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W artykule opisano budowę i działanie wirtualnego przyrządu pomiarowego służącego 
do rejestracji sygnałów dźwiękowych. Nośnikiem informacji jest modulowane falą 
akustyczną światło z lasera półprzewodnikowego. W pracy opisano poszczególne elementy 
wchodzące w skład przyrządu oraz aplikację sterującą jego działaniem. Aplikacja została 
napisana w środowisku programistycznym LabVIEW. Jest ona narzędziem, które może być 
wykorzystywane do pozyskiwania, interpretacji, odtwarzania oraz analizy sygnałów 
dźwiękowych. Zrealizowany etap prac potwierdzony został przykładowymi pomiarami. 
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1. WPROWADZENIE 
 

Technika rejestracji fali akustycznej z wykorzystaniem światła lasera jest 
alternatywą do rozwiązań, w których stosuje się tradycyjny mikrofon. Nie jest 
jednak tak powszechnie stosowana. Rozważając praktyczną realizację układu 
pomiarowego należy zwrócić uwagę na szereg czynników, które związane są m.in. 
ze specyfiką sygnału pomiarowego jako nośnika informacji oraz właściwościami 
optycznymi zestawianego kanału pomiarowego. Należą do nich: rozpraszanie i 
pochłanianie promieniowania optycznego w torze pomiarowym, odległość, kąt 
padania, kąt odbicia światła laserowego pomiędzy nadajnikiem, źródłem dźwięku 
(powierzchnią odbijającą) i odbiornikiem itd. Są to czynniki, które ze względów 
metrologicznych mają znaczenie gdyż wpływają na wartość i jednocześnie jakość 
rejestrowanego sygnału. 

W niniejszym artykule opisany został pierwszy (początkowy) etap prac, który 
związany jest z wykonaniem wirtualnego przyrządu pomiarowego do rejestracji i 
analizy sygnałów akustycznych, których nośnikiem będzie odbite od źródła 
dźwięku promieniowanie optyczne (światło z lasera półprzewodnikowego). 
 
 



Zbigniew Krawiecki, Dariusz Gloger 
 
 

18 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Przyjęto, że konstruowany przyrząd będzie wykonany jako mobilne stanowisko 
pomiarowe. Wobec tego urządzenia zastosowane do budowy powinny posiadać 
własne zasilanie np. z baterii lub akumulatora. Dodatkowo przewiduje się 
możliwość ich zasilania także z sieci energetycznej. Sterowanie będzie realizowane 
z poziomu komputera PC i najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest 
zastosowanie jednostki mobilnej (laptopa) oraz wykorzystanie komunikacji z 
urządzeniami peryferyjnymi w oparciu o dostępne magistrale. Komputer PC z 
napisanym oprogramowaniem sterującym będzie pełnił funkcję kontrolera, tzn. 
jednostki nadzorującej działanie wirtualnego przyrządu z funkcją wyzwalania 
pomiarów. Urządzenia peryferyjne będą tworzyły funkcjonalnie dwa bloki: jeden 
odpowiedzialny za sterowanie diodą laserową czyli będzie to blok nadajnika i 
drugi pełniący funkcję odbiornika sygnału. Przewiduje się, że sprzętowo blok 
nadajnika promieniowania optycznego zostanie zrealizowany z diody laserowej z 
układem kontrolno-sterującym. Układ ten będzie sterowany (wyzwalany) 
zewnętrznym sygnałem. Natomiast blok odbiornika sygnału będą tworzyły: 
detektor promieniowania optycznego, przedwzmacniacz sygnału, filtr 
dolnoprzepustowy i karta pomiarowa. Schemat blokowy takiego stanowiska 
(wirtualnego przyrządu pomiarowego) został przedstawiony na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy wirtualnego przyrządu pomiarowego 
 

