Uwagi do projektów końcowych kursu „Systemy akwizycji i przetwarzania danych”
W związku ze zmianami jakie firma NI wprowadziła do pakietu LabVIEW w wersjach LV2012 i
LV2013 ( dokładniej w bibliotekach VISA odpowiedzialnych za komunikację z urządzeniami
pomiarowymi) konieczne stało się wprowadzenie zmian w architekturze infrastruktury
urządzeniowej laboratorium. Zmianie uległy sieciowe adresy zasobów pomiarowych dostępnych ze
stanowisk w laboratorium 107 E-1. Odpowiednie aktualizacje wprowadzono do dokumentu
„Nazwy_VISA_2013.doc”. Przy realizacji projektów urządzeniowych proszę o stosowanie stałej
„Select_Instr” typu definiowanego dostępnego w bibliotece „User Controls”.

Rys. Paleta „Controls” z rozwiniętą zakładką kontrolek użytkownika
W typie Select_Instr zdefiniowano odwzorowania nazw symbolicznych urządzeń pomiarowych
wykorzystywanych w projektach na sieciowe adresy tych urządzeń przy aktualnej konfiguracji
serwerów pomiarowych.
Przy okazji zwracam uwagę na konieczność rezerwacji zasobów pomiarowych w trybie
uniemożliwiającym sterowanie pracą danego urządzenia w tym samym czasie z innego stanowiska.
W tym celu proszę do rezerwacji wykorzystywanych w projekcie urządzeń używać odpowiednich
węzłów z biblioteki „Open Devices”.

Rys. Paleta „Functions” z rozwiniętą zakładką funkcji użytkownika

Poniżej zamieszczono przykład zalecanego sposobu otwierania sesji urządzeniowej dla zadania
zdefiniowanego w projekcie nr 1. W projekcie wykorzystywane są trzy przyrządy z pierwszego
stanowiska: dwa multimetry i generator przebiegu sinusoidalnego.

Węzeł „Open n dev” dostarcza na wyjściu boolowskim „Open OK” status powodzenia operacji
sesji. Jeśli jest on prawdziwy możemy przystąpić do sterowania pracą urządzeń. W przeciwnym
przypadku jest to bezcelowe! (W projektach studenckich zdarza się niestety często.)

W przypadku powodzenia otwarcia sesji wyjście „Instr_Cluster” dostarcza referencji do zasobów
urządzeniowych, które po rozpakowaniu (funkcja Unbundle) doprowadzamy do odpowiednich
wejść węzłów biblioteki VISA. Charakter zadań pomiarowych zdefiniowanych w projektach
sprawia, że operacje urządzeniowe są cyklicznie powtarzane (np. pomiar charakterystyki
tranzystora „punkt po punkcie”) aż do zakończenia zaplanowanego eksperymentu. Po zakończeniu
eksperymentu należy pamiętać o zwolnieniu zarezerwowanych zasobów.
Do wejścia funkcji „Close_all” należy doprowadzić tablicę referencji otwartych zasobów z wyjścia
„Instr_Array” odpowiedniej wersji funkcji otwierającej.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione diagramy mają jedynie charakter poglądowy i miały na
celu przedstawienie ogólnych zasad sekwencji: Otwieranie sesji urządzeniowej → Operacje
urządzeniowe → Zamkniecie sesji. Architektura aplikacji realizującej zadania projektowe powinna
być oparta na wzorcu projektowym „Maszyna stanów”.

Zadanie 1A Zaprojektować aplikację realizującą pomiar charakterystyki częstotliwościowej
czwórnika (transmitancja czwórnika w funkcji częstotliwości).
Aktualnie (od roku akademickiego 2015/2016) zadanie nr 1 jest realizowane w nowej wersji
przyrządowej. Główne cele zadania pozostają niezmienione:
 Deklaracja zakresu częstotliwościowego, amplitudy sygnału testowego oraz gęstości i rozłożenia
(LIN/LOG) punktów pomiarowych;
 Dla każdego punktu charakterystyki wykonuje się pomiar wartości RMS napięcia wejściowego i
wyjściowego z badanego układu.
 Akwizycja danych pomiarowych w tablicy;
 Bieżąca prezentacja uzyskiwanych danych;
 Prezentacja graficzna wyników na wykresie XY (stale aktywna możliwość modyfikowania rodzaju
skal X i Y: Log/Lin);
 Możliwość zapisu wyników w pliku (format przyjmowany przez arkusz kalkulacyjny);
 Możliwość przerwania pomiarów w dowolnym momencie czasowym.
 Możliwość zakończenia programu w dowolnym momencie czasowym.

Wejścia badanych czwórników (obiekty O1, O2, O3 i O4 ) dołączone są do zacisków generatora
PW 17. Wyjścia czwórników dołączono do kolejnych zacisków wejściowych przełącznika miejsc
pomiarowych PMP-410.

Napięcie na wyjściu generatora (na wejściu badanych czwórników) można zmierzyć na kanale 5
komutatora (patrz rysunek powyżej). Przełącznik miejsc pomiarowych PMP-410 posiada
szeregowy interfejs pomiarowy RS485 i protokół komunikacyjny MODBUS-ASCII. Do realizacji
zadania przygotowano vi
ukrywający szczegóły protokołu
komunikacji i wymagający
jedynie podania adresu węzła
podrzędnego na magistrali
MODBUS oraz numeru
wybieranego kanału.
Węzeł pmp-410setCh dodano do
biblioteki Open-devices.

Wejścia/wyjścia VISA Refnum i error mają analogiczne znaczenie jak dla innych przyrządów. Do
otwierania sesji urządzeniowej z PMP-410 używamy tych samych
mechanizmów jak do innych przyrządów. Typ definiowany
Select_Instr zawiera opcję wyboru S1_pmp410.

