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Streszczenie

Przedstawiono akwizycjê danych i ich póŸniejsz¹ obróbkê. Stanowisko Badawcze Mechatroniczne (SBM), na którym odbywa
siê gromadzenie danych, zaprojektowano dla potrzeb badañ porównawczych smarnoœci olejów, przeznaczonych do pilarek
³añcuchowych. Systemem pomiarowy oparto na aparaturze National Instruments CompactRIO (PAC - Programmable
Automation Controller) oraz oprogramowaniu LabView i DIAdem.
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ZASTOSOWANIE SYSTEMU PAC DO AKWIZYCJI
I PRZETWARZANIA DANYCH NA STANOWISKU SBM

Opis stanowiska

Stanowisko SBM [1] jest przeznaczone do badañ
porównawczych œrodków smarnych, stosowanych do
smarowania uk³adów tn¹cych pilarek ³añcuchowych.
Stanowisko wyposa¿ono w modu³ zapewniaj¹cy ciêcie próbek
drewna, automatyczn¹ rejestracjê i akwizycjê zebranych
wyników pomiarów. Stanowisko sk³ada siê z dzia³aj¹cych
niezale¿nie dwóch zespo³ów:

do badañ porównawczych smarnoœci oleju,

do pomiaru zmian d³ugoœci pi³y ³añcuchowej (rozci¹-
gniêcie).

Przedstawiono wyniki prac badawczych maj¹cych na celu
opracowanie systemu akwizycji danych do mierzenia wiel-
koœci fizycznych na stanowisku SBM. Widok stanowiska i roz-
mieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rys. 1.

Stanowisko wyposa¿one jest w aparaturê pomiarow¹, co
umo¿liwia rejestracjê nastêpuj¹cych danych:
1. moment obrotowy napêdzaj¹cy pilarkê ³añcuchow¹,
2. prêdkoœæ obrotow¹ wa³u napêdzaj¹cego pilarkê ³añcu-

chow¹,
3. si³ê docisku k³ody do pi³y ³añcuchowej,
4. wyd³u¿enie ³añcucha tn¹cego,
5. temperaturê prowadnicy,
6. prêdkoœæ drgañ mechanicznych prowadnicy,
7. prêdkoœæ drgañ mechanicznych korpusu pilarki.
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Rys. 1. Widok zespo³u do badañ porównawczych smarnoœci
oleju (a) i do pomiaru zmian d³ugoœci ³añcucha (b) z rozmie-
szczeniem punktów pomiarowych
Fig. 1. View of assembly for comparative tests of oil lubricity (a)
and assembly for measuring change of chain length (b) with
measuring point layout

Rys. 2. Schemat pod³¹czeniowy zespo³u do badañ porównawczych smarnoœci oleju
Fig. 2. Connection scheme for assembly for comparative tests of oil lubricity

a) b)
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Opracowanie systemu akwizycji i obróbki danych pomia-
rowych
System akwizycji danych na stanowisku SBM

Pod³¹czenie czêœci roboczych podzespo³u do badania
smarnoœci olejów

Pod³¹czenie czêœci roboczych podzespo³u do badania
wyd³u¿enia pi³y ³añcuchowej (³añcucha)

System akwizycji danych oparto na aparaturze firmy
o nazwie z oprogra-

mowaniem i . System pierwotnie zakupiono
dla potrzeb realizacji projektu badawczego rozwojowego [2],
a po jego zakoñczeniu aparaturê NI wykorzystano do realizacji
prac badawczych w ramach prac statutowych oraz do realizacji
kolejnych projektów badawczych [3, 4]. Wybór aparatury
i oprogramowania NI wymaga³ opracowania specjalnego inter-
fejsu u¿ytkownika.

Na rys. 2 przedstawiono schemat pod³¹czeniowy pierw-
szego zespo³u stanowiska do badañ smarnoœci olejów, z wiel-
koœciami mierzonymi, u¿ytymi czujnikami i przep³ywem
danych.

Schemat pod³¹czeniowy drugiego zespo³u stanowiska
z wielkoœciami mierzonymi, u¿ytymi czujnikami i przep³ywem
danych zosta³ przedstawiony na rys. 3.

National Instruments CompactRIO
LabView DIAdem

Rys. 3. Schemat pod³¹czeniowy zespo³u do pomiaru zmian
d³ugoœci ³añcucha
Fig. 3. Connection scheme for assembly for change of chain
length

Algorytm postêpowania z danymi zawarty w bloku
przedstawiono na rys. 4.

NI
CompactRIO

Rys. 4. Algorytm sczytywania mierzonych wielkoœci
Fig. 4. Algorithm for reading measured quantities values

Powy¿szy algorytm zrealizowano przy wykorzystaniu
uk³adu FPGA ( ), zawartego
w CompactRIO. Rozwi¹zanie to zwiêkszy³o wydajnoœæ
rejestracji, a tym sam pozwoli³o na uœrednianie odczytywanej
wartoœci przed jej ostatecznym zapisem.

Interfejs u¿ytkownika zaprojektowano w formie 7 akty-
wnych okien (rys. 5).

