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STC10 – Pływacka Konsola Pomiarowa

Charakterystyka konsoli:

● Pomiar czasu i międzyczasów dla 10 torów
● Obsługa płyt i przycisków stop
● Rozdzielczość pomiaru 0,01s
● Dodatkowe bezprzewodowe przyciski stop do treningów
● Wyjście sygnałów audio
● Wbudowane podtrzymanie zasilania konsoli
● Współpraca z tablicą LED z serii TLS 
● Współpraca z bazodanową aplikacją dla zawodów
● Temperatura pracy od 0°C do 40°C

Konsola  STC10  pozwala  na  pełną  obsługę  pomiarową
zawodów pływackich. Produkt kierowany jest dla typowych basenów budowanych w Polsce, gdzie
budżet nie pozwala na zakup drogich zagranicznych systemów o porównywalnych lub niższych
parametrach. Konsola została zaprojektowana by móc niezależnie dokonywać pomiaru czasu wraz z
międzyczasami na maksymalnie 10 torach. STC10 obsługuję przycisk start oraz 10 przycisków lub
płyt stop dla poszczególnych torów, które również mogą służyć do zarejestrowania międzyczasów.
Co więcej konsola jest wyposażona w wewnętrzny odbiornik radiowy pozwalający na zastosowanie
bezprzewodowych przycisków start/stop.  Ma to znaczenie  w przypadku,  gdy z  jakiś  względów
zachodzi problem z rozłożeniem całego okablowania np. podczas treningu. Dodatkowo urządzenie
posiada wewnętrzne akumulatory  zapewniające  wielogodzinną prace bez dodatkowego zasilania
oraz wyjście audio dla sygnałów dźwiękowych przygotuj, star oraz falstart. STC10 po podłączeniu
do komputera i uruchomieniu aplikacji pozwala na przeprowadzenie zawodów według wcześniej
przygotowanej listy zawodników i konkurencji wraz z niezbędnymi raportami. W programie można
utworzyć bazę zawodów, zawodników, konkurencji oraz klubów. Wykorzystując tą bazę można w
szybki  sposób  przygotować  listy  zawodników  i  konkurencji  dla  danych  zawodów  (również  w
podziale na grupy wiekowe i płeć), przypisać do nich zawodników oraz podzielić konkurencje na
odpowiednie  serie  oddzielnie  dla  eliminacji,  półfinałów  i  finałów.  Oprogramowanie  pozwala
również na przygotowanie sztafety. Wszystkie informacje są przechowywane w bazie danych SQL
i w każdej chwili istnieje możliwość przeglądania danych historycznych. Urządzenie współpracuje
również  z  tablicą  LED,  a  do  współpracy  nie  jest  konieczne  oprogramowanie.  Po  podłączeniu
konsoli przez port USB i uruchomieniu oprogramowania możena w pełni wykorzystać możliwości
konsoli  STC10.  Aplikacja  współpracuje  z  tablicą  informacyjną  LED  na  której  przy  pomocy
oprogramowania  można  wyświetlać  nazwę  konkurencji,  prezentacje  zawodników  dla  danej
konkurencji  i  serii,  na bieżąco przedstawiać  biegnący czas i  między czasy odbić,  wyniki,  i  ich
zestawienie zarówno dla serii jak i konkurencji. 
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Instrukcja obsługi konsoli STC10

1. URUCHOMIENIE KONSOLI

Przed uruchomieniem i rozpoczęciem pracy z konsolą STC10 należy podłączyć odpowiednie
przewody jeśli  ma to  zastosowanie.  Jeżeli  używamy przewodowych  Ilustracja  4 przycisków
start/stop to podłączamy je do wejść stopów oznaczonych cyframi od 1 do 10 (w przypadku 6
torów na  basenie  od  1 do  6)  oraz  do  wejścia  startu  oznaczonego literą  S.  W przypadku
wyświetlania  wyników  na  tablicy  LED  z  serii  TLS  podłączamy  do  konsoli  przewód
komunikacyjny do złącza DSub9 RS485. W przypadku wykorzystania sygnałów dźwiękowych
należy wyjście Audio out podłączyć do wejścia wzmacniacza – Ilustracja 1. Dodatkowo w przy
przypadku korzystania z bezprzewodowych przycisków start/stop Ilustracja 3 należy podłączyć
antenę do złącza SMA znajdującego się na tylnym panelu konsoli i oznaczonego Radio.

Do  prawidłowej  pracy  konsoli  nie  jest  wymagane  podłączenie  zarówno  przewodowych
przycisków start/stop, jak i tablicy LED.