Na obecnym etapie uruchamiania przyrządu pomiarowego pewne elementy 
budowy zostaną uproszczone tzn. pominięty zostanie w części nadawczej układ 
kontrolno-sterujący z diodą laserową a w to miejsce zostanie wykorzystany typowy 
wskaźnik laserowy. Przyjęto, że pomiary sygnałów będą wykonywane dla 
stosunkowo niewielkich odległości, nie przekraczających 1 m między nadajnikiem 
a źródłem dźwięku oraz między źródłem dźwięku i fotodetektorem. 
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Aplikacja sterująca pracą stanowiska powinna umożliwiać rejestrację „surowych” 
wyników pomiarów do pliku tzn. próbek sygnału, rejestrację pliku muzycznego z 
rozszerzeniem wav oraz późniejszy odczyt tych danych. Wyniki pomiarów kartą 
DAQ powinny być prezentowane na wyświetlaczu graficznym w funkcji czasu. 
Program powinien z zarejestrowanych próbek wyznaczyć wartość maksymalną, 
minimalną i skuteczną napięcia oraz poziom sygnału w decybelach. Wśród 
dodatkowych funkcji przewiduje się analizę sygnału z zastosowaniem transformaty 
FFT, wyznaczenia widma tercjowego i oktawowego rejestrowanego sygnału. 
 

3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA STANOWISKA 
 

W oparciu o przyjęte założenia zbudowane zostało stanowisko i napisana 
aplikacja do jego obsługi. Komputer z aplikacją steruje działaniem karty 
pomiarowej, która pełni funkcję urządzenia rejestrującego sygnał pomiarowy. 
Zastosowany został model karty NI-USB 6210 firmy National Instruments [2]. Jest 
to karta, którą producent wyposażył w 16 bitowy przetwornik A/C o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 250 kS/s, 16 analogowych multipleksowanych 
kanałów pomiarowych, 2 wyjścia analogowe, 4 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia 
cyfrowe. Do rejestracji sygnału wykorzystany został jeden z kanałów analogowych 
karty, przy czym jego numer jest ważny przy zmianie połączeń w układzie. Pomiar 
sygnału może być wykonywany na jednym z czterech zakresów pomiarowych 
karty: ±0,2 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V. Niedokładność pomiaru wyznaczona dla pełnej 
skali najmniejszego zakresu pomiarowego wynosi Δ = ± 0,088 mV a dla zakresu 
największego Δ = ± 2,69 mV. Komunikacja między komputerem PC (kontrolerem) 
a kartą jest realizowana z użyciem magistrali USB 2. Do obsługi magistrali 
komunikacyjnej wykorzystano sterowniki zastosowanego środowiska 
programistycznego. Konfiguracja ustawień parametrów przetwarzania i pracy karty 
jest wykonywana programowo. 

Jako źródło promieniowania optycznego wykorzystano typowy wskaźnik 
laserowy, który składa się z lasera półprzewodnikowego o mocy 1 mW, 
emitującego światło barwy czerwonej w zakresie długości fali od 650 nm do 
670 nm i układu optycznego z soczewką skupiającą (kolimatorem). Detektorem 
jest fotodioda BPW34 pracująca w zakresie długości fali od 430 nm do 1100 nm, z 
maksymalną czułością dla długości fali 900 nm. Pole powierzchni światłoczułej tej 
fotodiody wynosi 7,5 mm2 a kąt detekcji φ = ±65°[3]. Dodatkowo, wyłącznie do 
celów testowych, na stanowisku jako powierzchnia odbijająca została 
przygotowana z polichlorku winylu membrana o grubości 0,15 mm. Jest 
bezbarwna, z obu stron posiada połyskująca powierzchnię. Została zamocowana na 
statywie i osadzona w okrągłej aluminiowej ramce o średnicy 160 mm. 

Źródłem dźwięku, również do celów testowych, jest wysokiej klasy głośnik 
stosowany jako monitor studyjny M1Active MKII, firmy Alesis, o paśmie 
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przenoszenia mieszczącym się w zakresie od 40 Hz do 23,5 kHz [6]. Układ 
fotodetektora (fotodioda z szeregowo połączonym rezystorem) zamienia padające 
na powierzchnię światłoczułą fotodiody promieniowanie optyczne na sygnał 
elektryczny. Do wstępnej obróbki odebranego sygnału zastosowano 
przedwzmacniacz i filtr dolnoprzepustowy. Urządzenie zostało zaprojektowane, 
wykonane i przebadane eksperymentalnie [5]. Wyniki testów wskazują, że 
przedwzmacniacz charakteryzuje się bardzo dobrą transmisją sygnału w szerokim 
paśmie częstotliwości słyszalnych od 20 Hz do 20 kHz oraz małymi szumami 
własnymi układu przy dużym wzmocnieniu. 

