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A számítógépes irányításban alkalmazott jeltípusok.
Digitális bemenetek megvalósítása kapcsolásaik és tulajdonságaik.
Digitális kimenetek megvalósítása kapcsolásaik és tulajdonságaik.
Digitális információ továbbításánál alkalmazott hullám-impedancia fogalma és
értékének meghatározása.
Az analóg bemenet megvalósításának blokkdiagramja számítógépes irányítási
rendszereknél.
Analóg jelforrás és jelvevő típusok.
Analóg jelek árnyékolásának magvalósítása (kapcsolási sémák).
Az analóg típusú jeladó és jelvevő illesztésének legfontosabb szabályai.
Analóg zavarjelek megjelenésének blokk diagramja.
Analóg zavarjelek elhárításának általános módszerei. Csatolások típusai. A
zavarjelek típusai időbeni megjelenés szerint.
Analóg zavarjelek típusai áramköri megjelenési formájuk szerint. Ellenfázisú és
azonos fázisú zavarjel ismertetése.
Az azonos fázisú zavarjel meghatározása aszimmetrikus és szimmetrikus jelvevő
esetén.
Az azonos fázisú zavarjel elnyomás fogalma és számítása (CMR).
Zavarjelek típusai keletkezési ok szerint és a zajcsökkentés módszerei.
A számítógépes irányítási rendszereknél alkalmazott földelések típusai.
A nem kívánatos föld áramkörök kiküszöbölésének módjai.
Analóg bemeneti érzékelő típusok. (Wheathstone híd, áramló mennyiség
érzékelők, hőmérséklet mérés)
Analóg jelek szűrése.
Analóg multiplexer (mérés-pontváltó) szerepe, kialakításai.
Mintavevő és tartó áramkör felépítése és jellemzői.
Fokozatos közelítésű A/D átalakító működése, kapcsolási rajza, tulajdonságai.
D/A visszacsatolásos A/D átalakító működése, kapcsolási rajza, tulajdonságai.
Több komparátoros párhuzamos A/D átalakító működése, kapcsolási rajza,
tulajdonságai.
Integráló típusú A/D átalakító működése, kapcsolási rajza, tulajdonságai.
Feszültség frekvencia átalakító A/D működése, kapcsolási rajza, tulajdonságai.
Az egy bemenetű (földelt) és a differenciális bemenetű analóg bemenetek
előnyei és hátrányai.
Az analóg bemenetek felbontása, méréshatára, erősítése, mintavételi ideje, a
mintavételezett jelek átlagolásának előnye.
Az analóg bemenetek periféria vezérlő egységének feladatai.
Folytonos idejű mérésadatgyűjtés, a kettős pufferelés megvalósításával.
Analóg kimenetek magvalósításának kapcsolási rajza és működése.
Digitális – analóg átalakító típusok.
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1. A tárgy tematikája, követelményei
Átfogó kép, hogy mire vállalkozunk ebben a félévben.
 Melyek a tárgykövetelmények, és melyek a javaslatok (LabVIEW módon
történő mérés, és beavatkozás)
 Szóbeli vizsga az előadások anyagából.

1.1 Átfogó kép, hogy mire vállalkozunk
Digitális irányító berendezés

folytonos
jel

mintavételezett
jel

+

folytonos
jel
D/A
átalakító

Digitális
szabályozó

A/ D
átalakító
digitális
jel

Irányítandó
objektum

folytonos
jel

digitális
jel

1. ábra A számítógépes szabályozás blokkdiagramja
{LabVIEW program 1

Az irányítási feladat.llb}

Előnyök:
 Megnövekedett intelligenciájú szabályozók (adaptív szabályozás, fuzzy
szabályozás, alapjel súlyozású anti-windup szabályozó, speciális
tulajdonságú PID szabályzók).
 Digitális átalakítók.
 Digitálisan kódolt jelek (digitális tárolás, digitális szűrés, digitális
jeltovábbítás kényelmesebb).
 Rendszertervezés (digitális rendszerek modulszerű felépítése).
 Telematika (több berendezést lehet működtetni egy irányító rendszerrel,
illetve egy rendszer több számítógépből is állhat).
 Különböző mintavételi sebességek alkalmazhatók.
Hátrányok:
 Rendszer tervezés, matematikai analízis szükséges (néha nagyon
komplex és bonyolult, összehasonlítva a folytonos rendszerek
tervezésével).
 Rendszer stabilitás (vizsgálatot és behangolást igényel, mint minden
más szabályozási rendszer).
 A kezelt jelek információ tartalmának csökkenése a mintavételezésnél.
 Programhibák befolyásolhatják a működést.
 A szabályzók dinamikus késleltetése.
 Teljesítmény szükségletek.
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Mindezek mellett a digitális irányítástechnika egyre jobban kiszorítja az analóg
technikát
 Áramköri megvalósítások (analóg áramkörök helyett digitális irányító
rendszert alkalmazunk).
 Digitális hang/kép továbbítás (pontosság, zavarérzéketlenség).
 Számítógépes hálózatok, mint az információ szupersztrádái.
Az alkalmazott analízis és szintézis technikák
Frekvencia tartományban
 Laplace transzformáció (s tartomány)
 Gyökhely görbe (frekvencia tartomány)
 Frekvencia válasz analízis (impulzus-átviteli függvény)
 Z transzformáció (mintavételes jelek rendszertechnikai leírása)
 Állapotváltozás tervezés
Idő tartományban
 Lineáris differenciál (differencia) egyenlet megoldási eljárások
 Impulzus válasz analízis
 Állapotváltozós eljárás
Megjegyzendő, hogy minden vizsgálati módszer egy
DSP (= Digital Signal Processing = Digitális Jelfolyamat Kezelés ) eljárást
modellez.
Egyéb tudományok, amelyek szerepet játszanak a digitális irányítástechnika
alkalmazásában:













differenciál és differencia egyenletek,
klasszikus szabályozás elmélet,
numerikus analízis,
mintavételes szabályozás elmélet,
számítógépes rendszerek felépítése,
digitális integrált áramkörök,
jelátalakítók,
információs struktúrák,
irányítási algoritmus tervezés,
digitális jel processzálás,
program tervezés,
ellenőrző programok (önteszt).

mintavételezett
jel
folytonos
jel

Z(E(s))
Érzékelés

A/ D
átalakító

digitális
jel

digitális
jel

Y(z)
Jel-feldolgozás

D/A
átalakító

folytonos
jel

folytonos
jel

Z(B(s))
Beavatkozás

2. ábra Az irányítási feladatra alkalmazott jel átalakítási és transzformációs eljárásai
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Mi a megfontolásunk:
 A jelenlegi oktatásban résztvevők az ismert technika egyes elemeivel
már elkészített formában fognak találkozni.
 Nem az elkészítés, hanem a működés módosítása, vagy a működtetés
lesz a feladatunk.
 A különböző szakmák együttműködése eredményezi egy digitális
irányítási rendszer működését.
 Kapjanak ízelítőt a komplex irányítások elméletéből, adaptív irányítási,
fuzzy irányítási mintapéldákat.
 Mindezek mellett a tárgy előadásainak gyakorlati bemutatókkal kell
kiegészülnie a jövőben, hogy a szimulációk segítségével lehetőség
legyen az irányítások hatásait érzékeltetni.

1.2 A tárgy követelményei





Az előadások az elméleti megközelítésen túl a minden tanszéken elérhető
LabVIEW programrendszer által gyakorlatban megvalósított blokkokat, elvi
és gyakorlati megoldásokat ismerteti.
A gyakorlatban történő alkalmazáshoz nagyon jó lenne a LabVIEW
ismerete, ezért ennek megismeréséért mindent meg kell tenni.
Gyakorlati méréseken kell az elméletben megismerteket valóban
gyakorlattá változtatni.
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2. A jelek bejuttatása a számítógépbe és a számított
értékek eljuttatása a berendezésekhez
A jelek a következő típusúak lehetnek:
2.1 Digitális jelek

1. táblázat

Bemeneti és kimeneti jelek

Jel
IGAZ / True

HAMIS / False
idõ

Pulzushordozók

Jel

események

IGAZ / True

HAMIS / False
Tperiódus

idő
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2.2 Analóg jelek
Egyenfeszültségű jel



2. táblázat
Jel

programozott időzítés
(mintavétel)
beolvasás adatonként a
számítógépbe

0,963 V

t1

idő

Időfüggvény
Jel





hardware-rel támogatott
időzítés (mintavétel)
blokkok formájában
történő beolvasás a
számítógépbe

idõ

Frekvenciafüggvény





Jel

Az időfüggvényből
határozzuk meg!!!
hardware-rel támogatott
időzítés (mintavétel)
blokkok formájában
történő beolvasás a
számítógépbe

frekvencia
A transzformált jel különböző frekvenciájú
komponenseinek amplitúdó függvénye
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2.3 Időzítés mérése

3. táblázat

Időzítések mérése



Clock

adott időtartamú digitális
impulzus időtartamának
lemérése (Gate)
adott nagyságú órajel
alkalmazásával egy
számláló áramkört
kapuzunk
(Gate AND Clock)

Kapuzott számláló
t

Clock

Gate

Gate

R
E
G
I
SZ
T
E
R

Data Bus

t

2.1 Digitális be/kimeneti jelek
Jel

idõ

jel

Berendezés

információ

Digitális Be/Ki jel

Digitális állapot
detektálás

Jel állapota
Igaz vagy Hamis

TTL kapcsoló
kimenet

TTL bemenet

Kapcsoló állapota

Digitális pulzus jel

Átmenet érzékelés

Számlálási irány
illetve sebesség

Optikai kódoló
kimenet

Számláló eszköz

Sebesség vagy pozició
(például egy motornál)

3. ábra A digitális jel szabályozástechnikai alkalmazása
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2.2 Analóg be/kimeneti jelek
2.2.1 Analóg jel / Egyenfeszültségű jel
Jel

t1

idő

jel

Berendezés

információ

Analóg bemeneti jel

Analóg digitális
átalakító (ADC)

A jel szintje egy adott
időpillanatban

Erőmérő cella
kimenet

Voltmérő

Súly értéke

Hőelem kimenet

Alacsony sebességű
A/D átalakító

Hőmérséklet érték

4. ábra Az analóg egyenfeszültségű jel szabályozástechnikai alkalmazása

2.2.2 Analóg jel / Időfüggvény
Jel

idõ

jel

Berendezés

információ

Idõfüggvények

A/D+Clock+Trigger

A jel alakja

EKG (szív jelek)

Nagy sebességû
A/D kártya

Csúcsok távolsága

Érzékelõ pulzus
(felfutó él)

Számítógépes
oszcilloszkóp

Pulzus paraméterek
meredekség, felfutási
idõ, túllövés

5. ábra Az analóg időfüggvény szabályozástechnikai alkalmazása
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Analóg hullámforma jel

Adott időpillanatban
mintavételzett jel

Idő
Mintavételi órajel

Idő
Indító jel
Idő

6. ábra Az analóg időfüggvény mintavételezése
{LabVIEW program 2

Mintavételezés.llb}
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2.2.3 Frekvenciafüggvény
Jel

Jel

idõ

jel

Berendezés

Idõfüggvény

A/D+Clock+
Trigger+DSP

Rádió frekvenciás jel

Spektrum analizátor

Mikrofon
kimenet

A/D+DSP kártya

információ

frekvencia

A jel frekvencia
eloszlása
Vevõ és modulációs
frekvencia, zaj
információ

Teljesítmény
spektrum

7. ábra Az analóg frekvenciafüggvény szabályozástechnikai alkalmazása
{LabVIEW program 3

Dynamic Signal Analyzer.llb}

DSP = Digital Signal Processing
A frekvencia tartományban történő feldolgozáshoz alapvető a Fast Fourier
Transzformáció, amely egy alapfüggvény a DSP könyvtárban.
Inverz Fast Fourier Transzformációval visszatérhetünk időtartományba.
Például ilyen módon történik két átviteli függvény eredő átviteli függvényének
meghatározása.
{LabVIEW program 4

Fourier transzformáció.llb}
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2.1.1 Digitális bemenetek
2.1.1.1 TTL bemenet
NEM BIZTOSÍT GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST!

A galvanikus elválasztás azt jelenti, hogy a vezérlő bemenet és a vezérelt
kimenet között nincs vezetékes (galvanikus) kapcsolat.
Jel

2,4V

Logikai igaz : 1
Itt nem definiált állapot van
logikai szint nem kerülhet ide!

0,8V

Logikai hamis : 0
idõ
8. ábra Digitális bemenet TTL logikai szint értékek

2.1.1.2 Relés érintkező bemenet
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!

+5V a számítógéptõl

Kapcsoló jel (feszültség)
az ipari folyamattól
A számítógéphez

Folyamat föld

Rendszer föld
Galvanikus elválasztás

9. ábra Relés digitális bemenet

10-100 msec kapcsolási idő.
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2.1.1.3 Digitális bemenet fotodióda segítségével
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!

+5V a számítógéptõl

Fényvédõ borítás

TTL logikai szint
az ipari folyamattól

LED dióda

Folyamat föld

A számítógéphez

Fototranzisztor

galvanikus leválasztás
Rendszer föld

10. ábra Digitális bemenet fotodióda segítségével

Az "egér" mûködési elve
digitális impulzus adása

Fotodióda
Fototranzisztor

11. ábra Digitális bementi pozicionáló eszköz
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2.1.1.4 CMOS áramköri bemenetek
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!

