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Dla aktywnych badań UFO opracowalismy urz®dzenie, które posunie pole badań UFO duży krok
naprzód. UFO-Multi-sensor jest zbubudowany i w obs¬udze wlasciwie bardzo prosty. Także dla
technicznie nie wykwalifikowanych Ufologow po krótkim czasie treningu nie ma problemów ze
zrozumieniem i obs¬ug® UFO-Multisensora.
Podstawowym zastosowaniem jest aktywne monitorowanie UFO-hot spotów - miejsc w ktorych
fenomen UFO czesciej wystepuje. Bardzo przydatny jest UFO multisensor również do pracy w
terenie, na laptopie jako stacji mobilnej.
UFO-multisensor 1.0 może monitorowaƒ 8 czujników i przesy¬ac pomiary do komputera.
UFO-multisensor 1.0 wyposazony jest trzema czujnikami magnetycznymi (sensorami - fluxgate)
ktore ustawione sa w trzech kierunkach przestrzeni. (X, Y, Z ustala siΩ w odpowiedniej pozycji.)
Dalszym wyposazeniem jest potrójny rejestrator ciΩżkości (grawitacji) także monitorujocy trzy
kierunki przestrzeni: X, Y, Z. Dodatkowo można za pomoca kabla podlaczyc dwa dowolne, dodatkowe czujniki.
Oprócz pod¬®czenia do komputera Multisensor wyposażony jest w dwa w¬aczniki alarmowe przekaźniki uruchamiajace na przyklad magnetowid monitoringowy lub inne urz®dzenia.
Generalnie, urz®dzenie jest nawet bez użycia komputera i oprogramowania w pe¬ni funkcjonalne,
wtedy jedynie z tym ograniczeniem, że wyniki pomiarowe zostan® utracone ponieważ nie ma
wtedy żadnego zapisu.

Dane techniczne:
Wymiary:

200mm x 120mm x 60mm szara plastikowa obudowa

NapiΩcie:

10V do 18V / pr®d staly / DC
Zewn®trz zasilany poprzez transformator/akumulator
lub konwerter USB-5V/12V

Pobór pr®du:

50mA w spoczynku, 80mA w stanie alarmu

Porty:

2 x kabel po 8 przewodów (kable Ethernet)

Funkcje sterowania/ustawien: 4 wlaczniki i 3 regulacje czu¬osci
Wyświetlacz:

4 Wyświetlacze / Diody / LED

Alarm:

BrzΩczyk alarmu i 2 styki przekaźnika
(na uruchomienie n.p. magnetowidu monitorowego)

Kontakty alarmowe:

mog® przekazywac do Max: 24V i 100mA

Czujnik pola magnetycznego: 3 czujniki magnetyczne - fluxgate - 50µT / V
Czujnik grawitacji:

1 x akcelerometr 3-osiowy - 2,7 G / V

ZewnΩtrzne czujniki:

możliwe 2 szt. na wejściu analogowym 7 i 8, przy 0-5V

Interfejs do przekazu
pomiarow/danych:

