
 
 

Tečaj: Zajem in prilagoditev signalov  
(Data Acquisition & Signal Conditioning) 

 
Povzetek: 
 
Če uporabljate LabVIEW, vgradne DAQ karte, SCXI opremo za prilagajanje signalov vas tečaj 
DAQ&SC nauči osnov računalniškega zajema in prilagoditve signalov. Na tečaju dobite praktične 
izkušnje o namestitvi in konfiguraciji opreme za zajem signalov ter uporabi programskih funkcij za 
izvedbo merjenj. Čeprav se na tečaju uporablja okolje LabVIEW bodo koristne informacije o zajemu 
analognih signalov, izvedbi analognih proženj, pripravi signalov, analognih izhodih, digitalnih I/O in 
števcih dobili tudi tisti, ki uporabljajo samo NI-DAQmx API knjižnico. Po končanem tečaju boste vedeli, 
kako razviti povezan, visoko zmogljiv sistem za zajem signalov, ki daje točne rezultate meritev. 
 
Slušatelji: 
 

• Razvijalci in uporabniki LabVIEW, DAQ in/ali opreme za prilagajanje signalov z nalogo, da 
razvijate aplikacije za nadzor in upravljanje 

• Razvijalci, ki za razvoj DAQ programov uporabljate NI-DAQAPI ( z C ali Visual Basic)  
• Uporabniki, ki se prvič srečajo z računalniškim zajemom signalov in prilagajanjem 
• Načrtovalci in uporabniki sistemov za merjenje in upravljanje 

 
 
Po zaključenem tečaju boste lahko: 
 

• Razvijali integrirane, visoko zmogljive akvizicijske sisteme, ki dajejo točne rezultate 
• Pravilno priključili tipala kot so termopari in merilni lističi na opremo za zajem 
• Uporabili LabVIEW DAQ funkcije za eno in večtočkovne meritve 
• Izločili merilne napake zaradi podvzorčenja in nepravilne ozemljitve 
• Uporabljali analogno in digitalno proženje za start zajema 
• Uporabljali obdelavo podatkov (okna in digitalni filtri) za izboljšanje kvalitete zajetih signalov 
• Uporabljali števce za merjenja pulzov, frekvence in položaja 
• Generirali enojne in kontinuirane signale 

 
 
Predhodno potrebna znanja:  
 
Končana tečaja LabVIEW Basics I in LabVIEW Basics II ali ekvivalentne izkušnje. 
 
 
Trajanje:  Tri dni 
 
 
Koda tečaja: 910010 
 
Uporabljena oprema:  
 

• Vsak računalnik opremljen z multifunkcijsko DAQ karto PCI-6024E, šolskim funkcijskim 
generatorjem in priključnim blokom 

• Simulator GPIB instrumenta spojen na Ethernet omrežje preko vmesnika National Instruments 
GPIB-ENET/100 

• Simulator serijskega RS-232 instrumenta spojen na Ethernet omrežje preko vmesnika 
National Instruments ENET-232/2 

• LabVIEW Professional Development System, verzija 7 
• NI-DAQmx 
• Microsoft Windows operacijski sistem 
• SCXI oprema za prilagoditve signalov 
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Udeleženci prejmejo:  
 

• originalno National Instruments literaturo za tečaj LabVIEW DAQ&SC, vključno z CD z 
nalogami in rešenimi primeri 

• potrdilo o udeležbi na tečaju 
 
Teme tečaja: 
 
1. dan 

 
Pregled tipal, signalov in metod prilagoditve 
Ta lekcija predstavlja osnovne pojme zajema signalov ( DAQ). Spoznali boste, kako izbrati pravilno 
tipalo za vašo meritev, da bo pretvorba fizikalnega fenomena v električni signal stabilna in ustrezna. 
Vsebina: 

• Tipične komponente sistema za akvizicijo signalov 
• Tipična tipala uporabljena na tečaju 
• Tipi izhodnih signalov na tipalih  
• Meritve digitalnih stanj, hitrosti, nivojev, oblik in frekvenc  
• Splošno o prilagoditvah signalov za merjenje 

 
DAQ strojna in programska oprema 
V tej lekciji boste spoznali, kako izbrati pravilno vzorčevalno frekvenco, način ozemljitve in LabVIEW 
funkcije za izdelavo učinkovitega, varnega in zmogljivega akvizicijskega sistema. 
Vsebina: 

• Izbira najboljše vzorčevalne hitrosti, resolucije in ojačanja za merilni sistem 
• Nejasnosti glede ozemljitve merilnih tipal in merilnega sistema 
• Diferencialni, ozemljeni enopolni in neozemljeni enopolni načini priklopa 
• Prednosti in slabosti vseh načinov ozemljitve in kdaj uporabimo katerega 
• Kako se NI-DAQmx gonilniki združujejo s strojno opremo 
• Pregled NI-DAQmx funkcij  
• NI-DAQmx Task State model 

