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czterech funkcji. Moøna teø jedn¹
funkcj¹ zaprogramowaÊ wszystkie
4†modu³y.

Jednym z†moøliwych zastoso-
waÒ karty APCI-1710 jest odczyt
enkoderÛw przyrostowych lub
bezwzglÍdnych (SSI). Enkodery
SSI zamieniaj¹ informacjÍ o†po³o-
øeniu na dane szeregowe i†przesy-
³aj¹ je za pomoc¹ interfejsu syn-
chronicznego do odbiornika. En-
kodery przyrostowe generuj¹ z†ko-
lei pewn¹ liczbÍ impulsÛw na ob-
rÛt. Dwa sygna³y wyjúciowe, prze-
suniÍte w†fazie o†90 stopni, daj¹
informacje o†szybkoúci i†kierunku
obrotÛw. Oba typy enkoderÛw mo-
g¹ byÊ obs³ugiwane przez APCI-
1710, przy rÛønych pod³¹czeniach
sygna³Ûw, zaprogramowanych od-
powiednio dla wybranej funkcji
modu³u. Kaødy z†4†modu³Ûw ma
12 izolowanych optycznie linii
sygna³owych, wyprowadzonych na
z³¹cze D-SUB50. Do obs³ugi enko-
dera przyrostowego w†trybie licz-
nika 32-bitowego jest wykorzysty-
wane 8†sygna³Ûw (w tym sygna³
indeksu i†b³Ídu). Alternatyw¹ jest
pod³¹czenie dwÛch enkoderÛw do
modu³u w†trybie dwÛch licznikÛw
16-bitowych, jednak bez sygna³u
indeksu i†b³Ídu. Dla enkodera SSI
potrzebne s¹ tylko 2†sygna³y. Do
jednego modu³u moøna wiÍc pod-

Karta APCI-1710 sk³ada siÍ z†czte-
rech programowalnych licznikowych
modu³Ûw funkcyjnych, ktÛrych pra-
c¹ zarz¹dza program SET1710 (rys.
1). DziÍki temu oprogramowaniu
uøytkownik jednym poci¹gniÍciem
myszki moøe za³adowaÊ wybrane
przez siebie funkcje do modu³Ûw
karty. Kaødy z†4†modu³Ûw karty
moøna skonfigurowaÊ jako:
- licznik/uk³ad czasowy,
- 32- lub 2x 16-bitowy licznik en-
kodera przyrostowego,

- interfejsy enkoderÛw bezwzglÍd-
nych/SSI,

- miernik czÍstotliwoúci,
- generator sygna³Ûw PWM,
- miernik czasu trwania impulsu,
- 8†we/we cyfrowych, 24V, TTL,
RS422.
KartÍ moøna zaprogramowaÊ

jednoczeúnie dowoln¹ kombinacj¹

Kameleon - to okreúlenie
najlepiej oddaje filozofiÍ karty
APCI-1710 produkowanej przez
niemieck¹ firmÍ Addi-Data.
Raz zainstalowana
w†komputerze, moøe zmieniaÊ
funkcjÍ zaleønie od bieø¹cych
potrzeb uøytkownika. Moøe
odczytywaÊ stany enkoderÛw,
zliczaÊ sygna³y impulsowe,
mierzyÊ czÍstotliwoúÊ impulsÛw
lub komunikowaÊ siÍ z†innym
komputerem. Funkcje karty nie
s¹ zdeterminowane sprzÍtowo,
lecz przez uøytkownika, ktÛry
decyduje o†tym, jak karta ma
pracowaÊ w†okreúlonej
aplikacji.

³¹czyÊ jednoczeúnie 3†takie enko-
dery. W†przypadku pracy z†dwo-
ma enkoderami pod³¹czonymi do
modu³u w†trybie licznikÛw 16-bi-
towych, prowadzona jest analiza
zboczy dla sygna³Ûw A†i†B†oraz
C†i†D. Te cztery sygna³y s¹ odczy-
tywane w†takt wspÛlnego zegara
CLKX i†buforowane. CzÍstotliwoúÊ
zegara musi byÊ co najmniej czte-
rokrotnie wyøsza od czÍstotliwoú-
ci sygna³Ûw A, B, C†i†D. Kierunek
obrotu poszczegÛlnych osi jest
okreúlany przez uk³ad analizy
zboczy na podstawie przesuniÍÊ
w†fazie sygna³Ûw A†i†B†oraz C†i†D.

Karta APCI-1710 jest dostarcza-
na ze sterownikami czasu rzeczy-
wistego dla Windows NT oraz
standardowymi dla Windows 95/
98 i†LabVIEW, a†takøe z†przyk³a-
dami programowania w†C, C++,
Visual Basic, Delphi. Karta do-

Rys. 1 Rys. 2
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Opracowano na podstawie materia³ów firmy
Addi-Data. Dystybutorem tej firmy w Polsce jest
Egmont Instruments, tel. (22) 6686975,
8233017, fax: (22) 6592611, http://www.-
egmont.com.pl, addidata@egmont.com.pl.

