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Streszczenie. W artykule zaprezentowano opis i budowę Rejestratora Przebiegów Cyfrowych. 
Dodatkowo omówiono programy komputerowe do rejestratora, pozwalające na zbieranie, obserwację 
i analizę danych z zewnętrznego układu mikroprocesorowego. Opisano również urządzenia pomoc-
nicze wykorzystywane przy rejestracji danych
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Wstęp

Obecnie układy energoelektroniczne budowane są głównie w oparciu o ste-
rowanie mikroprocesorowe. Do sterowania takim układem często wymagane 
jest przeprowadzanie wielu pomiarów, m.in. pomiarów prądów i napięć w po-
szczególnych fazach. Dodatkowo, układ mikroprocesorowy jednocześnie musi 
przeprowadzić wiele obliczeń, m.in. wyliczyć nastawy regulatorów, wyznaczyć 
odpowiednie parametry, aby wysterować elementy półprzewodnikowe układu. 
Bezpośrednia rejestracja parametrów wymaga zastosowania dodatkowo prze-
tworników cyfrowo-analogowych, których obsługa zajmuje dodatkowy czas. 
Nie zawsze jednak warunki pracy układu energoelektronicznego umożliwiają 
podłączenie oscyloskopu i obejrzenie parametrów, gdyż dostęp do układu jest 
często utrudniony lub niemożliwy, a nawet taka czynność może spowodować 
wprowadzenie dodatkowych zakłóceń.
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Rejestrator Przebiegów Cyfrowych

Aby zyskać informacje o przetwarzanych aktualnie parametrach, jak również 
o ustawieniach mikroprocesora, można zastosować dodatkowy zewnętrzny układ 
mikroprocesorowy w postaci rejestratora. Schemat blokowy połączenia rejestratora 
i nadrzędnego układu sterowania został przedstawiony na rysunku 1. 

Rys. 1. Schemat blokowy Rejestratora Przebiegów Cyfrowych razem z układem nadrzędnym
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Zadaniem takiego układu byłoby odbieranie danych z układu nadrzędnego 
i wysłanie ich do komputera PC, bądź przetworzenie ich do postaci analogowej 
w celu obserwacji na oscyloskopie. Zgromadzone dane w komputerze można by 
wyświetlić na wykresie za pomocą odpowiedniego programu i poddać je dalszej 
analizie.

Schemat blokowy opracowanego układu mikroprocesorowego został przed-
stawiony na rysunku 2. Urządzenie wykonano w celu obserwowania wielkości 
mierzonych i wyznaczanych przez nadrzędny układ mikroprocesorowy w trakcie 
uruchamiania układów napędowych i innych układów energoelektronicznych. 
Często badany układ napędowy zachowuje się bowiem inaczej w warunkach la-
boratoryjnych niż eksploatacyjnych. Przydatne jest zatem analizowanie wartości 
mierzonych i przetwarzanych przez układ mikroprocesorowy zarówno w laborato-
rium, jak i w warunkach eksploatacyjnych. Prowadzenie takich rejestracji w dużym 
stopniu pozwoli zrozumieć przyczyny nieokreślonych zachowań badanego układu, 
jak również umożliwi łatwiejszy dobór parametrów jego sterowania.

Rejestrator Przebiegów Cyfrowych (pokazany na rysunku 3) został zbudowany 
na mikrokontrolerze Atmega128. Zadaniem rejestratora jest odbieranie danych, 
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które są następnie wyliczane i przetwarzane w układzie nadrzędnym, przesyłane do 
komputera PC lub przetwarzane do postaci analogowej. Format przesyłanych danych 
składa się z ośmiu przebiegów 12-bitowych, rozkazów i danych do wyświetlacza 
LCD. Wyposażenie rejestratora w cztery wyjścia analogowe typu BNC pozwala po-
dawać wybrane przebiegi na oscyloskop. Przetwarzanie wartości z postaci cyfrowej 
na analogową zostało zrealizowane za pomocą przetworników szeregowych C/A, 
12-bitowych, typu DAC7612U.

Istnieje również możliwość wyboru rodzaju przebiegów za pomocą wyprowa-
dzonych w rejestratorze przycisków bistabilnych. Rejestrator został również wypo-
sażony w wyświetlacz LCD (2×16 znaków), na którym wyświetlane są określone 
dane generowane przez nadrzędny układ mikroprocesorowy. Wybieranie poszcze-
gólnych opcji odbywa się za pomocą przycisków monostabilnych zamontowanych 
na płycie czołowej rejestratora. Rejestrator umożliwia dodatkowo równoczesne 
wysyłanie danych do komputera PC, które zostało zrealizowane poprzez interfejs 

Rys. 2. Schemat blokowy rejestratora
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Rys. 3. Zdjęcie rejestratora (Tr2–view)
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równoległy. Opracowane oprogramowanie rejestratora pozwala na rejestrowanie 
przebiegów w czasie rzeczywistym oraz archiwizowanie i przeglądanie wyników 
na ekranie monitora. 

Przykładowe przebiegi zarejestrowane za pomocą rejestratora na oscyloskopie 
w trakcie badania napędu do pojazdu trakcyjnego zostały przedstawione na ry-
sunku 4.

