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WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWAÑ TECHNIK
KOMPUTEROWYCH W PRACACH EKSPERYMENTALNYCH
WPROWADZENIE
Technika komputerowa jest wykorzystywana niemal¿e na ka¿dym etapie prowadzenia prac eksperymentalnych. Obszary zastosowañ narzêdzi informatycznych
w badaniach dotycz¹ zasadniczo kilku etapów, sporód których najistotniejsze to:
l planowanie eksperymentu,
l projektowanie komputerowego systemu pomiarowego,
l prowadzenie pomiarów i archiwizacja wyników,
l przetwarzanie i analiza wyników badañ,
l opracowywanie raportów i sprawozdañ.
Ka¿dy z tych etapów jest niezwykle istotny i trudny do realizacji bez wykorzystania
techniki komputerowej. Ograniczaj¹c rozwa¿ania tylko do dwóch etapów prowadzenia prac eksperymentalnych  projektowania komputerowych systemów pomiarowych
oraz prowadzenia pomiarów i archiwizacji uzyskanych wyników, zostanie przytoczony i omówiony system pomiarowy bazuj¹cy na technice komputerowej.

TECHNIKA POMIAROWA A TECHNIKA KOMPUTEROWA
Wspó³czesna technika pomiarowa jest nierozerwalnie zwi¹zana z technika komputerow¹ [13]. Wspó³czesny in¿ynier powinien posiadaæ nie tylko umiejêtnoæ obs³ugi
urz¹dzenia lub narzêdzia pomiarowego, ale przede wszystkim powinien byæ przygotowany do prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem komputera oraz specjalistycznego
oprogramowania [1]. Powinien posiadaæ równie¿ niezbêdn¹ wiedzê programistyczn¹,
pozwalaj¹c¹ mu na budowanie prostych, ukierunkowanych na zaspakajanie bie¿¹cych
potrzeb pomiarowych, komputerowych systemów pomiarowych, gdzie komputer pe³ni³by rolê sterownika eksperymentu pomiarowego [2, 3].
W klasycznym systemie pomiarowym, komputer wraz z oprogramowaniem s³u¿y
do obs³ugi zewnêtrznych przyrz¹dów i narzêdzi pomiarowych, po³¹czonych z nim za
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porednictwem odpowiednich interfejsów. Czêsto jednak zdarza siê, ¿e komputer jest
wykorzystywany jako czêæ przyrz¹du pomiarowego, stanowi¹cego w rzeczywistoci urz¹dzenie wirtualne (Virtual Instruments VI). Ogólna strukturê urz¹dzenia wirtualnego z autonomicznym przyrz¹dem pomiarowym przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Struktura urz¹dzenia wirtualnego wykorzystuj¹cego autonomiczny przyrz¹d
pomiarowy [1]

Taki przyrz¹d wirtualny stanowi po³¹czenie klasycznego komputera PC, specjalistycznego oprogramowania i bloków sprzêtowych takich jak: pakiety akwizycji danych, bloki generacji sygna³ów, przyrz¹dy IEC-625, VXI i inne. Ka¿dy z bloków
sprzêtowych mo¿e by pod³¹czony bezporednio do magistrali komputera jako karta
lub jako urz¹dzenie zewnêtrzne poprzez odpowiedni interfejs. Niezwykle istotn¹ cech¹ przyrz¹dów wirtualnych VI jest to, ¿e u¿ytkownik ma mo¿liwoæ definiowania
ich przeznaczenia i funkcji w zale¿noci od potrzeb, konstruuj¹c odpowiednie oprogramowanie. Ponadto, przyrz¹dy wirtualne VI cechuje du¿a funkcjonalnoæ, elastycznoæ i rekonfigurowalnoæ. Posiadaj¹ otwart¹ architekturê pozwalaj¹c¹ na dostêp do
magistrali interfejsu ³¹cz¹cego komputer z czêci¹ sprzêtow¹. W przypadku stosowania kart pomiarowych magistralê stanowi szyna komputera, a w przypadku bloków
zewnêtrznych - magistrala jednego ze standardowych interfejsów pomiarowych. Przyrz¹d wirtualny VI zawiera zazwyczaj graficzny panel czo³owy na ekranie monitora,
zawieraj¹cy zbiór symboli graficznych s³u¿¹cych do obs³ugi przyrz¹du (prze³¹czników, suwaków, pokrête³, wywietlaczy) wraz z odpowiednimi procedurami realizuj¹cymi czêæ programow¹ przyrz¹du. Podczas komunikacji z czêci¹ sprzêtow¹
przyrz¹du VI wyposa¿ony jest w zbiór funkcji stanowi¹cych sterownik czêci sprzêtowej (programowanie nastaw, wyzwalanie pomiarów, odbiór wyników, itp.). Program obs³ugi magistral standardowych i niestandardowych interfejsów stanowi sterownik interfejsów. Jako przyk³adowe zintegrowane rodowiska pomiarowe mo¿na
przytoczyæ: LABWindows/CVI, LabVIEW, LabVIEW Express (National Instruments), VEE (Hewlett-Packard/Agilent), Test Point (Keithley Instruments), DasyLab (Dasytec) i inne [1, 4, 5].
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PRZYK£AD KOMPUTEROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO
Jednym z przyk³adów komputerowego systemu pomiarowego jest system wykorzystywany podczas monitorowania stanu cieplnego obiektu technicznego
w Laboratorium Monitorowania i Nadzorowania Procesów w Katedrze Podstaw In¿ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej. Ogóln¹ strukturê systemu przedstawia rys. 2.
Prezentowany system jest wyposa¿ony w autonomiczny przyrz¹d pomiarowy,
którego jednostkê centraln¹ stanowi omiokana³owy mikroprocesorowy rejestrator
temperatury MRT-06-2 (rys. 3).