+U

1. üzemállapot
FELSÕ = nyitott
ALSÓ = zárt

T

Galvanikus
elválasztás

Kiürítéses típusú MOS

Bemeneti
vezérlés

Kimeneti jel

Növekményes típusú MOS

-U
T

12. ábra Digitális CMOS bemenet kapcsolása

Gate
(vezérlõ bemenet)

Aluminium
Sziliciumdioxid

Source

Drain
n+

n+
n

Félvezetõ képesség változása
a vezérlõ elektódára kapcsolt
feszültség hatására
Szilicium tömb

13. ábra MOS tranzisztor felépítése

Növekményes és kiürítéses típusú FET tranzisztorok.

2. üzemállapot
FELSÕ = zárt
ALSÓ = nyitott
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2.1.2 Digitális kimenetek
2.1.2.1 TTL kimenetek (2 állapotúak)
NEM BIZTOSÍT GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST!

Jel

2,4V

Logikai igaz : 1

Itt nem definiált állapot van
logikai szint nem kerülhet ide!
0,8V
Logikai hamis : 0
idõ
14. ábra Digitális kimenet TTL logikai szint értékek

A kérdés az, hogy egy TTL kimenet hány darab bemenetet képes
meghatározott logikai állapotba állítani.
~16-24 mA az áram értéke, amelyet egy digitális kimenet biztosítani tud. Ez
átlagosan 1,6 mA-t jelent kimeneti csatornánként.

2.1.2.2 Három állapotú kimenetek (Three State)
NEM BIZTOSÍT GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST!

Amikor a harmadik (inaktív = nem aktív) állapotban van, amely sem logikai
alacsony, sem logikai magas, a kimenet szabadon hagyja magát ”elhúzni”.
A kimenet „elhúzhatósága” azt jelenti, hogy az inaktív elem digitális kimenete
úgy viselkedik, mint egy digitális bemenet és arra a logikai értékre áll be,
amelyet egy másik (aktív) elem kimenete rákényszerít.
Tipikus megjelenése a BUSZ típusú áramkör

Digitális kimenet (csak ez vezéreli az adatbuszt)

Three state állapot
B1

B2

B3

15. ábra Digitális kimenet három logikai szint értékkel
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2.1.2.3 Relés kimenet
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!
Vezérlõ feszültség jel
a számítógéptól

záró érintkezõk
Mozgó érintkezõ
Rendszer föld

nyitó érintkezõk
Mozgó érintkezõ

Morse érintkezõk

Mozgó érintkezõ

16. ábra Relés digitális kimenet

Nagyobb teljesítmény kapcsolásának lehetősége, kapcsolási ideje 10-100 ms.
Általánosan a vezérlési feladatokhoz a kapcsolási idők elegendőek.
Kaszkád kapcsolású relé: meghatározott teljesítményhez meghatározott
érintkező méretek szükségesek: áramsűrűség, érintkező nyomás.

Számítógépes irányítások elmélete
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2.1.2.4 Félvezetős kimenet (Solid State Relay)
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!

17. ábra Digitális félvezetős kimenet

Nagy teljesítményű egyen és/vagy váltakozó áramú kapcsoló. KW-os
nagyságú kimeneti teljesítmény kapcsolása, ilyenkor megfelelő hűtő felülettel
és hűtéssel látják el.

18. ábra Különböző típusú Solid State relék

2.1.2.5 CMOS áramköri kimenetek
GALVANIKUS ELVÁLASZTÁST BIZTOSÍT!

CMOS = Complementer Metal Oxide Semiconductor
Áramköri megoldás szintáttevésre 15V nagyságú szintekre teszi át a TTL
szinteket.
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Összefoglalás digitális bemenetek

S Z Á M Í T Ó G É P

TTL 0
TTL 1
közvetlenül

+5V

+5V
R ell.

+Utáp

CMOS
Galvanikusan
leválasztott

I P A R I

-Utáp

F O L Y A M A T

19. ábra Digitális bemenetek (összefoglalás)

Összefoglalás digitális kimenetek
S Z Á M Í T Ó G É P
+5V
Galvanikusan
leválasztott

+Utáp

CMOS
TTL 0
TTL 1
közvetlenül

-Utáp

I P A R I

F O L Y A M A T

20. ábra Digitális kimenetek (összefoglalás)




Általánosan elmondható, hogy a normál TTL szint 1-2 m távolságra vihető
át megfelelő vevőoldali jelszint mellett
A sebesség miatt a jelet (digitális) egy távvezetékhez hasonló rendszerben
kell vizsgálni
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R

L

C

G

Bemenet

Kimenet

Egységnyi hosszúságú vezetékdarab

21. ábra Távvezeték elosztott paraméterű modelljének helyettesítő kapcsolása

R = ellenállás
C = kapacitás
L = induktivitás
G = vezetés (átvezetés)
Ideális eset lenne, ha: C=0; R=0; L=0; G= lenne.
Elosztott paraméterű méretezési eljárást kell alkalmaznunk a túllendülésektől
mentes
kimeneti
lezárás
meghatározásához.
A
kimenetet
a
hullámimpedanciával kell lezárni, amelynek értékét megadják (pl. 75 Ohm)
illetve számított érték.
 Minél nagyobb a jelszint (értsd a jel feszültsége) annál kevésbé
sérülékenyek a logikai szintek.
 Állandóan folyó áram segítségével áramgenerátoros táplálással szintén
nagy távolságú megbízható átvitelt lehet biztosítani.
 Nagy áram  gyors berendezés  vastag kábelek  magasabb költségek

HÁLÓZAT

Zr ( rövidzárási impedancia )

HÁLÓZAT

Zü ( üresjárási impedancia )

Rövidzárási
impedancia
mérési
kapcsolása
(A vizsgált hálózat bementi oldalát
rövidre zárjuk.)
mérési
Üresjárási
impedancia
kapcsolása
(A vizsgált hálózat bementi oldalát
üresjárásban hagyjuk.)

A hullám-impedancia meghatározásának képlete:

Z h  Z r  Zü
ahol

Zh

a hullámimpedancia

(01.)
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3. Analóg bemenetek
A számítógépes analóg bemeneti
blokkdiagrammal helyettesíthetők:

kártyák

általánosan

a

következő

Multiplexer cím jel
digitális

analóg
Átalakítók
érzékelők
Mintavevő
és
tartó
Szűrő áramkör
előerősítő

Rendszer
amit
mérünk

Analóg
multiplexer

A/D

Kapcsolódás a
számítógéphez

Számítógép

A/D indítás
Mintavétel és tartás trigger jel

további
csatornáktól

22. ábra Analóg bemenet(ek) blokk diagramja

Csak analóg bemeneti jele kezelése esetén a számítógépnek a következő
időkre van szüksége:
Kapcsolási idők
várható értékei és
sűrűség függvényei
Normál
állapot

t analóg

multiplexer
átkapcsolási
idő

k·h

t A/D átalakítás
h (mintavételi idő)

t feldolgozás
(k+1)·h

23. ábra Analóg jel mintavételezései között elvégzett feladatok
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3.1 A jelforrások típusai
3.1.1 Aszimmetrikus földelt

ki
24. ábra Aszimmetrikus földelt jelforrás

A kimeneti vezetékek és a föld között mérhető impedanciák nagysága
különböző.
Az egyik kimeneti vezeték földelt!

3.1.2 Aszimmetrikus földfüggetlen

ki
25. ábra Aszimmetrikus földfüggetlen jelforrás

A két kimeneti vezeték a földfüggetlen (például ilyen egy 1.5 Voltos
ceruzaelem).
Az egyik kimeneti vezeték a folyamat oldalon leföldelhető.

3.1.3 Aszimmetrikus földelt eltolt nullszintű

ki

26. ábra Aszimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás

25
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A kimeneti vezeték és a föld között különböző impedanciák mérhetők.
A kimeneti vezetékek nem földelhetők!

3.1.4 Szimmetrikus földelt

ki
27. ábra Szimmetrikus földelt jelforrás

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák azonosak.
A kimeneti vezetékek nem földelhetők!

3.1.5 Szimmetrikus földfüggetlen

ki
28. ábra Szimmetrikus földfüggetlen jelforrás

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák azonosak.
Az egyik kimeneti vezeték a folyamat oldalon leföldelhető.

3.1.6 Szimmetrikus földelt eltolt nullszintű

ki

29. ábra Szimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák nagysága megegyezik.
A kimeneti vezetékek nem földelhetők!
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3.2 Jelvevő áramkörök

30. ábra Az ideális műveleti erősítő

3.2.1 Aszimmetrikus földelt

be

ki

31. ábra Aszimmetrikus földelt jelvevő áramkör

A bemeneti vezetékek és a föld között mérhető impedanciák nagysága
különböző.
Az egyik bemeneti és a kimeneti vezeték valamint a külső ház földelt.

27
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3.2.2 Szimmetrikus földelt

ki

be

32. ábra Szimmetrikus földelt jelvevő áramkör

A bemenetek és a föld között mérhető impedanciák nagysága azonos.
Az impedanciák kivezetett közös pontja, az egyik kimeneti vezeték és a külső
ház földelt.

3.2.3 Aszimmetrikus földfüggetlen

Külső ház

be

ki
Árnyékolás

33. ábra Aszimmetrikus földfüggetlen jelvevő áramkör

A bemeneti vezetékek a földtől, a külső háztól és a kimeneti vezetékektől
szigeteltek.
Az egyik bemeneti vezeték a földfüggetlen árnyékolásra kapcsolódik. Az egyik
kimeneti vezeték és a külső ház földelt.
Ha az egyik bemeneti vezetéket leföldeljük a bemenetek és a föld között
mérhető impedanciák nagysága különböző lesz.
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3.2.4 Szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt

Külső ház
ki

be

Árnyékolás
34. ábra Szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő áramkör

A bemeneti vezetékek és a védőárnyékoláshoz kapcsolódó közös vezeték
között mérhető szórási impedanciák megegyeznek, csak a külső ház és az
egyik kimeneti vezeték földelt.
Ha a védőárnyékolás kivezetését az egyik bemeneti vezetékkel összekötik a
jelvevő aszimmetrikus földfüggetlen lesz.

3.2.5 Aszimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt

Külső ház
high
low

ki

guard
Árnyékolás
35. ábra Aszimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő áramkör

A melegpont (high) a földhöz képest nagy szórási impedanciájú pont.
A hidegpont (low) a földhöz képest kis impedanciájú.
A védőárnyékolás (guard) pedig a jelvevő földfüggetlen lebegő bemeneti
pontja.
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VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

ki
ASZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN

ASZIMMETRIKUS
FÖLDELT
RF
RENDSZERFÖLD:
A SZÁMÍTÓGÉP FÖLDPONTJA

36. ábra Aszimmetrikus földfüggetlen jelforrás és aszimmetrikus földelt jelvevő
bemenet összekapcsolása

VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

ASZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN

SZIMMETRIKUS
FÖLDELT

ki

RF

37. ábra Aszimmetrikus földfüggetlen jelforrás és szimmetrikus földelt jelvevő
bemenet összekapcsolása
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VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

SZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN

SZIMMETRIKUS
FÖLDELT

ki

RF

38. ábra Szimmetrikus földfüggetlen jelforrás és szimmetrikus földelt jelvevő
bemenet összekapcsolása

ASZIMMETRIKUS
FÖLDELT
VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

ÁRNYÉKOLÁS

ki

FF
FELHASZNÁLÓI FÖLD:
A FOLYAMAT ADOTT
PONTJÁN LÉVÕ FÖLD
(TECHNOLÓGIAI FÖLD)

ASZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN
ÁRNYÉKOLT

RF

39. ábra Aszimmetrikus földelt jelforrás és aszimmetrikus földfüggetlen árnyékolt
jelvevő bemenet összekapcsolása
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VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

ÁRNYÉKOLÁS

ki

FF
ASZIMMETRIKUS
FÖLDELT

SZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN
VÉDÕÁRNYÉKOLT

RF

40. ábra Aszimmetrikus földelt jelforrás és szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt
jelvevő bemenet összekapcsolása

VEZETÉKÁRNYÉKOLÁS

ÁRNYÉKOLÁS

ki

FF

ASZIMMETRIKUS
FÖLDELT ELTOLT
NULLSZÍNTŰ

SZIMMETRIKUS
FÖLDFÜGGETLEN
VÉDÕÁRNYÉKOLT

RF

41. ábra Aszimmetrikus földelt jelforrás és szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt
jelvevő bemenet összekapcsolása

Megjegyzés:
A jelforrások és jelvevők egyes típusainak megkülönböztetése azért lényeges,
mert a
számítógép és a folyamat összekapcsolásában egy adott típusú
jelforrás csak megfelelő jelvevővel kapcsolható össze.

