
   133Elektronika Praktyczna 5/2003

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

uøytkownikÛw komercyjnych jak
i†naukowych interesuj¹ g³Ûwnie
wyniki pomiaru a†nie samo mo-
zolne tworzenie systemu dlatego
wraz z†pojawieniem siÍ pierw-
szych kart pomiarowych zaczÍ³o
powstawaÊ mniej lub bardziej uni-
wersalne oprogramowanie kontrol-
no-pomiarowe. W†wiÍkszoúci przy-
padkÛw oprogramowanie to stano-
wi kompromis pomiÍdzy moøli-
woúciami a†³atwoúci¹ uøytkowania
pakietu. Na rynku dostÍpne s¹ pa-
kiety o†rÛønych moøliwoúciach,
cenach i†rÛønym stopniu skompli-
kowania. Najprostsze z†nich - np.
DaqView firmy IOtech - umoøli-
wia skonfigurowanie sprzÍtu po-
miarowego, zarejestrowanie bada-
nego sygna³u na dysku komputera
oraz ogl¹danie mierzonych sygna-
³Ûw w†czasie rzeczywistym i†po

Po³¹czenie komputera i†przy-
rz¹dÛw pomiarowych z†nim
wspÛ³pracuj¹cych umoøliwia two-
rzenie tzw. wirtualnych instru-
mentÛw pomiarowych, w†ktÛrych
tor pomiarowy w†duøej mierze
zrealizowany jest poprzez odpo-
wiednie oprogramowanie. W†ta-
kich systemach pomiarowych wy-
bÛr odpowiedniego oprogramowa-
nia jest bardzo istotn¹ decyzj¹,
poniewaø to oprogramowanie
w†znacznym stopniu decyduje
o†w³aúciwoúciach metrologicznych
i†o†funkcjonalnoúci ca³ego syste-
mu. WiÍkszoúÊ producentÛw
sprzÍtu pomiarowego dostarcza do
kart i†modu³Ûw bezp³atne bibliote-
ki dll, jednak tworzenie w³asnego
oprogramowania za pomoc¹ jÍzy-
kÛw wysokiego poziomu jest
ømudne i†czasoch³onne. ZarÛwno

pomiarach. Najbardziej wyrafino-
wane pakiety kontrolno-pomiaro-
we umoøliwiaj¹ pisanie w³asnych
programu w†jÍzyku zbliøonym do
C, co daje uøytkownikowi duøe
moøliwoúci podczas tworzenia
systemu kontrolno-pomiarowego.
Jednak duøe moøliwoúci okupione
s¹ przede wszystkim wysok¹ cen¹
oraz duøym stopniem skompliko-
wania tworzonej aplikacji, dlatego
takie graficzne programowanie
przeznaczone dla w¹skiej grupy
uøytkownikÛw.

Rozwi¹zaniem najbardziej opty-
malnym wydaj¹ siÍ byÊ tzw. pro-
gramy ikonkowe (przyk³ady na
rys. 1, 2†i 3), gdzie aplikacje po-
miarowe tworzone s¹ poprzez gra-
ficzne ³¹czenie bloczkÛw funkcyj-
nych. Przyk³adem takiego oprogra-
mowania jest DasyLab firmy
measX. G³Ûwnym za³oøeniem przy
tworzeniu Dasylaba by³a ³atwoúÊ
tworzenia aplikacji pomiarowych,
dziÍki czemu DasyLab jest oprog-
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WspÛ³czesne systemy pomiarowe bardzo czÍsto zbudowane s¹ na

bazie komputera PC, poniewaø takie rozwi¹zanie znacznie u³atwia

przetwarzanie, analizÍ i†prezentacjÍ danych pomiarowych. Jedno

z†moøliwych rozwi¹zaÒ tego typu przedstawiamy w†artykule.

Rys. 1. Monitoring temperatury



134

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

Elektronika Praktyczna 5/2003

ramowaniem bardzo intuicyjnym,
w†ktÛrym nawet rozbudowan¹ ap-
likacjÍ pomiarow¹ moøna stwo-
rzyÊ w†kilkanaúcie minut. Aplika-
cje tworzy siÍ umieszczaj¹c na
formatce odpowiednie modu³y
a†nastÍpnie ³¹cz¹c je ze sob¹ two-
rz¹c tym samym odpowiedni prze-
p³yw sygna³Ûw.

Kaøda ikonka odpowiada jedne-
mu z†ponad 100 dostÍpnych modu-
³Ûw. Mog¹ to byÊ wejúcia lub wyj-
úcia, modu³y do analizy oraz pre-
zentacji danych pomiarowych.
Wszystkie modu³y podzielone s¹ na
grupy, zaleønie od przeznaczenia
moøna wyrÛøniÊ: modu³y wejúÊ
oraz wyjúÊ, modu³y do wyzwalania
pomiaru, modu³y matematyczne
i†statystyczne, modu³y do przetwa-
rzania i†analizy danych pomiaro-
wych, modu³y do obs³ugi sieci
TCP, do operacji na plikach itd.

