


Měřicí systém PXI 

Přístroje bez čelního panelu pracují pouze  

v systému PXI - na obrazovce počítače je 

zobrazen virtuální čelní panel příslušného 

přístroje - je finančně přijatelný - střední třída  
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Měřicí systém PXI 

Výhody  

 

Malý, kompaktní: Pro průmyslové aplikace. PXI 

vhodný pro práci v reálnem čase. PXI je velmi 

výkonný v malém odolném provedení. PXI ideální 

pro vnitřní aplikace.  

 

Otevřený standard: PXI je ideální pro 

automatizované testovací systémy.  Společná 

sběrnice umožňuje využití velkého množství 

jednotek instrumentů, přes 800.  

 

Velký výběr z PXI instrumentů : Osciloskopy, 

multimetry, generátor, RF analyzátory, a přepínací 

multiplexery jsou již dostupné v provedení PXI 

dnes.  

 
Integrované provedení :  Vy můžete dosáhnout vyššího stupně integrace mezi vašimi 

testovacími přístroji než kdy předtím s PXI. Navíc k přes 1150 jednotky měření, PXI také nabízí 

vám jednoduché způsoby jak integrovat GPIB, VME, VXI, a sériové nástroje do vašeho 

systému.  

 

Nízká cena: Kvůli jeho malé velikosti a těsné integraci, PXI jednotky a systémy jsou lacinější  

než jiné starší technologie.  
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http://www.pxisa.org/ 

http://www.pxisa.org/products.htm 

http://www.ni.com 

http://www.pxisa.org/
http://www.pxisa.org/products.htm
http://www.ni.com/pxi/








NI PXI-5102   -  15 MHz, 20 MS/s 8-Bit Digitizer  

2 channels simultaneously sampled  

20 MS/s real-time and 1 GS/s  

random-interleaved sampling  

15 MHz bandwidth  

±50 mV to ±5 V input range  

Memory for 663,000 samples/channel  

Up to 16 million samples to host RAM 

via PXI bus mastering  



NI PXI-5122   -  100 MS/s 14-Bit Digitizer  





http://www.calbay.com/category6.html 

http://www.calbay.com/category6.html


NI PXI-6115 

10 MS/s, 12-Bit, 4 Analog Input Simultaneous 

-Sampling Multifunction DAQ  

NI PXI-6552 

100 MHz Digital Waveform Generator/Analyzer  



NI PXI-5411 

40 MS/s Arbitrary Waveform Generator  

RF Measurement Hardware  
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přepínače kanálů napěťové  24V, 48V  až 230 V   

                              proudové   až 10A 

                              kmitočtově DC - AC 10GHz 

počet kanálů od 10 až po 100 pro jehlová testovací pole - maticový přepínač          

    

http://www.amplicon.nl/PXI.en.html 

http://www.amplicon.nl/PXI.en.html
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Měřicí systém PXI  -  blokové schéma 



 

http://www.certtech.com/industries/ballistics_tests.shtml 

http://www.certtech.com/industries/ballistics_tests.shtml
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Měřicí systém PXI  -  blokové schéma 

http://www.ni.com/swf/presentation/us/pxiconselec/default.htm 

http://www.ni.com/help/map.htm 



Měřicí systém PXI systémové schéma software / hardware 



http://www.pxisa.org/ 

http://www.alphitech.com/ 

http://www.pxisa.org/products.htm 

http://www.vpc.com/index.cfm 

http://www.pickeringtest.com/ 

http://www.interfacetech.com/ 

http://www.interfacetech.com/products.html 

http://www.thedatashow.com/ 

http://www.ascor-inc.com/downloads.htm 

http://www.testequip.com/sale/used/categories/08D.html 

http://www.trirep.com/analogic.htm 

http://shopping.netledger.com/s.nl/c.ACCT103457/sc.2/category.89/.f;j

sessionid=7393b5c0f52c4ddfa4bbd614da684c25 

http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.ACCT103457/sc.2/category.4/.f 
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