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Abstrakt 

Tato práce se zabývá měřením a zpracováním senzorových signálů pomocí 
univerzálního modulu TEDIA UDAQ 1416 DS.  Jedná se o modul, který má 16 analogových 
vstupů  S.E nebo 8 diferenčních, záleží na zapojení a využití. Dále 2 analogové výstupy, 4 
digitální vstupy, 2 z nich mohou být využity jako 32 bitové čítače. Polední částí co modul 
obsahuje je reléový výstup. 

Práce je strukturovaná tak, že v prvních kapitolách lze najít popis modulu a krátký 
rozbor snímačů, které lze k modulu připojit. V dalších kapitolách je pojednáno o  úpravě 
úlohy s názvem „Měření dynamických vlastností termočlánků“ pomocí vizualizačního 
software Control WEB.  V  posledních kapitolách je úprava laboratorní úlohy s názvem 
„M ěření zrychlení a vibrací – polovodičové akcelerometry“. Tato úloha je prováděna 
v prostředí Scopewin 32.  

 

Abstract  

 

 This work deals with the measurement and processing of sensor signals by using a 
universal module Tedia UDAQ DS 1416. This is the module to 16 SE analog inputs or 8 
differential, depending on the involvement and use. In addition, 2 analog outputs, 4 digital 
inputs, 2 of which can be used as 32-bit counters. Lunch as part of a module contains is a 
relay output. The work is structured so that the first chapters can be found a description of the 
module and a short analysis of sensors that can connect to the module. In other chapters that 
are addressed on the organization of the task entitled "Measurement of dynamic properties of 
thermocouples" using visualization software Control web page. In the last chapter is the role 
of laboratory adaptation, entitled "Measurement of acceleration and vibration - 
Semiconductor accelerometers". This task is performed in Scopewin 32. 
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1 Úvod 
V technické praxi je často nutné měřit elektrické i neelektrické veličiny. K měření 

neelektrických veličin, např. teplota, tlak, výška hladiny, otáčky, intenzita magnetického pole, 
intenzita světla a podobně, je nutno vždy použít snímač neboli senzor. Po tomto snímači 
(senzoru) se požaduje, aby na základě určitého fyzikálního jevu (záleží, co měříme) dával na 
výstupu pokud možno elektrický signál. Dále je  nutné tyto naměřená data (tento elektrický 
signál) následně zpracovávat.  

Úkolem této diplomové práce je uskutečnit měření a zpracování senzorových signálů 
pomocí počítače a měřícího  multifunkčního modulu  TEDIA UDAQ 1416 DS, připojeného 
k počítači pomocí sběrnice USB. Dále pak vytvoření vizualizačního software pro měření 
dynamických charakteristik odporových teploměrů a termočlánků v prostředí Controlweb 
2000 a posledním úkolem této diplomové práce je demonstrace měření vibrací pomocí tohoto 
modulu v prostředí Scopewin 32, který je dodáván výrobcem.  
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2 Parametry a popis modulu TEDIA 1416 DS 
Jedná se o multifunkční modul pro rozhraní USB. K přednostem tohoto modulu patří 

jednoduchá instalace ovladače a programová konfigurovatelnost všech parametrů. Při 
instalaci modulu není  hardwarově nutno nastavovat žádné parametry.  Tyto moduly jsou 
určeny pro měření,  zpracování senzorových signálů a mohou být v přenosném i 
kancelářském provedení a podporují standart sběrnice USB 1.1 i USB 2.0.  

 
 
 
 
 
 
 
 

     Obr.1 Ukázkový vzhled modulu [5] 

Modul  nabízí: 

• 14 bitový A/D převodník 

• vysokoimpedanční analogové vstupy  

• programovatelné vstupní rozsahy 

• vysokou přesnost nastaveného zisku programovatelného zesilovače 

• analogové výstupy s možností generování signálů ( záleží na typu) 

• zvýšenou kapacitu vyrovnávacího zásobníku naměřených dat 

• pomocné čítače a digitální porty  

 

Další specifikace modulu záleží dle typu, viz následující tabulka.. V ní je vždy uveden typ a 
to, co modul obsahuje, včetně rozsahů: 

 

 Obr. 2 Popis jednotlivých vstupů a výstupů modulu [5] 
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2.1 Součásti modulu 

2.1.1 Řídící jádro 
Součástí modulu je řídící jádro, které tvoří mikropočítač. Další součástí je výkonné hradlové 

pole typu FPGA a dvoukanálový USB řadič. Mikropočítač zajišťuje kontrolní funkce modulu, FPGA 
přebírá funkce zpracování dat z A/D převodníku, generování dat D/A převodníkem a veškeré přenosy 
dat mezi datovými zásobníky a USB rozhraním (řešeno čtyřkanálovým DMA řadičem).  
Mikropočítač i FPGA umožňují uživatelský upgrade firmware. 

2.1.2 Analogové vstupy 

 Moduly obsahují v závislosti na typu 16 S.E analogových vstupů, 32 S.E vstupů nebo 
16 kombinovaných S.E/DIF vstupů. Všechny jsou dostupné na 1 nebo popřípadě 2  
konektorech Cannon. Tyto konektory jsou umístěny na přední straně modulu.  

Rozsah měřeného napětí je přepínán programově nezávisle pro každý vstup. Moduly 

nabízejí 6 rozsahů ±0,2 až ±10V nebo 7 rozsahů ±0,1 až ±10V. 
Vstupy mohou pracovat ve dvou režimech spouštění a to softwarovém nebo časovém 

(řízené časovačem). 

• Softwarový provede jednorázové odměření nakonfigurované sekvence vstupů 
na základě softwarového požadavku. Vzorkovací frekvence je limitována na 
desítky měření za sekundu. Časování je řízené z počítače a není přesné. 

• Spouštění časovačem slouží k přesnému periodickému odměřování sekvence 
vstupů. Software pouze zpracovává data přenášena ze zásobníku modulu do 
počítače. 

2.1.3 Analogové výstupy 

Moduly mohou obsahovat dva analogové výstupy dostupné na konektoru Cannon, 
umístěné na přední straně modulu. 

Analogové výstupy mohou pracovat ve 3 režimech generování:  softwarovém, 
časovačem s kontiuálním tokem dat a časovačem s cyklickým zásobníkem. 

 

• Softwarové generování provede jednorázový přenos dat na D/A převodníky na 
základě softwarového požadavku.  

• Spouštění časovačem s kontinuálním tokem slouží k přesnému generování 
signálů. Po inicializaci software pouze doplňuje data do zásobníku v modulu a 
ten je pak přenáší do D/A převodníků (DAC0 DAC1, nebo DAC1+DAC0). 

• Spouštění časovačem s cyklickým zásobníkem slouží k přesnému generování 
periodických průběhů. Po inicializaci zahrnující i přenos dat pak software 
neprovádí již žádnou obsluhu a modul autonomě přenáší do D/A převodníku ze 
zaplněné části datového zásobníku (DAC0+DAC1 nebo DAC0,DAC1). 
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2.1.4 Digitální vstupy 

Všechny moduly obsahují 4 digitální vstupy pro signály s úrovněmi TTL/HC. 

2.1.5 Digitální výstup 

Všechny moduly obsahují 1 výstup řešený přepínačem relé. 

2.1.6 Čítače 

Všechny moduly obsahují 2 32bitové čítače  určené pro zpracování vnějších signálů 
navázané na obvody digitálních vstupů.    

 

2.2 Vyobrazení jednotlivých částí modulu 

 

Obr. 3 Vyobrazení modulu s názvy jednotlivých konektorů [5] 

Přední panel modulu obsahuje následující konektory:  
K1 všechny typy modulů, 16 analogových vstupů nebo 8 diferenčních, 

popřípadě analogové výstupy 
K2 pouze model UDAQ 1432AL/AS druhá skupina 16 analogových 

vstupů. 
 
Zadní panel všech modulů obsahuje následující konektory LED a spínače: 
DIO&CNT konektor digitální vstupy, vstupy pro čítače 
RLY svorka pro relé 
USB konektor pro připojení USB rozhraní slouží i pro napájení modulu 
SW DIP spínač 
 Segment 1/2 konfigurační režim nový firmware apod. 
  OFF–OFF   standardní režim 
 Segment 3 blokování přepisu konfiguračních dat 
  ON přepis konfigurace blokován 
  OFF vyhrazeno 
 Segment 4 vyhrazeno pro provoz s externím zdrojem 
  OFF napájení z USB 
  ON napájení z externího zdroje 
LED signalizuje stav modulu 
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3 Teoretický rozbor 

3.1 Senzor a měřící řetězec 

Senzor neboli snímač. Jedná se o vstupní prvek měřícího řetězce, který je v přímém 
kontaktu s měřeným prostředím. Snímá sledovanou neelektrickou veličinu a dle určitého 
principu (většinou se využívá nějakého fyzikálního jevu) tuto neelektrickou veličinu 
transformuje na měřící veličinu nejčastěji elektrickou. Lze však najít senzory, které jako 
měřící veličinu používají jinou veličinu, např. ve výbušném prostředí se velmi často používá 
pneumatických snímačů, jelikož u nich nedojde k jiskření. 

3.1.1 Rozdělení snímačů 

Úkolem této práce není zde detailně rozepisovat rozdělení snímačů, zařadit všechny 
snímače do určitých „přihrádek“, ale vybrat ty snímače, které lze pokud možno bez úprav, 
nebo s malými úpravami použít ve spojení s tímto modulem.   

 

Snímače lze dělit do jednotlivých skupin dle 
Principu a funkce: odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní, magnetické 

piezoelektrické, optoelektronické, optické, pyroelektrické, 
chemické biologické a podobně. 

Snímaných veličin: teploty, tlaku průtoku, výšky hladiny, mechanických 
veličin ( rychlost, zrychlení, posunutí, polohy, 
mechanického napětí a podobně), skladby látek, 
magnetických veličin a podobně. 

Styku: přímý styk, bezdotykový styk ( v robotice se používají 
slova proximitní - bezdotykový a taktilní – dotykový 
hmatový), nitrotělní. 

Výrobní technologie : pneumatické, elektrické elektronické, mechanické, 
polovodičové, mikroelektronické, optoelektronické, 
elektrochemické aj. 

Výstupního signálu: analogový (spojitý), digitální (číslicový, diskrétní), 
impulzní, periodický (kmitočtový). 

 
Byl zde uveden přehled rozdělení snímačů. Snímače lze dělit dle dalších mnoha 

kritérií např. podle přesnosti nebo také spolehlivosti, dle prostředí, do kterého je lze použít, 
dle pracovního rozsahu, ve kterém je lze použít a dle mnoha dalších hledisek. 