AZ ILLESZTÉSI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA MEGENGEDHETETLEN
JELTORZULÁSOKHOZ VEZET!
Az
illesztésekkel
kapcsolatos
problémák
csak
hatásmechanizmusának tanulmányozásával érthetők meg.

a

zavarjelek
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3.3 Az illesztés legfontosabb szabályai
1. Egyetlen pont földelése: A jelforrást és a jelvevőt tartalmazó
rendszerben
CSAK EGY PONT FÖLDELHETŐ, de egy pontban le kell földelni a
rendszert.
2. Szimmetrikus áramkör kialakítása: A nagy zavarjel elnyomás
érdekében TÖREKEDNI KELL SZIMMETRIKUS JELFORRÁSOK ÉS
JELEVŐK KIALAKÍTÁSÁRA.
3. A vezeték árnyékolás potenciáljának rögzítése: A vezeték árnyékolás
potenciálját CSAK EGYETLEN PONTBAN szabad rögzíteni, DE EGY
PONTBAN SZÜKSÉGES RÖGZÍTENI!

42. ábra Analóg jelforrás és jelvevő összekapcsolásának összefoglalása
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3.4 Zavarjelek
A zaj (noise) a hasznos információt hordozó jel (hasznos jel) olyan torzulása,
amely információ veszteséget okoz. A torzult jel a hasznos jel és a zavarjel
eredője.
 A számítógépes folyamatirányításban egy nagyságrenddel szigorúbb a
pontossági igény az ipari mérésekhez viszonyítva.
 A számítógépes mérőrendszerek többnyire a jel pillanatértékét mérik,
így nem működik például a zajok átlagolásával dolgozó szűrés.
 Nagy számú áramkör van jelen, így fokozott az áramkörök egymásra
hatása.
A zaj hatásvázlata:

ZAJFORRÁS
CSATOLÁSOK
ZAVARJEL

HASZNOS
JEL

JELVEVÕ
43. ábra A zavarjel hatásvázlata

3.4.1 A csatolások típusai




Konduktív csatolás: A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör
galvanikus kapcsolatban vannak.
Induktív csatolás: A zajforrásból származó jel a hasznos jelet
elektromágneses indukció útján torzítja.
Kapacitív csatolás: A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör
elektrosztatikus kapcsolatban van egymással.

Ezek csak a leggyakoribb zavarjel típusok és csatolások. Ezen kívül még
számos zajforrás fajta jelenhet meg, például akusztikus csatolás és zavarjel.

3.4.2 A zavarjelek kiküszöbölésének általános módszerei




A zajforrás keletkezésének megakadályozása, a zajforrás
megszüntetése.
A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör közötti csatolás
megszüntetése.
A zavarjel kiszűrése a torzult jelből.
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3.4.3 A zavarjelek típusai, időbeni változásuk alapján




Egyenfeszültségű zavarjel: a zavarjel időben állandó értékkel
jellemezhető.
Váltakozó feszültségű zavarjel: adott frekvenciájú és amplitúdójú
zavarjel.
Tranziens zavarjel: rövid idejű zavarjel.

3.4.4 A zavarjelek típusai áramkörökben való megjelenési formájuk
szerint


Ellenfázisú zavarjel (normal mode interference): a jelforrás által
szolgáltatott hasznos jellel sorosan jelentkezik, a jelvevő bemeneti
pontjait ellenfázisban vezérli.

Rh
hasznos
UH
hasznos

JELFORRÁS

{LabVIEW program 5
{LabVIEW program 6

UEF
ellenfázisú

JELVEVÕ

44. ábra Ellenfázisú zavarjel blokkvázlata
Ellenfázisú zavarjel}
Egyszerű digitálisan mert egyenfeszültség jel.avi}

Ezt a jelet még szokás soros vagy tranzverzális zavarjelnek is nevezni.
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Azonos fázisú zavarjel (common mode interference): a hasznos
jelet közvetítő két jelvezeték közös pontja és valamilyen referencia pont
– rendszerint a jelvevő föld pontja – között lép fel, a jelvevő bemeneti
pontjait azonos fázisban vezérli.
JELFORRÁS

JELVEVÕ

UH
hasznos

azonos
UAF fázisú
zavarjel
RF

45. ábra Azonos fázisú zavarjel blokkvázlata
{LabVIEW program 7 Azonos fázisú zavarjel}

A két zavarjel együttesen jelentkezik, illetve az azonos fázisú zavarjelből
belső ellenfázisú zavarjel keletkezhet.
Például a rendszerben a jelforrás és a jelvevő is aszimmetrikus földelt
típusú.
Tehát az áramkör két pontján van földelve! (Ami alapvető hiba) Ekkor a
következő kapcsolás alakul ki:
JELFORRÁS

vezeték ellenállások
r

JELVEVÕ

RH
Rbe

UH
hasznos

r

UAF
FF

RF

46. ábra Két ponton földelt áramkör blokkvázlata

RF (Rendszer Föld) és FF (Folyamat Föld) potenciálja nem azonos, így egy
zavarjel jelenik meg.
A vizsgálathoz tételezzük fel, hogy Uk=0 (szuperpozició alkalmazása!)
Az ellenállásviszonyok: r < RH < RBE
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r : vezeték RH : generátorRBE : műveleti erősítő bemeneti ellenállása

U ef  U AF

RBE

RBE
 RH  r

(02.)

ahol

U ef

: az azonos fázisú zavarjelből keletkezett ellenfázisú zavarjel

U AF : az azonos fázisú zavarjel
A fenti ellenállás viszonyok figyelembevételével:

U ef  U AF

( 01.)

Tehát a zavarjel teljes egészében átkerül a hasznos jelet erősítő áramkörbe.
Adott nagyságú azonos fázisú jelből létrejövő ellenfázisú zavarjel
nagysága
az
úgynevezett
azonos
fázisú
zavarjel
elnyomással
jellemezhető.
A műveleti erősítő erősítő erősítése:

 u  un 

u ki  ADIFF  ( u p  u n )  ACM   p
2


ahol

uki

a műveleti erősítő kimeneti feszültsége

up

a műveleti erősítő nem invertáló bemenetére adott feszültség jel

un

a műveleti erősítő invertáló bemenetére adott feszültség jel

ADIFF a műveleti erősítő differenciál erősítése (nyílt hurkú erősítés)

ACM

a műveleti erősítő közös módusu erősítése

( 02.)
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Az azonos fázisú zavarjel elnyomás (közös jel elnyomás)
(CMR = Common Mode Rejection) valamely adott azonos fázisú zavarjel és
e zavarjelből keletkező ellenfázisú zavarjel abszolút értékének a hányadosa
dB-ben kifejezve:

CMR  20 lg

U AF

( 03.)

[ dB ]

U ef

Az ideális közös jel elnyomás értéke végtelen.
A gyakorlatban ez ~100 dB nagyságú elnyomás mérték.

A

CMR  20 log  DIFF 
 ACM 

( 04.)

ahol

ADIFF a műveleti erősítő differenciál bemenetének erősítése (nyílt hurkú erősítés)

ACM

a műveleti erősítő közös módusu bemenetének erősítése

A CMR értékét az előzőekben bemutatott kapcsolás feszültség viszonyainak
elemzésével lehet konkrét esetben meghatározni!
Eredmény a hálózati aszimmetria viszonyok jelentősen csökkentik a CMR
értékét.
ASZIMMETRIKUS FÖLDELT JELFORRÁS SZIMMETRIKUS FÖLDELETLEN JELVEVŐ ÖSSZEKAPCSOLÁSA
JELFORRÁS

JELVEVŐ

r1
RH
UH
hasznos

UAF

Rbe
r2

C11
RF

C22
RF

47. ábra Kapcsolás az azonos fázisú zavarjel elnyomás meghatározásához
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Z1

z2  r2
z1  r1  RH

Z 11

Z2

Z 22

z 22 

1
jc22

z11 

1
jc11

UAF

( 05.)
( 06.)
( 07.)

( 8.)

48. ábra Helyettesítő kapcsolás az azonos fázisú zavarjel elnyomás
meghatározásához

A gyakorlatban:

z11 , z 22  z1 , z 2

( 9.)

Az összefüggés szemléletessé tétele érdekében a következő feltételezéseket
tesszük:

z11  z22  z

( 10.)

z  z2  z1

( 11.)

U ef  U AF
CMR  20  lg

z

( 12.)

z
U AF
U ef

 20  lg

z
z

Ahol a z azonos fázisú bemeneti impedancia,
impedancia.

( 13.)

z

pedig az aszimmetria

A CMR növelésére a következő lehetőségek vannak:


Szimmetrikus áramkör kialakítása: ahol: z  0
R/2

R

C

helyett
a szimmetrikus
változat

R/2

C

49. ábra Szimmetrikus kapcsolás az azonos fázisú zavarjel elnyomás növelésére
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Az azonos fázisú bemeneti impedancia növelése: adott frekvenciánál
(50Hz) a szórt kapacitások határozzák meg a z értékét. Ezek a megoldások
csak meghatározott értékű CMR-t biztosítanak.



Védőárnyékolás alkalmazása: A védőárnyékolás (guard) a jelvevő bemeneti
áramköreit magába foglaló, a külső földelt háztól villamosan elszigetelt
fémdoboz.

C11

C3

Rbe

C11

( 14.)
C22

C e 11
Árnyékoló ház

C3

RF

ahol
Külső ház

50. ábra Védőárnyékolás alkalmazása az
azonos fázisú zavarjel elnyomás növelésére

 1
1

 
 C11 C 3 

C e 11  C11

1



C11  C 3
C11  C3

C e 11  C 3

( 15.)

Z

1
jCe 11

3.4.5 A zavarjelek típusai keletkezési ok szerint és a zajcsökkentés
módszerei
3.4.5.1 Csatlakozási potenciál
nem megfelelő villamos csatlakozásnál a nedvesség, kémiai anyagok, hatására
galvánelemek keletkeznek, melyek egyenfeszültségű ellenfázisú zavarjelet
okoznak. Megoldás: a csatlakozások számának minimalizálása, védőbevonat a
csatlakozásokra.

3.4.5.2 Termikus potenciál (termoelem)
A villamos áramkörben levő különböző anyagú fémek csatlakozási
pontjánál, ha a csatlakozások hőmérséklete eltérő a környezettől, termikus
potenciál keletkezik. A kialakuló termofeszültség, egyenfeszültségű
ellenfázisú zavarjelet okoz.
Pl.

forraszanyag és réz 1C–ra 3-10 V,
vas-réz csatlakozás 1C–ra 30 V.
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Az egyenfeszültségű ellenfázisú zavarjelet nem lehet a hasznos jeltől
megkülönböztetni. A zavarjel által okozott hiba utólag semmilyen módszerrel
nem csökkenthető.
Ezért az egyenfeszültségű ellenfázisú zavarjelet a zajforrásnál kell
megszüntetni!
A termofeszültségből származó zavarjelek az alábbi módszerekkel
csökkenthetők:
 A csatlakozások számának csökkentése.
 Egymáshoz közeli termofeszültségű anyagok használata (vörösréz,
ezüst, arany, kadmium ötvözet).
 A hőtermelő egységek és a kisfeszültségű áramkörök térbeli
szétválasztása.
 A környezeti hőmérséklet gyors változásaiból eredő
hőmérsékletkülönbségek csökkentése.
 Kis teljesítményű áramkörök kiöntése epoxigyantával vagy szilikonnal.

3.4.5.3 Átmeneti ellenállás, átvezetés
Tájékoztatásul néhány tipikus átmeneti ellenállás érték:




Mechanikai kapcsoló zárt érintkezője nagy rugónyomás esetén: 15
mOhm [milliOhm]
Higanyérintkezős reed relé zárt érintkezője: 20 mOhm [milliOhm]
Száraz reed relé zárt érintkezője: 200 mOhm [milliOhm]

Ilyen nagyságrendű átmeneti ellenállás elhanyagolható hibát okoz!
 Áramgenerátorral meghajtott áramkörnél.
 Illetve, ha az áramkör nagy bemeneti ellenállású.









Bizonytalan, nagy átmeneti ellenállású érintkezők azonban jelentős
zajforrást jelenthetnek.
Különösen sok problémát okoz a bizonytalan földelés, ugyanis a
vezeték megszakadásakor bizonytalan potenciálra töltődik fel.
A szennyezés, por, nedvesség jelentősen lecsökkenti az ellenállást.
A folytonos hő, a kémiai hatóanyagok, a mechanikai behatások
pedig megrongálják a szigetelést és nemkívánatos átvezetések
jönnek létre.
A meghibásodott szigetelés miatt az áramkör több ponton
leföldelődhet!
A megengedettnél nagyobb átvezetés mind azonos fázisú mind pedig
ellenfázisú zavarjelet okozhat!

