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ZASTOSOWANIE SYSTEMU COMPACTRIO DO POMIARÓW  

I STEROWANIA W LABORATORIUM METROLOGII 

 

W artykule przedstawiono opis stanowiska dydaktycznego wykorzystującego system CompactRIO do wykonywania pomia-

rów i sterowania elementami stanowiska. Opisano program napisany w środowisku LabVIEW do sterowania aparaturą po-

miarową za pomocą systemu CompactRIO oraz wykonywania analizy wyników pomiaru w czasie rzeczywistym. Opisane sta-

nowisko dydaktyczne przeznaczone jest do badania skuteczności wibroizolacji. Przedstawiono również przykładowe wyniki 

działania stanowiska. 

 

WSTĘP 

Sterowniki przemysłowe [1] - PAC (ang. Programmable Auto-
mation Controller), które pojawiły się w odpowiedzi na stale rosnące 
potrzeby związane z obsługą systemów sterowania przemysłowego 
łączą w sobie wytrzymałość i odporność sterowników PLC (ang. 
Programmable Logic Controller) z funkcjonalnością komputerów 
osobistych. Umożliwiają one na drodze programowej realizację 
zaawansowanych algorytmów sterowania, przetwarzania zareje-
strowanych sygnałów pomiarowych i komunikację z innymi elemen-
tami systemów pomiarowych i sterowania. 

CompactRIO [2] jest to system czasu rzeczywistego zaprojek-
towany z myślą o zastosowaniach przemysłowych składający się z 
sterownika i wymiennych modułów wejść-wyjść cyfrowych oraz 
analogowych. Sterownik cRIO sprawdza się najlepiej w miejscach, 
gdzie niezbędna jest wysoka niezawodność, wydajność oraz praca 
w czasie rzeczywistym. Przemysłowa obudowa CompactRIO zawie-
ra wbudowany układ FPGA, który łączy się w bezpośredni sposób z 
modułami I/O (wejścia/wyjścia). Programowanie układów FPGA 
oraz aplikacji czasu rzeczywistego jest możliwe dzięki użyciu 
LabVIEW [3].  

Różnorodne moduły I/O pozwalają na kondycjonowanie sygna-
łów pomiarowych z różnego typu czujników, sterowanie elementami 
wykonawczymi lub wyminę informacji poprzez typowe interfejsy 
cyfrowe. Dzięki wymienności modułów I/O oraz możliwości tworze-
nia własnego oprogramowania CompactRIO posiada znaczną 
elastyczność zastosowań, między innymi do automatyzacji pomia-
rów zwłaszcza tych wymagających przeprowadzenia złożonej anali-
zy wyników [4, 5].  

1. OPIS STANOWISKA DO ANALIZY SKUTECZNOŚCI 
WIBROIZOLACJI  

Aby tłumić drgania wywołane przez maszyny stosuje się mię-
dzy innymi wibroizolatory [6, 7, 8], które minimalizują negatywne 
skutki drgań przez izolowanie drgającego urządzenia od podłoża, 
na którym jest osadzone (tzw. wibroizolacja czynna). CompactRIO 
został zastosowany do wykonywania pomiarów oraz gromadzenia 
danych na stanowisku laboratoryjnym przeznaczonym do analizy 
skuteczności wibroizolacji. Źródłem drgań na stanowisku jest silnik 
prądu zmiennego 0,12 kW z zamocowaną mimośrodowo masą na 
wale silnika. Stanowisko pozwala na ocenę właściwości dowolnego 

materiału użytego jako wibroizolator umieszczony między urządze-
niem a jego podstawą.  

 
Rys. 1. Schemat stanowiska do analizy skuteczności wibroizolacji: 
1- CompactRIO z modułem przetwornika AC (9223) i modułem 
przekaźnika (9481), 2 – silnik elektryczny, 3 – wibroizolacja,  
4 – przemiennik częstotliwości, 5 – czujnik drgań, 6 – wzmacniacz, 
7 – komputer z oprogramowaniem 

 
W stanowisku badawczym (rys.1, 2) wykorzystano system 

Compact RIO 9024  wyposażony w moduły Ni9223 oraz NI9481. 
Moduł  NI9223 jest 4 kanałowym 16 bitowym  przetwornikiem ana-
logowo cyfrowym o maksymalnej częstotliwości próbkowania 1MS/s 
i służy do rejestracji drgań. Natomiast moduł NI9481 zawiera 4 
wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane do sterowania prędkością 
silnika poprzez przemiennik częstotliwości. Dzięki temu pomiary 
drgań można wykonywać dla prędkości obrotowych silnika, które 
można nastawiać od 250 do do 1750 obr/min z krokiem 250 
obr/min. Do pomiaru drgań pionowych występujących na podstawie 
silnika oraz na podłożu obok stanowiska wykorzystano dwa czujniki 
przyspieszeń typu 4504A współpracujące ze wzmacniaczem 
NEXUS 2693-A-0S2 firmy Bruel & Kjaer. 