 

3.1.2 Měřící řetězec (kanál) 

   Prvním prvkem v měřícím řetězci je snímač se svou citlivou částí, které se obvykle 
říká čidlo. Výstup snímače je připojen na měřící obvod, který navíc obsahuje zesilovač. Ze 



6 

zesilovače je signál přiveden na analogově/číslicový převodník (A/D převodník).  Z 
převodníku signál postupuje na obvody pro zpracování signálu. Tyto obvody jsou připojeny 
k mikropočítači, který může dále být připojen přes rozhraní s nadřazeným systémem, 
nejčastěji počítačem. Schéma měřícího řetězce je naznačeno na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Vyobrazení měřícího řetězce  

MOZ Měřící obvody  a zesilovače 

OZS Obvody zpracování signálu 

A/C Analogově číslicový převodník 

MP Mikropočítač 

R Rozhraní 

NRS Nadřazený systém např. počítač 

Tabulka 1 Popis bloků měřícího řetězce 

 

Měřící obvody jedná se o obvody potřebné k měření. Jsou to také obvody 
pro převod signálu na unifikovaný signál. Hodnoty 
unifikovaného signálu jsou: 0-10 V, 0-20 mA nebo    4 – 
20 mA. Tento blok obsahuje také zesilovač k zesílení 
signálu do patřičných mezí. 

Analogově-číslicový převodník  jedná se o blok měřícího řetězce, který převádí 
analogovou hodnotu  na číslicovou.  

Obvody pro zpracování signálu jedná se o obvody, které zpracovávají měřený signál. 
Provádějí korekce mezí, úpravu signálu a spolu 
s mikropočítačem mohou uchovávat hodnoty naměřeného 
signálu v paměti. Do tohoto bloku lze také zařadit obvody 
pro diagnostiku. 

Mikropo čítač slouží ke komunikaci s nadřazeným systémem nebo 
k uchováni naměřených dat. 

 
Byl uveden příklad měřícího řetězce. Jedná se pouze o schématický nákres. Podoba 

měřícího řetězce pro konkrétní úlohu záleží pouze na řešiteli. Podstatnou částí měřícího 
řetězce pro snímání neelektrických veličin  je snímač a měřící obvody. Bloky A/C , OZS, MP 
lze nahradit analogovým měřícím přístrojem nebo zapisovačem, a tím měřící řetězec zkrátit.   
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3.1.3 Inteligentní (smart) senzor 

Jedná se o senzor, který obsahuje obvody pro zpracování, analýzu a unifikaci signálu 
v jednom kompaktním provedení. Posledním známým inteligentním senzorem je 
mikroelektronický polovodičový inteligentní snímač. 

 

Obr. 5 Blokový nákres inteligentního senzoru 

 
Na Obr. 5  je vyobrazeno blokové schéma inteligentního senzoru. Z obrázku je 

patrné,že inteligentní senzor neobsahuje jen jednu citlivou část (čidlo), ale má jich více. Dále 
také může ještě obsahovat obvody pro autokalibraci a diagnostiku. 

Problémem zůstává, že minimální struktura inteligence senzoru je u každého výrobce 
těchto senzorů a v odborných publikacích jiná.  Proto lze za inteligentní senzor považovat 
snímač, kde citlivá část bude oddělena od části mikroelektronické vzhledem k minimalizaci 
vzdáleností mezi nimi. 

 

3.2 Přehled parametrů snímačů 
Základní parametry snímačů lze shrnout do následujícího přehledu: 

Statické parametry Dynamické parametry 
citlivost časová odezva 

Práh citlivosti časová konstanta 

dynamický rozsah frekvenční rozsah 

reprodukovatelnost  

rozlišitelnost  

linearita  

statická charakteristika  

aditivní a multiplikativní chyba  

přesnost  

hystereze  

Tabulka 2  Parametry snímačů 
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3.2.1 Statické parametry 

Statická charakteristika  jedná se o funkční závislost y=f(x) mezi měřenou  
veličinou (např. teplotou) a závislou veličinou Y v ustáleném stavu.  Tato závislost lze popsat 
rovnicí: 

N
N xaxaxaxaay .....3

3
2

210 +++=  (1) 

Nejjednodušší statickou charakteristikou je lineární závislost . Tvar lineární závislosti 

je Kxy = , kde K je citlivost snímače nebo je také označováno jako konstanta přenosové 

funkce.  

Citlivost je definována přírůstky ∆x a ∆y. Citlivost je definována jako konstanta 
přenosové funkce dle následujícího vztahu: 

dx

xdf

x

y
K x

)(
lim 0 =

∆
∆= →    (2) 

Jak už bylo napsáno výše jedná se o konstantu přenosové funkce.  
 
Práh citlivosti   jedná se o hodnotu snímané veličiny, při nichž na výstupu  senzoru je 

signál roven střední kvadratické odchylce šumu senzoru. 

 
Dynamický rozsah. udává interval přípustných hodnot měřené veličiny a je ohraničen 

dolní a horní hranicí měřené veličiny. 

 
Reprodukovatelnost  neboli opakovatelnost je taková vlastnost senzoru, že pokud se 

bude opakovat několikrát měření a zajistí se pro každé měření stejné podmínky (teplota, tlak, 
vlhkost, působení rušivých vlivů) musí senzor vždy zobrazit s určitou tolerancí stejnou 
hodnotu.  

 
Rozlišitelnost jedná se o nejmenší možnou změnu výstupu, kterou senzor zaznamená 

při minimální změně vstupu. Ve většině případů je rozlišitelnost rovna absolutní nebo 
relativní chybě senzoru. 

 
Linearita   jedná se o přesnost reálné přenosové funkce senzoru s ideální statickou 

charakteristikou senzoru (přímkou). Prakticky udává maximální odchylku kteréhokoliv 
kalibračního bodu od odpovídajícího bodu na ideální charakteristice. Chyba linearity 
(nelinearita ) senzoru je definována vztahem: 










−
−=

minmax YY

YY LN
Lδ    (3) 

kde:  
 YL je definována ideální lineární funkcí Y=K.x 
 YN je naměřená hodnota 
 Ymax – Ymin – jedná se o plný rozsah senzoru 



9 

Aditivní chyba  jedná se o chybu, která posunuje statickou charakteristiku senzoru 

Graf 1  Aditivní chyba 

 
Původní charakteristika v grafu 1 je y=3.x. Charakteristiky ovlivněné chybou mají 

rovnice y=3.x+10 a y=3.x-10. Aditivní chyba dle grafu je  +10 v případě plné čáry a –10 
v případě přerušované čáry. 

 
Multiplikativní chyba jedná se o chybu senzoru kdy dochází ke změně citlivosti 

senzoru . 

Graf 2  Multiplikativní chyba 

 
V grafu 2 je ideální průběh označen plnou čarou. Vlivem multiplikativní chyby 

dochází ke změně citlivosti senzoru. V grafickém vyjádření, při zvyšujícím se x dochází 
k odklonu od původní charakteristiky.  

 
Přesnost určuje, jak se shoduje naměřená a referenční (správná) hodnota 

Graf 1 - Aditivní chyba
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Hystereze je to vlastnost senzoru, kdy hodnota výstupu nezávisí pouze na hodnotě 
aktuálního vstupu, ale i na předchozím stavu. 

 

3.2.2 Dynamické parametry 

Časová odezva: jedná se o odezvu dynamického systému na nějaký vstupní signál. 
Grafickým znázorněním časové odezvy je časová charakteristika. Nejčastější časové 
charakteristiky jsou přechodová charakteristika, kdy se jedná o odezvu na jednotkový skok při 
nulových počátečních podmínkách, a impulzní charakteristika, kdy se jedná o odezvu na 
diracův impulz.  

Obr.6  Příklady časových odezev 

Na Obr. 6 jsou vyobrazeny časové odezvy zvoleného systému, který má v Laplaceově 
transformaci tvar: 

133

1
2 ++

+=
ss

s
F   (4) 

Modrá křivka na Obr. 6 je přechodová charakteristika a zelená křivka na témže 
obrázku je impluzní charakteristika.  

 
Časová konstanta jedná se o konstantu časové funkce, která je rovna času, kdy 

výstupní veličina je rovna 63% ustálené hodnoty senzoru. Časová konstanta je označována 

jako τ někdy také T. 
 
Frekvenční rozsah jedná se o rozsah frekvencí, ve kterém je schopen senzor měřit 

s danou přesností. (Např. kdyby sluch člověka byl senzor zvuku, tak jeho frekvenční rozsah je 
20Hz až 20kHz).  

 

3.3 Druhy senzorů ,které lze připojit  k modulu UDAQ 1416DS 

V popisu modulu bylo uvedeno, že modul má pouze napěťové analogové vstupy 
v rozsahu –10 až 10V. Dále pak digitální vstupy, kde 2 z nich mohou být reprezentovány jako 
vstupy pro čítače.   
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Jelikož existuje mnoho dělení senzorů, bude při rozboru možností spolupráce s tímto 
modulem uplatňováno rozdělení dle měřené veličiny a budou voleny jen ty senzory, které lze 
k modulu bez velkých úprav připojit.  

 

3.3.1 Senzory polohy posunutí a pohybu 

3.3.1.1 Odporové senzory polohy úhlu natočení 

Odporové snímače s plynulou změnou odporu 

Lze použít odporové potenciometry a to tak, že měřená veličina ovládá jezdec 
odporového potenciometru a tyto potenciometry jsou napájeny konstantním zdrojem napětí. 
Mohou být použity  potenciometry s rotačním pohybem jezdce (měření úhlového posunutí) 
nebo  přímočarým pohybem jezdce (měření polohy nebo lineárního  posunutí) a pro měření  
úhlové polohy s velkou rozlišovací schopností  se používají spirálové potenciometry. 

svorkovnice

UDAQ 1416DS
PC

zdroj
napětí

USB 
sběrnice

komunikační
sběrnice

x

I

Rlin

 

Obr. 7  Příklad připojení spojitého snímače polohy k modulu UDAQ 1416DS 

 

Rozlišitelnost je podle [1] největší u potenciometrů s odporovou drahou, tvořenou 
jednoduchým odporovým drátem a posuvným jezdcem, nebo u typů s odporovou vrstvou. 

Linearita závisí na rovnoměrnosti odporového vinutí nebo vrstvy. Bývá zpravidla 
v rozsahu 0,05 až 0,1% z plného rozsahu a také závisí  na zatížení potenciometru. 

Vstupní odpor analogových vstupů modulu je 10MΩ. Tuto hodnotu lze považovat za 
vysokou impedanci, proto by se měl potenciometr chovat jako nezatížený a mít lineární 
charakteristiku. Pokud by docházelo k nelineární závislosti, tak pro zlepšení lineárnosti je 
dobré přidat do obvodu rezistor o hodnotě zátěže. V tomto případě o hodnotě vstupního 
odporu analogových vstupů modulu. V obrázku 7 naznačen čárkovaně a oranžovou barvou. 