Na rys. 2 przedstawiono widok wykonanego stanowiska pomiarowego. 
 

 
 

Rys. 2. Widok wykonanego stanowiska pomiarowego, gdzie: a) wskaźnik laserowy, b) fotodetektor, 
c) membrana, d) źródło dźwięku, e) przedwzmacniacz sygnału, f) karta pomiarowa,  

g) komputer z aplikacją w LabVIEW 
 

Położenie źródła światła i detektora promieniowania optycznego względem 
zbudowanej membrany zostało dobrane doświadczalnie. Przy wyłączonym źródle 
dźwięku, odbite od powierzchni membrany światło z lasera tworzy plamkę na 
powierzchni światłoczułej fotodiody. Wzajemne położenie elementów w układzie 
optycznym dobrano tak, aby plamka w możliwie największym stopniu obejmowała 
powierzchnię fotodiody. Dźwięk z głośnika gdy dociera do umieszczonej przed 
nim dodatkowej membrany wprawia ją w drgania. Odbita od drgającej membrany 
wiązka światła laserowego zaczyna zmieniać swoje położenie jednocześnie 
zmieniając pole oświetlanej powierzchni fotodiody. Wywołuje to zmianę prądu 
płynącego przez fotodiodę i jednocześnie zmianę napięcia na włączonym w szereg 
rezystorze. W dalszej kolejności sygnał jest odpowiednio wzmocniony w 
przedwzmacniaczu, odfiltrowany przy użyciu filtru dolnoprzepustowego i 
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doprowadzony do wejścia analogowego karty pomiarowej. Za pomocą aplikacji 
sterującej stanowiskiem uruchomiona zostaje rejestracja sygnału, który możemy 
nazywać sygnałem audio, ponieważ odwzorowuje dźwięk i mieści się w granicach 
częstotliwości słyszalnych. Sygnał ten może zostać zapisany do popularnego 
formatu muzycznego wav lub pliku z rozszerzeniem tdms, który zawiera dane o 
zarejestrowanych próbkach. 
 

4. APLIKACJA STERUJĄCA PRZYRZĄDEM 
 

Oprogramowanie zostało napisane w środowisku LabVIEW firmy National 
Instruments [1, 7]. W algorytmie aplikacji wyodrębnione zostały cztery 
podstawowe moduły: moduł do sterowania kartą pomiarową, moduł do rejestracji 
wyników pomiarów, moduł do odczytu wyników z pliku, moduł przetwarzania i 
analizy wyników pomiarów. 

Moduł do sterowania kartą pomiarową wykorzystuje dostępny w środowisku 
LabVIEW kreator konfiguracji zadania pomiarowego. Kreator ten obsługuje „rodzinę” 
kart wielofunkcyjnych oznaczonych symbolem DAQmx i umożliwia ustawienie 
wybranych parametrów pracy karty DAQ. W swojej strukturze ma zaimplementowane 
algorytmy pomiaru różnych wielkości np. napięcia, temperatury, odkształceń 
(naprężeń), prądu, rezystancji, częstotliwości, położenia, wibracji, natężenia dźwięku 
itd. Okno dialogowe kreatora zostało przedstawione na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Okno dialogowe kreatora zadania pomiarowego dla wielofunkcyjnych kart DAQmx 
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W związku z tym, że kreator przystosowany został do obsługi znacznej grupy kart 
pomiarowych niektóre z wyświetlonych wielkości nie są obsługiwane przez 
zastosowany model karty. W prezentowanym rozwiązaniu wirtualnego przyrządu 
zadanie pomiarowe skonfigurowano na pomiar napięcia, do którego „przypisany” 
został wirtualny kanał pomiarowy. W kolejnym oknie dialogowym możliwa jest 
zmiana częstotliwości próbkowania (1), liczby zbieranych próbek (2), zakresu 
mierzonego sygnału (3), trybu pracy wzmacniacza programowalnego w karcie (4). 
Parametry te są ustawiane w panelu konfiguracyjnym przedstawionym na rysunku 4. 
Zamieszczone na rysunku wartości parametrów są to nastawy standardowe ustawione 
przez producenta sprzętu i możliwa jest ich zmiana w trakcie realizacji pomiarów. 
 