Programu napisany w LabVIEW pozwala na sterowanie silni-
kiem oraz jednoczesną rejestrację i wyznaczenie widm drgań w 
kierunku pionowym występujących na podstawie silnika oraz na 
podłożu obok stanowiska. 
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Rys. 2. Stanowisko do analizy skuteczności wibroizolacji 

 
Po uruchomieniu pomiarów równocześnie rejestrowane są 

przebiegi drgań na podstawie silnika z1 i na podłożu stanowiska z2. 
Zgromadzenie zadanej liczby próbek uruchamia cykliczne wykony-
wanie spektralnej analizy pasmowej obu przebiegów drgań oraz 
obliczanie ich wartości skutecznych wraz z prezentacją uzyskanych 
wyników na panelu użytkownika. W celu obliczenia funkcji tłumienia 
wibroizolacji amplitudy składowych widma z2 są dzielone przez 
odpowiednie amplitudy składowych widma z1 i prezentowane w 
skali logarytmicznej również na panelu użytkownika. Tłumienie dla 
każdego pasma częstotliwościowego w widmie obliczane jest jako 
stosunek amplitudy przyspieszeń na podłożu stanowiska do ampli-
tudy przyspieszeń na podstawie silnika (1). 
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Prezentowane na ekranie widma można zapisać w zbiorze tek-

stowym. W programie dodatkowo obliczane są wartości skuteczne 
(RMS) w [m/s2] dla obu przebiegów z1 i z2 o raz ich stosunek z2/ z1 w 
skali decybelowej, który może być traktowany jako sumaryczna 
wartość tłumienia wprowadzanego przez wibroizolację. 

2. OPIS PROGRAMU W LABVIEW  

Program do obsługi stanowiska przez sterownik CompactRIO 
składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to program dla 
układu FPGA realizującego obsługę poszczególnych modułów I/O 
sterownika w czasie rzeczywistym, który po kompilacji zapisywany 
jest w matrycy FPGA. Druga część to aplikacja operatorska uru-
chamiana na komputerze w systemie Microsoft Windows. Na rys. 3 
przedstawiono okno projektu programu do obsługi stanowiska.  

 

 
Rys. 3. Okno projektu programu do obsługi stanowiska dydaktycz-
nego  

 
W strukturze sterownika cRIO widoczny program obsługi układu 

FPGA – „FIFO_drg_obr.vi” i aplikacja systemu czasu rzeczywistego 
„AIO_9223.vi”. Aplikacja operatorska ze zdalnym graficznym pane-
lem użytkownika i funkcjami zaawansowanej analizy danych nosi 
nazwę „3Nexus_2kan_WL.vi”. 

Program obsługi układu FPGA pozwala na obsługę analogo-
wych wejść modułu NI9223 z maksymalną częstotliwością 1MS/s 
dzięki wykorzystaniu bufora FIFO. W programie tym realizowana 
jest również obsługa cyfrowych wyjść modułu NI9481 wykorzysty-
wanych do sterowania prędkością silnika. 

Najważniejszym elementem programu jest aplikacja operator-
ska „3Nexus_2kan_WL.vi”, której panel użytkownika ilustruje rys. 4., 
a diagram blokowy rys. 5, 6, 7.  

Na panelu użytkownika znajdują się elementy pozwalające na 
wybór wzmocnienia wzmacniacza drgań, wyboru prędkości silnika, 
zadawanie długości i częstotliwości próbkowania sygnałów drgań, 
przyciski uruchamiania rejestracji, zakończenia działania programu i 
zapisu wyników analizy częstotliwościowej do pliku. Z panelu użyt-
kownika można również przy pomocy odpowiednich elementów 
kontrolnych ustawiać względne szerokości filtrów analizujących w 
analizie spektralnej sygnałów drgań (1/24, 1/12, 1/6, 1/3, 1 oktawy), 
dolną i górną granicę zakresu wykonywanej analizy częstotliwo-
ściowej. 

Wyniki pomiarów i analizy na bieżąco można śledzić na wykre-
sach: wartości skutecznych obu sygnałów drgań, zarejestrowanych 
przebiegów czasowych drgań, widm pasmowych drgań zmierzo-
nych oboma czujnikami, widma pasmowego funkcji tłumienia. Jed-
nocześnie prezentowane są wartości skuteczne drgań sygnałów z1, 
z2 oraz ich względny stosunek. 

Program obsługi stanowiska dydaktycznego realizowany jest w 
sekwencji trzech zasadniczych kroków powtarzanych cyklicznie. Po 
inicjalizacji odwołania do matrycy FPGA wykonywana jest (rys. 5) 
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Rys. 4. Panel użytkownika aplikacji operatorskiej „3Nexus_ 
2kan_WL.vi”  

 
pętla warunkowa „While Loop”, której warunkiem zakończenia jest 
wciśnięcie przycisku „Start pomiarów”. W oczekiwaniu na to zdarze-
nie obsługiwane są elementy kontrolne służące do zadawania pręd-
kości silnika, parametrów rejestracji drgań (wzmocnienia, liczby i 
częstotliwość próbkowania), parametrów analizy spektralnej (zakres 
i szerokości filtrów). Wybranie przycisku „ZAPIS WYNIKÓW” uru-
chamia zapis poprzednich wyników analizy częstotliwościowej 
widocznych na wykresach widm do pliku w postaci tekstowej.  

