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Využití programovatelných hradlových polí 
v zařízeních pro sběr dat

Úvod
Klasické karty pro sběr dat mají v oblas-

ti počítačové měřicí a automatizační techni-
ky své pevné místo. V průběhu let se vyví-
jely především jejich komponenty: analogo-
vě-digitální převodníky, multiplexory, filtry, 
zesilovače atd. V současné době procházejí 
karty DAQ architektonickými změnami, vy-
volanými překotným vývojem v oblasti ko-
merčního hardwaru i softwaru. Zatímco dříve 
byl základem těchto karet zpravidla na zakáz-
ku vyvinutý integrovaný obvod ASIC (Appli-
cation-Specific Integrated Circuit), dnes se 
do popředí stále více dostávají programova-
telná hradlová pole (FPGA – Field-Program-
mable Gate Array). Jako alternativa k obvo-
dům ASIC přinášejí FPGA ve spojení s vhod-
ným grafickým vývojovým prostředím (např. 
LabView od National Instruments) nejen širší 
možnosti uplatnění měřicích karet, zrychle-
ní jejich činnosti, možnost paralelního zpra-
cování dat a rekonfigurovatelnost, ale také 
zlepšení ochrany duševního vlastnictví (IP). 

Současný stav

Karty DAQ jsou často koncipovány jako 
multifunkční. Mohou měřit, zpracovávat a 
vysílat analogové statické i dynamické signá-
ly a přijímat i vysílat digitální signály. Krát-
ce řečeno, plní funkce A/D převodníků, D/A 
převodníků, digitálních I/O modulů, čítačů 
nebo časovačů. Karty DAQ umožňují získávat 
data z elektrických signálů simultánně z ně-
kolika vstupních kanálů s rychlostí vzorko-
vání větší než 1 MS/s a s rozlišením více než 
18 bitů a předávat je k dalšímu zpracování 
v počítači prostřednictvím různých sběrnic, 
např. PXI, Ethernetu nebo USB.

Základem klasických karet DAQ je, jak už 
bylo uvedeno, zpravidla obvod ASIC. Ten je 
odpovědný zvláště za synchronizaci činností 
v rámci karty i mezi různými kartami a za ča-
sování operací při zpracování dat (obr. 1). 
Za příklad může posloužit obvod DAQ STC2, 
tj. ASIC, který je implementován v různých 
produktech DAQ od firmy National Instru-
ments. Obvod navíc tvoří rozhraní pro hos-
titelský systém, např. PC, na kterém je pro-

vozován vlastní aplikační software (virtuál-
ní přístroje, softwarové přístroje). Je navržen 
tak, aby umožnil realizovat i speciální úlohy 
multifunkčních karet DAQ, a v rámci technic-
kých specifikací daných typů nabízí uživate-
lům optimální výpočetní výkon. 

V typické úloze kontinuálního sběru a zpra-
cování dat jsou data nejprve digitalizována, 
uložena do interního zásobníku FIFO a ná-
sledně po blocích přenášena prostřednictvím 
DMA po sběrnici (např. PXI) do systémové 
paměti RAM hostitelského systému. Zde jsou 
data dostupná pro další zpracování aplikačním 
softwarem. Takový tok dat mezi kartou DAQ 
a hostitelským systémem je pro většinu úloh 

DAQ vyhovujícím řešením, protože v době 
moderních výpočetních systémů se sběrni-
cemi PCIe a PXIe a s multijádrovými CPU 
nejsou latence sběrnice, datová propustnost 
a doba zpracování dat limitujícími faktory. 
Přesto existuje skupina úloh, kde tato archi-
tektura nevyhovuje. Patří k nim např. vyso-
korychlostní vícesmyčkové regulátory, sys-
témy s filtry nebo digitální testovací zařízení 
realizující testovací úlohy podle daných pro-
tokolů. Zde je nutné použít jinou architektu-
ru – karty s FPGA. 

Integraci FPGA do karet DAQ lze označit 
za nejvýznamnější pokrok v oblasti počítačo-

vé měřicí a automatizační techniky v součas-
né době. Pomocí FPGA lze splnit dříve neu-
skutečnitelné požadavky v oblasti determinis-
mu, paralelních výpočtů, rychlosti zpracování 
dat a robustnosti. Technika FPGA je zvláště 
vhodná pro použití v oblastech testování ko-
munikačních protokolů, rádiové techniky, po-
lovodičových součástek a v řídicí technice. 
Současně ale staví návrháře před problém, 

Historie využití počítačů v měřicí technice začíná přibližně před dvaceti lety, kdy byly před-
staveny první karty určené pro sběr dat (DAQ). Dnes už počítačové měřicí karty neod-
myslitelně patří k všedním nástrojům všech techniků v oboru měření a testování. Za dobu 
své existence prošly v mnoha ohledech zásadním vývojem. V současné době odborníci 
stojí před dalším vývojovým milníkem, který vytváří zcela nové představy o možnostech 
flexibility počítačových měřicích karet. Tento článek se zabývá evolucí karet DAQ a zvláš-
tě si všímá důsledků spojených s využitím programovatelných hradlových polí – FPGA.