Rys. 2. Ogólna struktura komputerowego systemu pomiarowego s³u¿¹cego do monitorowania stanu cieplnego obiektu technicznego
a)

b)

Rys. 3. Komputerowy system pomiarowy MRT-06-2: a) mikroprocesorowy rejestrator
temperatury, b) widok ogólny stanowiska do monitorowania stanu cieplnego obiektów
technicznych

Przyrz¹d wyposa¿ony jest blok wizualizacji w postaci alfanumerycznego wywietlacza LCD (rys. 4), na którym prezentowane s¹ aktualne dane dotycz¹ce wartoci
mierzonej temperatury dla poszczególnych kana³ów, zegar czasu rzeczywistego oraz
aktualna data.
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b)

Rys. 4. Blok wizualizacji przyrz¹du pomiarowego MRT-06-2 (wywietlacz LCD): a) okno
czêci czasowej, b) okno wartoci temperatury mierzonej na poszczególnych kana³ach

Jednostkê centraln¹ przyrz¹du stanowi mikrokontroler PHILIPS 80C552, który
wraz z zewnêtrzn¹ logik¹, pamiêci¹ programu i danych oraz zegarem czasu rzeczywistego, tworzy zwarty system mikroprocesorowy, charakteryzuj¹cy siê ma³ym poborem mocy. Rejestrator posiada izolowany interfejs szeregowy RS-232 dziêki czemu
mo¿liwa jest komunikacja z komputerem klasy PC. Zadaniem tego systemu jest obs³uga wywietlacza, przetwornika A/C oraz interfejsu szeregowego RS-232. Wejciowy uk³ad pomiarowy zbudowany jest z:
l zespo³u multiplekserów komutuj¹cych poszczególne kana³y,
l wysokostabilnego ród³a pr¹dowego,
l precyzyjnego wzmacniacza,
l zespo³u korekcji rezystancji przewodów,
l filtru analogowego,
l sumatora,
l przetwornika analogowo-cyfrowego.
Poszczególne czujniki pomiarowe (termorezystory platynowe PT-100) zasilane
s¹ tylko w czasie pomiaru, dziêki czemu zlikwidowany zosta³ efekt ich nagrzewania
siê. Specjalna konstrukcja uk³adu pomiarowego zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny pomiar wartoci temperatury. Do komunikowania siê z rejestratorem, sterowania i wizualizacji zmierzonych wartoci temperatury na poszczególnych kana³ach s³u¿y
specjalistyczne oprogramowanie REJESTRATOR (rys. 5).
Z poziomu programu mo¿liwe jest przegl¹danie, analizowanie i archiwizowanie
danych zmagazynowanych w pamiêci wewnêtrznej mikroprocesorowego rejestratora
temperatury MRT-06-2. Graficzny interfejs u¿ytkownika zawiera czeæ konfiguracyjn¹ (rys. 6a, b) oraz edycyjn¹ (rys. 6c.) umo¿liwiaj¹c¹ analizê danych oraz ledzenie
zmian mierzonych wartoci on-line (rys. 7).
rodowisko pracy programu umo¿liwia: ustawianie czasu próbkowania (rys. 6a),
definiowanie okna graficznej prezentacji wyników pomiarów (rys. 6b), odczyt danych pomiarowych, graficzn¹ reprezentacjê przebiegów czasowych (rys. 8a), analizê
danych prezentowanych w postaci tabelarycznej (rys. 8b), zapis danych na dysk twardy lub inny nonik informacji.