Nevýhodou potenciometrů je šum, který zpravidla vzniká při pohybu jezdce. Při 
pohybu může docházet k odskakování jezdce, proto podle [1] se používá více jezdců.  
 



12 

3.3.1.2 Indukčnostní snímače polohy 

 Jedná se o senzory, kdy je  změna polohy převáděna na změnu indukčnosti cívky ( 
tlumivkové senzory) nebo vzájemné indukčnosti 2 cívek (transformátorové senzory). 
Magnetický obvod senzorů může být otevřený nebo uzavřený. Uspořádání magnetického 
obvodu může být jednoduché nebo diferenciální. 

Impedance senzoru s cívkou je obecně dána vztahem: 

LjRjZ ωω +=)(  (5) 

kde: Z impedance cívky 
 R odpor vodiče cívky 
 L indukčnost cívky 
 
Podle Hopkinsonova zákona je indukčnost cívky  vyjádřena vztahem: 

I

N
L

Φ=  (6) 

kde: L indukčnost cívky 
 N počet závitů cívky 
 I proud protékající cívkou 
  
K modulu bez úprav nejde v principu připojit žádný indukčnostní snímač, jelikož 

modul má pouze stejnosměrné analogové napěťové vstupy a  napěťové digitální vstupy. 
 Pomocí převodníku na stejnosměrný signál a detekcí fáze, vyfiltrování střídavé 

složky,lze k modulu připojit následující  snímače: diferenciální indukčnostní snímač 
s proměnnou vzduchovou mezerou, diferenční indukčnostní senzor s posuvným jádrem a 
transformátorový indukčnostní senzor. V této práci budou uvedeny  následující 2.    

 

Diferenční indukčnostní snímač s proměnnou vzduchovou mezerou 

 

Obr. 8 Připojení indukčnostního snímače k modulu TEDIA 

Princip snímače je zobrazen na Obr. 8.  Pokud je pohybující se část přesně uprostřed, 
je můstek vyvážený a na vstupu usměrňovače je nulové napětí.  Jelikož vzdálenost od obou 
částí magnetického obvodu je stejná, tím pádem i magnetický tok, uzavírající se přes 
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posuvnou část, je na obou stranách stejný. Pokud se však pohybující část pohne např. 
doprava, sníží se vzduchová mezera mezi pravou částí magnetického obvodu a pohybující se 
částí. Zvýší se magnetický tok pravé části magnetického obvodu a změní se indukčnost cívky, 
protože jak je vidět ze vztahu 6, indukčnost cívky závisí na magnetickém toku a počtu závitů. 
Následně dojde k rozvázání vyváženosti můstku a  na vstupu převodníku se objeví napětí. Je 
detekována fáze, a to proto, aby s mohl určit směr pohybu, následně je převodníkem střídavé  
napětí převedeno na stejnosměrné napětí. Toto stejnosměrné napětí dále pokračuje do 
svorkovnice a pak až do modulu. 

 Tento modul informaci pošle pomocí sběrnice USB do počítače a počítač zobrazí 
informaci o velikosti posunutí a směru posunutí. Velikost posunutí získá z velikosti 
stejnosměrného napětí, které mu přijde na vstup, a směr pohybu z detekované fáze. 

Maximální stejnosměrné výstupní napětí ze snímače  může být v rozsahu ±10V. Pokud by 
bylo větší, mohlo by dojít k poškození měřícího modulu. 

 

Indukčnostní senzor transformátorový 

Hlavní podstatou senzoru je změna vzájemné indukčnosti mezi primárním a 
sekundárním vinutím. Primární cívka je napájena ze zdroje střídavého napětí. Změna 
vzájemné indukčnosti má za následek, že výstupní napětí je přímo úměrné měřené veličině, 
v tomto případě poloze. Nejčastějším provedením tohoto snímače je provedení s otevřeným 
magnetickým obvodem, označované jako LVDT.  Princip je naznačen na následujícím 
obrázku(obr.9), který je převzat z [1]. 

 

Obr. 9 Princip a náhradní schéma LVDT snímače [1] 

Na Obr. 10 je naznačeno připojení tohoto senzoru k modulu UDAQ 1416 DS. 
K převodu na stejnosměrný signál se použije opět převodník na stejnosměrné napětí s detekcí 
fáze s následnou filtrací zvlnění. 
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Obr. 10 Připojení LVDT snímače k modulu TEDIA USB [1] 

 
Výstupní napětí na prázdno je dáno vztahy 
 

)()´( 112 ωωω jIMjjU = ;  )()´´( 122 ωωω jIMjjU =  (7) 

Pro primární proud platí: 

1
1

)(
LjR

jU
I z

ω
ω

+
=   (8) 

 

Pro vyhodnocení výstupního napětí se používají 2 metody 
 

Rozdíl sekundárních napětí:  zapojení je stejné jako na Obr. 11. Výstupní napětí je 
dáno rozdílem sekundárních napětí. V nulové poloze bude napětí nulové . Při výchylce jádra 
nahoru se začne výstupní napětí zvyšovat, při výchylce jádra dolů se začne napětí opět 
zvyšovat, ale s opačnou fází. Proto je nutné mít převodník, který detekuje fázi signálu, jedná 
se o určitou nevýhodu tohoto způsobu měření. Další nevýhodou je nutnost použít zdroj 
střídavého napětí s dostatečnou stabilitou amplitudy, jelikož výstupní napětí je úměrné jak 
poloze jádra tak i napětí primární cívky. Změny vstupního napětí se projeví i na výstupu 
(transformátorový jev). 

 
Poměr sekundárních napětí:  vyhodnocuje se poměr rozdílu amplitud sekundárních 

napětí k jejich součtu.  Dle vztahu 9. 

´´´

´´´

22

22

UU

UU
UV +

−=   (9) 

Hlavní výhodou je  nezávislost na změně fáze sekundárních napětí a kolísání 
amplitudy napájecího napětí. Vyhodnocujeme pouze modul napětí. K převodu na 
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stejnosměrný signál by postačoval obyčejný dvoucestný usměrňovač s filtrem, který odfiltruje 
zvlnění stejnosměrného signálu po usměrnění.  Jedinou a dost podstatnou nevýhodou je,  že je 
nutno zajistit konstantní hodnotu součtu v celém rozsahu měření. V praxi existuje obvod, 
který má v sobě generátor signálu, usměrňovače, dolnofrekvenční filtry a obvod realizující 
podílovou funkci.  

3.3.1.3 Optoelektronické snímače 

Využívá se jakákoliv polohou (posuvem) ovlivnitelná závislost mezi parametry zdroje 
optoelektronického signálu a výstupní veličinou detektoru.  Mohou nastat tyto případy: 

• Změní se poloha zdroje světelného zařízení (světelné stopy) 

• Změna úhlu odrazu paprsku zdroje 

• Zastínění světelného toku mezi vysílačem a detektorem optoelektronického 
záření 

Polohově citlivé detektory – PSD snímač 

Veličina ovládá polohu světelné stopy, která generuje pár elektron – díra v intrinsitské 
vrstvě  velkoplošné fotodiody PIN.  Po dopadu stopy na její čelní plochu, dojde na 
přechodech NI a PI k tomu, že se vyvolá posuv děr k vrstvě P a posuv elektronů k vrstvě N. 
Dopadem světla generované páry nábojů představují zdroj proudu o intenzitě I0. Tento zdroj 
působí v místě dopadu světelné stopy. Proudy nakrátko IA a IB jsou dány vztahy: 

 
L

XL
A R

RR
II

−= 0  
L

X
B R

R
II 0=  (10)(11) 

Aby tyto vztahy platily je nutné rovnoměrné rozložení odporu vrstvy P. 
Tento odpor vrstvy P realizují v náhradním schématu 2 odpory, a to odpory RL-RX a 

RX. Pokud je rovnoměrné rozložení vrstvy P, tak odpory RL-RX a RX  jsou lineární funkcí 
polohy světelné stopy a platí: 

 
L

x

R

R

I

I

L

XB ==
0

 
L

xL

I

I A −=
0

 (12) 

Při vyhodnocení proudů IA a IB může docházet k závislosti na intenzitě záření 
světelné stopy. To znamená na proudu I0. K vyloučení vlivu I0 se používá poměrový princip 
vyhodnocení měření.  Poměrový princip odpovídá následujícímu vztahu: 
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 (13) 

Jak je vidět ze vztahu 13 hodnota poměru není závislá na I0. Opět je nutný předpoklad, že 
změna intenzity světelné stopy způsobí změny proudů I0, IA, IB ve stejném poměru.  
Následující obrázek 13 převzat z [1] – Ďaďo, Kreidl – Senzory a měřící obvody. 
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Obr. 11 PSD senzor - a) princip řádkového senzoru b) náhradní schéma c) plošný PSD d) 
náhradní obvod PSD [1] 

Na obr.11 c) je naznačen PSD snímač v dvourozměrném provedení. Jak je vidět tak na straně 
vrstvy P jsou elektrody 1,2 a na straně vrstvy N jsou elektrody 3,4. Pokud se paprsek pohne 
od středu např. doprava a nahoru způsobí rozdělení proudu I0 na části I1, I2,v horní vrstvě I3, 
I4. ve spodní vrstvě. 
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Ze vztahu 14 je patrno, že poměry proudů záleží na posunutí (poloze) x nebo y (dle 

směru) a také nepřímo úměrně na rozsahu L (délce plochy). Výstupní proud tohoto snímače je 
asi 1 mA. Používají  se k detekci elektronových nebo rentgenových svazků. 
 
Připojení snímačů PSD k modulu TEDIA USB 

 

Obr. 12 Principiální znázornění připojení PSD snímače k modulu TEDIA 

Na obr. 12 je blokově znázorněno připojení PSD k modulu. Tečka uprostřed PSD  
senzoru na obrázku značí světelnou stopu. Pro přesnější měření bych doporučil použít 
kvalitnější převodník proud na napětí.  
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Při měření by se hodnoty K1,K2,K3,K4 (hodnoty jednotlivých kanálů) ukládaly do 
počítače a poměrovou metodou by se vyhodnocovali jednotlivé poměry proudů ( prakticky 
napětí) a následná poloha světelné stopy. Vizualizace této úlohy by se mohla provést např. ve 
vizualizačním prostředí Control WEB. 
 

3.3.2 Snímače teploty 

3.3.2.1   Teplota a teplotní stupnice 

Jedná se o  stav tzv. termodynamické rovnováhy nebo také skalární veličinu, která je 
vhodná pro popis stavů ustálených  systému.  Je známo, že souvisí s kinetickou energií částic 
látky. Souvislost mezi kinetickou energii a teplotou je , že pokud má systém ( těleso) větší 
teplotu, mají jednotlivé částice vyšší kinetickou energii. 

