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Wraz z†pojawieniem siÍ
urz¹dzeÒ multimedialnych ta-
kich jak skanery czy kamery
do PC szybko okaza³o siÍ, øe
standardowe porty szeregowe
i†rÛwnoleg³e maj¹ zbyt ma³¹
przepustowoúÊ øeby obs³uøyÊ
tego typu urz¹dzenia. Dlatego
w†przysz³oúci interfejsy sze-
regowe i†rÛwnoleg³e prawdo-
podobnie ust¹pi¹ miejsca no-
wemu interfejsowi jakim jest
USB (ang. Universal Serial
Bus). ChoÊ standard ten po-
wsta³ stosunkowo niedawno,
to bardzo szybko zyskuje so-
bie uznanie wúrÛd uøytkow-
nikÛw komputerÛw PC. Dzie-
je siÍ tak g³Ûwnie za spraw¹
dobrych parametrÛw tech-
nicznych jakie oferuje, a†co
za tym idzie, nowych moøli-
woúci wykorzystania kompu-
tera PC.

DziÍki nowemu standar-
dowi do³¹czanie do kompute-
ra nowych urz¹dzeÒ zewnÍt-
rznych sta³o siÍ dziecinnie
proste. Wystarczy wetkn¹Ê
wtyczkÍ do kompute r a ,
a†reszt¹ zajmie siÍ on sam.
Uøytkownik nie musi trosz-
czyÊ siÍ o†ustawienia zworek,
numery przerwaÒ i†kana³y
DMA.

USB posiada ponadto wie-
le zalet, dziÍki ktÛrym prze-
wyøsza stosowane dot¹d po³¹-
czenia szeregowe i†rÛwnoleg-
³e, m.in.:
✓ znaczn¹ szybkoúÊ: pozwala
osi¹gn¹Ê transfer do 12 Mb/s
tj. oko³o 10 razy wiÍkszy niø
w†tradycyjnym porcie szere-
gowym (tab. 1),

✓ brak kabli zasilaj¹cych -
wiÍkszoúÊ urz¹dzeÒ USB jest
zasilana z†komputera,

✓ automatyczna instalacja - po
do³¹czeniu do komputera
urz¹dzenia USB, komputer
automatycznie je rozpozna
i†zainstaluje odpowiednie
sterowniki,

✓ jeden standardowy rozmiar
wtyczki - wszystkie urz¹dze-
nie wyposaøono w†takie
samo z³¹cze,

✓ moøliwoúÊ pod³¹czenia do
komputera aø 127 urz¹dzeÒ
ze z³¹czem USB,

✓ bezproblemowe do³¹czanie
i†od³¹czanie urz¹dzeÒ pod-
czas pracy komputera.
Z†niew¹tpliwych zalet USB

postanowili rÛwnieø skorzys-
taÊ producenci aparatury po-

miarowej. Przyk³adem mog¹
byÊ modu³y firmy IOtech: Per-
sonal Daq/55 i†Personal Daq/
56.

Nowy standard po³¹czeÒ
jest idealnym rozwi¹zaniem dla
urz¹dzeÒ do akwizycji danych.
Szybki transfer danych poprzez
magistralÍ USB pozwala na wy-
úwietlanie danych pomiaro-
wych w†czasie rzeczywistym,
dziÍki czemu modu³y pomiaro-
we nie musz¹ byÊ wyposaøone
w†pamiÍÊ wewnÍtrzn¹. OprÛcz
szybkiej komunikacji, modu³y
te spe³niaj¹ wszystkie wymogi
USB dotycz¹ce zasilania urz¹-
dzeÒ zewnÍtrznych, dziÍki cze-
mu do³¹czane s¹ do komputera
przy pomocy tylko jednego
przewodu.

Zastosowanie modu³Ûw
Personal Daq w†aplikacjach
pomiarowych pozwala na
unikniÍcie wielu ograniczeÒ
wynikaj¹cych ze stosowania
kart PCMCIA, przy jednoczes-
nym zapewnieniu wiÍkszoúci
zalet kart typu plug-in (ISA,
PCI).

Przyk³adowo Personal Daq/
56 posiada 22-bitowy prze-
twornik A/C, 20 wejúÊ typu
single-ended lub 10 rÛønico-
wych (analogowych lub termo-
parowych), 16 we/wy cyfro-
wych, 4†wejúcia do pomiaru
czÍstotliwoúci oraz pe³n¹ op-
toizolacjÍ. Liczba wejúÊ i†wyjúÊ
moøe byÊ ³atwo rozszerzona
przy pomocy dodatkowych
modu³Ûw. Ponadto przy uøy-
ciu koncentratorÛw (hub USB)
moøna tworzyÊ systemy wielo-

modu³owe, sk³adaj¹ce siÍ
z†maksymalnie 100 jednostek
do³¹czonych do jednego kom-
putera. System taki moøe mieÊ
³¹cznie 8000 we/wy analogo-
wych i†cyfrowych.