Konsola może pracować w trzech trybach tj:
1. Tylko Tablica LED – Ten tryb wymaga podłączenia STC10 tylko do tablicy LED. W tym trybie
nie  mamy  możliwości  zbierania  wyników,  wyświetlania  nazwisk,  zestawień  oraz  pomiaru
międzyczasów. Tryb ten nie wymaga podłączenia do komputera PC.
2. Tylko Komputer PC – Ten tryb wymaga podłączenia przewodem USB (Ilustracja 2) konsoli
do komputera PC oraz uruchomienia aplikacji STC10 Swim. W tym trybie mamy możliwość
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Ilustracja 2: Panel przedni konsoli STC10

Ilustracja 1: Panel tylni kosoli STC10
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wykonywania pełnych pomiarów czasów i między czasów, przygotowania i przeprowadzania
zawodów oraz zestawień i raportów.
3. Pełny – Ten tryb wymaga zarówno podłączenia komputera PC przez port USB, jak i tablicy
LED przez złącze DSub9  RS485 do konsoli.  W tym trybie  mamy możliwość wykorzystania
wszystkich  dostępnych  opcji  jakie  posiada  konsola.  Z  poziomu  oprogramowania  możemy
przeprowadzać zawody oraz wyniki i zestawienia wraz z nazwiskami wyświetlać na tablicy LED.

Uwaga: W  przypadku  wykorzystania  przewodowych  przycisków  start/stop  należy  je
odpowiednio  zabezpieczyć  przed  przypadkowym  uszkodzeniem  oraz  przed  przypadkowym
potknięciem się o przewody.

1.1 Zasilanie konsoli STC10

Konsola STC10 może być zasilana z trzech źródeł:
1. Port USB komputera PC – po podłączeniu przewodu USB do gniazda USB konsoli oraz 
komputera PC.
2. Zewnętrznego zasilacza prądu stałego 9V-12V 1A podłączonego gniazda znajdującego się na
tylnym panelu oznaczonego DC 12V. Prawidłowa praca zasilacza jest sygnalizowana czerwoną
diodą LED Power.
3.  Wbudowanych  akumulatorów  NiMH  pozwalających  na  kilkugodzinną  pracę  konsoli  –
zazwyczaj wystarczającą do przeprowadzenia zawodów. Zasilanie konsoli z akumulatorów jest
sygnalizowane  zapaloną  diodą  LED  znajdującą  się  na  tylnym  panelu  pomiędzy  gniazdem
zasiania  a  wyjściem  audio  o  nazwie  Battery.  Dodatkowo  akumulatory  pełnią  funkcję
zabezpieczającą zasilanie podczas zaniku zasilania zewnętrznego. Akumulatory NiMH można
doładowywać.

1.2 Ładowanie wewnętrznych akumulatorów

Ładowanie  akumulatorów  jest  możliwe  po  podłączeniu  zasilacza  zewnętrznego  oraz  gdy
poziom naładowania jest poniżej połowy pojemności akumulatorów. Fakt włączenia ładowania
akumulatorów jest sygnalizowany zapaleniem diody LED oznaczonej Charge znajdującej się na
tylnym  panelu  konsoli.  Po  naładowaniu  akumulatorów  dioda  Charge gaśnie,  a  proces
ładowania zostaje zakończony. Nie należy ładować konsoli dłużej niż 10h.

1.3 Włączenie konsoli STC10

Włączenie konsoli pomiarowej STC10 następuję automatycznie po podłączeniu zasilacza lub
podłączenia konsoli do komputera PC przez port USB. W przypadku korzystania z zasilania
z akumulatorów włączenie konsoli odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się na
tylnym  panelu  pomiędzy  gniazdem  zasilania,  a  wyjściem  audio  –  włączenie  konsoli
sygnalizowane jest zapaleniem diody LED Battery.
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Ilustracja 3: Bezprzewodowy przycisk start/stop Ilustracja 4: Przewodowy przycisk start/stop
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1.4 Wyłączenie konsoli STC10

W celu wyłączenia konsoli należy konsole przyciskiem bezprzewodowym S lub przewodowym
podłączonym  do  wejścia  start  oznaczonym  S przełączyć  w  tryb  czuwania  –  diody  LED
oznaczone od 1 do 10 oraz Active na przednim panelu zgaszone, a żółta dioda LED oznaczona
jako  S pali  się  ciągłym światłem.  Następnie,  jeśli  był  podłączony zasilacz  12V do  gniazda
zasilania lub przewód USB do złącza USB komputera PC należy je odłączyć. Konsola przejdzie
w tryb zasilania akumulatorowego (dioda LED Battery świeci) i po około 10 minutach nastąpi
wyłączenie konsoli – dioda LED Battery na tylnym panelu zgaśnie.

