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POMIARY PARAMETRÓW I FUNKCJONAŁÓW SYGNAŁÓW 

PODSTAWY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 
POMIAROWYCH 

 
I. Cel �wiczenia 

Celem �wiczenia jest przeprowadzenie cyfrowej rejestracji sygnału okresowego z generatora funkcyjnego za 
pomoc� modułu DAQ oraz wyznaczenie parametrów i funkcjonałów na podstawie cyfrowej reprezentacji tego 
sygnału.  
 

II. Zagadnienia 
1. Operacja próbkowania równomiernego, warunek Shannona-Kotielnikowa, aliasing. 
2. Operacja kwantowania (charakterystyka układu kwantuj�cego, rozdzielczo��, bł�d kwantowania). 
3. Definicje parametrów sygnału okresowego opisanego funkcj� czasu, tj. warto�ci: skutecznej, �redniej, 
�redniej wyprostowanej, szczytowej, mi�dzyszczytowej; definicja współczynnika kształtu i współczynnika 
szczytu. 

4. Widmo sygnału okresowego. 
 

III. Program �wiczenia 
1. Sygnał sinusoidalny z generatora funkcyjnego podł�czy� do woltomierza cyfrowego napi�cia zmiennego i 

ustawi� nast�puj�ce parametry sygnału: 
- warto�� skuteczna  1 V   
- składowa stała  0 V (ang. offset) 
- warto�� cz�stotliwo�ci fo z przedziału (40Hz÷1kHz) - np. 100 Hz. 
Wł�czy� zasilanie komputera, a nast�pnie podł�czy� do gniazda USB moduł do akwizycji danych (DAQ). 
Poprawne podł�czenie modułu DAQ z komputerem sygnalizuje �wiec�ca dioda zielona. Moduł DAQ 
zawiera 14-bitowy przetwornik A/C o zakresie pomiarowym ± 10 V. Nast�pnie sygnał z generatora 
funkcyjnego nale�y podł�czy� (za pomoc� przewodu BNC) do jednego z 8 wej�� analogowych modułu 
DAQ (np. AI2, tj. Analog Input No 2).  
Potem trzeba otworzy�  program (opracowany w �rodowisku LabVIEW) o nazwie 
Wirtualny_woltomierz.vi, który umo�liwia cyfrow� rejestracj� analogowego sygnału napi�ciowego oraz 
wyznacza ró�ne parametry i funkcjonały na podstawie zbioru próbek reprezentuj�cych ten sygnał.  
Przed uruchomieniem programu nale�y skonfigurowa� moduł do obsługi DAQ wg instrukcji (patrz 
zał�cznik).  
Po wykonaniu konfiguracji na panelu frontowym u�ytkownik musi wpisa� warto�� cz�stotliwo�ci 
próbkowania fs (mniejsz� ni� 10 kHz) oraz liczb� próbek, która zostanie zarejestrowana (np. liczb� próbek, 
która zostanie zebrana w czasie 1 s podczas próbkowania z zadan� cz�stotliwo�ci� fs).  
Aplikacj� Wirtualny_woltomierz.vi uruchamia si� za pomoc� „pojedynczej strzałki” (pasek menu 
programu). W przypadku zmiany warto�ci cz�stotliwo�ci próbkowania i liczby rejestrowanych próbek nale�y 
zawsze zatrzyma� program (naciskaj�c wirtualny ”czerwony guzik” umieszczony na pasku menu 
programu). Po wprowadzeniu zmian trzeba ponownie uruchomi� aplikacj� za pomoc� „pojedynczej 
strzałki”. Pobieranie próbek sygnału odbywa si� dopiero po naci�ni�ciu wirtualnego przycisku 
„REJESTRACJA”. 
W czasie �wiczenia nale�y zarejestrowa� kilkakrotnie ten sam sygnał sinusoidalny o cz�stotliwo�ci fo 
przyjmuj�c ró�ne warto�ci cz�stotliwo�ci próbkowania (np. 2⋅fmax, 5⋅fmax , 10⋅fmax, gdzie fmax to najwi�ksza 
cz�stotliwo�� w widmie próbkowanego sygnału, a w przypadku sygnału sinusoidalnego fmax = fo). 
Zapisa� wnioski. Zwróci� uwag�, czy cz�stotliwo�� próbkowania spełnia kryterium Shannona–
Kotielnikowa. Skomentowa� wymaganie, wg którego dla sygnału sinusoidalnego trzeba pobiera� co 
najmniej 5 próbek na okres T. 

2. Wykona� pomiary napi�cia zmiennego (o parametrach ustawionych wg punktu 1) dla przebiegów:  
  a) sinusoidalnego, 
  b) prostok�tnego,   
  c) trójk�tnego 

 za pomoc� woltomierza z przetwornikiem warto�ci skutecznej VTRMS oraz woltomierza wirtualnego. Wyniki 
zapisa� w tabeli. Porówna� uzyskane warto�ci kk , ks z warto�ciami teoretycznymi znamiennymi dla danego 
przebiegu. Zapisa� wnioski odno�nie widma amplitudowego ka�dego z tych sygnałów. 
  
Oznaczenia:  

 f  - cz�stotliwo�� podstawowa badanego sygnału 
 fs  - przyj�ta cz�stotliwo�� próbkowania  
 VTRMS  - cyfrowy woltomierz napi�cia zmiennego tzw. TRMS 



 U, URMS - warto�� skuteczna napi�cia  
 Up

+ , Up
-  - warto�� szczytowa napi�cia  

 Upp - warto�� mi�dzyszczytowa napi�cia  
 UAVGABS - warto�� �rednia wyprostowana (prostowanie dwupołówkowe) 
 kk - współczynnik kształtu 
 ks - współczynnik szczytu 
 

Wyniki pomiarów parametrów i funkcjonałów sygnałów napi�ciowych  
o ró�nych kształtach i o cz�stotliwo�ci podstawowej   f=  …… Hz 
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IV. Wnioski 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Pytania kontrolne 
1. Na czym polega aliasing i jak go unikn��? 
2. Narysowa� widmo amplitudowe sygnału poliharmonicznego. 
3. Omówi� operacj� próbkowania / kwantowania. 
4. Poda� definicj� warto�ci skutecznej napi�cia zmiennego. 
5. W jaki sposób mo�na wyznaczy� okres T na podstawie próbek sygnału sinusoidalnego? 
 
 