Obr. 1. Klasická multifunkční karta DAQ se sběrnicí PXI (typová řada M) využívá jako klíčový 
prvek obvod ASIC
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Obr. 2. Rekonfigurovatelná karta PXI-FPGA (typová řada R), programovatelná pomocí LabView
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jak zvládnout složitý návrh obvodů s FPGA 
a plně využít jejich potenciál. Společnost 
National Instruments proto pro programová-
ní FPGA nabízí spolehlivé grafické prostře-
dí: LabView. Zbavuje tak programátory nut-
nosti detailně znát jazyky pro popis hardwa-
ru, jako např. VHDL. 

Hradlová pole FPGA 
jsou základem různých cí-
lových komponent, ozna-
čovaných např. jako re-
konfigurovatelné moduly 
vstupů a výstupů (RIO – 
Reconfigurable Input/Out-
put) nebo jako inteligent-
ní karty DAQ. S využitím 
LabView pro ně může uži-
vatel v navyklém grafic-
kém prostředí navrhovat 
programové bloky v po-
době virtuálních přístrojů, 
provést syntézu a umístit 
program na cílovou plat-
formu s FPGA.

Z hlediska připojení 
signálů ke kartě má uživa-
tel k dispozici různé možnosti. Může si podle 
požadavků dané úlohy vybrat takové řešení, 
které mu poskytuje větší nebo menší možnost 
řídit rozhraní s hostitelským systémem a jeho 
aplikačními programy, FPGA-I/O a reálným 
světem. Nabídka začíná u jednoduchých pří-
strojů s pevně daným, integrovaným rozhra-
ním (frontend), pokračuje přes přístroje s vý-
měnnými moduly rozhraní a končí u přístrojů 
s moduly rozhraní v podobě adaptérů. Uživa-
tel tedy buď může sáhnout po řešení, které nej-
více připomíná klasickou multifunkční kartu 
DAQ, nebo si může navrhnout vlastní zařízení 
pro přijímání vstupních signálů a generování 
výstupních signálů, jejich úpravu a zpracová-
ní a s různými funkcemi pro časování, spouš-
tění záznamu a synchronizaci. V každém pří-
padě může využít výhody FPGA: velký výpo-
četní výkon, spolehlivost a dlouhou životnost. 

Obr. 3. FlexRIO nabízí konstruktérům díky vyměnitelným modulům pro připojení externích 
signálů velkou volnost 
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Karty s pevně daným rozhraním

Na kartě RIO, určené pro sběrnici PXI (obr. 
2), se vedle FPGA (např. u karty z řady R-Serie 
NI-7852R je to Xilinx Virtex-5) nacházejí také 
kompletní analogové a digitální obvody (A/D 
převodníky, D/A převodníky, buffer, časovač 
atd.) a všechna rozhraní. U této karty má uži-
vatel k dispozici osm analogových vstupů nebo 
výstupů, každý s šestnáctibitovým rozlišením 
a vzorkováním 1 MS/s, a 96 digitálních I/O. 
Přístup na I/O obstarávají I/O uzly ve vytvoře-
ném virtuálním přístroji FPGA-VI, řízení je re-
alizováno VI na hostitelském PC. Díky tomu, že 
IP core karty pracují odděleně od IP core sběr-
nice PXI, jsou uživateli k dispozici všechny vý-
hodné vlastnosti karet PXI: přenos dat do hos-
titelského systému pomocí DMA a přerušení, 
funkce spouště (trigger) a synchronizace. 

