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Komputerowe systemy pomiarowe

Dr Zbigniew Kozioł - wykład
Mgr Mariusz Woźny – laboratorium

Wykład V

Karty pomiarowe, rejestratory cyfrowe, 
oscyloskopy cyfrowe.

Oprogramowanie LabView integrujące elementy 
systemów pomiarowych.
Inne systemy pomiarowe.



DAQ – Data Acquisition

Akwizycja danych – w informatyce i analizie sygnałów pierwszy etap 
przetwarzania danych polegający na ich przygotowaniu do dalszej obróbki czy 
interpretacji.

Możliwe etapy akwizycji danych:

    Wyodrębnienie zjawiska/własności fizycznej
    Rejestracja sygnałów z sensora(sensorów)
    Teletransmisja
    Próbkowanie w czasie
    Kwantowanie wartości
    Obróbka sygnałów wg własnych potrzeb



Komputerowe karty pomiarowe
są specjalizowanymi układami pomiarowymi współpracującymi  z komputerem i 
tworzącymi wraz z nim oraz odpowiednim oprogramowaniem tzw.

wirtualne przyrządy pomiarowe.

Ze względu na rozbudowane funkcje akwizycji danych przyjął się skrót

DAQ od Data AcQuisition card, czyli karty pozyskującej dane.

Komputerowa karta pomiarowa może być zamontowana
w obudowie komputera lub też znajdować się poza nią.



Podstawowe funkcje komputerowych kart pomiarowych
• przetwarzanie analogowo-cyfrowe „pojedynczego” sygnału
  (napięcia lub prądu) z jednego z wielu wejść analogowych
  karty pomiarowej,

• przetwarzanie analogowo-cyfrowe wielu sygnałów
  doprowadzonych do wejść analogowych karty pomiarowej,

• filtracja analogowa (antyaliasingowa) sygnałów wejściowych,

• wytwarzanie żądanych sygnałów (napięcia lub prądu)
  na wyjściach analogowych karty pomiarowej,

• odczytywanie sygnałów cyfrowych z wejść cyfrowych
  karty pomiarowej (jeśli występują),

• przypisywanie sygnałów cyfrowych do portów wyjściowych
  karty pomiarowej (jeśli występują),

• generowanie sygnałów cyfrowych o zadanej częstotliwości
  i czasie trwania na wyjściach cyfrowych,

• synchronizacja z liniami wyzwalania systemów czasu
  rzeczywistego (RTSI) w komputerze



Parametry charakterystyczne karty pomiarowej

• liczba wejść analogowych
  – od 1 do 64 (może być zwiększona przez dołączenie tzw.
     karty rozszerzenia zawierającej dodatkowe multipleksery),

• rodzaj wejść analogowych
  – niesymetryczne (SE) lub różnicowe (DI);
     zwykle wejść niesymetrycznych jest dwa razy więcej niż
     różnicowych, w których komutowane są 2 linie sygnałowe,

• zakres pomiarowy
  – od miliwoltów do kilkuset woltów; 
     podawany jako przedział wartości napięć symetrycznych
     względem zera w przypadku wejść różnicowych
     lub napięcia dodatniego dla wejść niesymetrycznych,



• rozdzielczość bitowa przetwornika analogowo-cyfrowego
  – typowo od 8 do 24 bitów => może znacznie przewyższyć
     rozdzielczość przyrządów cyfrowych wysokiej klasy,

• rozdzielczość bezwzględna
  – określana dla wybranego zakresu pomiarowego:

 dokładność pomiaru
  – podawana w formie tabelarycznej, w zależności od zakresu
     pomiarowego, czasu obserwacji, temperatury i in.czynników;
     zwykle od 2 do 10 razy gorsza od rozdzielczości,



• szybkość próbkowania
  – może sięgać kilkuset Mpróbek/s;
     zmniejsza się proporcjonalnie do liczby uaktywnionych
     kanałów wejściowych,       

• pojemność pamięci wewnętrznej
  – od kilkuset kilobajtów do kilkuset megabajtów,

• typ magistrali do której podłącza się kartę pomiarową,
  np. PCI, ISA, PCMCIA, USB, Fire Wire ...



Zalety korzystania z komputerowych kart pomiarowych

• możliwość prowadzenia pomiarów wielokanałowych
  z bardzo dużą dokładnością, 

• generacja analogowych lub cyfrowych sygnałów sterujących,
  jak również sygnałów testowych dla systemu pomiarowego,

• realizacja podstawowych funkcji multimetru cyfrowego,
  generatora funkcyjnego i oscyloskopu
 (zależnie od wyboru trybu pracy),

• współpraca z zazwyczaj bardzo rozbudowanym
  oprogramowaniem, służącym wizualizacji, analizie
  oraz archiwizacji rejestrowanych sygnałów,

• nie zabierają miejsca, jeśli osadzone w obudowie komputera



Producenci komputerowych kart pomiarowych

Komputerowe karty pomiarowe są produkowane przez
wiele firm. Do najbardziej znanych należą:

• Advantech, 

• Computer Board,

• IO-tech,

• Keithley,

• National Instruments,

• RK-system.





