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WYKORZYSTANIE WYBRANYCH FORM GRAFICZNYCH DO
PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW BADAÑ DOWIADCZALNYCH
PROCESU TARCIA I ZU¯YCIA
WSTÊP
Jednym z trudniejszych zadañ dydaktycznych w procesie kszta³cenia studentów jest
przekazanie im wiedzy na temat oceny i analizy ró¿nego rodzaju przeprowadzonych
badañ naukowych. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania dyplomantów do pisania prac magisterskich, których tematyka w znacznej czêci dotyczy prac badawczych.
St¹d te¿ proseminaria i seminaria dyplomowe wzbogacone prezentacj¹ metodyki i sposobów analizy wyników prowadzonych badañ naukowych s¹ bardzo przydatne studentom w ich dalszej pracy, szczególnie w pracach dyplomowych. Zaprezentowanie tego
rodzaju wiadomoci wymaga odpowiedniej formy przekazu. Jednym ze sposobów zaprezentowania analizy wyników badañ naukowych jest opracowanie ich w formie graficznej. Pozwala to w ³atwy i przystêpny sposób przedstawiæ zale¿noci zachodz¹ce
pomiêdzy mierzonymi wielkociami. Zobrazowanie wyników badañ w formie slajdów
multimedialnych umo¿liwia wykorzystanie ich jako rodka dydaktycznego u³atwiaj¹cy
pracê prowadz¹cemu. Prezentacja mo¿e pobudziæ ciekawoæ studentów oraz zwiêkszyæ ich zainteresowanie i aktywnoæ w prowadzonych zajêciach seminaryjnych.
Omawiana problematyka zwi¹zana jest nie tylko z prowadzeniem analizy i oceny
wyników lecz tak¿e z przygotowaniem projektu ich wykonania. Dopiero kolejny jej
etap odnosi siê do metodyki i zasad wyci¹gania wniosków. Natomiast graficzne przedstawienie badañ u³atwia ich zaprezentowanie.
W pracy omówiono problem analizy wyników badañ tribologicznych na przyk³adzie przedstawienia wybranych wyników badañ dotycz¹cych problematyki tarcia
i zu¿ycia prowadzonych na stanowisku badawczym opartym na zmodernizowanej
maszynie Amslera.

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W PROWADZENIU BADAÑ
Istotnym problemem zwi¹zanym z komputerowym opracowaniem wyników badañ dowiadczalnych jest mo¿liwoæ otrzymywania ich w postaciach umo¿liwiaj¹* Klaudiusz LENIK, Krzysztof DZIEDZIC, Agnieszka CZERKAWSKA  Katedra Podstaw Techniki,
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cych dalsz¹ obróbkê komputerow¹ i przedstawienie ich w formie ukierunkowuj¹cej
wyci¹ganie wniosków [1, 2].
Wspó³czesne stanowisko badawcze powinno byæ przystosowane do komputerowej rejestracji wyników pomiarowych [3, 4]. Wykorzystanie wspomagania komputerowego zapewnia lepsz¹ mo¿liwoæ obserwowania dynamiki zachodz¹cych zmian w formie wykresów graficznych, bie¿¹c¹ ich analizê oraz dalsz¹ obróbkê i archiwizacjê [5].
Stanowisko badawcze wykorzystane w badaniach

Pierwszym z etapów dotycz¹cych przedstawiania wyników badañ naukowych jest
omówienie stanowiska badawczego. Opis ten powinien uwzglêdniæ jego przeznaczenie oraz g³ówne uk³ady wchodz¹ce w jego sk³ad. Nale¿y tak¿e dostarczyæ informacji
o mo¿liwociach pomiarowych i sposobie rejestracji danych.
W przedstawionym przyk³adzie omówiono stanowisko badawcze oparte na zmodernizowanej maszynie Amslera [6]. Sk³ada siê ono oprócz tribotestera z zespo³u
wzmacniaczy i przetworników pomiarowych umo¿liwiaj¹cych pomiary wybranych
parametrów i przekazanie wyników do uk³adu wizualizacji komputerowej. Schemat
blokowy stanowiska pokazano na rys. 1