41

Számítógépes irányítások elmélete

3.4.5.4 Elektromágneses (induktív) zavarjel
Az induktív zavarjel a környezettel való mágneses kapcsolat miatt keletkezhet.
A külső mágneses tér által indukált zavarjel nagysága arányos az áramköri
hurokfeszültséggel.
Külső mágneses által
indukált feszültség
A (felület)

JELADÓ

JELVEVŐ

Külső mágneses tér
51. ábra Elektromágneses zavarjel keletkezése

Ha nagy a távolság főleg ellenfázisú jelek keletkeznek.
Az induktív zavarjel csökkentésére a leggyakrabban alkalmazott módszer a
vezetékek megcsavarása.
+U

-U

+U

-U

+U

-U

A vezetékhurkokban

+U indukált előjeles
feszültségek

Információs vezetékek

A külső mágneses tér

52. ábra A vezetékek megcsavarásakor kialakuló elektromágneses jelek

A vezetékek mágneses árnyékolása: mágneses árnyékoló rétegekkel vonják
be a vezetéket 1-5 rétegben.
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3.4.5.5 Elektrosztatikus (kapacitív) zavarjel
A kapacitív zavarjel valamely áramkörben a környezettel való
elektrosztatikus kapcsolat – szórt kapacitások - miatt keletkeznek. Mind
ellenfázisú, mind pedig azonos fázisú lehet. A távolság növelésével a
csatoló kapacitás csökken. Az egyik módszer a zajforrás és a jelvezeték térbeli
elkülönítése. Jó zajcsökkentés érhető el az elterjedten alkalmazott
elektrosztatikus árnyékolással.
Pl. néhány árnyékolás és zajcsökkentő hatás:
Elektrosztatikus árnyékolás típus

Zavarcsökkentés
[dB]
0 dB
-40 dB
90% -50 dB

Árnyékolatlan vezeték
Rézfonat árnyékolás, 85% fedettség
Spirálisan
feltekercselt
rézlemez,
fedettség
Aluminium Mylar szalag vezető drain szállal,
100% fedettség

-76 dB

Itt a dB érték egy relatív csökkentési arányt fejez ki:
-40 dB => 0.01-ad részre,
-76 dB közelítőleg 0.0001-ed részre csökkenti az eredeti zajszintet.

3.4.5.6 Villamos áramkörök be és kikapcsolásakor keletkező
zavarjel
Elsősorban tranziens zavarjeleket okoznak.
Konduktív, induktív és kapacitív úton kerülnek az áramkörbe. Elsősorban az
induktív terheléseken folyó áramok megszakításakor keletkeznek zajok
(Lencz törvény). Ezért kapcsolunk az induktív terhelés záró irányba folyó
áramainak rövidre zárásához diódát.
Kapacitív terhelések rövidre zárásakor hirtelen áramlökés, és tranziens zaj
keletkezik.

R

i(t)

U_be

C

U_C (t)

t
53. ábra R_C áramkör be és kikapcsolásakor keletkező tranziens jelek
{LabVIEW program 8 R-C szűrő.llb}
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R

i(t)

U_be

L

U_L (t)

t
54. ábra R_L áramkör be és kikapcsolásakor keletkező tranziens jelek
{LabVIEW program 9 R-L szűrő.llb}

3.4.5.7 Kábelhajlításból származó zavarjel
A kábel jelvezetékei között és az árnyékolások közötti szigetelések
piezoelektromos anyagnak tekinthetők, így meghajlításkor a fém felületén
töltés válik ki. A piezo hatás miatt rezgő kábel esetén váltakozó zavarjel
feszültség keletkezik, amelynek amplitúdója az 1 V-ot is elérheti.

3.4.5.8 Rádiófrekvenciás zavarjel
Közvetlen elektromágneses és elektrosztatikus hatótávolsága kicsiny (néhány
méter). Nagy távolságokra az elektromágneses hullámok közvetítik a
zavarjeleket. Frekvenciatartományuk 500 kHz – 1GHz, teljesítményük
általában kicsiny.

3.4.5.9 Tápforrásból származó zavarjel
Fő forrása a hálózati transzformátor
 Vasmag szórt mágneses tér
 Elektrosztatikus szórt kapcsolások
 A berendezések a tápvezetéken keresztül kölcsönhatásba kerülnek
(vagy egyedi tápegységeket kell alkalmazni, vagy szűrőáramkörökkel
kell elválasztani a tápvezetéket az egyes berendezéseknél.
 Egyenirányító, inverter (feszültségnövelő áramkör) szűrése

Számítógépes irányítások elmélete
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3.5 Földelések
A földelés (ground) rögzített potenciálú villamos vezető, amelyet a földbe
épített fémvezetőhöz (földelő lemez, földelő rúd, földelő rács) csatlakoztatnak.
A folyamatirányító számítógépekben a földelés funkciója alapján a következő
földelési típusokat különböztetjük meg:

3.5.1 Védelmi föld
A villamos berendezések környezetében levő fémből, vagy nem szigetelő
anyagból készült üzemszerűen feszültségmentes alkatrészekhez (műszer
doboza, fém szekrény) csatlakozó vezeték. Életvédelmi szerepe van, mivel
megakadályozza, hogy az ember közelségben levő alkatrészek valamilyen
meghibásodás következtében feszültség alá kerüljenek és balesetet
okozzanak.
A védelmi földvezetéket áramvezetésre tilos használni!

3.5.2 Gyengeáramú teljesítmény föld
Az egyenáramú tápfeszültséget szolgáltató hálózat közös vezetékre.
Áramvezetés a feladata!

3.5.3 Analóg föld
Az információhordozó analóg jelek referencia pontjaiként szolgáló vezeték.

3.5.4 Digitális föld
Az információt hordozó digitális jelek referencia pontjaiként szolgáló vezeték.
A felsorolt földvezetékek többnyire egymástól független vezetékek, amelyek
egy pontban, az úgynevezett fő rendszer ponthoz csatlakoznak. A fő rendszer
föld a földbe épített fémvezetőhöz csatlakozó kis ellenállású vezeték.
A teljesítmény föld, az analóg és a digitális jelföld vezetéke összevonható, de
ezt a lehetőséget
 a jelszintek
 a terhelések
 és a zavarjelek
figyelembevételével egyedileg kell minden esetben megvizsgálni.
Kis jelszintű analóg rendszereknél ajánlatos a föld vezetékeket
szétválasztani!
A számítógépes irányító rendszerekben szokás megkülönböztetni a földelést
aszerint is, hogy a technológia oldali földről (Felhasználói Föld), vagy a
számítógéprendszer oldali földről (Rendszer Föld)van szó.
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Fontos szempont, hogy a földvezetéknek is van impedanciája, így helytelen
földelés esetén a létrejövő feszültségesések miatt a készülékek eltérő
potenciálra kerülnek. Ezért a soros földelés helyett sugaras földelést
alkalmazunk.

B1

B2

B3

soros
földelés
Fő rendszer
föld

ez a jó:
B1

B2

B3

sugaras
földelés
Fő rendszer
föld

55. ábra Sugaras (egy pontban történő) földelési rendszer

A helytelen földelés következtében két helyen történő földeléssel a földelési
pontok között egy áramkör jön létre (földelési potenciálkülönbségek). Ez több
Volt nagyságrendű egyen és- és váltakozó áramú jel lehet.

3.6 A nemkívánatos föld áramkörök kiküszöbölésének
módjai



egyetlen pont földelésével
a föld áramkörök galvanikus leválasztással történő megszakításával.

3.6.1 Egyetlen pont földelése
A korábbiakban már volt szó róla.

3.6.2 Galvanikus leválasztás
A galvanikus leválasztás megakadályozza a földáramkörök kialakulását.
Galvanikus leválasztással például földelt jelforrás, és földelt jelvevő is
összekapcsolható anélkül, hogy föld potenciálkülönbségből származó azonos
fázisú zavarjel átalakulna ellenfázisú zavarjellé.
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Galvanikus leválasztási megoldások:

3.6.2.1 Repülő kondenzátoros leválasztás
r1
RH
UH
hasznos

FF

R be
r2

UAF
RF

RF

56. ábra Repülő kondenzátoros galvanikus leválasztás

Egy kondenzátor kapcsaira csatlakozó relé érintkezők nyugalmi állapotban a
jelforrásra csatlakoznak, így a kondenzátor mindig a hasznos feszültség
értékre töltődik fel. Átkapcsoláskor megszakítja a jelforrással a föld
kapcsolatot, így a kettős földelésből származó azonos fázisú jelet nem viszi
tovább. A közös jel elnyomás nagyon jó.
(A szórt kapacitások adják meg a közös jel elnyomás nagyságát)

3.6.2.2 Transzformátoros leválasztás
Analóg jelek galvanikus leválasztása oldható meg a segítségével. Precíziós
egyen-váltó, váltó-egyen átalakítót igényel.

RH
R be

UH

FF

UAF
RF

RF

57. ábra Transzformátoros galvanikus leválasztás

47

Számítógépes irányítások elmélete

3.6.2.3 Fotodiódás optikai leválasztók

Fototranzisztor
szigetelés

Fotodióda
szigetelés

Darlington kapcsoló
szigetelés
58. ábra Fotodiódás galvanikus leválasztás

Ezek a kapcsolások kb. 100mA-el terhelhetők, és 1000-2500 V szigetelési
feszültségük van, csatoló kapacitásuk kisebb, mint 1 pF.
Az optikai leválasztások jelleggörbéje lehetővé teszi a közvetlen analóg
jelátvitelt, de a
 nagy linearitási hiba
 kis kivezérelhetőség
miatt speciális kapcsolásokat kell alkalmazni.

jelvevő

jeladó
u

f
f

u

59. ábra Galvanikus leválasztás feszültség frekvencia átalakítással

A jelforrástól érkező analóg jelet frekvenciajellé alakítjuk át, és ezt a jelet
vezetjük át az optikai leválasztón. A frekvenciajellé történő átalakítás
előnye, hogy a leválasztó nemlinearitása nem befolyásolja a mérési
pontosságot.
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3.6.2.4 Áram távadóhoz történő csatlakozás
Áram
távadó

ANALÓG
regisztráló
Számítógép
ANALÓG
bemenetéhez

60. ábra Árammérő távadóhoz történő csatlakozás

Helytelen, ha az analóg regisztráló elé kötjük a számítógéphez kapcsolódó
ellenállást, mivel ekkor a regisztrálón levő feszültségesés a számítógépes
bemenet szempontjából azonos fázisú zavarjel!

3.7 Mérőhidak okozta zavarjelek
Nem keletkezik azonos fázisú feszültség, ha a híd valamelyik kimeneti
pontját földeljük.

Z1

Z2

Z3

Z4

Számítógép
ANALÓG
bemenetéhez

61. ábra Mérőhíd kapcsolás analóg kimeneti jele

Ha ugyanarról a tápforrásról több hídáramkört akarunk működtetni, akkor
csak tápoldali földelés alkalmazható.
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Z1

Z3

Z2

Z4

Z1

Z3

Z2

Z4

(a föld oldalon lévő ellenállások)
ezek párhuzamosan kapcsolódnak!

62. ábra Mérőhidak azonos tápforrásának
hatása a földoldali ellenállásokra

Független tápfeszültségeket kell alkalmazni, így leföldelhető az egyik
kimeneti pont.
Hova kell kötnünk a vezeték árnyékolását?
Z1

Z3

Z2

Z4
FF

Utáp

UAF

RF

63. ábra Mérőhidak kimeneti jelvezetékének árnyékolása

Ha a híd egyik tápfeszültség ága földelt közelítő megoldást kell alkalmaznunk, mert igazából egy fiktív potenciál értékre kell az árnyékolást kötnünk.
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Z1

Z3

Z2

Z4
Utáp
UAF

Ez a fiktív pont
FF

RF

64. ábra Mérőhidak kimeneti jelvezetékének árnyékolása földelt tápforrás esetén

Az a fiktív pont feszültsége, amelyhez földelnünk kell a csúszkával.
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Analóg bemenetek elemei
digitális

analóg
Multiplexer cím jel

A/D kész
(Ready)
Átalakítók
érzékelők
Mintavevő
és
tartó
Rendszer
amit
mérünk

Szűrő áramkör
előerősítő

Analóg
multiplexer

Kapcsolódás a
számítógéphez

A/D

Számítógép

A/D indítás
(Start)
Mintavétel és tartás trigger jel

további
csatornáktól

65. ábra Analóg bemenet(ek) blokk diagramja

jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő
előerősítés

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Számítógép
kapcsolat

Számítógép

66. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

3.8. Érzékelő átalakítók
Lineáris, de ma már az sem baj, ha nem az. Valamilyen fizikai mérési elv
felhasználásával a mérendő mennyiség változásával arányos kimenő jelet
szolgáltatnak. A számítógépes irányításnál a későbbi feldolgozás miatt
előnyben részesülnek a mechanikai mozgás mentes, karbantartást nem
igénylő megoldások az érzékelésnél. Az érzékelt jeleket végül is a mérhetőség
megvalósításához valamilyen villamos jel változássá alakítják át.
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Példák:

3.8.1 Áramló gáz mennyiségének mérése: bolométer

67. ábra Analóg bemeneti érzékelő: bolométer

Ceruzahegy nagyságú fűtött spirál, amelynek a gázáramban az ellenállása
változik meg. Egy Wheathstone hídba kötve az ellenállás változást
feszültségváltozássá alakítjuk.

Rm

R1
Számítógép
analóg
bemenetéhez

R2

R3

Táplálás
(Egyen feszültségű telep)

68. ábra Analóg bemeneti érzékelő: ellenállás mérés Wheathstone híddal
{LabVIEW program 10 Wheathstone híd.llb }

 R1
R3 

  U T  U analóg bemenethez

 R1  Rm R2  R3 

( 16.)

Ha az üresjárati kimenő feszültséget áram táplálással írjuk fel:

R1 R2  R3 Rm
 I0  U analóg bemenethez
R1  R2  R3  Rm

( 17.)