Dodatkowe informacje

stÍpna jest teø w†wersji dla magis-
trali CompactPCI - CPCI-1710.

APCI-1710 w†praktyce
Moøliwoúci karty zilustrujemy

kilkoma przyk³adami. Jako pierw-
szy omÛwimy pomiar d³ugoúci
drogi (rys. 2) i†wp³yw przyjÍtej za-
sady pomiaru na jego dok³adnoúÊ.

W†prostym trybie pomiarowym
moøna zmierzyÊ drogÍ czterokrot-
nie d³uøsz¹ niø w†trybie poczwÛr-
nym, przy takiej samej d³ugoúci
licznika. Dlatego tryb prosty jest
bardziej odpowiedni dla duøej
liczby obrotÛw lub szczegÛlnie
d³ugich drÛg. W†trybie poczwÛr-
nym pozycjÍ przy obrotach moøna
okreúliÊ z†czterokrotnie wyøsz¹ do-
k³adnoúci¹, dlatego ten tryb nadaje
siÍ bardziej do dok³adnych pomia-
rÛw. Tryb podwÛjny jest rozwi¹za-
niem kompromisowym. W†ten spo-
sÛb liczniki moøna dostosowaÊ do
rÛønych aplikacji w†zaleønoúci od
tego, czy wymagaj¹ one maksymal-
nej d³ugoúci drogi, czy maksymal-
nej dok³adnoúci odczytu.

Innym przyk³adem jest pomiar
prÍdkoúci (rys. 3). Programowalny
uk³ad czasowy (timer) z†okreúlon¹
czÍstotliwoúci¹ odniesienia wyzna-
cza czas, podczas ktÛrego enkoder
przyrostowy musi okreúliÊ przeby-
t¹ drogÍ. Gdy uk³ad czasowy star-

Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

tuje, licznik enkodera jest usta-
wiony na ì0î. WartoúÊ licznika
jest zapamiÍtywana, gdy uk³ad
czasowy zostaje wyzerowany.
PrÍdkoúÊ obrotow¹ otrzymuje siÍ
przez podzielenie wartoúci liczni-
ka przez czÍstotliwoúÊ. KartÍ moø-
na skonfigurowaÊ takøe do jedno-
czesnego zliczania i†rozpoznawa-
nia kierunku obrotÛw. Tak d³ugo,
jak enkoder obraca siÍ do przodu
(sygna³ A†ìwyprzedzaî sygna³ B),
licznik zlicza w†gÛrÍ. Gdy zmienia
kierunek obrotÛw, licznik zlicza
w†dÛ³. Takie automatyczne roz-
poznawanie kierunku jest stoso-
wane w†pozycjonowaniu, kiedy
trzeba okreúlaÊ zmiany kierunku -
np. przy uk³adaniu elementÛw
przez ramiÍ robota.

W†trybie bezpoúrednim licznik
moøna zaprogramowaÊ takøe do
pracy jako prze³¹cznik zegar/bram-
ka do pomiarÛw czÍstotliwoúci lub
okresÛw (rys. 4). Sygna³ na wej-
úciu bramki uruchamia (zboczem
opadaj¹cym) i†zatrzymuje (zboczem
narastaj¹cym) zliczania impulsÛw
na wejúciu zegara - sygna³ bramki
decyduje o†czasie zliczania. Pomiar
d³ugoúci impulsu lub czÍstotliwoú-
ci jest moøliwy tylko wtedy, gdy
na wejúcie bramki (pomiar d³ugoú-
ci impulsu) lub zegara (pomiar
czÍstotliwoúci) podawany jest refe-

rencyjny sygna³ zegarowy ze zde-
finiowan¹ i†stabiln¹ czÍstotliwoú-
ci¹. Jeúli bramka otwarta jest przez
1†sekundÍ, liczba zliczonych im-
pulsÛw odpowiada zmierzonej
czÍstotliwoúci. Przy pomiarze cza-
su trwania impulsu, bramka jest
otwierana i†zamykana przez mie-
rzony sygna³, tak wiÍc okres moø-
na okreúliÊ przez zliczone na wej-
úciu zegarowym impulsy.

Za pomoc¹ prezentowanej karty
moøna mierzyÊ takøe d³ugoúÊ im-
pulsÛw i†ich czÍstotliwoúÊ (rys. 5).
Przed rozpoczÍciem pomiarÛw kie-
runek zliczania (w gÛrÍ lub w†dÛ³)
moøna okreúliÊ programowo. Akwi-
zycja i†analiza d³ugoúci impulsu jest
uøywana zw³aszcza do pomiarÛw
d³ugoúci elementÛw metalowych za
pomoc¹ indukcyjnych czujnikÛw
zbliøeniowych. Pomiar czÍstotliwoú-
ci jest odpowiedni dla pomiarÛw
prÍdkoúci za pomoc¹ enkoderÛw,
poniewaø sygna³ indeksu generuje
typowo jeden impuls na obrÛt.
EG