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego
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W procesie badañ tribologicznych analizowano podstawow¹ grupê parametrów
dotycz¹c¹ zachodz¹cych procesów tarcia i zu¿ycia. Nale¿¹ do niej takie parametry jak:
l temperatura (próbki oraz orodka smarnego),
l zu¿ycie próbki i przeciwpróbki,
l wspó³czynnik tarcia,
l moment tarcia,
l prêdkoæ obrotowa oraz droga tarcia.
Wizualizacja danych, ich edycja i archiwizacja dokonywana jest w uk³adzie wizualizacji komputerowej, opartym na zespole pomiarowo-rejestruj¹cym z wykorzystaniem komputera klasy PC. Wykorzystywanym do badañ oprogramowaniem jest
Edytor Wykresów. Widok stanowiska pracy pokazuje fotografia przedstawiona na rys. 2,
któr¹ mo¿na wykorzystaæ przy opracowaniu prezentacji komputerowej.

Rys. 2. Uk³ad wizualizacji komputerowej
Za³o¿enia do przeprowadzonych badañ

Kolejnym etapem prowadzenia badañ dowiadczalnych jest sporz¹dzanie programu badañ wed³ug cile okrelonego porz¹dku wykonywanych pomiarów. W celu
otrzymania funkcyjnych zale¿noci do dalszej ich obróbki komputerowej i wizualizacji opracowano program badañ. Podstawowym jego za³o¿eniem by³a rejestracja pomiarów dotycz¹cych: zmian temperatury w procesie tarcia w kontekcie zale¿noci
poboru pr¹du od wzrastaj¹cego momentu tarcia. W przeprowadzonych badaniach
uwzglêdniono wymogi polskich norm PN-79/H-04329, PN-82/H-04332, PN-93/
H84019. Przyjêto jako materia³ próbki stal 45, która podlega³a obróbce cieplnej (hartowaniu i odpuszczaniu). Uzyskana twardoæ po obróbce wynios³a oko³o 56 HRC.
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Zgodne z norm¹ PN-79/H-04329 badaniu podlega³ wêze³ tarcia skojarzenia jednoimiennego w uk³adzie trzpieñ  tarcza (pin on disk). Badania przebiega³y w rodowisku
p³ynnym (rodku smarnym stanowi¹cym patent Politechniki Lubelskiej). Dla umo¿liwienia otrzymania zadanych nacisków powierzchniowych w granicach 0,825,708 MPa
przyjêto zmieniaj¹ce siê skokowo obci¹¿enie co 22N w przedziale 0132N. Zastosowano uk³ad nieruchomej próbki i obracaj¹cej przeciwpróbki co pozwoli³o na regulacjê
wartoci prêdkoci obrotowej przeciwpróbki w zakresie 0,41,5 m/s.