1.5 Przechowywanie konsoli STC10

Konsola wraz z akcesoriami jest przechowywana w specjalnie do tego przygotowanej walizce.
Po  zakończeniu  pracy  z  konsolą  należy  ją  umieścić  w  walizce  wraz  z  akcesoriami,  a
przewodowe przyciski w oddzielnej walizce – Ilustracja 5 i 6.
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Ilustracja 5: Przechowywanie konsoli w walizce

Ilustracja 6: Przechowywanie przycisków przewodowych 
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2. WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ BAZODANOWĄ STC10 SWIM

2.1 Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie nie wymaga klasycznej instalacji. Wystarczy skopiować cały folder do 
odpowiedniego miejsca na dysku komputera PC. 

2.1.1 Instalacje portu szeregowego USB serial port

Konsola  wymaga  sterownika  portu  USB  firmy  FTDI,  który  można  pobrać  pod  odpowiedni
system Windows ze strony:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Niektóre  wersje  systemu  Windows  instalują  sterownik  automatycznie.  Po  właściwym
zainstalowaniu  sterownika  możemy  w  Menadżerze  urządzeń  sprawdzić  numer  portu
szeregowego  COM  jaki  został  przydzielony  przez  system  konsoli  STC10  –  Ilustracja  7.
Prawidłowe zainstalowanie  sterownika  jest  również  sygnalizowane zapaleniem się  diody na
przednim panelu Link przy złączu USB.

2.2 Pierwsze uruchomienie aplikacji

Podczas pierwszego uruchomienia programu STC10 Swim zostanie  utworzona baza danych
SQL, gdzie będą przechowywane wszystkie informacje odnośnie zawodów. Dodatkowo podczas
uruchomienia aplikacji, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem, jest sprawdzane czy jest
dostępny  nowszy  firmware  dla  konsoli.  Informacje  dotyczące  procedury  aktualizacji
oprogramowania konsoli STC10 znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.
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Ilustracja 7: Przydzielony port COM konsoli STC10

https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Główne okno programu podzielone jest na cztery obszary:
1.  Górny  lewy  obszar  przeznaczony  jest  dla  przycisków  konfiguracji  (ustawienia,  zawody,
użytkownicy, kluby, konkurencje) i połączenia z konsolą.
2. Górny prawy obszar przeznaczony jest do tworzenia i konfigurowania konkurencji wraz z
przypisaniem zawodników oraz generowaniem zestawień dla konkurencji i zawodów.
3. Dolny prawy obszar przeznaczony jest do tworzenia, konfigurowania i przeprowadzenia serii
biegów pływackich wraz z obsługą konsoli podczas biegu.
4. Dolny lewy obszar przeznaczony jest do wyświetlania informacji otrzymywanych z konsoli 
pomiarowej STC, a które są między innymi wysyłane również do tablicy LED.
W celu podłączenia konsoli i z synchronizowania jej z aplikacją STC10 Swim należy podłączyć
przewodem USB konsolę do komputera PC, a następnie w oknie konfiguracji (druga ikona od
lewej  z  symbolami  narzędzi  –  Ilustracja  9)  ustawić  właściwy numer  Port: COM wcześniej
sprawdzony w menadżerze urządzeń systemu Windows, a następnie kliknięciu OK.

Po wpisaniu właściwego numeru portu COM możemy uruchomić komunikację z konsolą klikając
na pierwszą ikonę od lewej (symbol konsoli). 

Do  przygotowania  zawodów  (wprowadzenia  zawodników,  konkurencji,  serii,  itp.)  nie  jest
potrzebne połączenie z konsolą STC10.
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Ilustracja 8: Główne okno programu STC10 Swim

Ilustracja 9: Okno konfiguracji
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2.3 Tworzenie nowych zawodów

Utworzenie nowych zawodów jest  możliwe po kliknięciu  na trzecia ikonę licząc od lewej w
głównym oknie programu – Ilustracja 8.

Dodanie  nowych  zawodów  polega  na  wybraniu  Nowe  zawody oraz  po  wpisaniu  nazwy
zawodów oraz daty zawodów w formacie rrrr-mm-dd, a następnie kliknięciu przycisku OK. W
lewej  górnej  części  głównego  okna  programu  pojawi  się  nazwa  aktualnych  zawodów  –
Ilustracja 10.