A lényeg, hogy a híd kiegyenlítését az egymással szemben levő ellenállások
szorzatának egyenlősége jelenti.
Másik lehetőség, hogy egy áramgenerátorral táplálva a mérő ellenállást
azonnal feszültség jelet kapunk.
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A hídkapcsolást előszeretettel alkalmazzák nem csak ellenállás mérésre,
 Elmozdulás

ellenállás
helipot
(többszörös
körülfordulású
potencióméter)
 Nyúlás  nyúlásmérő bélyeg  hídkapcsolás
 Erő, nyomás  mérés visszavezetése nyúlásmérő bélyeggel történő
mérésre
 Hőmérséklet  ellenállás változás
A hídkapcsolás nem csupán ellenállást tud mérni, hanem váltakozó áramú
táplálással impedanciát is. Ebből aztán következik, hogy az összes
induktivitás és kapacitás változást is lehetséges érzékelnünk, és villamos
jellé átalakítanunk.
Elsősorban az elmozdulás érzékelők
 Induktív és kapacitív
 Mágneses elmozdulás érzékelők  egyenes vonalú mozgásokhoz
 Elfordulás érzékelők:
 Tachométer generátorok
 Speciális forgórész kialakítású generátorok

3.8.2 Áramló mennyiségek mérése
Nyomás érzékelések:
 visszavezetve elmozdulássá  ellenállás változássá  feszültségváltozássá
A nyomásérzékelés segítségével van módunk az áramló mennyiségeket mérni
(fojtóelemmel történő nyomáskülönbség beállítás)
Nem lineáris kapcsolat:

Q  c p

( 18.)

ahol

p

a bemeneti nyomáskülönbség,

c

a mérőberendezás geometriája és áramlási viszanyainak megfelelő
konstans,

Q

az átáramlott térfogat értéke
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69. ábra Pitot csöves érzékelő

70. ábra Mérőperemes érzékelő
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71. ábra Rosemount mérőperemes érzékelő (Típus: 1595P)

Átáramló mennyiség szállítása:

72. ábra Analóg bemeneti szivattyú: köböző mennyiségmérő

Meghatározott fordulatszámhoz meghatározott szállított mennyiség tartozik
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Köböző számláló (szivattyú):

73. ábra Analóg mennyiségmérő szivattyú: köböző mennyiségmérő

Meghatározott fordulatszám megtétele után meghatározott mennyiséget szállít
a berendezés.

74. ábra Analóg mennyiségmérő szivattyú:
köböző mennyiségmérő nyomatéki viszonyai mérés alatt
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További mérési igények:
 Fordulatszámmérés  impulzusmérés  a teljes körülforduláshoz
meghatározott számú impulzus tartozik.
 másik analóg mérési mód a tachométer generátor amely a forgási
sebességgel arányos feszültséget ad.

3.8.3 Hőmérséklet mérés
3.8.3.1 Platina ellenállás hőmérő



R  R0 1  A  B 2



( 19.)

R0 ellenállás 0C-nál
 a hőmérséklet C-ban
A : 10-3
, B : 10-6
egymáshoz viszonyított értéke. (B értéke az 70. ábrán
negatív.)
R

R0

hőmérséklet
75. ábra Analóg bemeneti érzékelő: ellenállás-hőmérő karakterisztikája

3.8.3.2 Termisztor
Mesterséges fémoxid alapú hőmérséklet érzékelő
Termisztor (NTK ellenállás): a termisztorok olyan félvezetők, amelyek ellenállása a
hőmérséklet emelkedésével csökken.
A termisztorok kerámia anyagú hőmérsékletfüggő félvezető ellenállások, amelyeknek
erősen negativ hőmérsékleti tényezőjük van. Ezen tulajdonságaik miatt ezeket az
elemeket mind kompenzációs kapcsolásokban, mind hőmérséklet-érzékelőként
alkalmazzák.
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3.8.3.3 Félvezetős ellenállás hőmérő





R  R0  k   0

( 20.)

R0 t  25C  2000

R
4200
2000
0
R0 -150

150 

25

76. ábra Analóg bemeneti érzékelő: félvezetős ellenállás-hőmérő karakterisztikája

Nem lineáris, a mért értékeket linearizálni szükséges

3.8.3.4 Hőelemek



U th  kth   k



( 21.)

K
A fém



B fém

Differenciál
bemenetû
erõsítõ

77. ábra Analóg bemeneti érzékelő: hőelem blokkdiagramja

ahol

Uth


hőelem által adott feszültség érték

a mérendő hőmérséklet

kth

hőelem típustól függő konstans érték

K

a környezeti hőmérséklet, kompenzáció hőmérsékleti hely

59

Számítógépes irányítások elmélete

Áramköri megoldás segítségével a hőelemes érzékelésnél lehetőségünk van a
környezeti hőmérséklet változásától függetlenül mérni a termoelem
hőmérsékletet. (hidegponti kompenzáció.)
Ezen kívül számos egyéb mennyiség és általános mérési elv jelenik meg,
melyek mindegyikének általános jellemzője, hogy a mért mennyiségek
arányos feszültséget hoznak létre.
Az érzékelők által szolgáltatott jel szintje, energiája rendkívül kicsiny, ezért
feltétlenül erősíteni kell a jelet.
Az érzékelőtől jövő analóg jelnek el kell jutnia az A/D (analóg/digitális)
átalakítóhoz, amely általában a digitális számítógép környezetében van (tiszta
technológia), eközben számos zavar éri, amely a környezetből származik.

3.9 Analóg jelkondicionálás
jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

előerősítés

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Számítógép
kapcsolat

Számítógép

78. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

Passzív áramköri kapcsolás, amelyekkel a mérési frekvenciatartomány feletti
jelek jól csillapíthatók. Általában hálózati ( f=50 Hz  T=20 ms ) hatást kell
csillapítanunk.

3.9.1 Passzív szűrő
Szimmetrikus két tárolós aluláteresztő szűrő áramköri kapcsolása.
R 1/2

R 1/2

R 2/2

C1

R 2/2

C2

79. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: passzív szűrő

60

Számítógépes irányítások elmélete

3.9.2 Időzítéses integrálás (mint zavarszűrési lehetőség)
{LabVIEW program 11

Időzítéses integrálás mint zavarszűrés.llb}

Ha az áramkörbe a jelfeldolgozás előtt egy időzített integráló egységet
iktatunk be, (Ti = 20 ms) az integrálós időtartománytól függően bizonyos
váltakozó feszültségű jeleket elvileg teljesen kiszűri (pl. az 50 Hz-es
zavarfeszültségeket)

80. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: időzítéses integrálással

A pozitív és negatív területeket összegzi.
Az egyéb frekvenciájú jelet pedig csak meghatározott mértékben csökkenti.

3.9.3 Áram feszültség átalakító
A bemeneti áram típusú jelet feszültség típusú jellé alakítja át.

BE

Ri

KI

81. ábra Analóg bemeneti jel átalakítás: áram – feszültség átalakító

Pl. 0-20 mA tartományt 0-5 V tartományra alakítja
szükséges hozzá)

át (250 Ohm ellenállás
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3.9.4 Fix és változtatható feszültségosztók
A bemeneti nagyobb feszültség értéktartományú jelet az átalakító mérési
tartományának megfelelő nagyságú jellé alakítja át.
R1

BE

R2

KI

R1

KI 

R2
 BE
R2  2 R1
( 22.)

82. ábra Analóg bemeneti jel átalakítás:
feszültség osztó

3.9.5 Egyszerű RC szűrő
Szimmetrikus egytárolós aluláteresztő szűrő áramköri kapcsolása.
R1

BE

C

KI

R1

83. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: egyszerű RC (passzív) szűrő

Y s  

1
1  s  2 R1  C 

( 23.)

dB
1
T
lg 
20 dB/dec
84. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: egyszerű RC (passzív) szűrő Bode (amplidúdó)
diagramja
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További összetételek:

3.9.6 Változtatható feszültség osztású szűrő
R1

BE

R2

KI

R1

85. ábra Analóg bemeneti jel átalakítás: változtatható feszültség osztó

3.9.7 Feszültségosztó és szűrő
R4

R1

R3

C
R5

R2

86. ábra Analóg bemeneti jel átalakítás: feszültség osztó és szűrő kapcsolás

3.9.8 Kettős RC szűrő
R1

R1

R2

C1

R2

C2

87. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: kettős RC (passzív) szűrő
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dB
1
T1

1
T2
lg 

20 dB/dec

40 dB/dec
88. ábra Analóg bemeneti jel szűrés: kettős RC (passzív) szűrő Bode (amplitúdó)
diagramja

Ezek mind változó áramú jelek szűrését szolgálják!

R1
KI

Rm
R2
R3

U

89. ábra Mérőellenállás közvetlen kapcsolása mérőhídhoz
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3.9.9 Small Computer Extended Interface (SCXI)

Small Computer eXternal Interface
Analóg jel
a méréshez
Átalakító
érzékelõ
típusok

SCXI

R
U


SCXI modul
90. ábra Analóg bemeneti jel szűrésének megvalósítása
{LabVIEW program 12 NI Analog-IO Seeting.avi}

Feladata a bemeneti jel kondicionálása
 az alacsony szintű jelek felerősítése,
 galvanikus (el)szigetelése a számítógéptől,
 analóg szűrés,
 áram/feszültség átalakítás.
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3.10 Analóg méréspontváltók (multiplexerek)
jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

előerősítés

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Számítógép
kapcsolat

Számítógép

91. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

A méréspontváltó feladata, hogy több bemeneti vonal közül egyet a kimeneti
vonalra kapcsoljon. (Az A/D átalakítás gyors, az A/D átalakító drága
szerkezet)

Bemeneti
csatornák

Multi
plexer

Kimenet

vezérlés
(digitális jel)

92. ábra Analóg multiplexer blokkdiagramja

Fejlődési irány: minden analóg vonalat külön kezeljenek, ma azonban még
drága.
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3.10.1 Relés méréspont váltó
(Száraz és higany érintkezős relé)
Reed relay (reed relé)

Üvegcső
borítás

Semleges gáz
töltés

Mágnesezhető
anyag
REED
jelfogó

Jelfogó
tekercs
93. ábra Reed relé szerkezeti felépítése

Néhány technikai adat:
Rzárt=200 mOhm
Rnyitott= 1010 Ohm
Kapcsolási idő = 1-2 ms
Kapcsolási szám 107
Jó rázásállóság
A relés méréspont váltókat modulokba kapcsolva kötik össze, az ok: nem
kapcsolódnak párhuzamosan a bemenetek (az összes)
Repülő kondenzátoros megoldás a galvanikus leválasztásra.
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Z nyitott

Z zárt
1. blokk

Z nyitott

Z nyitott
Z nyitott

2. blokk
Z nyitott

Z nyitott

3.blokk

Blokk
94. ábra Analóg multiplexer blokkok összekapcsolása

3.10.2 Félvezetős méréspont váltó
G
S

D

analóg jel

P

P

n

95. ábra Félvezetős méréspont váltó

Néhány technikai adat:
Rzárt=20 Ohm
Rnyitott= 109 Ohm
Rszigetelési= 1012 Ohm a kapcsoló és vezérlő elektródák között
Kapcsolási idő = 1 s
Élettartam = 
A blokk kapcsolásra vonatkozó alapelvek itt is érvényesek. Probléma, hogy a
félvezetős méréspont váltók a felhasználói földpontokat sem egymástót
sem a rendszer földtől nem választják el.
Ezért földfüggetlen jeladók szükségesek, vagy a jelfogadó oldalon kell
megoldani a galvanikus leválasztást.
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BE
KI
Vezérlés

96. ábra Félvezetős méréspont váltó (földfüggő)

3.11 Mintavevő tartó és erősítő
jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő
előerősítés

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Számítógép
kapcsolat

Számítógép

97. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

Az analóg bemeneti perifériában használt mintavevő tartó + erősítő feladata:
 az analóg jelszint illesztése az A/D átalakító jeltartományhoz
 zajelnyomás
 galvanikus leválasztás
 mintavételezés és tartás
Alkalmazott erősítők
 földelt
vagy
földfüggetlen
szimmetrikus,
vagy
aszimmetrikus
egyenfeszültség erősítők
 programozható erősítésűek
 mintavevő és tartó (Sample and Hold) áramkört tartalmaznak,
amelyet az analóg jel változásra érzékeny A/D átalakítók bemenetére
használnak, hogy a bemeneti jelet állandó értéken tartsák.
Működési elve:
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Vezérlés
BE

KI

(mintavételezés)

Követõ áramkör
(nem terhelt)

98. ábra Mintavevő és tartó áramkör
{LabVIEW program 13

Mintavételelzés.llb }

Analóg bemeneti perifériában alkalmazott erősítő főbb technikai jellemzői:
Ap=1-100 ( 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 )
RBE = 109 Ohm
Nullpont eltolódás: 1 mV/C , 20 V/hónap
Az erősítőket általában az A/D átalakítókkal összeépítik.
A változtatható erősítés szerepe:
A bemeneti jelet úgy erősítjük fel, hogy az A/D átalakító teljes tartományát ki
tudjuk használni.
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3.12 Analóg digitális átalakítók
jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő
előerősítés

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Számítógép
kapcsolat

Számítógép

99. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

Az A/D átalakító a bemenetére kapcsolt analóg jelet kódolt digitális jellé
alakítja át. Az analóg jel megengedett polaritása alapján 1 vagy 2 polaritású
lehet.