Rys. 4. Przebiegi uzyskane w czasie wykonywanych badań

Komunikacja pomiędzy nadrzędnym układem sterowania a rejestratorem 
przebiegów cyfrowych została zrealizowana po interfejsie szeregowym RS485 
i odbywa się z prędkością 2 Mb/s. Zalety standardu RS485, jakimi są odporność 
na zakłócenia i duża szybkość transmisji na długich odległościach pozwalają na 
zastosowane rejestratora w warunkach przemysłowych. Połączenie rejestratora 
z komputerem PC opiera się na interfejsie równoległym, wykorzystując port LPT 
komputera, gdzie transmisja danych przebiega z szybkością do 1 Mb/s.

W związku z rejestracją wartości cyfrowych przy bezpośrednim połączeniu 
badanego układu z komputerem PC komunikacja odbywa się po interfejsie szere-
gowym, z możliwością połączenia układów mikroprocesorowych z komputerem PC 
na dwa sposoby. Pierwszy z nich, dla prędkości nieprzekraczających 115 200 b/s, 
umożliwia połączenie na standartowym porcie COM za pomocą konwertera RS232-
-RS485. Dla prędkości wyższych —  do 2 Mb/s, transmisja możliwa jest poprzez 
port USB (ze względu na ograniczenia płyt głównych, obsługują one tylko prędkości 
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do 115 200 b/s poprzez port szeregowy COM). Do tego celu został zaprojektowany 
konwerter RS485-USB, który umożliwia połączenie układów mikroprocesorowych 
z komputerem PC. Wykonanie takiego układu zostało oparte na układzie scalonym 
FT232BM fi rmy FTDI. Projekt ten jest przedstawiony w dalszej części referatu.

Program do rejestratora przebiegów cyfrowych

Program do rejestratora przebiegów cyfrowych PRPC (rys. 5) stanowi uzu-
pełnienie do tego rejestratora. Został on wykonany w celu usprawnienia pracy 
z rejestratorem, jak również umożliwienia odbierania danych w czasie rzeczy-
wistym i ich wizualizacji na wykresie. Pozwala to nie tylko na wygodną analizę 
zarejestrowanych przebiegów, lecz także na archiwizowanie tych przebiegów i ich 
ponowne przeglądanie. Dodatkową zaletą programu jest również to, że pozwala on 
na szczegółowe oglądanie przebiegów przez dokonanie powiększeń interesujących 
nas części przebiegu, co sprzyja wnikliwej analizie rejestrowanych parametrów.

Rys. 5. Wygląd programu do Rejestratora Przebiegów Cyfrowych

Program został wykonany w środowisku DELPHI. Umożliwia on wyświetlanie 
danych w dwóch postaciach. Na dolnym wykresie prezentowane są przebiegi w po-
staci analogowej, natomiast na górnym wyświetlane są stany logiczne. Taki układ 
wykresów daje możliwość analizowania zarówno przebiegów analogowych, jak 
i stanów logicznych urządzenia mikroprocesorowego. Program pozwala na wyświe-
tlenie siedmiu przebiegów analogowych i dwunastu stanów logicznych. Informacja 
o stanach logicznych przesyłana jest przy wykorzystaniu ósmego przebiegu w ramce 
danych. Wszystkie dane odbierane są w postaci 16 bitów. Dodatkowo program 
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zawiera wiele opcji w pasku narzędziowym, które ułatwiają użytkownikowi prze-
prowadzanie rejestracji. Umożliwiają one wczytanie dowolnych zarejestrowanych 
przebiegów w celu ich porównywania, a także szybkie ich kasowanie. 

Odbieranie rejestrowanych danych odbywa się bezpośrednio i jest wprowadzane 
do pliku tekstowego. Pozwala to przeprowadzić długotrwałe rejestracje, w których 
jedyne ograniczenie stanowi wielkość pamięci na dysku w komputerze. Organiza-
cja danych została zaprojektowana w sposób umożliwiający zapisywanie każdego 
przebiegu do oddzielnego pliku tekstowego, co pozwala na łatwiejsze przeglądanie 
ich na wykresie. Z drugiej strony, użytkownik może wykorzystywać zarejestrowane 
dane do innych programów. W każdej kolejnej rejestracji tworzone są odpowiednie 
pliki z danymi, zapisywane w katalogu macierzystym programu.

Bezpośrednia rejestracja danych

Inną możliwość przesyłania wartości mierzonych i wyliczanych przez nadrzędny 
układ mikroprocesorowy zapewnia bezpośrednia komunikacja z komputerem PC, 
co uzyskuje się stosując odpowiednie konwertery sygnałów. Należy jednak zwrócić 
uwagę na jednoczesne wykonywanie bieżących obliczeń przez mikroprocesor, jak 
również obsługę transmisji danych do komputera. Często jednak stosując odpowied-
nie oprogramowanie, możemy także przeprowadzić rejestrację danych. Możemy 
również skonfi gurować mikroprocesor poprzez odczytanie jego parametrów i po-
nowne wpisanie nowych danych, jak nastaw regulatorów czy obszaru pamięci. Takie 
rozwiązanie może służyć nie tylko przy uruchamianiu zaawansowanych układów 
mikroprocesorowych, lecz także układów w warsztacie domowym.