Základní jednotkou v soustavě SI je  Kelvin (K). Dalšími vedlejšími jednotkami jsou 
stupeň Celsia (°C)a Farehheit (F). Stupně Celsiovy a Kelvinovy stupnice jsou stejné, avšak 
tyto dvě stupnice mají navzájem posunuté počátky. Kelvinova stupnice vychází z tzv. 
„absolutní nuly“  (–273,15°C).   

Absolutní nula - jedná se o stav, kdy má těleso nejmenší vnitřní energii. 
V laboratorních podmínkách bylo této nuly přibližně dosaženo (–273°C). Přesná absolutní 
nula prozatím nikdy dosažena nebyla. 

Na rozdíl od Kelvinovy stupnice vychází Celsiova stupnice z trojného bodu vody. 
Jedná se o bod rovnovážného stavu mezi skupenstvími. Tento bod si Celsius označil jako 0°C. 

 

3.3.2.2 Snímače teploty 

Na trhu existuje mnoho senzorů teploty. Záleží jak se teplota měří, zda  bezdotykově 
nebo dotykově.. 

 

Dotykové měření 
Jedná se o měření kdy citlivá část 

snímače se přímo dotýká měřeného objektu.  

Bezdotykové měření 
Jedná se o měření kdy teplé těleso není 

v přímém dotyku s měřenou částí. 

Tabulka 3: Rozdělení snímačů na 2 velké skupiny dle druhu měření 

V této kapitole budou popsány, jen ty co se dají připojit k modulu. Většina této 
kapitoly se bude zabývat snímači pro dotykové měření. Snímače pro bezdotykové měření a 
další typy snímačů, které nelze k modulu připojit budou vynechány, nebo budou  jen 
připomenuty, že existují. 
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Rozdělení snímačů teploty: 

Dle druhu měření Dle principu Bližší rozdělení 
kovové 

polovodičové 
odporové 

Polovodičové s PN 
přechodem 

Dělení dle použitého 
materiálu ( např. typ J) 

typ K 
Termoelektrické články 
(Seebeckův jev) 

typ E 

Tyčové 

Bimetalické 
Skleněné 

Kapalinové tlakové 

Parní tlakové 

Dilatační 

Plynové tlakové 

Akustické 

Krystalové 

Šumové 

Magnetické 
Speciální 

Optické vláknové 
senzory 

Keramické žároměrky 

Tavné indikátory 
teploty 

Dotykové měření 

Indikátory teploty 
Barevné indikátory 

teploty 

Tepelné Detektory tepelného 
záření Kvantové 

Monochromatické 

Pásmové 

Bezdotykové měření 
Pyrometry 

Poměrové 

   Tabulka 4:  Rozdělení snímačů teploty 

Odporové snímače teploty 

Základním principem odporových snímačů teploty je jednoduchý fakt, že odpor citlivé 
části  se při změnách teploty mění. Závislost odporu s teplotou záleží na druhu snímače. 
Existují snímače, u kterých vzrůstá odpor s teplotou ( kovové - platinové, kovové - niklové, 
termistory PTC) a existují také snímače, u kterých klesá odpor s teplotou ( termistory NTC).  
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Kovové odporové snímače teploty 

Tyto snímače teploty využívají k měření teplotní závislosti odporu kovu. V [2] je pro 
kov následující přirovnání (definice) „Kov si lze představit jako soubor kladných iontů 

umístěných v mřížkových bodech krystalové mřížky a tzv. elektronového plynu tvořeného 

souborem chaoticky pohybujících se elektronů“ .  Pokud se vyjde z tohoto přirovnání tak 
měrná tepelná vodivost je dána součinem počtu elektronů v jednotkovém objemu s druhou 
mocninou elementárního náboje (1,619.e-19) . Tento součin je ještě vynásoben podílem 
relaxačního času a efektivní hmotností nosiče náboje. Matematicky zapsáno ve vztahu 15. 

  
m

en
τσ 2.=  (15) 

σ Konduktivita 

n Počet elektronů v jednotkovém objemu 
e Elementární náboj 

τ Relaxační čas elektronů 

m Efektivní hmotnost  nosiče náboje 

Tento vztah popisuje přesně chování v odporových snímačích teploty. Pro technické 
účely v rozmezí teplot 0°C až 100°C  se používá následující vztah: 

 

TRTTRRT ∆=−+= αα 0120 )](1.[  (16) 
  

Rt Odpor při měřené teplotě 
R0 Odpor při teplotě 0°C 

α Teplotní součinitel odporu 

∆T Rozdíl teplot 

Dalším základním parametrem odporových snímačů teploty je poměr odporů R100 
(odpor při teplotě 100°C) a R0 ( odpor při teplotě 0°C). Tento odpor se označuje písmenem W 
dle vztahu: 

  
0

100
100 R

R
W =  (17) 

Pro větší rozsah teplot nebo záporné teploty, nelze tento lineární vztah použít  a u 
každého snímače je použit jiný kvadratický vztah. Nejčastější materiály, ze kterých se 
realizují kovové odporové snímače teploty jsou platina, nikl, balco (Ni-Fe), měď, molybden a 
pro extrémní rozsahy teplot např. od 0,5 K se používají slitiny Rh-Fe, a Pt-Co. 
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Tabulka 5 Přehled materiálů používaných pro kovové odporové snímače teploty 

 

Odporové platinové snímače teploty 

Platina se používá z důvodu svojí chemické netečnosti, časové stálosti a hlavně kvůli 
své vysoké teplotě tání. Čistota technické platiny je obvykle 99,99 % pro náročnější účely i 
čistší.  

Existují 2 třídy platinových snímačů. Jedná se o třídu A a třídu B. Jednotlivé třídy 
platinových senzorů se od sebe liší rozsahem teplot. Třída A je podle [2] od –200°C až 650°C 
a třída B je podle [2] od –200°C až 850°C.  Také podle výše uvedeného zdroje existují i 
platinové snímače do 1100°C. Tyto platinové snímače se označují zkratkou Pt a hodnotou 
odporu. Např. Pt 100 – jedná se o platinový odporový snímač, který má při 0°C hodnotu 

100Ω. Existují i snímače s jinou hodnotou odporu při 0°C. Např. Pt – 1000 nebo Pt 500. 
 
Závislost odporu Pt snímače na teplotě je u tohoto snímače nelineární. Tuto závislost 

popisuje následující  polynom 2 řádu, zjištěný z [2].   

[ ])100(1 32
0 −+++= tCtBtAtRRt  (18) 

Kde: 

Rt Odpor při měřené teplotě 
R0 100 Ω 
A 3,90802.10-3K-1 
B -5,80195.10-7K-2 
C -4.27350.10-12K-4   pro t<0°C 
C 0 pro t >  0°C 

 
Vztah 18 a jeho koeficienty popisují přesné chování platinového snímače v celém jeho 

rozsahu.  Jak je z tohoto vztahu vidět, platinový senzor je v záporných teplotách vyjádřen 
polynomem 3.řádu. Pro kladné teploty lze koeficient C zanedbat a z polynomu 3. řádu se 
stává polynom 2. řádu.  (viz vztah 19). 

teplotní rozsah αααα
poměr odpor ů 

W100
°C K-1 -

měď -50 až 150
0,00426  až 

0,00433
1,426

Ni-Fe -100 až 200
0,00518 až 

0,00527
1,462

nikl -70 až +150
0,00617 až 

0,0675
1,618

platina -200 až +850
0,00385 až 

0,00433
1,385

materiál
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[ ]2
0 1 BtAtRRt ++=  (19) 

 
Pro výpočet  teploty z měřeného odporu je lepší podle [2] používat vztahu č. 20 pro 

hodnoty teploty nižší než 0°C, a vztahu 21 pro teplotu vyšší než 0°C. 

]))(1[(]).1[( 3

1001001001000

0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR
t TTTTT −+−+

−
= βδ

α   (20)  

 

]).1[(
1001000

0

R

R

R

R

R

RR
t TTT −+−= δ

α  (21) 

 
kde hodnoty jednotlivých koeficientů jsou následující: 

 α =  3,85055.10-3 K-1 

 β =  -0,108634 K-3 

 δ =  1,499786 K-2 
 
Vyjádření vztahu 16 pomocí vztahu 20 a 21. 
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tRRT δα   (23) 

 
Odpory R0 a R100 záleží na druhu použitého snímače. (PT 100, 500,1000 nebo 2000). 
 

Odporové niklové snímače teploty 

Tyto snímače mají určité výhody proti platině např. velká citlivost, rychlá odezva tzn. 
malá časová konstanta a malé rozměry.  Nevýhodami niklových snímačů teploty je oproti 
platině omezený teplotní rozsah a nemalá  nelinearita, dále má niklový snímač menší 
dlouhodobou stabilitu a také menší odolnost vůči působení prostředí. 

 
Závislost odporu na teplotě lze vyjádřit následujícím polynomem: 

 ( )642
0 1 DtCtBtAtRRT ++++=  (24) 

kde: 
 A =  5,485.10-3 K-1 
 B =  6,65.10-6 K-2 
 C = 2,805.10-11 K-4 
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 D = 2,0.10-17 K-6 
Stejně jako u platiny se niklové snímače vyrábějí s několika hodnotami odporů R0.  

Nejčastější hodnoty odporů R0 těchto snímačů jsou: 100, 200, 500, 1000Ω. 
 

Odporové měděné snímače teploty 

O tomto druhu snímači zde bude jen krátká zmínka, jelikož se tento druh snímače 
běžně nevyrábí a to ze 2 hlavních důvodů. Prvním důvodem je menší rezistivita mědi (asi 6x 
menší než u platiny), ale závažnějším  důvodem je snadná oxidace mědi.  

Závislost odporu měděného snímače na teplotě se dá vyjádřit několika vztahy. Záleží 
ve kterém teplotním rozsahu se bude měřit. Měď se obvykle používá v rozsahu teplot –200 až 
200°C. Jak je napsáno v [2] pro rozsah –50 až 150°C lze použít základní vztah (16), kde 
rezistivita mědi je 4,26.10-3K-1. V rozsahu teplot mimo uvedený rozsah teplot se používají jiné 
vztahy druhého řádu. (Bližší informace viz.[2]).  

Polovodičové odporové snímače teploty 

Tyto snímače využívají teplotní závislosti koncentrace nosičů náboje na teplotě. 
Závislost koncentrace na teplotě určuje známý exponenciální vztah: 

 
kT

E

en 2

∆

=  (25) 
 

kde  ∆E je šíře mezery mezi energetickými hladinami  
 k  je Bolzmannova konstanta 
 
Důležitým faktorem u polovodičových senzorů je podle [2] teplotní součinitel odporu. Tento 
součinitel je definován vztahem 26 a může nabývat kladných nebo záporných hodnot. 

