Zadanie 5A Zaprojektować aplikację realizującą pomiar charakterystyki przerzutnika
Schmitta
Przerzutnik Schmitta to rodzaj bistabilnego przerzutnika. Układ Schmitta ma w obwodzie
wejściowym dwa progi przełączania, przy których wyjście zmienia stan na przeciwny. Osiągnięcie
przez napięcie wejściowe określonego progu zależy od kierunku zmiany tego napięcia. Dla napięcia
narastającego obowiązuje próg górny, dla opadającego - dolny. Odległość między progami określa
się mianem szerokości pętli histerezy.

Ilustracja 1: Symbol przerzutnika Schmitta na diagramie
elektronicznym
W zadaniu przedmiotem badań jest tranzystorowy przerzutnik Schmitta jak na rysunku poniżej:

Ilustracja 2:
Trazystorowy przerzutnik Schmitta
Na wspólnym oporze emiterów R3 odkłada się napięcie U1 lub U2 (zależy od tego, który tranzystor
przewodzi). Mamy zatem dwa różne progi przełączania (histereza).
Zadanie wykorzystuje nowy (rok akademicki 2016/2017) w laboratorium wielofunkcyjny przyrząd
NI VirtualBench. Jego charakterystykę opracowaną na podstawie specyfikacji firmowej [1]
przytoczono tutaj w wersji przedstawionej w pracy dyplomowej [2]:

Ni VirtualBench
VirtualBench jest wielozadaniowym przyrządem pomiarowym wyprodukowanym
przez firmę National Instrument. Wśród komponentów wchodzących w jego skład znajdują
się: oscyloskop dwukanałowy, multimetr, generator funkcyjny, linia wejść i wyjść
cyfrowych oraz zasilacz DC. Wszystkie te elementy zamknięto w obudowie niewielkich
rozmiarów, co sprawia, że VirtualBench jest wygodnym i zajmującym mało miejsca, a
jednocześnie potężnym narzędziem pomiarowym. Komunikacja z urządzeniem odbywa się
z wykorzystaniem komputera PC lub iPada poprzez USB lub WiFi. Aby rozpocząć pracę,
po podłączeniu urządzenia wystarczy uruchomić aplikację, która zapisana jest w pamięci
przyrządu. Pojedyncze okno programu zostało podzielone na niezależne panele
odpowiadające każdemu z komponentów. Zapewniono również możliwość zapisu zrzutu
ekranu oraz danych pomiarowych. Możliwa jest również komunikacja urządzenia ze
środowiskiem LabVIEW.

1. Specyfikacja urządzenia

W poniższym rozdziale zamieszczono charakterystykę poszczególnych urządzeń
wchodzących w skład VirtualBench [8].