Moøliwoúci przy³¹czenia sprzÍ-
tu pomiarowego do komputera jest
wiele. Pakiet obs³uguje wiÍkszoúÊ
interfejsÛw jakie moøna spotkaÊ
w†komputerach PC. Mog¹ to byÊ
karty do komputerÛw stacjonar-
nych PCI, Compact PCI, ISA,
PCMCIA, zewnÍtrzne modu³y po-
miarowe do³¹czane do portu dru-
karkowego, RS-232/485, USB, Et-
hernet, GPIB, CAN. DasyLab moøe
rÛwnieø wspÛ³pracowaÊ z†oscylo-
skopami, multimetrami oraz gene-
ratorami funkcyjnymi kompatybil-
nymi z†IVI (Interchangeable Virtu-
al Instruments). Dane pomiarowe
mog¹ byÊ wymieniane z†innymi
aplikacjami poprzez mechanizm
DDE lub OPC. W†sumie DasyLab
wyposaøony jest w†sterowniki do
250 kart i†modu³Ûw pomiarowych
50 rÛønych producentÛw (rys. 4)
np. IOtech, Advantech, National

Instruments, Keithley, jest to zatem
pakiet bardzo uniwersalny. Ma to
duøe znaczenie w†oúrodkach ba-
dawczych i†na uczelniach wy-
øszych, gdzie moøna spotkaÊ karty
pomiarowe kilku lub kilkunastu
producentÛw. DasyLab jako oprog-
ramowanie stanowi wspÛlny mia-
nownik dla wiÍkszoúci dostÍpnych
na rynku kart pomiarowych. Jeúli
karta nie jest obs³ugiwana przez
oprogramowanie, dostÍpny jest ze-
staw do tworzenia w³asnych ste-
rownikÛw, zawieraj¹cy szczegÛ³o-
wy opis interfejsu pomiÍdzy Dasy-
Labem a†bibliotekami dll.

DasyLab umoøliwia prÛbkowa-
nie sygna³Ûw pomiarowych z†czÍs-
totliwoúci¹ do 1†MHz. Zaleønie od
platformy sprzÍtowej dane mog¹
byÊ wyúwietlane w†czasie rzeczy-
wistym z†prÍdkoúci¹ ponad 100
tys. prÛbek na sekundÍ, a†funkcja
disc-streaming umoøliwia ich za-
pis na dysku z†czÍstotliwoúci¹ do
200 kHz. Do oprogramowania Da-
syLab opcjonalnie dostÍpna jest
nak³adka Net, ktÛra umoøliwia ko-
munikacjÍ poprzez sieÊ Ethernet
i†protokÛ³ TCP/IP pomiÍdzy po-
szczegÛlnymi kopiami oprogramo-
wania. OprÛcz wymiany danych
moøliwa jest rÛwnieø w†ten spo-
sÛb zdalna kontrola systemu po-
miarowego m.in. za³adowanie eks-
perymentu, wystartowanie, zatrzy-
manie oraz jednoczesne wystarto-
wanie kilku systemÛw pomiaro-
wych umieszczonych w†rÛønych
lokalizacjach. W†lokalnej sieci
moøliwa jest wymiana danych
z†prÍdkoúci¹ do 100 tys. prÛbek
na sekundÍ. Oprogramowanie mo-
øe rÛwnieø wspÛ³pracowaÊ z†baza-
mi danych poprzez mechanizm
ODBC. W†aplikacji kontrolno-po-

miarowej taka moøliwoúÊ przyda-
je siÍ np. jeúli chcemy pobraÊ
charakterystykÍ czujnika, dane ka-
libracyjne itp., a†z†drugiej strony
umoøliwia zapis zmierzonych
i†przetworzonych danych bezpo-
úrednio do bazy danych.

DasyLab moøe pracowaÊ jako
DDE serwer lub klient, oprogra-
mowanie wykorzystuje wszystkie
rodzaje po³¹czeÒ (hot link, warm
link, cold link). W†aplikacji typu
klient moøna zdefiniowaÊ aplika-
cjÍ, topic oraz item, jeúli nie zde-
finiujemy tych parametrÛw Dasy-
Lab wyszuka wszystkie dostÍpne
po³¹czenia.