   
TkT

E

T

n 1

2

)(ln ∆−≈
∂

∂≈α    (26) 

 
Nejčastějšími polovodičovými odporovými snímači jsou termistory a  monokrystalické 
odporové senzory. Termistory lze rozdělit na negastory a pozistory. Negastory jsou termistory 
se záporným teplotním součinitelem a pozistory jsou snímače s kladným teplotním 
součinitelem. 

Termistory 

 Jedná se o teplotně závislý odpor zhotovený z polovodičových keramických materiálů. Jak 
bylo zjištěno z [2], tak existují termistory ve tvaru destičky, kapky, válečků a podobně. Tyto 
teplotně závislé odpory mají velkou teplotní citlivost, malé rozměry, jednoduchý převod 
odporu na elektrické napětí nebo proud.. Značnou a dost podstatnou nevýhodou těchto 
snímačů teploty je nelineární teplotní charakteristika. Jak již bylo napsáno dříve existují 2 
základní druhy termistorů. Termistory se záporným součinitelem odporu , běžně označované 
jako NTC termistory nebo také jako negastory. U těchto termistorů odpor se vzrůstající 
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teplotou klesá. Druhou skupinu tvoří termistory s kladným součinitelem odporu neboli 
pozistory označované jako PTC. U těchto termistorů odpor se vzrůstající teplotou roste. 
Běžný rozsah teplot termistorů je –50 až 150°C. Jelikož tato práce není zaměřená na snímače 
teploty, přesněji termistory nebude tato problematika zde detailněji rozebírána. Bližší 
informace lze najít v [2].   
 

  

Obr. 13 Porovnání teplotních závislostí termistorů NTC a PTC s kovovými odporovými 
senzory teploty [2] 

 

Polovodičové monokrystalické senzory teploty 

O této skupině senzorů zde bude jen krátká zmínka. Jedná se o senzory teploty, které jsou 
zhotoveny z monokrystalu křemíku, germania, india, nebo jejich slitin. Zde bude jen krátká 
zmínka o monokrystalickém Si senzoru a SiC senzoru. 

Monokrystalický Si senzor 

Běžně se používá k měření  teploty v rozsahu –50 až 150°C Si senzor. Jeho základem je 
nevlastní polovodič typu N. Znamená to , že se jedná o polovodič s převládající elektronovou 
vodivostí. Vztahy pro vyjádření této vodivosti lze najít opět v [2].  
Princip tohoto snímače je podle [2] následující: „Se zvyšující se teplotou, podobně jako tomu 

je u kovů, dochází vlivem rozptylu náboje na mřížce polovodiče ke zmenšování pohyblivosti 

těchto nosičů.“  To má za následek, že rezistivita polovodiče narůstá. Při měření se využívá 
odporu šíření v prostoru kruhového kontaktu. 

Senzor SiC 
Používá se pro svůj větší teplotní rozsah. Teplotní rozsah tohoto senzoru je –100 až 450°C. 
Vyrábí se tenkovrstvou technologií a to vysokofrekvenčním napařováním. Teplotní závislost 
odporu na teplotě je obdobná jako u negastorů. 
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Vliv měřícího proudu a možnosti připojení k modulu UDAQ 1416 DS 

U odporových senzorů teploty stojí za zmínku vliv měřícího proudu na měření teploty. 
Z fyziky je známo, že ztrátový výkon na odporu je dán vztahem: 

 2.IRP T=  (27) 

kde :  I je měřící proud  
Tento měřící proud I , může způsobit, že měřící přistroj bude ukazovat vyšší teplotu než ve 
skutečnosti  je. Proto je nutné tento proud volit s ohledem na ztrátový výkon. Nejčastěji se 
k převodu odporu na napětí používá proud 1mA.  
Připojení odporového snímače teploty k modulu je ukázáno na následujícím obrázku. 

 

Obr. 14 Připojení odporového snímače teploty k modulu UDAQ 1416 DS 

Termoelektrické články 

Jedná se o snímače, které jsou založeny na tzv. Seebeckově jevu. V principu se jedná 
o převod energie tepelné na energii elektrickou. Tento jev lze zpozorovat tehdy pokud mají 2 
spoje dvou kovů rozdílnou teplotu. V teplejší částí  mají nositelé větší energii, následně 
přecházejí ve větším množství  do chladnějších míst než nositelé z chladnějších míst do 
teplejších. To má za následek průtok proudu obvodem. Pokud se tento obvod rozpojí bude na  
vzniklých svorkách elektrické napětí. 

 

Obr. 15 Seebeckův jev [2] 

 

Obr. 16 Termoelektrické napětí - princip termo článku [2] 
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 Každý materiál používaný k výrobě termočlánku je označen tzv. Seebeckovým 

koeficientem S. Tento koeficient je definován dle vztahu: 

   
dT

dE

T

E
TS =

∆
∆= ∞→∆lim)(  (28) 

V technické praxi se Seebeckovy koeficienty označují symbolem α a nazývají se 
termoelektrickými koeficienty.  Pro malý rozdíl teplot mezi teplým a studeným spojem lze 
pro termoelektrické napětí použít vztah: 

( ) ( ) ))(( BABAABBBAA ttttttE −−=−+−= αααα  (29) 

 
kde: tA,tB hodnoty teplot jednotlivých konců 

 αAαB hodnoty termoelektrických koeficientů 
 
Hodnoty termoelektrických koeficientů jsou publikovány v řadě publikací a také 

v podrobnějším katalogu. Tyto koeficienty jsou publikovány na základě měření vůči olovu 
nebo platině. Pro větší rozdíl teplot je nutno respektovat značnou nelinearitu 
termoelektrického napětí na teplotě a je nutno využívat aproximační polynomy vyšších řádů. 

Typy termoelektrických článků 

Jednotlivé páry materiálů pro termoelektrické články jsou ve světě normalizovány. 
Materiály byli vybrány tak, aby měli pokud možno co nejpřijatelnější nelinearitu, a byli 
odolné vůči korozi, chemickým vlivům, ionizujícímu záření. Také by měli zajišťovat  

dostatečnou stálost údaje  a dlouhodobou stabilitu charakteristiky  E=f(∆t). Označení 
termoelektrických článků se provádí velkými písmeny. Viz  obrázek 17. 

 

Obr. 17 Charakteristiky vybraných termočlánků[2] 
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Tabulka 6 Typy termoelektrických článků a základní údaje. 

 
Bližší popis materiálů termočlánku a jejich vlastností lze najít v [2].  
 

Názvosloví termoelektrických článků, související části měřícího řetězce,vliv kolísání 
srovnávací teploty 

Tato kapitola se bude zabývat základním názvoslovím v souvislosti 
s termoelektrickými články. Pro toto názvosloví je názorný obrázek v [2],  
 

 

Obr. 18 Terminologie měřícího řetězce termoelektrického článku [2] 

°C °C
NiCr(+)
NiAl(-)
Cu(+)

CuNi(-)
Fe(+)

CuNi(-)
NiCrSi(+)
NiSiMg(-)
NiCr(+)
CuNi(-)

PtRh13(+)

Pt(-)

PtRh10(+)

Pt(-)

PtRh30(+)

PtRh6(-)
W(+)

WRh(-)
WRh5(+)
WRh26(-)

Kód složení

teplota

krátkodob ě dlouhodob ě

-180 až 1350

T -185 až 300 -250 až 400

K 0 až 1100

J 20 až 700 -180 až 750

N 0 až 1100 -270 až 1300

E 0 až 800 -40 až 900

R 0 až 1600 -50 až 1700

S 0 až 1550 -50 až 1750

B 100 až 1000 100 až 1820

G 20 až 2320 0 až 2600

C 50 až 1820 20 až 2300
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Na Obr. 18 je uvedeno několik důležitých pojmů.  

Měřící spoj 

Jedná se spoj 2 materiálů, který tvoří termočlánek. Na tento 
spoj se nechá působit měřená teplota. Tento spoj spolu 
s větvemi jednotlivých materiálů, tvoří termoelektrický 
článek 

Srovnávací teplota 

Jedná se o teplotu srovnávacího spoje. Pokud se měří přímo 
na termočlánku, bez spojovacího vedení, tak je to teplota  
konců termočlánku jdoucí do měřícího přístroje, zesilovače, 
aj. 

Referenční teplota 
(vztažná teplota) 

Jedná se o teplotu, která je nutná ke stanovení základních 
hodnot termoelektrického napětí. 

Prodlužovací vedení  

Prodlužuje obe větve termoelektrického článku ke 
srovnávacím spojům. Je zhotoveno ze stejných materiálů 
jako termočlánek, nebo z ekonomických důvodů z jiných 
materiálů. Tyto matriály  však musí mít stejný 
termoelektrický koeficient jako u připojeného 
termoelektrického článku. 

 
Jak už bylo uvedeno dříve termoelektrické napětí nezáleží jen na  teplotě měřícího 

spoje ale i na  teplotě srovnávací. Důvodem je to, že pokud bude mít teplota srovnávacího 
konce jinou teplotu než je udávaná normou (tabulkou) dojde k systematické chybě měření. 
Závislost vztažné teploty a hodnot termoelektrického napětí lze vyjádřit následujícím vztahem

 stEE α−= 0   (30) 

Kde: 

E 
Korigovaná hodnota napětí pro srovnávací 
teplotu 

E0 
Hodnota termoelektrického napětí pro 
srovnávací teplotu uvedenou v tabulce nebo 
v normě. 

ts Hodnota srovnávací teploty 

α Termoelektrický koeficient 

 
Tento jev se dá kompenzovat několika způsoby 

1. Umístěním teploty srovnávacích konců do termostatu: 
Srovnávací konce se umístí do tzv. termostatu. Tento termostat hlídá nastavenou 
vztažnou teplotu.  

2. Použitím kompenzačních zapojení: 
Nejstarším typem kompenzačního zapojení je kompenzační krabice. Jedná se 
v principu o můstek pracující na principu: Pokud se rovná srovnávací teplota a vztažná 
teplota, tak na diagonále můstku nevznikne žádné napětí. Pokud se však tyto teploty 
nerovnají, tak na diagonále vznikne napětí, které koriguje systematickou odchylku. 
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3. Číslicovou korekcí: 
V číslicovém členu se naprogramuje vztah 30. 
 

Linearizace charakteristik ,  technické provedení termočlánků a připojení termočlánku 
k modulu. 

Linearizace charakteristik 
Skutečná statická charakteristika termočlánků má nelineární závislost.  Liší se od 

přímkové aproximace. Chyby měření  zaleží na druhu měření,  na typu použitého 
termočlánku, rozsahu teplot a podobně.  

Linearizace se provádí polynomem např. 6 řádu (záleží na typu termočlánku). 
Jednotlivé koeficienty tohoto polynomu lze najít v podrobnějších katalozích nebo 
v publikacích zabývajích se  touto problematikou (koeficienty, které budu používat 
v praktické části vždy uvedu). 

