
Měřicí automatizované systémy 

Jednotlivé přístroje 

 

PXI systém 

 

VXI systém   

  



Nároky na měřicí systém  

          provoz             laboratoř 
zpracování dat                    jednoúčelové            rozsáhlé 

typ automatizace                jednoúčelové            stavebnice 

rychlost zpracování dat     velká                          střední 

programování                     uživatelské                vlastní programování 

zásahy do programu          obslužné povely       interaktivní   

přesnost                              střední (0.5%)            vysoká (0.1%)   

časová náročnost               minimální                  není hlavní problém 

prostředí                              těžké                          obyčejné  

                 

Měřicí automatizované systémy 



Měřicí automatizované systémy 

GPIB - IEEE 488.2 

čítač multimetr 
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Měřicí systém pro základní zkoušky – statická měření             

    

přepínač kanálů 

převodníky 



Měřicí automatizované systémy 

GPIB - IEEE 488.2 

čítač multimetr 

řídicí počítač 

zkušební vzorek 
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převodníky 

digitální osciloskop 

Měřicí systém pro základní zkoušky – dynamická měření             

    

přepínač kanálů 



Měřicí automatizované systémy 

GPIB - IEEE 488.2 

čítač multimetr 

řídicí počítač 

zkušební vzorek 

digitální osciloskop 

Měřicí systém pro celkové zkoušky elektrického pohonu 

přepínač kanálů funkční generátor 

programovatelný zdroj 



Měřicí automatizované systémy 

řídicí počítač 



Měřicí automatizované systémy 

řídicí počítač 



Měřicí automatizované systémy 

http://mds-inc.org/default.aspx 

Highlights of Motor Analyzer 

10 test methods in one device 

Ideal for work shops, repair shops, motor 

factories, special machine  

http://mds-inc.org/default.aspx


řídicí počítač 

http://www.magtrol.com/motortesting/dynamometers.htm 

http://www.kistler.com/mediaaccess/300-604e-06.08.pdf 

Měřicí automatizované systémy 

http://www.magtrol.com/motortesting/dynamometers.htm
http://www.kistler.com/mediaaccess/300-604e-06.08.pdf


Jednotlivé měřicí přístroje 

řídicí počítač 

Přístroje mají čelní panel mohou pracovat samostatně 

nebo po datové sběrnici  GPIB (90%), nebo po RS-232  

nejnověji USB (není zatím moc rozšířen u měřících přístrojů) 

http://www.agilent.com 

http://www.keithley.com 

http://www.fluke.com 

http://www.lecroy.com 

http://www.elsinco.com 

http://www.advantest.co.jp/en-index.shtml 

http://www.rsd.de 

http://www.infratek-ag.com/homepage/index.htm 

http://www.hiokiusa.com/Home/Home.php 

http://www.lem.com 

http://www.tek.com 

http://www.yokogawa.com/products/ 

http://www.agilent.com/
http://www.keithley.com/
http://www.fluke.com/
http://www.lem.com/
http://www.hiokiusa.com/Home/Home.php
http://www.yokogawa.com/products/
http://www.tek.com/
http://www.rsd.de/
http://www.infratek-ag.com/homepage/index.htm
http://www.elsinco.com/
http://www.lecroy.com/
http://www.advantest.co.jp/en-index.shtml


Multimetr 

Agilent 

Keithley 
http://www.keithley.com 

http://www.agilent.com 

FLUKE 

http://www.fluke.com 

http://www.keithley.com/
http://www.lem.com/
http://www.fluke.com/


Čítač 

Agilent 

Keithley 
http://www.keithley.com 

http://www.agilent.com 

FLUKE 

http://www.fluke.com 

http://www.lem.com/
http://www.lem.com/
http://www.lem.com/


GPIB 

http://www.agilent.com 

http://www.lem.com/


History of GPIB 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3419 

The original GPIB was developed in the late 1960s by Hewlett-Packard  

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3419


History of GPIB 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3419 

Na obrázku je lednice, která chladí na 0.3° nad 

absolutní nulou odpařením helia, velmi vzácný 

izotop helia nacházející se na Měsíci. Systém se 

využívá pro měření tepelné kapacity supravodičů. 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3419


GPIB 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10039 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10039