Przykłady komputerowych kart pomiarowych

ScopeLogicDaq – system akwizycji danych z oscyloskopem 
dwukanałowym i analizatorem stanów logicznych

• szybkość próbkowania
  – do 200 Mpróbek/s przy akt. jednym kanale,
  – do 100 Mpróbek/s przy dwóch kanałach,

• 16 kanałów cyfrowych,

• umożliwia dokładną analizę
  sygnałów analogowo-cyfrowych
  oraz 
  badanie zależności
  między nimi



DaqBoard 3000 (IO-tech)

• 16 wejść analogowych
  (8 w trybie różnicowym),

• wejścia/wyjścia cyfrowe
  – 24 linie,

• przetwornik analogowo-cyfrowy
  – 16-bitowy,

• maksymalna szybkość próbkowania
  –  1 Mpróbek/s,

• 4 liczniki 32-bitowe



PCI 6120 (National Instruments)

• 4 wejścia analogowe,

• zakres napięć wejściowych
  – do 42 V,

• 2 wyjścia analogowe,

• 8 cyfrowych linii wejścia/wyjścia,

• dedykowany przetwornik A/C
  dla każdego kanału (16-bitowy),

• 2 liczniki 24-bitowe,

• przerzutniki analogowe i cyfrowe

PCI 6120 (National Instruments)



The TE6100 is the first 100 MS/sec measuring instrument that consists of a Digital Storage 
Oscilloscope, Spectrum analyzer, Transient recorder and Voltmeter. This PXI based, compact 
measuring instrument, can solve almost every measurement problem. Analyzing signals is done 
with an 8-bit resolution and a maximum sampling speed of 100 MS/s. The input ranges from 0.1 
Volt full scale to 80 Volt full scale. 



Istnieją jednak i “swobodne” karty pomiarowe.

Na przykład Arduino: w pełni dostępne są techniczne 
specyfikacje, a nawet schemat płytki drukowanej. Wszystko 
to na zasadach podobnych jak dla oprogramowania “open 
source”. 

Co więcej – istnieje opracowane dostępne, “wolne” 
oprogramowanie do pracy z tymi kartami. Ich cena: rzędu 100 
PLN, zamiast kilku tysięcy US$.







Oprogramowanie integrujące elementy systemów
pomiarowych



DaqVIEW – oprogramowanie firmy IO-tech,
obsługujące wszystkie karty pomiarowe tego producenta

• wbudowane analizatory
  różnego typu, oscyloskop,

• wyświetlanie w czasie
  rzeczywistym,

• funkcje skalujące,

• współpraca z Matlabem,
  Excelem



LabVIEW - graficzne środowisko pomiarowe i programistyczne 
opracowane przez firmę National Instruments

• graficzny język programowania,

• łączenie bloków graficznych,
  odpowiadających za realizację
  różnych funkcji,

• uruchomienie programu
  determinuje przepływ
  sygnałów/danych
  pomiędzy blokami



Istnieje możliwość wykorzystywania programów takich jak 
MatLab albo Excel do akwizycji i opracowywania danych.

Istnieje też “swobodne” oprogramowanie do kontroli 
systemów pomiarowych

Np. PyVISA (w oparciu o język skryptowy Python oraz 
biblioteki firmy National Instruments).

Przykład kodu w PyVISA:

import visa
keithley = visa.instrument("GPIB::12")
print keithley.ask("*IDN?")



Podsumowanie

• Komputerowe karty pomiarowe są głównym ogniwem
  wirtualnych przyrządów pomiarowych.

• Umożliwiają wielokanałowy pomiar sygnałów doprowadzanych
  do wejść analogowych, a także generują żądane sygnały
  analogowe/cyfrowe na odpowiednich portach wyjściowych.

• Zależnie od trybu pracy, ta sama karta może pełnić różne
  funkcje (multimetru, generatora funkcyjnego, oscyloskopu).

• Oferują najlepsze parametry przetwarzania, gdy chodzi
  o rozdzielczość pomiarową oraz szybkość próbkowania.

• Niektórych zadań pomiarowych nie sposób wykonać inaczej
  lub lepiej niż przy zastosowaniu komputerowych kart
  pomiarowych.



Oscyloskopy





Rejestracja zależności dwóch przebiegów sinusoidalnych 
(krzywe Lissajous).





Typowe parametry

- Pasmo (np. 100 MHz),

- Liczba kanałów – najczęściej 2 (bez lub z izolacją galwaniczną), 
spotyka się także 4-kanałowe,

- Częstotliwość próbkowania np. 1 GSa/s na każdym kanale,
DRT (Digital Real Time oscilloscope) – przetwornik A/C
oscyloskopu o częstotliwości próbkowania co najmniej 5-
krotnie wyższej od pasma analogowego np. 1 GSa/s przy
paśmie 100 MHz zapewnia 10-krotne nadpróbkowanie
(istotne zwłaszcza przy sygnałach jednorazowych,
niepowtarzalnych)



Inne komputerowo sterowalne przyrządy 
pomiarowe:

Boxcar integrator (averager)

Lock-in Amplifier



•Boxcar integrator SR200 (Stanford Research System). The SR200 Series 
Boxcar Averager System is a modular instrumentation platform designed to 
acquire and analyze fast analog signals. The system consists of a NIM 
compatible mainframe and modules which can be selected to tailor a system to 
individual requirements. The SR200 series is flexible enough to handle gate 
widths from 100 ps to 150 µs, repetition rates up to 50 kHz, and has both analog 
and digital outputs. 





Woltomierz homodynowy (lock-in amplifier)





Woltomierz homodynowy (woltomierz fazowy, wzmacniacz lock-in) – (lock-in 
amplifier) wzmacniacz służący do odfiltrowania bardzo słabego 
sygnału analogowego, któremu towarzyszy silny szum (S/N < 1).

W celu rozróżnienia sygnału użytecznego od pozostałych dokonuje się zabiegu 
modulacji sygnału wejściowego z określoną częstością, zadaniem tego procesu 
jest jego wyróżnienie spośród zakłóceń.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_%28elektronika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szum_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja


Następnym razem: sposoby komunikacji pomiędzy 
komputerem sterującym a urzędzeniami 

Oraz między urządzeniami.

GPIB, RS232 i inne.
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