Technické provedení 

Existují 2 nejzákladnější druhy termoelektrických článků, dle technologie výroby.  
Jedná se o drátkové termoelektrické články a plášťové termoelektrické články.  

 Drátkový termočlánek je tvořen 2 kovovými větvemi uloženými v izolačních 
trubičkách. Obvykle se používají keramické trubičky (dvoukapiláry nebo čtyřkapiláry). 
Konstrukční uspořádaní může být do jímky, s jímkou, bez jímky, tyčové sondy k měřícím 
přístrojům, aj. 

Plášťové termoelektrické články mají tyto termoelektrické vodiče uloženy v kovovém 
plášti ve tvaru trubky. Vodiče jsou v trubce izolovány zhutnělou minerální izolací. Plášť je 
z korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí  nebo z chromniklových slitin. Bližší informace v 
[2].  

 

Obr. 19 Blokové schéma připojení termočlánků k modulu UDAQ 1416 DS 

3.3.3 Měření mechanického napětí (tenzometry) 

Přímé měření mechanického napětí není možné.  Při měření mechanického napětí se měří 
závislost mechanického namáhání na deformaci. K měření mechanického namáhání a 
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deformace se používají snímače zvané tenzometry. Tenzometry mohou pracovat na 
následujících principech:  

1. Kapacitním 
2. Rezonančním (strunovém) 
3. Odporovém 

3.3.3.1 Odporové tenzometry 

Tyto tenzometry pracují na jednoduchém principu. Odpor drátku se s deformací mění.  
Odpor drátku o průřezu S a délce l je dán vztahem: 

 
s

l
R ρ=  (31)  

kde: 
R odpor tenzometru (měřící veličina) 
l délka vodiče 
S  průřez vodiče 

ρ rezistivita materiálu 
 

Kovový tenzometr 

Závislost poměrné změny odporu tenzometru na poměrném prodloužení je dána 
vztahem, nazývaným též základní rovnice tenzometru:  

  
l

l
KK

R

R ∆==∆
..ε  (32) 

kde: 
K  součinitel deformační citlivosti, jeho hodnota je udána pro každý terzometr 

výrobcem s přesností 0,5 až 3%. 

ε poměrné prodloužení 

∆R změna odporu při poměrném prodloužení 
R odpor tenzometru při výchozím mechanickém zatížení 

∆l/l poměrné prodloužení 
 
Odpor kovového tenzometru bývá v rozsahu 50 až 2500 Ω, nejběžnější je 120 Ω. 

Aktivní délka snímače bývá 0.3 až 35 mm, výjimečně i delší, šířka 0.8 až 12 mm. Tloušťka 
tenzometru bývá v rozsahu 0.1 až 1 mm. Nejčastějším materiálem kovových tenzometrů je 
konstantan, karma, nichrom aj. viz následující tabulka. 

 

tabulka 7 Jednotlivé materiály tenzometrů 

2,280% Ni a 20% Crnichrome V
platina - wolfram 92% Pt a 8%W 4

konstantan 57% Cu a 43% Ni 2,05
karma 73% Ni a 20% Cr 2,1

materiál složení
průměrná 
hodnota K
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Polovodičový tenzometr 

Jsou tvořeny páskem vyříznutým z monokrystalu polovodiče (křemíku, germania aj.). 
Mechanické namáhání krystalické mřížky ovlivňuje výrazně pohyblivost nosičů náboje a tím i 
měrný odpor materiálu tenzometru. Podle typu znečištění odpor materiálu s deformací roste, 
nebo klesá. 

U polovodičového tenzometru je závislost poměrné změny odporu na prodloužení 
vyjádřena rovnicí: 

  2
21 .. εε kk

R

R +=∆
  (33) 

kde: 
k1,k2 jsou konstanty vyjadřující vlastnosti tenzometru (citlivost) 

 

Provedení tenzometrů a měřící obvody pro tenzometry 

Provedení a rozdělení tenzometrů je naznačeno na následujícím obrázku: 

 

Obr. 20 Rozdělení tenzometrů podle provedení [1] 

Jako měřícího obvodu se používá plný tenzometrický můstek viz. obrázek 21. 

 

Obr. 21 Principiální nákres tenzometrického můstku [1] 

Připojení k modulu je jednoduché, výstup z tenzometrického můstku se přivede jako 
vstup modulu. Popřípadě se mezi ně vloží zesilovač, jelikož hodnoty napětí  vystupujícího 
z tenzometrického můstku jsou velice malé. 
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3.3.4 Senzory mechanického kmitavého pohybu 

U kmitavého pohybu se jedná o časovou změnu polohy vybraného bodu na objektu 
vzhledem ke vztažnému neboli referenčnímu bodu. K přímému měření okamžitých hodnot 
polohy lze použít senzory polohy.   

Toto měření se označuje jako relativní, jelikož je poloha určována relativně 
k vztažnému bodu . Relativního měření nelze použít  ve vibrujících, pohybujících se objektů a 
také v případě kdy v okolí nelze najít žádný vztažný bod. Východiskem z tohoto problému 
jsou absolutní snímače kmitavého pohybu. U těchto snímačů se vztažný bod vytváří uvnitř 
snímače.  
 Nejčastějšími snímači, které se používají jsou akcelerometry. U těchto snímačů se 
měří zrychlení, které se integrací převádí na rychlost nebo dvojí integrací převádí na výchylku 
kmitavého pohybu.  
   

3.3.4.1  Princip akcelerometrů a popis ADXL 203 

Jedná se v dnešní době o hojně využívaný snímač. Základní veličinou, kterou 
akcelerometry snímají je zrychlení. Akcelerometry jsou schopny měřit zrychlení jak 
dynamické (síla působící na snímač v pohybu), tak gravitační (působení gravitace). Základní 
rozdělení akcelerometrů je na akcelerometry se seismickou hmotou a s proměnou kapacitou. 
Druhé rozdělení lze provést podle toho, kolik mají citlivých os, tedy na jednoosé, dvouosé, 
tříosé. Tyto senzory mohou měřit od velmi nízkých hodnot g a dokáží vydržet nárazově i 
1000g (Shock Survival). Napájecí napětí se pohybuje většinou od 3 do 24 V. 
 

Akcelerometry se seizmickou hmotou 

Piezoelektrické 

Tyto akcelerometry využívají krystal neboli piezoelektrický materiál, který generuje 
náboj úměrný mechanickému namáhání, dle Newtonova zákona. Vnitřní elektronika pak 
konvertuje tento náboj na napěťový výstup s nízkou impedancí. Nedoporučuje se používat 
tyto snímače pro měření konstantního zrychlení, protože neměří frekvence nižší než 0,1 Hz. 

Princip je ten, že jedna strana krystalu je pevně připevněna k základně senzoru. Na 
protilehlou stranu je připojena seizmická hmota.  Jestliže je akcelerometr vystaven zrychlení, 
vibracím popřípadě otřesům, působí tato seizmická hmota na krystal takovou silou, která je 
dána součinem zrychlení a hmotnosti seizmické hmoty. Tato síla působí na krystal a 
způsobuje generování elektrického náboje na výstupu krystalu. Piezoelektrický efekt tak 
generuje na výstupu náboj q, úměrný působící síle. Protože seismická hmota má konstantní 
hmotnost, výstupní signál v podobě náboje je úměrný akceleraci senzoru. Pokud je 
akcelerometr pevně upevněn k testovanému objektu, měří i jeho zrychlení. 
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Piezorezistivní 

Tyto akcelerometry využívají piezorezistivního jevu. Jedná se o jev, kdy síla, která 
působí na tento materiál, mění odpor tohoto materiálu. V podstatě se měří závislost odporu na 
namáhání (deformaci). V integrovaných piezorezistivních akcelerometrech se využívá sítě 
leptaných měřících piezorezistivních snímačů zapojených do Wheatstonova můstku. Tyto 
akcelerometry jsou výhodnější proti piezoelektrickým v tom, že mohou měřit i konstantní 
zrychlení, to znamená frekvenci od 0Hz. Nejpoužívanější princip, využívaný v integrovaných 
akcelerometrech, je založen na použití ohybu jednoho konzolového nosníku z 
piezorezistivního křemíkového materiálu vlivem působícího zrychlení. Ohybem se mění 
odpor, který je měřen. 

Princip snímače je následující: - jedná se v podstatě o  zátěž na pružině. Když se rám 
snímače pohne, hmota má tendenci setrvávat v klidu až do doby, kdy napjatá pružina předá 
dostatek síly hmotě k pohybu. Síla působící na pružinu je úměrná deformaci, která je dále 
přímo úměrná měřenému zrychlení. Od akcelerometru se očekává, že bude citlivý pouze na 
zrychlení v požadovaném směru. Tato podmínka je prakticky velmi těžce splnitelná a proto 
akcelerometr, měří parazitně i zrychlení v ostatních osách. Tento citlivost i na ostatní osy se 
označuje jako křížková citlivost – cross sensitivity a tato citlivost způsobuje chybu měření.  

Piezorezistivní akcelerometry se díky svým vlastnostem hojně využívají. Výhodou je 
spodní hranice měřitelnosti blízká nule a vysoká citlivost. Nevýhodou pak je významná 
závislost výstupu na teplotě, kterou je však možné částečně kompenzovat samočinným 
testováním. 
 

MEMS akcelerometry: 

Jedná se v podstatě o spojení integrovaných obvodů, mechanických elementů, 
senzorů, akčních členů, řídící a vyhodnocovací elektroniky na jeden křemíkový substrát 
prostřednictvím různých výrobních technologií. Elektronické části jsou vyráběny  
technologiemi typu CMOS, Bipolar nebo BiCMOS, mikromechanické části jsou zhotovovány 
prostřednictvím technologií různého selektivního leptání, nebo implementován nových vrstev. 
Přínosem technologie MEMS je především zmenšení rozměrů,  nízká spotřeba snímačů 
vyráběných pomocí této technologie. 

Lze tak vytvářet miniaturní až mikroskopické systémy o rozměrech několika 
milimetrů až mikrometrů, složené ze snímačů, převodníků, elektrických obvodů, které tvoří 
MEMS zařízení. Zařízení má pak malé rozměry, nízkou spotřebu, vysokou mechanickou 
odolnost, kompaktnost, nízkou cenu při velkých sériích. Technologie MEMS se používá 
například na výrobu prvků, které nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, medicíně 
optoelektronice a dalších průmyslových i neprůmyslových aplikacích.  
 

