
Handleiding  
PVPpuls  

voor de PVP2008 
 

Algemeen 

 

Dit document beschrijft de werking van de PVPpuls2004 tijdkoppel software. 



 

Programma Setup 

 

Na het installeren maak eerst de folder C:\knrbdata aan ten behoeve van de logfiles. 

 

Alle tijden worden in een MS-Excel spreadsheet gezet. Het formaat van de tijden is 

UU:MM:SS.ff . Het is mogelijk dat men een nederlandstalige Excel heeft 

geinstalleerd. 

Om problemen te voor komen moet men in Excel het decimale scheidingsteken op 

een “.” zetten. Dit kan men doen door in Excel het kiezen van Tools� Options of de 

vergelijkbare nederlandse menu opties. Verander de “Numberhandling” vwb de 

Decimal seperator in “.” en de “Thousands seperator” in een “,” 

 

 

 



Het PVPpuls koppelscherm 

 

Het scherm bestaat uit 4 delen : 

 

• De  “Decoder Instellingen” waarin gekozen kan worden tussen de nieuwere 

decoders of de oudere decoders. 

• Het “Data Input” gedeelte waarin aangegeven wordt hoe de puls binnen komt. 

Via de com-port of via het netwerk (TCP/IP) vanuit het AMB-kastje. 

Com-port instelling 9600,N,8,1 

IP-adres waarschijnlijk 192.168.1.1 (?)  

Voor testdoeleinden kan kontakt worden gemaakt met het PVPTest 

programma die op de lokale machine kan worden gedraaid. 

Voor testdoeleinde kan men de PVPTest ook laten lopen op een andere 

computer. Het IP-adres van de andere computer moet dan ingevuld worden . 

Deze kan door het ipconfig-commando in een DOS-box worden opgehaald.  

• Het “Wedstrijd Informatie” gedeelte waarin aangegeven kan worden welke 

Excel spreadsheet moet worden gevuld en welke wedstrijd wordt gehouden 

(Schaatsen, Lopen of Fietsen). Wanneer een wedstrijd gekozen wordtkan men 

aangeven welke heat geschaatst wordt of hoeveel rondes er gfietsmoeten 

worden e.d. 

• Het “Tijd/Koppel log” gedeelte waarin de tijden en koppel informatie wordt 

weergegeven. 

 

Zie onderstaande afbeelding. 



 
 

Kies het soort decoder die aangesloten is.



 

Data Input 

 

Specificeer de manier waarop de pulsen binnen komen TCP/IP of Serieel over COM1. 

Als TCP/IP wordt gekozen moet men het ip adres van het AMB kasteje worden 

ingevuld. Daarna moet op de knop “Connect” worden gedrukt zie onderstaande 

afbeeldingen.  

 

 



 

 

 

Wedstrijd Informatie 

 

Kies vervolgens het Excel bestand waarin alle wedstrijdgegevens en tijden worden 

gearchiveerd. Zie onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Daarna kiezen we de wedstrijd die we gaan meten (schaatsen, lopen of fietsen) 

.  

 

 

 



Fietsen 

 

 
 

We gaan eerst fietsen.  

Kies het aantal rondes die we gaan fietsen met de schuif.  

Selecteer daarna de button van het infietsen.  

Dit betekend dat de pulsen nog niet worden doorgestuurd naar het spreadsheet maar 

dat de pulsen wel in de pulslog worden gezet. 

 



Als de fietsers met hun chip over de lus gaan, komen de pulsen binnen. 

 

De pulsen komen nu in het pulslog gedeelte terecht met het chipnr, rugnr, tijd en een 

omschrijving van de doorkomst (Opwarmen/Start/Finish/Uitfietsen).  

Bovendien zijn de doorkomsten gekleurd : 

• Lichtblauw voor opwarmen 

• Groen voor start 

• Geel voor tussentijd 

• Rood voor finish 

• Lichtbeige voor uitlopen/uitfietsen/uitschaatsen 

 

LETOP tijdens het klokken mag men niet op een veld in de pulslog klikken dan 

komt de kleuring van de pulslog in de war. Op het koppelen in de spreadsheet 

heeft het geen invloed. 

 

Kies nu het aantal rondes welke gereden moet worden en de keuze “Infietsen”.  



 
 

Als er gestart wordt kies nu voor “Tijd Opnemen” 

De eerste doorkomst van de chip is de startpuls (Groen). 

De volgende doorkomst is een tussen tijd (Geel) 

De laatste doorkomst van de chip is de finish puls (Rood). 

 

Alle verdere doorkomsten van de chip zijn “uitfiets” pulsen (Beige?) 



 
 

 

 

 

 

 

Er kunnen meer fietsers tegelijk over de baan tegelijkertijd, achter of doorelkaar. 

 



 
 



 
 

Elke start/tussentijd/finish doorkomst wordt in het spreadsheet gearchiveerd. 

Hierboven is een voorbeeld hoe de tijden in het spreadsheet worden geschoten. 

De absolute tijden worden gearchiveerd in kolom F, G, H, I en dan van elkaar 

afgetrokken in kolom D. 