Egy polaritású: nincs előjel, az átalakító csak az analóg jel nagyságát
adja meg.
Két polaritású: bipoláris mind pozitív, mind pedig negatív jelet képes
mérni és átalakítani. Itt a leggyakoribb kódolások:
 előjel és abszolut érték,
 kettes komplemens,
 eltolt nullpontú,
 egyes komplemens.

Az A/D átalakítók szokásos bemeneti jeltartománya:
0 .. +5V
5V
0 .. 10V
10V
Típusaik:
 fokozatos közelítésű A/D átalakítók


több komparátoros párhuzamos A/D



D/A visszacsatolásos A/D átalakítók



integráló típusú A/D átalakító kettős integráló



feszültség frekvencia átalakító típusú átalakító
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3.12.1. D/A visszacsatolásos A/D átalakító
(Counter type A/D converter)
Mérés elve: az Ux mérendő feszültséget egy D/A átalakító
feszültségével hasonlítják össze, melyet egy számláló vezérel.

kimeneti

VAN POLARITÁS !
Analóg bemenet
Ux

Vezérlő és
kimeneti
regiszter

D / A átalakító

Számláló
és
kimeneti
regiszter

Digitális
kimeneti
jel

Óragenerátor

n vezeték
Ur
referencia jel

100. ábra Analóg digitális átalakítók: digitális-analóg visszacsatolásos
{LabVIEW program 14 D/A visszacsatolásos A/D.llb}
Jel

Ux
Analóg bemeneti jel

D/A átalakító kimeneti jele
t

101. ábra Digitális-analóg visszacsatolásos átalakító működési ábrája

A mérés az órajel nagyságától és a bemeneti jeltől függő időtartamú.
Például 10MHz órajel 10 bit felbontás ~ 100 s mérési időt jelent.
 Pillanatértéket mér ezért méréskor a zavarjelet is méri.
 Gyors bár a mérési időtartam a mérendő jel nagyságátől függ.
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3.12.2. Fokozatos közelítésű A/D átalakító
(Successive approximation A/D converter)

VAN POLARITÁS !
Analóg bemenet
Ux

Digitális
kimeneti
jel

Ve z é rlő é s
kime ne ti
re giszte r

D/A átalakító

n vezeték
Ur
referencia jel
102. ábra Analóg digitális átalakítók: fokozatos közelítésű átalakító
{LabVIEW program 15 Fokozatos közelítésű A/D átalakító.llb}

A mérés elve: kettő (2) különböző hatványainak megfelelő feszültség értékek
(„súlyok”) be illetve kikapcsolása egy kiegyenlítési stratégia segítségével
meghatározza hogy az adott bemeneti jelhez milyen bináris jel kombináció
illeszkedik.
 Pillanatértékeket mér (a zaj értékét is egybeméri a hasznos jellel)
 A mérés ideje alatt a feszültségnek állandó értékűnek kell lennie
(jeltartás!)
 Pontosságát a D/A átalakító, referencia feszültség, komparátor
pontossága határozza meg.
 A mérések időtartama állandó!
KI
4

1

Ux
8
2

4

2
8

1
ns - s nagyságrendű időre
van szükség

t

103. ábra Fokozatos közelítésű átalakító működési ábrája
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3.12.3. Több komparátoros A/D átalakító
(Multi comparator A/D converter)
A mérés elve: A mérendő jelet egy időben több komparátorral hasonlítjuk
össze, melyeknek különböző a referencia feszültsége. A komparátorok akkor
adnak kimenő jelet, ha a pozitív bemenetre kapcsolt U x feszültség nagyobb,
mint a negatív bemenetre kapcsolt referencia feszültség, vagy azzal egyenlő.

NINCS POLARITÁS!
Ux

Indítás

Ur

Állapot jel
Ux > Ur[k]

3R

1 egyébként 0

0

Ur[7]= 13 Ur
16
2R
11 U
r
Ur[6]=
16
2R

0

0

9
U
Ur[5]=
16 r
2R
Ur[4]=

7
U
16 r
2R

5
U
Ur[3]=
16 r
2R

Vezérlő
0 áramkör
és
kimeneti
regiszter

Digitális
kimenő jel

1

1

3
Ur[2]= 16 Ur
2R

1

Ur[1]= 1 Ur
16
R

104. ábra Analóg digitális átalakítók: több komparátoros
{LabVIEW program 16 Több komparátoros A/D}
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3.12.4. Kettős meredekségű (integráló) A/D átalakító
(Dual-ramp, dual-slope A/D converter)
Mérési elv: A mérendő feszültséget egy (külső) integrátor bemenetére
vezetik, és rögzített Ti ideig (meghatározott órajel impulzus) integrálják.
Ezután bekapcsolják az ellenkező előjelű referencia feszültséget. A
kondenzátor kisülésének ideje alatt óraimpulzusokkal mérik az időt, ameddig a
0 (nulla) komparálást el nem érik. Az integrátor kisülésének időtartama
arányos a bemeneti jel átlagértékével.

T

( 24.)

1
1
U xTi 
U rTx
RC
RC

( 25.)

1 i
1
Uh 
U
dt

U rTx  0
x

RC 0
RC
0

U x  Ur

Tx 

Tx
Ti

Nx
f0

( 26.)

( 27.)

ahol f 0 egy a rendszerben alkalmazott órajel generátor frekvenciája.
N x pedig a Tx idő alatti impulzusok száma f 0 frekvenciájú generátorral.

Ti 

Ni
f0

( 28.)

ahol f 0 egy a rendszerben alkalmazott órajel generátor frekvenciája.
N i pedig a Ti idő alatti impulzusok száma f 0 frekvenciájú generátorral.

Tx N x
N

 Ux  Ur x
Ti N i
Ni

( 29.)
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VAN POLARITÁS!

C

Indítás Állapot jel

R

Ux

+

Uh

+

-Ur

Vezérlő
áramkör

Számláló
és
kimeneti
regiszter

Digitális
kimeneti
jel

Órajel
generátor
105. ábra Analóg digitális átalakítók: kettős meredekségű (integráló)
{LabVIEW program 17 Kettős meredekségű A/D}

a bemenetre kapcsolt Ux mérőjel

Uh

(és a rajta lévő zavarjel)

a bemenetre -Ur
feszültség kapcsolódik
t

óraimpulzusok

Ti

Tx

Magyarországon ez 20 ms
szintén időzítéssel beállítható (pl.: 60 Hz-re is)
106. ábra Kettős meredekségű (integráló) átalakító működési ábrája

Előnyei:




Az átalakítás pontossága nem függ az R, C elemek és az órajel
pontosságától, mivel a töltéshez és a kisütéshez ugyanazokat az
elemeket használják.
Integrálással valósítják meg a szűrést.
Mérési idő maximum 40 msec, de olcsó, ezért elterjedten alkalmazzák.
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3.12.5. Feszültség frekvencia A/D átalakító típusú
(Voltage to frequency A/D converter)
Működési elve: A bemeneti jelet integráljuk, addig, amíg el nem érünk egy
komparálási szintet, azután az átalakító egy ellenkező polaritású komparáló
feszültséget kapcsol T ideig az integrátorra, amely azt részben kisüti. A
folyamat ezután ismétlődik, és a kimenő jel frekvenciája a bemeneti feszültség
nagyságával arányos.
A felírható összefüggések:
T

1
1 i
U
dt

N x  T  U r  U H
x

RC 0
RC
Uh(t)

( 30.)

a mérendő feszültség integrálja

Ut
UH = a hibafeszültség
t
RC az integrátor
passzív elemei
T
Ti = 20ms
107. ábra Feszültség frekvencia átalakító működési ábrája
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mérési
feszültség

Ux

NINCS POLARITÁS!

C
R

+

Uh

R

impulzus
generátor

fx

+

Vezérlő
és kapu
áramkör

Számláló
és
kimeneti
regiszter

digitális
kimeneti
jel

Ut

-Ur

referencia
feszültség

galvanikus
elválasztás
optikai
leválasztóval

Órajel
generátor

108. ábra Analóg digitális átalakítók: feszültség frekvencia átalakító
{LabVIEW program 18 Feszültség---frekvencia AD.llb }

Ux
1
N x  T U r  U H
Ti 
R C
RC
Ux 

Nx
U  R C
 T  U r  H
Ti
Ti

Ha az RC szorzat kicsiny a

( 31.)

( 32.)

Ti időhöz képest, akkor a második tag

elhanyagolható, így:

Ux 

Nx
 T  U r
Ti

( 33.)

ahol

N x az integrálási idő alatt „létrejött” impulzusok száma.
U x a mérendő feszültség átlagértéke.
Ha a

T állandó, akkor az U x és N x között egyenes arányosság van.
Ti

Ha a számláló kapuidejét 20 msec-ra változtatjuk, az átalakító kiszűri az 50
Hz-es zavarjeleket.
Átalakítási ideje: ~25msec (valamivel gyorsabb, mint a kettős integráló A/D)
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A zajelnyomási tulajdonsága olyan jó, hogy ipari perifériákban gyakran
alkalmazzák.

3.13. Mérés-adatgyűjtés általános áttekintése
A LabVIEW mérés-adatgyűjtő könyvtára olyan VI-okat tartalmaz, amelyek
vezérlik a National Instruments PC-be illeszthető DAQ (Data AcQuisition =
mérés-adatgyűjtő) kártyáit. Egy kártya rendszerint számos funkciót ellát, így
az analóg-digitális (A/D) átalakítást, a digitális bemenetek és kimenetek
megvalósítását és a számláló/időzítő műveletek kezelését.

3.13.1 Mérés-adatgyűjtő rendszerek komponensek
A mérés-adatgyűjtő rendszerek alapvető feladata a valós világ fizikai jeleinek
mérése illetve ilyen jelek létrehozása. Mielőtt egy számítógép alapú rendszer
megmérne egy fizikai jelet, egy érzékelővel át kell alakítani a fizikai jelet
villamos jellé, amely lehet áram vagy feszültség.
A számítógéphez illeszthető mérés-adatgyűjtő kártyát rendszerint úgy tekintik,
mint a teljes mérés-adatgyűjtő rendszert, bár a kártya csak a rendszer egyik
komponense.
A számítógéppel megvalósított automatikus műszerek mindegyike eltérő
működésű és néha nem kapcsolhatjuk közvetlenül a fizikai jelet a mérésadatgyűjtő kártya bemeneteihez. Egy jelszűrő és szintátalakító áramkörbe
(berendezésbe) kell a mérendő jelet az átalakítás előtt belevezetni, majd
ezután kell elvégezni az átalakítást digitális információvá. A mérés-adatgyűjtő
rendszerben programmal gyűjtjük össze a nyers adatokat, programmal
analizáljuk őket és programmal jelenítjük meg a számítási eredményeket.

3.13.2 Analóg bemenet
Amikor analóg jeleket mérünk egy mérés-adatgyűjtő kártya segítségével a
következő tényezőket kell figyelembe venni a digitalizált jel minősítésénél: a
mérési mód (egyszeres kimenetű és a differencia típusú mérés), a felbontás
nagysága, a jel erősítése, a mintavételezés sebessége és a zajok elnyomásánk
mértéke.

3.13.3 Egy kimenetű jelek (Single-Ended Inputs)
+
-

+
-

109. ábra Földelt bemenet

bemeneteket kell alkalmaznunk.

Az
egy
kimenetű
jelek
mindegyike
ugyanarra a közös föld pontra vonatkozik.
Ezeket a bemeneteket akkor használjuk,
amikor a bemeneti jel szintje magas
(nagyobb, mint 1 Volt), a jelforrástól az
analóg bemenetekhez rövid összekötő
huzallal (kevesebb mint 5 méter) vezetünk
minden jelet, valamint a jelek mindegyike
egy közös föld referencia pontot használ.
Ha a mérendő jel nem teljesíti ezeket a
feltételeket, akkor különbségi (differencia)
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3.13.4 Különbségi bemenetek (Differential Inputs)
+
-

+
-

A különbségi bemenetek megengedik, hogy
minden bemenetnek különböző feszültsége
legyen, amely a földhöz képest jelenik meg.
A különbségi bemenetek csökkentik vagy
megszüntetik a mérési zajt, mivel a
vezetékekről "felvett" közös módusú zajt a
bemenetek kivonják egymásból.

110. ábra Földeletlen különbségi
(differenciális) bemenet

3.13.5 Felbontás (Resolution)

111. ábra Digitális felbontás

A felbontás a bitek száma, amelyet a mérés-adatgyűjtő analóg/digitális
átalakító (ADC= Analog to Digital Converter) használ, hogy az analóg jelet
ábrázolja. Nagyobb felbontással nagyobb adott mérési határok között a
felosztások száma és ezért kisebb az érzékelhető feszültségváltozás nagysága.
Vegyünk például egy szinusz hullámot és a hozzá tartozó digitális értékeket,
amelyeket egy 3 bites ADC (Analog to Digital Converter = Analóg digitális
átalakító) hozott létre (ilyen átalakítót ritkán alkalmazunk, de a példát nagyon
szemléletessé teszi) és a mérési határt 23 azaz 8 részre osztja. Egy 000 és
111 közötti bináris számmal írunk le minden osztást. Más szóval ez a digitális
jel nem megfelelő ábrázolása az eredeti jelnek, mivel nagyon sok információt
veszítünk el az átalakításnál. A felbontást megnövelve 16 bitre az ADC
lehetséges állapotainak számát 8-ról 65536-ra (216) növeljük és az analóg jel
rendkívül pontos ábrázolását kapjuk.