MEMS akcelerometry s proměnnou kapacitou 

V čipu je integrován proměnný kondenzátor, kterému se mění kapacita vlivem 
působící síly, která vznikla zrychlením pouzdra snímače. Struktura obvodu obsahuje 
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polykřemíkový mikromechanický senzor a technologií BiMOS integrované obvody pro 
zpracování signálu ze senzoru. Struktura senzoru umožňuje měřit kladná i záporná, gravitační 
i dynamická zrychlení. Vlastní integrovaný snímač  je tvořen mikromechanickou strukturou 
(nosník, pružiny, pevné úchyty), vytvořenou na povrchu křemíkového monokrystalu. 
Křemíkové pružiny umožňují pohyb celé mechanické struktury po povrchu monokrystalu a 
zároveň kladou mechanický odpor proti síle vzniklé zrychlením. Prohnutí a deformace 
takovéto struktury je převedeno na změnu kapacity kondenzátorů v diferenčním zapojení. 
Kondenzátory jsou složeny ze dvou pevných desek a prostřední desky pevně spojené s 
deformujícím se nosníkem. Takto realizované dva kondenzátory tvoří dělič pro dva 
obdélníkový signály stejné amplitudy vzájemně posunuté ve fázi o 180°, které budí jeho 
pevné desky. Zrychlením působícím na senzor, dojde k posunutí prostřední desky a tím dojde 
ke změně dělícího poměru Na výstupu se objeví obdélníkový signál o amplitudě úměrné 
hodnotě zrychlení a fázi, která nese informaci o směru pohybu nosníku, tedy o směru 
působícího zrychlení. 

 

Akcelerometr ADXL 203 

Jedná se o nejčastěji používaný akcelerometr. Jelikož je levný a představuje 
jednoduché řešení umožňující rychlé výpočty. Je integrován v 8 pinovém pouzdře dva piny 
jsou použity pro napájení (COM a Vs) dva jako výstup napětí, která odpovídají měřeným 
napětím (X výstup, Y výstup) a jeden pin slouží  pro ověření funkčnosti snímače.  

 

 

Obr. 22 Technická data a blokové schéma akcelerometru 

Připojení k modulu je standardní nejsou pro měření nutné žádné úpravy. Výstupy 
z akcelerometrů se zesílí, popřípadě se provede integrace a dají se jako vstupy modulu. 

4 Instalace modulu a popis programování v Control Webu 
Praktická část se bude zabývat dvěmi úlohami  prováděné v laboratoři. První úlohou 

bylo měření dynamických vlastností termočlánků a odporových teploměrů a druhou úlohou 
bylo měření zrychlení a vibrací pomocí polovodičových akcelerometrů.  
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4.1 Instalace modulu a pomocného software 

Pro instalaci modulu je na stránkách výrobce (www.tedia.cz) jednoduchý návod 
k nainstalování modulu. Předtím je však nutné stáhnou z těchto stránek soubory ovladačů 
nebo použít CD dodávané výrobcem.  Soubor s ovladači, který je nutné stáhnout se jmenuje 
usb fdi 2.0.4.6.zip. Po rozbalení tohoto zip archívu se zobrazí následující soubory viz 
následující obrázek. 

 

Obr. 23 Zobrazení souborů po rozbalení archivu s instalačními ovladači 

 
V souboru s příponou pdf je podrobný návod na instalaci modulu. Bude z něj vybráno 

několik pokynů k instalaci.   
Podle návodu k instalaci je nutné se přihlásit do systému jako správce počítače. 

Následně se musí připojit modul k počítači. Tato akce bude mít za následek zobrazení okna 
průvodce nově poznaným hardwarem.   

Zobrazí se dotaz jestli uživatel chce vyhledat ovladače na internetu. Výrobce striktně 
doporučuje zvolit volbu „NE, nepřipojovat se k internetu“. Dále v návodu nabízí alternativy 
jak zamezit počítači, aby se připojil na internet i po odkliknutí této volby. Jelikož některé 
druhy Windows XP a Vista se na internet připojují při každé instalaci přes funkci „Windows 
Update“.  Po stisku tlačítka  „Další“ se následně objeví další dialogové okno, které  se ptá  na 
to, zda si má  Windows vyhledat, k tomuto modulu ovladače sám a nainstalovat ty, které uzná 
za vhodné nebo zda mu uživatel ukáže umístění ovladačů, které má nainstalovat.  Po stisku 
tlačítka „Další“  se Windows zeptá  dalším dialogovým oknem, zda si má v tomto umístění co 
mu uživatel vybral vyhledat ovladače sám nebo  zda mu uživatel přímo ukáže ty soubory 
s ovladači, které má nainstalovat. Zde je nutné označit volbu ať si ty ovladače v tomto 
umístění vyhledá sám a nainstaluje.  U některých novějších Windows může ještě dojít k tomu, 
že vyskočí hláška o tom, že instalovaný ovladač není digitálně podepsán. Zde doporučuje 
výrobce zvolit volbu „ignorovat digitální podpis a nainstalovat ovladač“,  nebo  odkliknout 
tlačítko „pokračovat“ (pozn. Záleží na druhu Windows).   

Po úspěšném provedení tohoto postupu se zobrazí  okýnko o tom, že průvodce nově 
rozpoznaným hardwarem právě dokončil instalaci hardwaru.  

Začne opět nová instalace,  postup je však stejný jako v předchozím případě. Tato 
opětovná instalace začne proto, jelikož modul TEDIA UDAQ 1416 DS se počítači jeví jako 2 
moduly (část řídící a část datová). Viz následující obrázky. 
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Obr. 24 Nainstalovaný modul TEDIA UDAQ. [4] 

Předchozí  instalace  je nutná proto, aby Windows komunikoval s modulem. Avšak 
pokud má být modul viditelný i v programu Control Web je nutné nainstalovat do Control 
Web ovladače, které lze stáhnou na stránkách výrobce www.tedia.cz v záložce USB moduly.  
Je nutné si i stáhnout soubor  cw_udaq_1216a_v100.zip. V tomto ZIP archívu po rozbalení 
lze najít návod na instalaci těchto ovladačů do Control Webu.   

 Po rozbalení ZIP archívu se zobrazí následující soubory. Viz následující obrázek. 

 

Obr. 25 Zobrazení zip archívu a souborů ovladačů pro Control WEB 

Jak je patrné z obrázku 25  nacházejí se v archivu kromě souboru s návodem v pdf, 
také další 3 důležité soubory. Soubor s příponou DLL, soubor s příponou DMF a polední 
soubor s příponou PAR.  

Soubor  DLL jedná se o dynamickou knihovnu pro systém Windows. Zde výrobce 
doporučuje do tohoto souboru nezasahovat a nakopírovat jej do hlavního adresáře Control 
WEBu. Obvykle C:\Program Files\Control Web 2000\… 

Dalším souborem je soubor s příponou PAR. Jedná se o velice důležitý soubor.  Tento 
soubor  v podstatě popisuje veškeré parametry modulu od výrobního čísla až po to, jak 
nastavit rozsahy apod. Tento soubor je nutné nakopírovat do podadresáře PAR v adresářové 
struktuře ControlWebu. Předtím, než se tam nakopíruje je nutné jej otevřít v textovém režimu 
a změnit výrobní číslo modulu, které je tam uvedeno na aktuální výrobní číslo modulu. 

Třetím důležitým souborem, je soubor s příponou DMF. Jedná se o definiční soubor, 
který definuje jednotlivé kanály a ovladače. Tento soubor je nejvíce spojen s aplikací. 
Změnou nebo definováním kanálů v aplikaci se ovlivňuje právě tento soubor. (definování 
kanálů bude ukázáno v dalším textu).  

Dále je nutné aktualizovat soubor ovladačů v rámci Control Webu jedná se o soubor 
DRIVERS.INI. Existují tu 2 možnosti aktualizace. První možností je otevřít soubor 
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DRIVERS.INI v textovém módu a  názvy přidávaných souborů do tohoto souboru dopsat a 
následně uložit. Druhá možnost je, že Control Web má na tuto aktualizaci svou vlastní funkci. 
Název funkce a spuštění funkce viz. nápověda pro Control WEB.     
 

4.2 Programovací prostředí Control WEB 2000 

4.2.1 Popis prostředí 

Jedná se o grafické programovací prostředí . Po nainstalování Control WEB a spuštění 
se objeví základní následující okno. Viz  následující obrázek 33. 

 

Obr. 26 Programovací prostředí Control WEB 2000 

Obr. 26 zobrazuje programovací prostředí Control Web 2000.  Jak je vidět 
programovací prostředí  se skládá z následujících částí: 

• příkazová lišta a  panel s ikonkami 

• okno s jednotlivými částmi aplikace (časování,  viditelnost jednotlivých panelů,) 

• okno vzhledu aplikace 

• panel se záložkami 
 
Panel se záložkami obsahuje následující 4 záložky: 

• moduly 

• textový editor 

• datové inspektory 

• grafický editor 

• dokumentace 
V záložce „Dokumentace“ lze najít veškerou dokumentaci  k programovacímu 

prostředí Control Web 2000. V záložce  „Grafický editor“  se objeví vzhled aplikace. Další  
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záložkou je „Datové inspektory “ . V této záložce se definují jednotlivé konstanty a 
proměnné, ovladače kanály a podobně.  Předposlední záložkou je záložka „textový editor“ . 
Zde je vidět napsaný program jako posloupnost instrukcí, která se může nahrát do 
mikroprocesoru. Poslední záložkou je záložka „moduly“.  

4.2.2 Tvorba aplikací v prostředí Control Web 2000 

K vytvoření nové aplikace a k nastavení základních parametrů této aplikace lez použít 
průvodce. Průvodce je  označován ikonkou na Obr. 27. 
 

 

Obr. 27 Ikonka průvodce 

Průvodce se dotazuje , jaká aplikace se má  vytvořit. Odpověďmi na jednotlivé dotazy 
a dialogy  se vytváří základ aplikace a nastavuje se její základní nastavení. 

 V prvním dialogu se tento program zeptá, jak aplikace bude pracovat . Jestli bude 
pracovat v reálném čase nebo se bude jednat o  volně běžící aplikaci závisející  na změnách 
dat. Ke každé části je vždy popisek vysvětlující o co se jedná.  Viz Obr. 28. 

 

 

Obr. 28 Volba druhu aplikace 

V další obrazovce vytvoření aplikace se průvodce zeptá na název aplikace a na adresář 
kam má danou aplikaci uložit.  Implicitně je nastaven instalační adresář ControlWeb a 
podadresář Prog.  Viz Obr 29. 
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Obr. 29 Druhý dialog průvodce vytvoření nové aplikace 

 
Následuje obrazovka průvodce, která se ptá, jak velká aplikace má být, čímž jsou 

myšleny rozměry této aplikace. Může se zde určit jestli má být aplikace přes celou obrazovku 
nebo si lze nadefinovat vlastní rozměry. Obrázek  tohoto dialogového okna není nutný 
přiložit. 

Ve čtvrtém okénku se průvodce dotazuje, kolik má být v aplikaci ovládacích panelů ,  
jestli se budou dát rozměry těchto panelů měnit uživatelem a jestli mají být tyto panely   
překrývatelné nebo viditelné každý zvlášť. Viz Obr. 30. 