8

Józwik J., Flisiak J.:PWybrane
zastosowañ
technik komputerowych...
OSTÊPY Naspekty
AUKI I TECHNIKI
NR 1, 2007

Rys. 5. Interfejs u¿ytkownika oprogramowania REJESTRATOR do komunikacji z rejestratorem, sterowania i wizualizacji mierzonych wartoci temperatury
a)

b)

c)

Rys. 6. Interfejs graficzny czêci konfiguracyjnej: (a), (b) oraz edycyjnej (c)
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Rys. 7. Interfejs graficzny bloku monitorowania zmian wartoci temperatury on-line
a)

b)

Rys. 8. Mo¿liwoci programowe prezentacji wyników pomiarów: a) prezentacja graficzna, b)
prezentacja cyfrowa

l
l
l
l

l

Katedra Podstaw In¿ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej dysponuje ponadto:
komputerowym systemem pomiarowym do badania drgañ mechanicznych,
komputerowym systemem monitorowania stanów cieplnych obiektów technicznych z wykorzystaniem kamery termograficznej,
komputerowym systemem do cyfrowej analizy obrazu MicroScan,
systemami do oceny stanu geometrycznego czêci maszyn (profilografometry, przyrz¹d do pomiaru okr¹g³oci Himmler Tester Form 1000, wysokociomierz Tesa
Micro Hite, wspó³rzêdnociow¹ maszynê pomiarow¹ Vista),
komputerowymi systemami wspieraj¹cymi prace monta¿owe i zadania badawcze
dotycz¹ce badania obrabiarek (laserowy system pomiarowy LSP30 Compact).

Ka¿dy z przedstawionych systemów, stanowisk oraz przyrz¹dów obs³ugiwany
jest z poziomu komputera, który wykorzystywany jest do sterowania i zarz¹dzania
procesem pomiarowym. Systemy te wykorzystywane s¹ zarówno w pracach badawczych jak równie¿ w procesie dydaktycznym realizowanym w laboratoriach. Ponadto,
do dyspozycji pracowników i studentów, pozostaj¹ dwie w pe³ni wyposa¿one (zarówno
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pod wzglêdem sprzêtowym jak równie¿ programowym) pracownie komputerowe.
W pracowniach tych obok prowadzenia procesu dydaktycznego, realizowane s¹ zadania na pozosta³ych etapach prac eksperymentalnych (przytaczanych we wstêpie
niniejszego referatu) z wykorzystaniem komputerów.

PODSUMOWANIE
Narzêdzia informatyczne wspomagaj¹ce prace eksperymentalne to tyko jeden
z wielu kierunków zastosowañ techniki komputerowej. Zastosowanie techniki komputerowej w badaniach nabiera szczególnego znaczenia nie tylko w przypadku analizy z³o¿onych procesów mechanicznych ale równie¿ biomechanicznych czy biochemicznych. Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej, w szczególnoci
symulacji komputerowej czy modelowania (g³ownie procesów dynamicznych) stanowi istotny wk³ad w rozwój nauki. Zastosowanie jej w badaniach obok korzyci utylitarnych pozwala na osi¹ganie wielu celów naukowych, niemo¿liwych do uzyskanie
bez wykorzystania technik informatycznych. Techniki komputerowe wspomagaj¹ prowadzenie prac eksperymentalnych na ka¿dym ich etapie. W czêci zasadniczej badañ
eksperymentalnych umo¿liwiaj¹ budowanie komputerowych systemów pomiarowych,
sterowanie i zarz¹dzanie przebiegiem procesu pomiarowego oraz analizê uzyskanych
wyników. Z analizy literatury wynika jednoznacznie, ¿e wiêkszoæ procesów pomiarowych, realizowana jest z wykorzystanie systemu komputerowego. Pozwala on na
rejestracjê, archiwizacjê oraz wizualizacjê uzyskiwanych wyników pomiarów.
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Streszczenie
W pracy omówiono obszary zastosowañ komputerów w pracach eksperymentalnych.
W oparciu o przyk³ad praktyczny szczegó³owo zaprezentowano wybrane aspekty zastosowañ techniki komputerowej podczas prowadzenia prac eksperymentalnych oraz projektowania komputerowych systemów pomiarowych. Analizê przeprowadzono w oparciu o system pomiarowy wykorzystywany podczas monitorowania stanu cieplnego obiektu technicznego.

THE CHOSEN ASPECTS OF COMPUTER METHODS APPLICATION
IN RESEARCH
Summary
In this article the areas of using computers in the experimental analysis, based on the
practical example, have been presented. The analysis were based on the measured system
using during the monitoring of the thermal state of the technical object.
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