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UKŁAD  DO  ZSYNCHRONIZOWANYCH  POMIARÓW 
SYGNAŁÓW  Z  CZUJNIKÓW  TENSOMETRYCZNYCH 

Słowa kluczowe 

Monitorowanie udarów, udary o dużej prędkości, wyzwalanie pomiarów, 
czujnik tensometryczny, programowanie LabView. 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono rozwiązanie układu do zsynchronizowanego dy-
namicznego pomiaru sygnałów z rezystancyjnych czujników tensometrycznych. 
Synchronizacja korzysta z trzech metod: wyzwalania sygnałem cyfrowym (zda-
rzeniem), wykrywania odpowiedniej wartości mierzonego sygnału analogo-
wego, wyzwalania sygnałem aktywacji, po którym następuje zmienny interwał 
czasowy do chwili odpowiedzi czujników. Scharakteryzowano każdą z metod 
w aspekcie zastosowania układu do pomiarów efektów uderzeń obiektów o du-
żych prędkościach. Opisany układ może znaleźć zastosowanie w monitorowaniu 
i analizie uszkodzeń, pracach związanych z dynamiką płynów i gazów, akus-
tyką, badaniami wytrzymałościowymi materiałów i obiektów. 

Wprowadzenie 

Synchronizacja pomiarów z czujników tensometrycznych jest zagadnieniem 
występującym w wielu metodach badawczych i testowych, w których mierzone 
jest mechaniczne oddziaływanie zderzających się obiektów. Klasycznym ukła-
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dem pomiarowym jest w takim przypadku zestaw mostków z rezystancyjnymi 
czujnikami tensometrycznymi umieszczanych na badanym obiekcie, mierzących 
występujące tam naprężenia. Zadaniem układu zapisu danych pomiarowych jest 
zebranie odpowiedzi czujników od początku uderzenia do zaniku jego skutków 
[1]. Ze względu na liczbę czujników tensometrycznych oraz duże szybkości 
próbkowania pomiary nie są wykonywane w sposób ciągły, lecz jedynie 
w odpowiednim przedziale czasu. Wymaga to ustalenia momentu inicjacji 
pomiarów (wyzwalania pomiarów). Zwykle wystarczającym rozwiązaniem jest 
wyzwalanie wykorzystujące sygnał z układu wykonawczego realizującego 
uderzenie lub zastosowanie dodatkowego układu detekcji uderzającego obiektu 
[2]. Problemem jest synchronizacja pomiarów w przypadku stochastycznej 
charakterystyki czasowej układu wykonawczego, występującej np. w wyrzutni 
hydraulicznej czy dziale pneumatycznym. Podobnie przy dużych prędkościach 
uderzeń czas potrzebny na detekcję obiektu i rozpoczęcie pomiarów jest zbyt 
długi i nie pozwala na zebranie całej informacji o przebiegu udaru. 

W dalszej części przedstawiono układ pomiarowy oraz efekty zastosowania 
różnych metod synchronizowania początku pomiarów z momentem uderzenia. 

1. Układ pomiarowy 

W układzie pomiarowym (rys. 1) do kondycjonowania sygnałów z szes-
nastu mostków tensometrycznych (MT1, …, MT16) wykorzystano dwa ośmio-
kanałowe programowalne wzmacniacze pomiarowe (National Instruments, typ 
SCXI 1520). Sygnały ze wzmacniaczy przetwarzane są w karcie przetworników 
analogowo-cyfrowych (National Instruments, typ PCI 6250). Pomiar prędkości 
uderzającego obiektu zrealizowano za pomocą dwóch bramek (BO1, BO2) 
z optycznymi czujnikami światłowodowymi (Keyence, typ FS-M1H). Czas 
przelotu mierzony jest dedykowanym układem mikroprocesorowym (µP) z 32- 
-bitowym mikrokontrolerem o czasie wykonywania instrukcji wynoszącym 
20 ns (Renesas, typ R5F712N50 z rodziny SH/Tiny Series/SH7124). Obliczana 
jest tam także prędkość V uderzającego obiektu. Bramki optyczne umieszczone 
są w odległości l2 od siebie i l1 od badanego obiektu. 