Druga część programu realizowana po uruchomieniu pomiarów 
przedstawiona została na rys. 6. W tej sekwencji programu wywoły-
wany jest podprogram „AIO_9223 (SubVI).vi” realizujący rejestrację 
i transmisję z wejść modułu NI9223 zadanej liczby próbek obu 
sygnałów drgań. Zarejestrowane przebiegi napięciowe następnie są 
przeliczane na wartości przyspieszeń i odpowiednio porządkowane 
w celu ich wyświetlenia na wykresie czasowym i przekazania do 
analizy spektralnej. W trzeciej sekwencji programu przedstawionej 
na rys. 7. wykonywana jest spektralna analiza pasmowa obu prze  

 
Rys. 5. Część pierwsza diagramu blokowego aplikacji operatorskiej 
„3Nexus_2kan_WL.vi”  

 
Rys. 6. Część druga diagramu blokowego aplikacji operatorskiej 
„3Nexus_2kan_WL.vi” 
 
biegów drgań oraz obliczane ich wartości skuteczne wraz z prezen-
tacją uzyskanych wyników na panelu użytkownika. W celu oblicze-
nia funkcji tłumienia wibroizolacji amplitudy składowych widma z2 są 
dzielone przez odpowiednie amplitudy składowych widma z1 i pre-
zentowane w skali logarytmicznej również na panelu użytkownika.  

 
Rys. 7. Część trzecia diagramu blokowego aplikacji operatorskiej 
„3Nexus_2kan_WL.vi”  
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3. PRZYKŁADOWE WYNIKI DZIAŁANIA STANOWISKA  

Rysunek 8 ilustruje różnice w wynikach pomiarów uzyskane w 
dwóch przypadkach – pierwszy przy braku wibroizolacji i drugi po 
zastosowaniu materiału wibroizolacyjnego dla silnika obracającego 
się z prędkością 1500 obr/min. 

 

 
Rys. 8. Porównanie wyniki pomiarów dla prędkości silnika równej  
1500 obr/min bez i z wibroizolacją  

 
Analizując otrzymane wyniki pomiarów możemy zauważyć, że 

zastosowanie wibroizolacji zwiększa tłumienie drgań do poziomu   
-42,32 dB w porównaniu do przypadku bez zastosowania materiału 
tłumiącego -30,16 dB, czyli różnica w tłumieniu wyniosła ponad 12 
dB, co potwierdza skuteczności wibroizolacji.  

Wykorzystanie bogatych możliwości analizy danych istnieją-
cych w środowisku LabVIEW pozwoliło na wykonanie pasmowej 
analizy częstotliwościowej obu przebiegów drgań oraz natychmia-
stowe wyznaczenie charakterystyki badanego wibroizolatora. Na 
pokazanym przykładzie widoczne jest, że największą skuteczność 
(minimum na niebieskim wykresie) wibroizolacja posiada w paśmie 
o największej amplitudzie drgań. Oczywiście taką analizę można 
znacznie poszerzyć zmieniając badany zakres częstotliwości drgań 
oraz używając filtrów o innych względnych szerokościach czy też 
zmieniając długość badanego przedziału czasowego.  

Przedstawione stanowisko może być również wykorzystane do 
ilustracji jak częstotliwość próbkowania i długość rejestracji rzeczy-
wistego sygnału pomiarowego wpływa na rozdzielczość częstotli-
wościową wyników analizy widmowej.   

PODSUMOWANIE 

Cel niniejszej pracy jakim było zbudowanie stanowiska badaw-
czego wykorzystującego system CompactRIO do pomiarów i stero-
wania w laboratorium metrologii został w pełni osiągnięty. Zastoso-
wanie systemu CompactRIO wraz z modułami oraz oprogramowa-
niem LabVIEW umożliwiło zbudowanie funkcjonalnego stanowiska 
umożliwiającego sterowanie prędkością silnika elektrycznego oraz 
wykonywanie pomiarów i zapisywanie ich wyników za pośrednic-
twem graficznego interfejsu komunikacyjnego uruchomionego na 
komputerze.  

Wstępne testy stanowiska potwierdzają jego dydaktyczną 
przydatność. Uruchomione stanowisko może być udoskonalone 
przez wprowadzenie dodatkowych elementów pozwalających na 
płynną regulację prędkości silnika jak również umożliwienie bezpo-
średniej komunikacji między wzmacniaczem sygnału drgań a ste-
rownikiem cRIO w celu zdalnego przekazywania nastaw do wzmac-
niacza przez port RS232.  
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Application of the compactRIO system to measurements  
and control in metrology laboratory  

This paper present didactic stand using compact RIO 

system to measurements and control of the stand. Described 

a program developed in LabVIEW to control the measure-

ments apparatus using CompactRIO system and perform the 

analysis of measurement results in real time. The didactic 

stand is designed to study the effectiveness of vibration isola-

tion. It also presents examples of the results of the stand. 
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