
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 

řídicí počítač 
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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 
U 

 

I 

 

P 

 

n 

 

f 

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


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  

 



Měřicí systém PXI 



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.  



Měřicí systém PXI 

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  



Měřicí systém PXI 

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


Měřicí systém PXI  -  blokové schéma 



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 

http://www.testequip.com/sale/used/categories/08D.html
http://www.pxisa.org/
http://www.pxisa.org/products.htm
http://www.alphitech.com/
http://www.thedatashow.com/
http://www.vpc.com/index.cfm
http://www.pickeringtest.com/
http://www.interfacetech.com/
http://www.interfacetech.com/products.html
http://www.ascor-inc.com/downloads.htm
http://www.trirep.com/analogic.htm
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.ACCT103457/sc.2/category.4/.f
http://shopping.netledger.com/s.nl/c.ACCT103457/sc.2/category.89/.f;jsessionid=7393b5c0f52c4ddfa4bbd614da684c25


Měřicí systém VXI 

Špičkový měřicí systém - 

tomu i odpovídající cenová 

hladina 



Měřicí systém VXI - základní modul - mainframe 



Měřicí systém VXI - základní systém 

Vzájemná domluva světových výrobců měřicí 

techniky - 1993 

 

GenRad, Analogic Corp, 

National Instruments, Racal Instruments, 

Tektronix, Wavetek, Kepco, Hewlett-Packard, 

DSP Technoloy, Giga-tronic, Power-Tek, TTI 

Testron, Virginia Panel, EIP Microwave, 

Instrumentation Engineering, C&H 

Technologies, CYTEC Corp. 

http://www.vxitech.com/ 

http://www.vxibus.org/prodcat.html 

http://www.controlled.com/vxi/ 

http://www.vxibus.org/apps.html 

http://www.vxiproducts.com/index.htm 

http://www.vxibus.org/apps.html
http://www.vxitech.com/
http://www.vxibus.org/prodcat.html
http://www.controlled.com/vxi/
http://www.vxiproducts.com/index.htm


VXI/VME - nejlepší technologie 

 VXI kombinuje nejlepší technologie z GPIB 

přístrojů, modulových zásuvných DAQ desek a moderní 

výpočetní techniku.  VXI nabízí bohatství přístrojů z celé šíře 

světových výrobců měřící techniky. Zásuvné desky VXI s 

plošnými spoji nabízí modularitu, flexibilitu, a výkonné 

propojení s počítačem.  VXI kombinuje sofistikovaný nástroj 

prostředí s moderní počítačovou základní deskou.  VXI 

přístroje mají schopnost komunikovat ve velmi velkou 

rychlostí s použitím nejlepší technologie od přístrojů GPIB a 

zásuvných modulů DAQ.  

 



Čas strávený projektováním testovacího systému, výběrem součástí,  

napsání softwaru, a čas potřebný pro přenos systému online jsou 

dominantní v celkových systémových dlouhodobých výdajích. 

VXI redukuje tyto výdaje lépe než jakýkoliv jiná modulová platforma.  

 

Klíčové výhody zahrnují: 

· Vysokorychlostní modulová základní deska 

  - až 160MB/sec přenosový výkon.  

· Specifikované chlazení a nároky na stínění 

  - minimalizuje modulovou interferenci.  

· Velká obvodová rozvojová oblast 

  - vyhoví sofistikovanému návrhu obvodů v jednotlivé jednotce.  

· Široká volba standardních funkčních přístrojů 

  - přes 80 výrobců  

· Systémová rozšiřitelnost 

 - rozšíří z 4- modulů až po 13- modulů  

 

Systém VXI 





Controler VXI 



http://www.vtiinstruments.com/ 

 Compact VXI Modules Increase 

Flexibility and Performance 

of Military ATE System 

http://www.vtiinstruments.com/Resources-Education.aspx 

http://www.vtiinstruments.com/CaseStudy/Military-ATE-System-Case-Study.pdf 

http://www.vtiinstruments.com/images/Longevity Slide.jpg
http://www.vtiinstruments.com/Resources-Education.aspx
http://www.vtiinstruments.com/CaseStudy/Military-ATE-System-Case-Study.pdf
http://www.vtiinstruments.com/




http://www.vpc.com/VXI/ 

http://www.directindustry.com/prod/vpc/vxi-interconnect-adapter-12835-131816.html 

http://www.vpc.com/VXI/
http://www.directindustry.com/prod/vpc/vxi-interconnect-adapter-12835-131816.html


http://www.dynamic-measurements.com/ 

http://www.dynamic-measurements.com/


http://www.junkmine.com/vxi_faq/vxi_faq.htm 

http://spectrum-analyzer.info/test_equipment/4152A.aspx 

http://spectrum-analyzer.info/test_equipment/4152A.aspx
http://www.junkmine.com/vxi_faq/vxi_faq.htm


http://www.zrelectronics.com/index.html 

http://www.zrelectronics.com/index.html




Měřicí systém VXI - základní modul - mainframe 



http://www.racalinstruments.com/ 

http://www.racalinstruments.com/




Měřicí systém VXI - normalizovaný rozměr desky  

http://www.vxi.org 

http://www.vxi.org/


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

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






Měřicí systém VXI - multimetr  



http://www.vxitech.com/ 

http://www.vxitech.com/Products.asp 

http://www.condoreng.com/products/protocols/milstd/qvxi-1553x.shtml 

http://www.controlled.com/vxi/ 

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

http://www.vxijournal.com/ 

http://www.ferner.se/Prod/RFM-VXI-Instr.shtm 

http://www.wes-crates.de/vxi.htm 

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

http://www.vxijournal.com/
http://www.vxitech.com/
http://www.vxitech.com/Products.asp
http://www.controlled.com/vxi/
http://www.wes-crates.de/vxi.htm
http://www.ferner.se/Prod/RFM-VXI-Instr.shtm
http://www.ascor-inc.com/VXI_home.htm
http://www.condoreng.com/products/protocols/milstd/qvxi-1553x.shtml
http://www.trirep.com/vxi.htm