Dane pomiarowe zbierane są w komputerze PC. Połączony jest on siecią 
ethernetową ze sterownikiem PLC. Sterownik zarządza układem wykonawczym 
oraz przesyła do komputera PC informacje o jego wysterowaniu. Również 
poprzez sterownik PLC do komputera dostarczana jest informacja o prędkości 
uderzającego obiektu. Przy wymianie informacji ze sterownikiem komputer 
korzysta z technologii OPC [3]. Natomiast komunikacja pomiędzy mikropro-
cesorowym układem pomiaru prędkości i sterownikiem PLC zrealizowana jest 
z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. 
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Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego 
 
 

a) b) 

  

 
Rys. 2. Przykładowe okna programu obsługującego pomiary; (a) główne okno programu 

z wykresem danych pomiarowych; (b) okno konfiguracji mostków tensometrycznych 
 
 

Opracowany z wykorzystaniem pakietu LabView [4, 5] program (rys. 2), 
umożliwia: 
− konfigurowanie każdego z 16 kanałów pomiarowych w zakresie podsta-

wowych parametrów, takich jak: układ mostka (pełny, pół- i ćwierćmostek), 
napięcie zasilania, filtracja sygnałów, wartość rezystancji mostka, kompen-
sacji połączeń, liczba zbieranych próbek sygnałów wejściowych,  

− zapamiętywanie oddzielnie ustawionej konfiguracji dla każdego kanału, 
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− wykrywanie stanów awaryjnych (np. niewłączony układ wzmacniaczy tenso-
metrycznych), 

− monitorowanie zebranych sygnałów analogowych z mostków tensome-
trycznych z wyborem poszczególnych sygnałów, 

− zapis do zbiorów dyskowych oraz konwersję do postaci tekstowej zebranych 
danych pomiarowych. 

Funkcjonalność programu w zakresie obsługi pomiarów tensometrycz-
nych, poza metodami występującymi w pakiecie LabView, została uzupełniona 
własnymi rozwiązaniami wyzwalania pomiarów. 

2. Metody synchronizacji 

W układzie pomiarowym zastosowano następujące metody wyzwalania: 
sygnałem z bramki optycznej, poziomem mierzonego sygnału analogowego, 
sygnałem aktywacji urządzenia wykonawczego – wyzwalanie programowe. 
 
2.1. Wyzwalanie sygnałem z bramki optycznej 

 

Sygnał cyfrowy DI z jednej z bramek optycznych może być czytany przez: 
wejście magistralowe – RTSI, wejście licznikowe – PFI (opcje budowane 
w pakiecie DAQmx LabView) lub wejście binarne PO.x karty przetworników 
ADC (opcja dodana). 

Wejście magistralowe służy do synchronizacji pracy z innymi kartami i jego 
zastosowanie wymagałoby nadmiernej rozbudowy układu. Wejście licznikowe 
akceptuje bezpośrednio stany logiczne TTL. Wyznaczone średnie opóźnienie przy 
korzystaniu z wyzwalania pomiarów stanem tego wejścia wynosi 9,46 ms. 

Pomiary opóźnienia wykonano mierząc prędkość V oraz rejestrując prze-
bieg sygnału z jednego kanału pomiarowego (rys. 3). Czas opóźnienia to rozu-
miany jako czas od ustawienia sygnału wyzwalającego do momentu zapisu 
danych pomiarowych, wynosi: 

ro tt =         (1) 

gdzie: l – odległość od bramki wyzwalającej do mostka tensometrycznego,    
l = l1 lub l = l1 + l2 w zależności od użytej bramki, 

 V – zmierzona prędkość, 
 tr – zmierzony czas od wyzwolenia pomiarów do uderzenia w tensometr. 

 
Przy odczycie sygnału wyzwalającego linią portu P0.x wejść cyfrowych 

karty ADC średni czas opóźnienia wydłuża się do 12,37 ms. Jest to spowo-
dowane koniecznością wprowadzenia w programie dodatkowego zadania odczy-
tu stanu portu, a następnie realizacji właściwego zadania akwizycji sygnałów 
analogowych. 

l 
V 

–
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Rys. 3. Wykres odpowiedzi czujnika tensometrycznego przy wyzwalaniu sygnałem z bramki 

optycznej 
 

Pomiarów czasów to dokonano przy częstotliwości próbkowania 20 kHz dla 
każdego kanału i prędkość uderzeń V od 3,4 do 18 m/s. 
 