3.13.6 Mérési határok (Range)
A mérési határok azok a minimális és maximális feszültség szintek, amelyek
között az ADC (Analog to Digital Converter = Analóg digitális átalakító) a jel
átalakítást végzi. A mérés-adatgyűjtő kártyák változtatható méréshatárokat
(tipikusan 0-tól 10 Volt-ig; vagy -10 Volt-tól +10 Volt-ig) kínálnak, melyek
közül megtalálhatjuk azokat a mérés határokat, amelyekkel adott felbontás
mellett a legpontosabban mérhetjük meg a jelet.
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3.13.7 Erősítés (Gain)

112. ábra A jel erősítése
{LabVIEW program 19 Erősítés hatása.llb}

Az erősítés a mérendő jel bármilyen felerősítése vagy leosztása, amely a jel
digitalizálása előtt
történik. Az erősítés alkalmazásával jelentősen
lecsökkenthetjük az ADC (Analog to Digital Converter = Analóg digitális
átalakító) bemeneti mérési határait, így biztosítjuk, hogy az ADC a lehető
legtöbb digitális osztást alkalmazza a jel ábrázolásához. Például, alkalmazzunk
egy három bites ADC-t és a mérési határokat 0 és +10 Volt-ra állítsuk be,
vizsgáljuk az erősítés hatását egy olyan jel esetén, amely 0 és +5 Volt között
váltakozik.
Erősítés nélkül, vagy más szóval egyszeres erősítéssel az ADC csak négy
osztást használ a nyolc lehetségesből az átalakításkor. A digitalizálás előtt
felerősítve a jelet egy kétszeres erősítéssel az ADC most használni tudja mind
a nyolc osztást és a digitális ábrázolás sokkal pontosabb. Ebben az esetben a
kártya tényleges bemeneti mérési határai 0 és +5 Volt lettek, mivel bármilyen
+5 Volt-nál nagyobb jel kétszeres erősítéssel az ADC bemenetén +10 Volt-nál
nagyobb jelet eredményez.
A DAQ kártyán lehetséges mérési határok, a felbontás és az erősítés
meghatározzák a legkisebb érzékelhető bemeneti feszültség nagyságát. Ez a
feszültség az átalakított digitális érték legkisebb helyiértékű bit-jén
(LSB = Less Significant Bit) ábrázolt érték Volt-ban, amelyet gyakran kód
szélességnek is neveznek. A legkisebb érzékelhető feszültségváltozást ( U min )
a következő képlettel lehet meghatározni:

U min 

mérési határok különbsége
erõsítés * 2 felbontás bitekben

( 34.)

Például egy 12 bites DAQ kártya 0-tól +10 Volt-ig terjedő bemeneti mérési
határokkal egyszeres erősítéssel 2.4 mVolt változást még érzékel, ugyanez a
kártya -10 Volt-tól +10 Volt-ig terjedő bemeneti mérési határokkal csak 4.8
mVolt változást képes érzékelni.

Számítógépes irányítások elmélete
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3.13.8 Mintavételezés sebessége (Sampling Rate)
A mintavételezés sebessége megadja, hogy egy analóg-digitális átalakítás
milyen gyakran történik. Nagyobb mintavételezési sebesség mellett adott idő
alatt több mérési pontot gyűjthetünk össze, és ezért jobb ábrázolást
valósíthatunk meg, mint kisebb mintavételi sebesség mellett. Minden
bemeneti jelből a lehetséges legnagyobb mintavételi sebességgel kell mintát
vennünk, hogy a legpontosabban jeleníthessük meg az analóg jelet a
számítógépben. A túlságosan kis sebességű mintavételezés az analóg jel egy
nagyon gyenge minőségű megjelenését eredményezi.
A digitális értékekből visszaállított jelet hívják "alias" jelnek, amelyben a
különböző frekvencia komponensek ugyanúgy megjelennek, mint az eredeti
jelben.
A következő ábrán a felső hullámot megfelelően mintavételeztük. Az alsó
hullámnál az alul-mintavételezés eredménye egy rosszul visszaállítható
(aliased) jel.

113. ábra Helyes (fent) és helytelen (lent) mintavételezési frekvencia választása
{LabVIEW program 20 Sampling of Signal.vi }

A Shannon-féle mintavételezési elv szerint a bejövő jelből a teljes
visszaállíthatósághoz olyan frekvenciával kell mintát venni, amely
(minimálisan) kétszer nagyobb, mint a bejövő jel legmagasabb frekvenciájú
komponense.
Például, ha hangfrekvenciás jeleket alakítunk át villamos jellé a bemeneti jel
legmagasabb frekvenciájú komponense 20 kHertz nagyságú is lehet, ezért egy
olyan mérésadatgűjtő kártyára van szükség, amely 40 kHertz-nél nagyobb
mintavételi sebességgel képes mintákat venni, ahhoz hogy a jelet megfelelően
mintavételezzük.
A hőmérséklet átalakítók rendszerint nem kívánnak nagy mintavételi
sebességet, mivel a hőmérséklet a legtöbb alkalmazásban nem változik olyan
gyorsan. Ezért egy kisebb mintavételi sebességű kártya megfelelően tudja
gyűjteni a hőmérsékleti adatokat.

3.13.9 Átlagolás (Averaging)
A nem kívánt zaj torzítja azt az analóg jelet, amelyet digitális jellé akarunk
átalakítani. A zajforrás lehet külső zaj vagy a számítógépen belül keletkező
zaj.
A
külső
zajt
megfelelően
korlátozhatjuk
elő-szűrő
áramkör
alkalmazásával. Szintén csökkenthetjük a zaj hatását, ha a szükségesnél
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nagyobb mintavételi frekvenciát alkalmazunk és átlagoljuk a mintavételi
pontokat (digitális szűrés).
A zaj szintje a következő képlet szerinti csökken:

Zajcsökkenés mértéke 

1
mérési pontok száma

( 35.)

Például, ha 100 pont átlagát vesszük, a zaj hatását a jelben 1/10-ed részére
csökkentjük.

3.13.10 Analóg bemenet
A "Data Acquisition" (Mérés-adatgyűjtés) alpalettán lévő "Analog Input"
(Analóg bemenet) alpaletta tartalmazza azokat a VI-okat, amelyek
végrehajtják az analóg-digitális (A/D) átalakítást. (LabVIEW program)

3.13.11 Analóg bemenet csatorna mintavételezés

114. ábra Analóg bemenet ikonja

A mérés-adatgyűjtő kártya egyik bemeneti pontjáról lemérhetjük a feszültség
értékét az "AI Sample Channel " (Analóg bemenet csatorna mintavételezés) VI
alkalmazásával.
Ez a VI megméri a mérés-adatgyűjtő kártya meghatározott csatornájához
kapcsolt feszültségjel nagyságát és visszaadja a mért értéket.
Az "AI Sample Channel" (Analóg bemenet csatorna mintavételezés) VI-nak a
következő bemenetei és kimenetei vannak:
Bemenet/kimenet
Device (Berendezés)
(bemenet)
Channel (Csatorna)
(bemenet)
High limit (Felső határ)
(bemenet)
Low limit (Alsó határ)
(bemenet)
Sample (Minta)
(kimenet)

Leírás
A mérés-adatgyűjtő kártya berendezésszáma.
Egy szöveg típusú adat, amely megadja a
mérni kívánt csatorna sorszámát.
A bemeneti jel felső méréshatára. (Ha nem
kapcsolunk jelet a bemenethez, akkor értéke
+10 Volt.)
A bemeneti jel alsó méréshatára. (Ha nem
kapcsolunk jelet a bemenethez, akkor értéke 10 Volt.)
A mért érték Volt-ban.

Ha hiba történik az "AI Sample Channel" (Analóg bemenet csatorna
mintavételezés) VI működése közben, egy dialógus ablakba írt szöveggel
megkapjuk a hiba okát, ezután választási lehetőségünk van, hogy befejezzük
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a programot, vagy folytatjuk a végrehajtást.

3.13.12 Hullámforma bemenet (Waveform Input)
Sok alkalmazásban egy mérési pont megadott időben történő mintavételezése
nem elegendően gyors. Mindezekhez még hozzájárul, hogy nehéz
megvalósítani egy állandó mintavételi időközt minden mérési pont között,
mivel az időköz számos tényező függvénye, amelyek a következők: a
ciklusutasítás végrehajtási sebessége, a hívó program időszükséglete és
további technikai tényezők. Meghatározott VI-okkal több mérési pontról
végezhetünk adatgyűjtést nagyobb sebességgel, mint amit az "AI Sample
Channel" (Analóg bemenet csatorna mintavételezés) VI elérhet. Mindemellett,
ez a VI elfogadja a felhasználó által megadott mintavételi sebességet. Erre egy
mintapélda az "AI Acquire Waveform.llb".

3.13.13 Analóg input hullámforma adatgyűjtő

115. ábra Analóg bemenet megadott mintavételi darabszám esetén

Az "Analóg input hullámforma adatgyűjtő" VI meghatározott számú minta
gyűjtését végzi el meghatározott mintavételi sebességgel egy bemeneti
csatornáról és visszaadja a mintavételezés eredményét, mint egy tömböt.
Az "AI Acquire Waveform" (Analóg input hullámforma adatgyűjtő ) VI-nak a
következő bemenetei és kimenetei vannak:
Bemenet/kimenet
Device (Berendezés)
(bemenet)
Channel (Csatorna)
(bemenet)
Number of samples
(A minták száma)
(bemenet)
Sample rate
(Mintavételi sebesség)
(bemenet)
High limit (Felső határ)
(bemenet)
Low limit (Alsó határ)
(bemenet)
Waveform
(Hullámforma)
(kimenet)

Leírás
A mérés-adatgyűjtő kártya berendezésszáma.
Egy szöveg típusú adat, amely megadja mérni
kívánt csatorna számát.
Egy
végrehajtással
összegyűjtött
minták
száma.
A másodpercenként
száma.

összegyűjtött

minták

A bemeneti jel felső méréshatára. (Ha nem
kapcsolunk jelet a bemenethez, akkor értéke
+10 Volt.)
A bemeneti jel alsó méréshatára. (Ha nem
kapcsolunk jelet a bemenethez, akkor értéke 10 Volt.)
Egydimenziós tömb, amely a mérés után
tartalmazza az analóg bemeneti adatok mért
értékeit Volt-ban.
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Bemenet/kimenet
Actual sample period
(Aktuális
mintavételi
periódusidő)
(kimenet)

Leírás
Az alkalmazott mintavételi sebesség reciproka.
Ez a szám egy kicsit eltér a megkívánt
mintavételi sebességtől és az alkalmazott
hardware-től függ (számítógép és adatgyűjtő
kártya típus).
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3.14 Az analóg bemeneti perifériák perifériavezérlő
egysége
digitális

analóg
Multiplexer cím jel

A/D kész
(Ready)
Átalakítók
érzékelők
Mintavevő
és
tartó
Rendszer
amit
mérünk

Szűrő áramkör
előerősítő

Analóg
multiplexer

Kapcsolódás a
számítógéphez

A/D

Számítógép

A/D indítás
(Start)
Mintavétel és tartás trigger jel

további
csatornáktól

116. ábra Analóg bemenet(ek) blokk diagramja

jelcsatlakozás

Rendszer

Érzékelő

jelformálás
Szűrő
előerősítő
előerősítés

perifériális
kapcsolat

méréspontváltás
Analóg
multi
plexer

Mintavevő
tartó

A/D

erősítő

átalakítás

Kapcsolat a
sz ámítógé p
fe lé

Számítógép

117. ábra Analóg bemenet elemeinek blokkdiagramja

A periféria vezérlő egységnek a következő feladatokat kell ellátnia:
 Periféria cím dekódolás
 Parancs fogadás és dekódolás
Feladatai részletesen:
 Méréspont váltás vezérlése.
 Az A/D átalakító késleltetése a méréspont váltás megvalósulásáig.
 Erősítési tényező beállítása az A/D átalakítás előtt.
 Integrálási idő beállítása (csak integráló A/D átalakító típus esetén).
 Az A/D átalakító külső jelre történő indításának engedélyezése.
 A/D átalakító programmal történő indítása.
 Periféria kész (Ready) lekérdezése.
 Periféria kész (Ready) állapotjel törlése.
 Megszakítás jel (Interrupt) engedélyezése.
 Megszakítás jel (Interrupt) lekérdezése.
 Megszakítás jel (Interrupt) törlése.
 A/D átalakító kimeneti regiszterének olvasása.
 A/D átalakító kimeneti regiszterének törlése.
 Periféria önteszt végrehajtása.