Karty s výměnným modulem rozhraní 

FlexRIO jsou karty, které mají na roz-
díl od klasických RIO charakter stavebnice. 
Skládají se ze dvou hlavních částí: modulu 
FlexRIO-FPGA pro PXI a výměnného adap-
téru (obr. 3). Zatímco modul FlexRIO-FPGA 

(např. NI-7954 s obvodem Virtex-5 a 128 MB 
DRAM) zajišťuje pouze řízení a obsluhu tzv. 
General-Purpose I/O (GPIO), modul adaptéru 
se stará o obsluhu fyzických I/O systému. Mo-
dul adaptéru je výměnný, uživatelsky konfiguro-
vatelný a díky specifickému rozhraní mezi obě-
ma komponentami umožňuje realizovat mnoho 
úloh. Program se vytváří jako obvykle pomo-
cí LabView a I/O uzlů, jejichž typ a počet jsou 
závislé na použitém adaptéru. Adaptéry dodá-
vá firma National Instruments, ale i další fir-
my. Jako příklad lze jmenovat 100MHz vyso-
korychlostní modul digitálních vstupů a výstu-
pů NI-6581 s nastavitelnými úrovněmi napětí. 

Karty s uživatelským adaptérem

FlexRIO MDK (Module Development Kit) 
je vhodná alternativa pro ty uživatele, kteří si 

Obr. 4. Příklad realizace karty DAQ: na kartě 
FlexRIO je umístěn zákaznický vysokofrek-
venční adaptér

Obr. 5. Testovací stanice ABex od firmy Konrad Technologies se 
skládá ze šasi pro sběrnici PXI, řadiče reálného času a několika 
karet FlexRIO s vysokofrekvenčními adaptéry
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chtějí vyvinout vlastní adaptér, v němž bu-
dou integrovány obvody pro speciální funk-
ce a který není ve standardní nabídce. Umož-
ní jim zkrátit dobu vývoje zařízení a náklady 
udržet téměř na stejné úrovni, jako kdyby po-
užili standardní, hromadně vyráběný modul. 
Součástí MDK je úplná dokumentace včetně 
všech elektrických a mechanických charak-
teristik použitých komponent a CAD výkre-
sů desek plošných spojů a krytů, které mohou 
být při vývoji adaptéru použity. 

Protože pro programování není v Lab-
View k dispozici žádná předem připravená 
knihovna I/O, jako je tomu u jiných adap-
térů, integrují se I/O pomocí tzv. Socketed- 
-CLIP (Socketed Component Level IP). Jde 
o program pro FPGA, který běží paralelně 
s FPGA-VI, na komponentové úrovni má 
prostřednictvím GPIO přístup k I/O adaptéru 
a vyměňuje si s ním data. I/O uzly jsou pak 
definovány např. pomocí souborů v XML, 

které popisují vztah s CLIP. Proto jsou v tom-
to případě nezbytné zkušenosti z vývoje elek-
tronických obvodů s FPGA a znalost VHDL.

FlexRIO v praxi

Moduly FlexRIO umožňují snadno reali-
zovat úlohy, které by s klasickými zařízení-
mi DAQ byly realizovatelné jen velmi obtíž-
ně, pokud vůbec. Příkladem mohou být např. 
zařízení pro automatické testování polovodi-
čových součástek podle předem daného pro-
tokolu nebo automatizační úlohy typu „had-
ware-in-the loop“. Moduly FlexRIO použí-
vá např. firma Konrad Technologies, jejímž 
oborem je vývoj, výroba a integrace  zakáz-
kových testovacích zařízení určených pro vý-
robu elektroniky. FlexRIO umožňuje sestavit 
celý systém z jednotlivých komponent přesně 
podle toho, co zákazník očekává. Podle Ar-
mina Lechnera, vedoucího oddělení testová-

ní polovodičových komponent, představuje 
FlexRIO s FPGA pro firmu Konrad Technolo-
gies „velký krok na cestě k co nejefektivnější-
mu vývoji hardwaru“. „Velkou předností pro 
testovací zařízení je 128Mb vestavěná paměť 
na desce a možnost integrovat optimalizované 
algoritmy ve VHDL. Přímý přístup k I/O pro-
střednictvím námi vyvinutého adaptéru zlep-
šuje možnosti úpravy signálů. FlexRIO je pro 
nás v současné době i při úvahách o budou-
cím vývoji klíčovým prvkem, nejen pro tes-
tování polovodičových součástek.“ 

Literatura: 
[1] LECHNER, A. – KONRAD, M: Protokollba-

sierter Halbleitertest. In: Sborník ke kongresu 
VIP 2008. Hüthig Verlag, 2008. 