RS232, 9600 bodów, 8 bitów, 1 bit stopu, bez parzystości
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Elementy obs¬ugowe i wyświetlacz
1 - prze¬®cznik, Ein (on) / Aus (off).
Funkcja:
W¬®cznik zasilania i wy¬®cznik
2 - prze¬®cznik, brzΩczyk stop / funkcja testwa / praca ci®g¬a i regulacja prΩdkości
Funkcja:
wy¬acza aktywowany brzeczyk alarmowy
test sprawnosci i regulacjia czu¬ości czujnika
Tryb ci®g¬y/staly podczas aktywnego monitorowania jakiegoś obszaru.
3 - prze¬®cznik, wy¬acza wskaźnik (LED i brzΩczyk)
Funkcja:
urz®dzenie nie ma wtedy sygna¬u brzΩczyka i nie wyświetlaj® sie diody LED.
Podczas alarmu s¬ychac jedynie s¬aby odglos "tak-tak" .
Transfer danych do komputera,
a wyjścia przekaźnikowe nie s® przez t® funkcje zaklucane.
4 - prze¬®cznik, w¬acza diodΩ LED
Funkcja:
Wszystkie cztery diody sygnalizacyjne zostaj® w¬®czone w sposób ci®g¬y,
niezależnie od możliwego sygnalu alarmowego. Transfer danych do komputera
i wyjścia przekaźnikowe / brzeczyk (buzzer) nie s® objΩte t® funkcj®.
5 - PokrΩt¬o, zewnΩtrzny
Funkcja:
Regulacja czu¬ośƒi dodatkowych czujników zewnΩtrznych.
6 - PokrΩt¬o, pole magnetyczne
Funkcja:
Regulacja czu¬ośƒi czujników magnetycznych.
7 - PokrΩt¬o, grawitacja
Funkcja:
Regulacja czu¬ośƒi czujników grawitacyjnych.
8 - Tryb LED w¬®czone
Funkcja:
LED (dioda) świeci, gdy urzΩdzenie dzia¬a,
migaj®ce świat¬o podczas testu funkcjonalnego.
9 - zewnΩtrzny LED / Speed (prΩdkośƒ) 001
Funkcja:
LED świeci ciagle w czasie trwania przekazu plikow wyjścia alarmowego,
Rozb¬ysk LED (diody) podczas testu funkcji, gdy ustawiony próg alarmowy
zestawu jest przekroczony.
W trybie ci®g¬ym dzia¬anie LED zgodnie z przekazem danych (prΩdkośƒ pakietów).
10 - LED Pole magnetyczne / Speed (prΩdkośƒ) 002
Funkcja:
LED (dioda) swieci ciagle podczas czasu trwania alarmu.
Krotkie rozświetlenie LED podczas funkcji testu, gdy próg alarmowy zosta¬
przekroczony.
W trybie ci®g¬ym LED dzia¬a zgodnie z przekazem danych (prΩdkośƒ pakietów).
11 - LED pole grawitacjyjne / Speed (prΩdkośƒ) 003
Funkcja:
LED (dioda) swieci ciagle podczas czasu trwania alarmu.
Krotkie rozświetlenie LED podczas funkcji testu, gdy próg alarmowy zosta¬
przekroczony.
W trybie ci®g¬ym LED dzia¬a zgodnie z przekazem danych (prΩdkośƒ pakietów).

3

UFO-Multisensor 1.0

Digital-Service-GmbH

UFO-Multisensor

Opis funkcji:
UFO-multisenror 1,0 przekazuje dane/pomiary do komputera za pośrednictwem interfejsu RS 232
- który za pomoca programu "Sensoranzeige" (Sensorekran) je odpowiednio wyświetla i zapisuje
na dysku twardym komputera.
Ponadto, styki przekaźnika mog® uruchomiƒ nagrywanie wideo na odpowiednim magnetowidzie
jesli on jest prawid¬owo pod¬®czony.
Uwaga: Kontakty te nie s® przeznaczone, by uruchamiac zasilanie systemu wideo (220V)!
Te kontakty uruchamiaj® (bez napieciowo) magnetowid poprzez przeznaczone do tego celu na
tylniej stronie magnetowidu znajdujace sie kontakty albo zaciski.
Magnetowidy monitoringowe posiadaj® ruznago typu wtyczki lib klamry z tak® funkcj®.
Powodem takich „delikatnych“ styków przekaźnika w UFO-multisensorze 1.0 jest niskie
natΩżenie pola magnetycznego użytych na platynie REED-przekaźnikow.
Takie rozwiazanie zapobiega efektywnie oddzia¬ywaniu pola magnetycznego przekaźnika na
pomiary UFO-multisensora - który posiada bardzo wrażliwe czujniki magnetyczne.
Zasilanie urz®dzenia może nastapic w różny sposob
1 - Wtyczke z zasilacza/ transformatora 12V / 100mA
2 - ZewnΩtrzny akumulator 12V
3 - Port USB w komputerze lub laptopie, max pobór mocy. 200mA na 5V.

