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LOGBOOK Info

Total Values

denník záznamov

Do denníka záznamov môžete ukladať podrobné
informácie z meranej trasy.Funkciu Logbook nájdete
len u modelov Sigma ROX 8.0 a ROX 9.0 (aktuálne v
roku 2010)
Podľa intervalu ukladania údajov môžete uložiť do
pamäte prístroja s funkciou Logbook:
5 sekúnd cca 13 hodín

10 sekúnd cca 26 hodín
20 sekúnd cca 52 hodín
30 sekúnd cca 78 hodín

Kapacitu pamäte prispôsobte dĺžke meranej trasy
zvolením vhodného intervalu ukladania tzv. :
5 -10 - 20 - 30 sekúnd - vždy pred spustením denníka -
tlačítkom na cca 2 sekundy.
Po výbere časového intervalu Log Time začnite
meranie funkčným tlačítkom 2 pri nadpise Start v
pravej hornej časti displeja.
Jednotlivé body ( ) meranej trasy
ukladáte len krátkym stlačením tlačítka Logbook.
Zobrazí sa nadpis New Waypoint a pod nim set 1 (bod
trasy 1), set 2 (bod trasy 2) a pod.
Čím je časový interval ukladania do pamäte väčší, tým
je pamäť schopná zaznamenať väčší počet údajov z
meranej trasy.

Log Time

Logbook

Waypoint WP

- základné informácie

V prílohe sú zobrazené príklady ukážok grafického a
tabuľkového vyhodnotenia jazdy pomocou funkcie
Denníka záznamov - Logbook a programu Sigma Data
Center1.1.

Výber a grafické zobrazenie len výškového profilu trasy
1. výškový profil trasy -

modrá čiara

Výber a grafické zobrazenie napr. šiestich údajov
1. výškový profil trasy -Altitude

modrá čiara
2. okamžitá rýchlosť -SPEED

zelená čiara
3. stúpanie/klesanie v% - Inclination

fialová čiara
4. rýchlosťstúpania/klesania v m/min - Rise rate

červená čiara
5. bodytrasy - Waipoint (WP- červený rámček)
6. prestávky - Pause (P - modrý rámček)

Program Sigma Data Center 1.1 okrem grafického
zobrazenie ponúka aj všetky datové informácie o
meranej trase s funkciou Logbook v siedmich
skupinách. Uvedené hodnoty sú lenako príklad.

Unit .................................. kmh
WheelSize ...................... 2006 mm
Time interval log .............. 5 s
Number of entries ........... 1190
Start ................................. 14 : 31
Calories ........................... 0 kcal
Bike ................................. 1
Date ................................ 04.04.2009
End ................................. 16 : 02

Základné informácie cyklopočítača (Unit):
Merná jednotku rýchlosti nastavená na km/h -
kilometre/hodinu
Obvodkolesa WheelSize nastavenýna 2006 mm
Časovýlimit zápisu (Time interval log) - 5 sek.
Počet zápisov do pamäte denníka záznamov počas
meranej trasy: 1190 krát
Začiatok jazdy: 14:31hod
Vydaná energia počas celej trasy 0 kcal - nebol použitý
snímač tepovej frekvencie.
Meranie na bicykli: BIKE 1
Dátumjazdy: 4. apríla2009
Ukončenie jazdy: 16:02 hod

Distance........................... 29,96 km
Ride time ......................... 01 : 26 : 07 h
Uphill distance ................. 8,14 km
Ride time uphill ................ 00 : 27 : 36 h
Uphill metres ................... 427 m
RestTime ........................ 00 : 01 : 28 h
Downhill distance .......... 4,18 km
Ride time downhill ........... 00 : 07 : 34 h
Downhill metres ............... 247 m

Celkové hodnoty meranej trasy napr. celkovej dĺžky
29,96 km (Distance) scelkovým časom jazdy 1 hod. 26
min. 7 sek (Ride time). Do kopca najazdené 8,14 km
(Uphill distance) za čas 27 min a 36 sek. (Ride time
uphill) a zdolané celkové prevýšenie 427 metrov (Uphill
meres.podobne aj údaje pri jazde z kopca (downhill).
Rest time - celkový čas merania trasy, kým vypnete
funkciu Logbook. Pri prejazde cieľom trasy bolo
stlačené len tlačítko Logbook a vytvorený posledný
bod trasy Waypoint (WP) - ako cieľ. Výhodnejší spôsob
ukončenia záznamov.