Moøliwa jest rÛwnieø wspÛ³-
praca z†serwerami OPC (OLE for
Process Control) jako klient OPC.
Program znakomicie wspÛ³pracuje
z†serwerami OPC sterownikÛw
przemys³owych np. Rockwell Au-
tomation, Unitronics oraz z†serwe-
rami HTTP/FTP zarÛwno przez
sieÊ lokaln¹ jak i†rozleg³¹. Zinteg-
rowana przegl¹darka OPC podob-
na jest w†uøyciu do przegl¹darki
internetowej wiÍc nie nastrÍcza
øadnych trudnoúci nawet pocz¹t-
kuj¹cym uøytkownikom.

DziÍki rozbudowanemu inter-
fejsowi graficznemu DasyLab mo-
øe s³uøyÊ do wizualizacji proce-
sÛw automatyki przemys³owej. Do
dyspozycji operatora s¹ m.in. wir-
tualne rejestratory, wskaüniki po-
ziomu, mierniki analogowe, cyfro-
we, lampki kontrolne itp. ponad-
to jest wiele narzÍdzi do doku-
mentacji badanych procesÛw.

Oprogramowanie DasyLab jest
stale rozwijane a†w†kolejnych wer-
sjach pojawiaj¹ siÍ nowe moøli-
woúci, ktÛre w†duøej mierze stano-
wi¹ odpowiedü producenta oprog-

Rys. 2. Przykładowa aplikacja w Dasylab Rys. 3. Wyznaczanie maksimum n−tej
harmonicznej
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Dytrybutorem programu DasyLab jest Elmark
Automatyka Sp. z o.o., http://www.elmark.-
com.pl, tel. (22) 821-30-54 lub (22) 828-29-11.

Na p³ycie CD-EP5/2003B publikujemy ewa-
luacyjn¹ (30-dniow¹) wersjê Full programu
DasyLab.

Dodatkowe informacje

ramowania na potrzeby rynku. Du-
øa iloúÊ bloczkÛw funkcyjnych po-
wsta³a na øyczenie klientÛw a†na-
stÍpnie zosta³a w³¹czona do pakie-
tu. Ciekawostk¹ jest moøliwoúÊ
tworzenia w³asnych modu³Ûw fun-
kcyjnych przy pomocy opcjonal-
nych narzÍdzi. Nowe modu³y o†na-
danej przez nas funkcjonalnoúci s¹
w†pe³ni zintegrowane z†graficznym
interfejsem uøytkownika.

Od koÒca zesz³ego roku Dasy-
Lab dostÍpny jest w†wersji 7.0.
Jak zwykle w†nowej edycji pojawi-
³o siÍ wiele nowych modu³Ûw
a†dotychczasowe zyska³y na funk-
cjonalnoúci. Najciekawszymi mo-
du³ami w†nowej wersji s¹:

Electric Characteristics Module.
Modu³ ten na podstawie wartoúci
pr¹du i†napiÍcia wylicza podsta-
wowe zaleønoúci pomiÍdzy nimi
np. przesuniÍcie fazowe, moc itp.
w†sumie 15 parametrÛw opisuj¹-
cych w³aúciwoúci elektryczne.

Bardzo uøytecznym modu³em
jest rÛwnieø Multi-Speed Analog
Input, ktÛry pozwala na zdefinio-
wanie czÍstotliwoúci prÛbkowania
indywidualnie dla kaødej karty
w†komputerze, zaleønie od moøli-
woúci zainstalowanego sprzÍtu. Po-
jawi³y siÍ rÛwnieø nowe modu³y
komunikacyjne np. Modbus Modu-
le, jak nazwa wskazuje do obs³ugi
urz¹dzeÒ obs³uguj¹cych protokÛ³

Modbus. Poprawione
zosta³y modu³y do
obs³ugi portÛw szere-
gowych m.in. dodano
bardzo przydatny de-
buger, ktÛry u³atwia
rozwi¹zywanie prob-
lemÛw z†komunikacj¹
szeregow¹.

Bardzo ciekawym modu³em
jest rÛwnieø Black Box, czyli
czarna skrzynka. W†module tym
moøna umieúciÊ czÍsto powta-
rzaj¹c¹ siÍ kombinacjÍ innych

modu³Ûw, a†na zewn¹trz wyprowa-
dziÊ tylko te informacje, ktÛre nas
interesuj¹, w†ten sposÛb powstaje
odpowiednik funkcji w†jÍzykach
programowania, ktÛry moøemy wy-
korzystywaÊ w†kolejnych aplika-
cjach. ZawartoúÊ modu³u Black
Box moøe byÊ chroniona has³em.

