
STANDARD SCPI 
(STANDARD COMMANDS FOR PROGRAMMABLE INSTRUMENTS) 
 

W strukturze systemów kontrolno-pomiarowych "komunikacja" pomiędzy urządzeniami realizowana jest za 

pośrednictwem komunikatów SCPI.  

Historia: Hewlett-Packard –metajęzyk TMSL (Test & Measurement Systems Language) 

SCPI jest normą która określa środowisko programowe oraz język do sterowania urządzeniami pomiarowo-

kontrolnymi i interpretacji danych. Standard umożliwia ujednolicenie sterowania urządzeniami pochodzącymi 

od różnych wytwórców. Stanowi warstwę programową normy IEEE-4888.2 interfejsu systemowego. 

 

 urządzenie SCPI m 

 

Interfejsy komunikacyjne  

 RS-232 

 RS-485 (422) 

 IEE-488 

 Ethernet 

 

Język SCPI 
Model urządzenia SCPI (podstawowe bloki funkcjonalne) 

Budowa rozkazów i reguły syntaktyczne języka SCPI 

ATE – Automatic Test Equipment 

 
 

Rys. Ogólny i prosty schemat komunikacji w systemie ATE zgodny ze standardem SCPI 

 

Model urządzenia SCPI 

 
Rys. Model urządzenia SCPI. 

 

Podstawowe podsystemy funkcjonalne urządzeń pomiarowych: 

ROUTe  steruje podłączeniem syganłu wejściowego lub wyjściowego, 

Port 
komunikacyjny 

Driver 
komunikacyjny 

Aplikacja (Program) 

Magistrala 
komunikacyjna 

IEEE488, RS-232, 
RS485, Ethernet, itp 

Kontroler 

Interfejs 
komunikacyjny 

Bufor 
WE/WY 

Dekoder 
rozkazów 

Urządzenie 

Procesor SCPI (parser) 

Sterowanie 
urządzenia 

Odpowiedź 
urządzenia 

":MEAS:VOLT:DC?" 

Komunikat aplikacji Rozkaz SCPI 

Odpowiedź 
"1.573E-3" 

INPut SENSe CALCulate 

Pomiar sygnałów 

ROUTe FORMat 

TRIGer MEMory 

DISPlay 

Magistrale 
danych 

SOURce CALCulate OUTput FORMat ROUTe 

CALibration DIAGnostic SYSTem 

Generacja sygnałów 

Magistrale 
sygnałowe 



INPut – określa własności portów wejściowych przetwornika, spełnia funkcje kondycjonowania 

sygnału przed jego przetworzeniem w bloku SENSe (tłumienie, wzmacnianie, filtracja itp.), dopasowuje 

rodzaj sprzężenia sygnału (DC, AC), konfiguruje pomiarowe obwody wejściowe (impedancja 

wejściowa, symetryczne, niesymetryczne pływające wejście itp.), 

SENSe  blok przetwarzania sygnału na dane w reprezentacji wewnętrznej przyrządu, wybór funkcji 

pomiarowej, metody pomiaru, własności przetwornika (zakres, rozdzielczość), sposobu akwizycji 

danych, (SENSe zawiera 22 podsystemów), 

CALCulate – podsystem wykonywania operacji obliczeniowych zebranych w podsystemie SENSe lub 

wykonywanie operacji obliczeniowych przed wygenerowaniem sygnału przez podsystem SOURce 

(obliczenia: zmiana jednostek, skali pomiarowej, transformata FOURIERA, obliczenia statystyczne, 

różniczkowanie, całkowanie, przetwarzanie wektorów i danych zespolonych, transformacje w domenie 

czasu i częstotliwości itp.),  

TRIGer – realizuje proces wyzwolenia pomiaru sygnału wejściowego lub generacji sygnału 

wyjściowgo (synchr. działania przyrządu z funkcjami wewnętrznymi przyrządu i/lub sygnałami 

zewnętrznymi pochodzącymi z innych przyrządów), 

DISPlay – prezentacja informacji pomiarowych graficznie i tekstowo, statusu przyrządu, statusu 

interfejsów itp.,  sterowanie terminalem (intensywność, jasność …, 

FORMat – konwersja danych, dostosowanie do innych przyrządów 

SOURce – podsystem przetwarzania C/A oraz generacji sygnałów analogowych na podstawie 

dostarczonych danych.  