Rys. 6. Widok zakładki do odbierania danych w PZUM
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Program PZUM (przedstawiony na rysunku 6) umożliwia rejestrację w czasie 
rzeczywistym maksymalnie ośmiu przebiegów z możliwością wyświetlenia ich na 
wykresie. Każde rozpoczęcie nowej rejestracji powoduje zwiększenie numeru aktu-
alnej rejestracji, który znajduje się w polu edycyjnym „Rej_”. Zapisywane są także 
ustawienia dla aktualnie przeprowadzanej rejestracji do pliku konfi guracyjnego, 
m.in. ilości przebiegów, formatu danych i nazwy przebiegów, co jest pomocne dla 
późniejszego przeglądania przebiegów.

Przed rozpoczęciem odbierania danych w programie można skonfi gurować 
ustawienia odpowiednich parametrów transmisji UART, jak również określić format 
odbierania danych, m.in. ilość przebiegów oraz długość pojedynczej informacji 
(16 /8 bitów). W programie zaimplementowano również wiele dodatkowych, przy-
datnych funkcji. Są to między innymi funkcje wysyłania danych do zewnętrznych 
układów mikroprocesorowych, które pozwalają na ich konfi gurację. Program został 
zaprojektowany z myślą praktycznej pomocy przy pracy z zewnętrznymi układami 
mikroprocesorowymi.

Układy dodatkowe opracowane i wykorzystywane 
przy rejestracji przebiegów

Konwerter równolegle szeregowy (tr–view1)
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Rys. 7. Schemat blokowy konwertera 

Układ oparty jest na mikroprocesorze Atmega16. Dane wejściowe są na por-
cie C (8 bitów) i na 3 pojedynczych pinach. Dodatkowo układ ma wyprowadzony 
port A, 8-bitowy, który można wykorzystać do komunikacji z układem nadrzędnym. 
Zasilanie układu (5 V) jest podawane z układu nadrzędnego. 
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Konwerter RS232/RS485

Rys. 8. Zdjęcie układu konwertera

Rys. 9. Schemat blokowy konwertera RS232/RS485
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Dla szerszego wykorzystania pulpitu opracowana została przejściówka RS232/
RS485 (rys. 9 i 10). Umożliwia ona podłączenie układu z wyprowadzonym interfej-
sem RS232, do układu komunikującego się przez RS4855. Wykorzystano w niej układ 
MAX3227E. Umożliwia on dwukierunkową komunikację do 1 Mb/s (standardowy 
MAX232a — 200 Kb/s). Układ wymaga podania zewnętrznego zasilania: 9-24 V DC. 

Rys. 10. Widok konwertera RS232/RS485
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Dla potrzeb szybkiej komunikacji z komputerem opracowana została przej-
ściówka USB/RS485. Wykorzystano w niej układ FT232BM fi rmy FTDI. Jest to 
scalony konwerter umożliwiający dwukierunkową wymianę danych pomiędzy 
układami wyposażonymi w klasyczny interfejs UART, a dowolnym komputerem 
z wbudowanym interfejsem USB i zainstalowanym jednym z następujących sys-
temów operacyjnych: Windows (wszystkie wersje oprócz 95), Linux, OS8 i OS9 
(Apple). Szybkość przesyłania danych mieści się w przedziale od 300 bd do 3 Mbd, 
a wyrównanie potencjalnych różnic w prędkościach nadawania i odbioru danych 
ułatwiają bufory danych: o pojemności 128Bit w kierunku USB >RS232 i 384 
w kierunku RS232— >USB. 

Zewnętrzny Układ Mikroprocesorowy (ZUM) 
 

 
Rys. 11. Widok układu ZUM

Zewnętrzny Układ Mikroprocesorowy został zaprojektowany do współpracy 
z układami mikroprocesorowymi. Pozwala on na odbiór przebiegów w postaci 
cyfrowej po interfejsie szeregowym RS485 lub równoległym i zapisywanie da-
nych do kart multimedialnych SD/MMC, o pojemności do 2 GB. Format zapisu 
danych jest zgodny z systemem zapisu plików FAT12/16 i dlatego do odczytu 
wystarczy standardowy czytnik kart SD/MMC. Dane są zapisywane do plików 
tekstowych w postaci binarnej lub trybie ASCII. Rozmiar plików ograniczony jest 
do rozmiarów karty. Dane otrzymane portem równoległym mogą być przesłane 
do innych układów przez port szeregowy z szybkością do 2 Mb/s wykorzystując 
interfejs RS485.

Artykuł wpłynął do redakcji 8.05.2008 r. Zweryfi kowaną wersję po recenzji otrzymano w maju 2008 r.
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Digital signal registration of microprocessor controlled systems
Abstract. Th e paper presents description and architecture of a Digital Signal Registrator. 
Th e soft ware for the registrator which allows us to receive, observe, and analyse the data from an external 
microprocessor device is described. Also auxiliary devices used for data recordimg are depicted.
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