Urz®dzenie posiada trzy różne funkcje:

• Funkcja testowa by ustawiƒ czu¬ośƒ progów alarmowych.
Jest konieczny zawsze przed uruchomieniem automatycznego monitoringu, ponieważ
zaklocenia magnetyczne różnia sie w zaleznosci od miejsca w którym on bΩdzie użyty.
• Tryb alarmu, który w przypadku przekroczenia progu alarmowego zapisuje dane
pomiarowe i w¬acza urz®dzenia zewnΩtrzne takie jak np. magnetowid monitoringu.

• Tryb ci®g¬y, który jest przeznaczony dla monitoringu jakiegos danego obszaru
lub obiektu. Tu nastepuje tylko ciagly zapis danych.

Pierwszym krokiem do uruchomienia UFO-multisensora w trybie alarmowym:
1 - Umieśƒ urz®dzenie na przeznaczone jemu miejsce - najlepiej daleko od źrode¬
ewentualnych zak¬ucen jak lodówka czy telewizor.
2 - Pod¬®cz komputer z UFO-multisensorem i jego zaśilanie.
3 - W¬®cz zasilanie i przytrzymaj przez kilka sekund prze¬®cznik "Testfunktion“ - funfcjΩ
testow® by uruchomiƒ tryb testowy potrzebny do prawidlowego ustawienia czujników.
4 - Gdy zielona dioda LED zacznie migaƒ, uwolnij ten prze¬®cznik.
Kiedy us¬ychac brzΩczyk to użadzenie znajduje sie już w trybie ci®g¬ym - w takim
wypadku prosze ponownie zaczac od punktu 3.
5 - Użyj pokrΩt¬a do regulacji czu¬ości - przekrecajac go az do momentu kiedy zapali sie
czerwona dioda LED a nastepnie cofnij delikatnie pokretlo do mometu kiedy dioda
zgasnie.
6 - Po minucie urz®dzenie w¬®czy siΩ automatycznie i rozpocznie dzialac.
7 - Jeśli jedna minuta jest zbyt krótka na ustawienie czu¬ości, prosze ponownie wy¬®czyƒ
zasilanie i ponownie powtorzyc od punktu 3.
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Urz®dzenie dzia¬a prawidlowo kiedy:
Zielona dioda LED świeci siΩ, gdy funkcja „Anzeige aus“ - wyświetlacz wy¬aczony - nie jest
w¬®czona. Wtedy wysy¬any jest pakiet danych/pomiarowy co minutΩ z 8-ma wartościami (8 bitów
na kana¬) jako rutynowy pakiet do komputera. Tak pozostanie tak aż do pojawienia sie alarmu.

Jesli dochodzi do alarmu: (np. UFO/NOL zakluci pole magnetyczne!!!)
BrzΩczyk (alarm) w urzadzeniu zustaje w¬®czony. Można go wy¬®czyƒ za pomoc® prze¬®cznika
"Summer aus". Jeśli to nie nast®pi, brzΩczyk automatycznie wy¬®czy siΩ po up¬ywie okresu
alarmu.
Zestaw czujnikow który wywo¬a¬ alarm (pole magnetyczne/grawitacyjne) jest sygnalizowany
przez rozswietlon® diodΩ LED, lub LED-Extern (zewnΩtrzny), LED pola grawitacyjnego lub LED
pola magnetycznego. Dioda LED świeci do k®ńca alarmu, a nastΩpnie wy¬®cza siΩ automatycznie.
Dodatkowo styk przekaźnika jest aktywny (wlaczony) na czas trwania alarmu.
Przekaźnik 2 prze¬®cza sie w czasie trwania alarmu co 5 sekund z pozycji w¬®czony na wy¬®czony.
Niektóre magnetowidy (spezjalne do kamer monitoringu) oczekiwuj® krótki impuls by siΩ w¬®czy¬.
Ostateczn® decyzja zawsze zależy od użytkownika - jak on chce stosowaƒ styki przekaźnika.
Do komputera (PC) wysy¬ane s® w tym czasie - w krótkich odstΩpach czasu 250 pakiety danych z
8-ma wartościami pomiarowymi, okolo 20 pakietów na sekundΩ.
Ten sposob zapewnia, że nawet krótkie zmiany pomiarowe s® widoczne. Nastepnie wykonywane
sa dalsze 200 pomiarów w 0.5 interwa¬u sekundy. NastΩpnie automatycznie wy¬®cza sie alarm.
Do nastΩpnego alarmu rutynowo zostaj® przekazywane pomiary co minutΩ.