OUTPut – podsystem poleceń sterujących kondycjonowaniem sygnału dostarczonego do portu 

wyjściowego urządzenia (tłumienie, wzmocnienie, filtracja sygnału, sposób sprzężenia (AC, DC), 

offset, dołączania lub odłączania sygnału. 
MEMory – zapamiętywanie danych, 

OUTput – określa własności portów wyjściowych (tłumienie, imedancja, filtracja, sposób sprzężenia, 

offset, sposób zabezpieczenia wyjścia itp.), 

STATus - obsługa systemu raportowania statusu urządzeń SCPI. 

SYSTem - podsystem globalnych konfiguracji takich jak czas, data, ochrona pewnych zasobów 

urządzenia. Pozwala też uzyskiwać informacje o błędach działania urządzenia gromadzonych w kolejce 

błędów (zapytanie SYST:ERR?).  
 

Drzewa poleceń SCPI 

SCPI grupuje polecenia w 28 podstawowych podsystemach. Polecenia danej grupy 
sterują zasobami funkcjonalnymi odpowiadającego podsystemu funkcjonalnego 
urządzenia.  

 

 

 

Język SCPI tworzy strukturę hierarchiczną, w której podobne funkcje programujące są zgrupowane pod 

określonym węzłem. Uogólniony model urządzenia wyszczególnia bloki funkcjonalne odpowiedzialne za 

specyficzne funkcje urządzenia, np. SENSe - funkcje pomiarowe, SOURCE - funkcje generacji sygnału, 

TRIGGER - funkcje wyzwolenia działania, CALIBRATION - funkcje kalibracji urządzenia itd. Z każdym 

blokiem jest związane osobne drzewo poleceń programujących. Korzenie tych drzew noszą nazwy 

odpowiadających im podsystemom urządzenia ( SENSe, SOURce, TRIGger, CALibration itd.) i pod każdym z 

nich są zgrupowane polecenia programujące danego podsystemu.  

 

:SENSe:VOLTage:RANGe:AUTO  
( automatyczne dobieranie podzakresu przetwornika pomiaru napięcia ) 

SENSe TRIGer SOURce 

VOLTage CURRent     

… … … … … 

… 



SCPI zakłada zgodność urządzeń ze specyfikacją IEEE 488.2. Polecenia wspólne 
IEEE 488.2 są zatem dodatkowym podzbiorem poleceń urządzeniowych SCPI z tym, 
że tylko 13 z nich urządzenia zgodne z SCPI muszą obowiązkowo stosować. Są to: 

*CLS - Zerowanie systemu statusowego. 
*ESE  <NRf> - Ustawienie maski standardowego rejestru zdarzeń. 
*ESE? - Zapytanie o maskę standardowego rejestru zdarzeń. 
*ESR? - Zapytanie o zawartość standardowego rejestru 

zdarzeń. 
*IDN? - Zapytanie o dane identyfikacyjne. 
*OPC - Zgłoszenie wykonania operacji bitem OPC. 
*OPC? - Zgłoszenie wykonania operacji odpowiedzią '1'. 
*RST - Zerowanie urządzenia. 
*SRE  <NRf> - Ustawienie maski rejestru statusowego. 
*SRE? - Zapytanie o maskę rejestru statusowego. 
*STB? - Zapytanie o zawartość rejestru statusowego. 
*TST? - Wykonaj testowanie i podaj wynik testowania. 
*WAI - Czekaj na zakończenie operacji nakładkowych. 

 

 