86

Számítógépes irányítások elmélete




Az összegyűjtött adatok átmeneti tárolása pufferben (az átalakítás
helyén).
(FIFO = First In First Out alagút típusú puffer)
Közvetlen memória átviteli lehetőség megvalósítása a számítógéppel
(DMA = Direct Memory Access).

{LabVIEW program 21

Pufferelt adatátvitel}

3.15 Folytonos idejű mérésadatgyűjtés
A folytonos idejű mérésadatgyűjtés alkalmazásokban nincs meghatározva a mintavételek
száma, vagy olyan hosszú idő alatt kell megvalósítanunk a mérésadatgyűjtést, amelyhez az
egyszeres blokkolt (pufferelt) adattároláshoz szükséges memória nagysága gyakorlatilag nem
fér el a számítógép memóriájában.
Folytonos idejű mérésgyűjtésnél az adatokat egy ciklikus pufferben helyezi el a mérésadatgyűjtő
berendezés (hardver). Ezzel párhuzamosan a a program kiolvassa az összegyűjtött adatokat a
tárolóból és feldolgozza azokat. Tipikus feldolgozások: matematikai műveletek, adat
megjelenítés és file input/output műveletek. Amilyen gyorsan olvassa ki a program az adatokat
a hardware ugyanolyan gyorsan tölti fel az új adatokkal, így a ciklikus puffer soha nem töltődik
fel és a művelet folyamatosan végezhető végtelen ideig.

13.15.1 Kettős tárolású (pufferezésű) bemeneti műveletek
Az adat tárolót a kettős pufferelésű bemeneti műveletekhez úgy konfiguráljuk, mint egy
ciklikusan tárolót. További információ, hogy a NI-DAQ fizikailag felosztja a tárolót két egyenlő
részre. A tároló felosztásával az NI-DAQ képes irányítani a tárolóhoz történő felhasználói
hozzáférést a DAQ kezelő programjának segítségével. Az irányítási séma nagyon egyszerű – az
NI-DAQ átmásolja az adatokat a ciklikus tárolóból egy átmeneti (sorrendi) tárolóba, amelyből a
kiolvasás valóságban megtörténik. Az átmeneti tárolóban műveletet végezhetünk az adatokkal,
vagy csak tároljuk őket.

Bejövő
berendezés adatok
Ciklikus tároló

Átmeneti tároló

Üres puffer

Átvitel előtti
adatok

Átvitt adatok

118. ábra Kettős pufferelésű bemenet, sorrendi adat átvitellel
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A kettős pufferelésű bemeneti művelet azzal kezdődik, hogy a DAQ berendezés először a
ciklikus puffer első felébe kezdi el írni az adatokat (118 a. ábra). Miután a berendezés elkezdi a
ciklikus puffer második felét írni, az NI-DAQ átmásolja a ciklikus puffer első felének tartalmát az
átmeneti tárolóba (118 b. ábra). Ezután az átmeneti tárolóban lévő adatokat kiolvashatjuk és
tárolhatjuk háttértárolón vagy feldolgozhatjuk őket egy alkalmazásban. Miután a bemeneti
berendezés feltöltötte a ciklikus tároló második felét is visszatér a ciklikus tároló első feléhez és
felülírja az ott található adatokat az új bejövő adatokkal. Az NI-DAQ ekkor átmásolhatja a
ciklikus puffer második felének tartalmát az átmeneti tárolóba (118 c. ábra). Az átmeneti
tárolóban lévő adat ismét az alkalmazás rendelkezésére áll. Az eljárás végtelen ideig
ismétlődhet, hogy folytonos adatfolyamot biztosítson az alkalmazás számára. Megjegyezzük,
hogy a 118 d. ábra megegyezik a 118 b. ábrán bemutatott lépéssel és így a két lépéses ciklus
kezdetévé válik.

13.15.2. Az átviteli módszer meghibásodási lehetőségei
A kettős pufferelés egyes műveletei esetenként hibásan is működhetnek. A alkalmazásokban
alapvetően a következő két hibás működési szituáció fordulhat elő:
1.

A DAQ berendezés felülírja a ciklikus pufferben lévő adatokat, mielőtt azokat az
átmeneti tárolóba másoltuk volna. ( 119. ábra )

Bejövő
berendezés adatok
Ciklikus tároló

Átmeneti tároló

Az adatok felülírása
a kimásolás előtt

Üres tároló

Átvitel előtti
adatok

Átvitt adatok

119. ábra Kettős pufferelésű bemenet felülírása mielőtt kimásoltuk volna a tartalmát
A 119 b. ábra alapján látható, hogy az NI-DAQ lekéste azt a lehetőséget, hogy
átmásolja az adatokat a ciklikus puffer első feléből az átmeneti pufferbe, mialatt a DAQ
berendezés az adatokat a ciklikus tároló második felébe írta. Ennek eredményeként a
DAQ berendezés elkezdi a ciklikus tároló első felében lévő adatok felülírását, mielőtt
azokat a NI-DAQ átmásolta volna az átmeneti tárolóba ( 119 c. ábra ). Ahhoz, hogy az
adatok hibamentes átmásolását megvalósítsuk az NI-DAQ-nak várnia kell az
átmásolással addig, ameddig a berendezés befejezi az adat-felülírást a ciklikus tároló
első felében. Amikor a berendezés elkezdi a ciklikus tároló második felét írni, az NIDAQ átmásolja az adatokat a ciklikus tároló első feléből az átmeneti
tárolóba( 119 d. ábra ).
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Az előzőleg bemutatott szituáció esetén az NI-DAQ egy felülírási hibábal tér vissza a
kezelő programból ( overWriteError = felülírási hiba ). Ez a figyelmeztetés azt jelzi,
hogy az átmeneti tárolóban lévő tartalom érvényes, de néhány korábbi adatok
elvesztek. A későbbi átvitelek nem térnek vissza figyelmeztetéssel addig, ameddig a a
DAQ berendezés az átviteli sebességet megtartja, ahogy az a 118. ábrán látható.
2.

A másik lehetséges probléma akkor jelenik meg, amikor egy bemeneti berendezés
felülírja az adatokat, mialatt az NI-DAQ párhuzamosan másolja azokat az átmeneti
tárolóba. Az NI-DAQ ilyenkor egy felülírási hibával tér vissza a kezelő programból (
overWriteError = felülírási hiba ). A szituáció a 120. ábrán látható.

Bejövő
berendezés adatok
Ciklikus tároló

Átmeneti tároló

Felülírási hiba

Üres
tároló

Átvitel előtti
adatok

Átvitt
adatok

Elrontott
adatok

120. ábra Kettős pufferelésű bemenet egy adat felülírással
A 120 b. ábrán az NI-DAQ elkezdi az adatok átmásolását a ciklikus tároló első feléből az
átmeneti tárolóba. Azonban az NI-DAQ képtelen átmásolni a teljes fél tárolót (a ciklikus tároló
első felét), mielőtt a DAQ berendezés elkezdi felülírni a ciklikus puffer területét ( 120 c. ábra ).
Következésképpen azok az adatok, amelyeket az átmeneti tárolóba másoltunk nem helyes
értékek és együtt tartalmazzák a megelőző, és az újonnan felülírt adatokat. Ha a további
átvitelek normálisan zajlanak le, akkor az előbb leírt probléma nem jelentkezik.
A leggyakoribb probléma a folytonos mérésadatgyűjtésnél az, hogy a program elvéti az adatok
gyors kiolvasását és nem képes olyan gyorsan olvasni, mint ahogy a hardware küldi azokat.
Hogy megelőzzük ezt, optimalizáljuk a program hurkot, amely az adatokat gyűjti. Lehetőség
szerint távolítsunk el minden a feldolgozáshoz nem feltétlenül szükséges eljárást az adatgyűjtő
hurokból. Ha ez nem lehetséges akkor a mérésadatgyűjtés sebességét kell csökkentenünk.
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4. Analóg kimenetek
Számító-g
ép

Kapcsolat
a számítógéppel
Tárolók

Analóg
kimenõ
jel

Digitálanalóg
átalakító

Jelformáló
áramkör

RF
Galvanikus
elválasztás
121. ábra Analóg kimenet blokkdiagramja

Az analóg kimenetek típusai:
 Egyenfeszültség
 Egyenáram
 Frekvenciajel

4.1 Digitál-analóg konverterek



8, 10, 12 bites felbontás
0..+5V; 0..10V; (unipoláris) 5V; 10V (bipoláris)
feszültségszinteken képes kibocsátani, az áramjelet megfelelő
feszültségvezérelt áramgenerátor segítségével ebbe az áramtartományba transzformálják 0 .. 20 mA; 4..20 mA (élőnullás!)
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4.2 D/A átalakító típusok
Digitális jel!

MSB
Ur (n-1).bit

LSB

(n-2).bit

0.bit

referencia
feszültség
R/2
R

2n-1 R

2R
I2

I1

In
I



Uki

+

Analóg
kimenet

122. ábra Digitális analóg átalakítók: 2^i ellenállás osztó segítségével
{LabVIEW program 22 D/A átlakító 2^i osztó alkalmazásával.llb}

ahol
MSB
LSB

Most Significant Bit
Least Significant Bit

1 : 2n átfogású pontos ellenállásokra van szükség a megvalósításához. Ezért
ehelyett gyakrabban alkalmazzák az ún. R-2R létrahálózatot az A/D
átalakításhoz

LSB

MSB

0.bit

Ur

(n-2).bit

(n-1).bit

referencia
feszültség
Rbe
2R

2R

2R
R

2R
R

Ube

Rbe

Uki
Analóg
kimenet

123. ábra Digitális analóg átalakítók: R-2R ellenállás osztó segítségével
{LabVIEW program 23 D/A átalakító R-2R osztó alkalmazásával.llb}
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A D/A átalakító beállási ideje s nagyságrendű!
Ha több analóg kimenet szükséges,
 demultiplexer (ma már kevésbé alkalmazzák az analóg
nehézségei miatt)
 annyi D/A átalakítót valósítanak meg, ahány kimeneti
szükséges. általában jóval több bemeneti csatorna
szükséges, mint kimeneti csatorna, mert a kimenetek
be/ki típusú jel!

jeltárolás
csatorna
(analóg)
többsége

Frekvencia kimenetet a digitális kimenetnél tárgyaltuk!

4.3 Analóg kimenet
Az "Analog Output" könyvtár olyan VI-okat tartalmaz, amelyek végrehajtják az
analóg-digitális (D/A) átalakításokat vagy többszörös átalakításokat.

4.3.1 Analóg kimenet csatorna frissítés

124. ábra Analóg kimenet ikonja

Az "Analóg kimenet csatorna frissítés" VI kiír egy meghatározott feszültség
értéket egy analóg kimeneti csatornára. Az "AO Update Channel" (Analóg
kimenet csatorna frissítés) VI-nak a következő bemenetei és kimenetei
vannak:
Bemenet/kimenet
Device (Berendezés)
(bemenet)
Channel (Csatorna)
(bemenet)
Voltage (Feszültség)
(bemenet)

Leírás
A mérés-adatgyűjtő kártya berendezésszáma.
Egy szöveg típusú adat, amely megadja az
analóg kimeneti csatorna számát.
A kártya kimenetre adott feszültség értéke
Volt-ban.

Ha hiba történik az "AO Update Channel" (Analóg kimenet csatorna frissítés)
VI működése közben, egy dialógus ablakba írt szöveggel megkapjuk a hiba
okát, ezután választási lehetőségünk van, hogy befejezzük a program
működését, vagy folytassuk a végrehajtást.

4.3.2 Hullámforma előállítása
Sok alkalmazásban egy analóg kimeneti pont megadott időben történő
beállítása nem elegendően gyors. Mindezekhez még hozzájárul, hogy nehéz
megvalósítani egy állandó mintavételi időközt minden kimeneti pont értékének
beállítása között, mivel az időköz számos tényező függvénye, amelyek a
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következők: a ciklusutasítás végrehajtási sebessége, a hívó program
időszükséglete és és további technikai tényezők. Az "AO Generate Waveform"
(Analóg kimenet hullámforma létrehozása) VI-al több kimeneti pont értékének
beállítását végezhetjük, nagyobb sebességgel mint amit az "AO Update
Channel" (Analóg kimenet csatorna frissítés) VI elérhet. Mindemellett, ez a VI
elfogadja a felhasználó által megadott adatfrissítési sebességet.

4.3.3 Analóg kimeneti hullámforma létrehozása

125. ábra Analóg kimenet vektor típusú adatból

Az "Analóg kimenet hullámforma létrehozása" VI létrehoz egy feszültség
hullámformát egy analóg kimeneti csatornán a megadott frissítési
sebességgel.

Az "AO Generate Waveform" (Analóg kimenet hullámforma létrehozása) VInak a következő bemenetei és kimenetei vannak:
Bemenet/kimenet
Device (Berendezés)
(bemenet)
Channel (Csatorna)
(bemenet)
Update rate
(Frissítési sebesség)
(bemenet)
Waveform
(Hullámforma)
(bemenet)

Leírás
A mérés-adatgyűjtő kártya berendezésszáma.
Egy szöveg típusú adat, amely megadja az
analóg kimeneti csatorna számát.
A másodpercenként végzett frissítések száma.

Egydimenziós tömb, amely tartalmazza azokat
az adatokat Volt-ban, amelyeket kiírunk az
analóg kimeneti csatornára.