Tryb ci®g¬y: (np. w celu zbadania danego miejsca czy wystepuj® tam anomalie magnetyczne)
W przeciwieństwie do trybu alarmowego, tryb ci®g¬y przeznaczony jest do wysy¬ania danych do
komputera caly czas. W tym trybie brzΩczyk i przekaźnik jest wy¬®czony, że próg alarmu nie
bedzie wyświetlany lub analizowany.
Ci®g¬a praca miernika jest wymagana, np.w miejscach których wystepuj® anomalie (pojawianie
sie UFO/NOLi) które maj® byƒ dok¬adnie zbadane. Tutaj próg alarmowy lub dźwiekowy jest tylko
przeszkod®. WiΩc licz® sie jedynie tylko zmierzone wartości potrzebne do analiz.
W zależności od zastosowania, dane wyjściowe mog® byƒ przekazywane w trzech prΩdkościach.
Szybkośƒ dostarczania danych wybiera odpowiednio sam użytkownik w zaleznosci od potrzeb.

Kolejnośƒ i ustawieńia w trybie ciag¬ym:
Funkcja ta zostaje osi®gniΩta, gdy przy w¬aczeniu urz®dzenia prze¬®cznik "Summer aus" "wy¬aczyc brzΩczyk" zostaje tak d¬ugo przyciśniΩty, aż (poza testu funkcjonalnego), wydany bΩdzie
ci®g¬y sygna¬ brzΩczyka.
Teraz nalezy puscic prze¬®cznik.
Dioda LED Extern/Speed001 (predkosc 001) miga w szybkości przekazywania danych.
Jeżli inna prΩdkości jest poż®dana, prosze użyc prze¬®cznika do w¬®czenia nastΩpnej wiΩkszej
prΩdkości.
Jesli Speed003 zostanie osi®gniΩty, można ponownie w¬aczyc Speed001 (predkosc 001).
Możliwe jest również prze¬aczenie z funkcji testowej od trybu ci®g¬ego, wtedy należy po prostu
krótko przycisn®c prze¬®cznik "Summer aus" - wy¬acznik brzeczyka.
W pewnych okolicznościach, jasno swiec®ce czy migaj®ce diody LED mog® przeskadzaƒ.
Za pomoca prze¬®cznika "Anzeige Aus" - wy¬®cznik wyświetlacza, jasnośƒ diód LED jest znacznie zredukowana. Kiedy prze¬®cznik wróci do poprzedniej pozycji, diody LED powracaj® do
pe¬nej intensywności.

5

UFO-Multisensor 1.0

Digital-Service-GmbH

UFO-Multisensor

Wejscia Ethernet (gniazdka)
UFO-multisensor 1,0 posiada dwa wejśƒia Ethernet, które s® po¬®czeniem do świata zewnΩtrznego
(innych użadzeń). Przyporz®dkowanie z¬®czy jest wskazane na rysunku poniżej.

Uwaga!
Należy zawsze pamiΩtaƒ, że te specificzne polaczenie nie odpowiada standardzie Ethernet, w jaki
sposób konwencjonalnie Ethernet s¬uży.
Te gniazdka nie powinne byc w żaden sposób wykorzystane do po¬®czenia do prze¬®cznika lub
routera czy do sieci komputerowej. Można go przez to zniszczyƒ lub uszkodziƒ!
Dlaczego wtyczki Ethernet?
Kable Ethernet o dowolnej d¬ugości można nabyƒ na ca¬ym świecie za niewielkie pieni®dze
i używac w razie potrzeby.