 
 

Rys. 4. Panel konfiguracji parametrów przetwarzania sygnału i pracy karty DAQ 
 

Przyjęto częstotliwość próbkowania o takiej wartości, która jest powszechnie 
stosowana w cyfrowych urządzeniach rejestrujących tzn. 44100 S/s. Natomiast 
liczba próbek będzie ulegała zmianie w zależności od czasu rejestracji. 

W aplikacji oprócz funkcji, które zarządzają stanowiskiem zaimplementowano 
algorytmy wyznaczania: wartości maksymalnej, minimalnej i wartość skutecznej 
napięcia. Wartość skuteczna napięcia obliczana jest zgodnie z zależnością (1): 
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gdzie: n oznacza numer próbki pomiarowej o wartości chwilowej napięcia ui. 

Na rysunku 5 przedstawiono panel programu do odczytu danych z pliku z 
prezentacją wyników w formie graficznej w postaci przebiegu czasowego i widma 
częstotliwościowego. Pozostałe wymienione w pracy funkcje pomiarowe są 
dostępne na kolejnych panelach aplikacji. 
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Rys. 5. Panel programu do odczytu danych z pliku 
 

Widoczny na rysunku 5 wynik przykładowego pomiaru jest to sygnał 
zarejestrowany przy użyciu wykonanego wirtualnego przyrządu pomiarowego gdy 
do głośnika M1Active MKII doprowadzony został przebieg sinusoidalny o 
częstotliwości 1 kHz. Widoczne zniekształcenia obwiedni sygnału, które są 
dodatkowo potwierdzone występowaniem składowych harmonicznych (analiza 
FFT), prawdopodobnie wynikają z właściwości fizycznych zastosowanej na 
stanowisku membrany, stopnia jej naprężenia w aluminiowej ramce, właściwości 
akustycznych otoczenia itd. Przypuszcza się, że w wyniku dalszych prac będzie 
możliwa modyfikacja stanowiska w celu poprawy właściwości metrologicznych 
tak, aby ograniczyć wpływ tych elementów, które powodują zniekształcenie 
sygnału w torze pomiarowym. 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

Opisany w pracy wirtualny przyrząd pomiarowy został wykonany z 
zastosowaniem nowoczesnych technik, w których do budowy stanowisk 
pomiarowych wykorzystuje się elementy sprzętowe i programowe. Podstawowym 
jego przeznaczeniem jest pomiar sygnałów akustycznych z wykorzystaniem 
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światła laserowego jako nośnika informacji dźwiękowej w układzie laser-
membrana-fotodetektor. Przewiduje się, że zastosowania mogą być szersze jak np.: 
wykrywanie drgań, wibracji, prędkości wirowania ruchomych elementów maszyn 
itd. Napisana w środowisku LabVIEW aplikacja działa poprawnie i umożliwia 
konfigurację karty pomiarowej, rejestrację wyników pomiarów do pliku, odczyt 
wyników z pliku oraz przetwarzanie i ich analizę. Przeprowadzone zostały 
przykładowe pomiary w celu sprawdzenia poprawności działania przyrządu. 

Na dalszym etapie prac przewiduje się wykonanie serii pomiarów dla różnych 
membran i różnych sygnałów testowych, przeprowadzenie pomiaru sygnału w 
funkcji jego częstotliwości, wykonanie badań porównawczych z zastosowaniem 
analizatora sygnałów akustycznych XL2 firmy NTI. 
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VIRTUAL MEASURING INSTRUMENT FOR RECORDING SOUND SIGNAL 
WITH THE USE OF SEMICONDUCTOR LASER LIGHT 

 
This paper describes the structure and operation of a virtual measuring instrument 

designed to record sound signals. The light beam coming from a semiconductor laser, 
modulated by acoustic wave is the information carrier. All the particular elements of the 
instrument and the application controlling its operation are presented. The application was 
created in the LabVIEW software environment. It is a tool that can be used in order to 
obtain, interpret, play and analyze the sound signals. The achieved stage of the work has 
been confirmed with the selected measurements. 