W†nowej wersji pojawi³y siÍ
rÛwnieø narzÍdzia u³atwiaj¹ce two-
rzenie rozbudowanych aplikacji
kontrolno-pomiarowych np. Sequen-
ce Control, ktÛry umoøliwia rozbi-
cie eksperymentu na kilka etapÛw
np. kalibracja systemu, pomiary,
analiza wynikÛw i†generowanie ra-
portÛw. Kaødy z†tych etapÛw moøe
stanowiÊ odrÍbn¹ aplikacjÍ, a†przy
tworzeniu projektu s¹ one powi¹za-
ne w†ca³oúÊ poprzez mechanizm
Sequence Control. Sequence Cont-
rol oprÛcz uruchamianie poszcze-
gÛlnych podprogramÛw w†odpo-
wiedniej kolejnoúci umoøliwia
wspÛ³dzielenie plikÛw i†zmiennych
przez poszczegÛlne arkusze, dziÍki
czemu kilka niezaleønych aplikacji
stanowi jeden spÛjny projekt.

W†nowej wersji oprogramowa-
nia czÍúÊ starych modu³Ûw zyska-
³a now¹ funkcjonalnoúÊ np. modu³
PID zosta³ wzbogacony o†funkcjÍ
auto-tuning, a†Scaling Module ma
teraz moøliwoúÊ konwersji wielu
jednostek np. temperatury, ciúnie-
nia, d³ugoúci itd., dziÍki czemu
konwersja jednostek jest bardzo
prosta. Ponadto pojawi³a siÍ moø-
liwoúÊ importu i†eksportu zmien-
nych globalnych i†³aÒcuchÛw.

W†wersji 7.0 pojawi³ siÍ rÛw-
nieø Getting Started Guide, czyli
przewodnik po oprogramowaniu
dla pocz¹tkuj¹cych uøytkownikÛw.
Przewodnik zawiera najbardziej
typowe przyk³ady takie jak akwi-
zycja i†przetwarzanie danych, wi-
zualizacja, oraz przyk³ady zastoso-
wania modu³Ûw, ktÛre nastrÍczaj¹
pocz¹tkuj¹cym uøytkownikom naj-
wiÍcej trudnoúci m.in. Universal

Filter, Harmonic Distortion, Rain-
flow, Octave Analysis. Przewodnik
moøe byÊ rÛwnieø pomocny dla
uøytkownikÛw, ktÛrzy znaj¹ op-
rogramowanie, poniewaø zawiera
duøo przyk³adÛw obrazuj¹cych
sposÛb konfiguracji wielu modu-
³Ûw, ich funkcjonalnoúÊ oraz in-
terakcje z†innymi modu³ami. Op-
rÛcz przewodnika z†oprogramowa-
niem dostarczony jest obszerny
plik pomocy oraz dokumentacja.

Oprogramowanie dostÍpne jest
w†3†wersjach: Lite, Basic i†Full,
ktÛre rÛøni¹ siÍ cen¹ i†moøliwoú-
ciami. W†wersji Lite moøna jedno-
czeúnie uøywaÊ do 32 bloczkÛw
funkcyjnych, a†liczba dostÍpnych
modu³Ûw powoduje, øe ta wersja
nadaje siÍ jedynie do wizualizacji
oraz rejestracji mierzonych sygna-
³Ûw. W†wersji Basic nie ma øad-
nych ograniczeÒ co do iloúci za-
stosowanych modu³Ûw, ale modu-
³y do analizy danych pomiaro-
wych np. nHarmonic, FFT (rys. 5)
itp. s¹ niedostÍpne.

Wersja Full daje uøytkowniko-
wi najwiÍksze moøliwoúci, jednak
wbrew temu co sugeruje nazwa,
nie zawiera wszystkich dostÍp-
nych modu³Ûw. NarzÍdzia do two-
rzenia w³asnych sterownikÛw oraz
bloczkÛw funkcyjnych s¹ opcjo-
nalne. Dotyczy to niestety rÛwnieø
kilku modu³Ûw do wyrafinowanej
analizy mierzonych sygna³Ûw
m.in. FFT Filter, Octave Analysis,
Rainflow, Block Weighting, Convo-
lution i†Sequence Generator.

Do kaødego z†wymienionych
pakietÛw moøna dokupiÊ dowolna
iloúÊ wersji Runtime, ktÛra po-
zwala na uruchomienie aplikacji
stworzonej przy pomocy jednej
z†wersji development. Uøytkownik
koÒcowy nie musi zatem kupowaÊ
pakietu do tworzenia aplikacji
oraz nie ma moøliwoúci zmian
w†programie.

Minimalne wymagania sprzÍto-
we dla oprogramowania to maszy-
na z†procesorem Pentium 200 MHz
i†64 MB RAM. System operacyjny
Windows NT, 98, 2000, XP.
Cezary Kalista, Elmark

Rys. 5. Wizualizacja szybkiej
transformaty Fouriera

Rys. 4. Pomiary rozproszone
z użyciem modułów ADAM