Rahman Jamal, Christoph Landmann, 
National Instruments Central Europe

Miniaturní senzor měří krevní tlak přímo v tepně
Vysoký krevní tlak (arteriální hyperten-

ze) patří mezi nejčastější onemocnění srdce 
a cévního oběhu a postihuje přibližně 25 % 
dospělé populace. Proudí-li krev tepnami pod 
příliš velkým tlakem, přestože člověk klidně 
odpočívá na pohovce, může to být nebezpeč-
né. Dlouhodobě zvýšený tlak krve nad-
měrně zatěžuje levou srdeční komoru, 
což vede nejprve ke zmnožení srdeční 
svaloviny (hypertrofie) a později k se-
lhání srdce. Dalšími orgány, které vy-
soký tlak krve poškozuje, jsou např. 
ledviny a oči. Vhodné a správně dávko-
vané léky samozřejmě mohou pomoci. 
Nastavit správně krevní tlak je nicméně 
u mnoha pacientů nesnadné a od lékaře 
i pacienta to obvykle vyžaduje značnou 
trpělivost. U některých pacientů je při-
tom třeba krevní tlak důsledně sledo-
vat, někdy i po několik týdnů i měsí-
ců. Pro pacienta představuje takovéto 
ambulantní monitorování krevního tlaku ne-
pohodlnou proceduru, při které musí nosit na 
těle přenosnou aparaturu tonometru s nafuko-
vací manžetou trvale omotanou okolo paže. 
Manžeta umožňuje zjišťovat aktuální hodno-
ty systolického a diastolického krevního tla-
ku, které se zaznamenávají do paměti přístro-
je neseného pacientem. K tomu se manžeta 
v pravidelných intervalech pomocí malého 
kompresoru automaticky nafukuje a poté vy-
pouští, což některé pacienty ruší a obtěžuje, 
zejména v noci.

V budoucnu by takovéto vyšetřování moh-
lo být pro pacienty příjemnější díky novému 

monitorovacímu systému Hyper-IMS, který 
umožňuje měřit tlak krve implantovatelným 
senzorem tlaku přímo v krevním řečišti. Sys-
tém vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu 
pro mikroelektronické obvody a systémy IMS 
(Institut für Mikroelektronische Schaltungen 

und Systeme) v Duisburgu společně s firmou 
Dr. Osypka GmbH, Rheinfelden, a dalšími 
partnery z průmyslu v rámci projektu nazva-
ného Intravasales Monitoring System für Hy-
pertoniker Hyper-IMS a podporovaného ně-
meckým spolkovým ministerstvem pro vzdě-
lání a výzkum (BMBF).

Základem technického řešení je speciál-
ní křemíkový mikročip, na němž je technolo-
gií CMOS vytvořen integrovaný senzor tlaku 
a teploty s příslušnou elektronikou. Šířka mi-
kročipu je pouhých 0,55 mm, délka 4,8 mm 
a tloušťka 0,4 mm (na obr. 1 je pro představu 
vyfotografován na prstu ruky). Pro implanta-

ci je mikročip vestavěn do kovového pouzdra 
tvaru válce s vnějším průměrem 1 mm, zaob-
lenými konci a připojovacím miniaturním ka-
belem, jež je vlastně měřicí sondou určenou 
k jednorázovému použití. Pro vyšetření zave-
de lékař miniaturní měřicí sondu pacientovi 
šetrně přímo do tříselné tepny. Měřicí sonda 
měří tlak krve 30krát za sekundu. Mikrokabel 
spojuje sondu s rozhraním transpondéru, kte-
rý zajišťuje zpracování a digitalizaci měřicích 
signálů a bezdrátový přenos dat a energie mezi 
sondou a okolím. Transpondér na mikrokabelu 
se implantuje pod kůži pacienta v blízkosti mě-
řicí sondy. Data z transpondéru se bezdrátově 
přenášejí do záznamové jednotky, kterou může 
pacient nosit na opasku podobně jako mobilní 
telefon. Lékař může data z jednotky podle po-
třeby vyjmout a vyhodnocovat na monitorova-
cí stanici. Díky použití speciální komponenty 
typu CMOS má měřicí sonda systému Hyper-
IMS jen nepatrnou spotřebu energie, která jí 
je dodávána bezdrátově indukčním způsobem 
prostřednictvím transpondéru.

Monitorovací systém Hyper-IMS může 
pacienta sledovat po dobu až šesti měsíců, 
během níž může pacient vykonávat všechny 
běžné denní činnosti. V současné době pro-
bíhají první klinické zkoušky systému. Od-
borníci jsou přesvědčeni, že implantovatelné 
senzory tlaku se uplatní i v jiných oblastech 
lékařské péče, např. při sledování pacientů tr-
pících srdeční nedostatečností (insuficiencí).
[Sensor in Arterie misst Blutdruck. Mediendienst 
FhG, Nr. 1–2009, Thema 4.]

Kab.

Obr. 1. Mikročip implantovatelného senzoru tlaku 
(foto: Fraunhofer IMS) 


