
Configurando o Hardware de aquisição de sinais 
 

Todo o hardware de aquisição de sinais tem o seu próprio software de configuração.  Por 
exemplo, o Measurement and Automation Explorer (MAX) é fornecido juntamente com 
todos os  DAQs da National Instruments. A seguir apresenta-se como exemplo de configuração, 
o procedimento de configuração do dispositivo DAQ PCI – 620 com o software MAX. Este 
procedimento pode ser usado como roteiro, para a configuração de outros dispositivos DAQ de 
aquisição de sinais da National Instruments. 

 
1. Abra o MAX clicando duas vezes no ícone no desktop ou selecionando start »Programs 

»National Instruments»Measurement & Automation. 
2. Expanda a seção Devices and Interfaces para ver os dispositivos National Instruments 

que estão instalados. O MAX mostra o hardware e o software da National Instruments que 
esta instalado no seu computador. O número do dispositivo aparece entre aspas seguido do 
nome. Os VIs de aquisição de sinais usam o número do disposito para determinar, que 
dispositivo realiza a operação DAQ. 

3. Crie um dispositivo DAQ simulado para ser usado mais tarde neste livro. Os dispositivos 
simulados são ferramentas potentes para o desenvolvimento sem ter o hardware 
fisicamente instalado no seu computador. Clique com o botão direito do mouse em 
Devices  and Interfaces e selecione Create New…» NI-DAQmx Simulated Device. 
Clique “Finish”. 

4. Expanda a seção M Series DAQ. Selecione o PCI-6220 ou qualquer outro dispositivo PCI 
e clique “OK”.  

5. Os dispositivos da pasta NI-DAQmx serão expandidos e você verá uma nova entrada para 
o PCI-6220: “Dev1”. Você criou um dispositivo simulado! 

6. Realize um self-test no dispositivo clicando com o botão direito do mouse na arvore de 
configuração e selecione Self-Test ou clique em “Self-Test” no topo da janela. Isto testa 
os recursos do sistema atribuidos a este dispositivo. O dispositivo deve passar no teste se 
já estiver configurado.  

7. Verifique a pinagem do dispositivo. Clique com o botão direito do mouse no dispositivo 
na árvore de configuração e selecione Device Pinouts ou clique em “Device Pinouts”, que 
se encontra no topo central da janela. 

8. Abra o painel de testes. Clique com o botão direito do mouse na árvore de configuração 
do dispositivo e selecione Test Panels… ou clique em “Test Panels…” localizado no topo 
central da janela.O painel de testes permite que você teste as funções de seu dispositivo, 
entrada/saída analógica, entrada/saída digital, e contadores sem nenhuma programação. 

9. Na aba Analog Input do painel de testes, mude o Mode para “Continuous”. Clique “Start” 
e observe o signal que é plotado. Clique “Stop” quando tiver terminado. 

10.  Na aba Digital I/O veja que inicialmente todas as portas estão configuradas para entrada. 
Observe os LEDs abaixo do Select State que representam o estado das linhas de entrada. 
Clique no botão “All Output” em Select Direction. Veja que agora você tem níveis 
booleanos abaixo do Select State para especificar o estado das diferentes linhas. 

11. Clique “Close” para fechar o painel de testes. 

12. Feche o s o f t w a r e  MAX. 
 