2.4 Wprowadzanie i edycja zawodników

Wprowadzanie i edycja globalna zawodników jest dostępna po kliknięciu czwartego przycisku
od lewej (niebieska ikona użytkownika) w głównym oknie programu STC10 Swim. Po otwarciu
okna Zawodnicy możemy dodawać lub edytować zawodników – Ilustracja 12 oraz po prawej
stronie  przeglądać  wcześniej  wprowadzonych  już  zawodników. Baza  wprowadzanych
zawodników jest dostępna dla wszystkich zawodów i dlatego zawodnika należy wprowadzać do
bazy tylko raz.

Podstawowe dane zawodnika to jego nazwisko i imię, data urodzenia oraz płeć. Pole edycyjne
o nazwie Skrót jest wykorzystywany do prezentowania nazwiska zawodnika na tablicy LED z
serii TLS. Istnieje również możliwość dodatkowego wprowadzenia numeru PESEL, przypisać do
wcześniej wprowadzonego klubu lub dopisać krótką uwagę. Użytkownik może znajdować w
trybie  aktywnym czyli może być dodawany do konkurencji zawodów oraz  nieaktywnym –
wówczas  nie  ma  możliwości  przypisywania  zawodników  do  konkurencji  zawodów.  Tryb
nieaktywny  jest  wykorzystywany  do  zachowania  historii  i  spójności  bazy.  Zawodniczy
nieaktywni są wyświetlani na końcu zestawienia pochyloną czcionką.
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Ilustracja 10: Okno tworzenia i wyboru zawodów Ilustracja 11: Nazwa aktywnych zawodów

Ilustracja 12: Okno zawodników
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Po prawidłowym wpisaniu danych zawodnika (brak czerwonych pól) i kliknięciu przycisku OK
zawodnik  zostaje  wprowadzony  do  bazy.  W  każdej  chwili  jest  możliwość  edycji  danych
wcześniej wprowadzonego zawodnika.

2.5 Wprowadzanie i edycja klubów

Wprowadzanie i edycja klubów jest możliwe po kliknięciu w piąty od lewej przycisk klubów
(ikona trzech kolorowych postaci). Po kliknięciu otworzy nam się okno edycji i wprowadzania
klubów – Ilustracja 14. W przypadku wprowadzenia danych klubu należy wszystkie czerwone
pola wypełnić danymi.

Jeżeli  chcemy  edytować  dane  wcześniej  wprowadzonego  klubu  wybieramy  Edytuj  klub,  a
następnie z listy wybieramy odpowiedni klub do edycji. Ze względu na spójność bazy nie ma
możliwości usuwania klubów.

2.6 Przygotowanie szablonów konkurencji

Szablony konkurencji mają za zadanie przygotowanie ramowych konkurencji, które następnie
będą dodawane do zawodów. W celu otwarcia okna dodawania i edycji szablonów konkurencji
należy kliknąć szósty przycisk od lewej (ikona pływaka ze strzałkami) – Ilustracja 15. 
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Ilustracja 13: Okno zawodników 

Ilustracja 14: Okno dodawania i edycji klubów
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Dodawanie nowego szablonu polega na wprowadzeniu nazwy konkurencji, skrótu czyli tekstu
opisującego konkurencje wyświetlaną na tablicy LED, dystansu, ilości odbić, płci oraz zakresu
wieku  zawodników  w  rocznikach  „od  do”  plus  dodatkowe  informacje  w  uwagach.  Edycja
wcześniej wprowadzonego szablonu konkurencji jest możliwa po wybraniu Edytuj istniejącą
oraz wybraniu z listy odpowiedniej konkurencji. Pole Odbicia ma za zadanie wskazanie ile razy
będzie dokonywany pomiar czasu podczas całego biegu. W przypadku, gdy nie chcemy mierzyć
międzyczasów wstawiamy wartość 1. Dla przykładu załóżmy, że bieg jest na 100m i będziemy
dokonywać pomiaru między czasów co 25m (mały  basen) wówczas wstawiamy wartość 4.
Wartość  4  oznacz,  że  będą  dokonywane  3  pomiary  międzyczasów  (trzykrotne  wciśnięcie
przycisku stop) oraz pomiar finalny (kolejny czwarty raz wciśnięty przycisk stop). Pole Odbicia
oznacza faktyczną ilość wciśnięć przycisku stop do zakończenia pomiaru.
Raz wprowadzony szablon powinien być wykorzystany w wielu różnych zawodach.