wtyczka 2

wtyczka 1
klakson

(np. auta)

kontakt P13
sta¬y

albo syrena
Videorecorder
(magnetowid)

kontakt P14
impuls

AD7 - wejscie 0 -5V
AD8 - wejscie 0 -5V
wolny

zasilanie
(pr®d)

wejscie +12V

wolny

wejscie + 0V
wolne

Uwaga! PamiΩtaj zawsze, aby:
Wejścia AD7 oraz AD8 mog® byƒ używane tylko przez profesjonalistΩ. Wejścia te przechodz®
bezpośrednio do kontrolera i nie mog® byƒ narażone na napiΩcie wiΩksze niż +5 V !
Styki przekaźnikowe moga maksymalnie przekazywac 100mA przy obci®żeniu 24V.
Kontakt przekaźnika P13 jest zawsze zamkniΩty na czas alarmu.
Kontakt przekaźnika P14 zmienia w czasie trwania alarmu co 5 sekund z otwartego na zamkniety.
Jeżli nie ma alarmu wszystkie kontakty s® otwarte.
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Polaczenia kabla Ethernet - z¬®cze 1
Pin

kolor

znaczenie

5
4

bialy z niebieskiego
niebieski

+12 V
kontakt P13 - ciagly

3
6

bialy z zielonego
zielony

+12 V
kontakt P14 - impuls

7
8

bialy z br®zowego
br®zowy

0V
kontact P14 - impuls

1
2

bialy z pomarańczowego
pomarańczowy

wolne
kontakt P13 - ciagly

Polaczenia kabla Ethernet - z¬®cze 2

7

Pin

kolor

znaczenie

5
4

bialy z niebieskiego
niebieski

wolne
AD7 wejście pomiarowe

3
6

bialy z zielonego
zielony

wolne
AD8 wejście pomiarowe

7
8

bialy z br®zowego
br®zowy

0V
0V

--- 5

1
2

bialy z pomarańczowego
pomarańczowy

RxD (RS232)
TxD (RS232)

--- 3
--- 2
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Interfejs szeregowy (RS 232, V24) do komputera
UFO-Multisensor 1,0 przekazuje dane za pośrednictwem standardowego interfejsu V24 do
komputera. Jeżli komputer nie ma wejscia V24 interfejsu, prosimy uzyc dostepne w sklepach
sprzetu komputerowego konvertera RS 232 / USB.
Jeżli korzystasz z naszego programu, "Ufosensor", wszystkie dane s® wyświetlane i zapisywane
automatycznie. W tym przypadku nastΩpujaca deklaracja jest zbΩdne dla Ciebie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W¬asne oprogramowanie do UFO-multisensora
Do wyswietlania wynikow tego urzadzenia można także używaƒ innego oprogramowania
lub wykorzystac w¬asne oprograowanie.
W tym celu należy wźiaśƒ pod uwagΩ nastΩpuj®ce informacje dotycz®ce pakietów danych ktore
UFO-Multisensor 1.0 oferuje.
Dane bΩd® przesy¬ane do komputera w nastΩpuj®cy sposób:
Dane s® przesy¬ane z prΩdkości® 9600 bodów, 8 bitów, 1 bit stopu, bez parzystości.
Kana¬y od 1 do 8 daje 8-bitow® rozdzielczośƒ ADC (analogowo-cyfrowy-konverter) z wartościami
0-255. Nie tworzy ona żadnych zer. Poszczególne wartości s® oddzielone przecinkami.
Po wartościach pomiarowych s® przesy¬ane dane w postaci zwyk¬ego tekstu a nastepnie flagi
informacyjne (informationsflag)
Wszystkie informacje s® zapisywane w komputerze w pliku „TXT“.
Ten plik zawiera albo L lub H, odpowiadaj®cy komunikatu ponizej jak w przyk¬adach.
Znaczeniem flagi (flags) jest przekazywanie stanu alarmowego do jakiegokolwiek programu w
czasie rzeczywistym. To umożliwia rozpoczeƒie i zatrzymanie nagrywania plikow wideo na komputerze (PC) za pośrednictwem pod¬®czonego przez USB-Grabbera do kamery wideo.
Przyk¬ady różnych komunikatów:
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111.222.333.444.555.666.777.888,
111,222,333,444,555,666,777,888,
111,222,333,444,555,666,777,888,
111.222.333.444.555.666.777.888,

funkcja,
standard,
alarm-EX,
alarm MF,
alarm GM,
po-alarmowy,
Enderung,
Speed001,
Speed002,
Speed003,