Príloha 1

Altitude

Príloha 2

Príloha 3 a 4

(1)

(2) - celkové hodnoty
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(3) -priemerné hodnoty

(4) -minimálne/amximálne hodnoty

Speed .............................. 20,78 km/h
Heart rate ......................... 165 bpm
Uphill inclination ............... 5 %
Rate of ascent uphill ........ 14 m/min
Temperature .................... 23,7 °C
Altitude ............................ 245 m
Downhill inclination .......... 6 %
Rate of ascent downhill .... 33 m/min

Priemerné hodnoty celej meranej trasy s priemernou
rýchlosťou 20,78 km/hod. Priemerné stúpanie (Uphill
inclination) 5% a priemerné klesanie (Downhill
inclination) 6%. Priemerná rýchlosť vertikálneho
stúpania (Rate of ascent uphill) bola 14 m/min a
klesania (Rate of ascent downhill) 33 m/min.

Speed ......................... min 0,00 km/h
max 49,24 km/h

Heart rate ......................... 120 bpm
190 bpm

Temperature .................... 20,0°C
26,0°C

Altidude ............................ 161 m
380 m

Inclination ........................ -14 %
16 %

Rise rate .......................... -83 m/min
15 m/min

Počas zjazdu bola rýchlosť vertikálneho klesania 83
metrov za 1 minútu Rise rate - min) t.j. zmena
nadmorskej výšky o 83 metrov za 1 minútu. Minimálne
klesanie (Inclination) bolo 14 % a maximálne stúpanie
16 %.

(5) - okamžité hodnoty

(6) - záložky- body trasy

7) - poznámky
Speed .............................. 46,32 km/h
Distance .......................... 20,22 km
Ride time ......................... 00 : 58 : 06 h
Rest time ......................... 00 : 00 : 00 h
Heart rate ........................ 142 bpm
Temperature ................... 23,0°C
Altitude............................ 280 m
Inclination ........................ -7 %
Rise rate .......................... -54 m/min
Log entry ......................... 777

Okamžité hodnoty meranej jazdy, získané pomocou
nastaveného parametra Log Time - nastaveného na 5
sekúnd. Strednú pohyblivú lištu grafu môžete nastaviť
na každý jeden zápis - celkove 1190 zápisov-meraní
(Number of entries), a dostane prehľad o aktuálnych
údajoch v každom mieste zápisu trasy - celkove 1190
takýchto tabuliek. Zobrazené meranie je na čísle
zápisu777 (Log entry).

Na zobrazenom bode vo vzdialenosti 20,22 km od
štartu -začiatku merania, bolo 7% klesanie (Inclination)
v nadmorskej výške (Altidute) 280 m.

Ak zastavíte na križovatke a rýchlosť zostane 0
km/hod, do zápisu sa automaticky zaznamená aj
prestávka počas jazdy (Pause), ktorá sa zapíše ako
záložka (Markers) a bod bude označený písmenom
(P). Koľkokrát zastavíte, toľko (P) bude
zaznamenaných. V záložkách (Markers) si uvedený
bod môžete presne popísať.

P 1. Pause 1
P 2. Pause 2
WP 3. Waypoint 1
WP 4. Waypoint 2
WP 5. Waypoint 3
P 6. Pause 3
atď.

Po prenesení údajov do PC si môžete jednotlivé názvy
Pa WP zmeniť a upresniť podľa skutočnosti, ako napr.

P 1. ŠtartTeplická ul.
P 2. Križovatka Teplická/Bratislavská
WP 3. Samota - vjazd do lesa
WP 4. Nebezpečiepádu - zlá cesta - štrk a jamy
WP 5. Začalo pršať
P 6. Koniec stúpanie - čakaniena ostatných
atď.