Aan de kleur van kolom A kan men zien wat de status is van het rugnummer (Groen 

voor gestart, Geel voor tussentijd,  Rood voor gefinished).  

Deze status wordt bijgehouden in kolom T waarin de laatste doorkomst nummer 

wordt gezet en als er gefinished is dan komt er een “x” te staan. 

 

Als het nodig is om de wedstrijd voor een bepaald rugnummer over te doen volstaat 

het leegmaken van de corresponderende cel in kolom T en dan kan dit rugnummer 

opnieuw geklokt worden. 

 



Als iedereen gefinished is staat in kolom E het aantal punten.  

 

Zie de afbeeldingen hieronder. 

 

 



 

Schaatsen 

 

De tijdwaarneming voor het schaatsen komt in grote lijnen overeen met die van 

Fietsen. 

Er is wel een verschil. Bij schaatsen zijn de deelnemers onderverdeeld in heats. 

Omdat de schaatsers niet allemeel tegelijk over de baan kunnen en het goed mogelijk 

is er deelnemers van de volgende of de vorige heat aan het inschaatsen en uitschaatsen 

zijn moeten de pulsen uit elkaar gehouden kunnen worden. 

Kies voor “Schaatsen“ 

Kies de “Heat“ 

Kies voor “Inschaatsen“ 

 

Als er gemeten moet worden kies voor “tijdopnemen“ 

 

Hieronder een voor beeld van de heats in het spreadsheet en een tijdwaarneming van 

heat 2 volgend op die van heat 1. In dit voorbeeld zien we ook hoe de inschaats en 

uitschaats pulsen worden verwerkt. 

 

  
 



 
 

 

 

 



 

Lopen 

 

Voor lopen kies dan voor “Lopen” in de dropdown box. 

Eerst kan er worden ingelopen door  “Inlopen” te selecteren. Nu worden alle pulsen 

wel gezien en gearchiveerd in het pulslog window, maar het wordt nog niet aan de 

spreadsheet doorgestuurd. Chips die niet mee doen met lopen zijn wit (Onbekend) 

  

 



Lopen onderscheidt zich van fietsen vwb de startpuls. Men kan kiezen voor een 

gemeenschappelijk startpuls voor alle lopers of een start doorkomst van iedere loper 

apart.  

 

 
 

 



 
 

Na het selecteren van de “Startpuls” button bij het lopen wordt de eerste 

geregistreerde chip gezien als de startpuls 

De startpuls voor het lopen wordt geladen in de hele kolom van starttijden van het 

“Loop”-sheet (Kolom F) 

De startpuls wordt groen en de starttijd kolom wordt ingevuld. 

Alle pulsen die erna komen worden gemarkeerd als “Na Start puls” 

Als de gemeenschappelijke startpuls is verwerkt en alle lopers zijn over de startlus 

geweest (!!) kunnen we voor de optie “tijdopnemen” kiezen om de eerst volgende 

doorkomsten te regsireren als  “finish” of “doorkomst”.  

 

Als men elke loper apart wil starten dan moet men direct de optie tijdopnemen kiezen. 

 

De tijden worden afgetrokken in kolom D en men heeft de tijd en het aantal punten in 

kolom E.. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Logfiles 

 

Erworden twee logfiles bijgehouden in de c:\knrbdata folder. 

Een pulslog die alle pulsen bevat afkomstig van het AMB-kastje 

Een koppellog die alle koppelingen logged 

 

Hieronder de voorbeelden : 

 

 
 

 

 

 



 

Testen en Oefenen 

 

Men kan met de software testen en oefenen. 

 

Er zijn twee testprogramma’s: 

 

• De PVPtest_01 pulse-generator. Deze produceert pulsen in het formaat van de 

oude AMB decoders. 

 

• De PVPtest_ActX_1 pulse-generator. Deze genereert pulsen in het nieuwe 

AMB “P3” formaat. 

  

Start de PVPtest software die van toepassing is.  

 

Testen via het netwerk 

Als de pulse info wordt gestuurd over het netwerk vul dan het volgende IP-adres in: 

 

Als de pulsgenerator op hetzelfde systeem draait als de PVPpulse-software kies dan 

optie TCP en het adres 127.0.0.1 in en druk op de knop “Connect” in het PVPpulse 

window. 

 

Als de pulsgenerator op een ander systeem draait dan PVPpulse vul dan het IP-adres 

in van het systeem waarop de pulsgenerator draait. Dit is met het commando 

“ipconfig”in een DOS-box op te vragen op de PC waarop de generator draait.   

Testen via de COM-port 

Sluit het seriele kabeltje (null-modem cable) aan tussen de “Pulse-generator” PC en 

de “PVPpulse”PC. Kies aan beide kanten de correcte COM-port 

 

Vullen van de transponder codes 

Vul de Chip-ID velden in met een aantal transponder-ID’s die overeenkomen met een 

aantal in het spreadsheet bekende waardes. 

Druk dan op de daarnaast gelegen knoppen in om de pulse te genereren. 

De gegenereerde tijden worden weergegeven in het test programma. 

  

. 

 



 
 



 