 
Pregled proženja 
V tej lekciji boste razvili aplikacijo, ki uporablja poseben signal za start, stop in začasno ustavitev 
merjenja. 
Vsebina: 

• Kako uporabiti proženje za start akvizicije 
• Start akvizicije z uporabo digitalnega signala 
• Start akvizicije z uporabo analognega signala 
• Test in nastavitev proženja v DAQ Assistent orodju 

 
Analogni vhodi 
V tej lekciji boste razvili aplikacijo, ki uporablja analogne vhode. Spoznali boste, kako izbrati najbolj 
primerno vzorčevalno hitrost, da preprečite pojav navideznih frekvenc in da ne prelijete pomnilnika. 
Spoznali boste tudi, kdaj uporabiti enotočkovna, kdaj pa kontinuirana merjenja. 
Vsebina: 

• Uporaba analognih vhodov za zajem napetosti 
• Vpliv efekta »aliasing« na vaš signal 
• Kako lahko »anti-aliasing« filtri izboljšajo vaše meritve 
• Izvedba enotočkovnega zajema  
• Prednosti večtočkovnega zajema 
• Uporaba kontinuirane akvizicije za neprekinjen zajem napetosti  
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2. dan 
 
Prilagoditev signalov za zajem 
V tej lekciji boste spoznali, kako izbrati ustrezno metodo prilagoditve signala kot so ojačanje, slabljenje 
in filtriranje za točno merjenje majhnega napetostnega signala, ki vsebuje šum ali neželjene 
frekvence. 
Vsebina: 

• Splošno o prilagojevanju signalov 
• Izbira in sestava sistema za prilagoditev 
• Pregled funkcij opreme za prilagoditev 
• Izvedba strojnega filtriranja 
• Prednosti izolacije 
• Izvedba prilagoditve signala iz termoelementov 
• Kako merimo upogibe 
• Nastavitev merilnega lističa za meritev upogiba 

 
Obdelava zajetih signalov 
V tej lekciji boste spoznali, kako lahko uporabimo metode obdelave zajetih signalov za določitev 
frekvenčne vsebine v signalu, za izločitev neželjenih frekvenc in za izboljšanje kvalitete signala. 
Vsebina: 

• Uporaba obdelave signalov ( okna in digitalni filtri) za izboljšanje kvalitete zajetih signalov 
• Kako uporabiti FFT in močnostni spekter za zaznavo frekvenčnih komponent v merjenih 

signalih 
• Opazujte lastnosti različnih tipov digitalnih filtrov in kako jih nastavimo 
• Prednosti digitalnih filtrov pred analognimi filtri 

 
Analogni izhodi 
V tej lekciji boste spoznali, kako izvedemo enotočkovno ali večtočkovno vzbujanje analognega izhoda 
za potrebe preskušanja vezij, preskušanja komponent v avtomobilski tehniki, generiranja avdio 
signalov ali vzbujanja za potrebe vibracijskih testov. 
Vsebina:  

• Kako lahko sistem za zajem signalov tudi generira izhodne napetosti 
• Generirajte napetosti, ki jih lahko uporabite v aplikacijah, kjer je potrebno vzbujanje testnih 

naprav 
• Kako uporabiti analogne izhode za generiranje večtočkovnih napetostnih funkcij 
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3. dan 
 
Digitalni vhodi/izhodi 
V tej lekciji boste spoznali, kako uporabimo digitalne I/O linije v aplikacijah za namene detekcije 
sklenjenosti kontaktov, upravljanja z diskretnimi napravami, preklopi signalov, povezavo računalnikov 
z zunanjimi napravami ali za preskušanje digitalnih komunikacijskih naprav. 
Vsebina: 

• Uporaba digitalnih vhodov in izhodov za zajem digitalnih stanj 
• Kako uporabimo LabVIEW napredne funkcije za izvedbo digitalnih I/O 

 
 
Števci 
V tej lekciji boste spoznali kako uporabimi števce za izvedbo širokega spektra merilnih rešitev vključno 
z merjenjem števila časovno pogojenih veličin, štetjem pulzov ali sumiranjem in merjenjem položaja z 
kvadraturnimi enkoderji. 
Vsebina: 

• Zgradba National Instruments števnih vezij 
• Uporaba vgrajenih števcev za generiranje digitalnih pulzov 
• Meritve časovnih lastnosti pulzov z uporabo števcev 
• Kako merimo frekvenco digitalnih signalov z uporabo števcev 
• Uporaba kvadraturnih enkoderjev za ugotavljanje položaja 

 
 
Sinhronizacija 
V tej lekciji boste spoznali, kako sinhroniziramo posamezne merilne naloge v kompleksni aplikaciji, 
kjer je potrebno sinhrono sprožiti več operacij hkrati na različnih DAQ vmesnikih. 
Vsebina: 

• NI-DAQmx Task State model 
• Uporaba eksplicitnih prehodov stanj za pridobitev boljšega nadzora nad gonilnikom 
• Sinhronizacija večih funkcij na eni DAQ napravi 
• Sinhronizacija večih funkcij na večih DAQ napravah 
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