K jednotlivým názvom bodov trasy môžete vložiť aj
podrobnejšie údaje, ktoré sa zobrazujú, keď kliknete s
myšou na označený bod trasy na grafe. príklad
zobrazený v prílohe č.4.

V programe Sigma Data Center 1.1 si môžete vybrať,
či chcete zobrazovať len prestávky (P), jednotlivé body
trasy (WP), alebo (P)a (WP) spolu.

Do poznámok si môžete napísať všetky ďalšie dôležité
informácie, ktoré máte momentálnena pamäti a chcete
ich uchovať pre ďalšiu jazdu, tréning, alebo pre svojich
priateľov. Zápis je v textovom editore, podobne ako
záložky (Markers).

Všetky uvedné parametre nájdete v programe v
podmenu LOGS.

Average Values

Min/Max Values

Current

Markers

Notes
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Program Sigma Data Center 1.1

Okrem uvedeného zobrazenia funkcií program
umožňuje aj Zoom trasy - až 30 násobne detailné
zväčšenie vybranéhoúseku.

Funkcia kruhového grafu vydanej energie umožňuje
zobraziť percentuálne vydanú energiu počas v troch
zónach tepovej frekvencie, ktorú si môžete nastaviť v
cyklopočítači.

Graf jazdy môžete nastaviť v zobrazení
A.
os x: rýchlosťv km/hod
os y: vzdialenosť v 0,0 km
B.
os x: rýchlosťv km/hod
os y: čas v 00 :00 : 00 hod

Z každej jazdy si môžete vyhotoviť prípadne aj tlačový
výstup:
1. strana - graf. priebeh jazdy - max.8 zobraz. údajov
2. strana - datové údaje jazdy
3. strana - popis bodov jazdy (WP) aprestávok (P)
4. strana - grafické a datové zobrazenie tepovej

frekvenciena kruhovom grafe s troma tep.
zónami

Na grafickom zobrazení môžete pohybovať troma
vertikálnymi lištami, kde si môžete zmeniť na grafe
polohu štartu - ľavá lišta a polohu cieľa - pravá lišta.
Potom všetky zobrazované hodnoty sú len medzi
nastavenými lištami.
Strednú pohyblivú lištu môžete použiť na zistenie
aktuálnych hodnôt jazdy (Current) na konktrétnom
miestezápisu (Log entry) do denníka záznamov.

V podmenu si po výbere z ponuky všetkých
archivovaných jázd vyberiete napr. len jednu meranú
trasu, ktorú si môžete označiť svojim nadpisom a
ponúkne Vám tabuľkové spracovanie jazdy s
funkciami:

- 8 údajov
- 9 údajov

- 2 údaje
- 7 údajov

- 6 údajov
- poznámky v textovom editore

Memory

Cycling
Heart Rate
Temperature
Uphill
Downhill
Notes

V podmenu získate prehľad o svojich
jazdách na oboch bicykloch (Bike 1 a Bike 2) v
sumárnych hodnotách pre funkcie:

- 6 celk. údajov
- 3 celkové údaje

- 11 celk. údajov
- 9 celk. údajov

Program Sigma Data Center 1.1 Vám ponúkne oveľa
podrobnejšie údaje, prehľady a rozbory z
cyklopočítačov ROX 8.0 a ROX 9.0, ako program
Sigma Data Center 2.0 pre modely 509, 1009, 1609,
1909 HR a 2209 MHR.

Preto aj nákupná cena programu SDC 1.1 je
niekoľkonásobne vyššia ako SDC 2.0.

Všetkým našim zákazníkom poskytujeme informácie a
rady k obsluhe a využívaniu programu Sigma Data
Center1.1
Otázku zašlite mailom a uveďte vždy číslo daňového
dokladu, na ktorý ste model série ROX zakúpili.
Vždy uveďte aj telef. kontakt.
Konzultácia - odpoveďvždy len telefonicky.
Zavoláme Vám - na naše náklady.

Total values

Cycling
Heart Rate
Uphill
Downhill
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