2.7 Dodawanie konkurencji do zawodów wybór i usuwanie

Dodawanie  konkurencji  do  zawodów  jest  możliwe  po  wcześniejszym  przygotowaniu
odpowiednich szablonów konkurencji oraz wciśnięciu ósmego przycisku licząc od prawej strony
(ikona pływaka ze znakiem plus). Po otwarciu okna – Ilustracja 16 – u dołu okna widać tabelę
z  dostępnymi  szablonami  wcześniej  wprowadzonymi  do  bazy,  a  w górnej  części  okna  już
wybrane i przypisane do zawodów konkurencje.
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Ilustracja 15: Okno dodawanie i edycji szablonów konkurencji
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Dodanie  konkurencji  do  zawodów  z  szablonu  jest  możliwe  po  podwójnym  kliknięciu  na
interesująca nas konkurencję. Po kliknięciu konkurencja pojawi się w górnej części  okna –
konkurencje jest już przypisana do zawodów.
Wybór konkurencji jest możliwy w głównym oknie programu STC10 Swim poprzez rozwinięcie
listy wyboru znajdującej się w prawej górnej części okna - Ilustracja 17.

W  celu  usunięcia  konkurencji  zawodów  należy  wybrać  konkurencję  oraz  kliknąć  siódmy
przycisk licząc od prawej strony okna głównego programu (ikona pływaka ze znakiem minus) –
Ilustracja 18.

Uwaga: Usuwanie  konkurencji  jest możliwe tylko w przypadku usunięcia  z niej wszystkich
zawodników oraz serii.
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Ilustracja 16: Okno dodawania konkurencji do zawodów

Ilustracja 17: Wybór konkurencji

Ilustracja 18: Usuwanie konkurencji
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2.8 Dodawanie zawodników do konkurencji i usuwanie

Dodawanie zawodników do konkurencji jest możliwe po wybraniu konkurencji oraz kliknięciu
na szósty przycisk z prawej strony (ikona zawodnika ze znakiem plus). Pojawi się okno jak na
Ilustracji 19. 

W  oknie  tym  wyświetla  się  odfiltrowana  lista  zawodników  spełniających  kryteria  danego
szablonu konkurencji  (roczniki,  płeć).  Istnieje możliwość wyłączenia kryteriów zadanych dla
danej konkurencji poprzez zaznaczenie  Wyłącz filtr w prawej górnej części okna. Wówczas
zostanie  wyświetlona  pełna  lista  zawodników  bez  kryteriów  wynikających  z  konkurencji.
Dodawanie zawodników do konkurencji odbywa się poprzez podwójne kliknięcie na wybranym
zawodniku. Wybrany zawodnik pojawi się w głównym oknie programu w tabeli pod wyborem
konkurencji  –  Ilustracja 20. Przy dużej ilości  zawodników można skorzystać z podręcznego
filtru umieszczonego nad tabelą zawodników do szybkiego wyszukiwania.

W celu usunięcia przypisanego zawodnika z danej konkurencji należy kliknąć na wybranego
zawodnika w tabeli, a następnie kliknąć na przycisk piąty od prawej strony (ikona zawodnika
ze znakiem minus) – Ilustracja 21.
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Ilustracja 19: Okno dodawania zawodników do konkurencji

Ilustracja 20: Okno główne z zawodnikami dla danej konkurencji
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Uwaga: Usunięcie  zawodnika  z  konkurencji  jest  możliwe  tylko  wówczas,  gdy  nie  jest
przypisany do żadnej serii.

2.9 Dodawanie serii do konkurencji oraz zawodników do serii

W celu przygotowania serii (biegu) należy utworzyć nową serie klikając na pierwszy przycisk z
lewej strony w dolnym pasku narzędzi na tabelą serii – Ilustracja 22.

Po kliknięciu tego przycisku otworzy się okno wybory rodzaju serii (finał, półfinał, eliminację),
gdzie należy wybrać rodzaj serii i potwierdzić OK – Ilustracja 23. W ramach jednej konkurencji
może byś wiele różnego rodzaju serii.

Po utworzeniu serii należy ją wybrać z listy oraz przydzielić zawodników dostępnych w danej
konkurencji  do  konkretnych  torów na których  będą współzawodniczyć.  Dodawanie  do  toru
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Ilustracja 21: Usuwanie zawodnika z konkurencji

Ilustracja 22: Dodawanie serii w oknie głównym

Ilustracja 23: Wybór rodzaju serii
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zawodnika odbywa się poprzez kliknięcie na danym torze w tabeli poniżej listy wyboru serii, a
następnie na podwójnym kliknięciu na zawodnika z tabeli konkurencji. Dodanie zawodnika do
serii  jest  potwierdzone zmianą koloru  tła  wiersza tabeli  konkurencji  w której  zawarty  jest
zawodnik – Ilustracja 24.

Usuwanie zawodnika z serii dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na wybranym zawodniku
w tabeli serii. Podczas biegu nie jest wymagane obsadzenie wszystkich torów. Przygotowanie
serii nie wymaga podłączonej konsoli do komputera. 