L
L
H
H
H
H
H
H
H
H

każde 0,5 sek do testów funkcji
1 raz na minutΩ, rutynowe raportowanie
250x w 12 sek., wyzwalanie zewnetrzne, czujnik
250x w 12 sek., wyzwolone przez pole magnetyczne
250x w 12 sek., wyzwolone przez pole grawitacyjne
200x w 2 minuty po alarmie
250 w 30 sekund, jeżli <> 8% w MF / GM
- predkosc przekazu plikow 001
- predkosc przekazu plikow 002
- predkosc przekazu plikow 003
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Technika / eletronika UFO-multiczujnika
Prze¬®cznikiem (przesuwanym) wybieramy miedzy
trybem programowania lub pracy (funkcji) kontrollera.

funkcja ----- programowanie

Bespiecznik
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UFO-Multisensor sk¬ada siΩ z dwóch czΩści sprzΩtu zgodnie z opisem i oprogramowania.
Oprogramowanie "Ufosensor" zosta¬ napisany tylko dla sprzΩtu, który opracowaliśmy.
Program dzia¬a pod Windows XP i Windows 7
Na p¬ycie CD w pliku "lismich.txt" sa najnowsze informacje oraz pliki programu do instalacji.
Instalacja: Można skopiowac zawartośƒ dysku CD na komputer do dowolnego folderu.
W naszym przyk¬adzie, nazwalem folder „Ufomultisensor“.

Teraz kliknij dwukrotnie na instalator.

Przed ostatecznym zainstalowaniem, zostaniesz poproszony w którym folderze program bΩdzie
realizowany. Może to byƒ folder "Moje dokumenty" albo inny dowolny folder.
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Funkcje/znaczenie ikon

- Rozpoczyna zapis pomiarów
- Zakańcza zapis pomiarów
- Importuje plik w formacie Exel
- Zapisuje/eksportuje aktualny plik jako Exel
- Drukuj
- Kopiuje screen aktualnej grafiki
- Zapisuje screen aktualnej grafiki jako PNG
- Ustawienia
- Powieksza grafike dla lepszej oceny
- Wyswietla napisy
- T¬o grafiki - biale
- T¬o grafiki - czarne
- T¬o grafiki - na podstawie funkcji
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Przed uruchomieniem programu należy upewniƒ siΩ o ustawieniach i zmieni¬ je w razie potrzeby.
Jest to szczególnie potrzebne w przypadku pod¬®czenia w¬asnych czujników do kana¬ów 7 i 8.
Poprzez menu "Einstellungen" - ustawienia, ma sie dostep do konfiguracji oprogramowania.
Standatdowo mamy ustawione już kolory i jednostki oraz specyfikacje konwersji dla kana¬ów
od 1 do 6, zgodnie z wbudowanymi w urzadzeniu czujnikami.

Def. kanalu Tabelka Funkcji ogólne ustawienia

autimatyczny zapis

Tu można wpisaƒ nazwy i zdefiniowac wlasciwosci kanalów

Po podwójnym klikniΩciu na kolor kana¬u (Farbe), pojawia siΩ tablica kolorów w której możecie
określiƒ jaki chcecie.
Podwójne klikniΩcie na wpis nazwy (Name) można wpisaƒ now® nazwΩ.
Podwójne klikniΩcie na wpis w jednostce kolumny (Einheit), możesz wybieraƒ spośród już
zdefiniowanych jednostek.
Podwójne klikniΩcie na wpis (Beschteibung) w kolumnie opis umożliwia zmiane opisu.

UFO-Multisensor 1.0
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Tutaj masz możliwośƒ zmiany koloru t¬a dla każdego typu powiadomomienia z podwójnym
klikniΩciem na kolumnie kolorów. Kolumny danych wejściowych należy zostawiƒ takie jak s®.
Kolumny wyjściowe, należy pozostawiƒ takie jak s®.
W kolumnie "Beschreibung" - opis można umieściƒ swoje osobiste uwagi.

powiadomienie kana¬ 7 albo 8
anomalia XY albo Z - grawitacja
anomalia XY albo Z - pole magnetyczne
ilosc plikow 1 x na minute
po alarmie 200 powiadomien w 2 minutach
Zapis danych bez ograniczonego czasu
Zapis danych bez ograniczonego czasu