Powyøsza charakterystyka
modu³Ûw Personal Daq wska-
zuje, øe w†najbliøszym czasie
stanowiÊ bÍd¹ powaøn¹ alter-
natywÍ dla kart typu plug-in
i†PCMCIA. W†porÛwnaniu

Akwizycja danych przez magistralę USB

W†artykule przedstawiamy przyk³ad
wykorzystania magistrali USB
w†nowoczesnym sprzÍcie pomiarowym.

z †modu ³ami USB ka r ty
PCMCIA nie posiadaj¹ optoi-
zolacji , maj¹ ograniczon¹
liczbÍ wejúÊ oraz wymagaj¹
dodatkowych kart do do³¹cza-
nia sygna³Ûw wejúciowych.

Tab. 1. Maksymalny transfer
przez interfejsy:

Łącze Szybkość transmisji

RS232 115kb/s

Centronics 115kB/s

USB 1,5MB/s
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Ponad to wiÍkszoúÊ ka r t
PCMCIA z†powodu ha³aúliwe-
go úrodowiska PC posiada 12-
lub 16-bitowy przetwornik A/
C, podczas gdy modu³y USB
zapewniaj¹ 22-bitow¹ roz-
dzielczoúÊ.

W†przypadku standardo-
wych kart komputer musi
byÊ umieszczony blisko ba-
danego obiektu, natomiast
modu³y USB zgodnie z†wy-
mogami tego standardu mog¹
byÊ umieszczone maksymal-
nie 5m od komputera. Jeøeli
zastosujemy koncentratory
USB jako wzmacniacze, Per-
sonal Daq moøe byÊ umiesz-
czony 30 m†od komputera.
Zakres wejúÊ analogowych
jest rÛwnieø znacznie wiÍk-
szy niø w†standardowych
kartach pomiarowych i†wy-
nosi ±20 V.

Systemy Personal Daq s¹
idealne do dok³adnych pomia-
rÛw termoparowych, automa-
tycznie konwertuj¹c odczytane
wielkoúci na temperaturÍ dla
wielu typÛw termopar m.in. J,
K, T, E, R, S, B†i†N. Posiadaj¹
rÛwnieø funkcjÍ auto-kalibracji
i†auto-zerowania, przydatn¹
przy d³ugotrwa³ych pomiarach.
Aby u³atwiÊ do³¹czanie termo-
par i†przetwornikÛw wejúcio-
wych modu³y Personal Daq wy-
posaøone s¹ w†terminale zacis-
kowe, do³¹czane do modu³u
w†postaci wtyczki.

Personal Daq mierzy bez-
poúrednio termopary, napiÍcie,
czÍstotliwoúÊ, wejúcia cyfrowe,
wszystko to w†ma³ym i†porÍcz-
nym 18 centymetrowym mo-
dule. Brak z³¹cza USB w†kom-
puterze nie stanowi przeszko-
dy w†uøywaniu modu³Ûw USB,
poniewaø dostÍpne s¹ rÛwnieø
karty PCI z†portami USB. Je-
dynym mankamentem modu-
³Ûw USB jest stosunkowo ma³a
czÍstotliwoúÊ prÛbkowania,
ktÛra powoduje, øe obecnie
urz¹dzenia takie mog¹ s³uøyÊ
do akwizycji przebiegÛw úred-
nio i†wolnozmiennych.

Pod koniec tego roku wej-
dzie do uøytku nowy standard
USB 2.0 gdzie prÍdkoúÊ trans-
feru ma wynosiÊ 360..480 MB/
s, przy kosztach zbliøonych do
ceny obecnego z³¹cza USB.
Moøliwe bÍdzie wiÍc zwiÍksze-
nie czÍstotliwoúci prÛbkowania
przy zachowaniu duøej roz-
dzielczoúci i†liczby kana³Ûw.

Pozostaje wiÍc czekaÊ na
nastÍpny krok ze strony firmy

IOtech, poniewaø w†nowej
magistrali tkwi duøy poten-
cja³ i†z†pewnoúci¹ w†niedale-
kiej przysz³oúci na rynku po-
jawi¹ siÍ nowe urz¹dzenia do-
³¹czane w†ten sposÛb do kom-
putera PC.
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