2.10 Przeprowadzenie serii – pomiar czasów

Mając już przygotowane wcześniej serie wraz przypisanymi zawodnikami do konkretnych torów
możemy przystąpić do rozpoczęcia rywalizacji i pomiaru czasów. W tym celu należy podłączyć
konsolę do komputera i podłączyć do aplikacji STC10 Swim. Podłączenie polega na kliknięciu
pierwszego  przycisku  od  lewej  (ikona  konsoli  z  wtyczką).  Po  podłączeniu  konsoli  STC10 i
wybraniu serii  powinny przyciski w dolnej części okna nad wyborem serii  uaktywnić jak na
Ilustracji 25. 

Rozpoczęcie serii (biegu) rozpoczyna się od przesłania danych zawodników do konsoli i tablicy
LED (o ile jest podłączona). Przesłanie danych jest wykonane po kliknięciu na trzeci przycisk od
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Ilustracja 24: Dodawanie zawodników do serii

Ilustracja 25: Okno główne po podłączeniu konsoli i wybraniu serii
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lewej (ikona konsoli i tablicy). Kolejnym krokiem jest wydanie polecenia dla konsoli przygotuj
i jest  to  równoważne  z  przygotowaniem  zawodników  do  biegu  –  konsola  wydaje  sygnał
dźwiękowy  przygotuj.  Wydanie  polecenia  przygotuj  konsoli  jest  możliwe  po  kliknięciu  na
czwartą ikonę od lewej (żółta lampka) – Ilustracja 26. 

Po wydaniu polecenia przygotuj kolejnym krokiem jest wydanie polecenia start konsoli STC10.
W tym celu należy kliknąć piąty przycisk od lewej (zielona lampka) – Ilustracja 27.

Po kliknięciu zostanie wydany sygnał dźwiękowy start oraz rozpocznie się pomiar czasu na
torach zawodników (dioda czerwona LED Active na przednim panelu konsoli pali się ciągłym
światłem), a w lewej części głównego okna programu STC10 Swim wyświetlane są nazwiska
oraz aktualne czasy – Ilustracja 28. 
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Ilustracja 26: Wydanie komendy przygotuj w oknie głównym

Ilustracja 27: Wydanie komendy start w oknie głównym
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W każdej chwili  podczas biegu można przerwać serię  klikając  na szósty przycisk  od lewej
(czerwona  lampka).  Zostanie  wygenerowany  sygnał  falstart  i  konsola  powróci  do  stanu
początkowego czuwania. 
Zakończenie pomiaru czasów na torach danej serii (biegu) jest sygnalizowane wyskakującym
okienkiem wiadomości Seria zakończona – Ilustracja 29. 

W przypadku dyskwalifikacji możemy tego dokonać po przerwaniu lub zakończeniu biegu oraz
wyborze zawodnika, a następnie klikając na drugi przycisk z prawej stronie (czerwona lampka)
– Ilustracja 30. 

Ostatnim etapem po poprawnym zakończeniu serii (biegu) jest zapisanie danych do bazy. Aby 
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Ilustracja 28: Okno główne programu podczas pomiaru czasów na torach

Ilustracja 29: Koniec serii

Ilustracja 30: Dyskwalifikacja zawodnika



MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c. 16/22

tego dokonać należy kliknąć trzeci przycisk od prawej (symbol bazy danych ze strzałeczką) – 
Ilustracja 31. 

Po kliknięciu dane zostaną zapisane w bazie oraz zostaną przeniesione do tabeli konkurencji – 
Ilustracja 32.

2.11 Sztafeta

Konsola pozwala na przeprowadzenie sztafety pomiędzy wcześniej wprowadzonymi klubami.
W celu przeprowadzenia  sztafety,  należy wybrać i  dodać do zawodów szablon konkurencji,
który jest dostosowany do przeprowadzania sztafet – Ilustracja 33. 

STC10 v.1   2020-03-19   Marek Kopeć http://www.mkeia.com

Ilustracja 31: Zapis wyników serii do bazy danych

Ilustracja 32: Przeniesienie wyników z serii do konkurencji
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Następnie  jak  w  przypadku  konfiguracji  konkurencji  należy  ją  wybrać  a  następnie  dodać
wszystkich zawodników biorących w niej udział. Następnie należy utworzyć serię, a następnie
dodać kluby do serii na danym torze. Dodanie klubu do serii odbywa się poprzez dwukrotne
kliknięcie na wybrany tor w tabeli serii, które spowoduje otwarcie okna klubów – Ilustracja 34.

