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Karta LTI16V07 naleøy do rodziny uniwer-
salnych kart kontrolno-pomiarowych, produ-
kowanych przez firmÍ Latech. Transfer da-
nych do i†z†karty odbywa siÍ poprzez 16-
bitowe z³¹cze ISA. Konstruktorzy karty prze-
widzieli moøliwoúÊ dostÍpu do zasobÛw karty
zarÛwno w†standardowy sposÛb, czyli prosty
wpis i†odczyt rejestrÛw, a†takøe poprzez ka-
na³ DMA lub przerwania sprzÍtowe. Tak wiÍc
³atwo jest dopasowaÊ kartÍ do konfiguracji
systemu, w†ktÛrym ma ona pracowaÊ.
O†duøych moøliwoúciach karty decyduj¹

dwa czynniki:
✓ Bogate, elastycznie skonfigurowane sprzÍ-
towe wyposaøenie, w†sk³ad ktÛrego wcho-
dz¹: przetwornik A/C o†rozdzielczoúci 12
bitÛw z†16-kana³owym multiplekserem
analogowym i†uk³adem prÛbkuj¹co-pa-
miÍtaj¹cym na wejúciu, dwa mnoø¹ce, 12-
bitowe przetworniki C/A, dwa 16-bitowe,
cyfrowe porty I/O oraz trzy 16-bitowe
liczniki (8254). Wejúcia przetwornika mo-
g¹ byÊ symetryczne- wtedy jest ich 8, lub
asymetryczne - wtedy jest ich 16. Na
wejúciu toru przetwarzania A/C zastoso-
wano wzmacniacz o†programowanym
wzmocnieniu (1, 10, 100 i†1000V/V).

✓ Bardzo elastyczne oprogramowanie steru-
j¹ce prac¹ karty (dla Windows i†DOS)
oraz szereg gotowych procedur jej obs³u-
gi, ktÛre bez trudu moøna wykorzystaÊ we
w³asnych programach. Na rys. 1 pokaza-
no okno foldera z†zestawem programÛw
dostarczanych wraz z†kart¹. Na rys. 2
znajduje siÍ z†kolei okno programu PCMo-
nit, a†w†nim okna sterowania zapisem
i†odczytem portu cyfrowego oraz okno
konfiguracji przetwornika A/C.

OprÛcz przedstawionych tu moøliwoúci
program PCMonit umoøliwia transfer pli-
kÛw poprzez port cyfrowy, samodzielne pro-
jektowanie charakterystyk do³¹czanych do
karty czujnikÛw analogowych, sterowanie
zewnÍtrznymi elementami toru pomiarowe-
go, wyúwietlanie graficznej postaci mierzo-
nych przebiegÛw, a†takøe - co jest bardzo
przydatne - skonfigurowanie karty do pracy
w†trybie generatora zaprogramowanych
przebiegÛw okresowych i†nieokresowych.
Kolejnym atrybutem karty jest uk³ad wy-

zwalania pomiaru, ktÛrego moøliwoúci prze-
rastaj¹ wiÍkszoúÊ typowych wymagaÒ. Moø-
liwe jest m.in. uruchamianie pomiaru z†po-
ziomu programu, sprzÍtowe wyzwalanie
z†sygna³em zewnÍtrznym, wyzwalanie
w†chwili pojawienia siÍ na wybranym we-
júciu analogowym zadanego poziomu napiÍ-
cia, a†takøe pretriggering z†pamiÍci¹ prÛbek
zbieranych przed wyzwoleniem pomiaru
(1..65536), ulokowan¹ w†obszarze RAM
komputera. Takøe przetwarzanie C/A moøna
synchronizowaÊ z†otoczeniem karty, co zna-
komicie u³atwia analizÍ nadzorowanego (lub
sterowanego) úrodowiska.
Poniewaø wymagania systemÛw sterowa-

nia i†pomiarowych mog¹ z†czasem rosn¹Ê,
konstruktorzy karty wyposaøyli j¹ w†wypro-
wadzon¹ na z³¹cze szpilkowe magistralÍ
analogowo-cyfrow¹ LAD-EXT, do ktÛrej
moøna do³¹czaÊ modu³y powiÍkszaj¹ce moø-
liwoúci urz¹dzenia. Mog¹ to byÊ adaptery
czujnikÛw pr¹dowych 4..20 lub 0..20mA,
ürÛd³a pr¹dowe, przystawki jednoczesnego
prÛbkowania wszystkich kana³Ûw, filtry we-

júciowe i†wyjúciowe itp.
Prezentowana w†artykule karta

zajmuje w†przestrzeni I/O kompu-
tera 16 kolejnych adresÛw (port 16-
bitowy), przy czym moøliwe jest
ustalenie jednego ze 128 adresÛw
bazowych, wybieranych przy po-
mocy zestawu jumperÛw. Sygna³y
wejúciowe i†wyjúciowe wyprowa-
dzono na 37-stykowe z³¹cze DB.
Andrzej Kazub, AVT

Prezentowane w†artykule urz¹-
dzenie udostÍpni³a redakcji firma
Latech, tel./fax: (0-81) 887-13-56,
tel. 0-601-28-35-86.

Karta kontrolno−pomiarowa
LTI16V07
W†artykule przedstawiamy kartÍ

pomiarow¹ z†wejúciami
i†wyjúciami analogowymi

i†cyfrowymi, ktÛrej moøliwoúci
spe³ni¹ wymagania bardzo

wymagaj¹cych uøytkownikÛw.
Interesuj¹ca i†niebanalna jest

takøe konstrukcja tego urz¹dzenia,
a†to dziÍki zastosowaniu uk³adu
programowalnego o†duøej skali

integracji.

Podstawowe parametry i możliwości karty
LTI16V07:
✓ rozdzielczość przetworników A/C i C/A: 12 bitów;
✓ liczba kanałów A/C: 1;
✓ liczba kanałów C/A: 2;
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania torów

A/C i C/A:  200kHz;
✓ liczba wejść analogowych (symetrycznych/

asytmetrycznych): 8/16;
✓ przedział napięć na wejściach analogowych:

±5mV..±10V;
✓ przedział napięć na wyjściach analogowych: ±10V;
✓ liczba wejść/wyjść cyfrowych (TTL): 16;
✓ liczba liczników zegarowych CTC8254: 3;
✓ transfer danych do/z karty: DMA, IRQ, zapis/odczyt

portu;
✓ rozbudowane sposoby synchronizacji i momentu

wyzwolenia pomiaru.
Rys. 2.
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