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Using pocket PC in measurements 
Abstract: When using instrumentation with 

unpractical dipslay of informations, or a 
system using a printed information, a simple 
solution is data presentation on a pocket PC. 
Pocket PC can also be used as a link in data 
transfer on stationary PC. 

1 Uvod  

Na terenskih meritvah se še vedno uporablja 
dosti instrumentacije, ki nima praktičnih 
prikazovalnikov podatkov. Mnogi samo 
prikazujejo trenutne vrednosti nekega procesa, 
ali jih izpisujejo na papir. Zgodovina procesa je 
tako sledljiva samo preko zapisov, ki jih je 
potrebno ročno vnašati v osebni računalnik. V 
primeru, da instrumentacija ima možnost 
serijskega prenosa podatkov (RS232), lahko 
podatke prestrežemo z računalnikom. Vendar je 
pri terenskih meritvah dosti bolj praktično, če 
namesto prenosnega računalnika uporabimo 
dlančnik. Na dlančniku lahko podatke 
prikazujemo grafično, ali v obliki teksta in jih 
shranjujemo v datoteke, ki so lahko v 
laboratoriju prenesemo na osebni računalnik za 
nadaljno obdelavo. V članku je predstavljena 
priprava programov in praktična uporaba 
dlančnika. 

2 Karakteristike dlančnika 

V članku je prestavljen dlančnik Compaq 
iPAQ 3850. Na dlančniku je operacisjki sistem 
Microsoft ® Pocket PC 2002. Operacisjki 
sistem je nadgradnja operacijskih sistemov 
Windows CE in predstavlja žepno varianto 
operacijskega sistema Windows. Dlančniku s 
spominom 64 MB streže procesor StrongARM 
SA-1110. Informacije se izpisujejo na barvnem 
ekranu resolucije 240 x 320 točk. Dlančnik 
lahko povežemo z ostalimi napravami preko 

infrardečega prenosa, ali z ustreznim 
priključkom preko serijskega vodila RS232. 

 
Slika 1: Dlančnik iPAQ 3850 

3 Embedded Visual Basic 3.0 

Za operacijski sistem Pocket PC 2002 ponuja 
Microsoft na svojih spletnih straneh Pocket 
visual studio 3.0 zastonj! V paketu imamo na 
voljo Embedded Visual C in Embedded Visual 
Basic 3.0 (EVB). EVB ima zelo podobno 
delovno okolje, kot Visual Basic. 

S predhodnim znanjem uporabe visual basica 
je lahko delo v EVB preprosto prenosljivo. S 
programom sicer ne dobimo navodil, a ima 
dobro podporo v pomoči in neverjetno široko 
bazo člankov in nasvetov s primeri na spletu. Ta 
je še kako potrebna pri pripravi dlančnika za 
delo s podatki s serijskega vodila, pri 
shranjevanju podatkov in pri grafičnih 
prikazovanjih. To so ravno elementi EVB, ki se 
razlikujejo od Visual Basica. 
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Slika 2: EVB delovno okolje 

Delo z EVB je tudi nekoliko nerodno v 
operacijskih sistemih windows 9x, ker ti ne 
podpirajo emulacije dlančnika. V tem primeru 
lahko preskusimo delovanje programa samo 
neposredno na dlančniku. Program prenesemo 
na dlančnik tako, da ga najprej prevedemo v 
projekt, ki ga s programom EVB App Install 
Wizard (Instwzrd.exe) prevedemo v strojno 
kodo procesorja na dlančniku.  

 
Slika 3: Priprava programa 

To kodo s Setup programom (Setup.exe) za 
izdelavo instalacij prenesemo na dlančnik. 

Dlančnik je lahko povezan z računalnikom 
preko serijskega porta ali USB porta. Za 
sinhronizacijo podatkov skrbi Microsoft® 
Active Sync® 3.5. 

4 Praktičen primer 

Dlančnik smo uporabili pri zajemanju 
podatkov z instrumenta za zajemanje dimnih 
plinov RBR ECOM KD št. 1181 in pri 
zajemanju podatkov s črpalke za izokinetično 
zajemanje plinov Zambelli 6000 plus. 