2.2. Wyzwalanie poziomem mierzonego sygnału analogowego 

 

Wyzwalanie mierzonym sygnałem analogowym wprowadza średnie 
opóźnienie, mierzone od uderzenia w mostek tensometryczny do rozpoczęcia 
pomiarów, wynoszące toa = 30 ms. Efektem tego opóźnienia jest brak rejestracji 
przebiegu dla początkowych chwil uderzenia (rys. 4).  
 

a) b) 

 
 

Rys. 4.  Ilustracja pomiarów czasu opóźnienia dla wyzwalania poziomem sygnału analogowego; 
a) przebieg zarejestrowany oscyloskopem, b) opóźniony przebieg zarejestrowany 
w komputerze PC 

 
Wadą tej metody jest także brak rejestracji sygnałów, w przypadku gdy 

odpowiedź mostka tensometrycznego przybiera wartości poniżej ustawionego 
progu wyzwalania przez krótki czas, a następne wartości znajdują się powyżej 
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tego progu. Prawidłowe ustawienie progu wyzwalania wymaga znajomości 
przebiegu mierzonego sygnału. 
 
2.3. Wyzwalanie sygnałem aktywacji urządzenia wykonawczego (programowe) 
 

Sygnał aktywacji urządzenia wykonawczego rozpoczyna sekwencję nada-
nia uderzającemu obiektowi odpowiedniej prędkości. Czas trwania sekwencji 
jest dla wielu układów wykonawczych zmienną losową τ. Uniemożliwia to bez-
pośrednie użycie sygnału aktywacji jako sygnału wyzwalającego. Propono-
wanym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pomiarów w momencie ustawienia syg-
nału aktywacji i prowadzenie ich w czasie dłuższym niż wartość maksymalna τ. 
Następnie w sposób programowy wydzielana jest z całego przebiegu część 
zawierająca pożądane informacje.  

Struktura programowa (rys. 5) realizująca ten algorytm, przeglądając 
tablice z zapisanymi danymi pomiarowymi wyznacza miejsce w tablicy, w któ-
rym wartość sygnału osiąga zadany próg. Następnie jest on wykorzystywany do 
wyznaczenia początku i końca zapisywanego sygnału.  

W odróżnieniu od wbudowanych w pakiet LabView funkcji typu „Express 
vi” opracowana struktura znacznie ogranicza wykorzystanie pamięci komputera. 
Dla komputera o pamięci RAM 4 GB, przy próbkowaniu z szybkością 20 kHz dla 
każdego z 16 kanałów, uzyskany całkowity czas akwizycji sygnałów wynosi 40 s, 
co zapewnia bardzo dobrą kompensację zmiennych wartości τ. Możliwe jest, 
w granicach czasu akwizycji, dowolne ustawiane odcinków czasu przed wyzwole-
niem (pre-triggered) oraz całej długości czasowej rejestrowanych przebiegów.  

 
 

Rys. 5. Realizacja programowa algorytmu wyzwalania sygnałem aktywacji urządzenia wykonawczego 

Podsumowanie 

Porównanie czasów opóźnień przedstawionych metod synchronizacji 
wskazuje, że do obserwacji zderzeń obiektów o dużej prędkości predyspo-
nowane są metody programowa i wyzwalania sygnałem cyfrowym. 
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Dla prędkości uderzającego obiektu wynoszącej 340 m/s (prędkość 
dźwięku w powietrzu) minimalna odległość bramki optycznej od mostka 
tensometrycznego, dla której rejestrowany jest cały przebieg uderzenia, wynosi 
3,21 m. Metoda programowa nie wprowadza takich ograniczeń. 

Wyzwalanie poziomem mierzonego sygnału analogowego przeznaczone 
jest do pomiarów statycznych, o przewidywalnym kształcie sygnału. 
W pomiarach dynamicznych tracona jest duża część informacji o zderzeniu. 

Opisany układ pomiarowy może być wykorzystywany w pracach ba-
dawczych i testowych, zwłaszcza przy badaniach efektów udarów o dużych 
prędkościach. Zagadnienia takie występują m.in. w badaniach: obiektów tech-
nicznych, materiałów konstrukcyjnych, procesów technologicznych, budynków, 
skał i minerałów [7–9]. 
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Strain gauges synchronized measurement system 
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Summary  

The article describes system for synchronised measurements of signals from 
strain gauges. Synchronization utilises three methods: event driven triggering by 
digital signal, detecting the suitable value of measured analog signal, triggering 
by the starting of the pulse used to activate the actuator after which stochastic 
interval follows till the moment of the answer of sensors. The methods were 
characterised in terms of the application of the system in the measurement of 
impact effects of high velocity objects. The described system can be used in 
monitoring and fault detection, in works connected with dynamics of liquids and 
gases, acoustics, the analysis of materials the and objects damages. 

 