PRZEDSTAWIENIE WYBRANYCH WYNIKÓW POMIARÓW W FORMIE
GRAFICZNEJ
Analiza otrzymanych pomiarów pozwala okreliæ mo¿liwoci ich wykorzystania
do opracowania graficznego. Sam fakt rejestracji pomiarów w formie tabelarycznej
sugeruje wybór odpowiedniej formy graficznej wykresów. Przedstawienie zestawu
danych za porednictwem wybranych typów wykresów daje mo¿liwoæ szczegó³owego zobrazowania charakteru przebiegu wykonanych pomiarów oraz istniej¹cych pomiêdzy nimi zale¿noci.
Charakter pomiarów uzyskanych z badañ dowiadczalnych tarcia i zu¿ycia ze
wzglêdu na przebieg i wystêpuj¹ce zale¿noci mo¿na zaprezentowaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych typów wykresów:
1) liniowe:
l ze znacznikami danych wywietlanymi przy ka¿dej wartoci,
l z równaniem wielomianowym obliczaj¹cym liniê trendu,
2) punktowe:
l z punktami danych po³¹czonych liniami,
l z punktami danych po³¹czonymi wyg³adzonymi liniami,
3) warstwowe:
l wywietlaj¹ce trend wartoci w czasie lub dla ró¿nych kategorii,
l warstwowy z wizualnym efektem 3-W,
4) niestandardowe:
l liniowo-kolumnowy,
l liniowy czarno-bia³y w skali czasu.
Omówione typy wykresów s¹ dostêpne w wiêkszoci programów komputerowych
umo¿liwiaj¹cych graficzne prezentowanie danych. Do najbardziej znanych i najczêciej wykorzystywanych nale¿¹ programy wchodz¹ce w sk³ad pakietu Microsoft Office [7] takie jak arkusz kalkulacyjny Excel czy program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint.
Przy wyborze poszczególnych typów wykresów do oceny i analizy wybranych
pomiarów nale¿y kierowaæ siê charakterem otrzymanych zale¿noci, poniewa¿ nie
ka¿dy wykres mo¿e ilustrowaæ dane okrelonego rodzaju.
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Obiekty graficzne jakimi s¹ wykresy pozwalaj¹ we w³aciwy sposób ukazaæ zale¿noci wystêpuj¹ce pomiêdzy mierzonymi parametrami. W omawianym przypadku
pomiêdzy natê¿eniem pr¹du elektrycznego pobieranym przez uk³ad napêdowy g³owicy roboczej, a zmian¹ momentu tarcia w zale¿noci od zmieniaj¹cego siê obci¹¿enia.
Mo¿liwoæ importu zestawu danych do Arkusza kalkulacyjnego lub Arkusza danych
dostêpnego w programie PowerPoint pozwala na dalsz¹ obróbkê i edycjê pomiarów
wed³ug uznania autora a nastêpnie stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiaj¹cej wyniki pomiarów. Na rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, przedstawiono slajdy prezentuj¹ce
opracowane graficznie wyników poprzez wybrane typy wykresów.
Rys. 3 obrazuje przy pomocy wykresu liniowego ze znacznikami danych zale¿noci wystêpuj¹ce pomiêdzy badanymi parametrami. Ten typ wykresu pozwoli³ na
zobrazowanie zestawu danych w sposób odzwierciedlaj¹cy wykres zarejestrowany
przy u¿yciu oprogramowania Edytor Wykresów. Atrakcyjnym urozmaiceniem jest
dodanie do obszaru wykresu lub obszaru krelenia efektów wype³nienia.
Wyniki otrzymanych pomiarów mo¿na równie¿ przedstawiæ za pomoc¹ wykresów punktowych, rys. 4. Najbardziej efektywne s¹ dwie sporód piêciu dostêpnych
opcji, mianowicie: wykres punktowy z punktami danych po³¹czonych liniami lub
z punktami danych po³¹czonymi wyg³adzonymi liniami. W omawianym przypadku
wykres ten w wyniku du¿ej iloci danych punktowych zbli¿ony jest do liniowego.

Rys. 3. Slajd prezentuj¹cy typ wykresu liniowy

Rys. 4. Slajd prezentuj¹cy wykres punktowy

Rysunek 5 obrazuje wykres warstwowy. Wywietla on trend wartoci w czasie.
Na wykresie tym dok³adnie widaæ przebieg momentu tarcia, z wyranie zaznaczonymi
skokami w chwili zwiêkszania obci¹¿enia. Warstwy temperatur tak¿e odzwierciedlaj¹
na tym wykresie wp³yw obci¹¿enia na charakter uzyskanych wyników. Przebieg zale¿noci wystêpuj¹c pomiêdzy mierzonymi wielkociami pozwala na zaprezentowanie ich
równie¿ za pomoc¹ innego podtypu wykresu warstwowego jakim jest wykres warstwowy 3-W. Zastosowanie widoku 3-W a w nim opcji Perspektywa, Obrót i Wyniesienie
daje mo¿liwoæ zobrazowania wykresów z dowolnie obranej pozycji. Propozycja za-
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Rys. 6. Slajd prezentuj¹cy typ wykresu
warstwowego 3-W

stosowania widoku wykresu z dowolnego punktów widzenia umo¿liwiaj¹ca realizacjê i
prezentacjê danych dla tego typu wykresu przedstawiona zosta³a na rys. 6.
Rys. 7 przedstawia opcjê niestandardowego typu wykresu jakim jest wykres liniowo-kolumnowy. Jest to klasyczny wykres z³o¿ony, w którym serie liniowe i kolumnowe krelone s¹ na tej samej osi.
Na niektórych typach wykresów miêdzy innymi na wykresie liniowym ze znacznikami danych istnieje mo¿liwoæ wstawienia linii trendu oraz wywietlenia odpowiadaj¹cego jej równania co pokazuje rys. 8.