Dodanie zawodników do sztafety odbywa się w podobny sposób jak w przypadku dodania klubu
– podwójnie  klikając  na wybranym klubie  przypisanym wcześniej  do toru w tabeli  serii,  a
następnie wybierając zawodników. – Ilustracja 35. 

Przy każdym klubie pojawi się liczba dodanych zawodników – liczba zawodników dla każdego
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Ilustracja 33: Szablon konkrecji dla sztafety

Ilustracja 34: Dodawanie klubu do sztafety

Ilustracja 35: Dodawanie zawodników do sztafety
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z klubów  powinna  być  jednakowa  –  Ilustracja  36.  Przeprowadzenie  serii  i  pomiar  czasów
przebiega dokładnie jak w przypadku serii indywidualnych.

2.12 Prezentacja wyników na tablicy LED

Prezentacja  wyników  podczas  biegu  (dioda  LED  Active zapalona  na  czerwono)  jest
generowana  automatycznie  przez  konsolę  STC10 niezależnie  od aplikacji  STC10  Swim.  Po
zakończeniu biegu,  gdy konsola przejdzie  do stanu czuwania (dioda LED S pali  się  żółtym
ciągłym światłem, a pozostałe diody LED na przednim panelu są zgaszone) jest możliwe z
poziomu aplikacji przesłanie listy zawodników, wyników serii oraz wyników całej konkurencji.
W celu  wysłania  listy  zawodników  serii  klikamy  trzeci  przycisk  (ikona  konsoli  i  tablicy  ze
strzałką)  z  paska  przycisków  nad  wyborem serii.  W  przypadku  wyświetlenia  wyników  po
ukończeniu  serii  klikamy  pierwszy  przycisk  od  prawej  stronie  (ikona  zawodnika
przygotowanego  do  skoku  z  tablicą)  z  paska  przycisków  nad  wyborem  serii.  Z  kolei
wyświetlenie całego zestawienia z miejscami i  wynikami jakie osiągnęli  zawodnicy w danej
konkurencji klikamy drugi przycisk od prawej w górnej części okna nad wyborem konkurencji
(ikona pływaka z tablicą) –  Ilustracja 37. Dodatkowo jest możliwość prezentacji podium dla
trzech pierwszych miejsc na tablicy LED – pierwszy przycisk z prawej strony
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Ilustracja 37: Prezentacja wyników na tablicy LED 

Ilustracja 36: Przygotowanie serii dla sztafety



MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c. 19/22

2.13 Generowanie raportów w HTML

Po  zakończeniu  serii,  konkurencji  lub  całych  zawodów  można  wygenerować  raporty  w
standardzie  HTML,  format  przystosowany  do  przeglądania  przez  standardowa przeglądarkę
Internetową, zawierające zestawienia zawodników z zajętymi miejscami  oraz z uzyskanymi
wynikami w tym międzyczasów. Każdy raport może być wyświetlany w przeglądarce oraz może
być  z  łatwością  wydrukowany  przy  pomocy  zwykłej  drukarki  podłączonej  do  komputera.
Wygenerowanie raportu polega na przyciśnięciu odpowiedniego przycisku w głównym oknie
programu. Wygenerowanie raportu z serii - trzeci przycisk od prawej na seriami z ikoną ikoną
kartki  i  zawodnika  gotowego  do  skoku.  Wygenerowanie  raportu  z  konkurencji  –  czwarty
przycisk od prawej w górnej części okna, ikona kartki z pływakiem. W kolei wygenerowanie
raportu dla całych zawodów – trzeci przycisk od prawej, ikona kartki i pucharu – Ilustracja 38.

2.14 Przeglądanie danych historycznych

W każdej chwili jest możliwe przeglądanie danych historycznych innych zawodów. Aby uzyskać
dostęp do tych danych należy otworzyć okno tworzenia i wyboru zawodów (patrz punkt 2.3)
oraz zaznaczyć opcje Istniejące zawody, a następnie listy wybrać interesujące nas zawody.
Po wybraniu możemy przeglądać wyniki konkurencji, serii oraz generować raporty. W tym celu
nie ma potrzeby podłączania konsoli.