W ustawieniach ogólnych, należy określiƒ, jaki wymagany jest port COM komputera.
W przypadku pod¬®czenia individualnego (swojego) oddzielnego czujnika do kana¬u 7 lub 8,
nalezy wpisac jeszcze jednostke i faktor multiplikacji.
Ustawienie automatycznego zapisu powinne zostac takie jakie juz s® oprucz tych jakie należy
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podj®ƒ w celu określenia nazwy katalogu i nazwy pliku. Masz tu jednak możliwośƒ zmiany ustawień na w¬asne potrzeby.
Wpisz do ścieżki katalogów (Verzeichnis), także nazwe katalogu utworzonego dla kopii zapasowej. Nazwe pliku możesz sam wybraƒ - sensowne jest podanie nazwy projektu.
Za każdym razem jesli strona z pe¬nymi 500 zapisami jest wypelniona, automatycznie zapisywane beda
dane tagże w pliku Excel i dodatkowo jako plik PNG (jako wykres graficzny).
Nazywie pliku zostaje automatycznie dodana data i dok¬adny czas zapisanego pomiaru.
To umożliwia nawet przy bardzo wielu plikach szybkie wyszukiwanie odpowiednich plików.

Tak wyglada rzeczywisty zapis danych, który jest wyswietlany odpowiednim kolorze funkcji
trybu. Czerwień jest juz standardowo zdefiniowana do alarmu pola magnetycznego.
Fioletowy jest zdefiniowany na czas poalarmowy, przejsciowy.
Ponadto można nawet w trakcie pracy urz®dzenia prze¬®czaƒ tryb wyświetlania.
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Tak wyglada rzeczywisty zapis danych, który jest wyświetlany na bialym/czarnym tle.
W tym wypadku - trybie transferu danych, wyświetlane nie jest wyswietlane za pomoca kolorow

Autentyczny alarm zanotowany
tym uzadzeniem podczas akcji w
Wylatowie/Polska w roku 2010.
Kilkakrotnie wystepowaly tu
anomalie grawitacji i pola
magnetycznego.
Wiecej o akcjach Wylatowo
2010 i 2011 mozecie zobaczyc w
internecie na stronach polskiego
badacza UFO i dziennikarza
Janusza Zagorskiego:
www.januszzagorski.pl
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Szczególnie przydatna jest możliwośƒ importowania istniej®cych zapisow do programu Excel do
wykonania szczegó¬owej analizy mierzonych wartości.
Można wtedy wykozystac narzΩdzie linijki. Za pomoca myszki komputera przesuwamy j® w
dowolnym kienku. Można jednak przesowaƒ linijke też za pomoc® klawiszy „Ctrl“ i klawiszy
strza¬ek lewo / prawo do wymaganej pozycji.

Wyswietlony zapis zmienia siΩ w zależności od pozycji linijki.
Po lewej znajduje sie aktualny pomiar od 1-500 na ktorym znajduje sie linijka.
Rzeczywisty czas pomiaru bΩdzie siΩ zmienia¬ w zależności od pozycji linijki.
Zmierzone wartości s® wyswietlane odpowiednie wed¬ug pozycji linijki.

Z UFO-multisensorem (UFO-multi-czujnikiem) i programem "Ufosensor" posiadasz doskona¬®
pomoc w badaniach zjawiska UFO za posrednistwem technicznego urzadzenia dostarczaj®cego
dane ktore umożliwiaj® dokladna analizΩ anomali grawitacyjnych i magnetycznych.
Analizy zapisów na osi XYZ umożliwiaj® lokalizacjΩ kierunkow® anomali, ktore towarzysz®
czesto pojawieniem sie objektow niezidentyfikowanych UFO/NOL.

Digital services GmbH zajmuje sie aktywnie badaniami fenomenu UFO w miedzynarodowej
organizacji jak MUFON-Ces, niemieckiej Organizacji DEGUFO i GEP.
Nasze produkty s® zawsze dopasowywane do aktualnego standartu.
Rzyczymy wam udanych badań!
UFO-Multisensor 1.0
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