które traktowane są tak samo przez aplikację jak dane pobrane z oscyloskopu.
Użytkownik w każdej chwili może ”przepisać” dane, wczytane na któryś z wybranych
kanałów, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Przeniesienie wczytanych da-
nych kanału pierwszego na drugi kanał deaktywuje możliwość przeniesienia ich na kanał
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pierwszy, jak również uniemożliwia przeniesienie wczytanych danych drugiego kanału na
drugi. W sytuacji takiej użytkownik może przenieść dane tylko na kanał jeszcze niewy-
korzystany.

Rysunek 6. Przykładowe informacje zapisane dla kanału pierwszego

Zakończenie pracy z aplikacją jest poprzedzone potwierdzeniem chęci opuszczenia
aplikacji. Monitorowanie tej czynności może być wyłączone w panelu konfiguracyjnym.
Po opuszczeniu programu następuje automatyczne zwolnienie wykorzystywanego portu.

4. Podsumowanie

Ręczna obróbka danych pomiarowych uzyskiwanych w wyniku badań przeprowadza-
nych na spektrometrze TOF MS wymagała od użytkownika bardzo dużego nakładu pra-
cy. Wykorzystywane do chwili obecnej oprogramowanie w formie dodatku do Microsoft
Excel w pewnym stopniu ułatwiało pobieranie danych. Obróbka natomiast pozostawała
w dalszym ciągu pracochłonna oraz wymagała od osoby wykonującej badanie stosowa-
nia zbyt wielu określonych procedur postępowania z danymi, co w pewnych sytuacjach
mogło powodować błędy w otrzymywanych wynikach.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia przez autora próby napisania oprogramowania była
chęć zautomatyzowania wstępnej obróbki danych oraz możliwość ich wizualizacji i expor-
tu do komercyjnych aplikacji. Stopniowo, w trakcie tworzenia oprogramowania, pojawia-
ły się nowe pomysły na dodatkowe funkcje aplikacji oraz związane z nimi problemy, które
autor sukcesywnie rozwiązywał.

Zastosowanie końcowej wersji aplikacji w praktyce przyniosło rezultat zgodny z zało-
żeniami, osoba wykonująca badanie otrzymuje gotowe, obrobione dane w bardzo krótkim
czasie.
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ACQUISITION AND PROCESSING MEASUREMENT DATA
FROM TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER

SŁAWOMIR MAŁYSZ, MARCIN SMOLIRA

Abstract. The indispensable part of each modern research device is a computer facilitating, collecting
and processing the received experimental data. The aim of the presented article is an application
supporting, intercepting and processing data received as a result of the measurement of the molecules
explored by RTOF MS spectrometer.