Interfejs u¿ytkownika - opracowany dla potrzeb akwizycji
danych - zawiera szereg wykresów (1), gdzie poszczególne
wielkoœci wyœwietlane s¹ w osobnych uk³adach wspó³-
rzêdnych. Prze³¹cznikiem (2) mo¿na uruchomiæ zapis
sygna³ów do pliku. O stanie zapisywania informuje dioda
zapisu (3). Pliki zapisu okreœla siê w polu wyboru (4). Czas
zapisu jest wyœwietlany w polu (5). W przypadku pojawienia
siê zak³óceñ lub b³êdów w realizacji procedur stan ten
sygnalizowany jest kontroln¹ diod¹ diagnostyczn¹ (6), która
zmienia swoj¹ barwê na czerwon¹

Interfejs (7) zawiera nastêpuj¹ce karty:

„Ciêcie” - do obs³ugi zespo³u do badañ porównawczych
smarnoœci oleju,

„D³ugoœæ ³añcucha” - do obs³ugi zespo³u do pomiaru zmian
d³ugoœci ³añcucha,

„Konfiguracja” - do ustawienia wartoœci zwi¹zanych z
rejestracj¹, np. czêstotliwoœæ odczytu.

W artykule ograniczono siê tylko do opisu karty „Ciêcie”.
Karta „D³ugoœæ ³añcucha” wygl¹da analogicznie.

Przetwarzanie danych pomiarowych zrealizowano przy
u¿yciu oprogramowania NI DIAdem, przy czym obróbka
danych polega na analizie amplitudowej sygna³ów czasowych
i czêstotliwoœciowych. Analiza amplitudowa s³u¿y do obli-
czania miar i dyskryminant amplitudowych, np. RMS, z wy-
branych przedzia³ów czasowych. Analiza czêstotliwoœciowa
s³u¿y do obliczania charakterystyk czêstotliwoœciowych, np.
mobilnoœci, z wybranych przedzia³ów czasowych oraz
wspó³czynników charakteryzuj¹cych wspomniane charakte-
rystyki.

Opracowany w Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych sposób przetwarzania danych uwzglêdnia:
1. przygotowanie struktury obliczeniowej,
2. przygotowanie interfejsu do operowania na danych.

Field Programmable Gate Array

Rys. 5. Widok interfejsu do obs³ugi stanowiska
Fig. 5. View of interface for handling the stand

Interfejs u¿ytkownika

Przetwarzanie danych pomiarowych przy u¿yciu
oprogramowania NI DIAdem
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Czêœciowy algorytm wykonania pierwszej czêœci
sk³adowej tych procedur przedstawiono na rys. 6.

Miary i dyskryminanty amplitudowe zaimplementowano
wed³ug [5]. Powy¿szy algorytm opisuje proces realizacji
analizy amplitudowej. Analiza czêstotliwoœciowa jest
realizowana wed³ug podobnego schematu. Wyniki wykonania
drugiej czêœci sk³adowej zadania przedstawiono na rys. 7.

Na rys. 7 widoczny jest interfejs programu DIAdem
dostosowany do obróbki danych porównawczych smarnoœci
olejów do smarowania uk³adów tn¹cych pilarek ³añcuchowych
[1]. Interfejs zawiera obszar wykresów (1), gdzie wyœwietlane
s¹ sygna³y z zaznaczonej grupy danych pomiarowych (2). Ich
wczytanie odbywa siê po naciœniêciu przycisku (3). W obszarze
(1) widoczne s¹ ruchome wide³ki (4), s³u¿¹ce do ustawiania
analizowanego przedzia³u. Listê przedzia³ów widaæ w tabeli
(5), do której przedzia³ trafia po naciœniêciu przycisku (6),
a usuwany jest po naciœniêciu przycisku (7). To, które miary
i dyskryminanty s¹ obliczane, okreœlane jest przez tabelê

Rys. 6. Algorytm struktury obliczeniowej
Fig. 6. Algorithm for computational structure

Rys. 7. Widok interfejsu do obróbki danych
Fig. 7. View of interface for data processing

z polami odhaczanymi (8). Obliczanie nastêpuje po naciœniêciu
przycisku (9). Wyniki obliczeñ trafiaj¹ do grupy wyników (10)
o nazwie z pola (11) i s¹ posortowane wed³ug wyboru z pola
(12). Interfejs zawiera trzy karty (13):

„Amplitudy” - do wyznaczania miar i dyskryminant
amplitudowych,

„Czêstotliwoœæ” - do wyznaczania charakterystyk czêstotli-
woœciowych,

„Wspó³czynnik t³umienia” - do wyznaczania wspó³czyn-
ników t³umienia.
W artykule ograniczono siê tylko do opisu karty

„Amplitudy”. Pozosta³e karty wygl¹daj¹ analogicznie.

W wyniku prac badawczych opracowano metodê akwizycji
i obróbki danych, dziêki czemu w porównaniu do
wczeœniejszych rozwi¹zañ znacznie skrócono czas
rejestrowania danych pomiarowych, a tak¿e dziêki
algorytmom obliczeniowym zwiêkszono dok³adnoœæ
rejestrowanych danych podczas przeprowadzonych badañ, na
obu zespo³ach wchodz¹cych w sk³ad stanowiska SBM.
Opracowany sposób akwizycji i obróbki danych sprawdzi³ siê,
dostarcza u¿ytecznych mo¿liwoœci, wiêc bêdzie wykorzystany
w kolejnych pracach badawczych w Przemys³owym Instytucie
Maszyn Rolniczych.
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APPLICATION OF PAC SYSTEM IN AQUISITION AND

DATA PROCESSING AT SBM STAND

Summary

The data acquisition and its subsequent treatment has been presented. Mechatronical Reaserch Stand (SBM), in which data were
gathered, has been designed for lubricity comparison of oils, intended for chain saws. Measuring system has been based on
National Instruments CompactRIO (PAC - Programmable Automation Controller) equipment and LabView and DIAdem software.

: chain saw, oil, acquisition, data processingKey words
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