1.1. Zasilacz
Jest to zasilacz trzykanałowy, z czego dwa wyjścia dostarczają napięcie dodatnie:
0…6 V/0…1 A, 0…+25 V/0…500 mA, a jedno wyjście napięcie ujemne względem masy:
0…-25 V/0…500 mA. Wszystkie trzy wyjścia zapewniają regulowane napięcie wyjściowe
wraz z regulowanym ograniczeniem prądowym. Dodatkowym atutem jest ochrona przed
przepięciami. Nad zaciskami wyjściowymi zostały zamieszczone diody LED informujące o
stanie urządzenia.
1.2. Multimetr
W przypadku multimetru zapewniono możliwość pomiaru napięcia i prądu zarówno
stałego, jak i zmiennego, rezystancji, diod oraz testowanie ciągłości obwodu. W trakcie
pomiarów wybór zakresu pomiarowego można ustawiać w sposób automatyczny lub ręczny.
1.3. Generator funkcyjny
Generator posiada możliwość wytwarzania trzech przebiegów: podstawowej
sinusoidy o częstotliwości do 20 MHz, przebiegu prostokątnego do 5 MHz oraz sygnału
trójkątnego/piło-kształtnego do 150 kHz.
1.4. Oscyloskop MSO
Oscyloskop VirtualBench stanowi połączenie typowego oscyloskopu cyfrowego z
analizatorem stanów logicznych. Wiąże się to z zamieszczeniem na panelu 34-kanałowego
złącza dla wejść cyfrowych. W przypadku zarówno wejść cyfrowych, jak i dwóch,
nieizolowanych kanałów analogowych dostępne pasmo wynosi 100 MHz. Gdy
wykorzystywany jest jeden z analogowych kanałów prędkość próbkowania może osiągną 1
GS/s (ang. Samples/second – Próbki na sekundę). Natomiast podczas wykorzystywania obu
kanałów prędkość spada do 500 MS/s.
1.5. Linie wejść i wyjść cyfrowych
Do dyspozycji użytkownika zostało przekazanych 8 pinów mogących pełnić funkcję
wejść lub wyjść cyfrowych oraz jeden pin, na którym dostępne jest napięcie 3,3 V. Piny w
trybie wejściowym tolerują napięci 5 V, natomiast jako wyjścia są zgodne z logiką LVTTL
3,3 V. Każda linia została zaopatrzona w rezystor pull-down o rezystancji 10 kΩ,
podpinający do masy, a dwa ostatnie piny posiadają również możliwość podciągnięcia do
napięcia zasilania.
VirtualBench API
Zestaw węzłów umożliwiających komunikację z VirtualBench znajduje się na Palecie
Funkcji w zakładce Measurement I/O. Można tam odszukać funkcje dla każdego urządzenia
wchodzącego w skład VirtualBench, a także opcje dodatkowe, obejmujące narzędzia ułatwiające
programowanie (Utility) oraz umożliwiające konfigurację i kontrolę interfejsów SPI oraz I2C.
Na rysunku zamieszczono paletę funkcji VirtualBench.

Wszystkie przyrządy zawierają osobne API ze względu na różnorodność funkcji
wykorzystywanych do konfiguracji i kontroli poszczególnych urządzeń. Poniżej, na rysunku
przedstawiono przykładową paletę dla zasilacza DC.

Inicjalizowanie sesji
Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest inicjalizacja wykorzystywanych przyrządów.
Każdy z nich powinien być zainicjalizowany w programie tylko raz. W tym celu
wykorzystuje się inicjalizujący VI
do którego podłączona jest na wejściu
nazwa używanego urządzenia.

Po wykonaniu wszystkich operacji następuje zamknięcie sesji i zwolnienie przyrządu.
Przykład VI realizującego te funkcje zamieszczono na rysunku

2. Układ pomiarowy
Na stanowisku pomiarowym mamy cztery wersje przerzutników różniące się wartościami
rezystorów R1 i R2 (rożne histerezy). Przerzutniki zasilane są ze źródła +25V a ich wejścia ze
źródła +6V zasilacza VirtualBench. Wyjścia przerzutników dołączone zostały do wejść komutatora
PM-410, którego wyjście połączono z kolei z wejściem multimetru przyrządu VirtualBench.

Zasady zdalnego programowania komutatora PM-410 zostały przedstawione w opisie do zadania
1A. Numer komutatora na magistrali ModBUS (slave) =2.

Zadania do wykonania:
 Deklaracja zakresu napięcia wejściowego (liniowy dobór punktów pomiarowych określony
parametrami Umin, Umax n(liczba punktów pomiarowych);
 Deklaracja napięcia zasilania przerzutników
 Wybór przerzutnika (jeden z czterech)
 Pomiary należy wykonać dla narastającego oraz malejącego napięcia wejściowego.
 Akwizycja danych pomiarowych w tablicy;
 Bieżąca prezentacja uzyskiwanych danych;
 Prezentacja graficzna wyników na wykresie XY
 Możliwość zapisu wyników w pliku (format przyjmowany przez arkusz kalkulacyjny);
 Możliwość przerwania pomiarów w dowolnym momencie czasowym.

 Możliwość zakończenia programu w dowolnym momencie czasowym.
 Opcjonalnie wyznaczenie progów U1, U2 i szerokości pętli histerezy
Zmierzone charakterystyki należy prezentować na wykresie np. jak na poniższym rysunku.
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