Rys. 7. Slajd przedstawiaj¹cy wykres
liniowo-kolumnowy

Rys. 8. Slajd z wykresem liniowym zawieraj¹cym równanie wielomianowe obliczaj¹ce liniê
trendu

Powsta³e obiekty graficzne przedstawione w programie PowerPoint w postaci
slajdów mog¹ pos³u¿yæ jako pomoc dydaktyczna w procesie kszta³cenia studentów
dyplomantów. Zastosowane opracowanie graficzne mo¿e w znacznym stopniu wp³yn¹æ na efektywnoæ i atrakcyjnoæ przedstawionych problemów. Taka konstrukcja
prezentacji przyczynia siê niew¹tpliwie do zwiêkszenia percepcji prezentowanych
wiadomoci oraz rozbudzenia zainteresowania nimi.
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PODSUMOWANIE
Wykorzystanie form graficznych mo¿e byæ w ró¿nym zakresie i stopniu trudnoci ich wykonania. Zdaniem autorów proste elementy grafiki takiej jak omawiane w przedstawionej pracy nale¿y wykorzystywaæ przy kszta³ceniu umiejêtnoci analizy i wyci¹ganiu wniosków. St¹d opracowany przyk³ad badañ tribologicznych podano jako element kszta³cenia umiejêtnoci oceny wyników z wykorzystaniem prezentacji komputerowej.
Dane przedstawione w pracy dotycz¹ ju¿ wykonanych prac magisterskich i omawiaj¹ sposób rozwi¹zania trudnoci autorów w opisie i analizie prowadzonych badañ
naukowych. Problem polegaj¹cy na w³aciwej interpretacji wyników zwi¹zany jest
z umiejêtnoci¹ zebrania ich i posegregowania w sposób mog¹cy wykazaæ istniej¹ce
zale¿noci, charakter zmian, wzajemny wp³yw parametrów itp. Wizualizacja otrzymywanych danych szczególnie w sposób wzbogacony kolorystyk¹ jest jednym ze
rodków osi¹gniêcia wymienionych celów.
Wprowadzenie do procesu dydaktycznego seminariów dyplomowych przyk³adów
w postaci prezentacji multimedialnych omawiaj¹cych kolejnoæ prac i przygotowanie
danych do analizy wyników i opracowania wniosków mo¿e w znacznym stopniu u³atwiæ dyplomantom dobór sposobu opracowania danych do interpretacji prowadzonych badañ.
W przedstawionym przyk³adzie z wykonanych wykresów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
wraz ze wzrostem momentu tarcia wzrasta pobór pr¹du przy zastosowaniu ró¿nych
obci¹¿eñ zmieniaj¹cych siê stopniowo. Odpowied pr¹dowa w punktach skokowego
zwiêkszania obci¹¿enia nie jest tak wyrana jak zmiany momentu tarcia, aczkolwiek
podkrela ow¹ zale¿noæ. W podobny sposób mo¿na analizowaæ zmiany temperatury.
W podanym przyk³adzie wzrasta ona liniowo.
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Streszczenie
W pracy omówiono problem wykorzystania form graficznych do kszta³cenia studentów
w zakresie analizy i opracowania wniosków z przeprowadzonych badañ dowiadczalnych.
Zaprezentowany przyk³ad dotyczy wyników badañ procesu tarcia i zu¿ycia przedstawionych
w wybranej formie graficznej.
Umiejêtny dobór form wykresów umo¿liwi³ przedstawienie relacji miêdzy zmiennymi
w czytelny i przejrzysty sposób na ograniczonej powierzchniowo p³aszczynie.
UTILIZATION OF THE CHOSEN GRAPHIC FORMS TO PRESENT THE RESULTS
OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF FRICTION AND WASTE PROCESS
Summary
In this work there was talked over the problem of utilization graphic forms to education
students in range of analysis and study conclusions from conducted experimental research.
The presented example concerns the results of examination of friction and waste process that
were presented in chosen graphic form.
The skilful selection of graphs forms made it possible to present reaction between variables in readable and transparent way on limited surface.
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