2.15 Posługiwanie się przyciskami start/stop

Konsola obsługuję dwa rodzaje przycisków start/stop: bezprzewodowe i przewodowe. Przyciski
bezprzewodowe wymagają podłączenia anteny do złącza  Radio znajdującego się na tylnym
panelu konsoli, a przewodowe do odpowiednich gniazd stop oznaczonych od 1 do 10 (albo od
1 do  6 dla  6  torów).  W  celu  rozpoczęcia  pomiaru  czasów  należy  wcisnąć  przycisk
bezprzewodowy oznaczony literą S. Wciśnięcie przycisku S spowoduję wygenerowanie sygnału
dźwiękowego przygotuj – dioda żółta LED na przednim panelu konsoli oznaczona jak S miga.
Ponowne  naciśnięcie  bezprzewodowego  przycisku  S spowoduje  wygenerowanie  sygnału
dźwiękowego startu oraz rozpoczęcie odmierzania czasu przez konsolę – dioda czerwona LED
active zostaje zapalona. Po starcie konsola umożliwia zatrzymanie czasu przyciskiem stop po
około  5  sekundach  na  poszczególnych  torach.  Czas  5s  jest  zabezpieczeniem  przed
kilkukrotnym  wciśnięciem  przycisku  stop.  Zatrzymanie  jest  możliwe  po  wciśnięciu
bezprzewodowego lub przewodowego przycisku stop. W przypadku pomiarów między czasów w
celu zmierzenia całkowitego czasu zawodnika należy tyle razy wcisnąć przycisk stop dla danego
toru  ile  razy  zostało  to  określone  w  liczbie  odbić  dla  danej  konkurencji.  W  przypadku
zatrzymania i zakończenia pomiaru czasów na wszystkich torach konsola oznajmia to poprzez
miganie  wszystkim  zielonymi  diodami  LED  dla  aktywnych  torów.  Kolejne  przyciśnięcie
przycisku bezprzewodowego lub przewodowego start S spowoduję przejście do trybu czuwania
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Ilustracja 38: Generowanie raportów
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– dioda Active i diody od 1 do 10 zgaszone, a dioda żółta S dioda LED start pali się ciągłym
światłem. 

W każdej chwili podczas odmierzania czasu (czerwona dioda LED Active jest zapalona) można
przerwać odmierzanie czasu poprzez wciśnięcie przycisku bezprzewodowego lub przewodowego
startu S najczęściej ma to miejsce podczas falstartu. Dodatkowo jest generowany niski sygnał
dźwiękowy falstart.

Dodatkowo przyciski  przewodowe są wyposażone w sygnalizacyjną diodę LED przy pomocy
której operator ma potwierdzenie zatrzymania czasu (dioda LED zgaszona).

Konsola  może  współpracować  z  matami  stop  (styk  normalnie  otwarty)  powszechnie
wykorzystywanymi  podczas  zawodów.  Wyprowadzony  sygnał  zatrzymania  należy  podać  w
miejsce wejściowych sygnałów przewodowych stop – należy stosować złącza monofoniczne
mini jack.

Uwaga: Stosowanie przycisków bezprzewodowych nie zapewnia 100% pewności zatrzymania
czasu ze względu na nieprzewidywalność rozchodzenia i propagacji fal radiowych oraz poziomu
zakłóceń w środowisku w którym konsola operuję. Zasięg pracy pilotów około 20m.

2.16 Sygnalizacja dźwiękowa

Konsola  STC10  posiada  wbudowany  generator  dźwięków  akustycznych  o  poziomie
dostosowanym do  typowego  wzmacniacza  audio.  Sygnał  dźwiękowy  jest  wyprowadzony  z
konsoli  przez wyjście na tylnym panelu oznaczonym jako Audio out. Konsola jest w stanie
wygenerować trzy sygnały dźwiękowe tj. sygnał przygotuj się, start oraz falstart.
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3. WSPÓŁPRACA Z TABLICĄ LED SERII TLS BEZ KOMPUTERA

Konsola  pomiarowa  STC10  może  współpracować  z  tablica  LED  serii  TLS  bez  potrzeby
stosowania komputera PC. Wystarczy podłączyć do konsoli komunikację z tablicą przez port
RS485 by móc dokonywać pomiarów zawodników na torach.  W takiej  konfiguracji  nie  ma
możliwości pomiaru międzyczasów oraz wyświetlania nazwisk.

STC10 v.1   2020-03-19   Marek Kopeć http://www.mkeia.com



MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c. 22/22

4. UWAGI

4.1 Wsparcie techniczne
Klienci, którzy zakupią konsolę naszej firmy mogą skorzystać z wsparcia technicznego jakiego
udziela  MKEiA  s.c.  Wszelkie  pytania  i  problemy należy przesyłać  na  adres  firmowy poczty
elektronicznej info@mkeia.com

4.2 Ochrona środowiska

Oznaczenie  tym symbolem produktu  oznacza,  że  nie  należy  go  wyrzucać  razem z  innymi
odpadami. Może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Urządzenie
powinno zostać poddane przetworzeniu lub recyklingowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostarczenie  zużytego  sprzętu  do  wyznaczonego  punktu  gromadzenia  zużytych  urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u
odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
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