RBR prikazuje trenutne koncentracije 
posameznih plinov in temperature. Podatke 
lahko občasno shranjujemo z izpisom na 
vgrajeni tiskalnik, vendar se za ta čas meritev 
prekine. Instrument  pa ima tudi možnost 
izpisovanja podatkov na serijski port. 

 
Slika 4: Instrument za zajemanje dimnih 

plinov RBR ECOM KD 

S serijskega porta lahko prestrežemo podatke 
v kratkih časovnih intervalih, jih shranjujemo in 
prikazujemo trend brez prekinitve meritve. S 
takšnimi podatki dobimo časovne odzive 
posameznih koncentracij oz. temperatur, kar 
daje kvalitativno dosti boljše podatke o 
merjencu. Podatki z RBR prihajajo v posebni 
tekstovni obliki, ki jo je bilo potrebno predelati, 
koncentracije pa preračunati na normne. 
Program 'Rbr' lahko na dlančniku poženemo na 
več načinov. Lahko ga poiščemo v skupini 
Programs, kot je to prikazano na sliki 5, ali 
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sprogramiramo eno izmed tipk na dlančniku za 
zagon programa. 

 
Slika 5: Skupina Programs 

Program v začetku omogoča vnos tekstovnih 
pripomb, izbiro datoteke za shranjevanje, nato 
čaka na podatke s serijskega porta. 

 
Slika 6: Program čaka na podatke 

 Ob sprejemu podatkov te prikazuje v 
nespremenjeni tekstovni obliki, numerično in v 
obliki grafikona. Koncentracije so preračunane 
na normne vrednosti v skladu z obstoječo 
zakonodajo.  

 
Slika 7: Zajemanje podatkov 

 Tako dobljene podatke lahko kasneje 
prenesemo v osebni računalnik in jih obdelamo 
v Excelu ali kakšnem drugem programu, ki zna 
obdelovati tekstovne datoteke. 

 
Slika 8: vnašanje osnovnih podatkov 

 

Pri meritvah emisije standardi zahtevajo 
točno določen postopek za določanje mernih 
mest v emisijskih kanalih. Dlančnik lahko 
uporabimo tudi za dodatno računsko pomoč na 
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terenu. V ta namen je bil uporabljen Pocket 
Excel, ki je sestavni del Pocket PC 2002. 
Program za določanje mernih mest je moral biti 
prirejen, ker Pocket Excel ne omogoča uporabo 
makrojev. Vendar se je problem dal rešiti z 
uporabo pravil in tabel. Tako lahko z 
vpisovanjem osnovnih podatkov o emisijskem 
kanalu dobimo najprej geometrijske informacije 
in podatke o tem, koliko merskih mest moramo 
uporabiti, kot je to prikazano na sliki 8. 

 
Slika 9: Merna mesta za izbran kanal 

Z izbiro lista 'htocke' lahko pogledamo, 
katera merna mesta so določena za izbrano 
velikost in obliko emisijskega kanala. 

 
Slika 10: Zambelli 6000 plus 

Emisijo snovi merimo s črpalko za 
izokinetično zajemanje plinov Zambelli 6000 
plus. Črpalka ima za prikaz rezultatov samo 
dvovrstični LCD display in tiskalnik. Dodatno 
je program na Zambelliju napisan tako, da čaka 
na potrditev s tiskalnika. Po končani meritvi se 
izpišejo skupni statistični podatki o opravljeni 
meritvi. 

Tudi pri Zambelliju smo uporabili dlančnik 
za zajemanje podatkov preko serijskega porta. 
Program 'Zambelli' je podoben, kot 'Rbr', le da 
tokrat samo prikazuje izpise, ki se pojavijo na 
tiskalniku.  

 
Slika 11: Zajemanje podatkov z Zambellija 

5 Zaključek 

Dlančniki so na terenskih meritvah uporabni 
zaradi praktičnega transporta in v prikazanih 
primerih zaradi dinamike spremljanja inormacij 
in obdelave informacij. Vseeno pa ne smemo 
pozabiti na omejitve: velikost ekrana, spomina 
in omejitve pri 'pocket' izvedbah Windows 
programov. 
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