 

Obr. 30 Okno průvodce dotazující se rozměry a viditelnost jednotlivých panelů 

Páté okénko se dotazuje, jak se budou jednotlivé okýnka přepínat jestli tlačítky, 
záložkami nebo horkými klávesami. Viz  Obr. 31.  
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Obr. 31 Okno průvodce, kde se definuje přepínaní 

V šestém okénku si lze jednotlivé panely pojmenovat a nastavit klávesové přepínaní. 
K tomuto není nutné dávat obrázek.  

V sedmém okénku se definuje umístění jednotlivých ovládacích prvků pro přepínaní 
panelů. Viz Obr. 32. 

 

Obr. 32 Definice umístění ovládacích prvků 

V předposlední  obrazovce se může nastavit časový krok selektoru a v poslední 
obrazovce se nastavuje přípustná hodnota zpoždění.  

 

Obr. 33 Definice časování aplikace 
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Po stisknutí tlačítka „dokončit“ se objeví vývojové prostředí aplikace, kde lze 
pokračovat ve vývoji aplikace. 

 

 

Obr. 34 Základ pro vytváření aplikace 

 

Na Obr. 34je základ pro vytváření aplikace. Programování aplikace se v Control Web 
provádí pomocí tzv. virtuálních přístrojů.  

Virtuální p řístroj  -  je zcela samostatnou programovou komponentou. Tato koncepce 
přináší podle manuálu k Control Web 2000, řadu velmi podstatných výhod: 

• „Systém je trvale zcela otevřený - není nijak omezen ani předem dán počet a typ 
používaných virtuálních přístrojů. Virtuální přístroje je možno kdykoliv libovolně 

doplňovat a mohou dělat cokoliv, co jejich autor uzná za vhodné. Výrazové 

prostředky pro tvorbu aplikací jsou zcela neomezené“. 

• „Aplikace pracuje plným výkonem nativního strojového kódu – podoba aplikace v 
paměti počítače – a tedy i její výkon – je zcela ekvivalentní napevno napsanému 

programu např. v C++“. 

• „Aplikace jsou přenositelné nejen mezi jednotlivými verzemi systému, ale i mezi 
platformami – veškeré komponenty jsou vždy optimalizovány pro operační systém, 

na kterém aplikace běží. Aplikace jsou tedy přenositelné např. z šestnáctibitového 

prostředí systému ControlPanel do dvaatřicetibitového Win32 prostředí systému 

ControlWeb“.  
Paleta virtuálních přístrojů se zobrazí po stisku následující ikonky. (Obr.35) 

 

Obr. 35 Ikonka pro spuštění palety přístrojů 
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Po stisku této ikonky  si lze vybrat z mnoha virtuálních přístrojů. Příklady virtuálních 
přístrojů jsou na Obr. 36. 

 

Obr. 36 Paleta virtuálních přístrojů 

 
Programování se provádí přetažením zvoleného virtuálního přístroje na panel aplikace.  

Tomuto virtuálnímu přístroji se musí nastavit parametry. Nastavení tohoto přístroje se provádí 
stisknutím  pravého tlačítka myši na  tomto virtuálním přístroji. Po stisku tohoto tlačítka se 
zobrazí menu, kde je nutno zvolit kolonku „inspektor přístroje“. Po tomto zvolení se zobrazí  
okýnko, kde se dají jednotlivé parametry tohoto virtuálního přístroje nastavit. Viz Obr. 37.  



42 

 

Obr. 37 Popis parametrů přistroje meter 

Dialogové okno dle obrázku 37 obsahuje tyto záložky 

• parametry v této záložce se nastavují jednotlivé parametry virtuálního 
přístroje. Příkladem parametrů, které jsou možné pomocí této 
záložky nastavit je časování, název přístroje, proměnou na 
kterou má tento přístroj ukazovat, počet desetinných míst. Je 
také možné zde nastavit kterou proměnou lze tento přístroj 
aktivovat a podobně. 

• lokální data  zde je možné nadefinovat lokální konstanty a jednotlivé lokální 
proměnné popřípadě lokální statické proměnné. 

• procedury v této záložce se dá nadefinovat akci, které se má provést např. 
při aktivaci toho přístroje nebo po stisku tlačítka myši apod. 

• barvy v této záložce se dají nastavit barvy jednotlivých částí virtuálního 
přístroje např. barva pozadí, barva písma a podobně. 

• Zdrojový text v této záložce je zobrazen tento virtuální přístroj jako sada 
instrukcí. V podstatě se jedná o zobrazení naprogramovaného 
kódu tohoto virtuálního přístroje. 

• Nápověda tato záložka obsahuje nápovědu pro daný virtuální přístroj. 
 

5 Úprava úlohy s názvem „Měření teploty termočlánkem“ 
 

5.1 Popis úlohy 

Princip termočlánku byl vysvětlen v předcházejících kapitolách. Je nutno připomenout 
základní rovnici pro výpočet termoelektrického napětí. Tato rovnice se používá pro malý  
rozdíl teplot mezi teplým a studeným koncem  
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( ) ( ) ))(( BABAABBBAA ttttttE −−=−+−= αααα  (34) 

 
kde: tA,tB hodnoty teplot jednotlivých konců 

 αAαB hodnoty termoelektrických koeficientů 
 
Úloha je koncipována tak, že základem je elektrická pec s víkem. Na jejím spodku je 

topení. Toto topení je řízeno regulátorem na požadovanou teplotu. Regulátor, který reguluje 
teplotu má svůj vlastní snímač (termočlánek typu K). Ve víku této nádoby (nádržky) jsou 
otvory pro jednotlivé snímače použité pro měření. V tomto případě termočlánek J a odporový 
teploměr. Avšak tento odporový teploměr se musí napájet konstantním zdrojem proudu, aby 
vznikl úbytek napětí závislý na teplotě, který se už dá měřit. Výstupy termočlánku nebo 
odporového teploměru  jsou připojeny pomocí svorkovnice k modulu  TEDIA UDAQ 1416 
DS, který, měří hodnoty a zobrazuje je na PC. V této úloze se měří oteplovací a ochlazovací 
charakteristika jednotlivých druhů termočlánků, popřípadě i odporového teploměru v rozmezí 
teploty okolí a požadované teploty ( v tomto případě 400°C). 

 

Obr. 38 Principiální nákres úlohy pro měření dynamických vlastností termočlánků 

kde: 

ODP odporový teploměr (např. Pt100) 
J termočlánek typu J 
K  termočlánek typu K 
ZES zesilovač (byl nutný kvůli kolísání hodnoty při měření) 
SVK svorkovnice 
REG regulátor 
PC počítač 
USB univerzální sériová sběrnice 
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LPT paralérní sběrnice 
 
 

Zesilovač bylo nutné následně zhotovit, jelikož hodnoty výstupního napětí 
termočlánku byli velice nízké a k měřícím signálů se přidávalo rušení z okolí.  K tomuto 
zesilovači bylo nutné dodělat jednoduchý filtr, aby se toto rušení přidávající se z okolí 
odfiltrovalo. 

Modul má svoji vlastní svorkovnici. Svorky jsou označeny následovně. Zem je 
označena GND zbytek svorek je označena velkým písmenem C a za tímto písmenem 
následuje číslo. Dle [5]  bylo zjištěno, že zemní svorka se nenachází na svorce s označením 
GND, ale na svorkách C15 nebo C02. Při měření jsou použity kanály 0 až 4. Zapojení kanálů 
je v tabulce. 

tabulka 8 Zapojení svorek jednotlivých kanálů 

Svorky na přípravku jsou označeny podle úlohy měření vibrací. To znamená, že kanál 
0 je kanál 1 atd. V této úloze se kanál 0 nepoužívá,  to má za následek, že banánek 
s označením K1 (na přípravku) ikdyž se zapojí tak se nic nezobrazí. V této úloze je kanál 1 
označen bílím vodičem, kanál 2 modrým vodičem a kanál 3 žlutým vodičem. Šedý vodič se 
v této úloze nepoužívá.  

5.2 Návrh zesilovače a RC článku 

Jako filtr je použit pasivní RC článek (dolní propust neboli pasivní integrátor). Jedná 
se o nejjednodušší a v praxi nejvíce používanou dolní propust. V automatizaci a měření se 
nejčastěji používá k odstranění nežádoucího vysokofrekvenčního rušení z nízkofrekvenčního 
měřícího signálu. Užitečné signály mívají šířku pásma typicky do 100Hz vyjímečně do 1 kHz. 

 

Obr. 39 Schéma zapojení filtru 

zem C02 C15
kanal0
kanal1
kanal2
kanal3
kanal4 C21

název číslo svorky

C25
C24
C23
C22
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Výpočet hodnot součástek filtru 
Pro výpočet součástek filtru se používá následující vztah: 

 
hh f

CR
πω

τ
2

11
. ===  (35) 

Hodnota síťové frekvence je 50 Hz. Rušení o této frekvenci se přidává k měřenému 
signálu. Je potřeba velká strmost na frekvenci 50 Hz, aby ji bylo dosaženo členem 1. řádu je 
tento filtr pro frekvenci lomu 10x nižší tj. 5Hz.  

 00318,0
5.2

1

2

11
. =====

ππω
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CR s (36) 

 

Hodnota časové konstanty je 0,00318 a k dispozici jsem byl kondenzátor 2,2 µF. nyní 
je nutné ze vztahu 35 dopočítat hodnotu rezistoru. 

610.2,2

00318,0
−==
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τ
=15000Ω 

 

 

Obr. 40 Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika filtr ů, modrá 50 Hz, zelená 5 
Hz 

Z Obr. 40 je patrné, že na frekvenci 50 Hz je útlum tohoto filtru přibližně –20dB.  

Návrh zesílení zesilovače 

Jelikož hodnota výstupního napětí termočlánku je v rozmezí teploty okolí a 400°C 
maximálně 30mV. Bylo nutné udělat zesilovač.  Jako zesilovač se použil integrovaný obvod 
AD624.  
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Jedná se o vysoko precizní, nízkošumový operační zesilovač, který se ve většině 
případů používá  pro zesílení nízkých výstupních signálů ze snímačů. Tento obvod má 
volitelné zesílení, hodnoty zesílení jsou 100, 200, a 500, napájecí napětí je maximálně 18V, 
rozsah pracovních teplot je –25°C až 85°C. Podrobnější informace o tomto obvodu jsou na 
stránce http://datasheets.sinus.cz/show_files.php?Group=56. Blokové schéma obvodu je na 
Obr. 41 a zobrazení názvů jednotlivých pinů na Obr 42. 

 

Obr. 41 Principiální schéma obvodu AD624 

 

Obr. 42 Jména jednotlivých pinů 

 
Krátký popis obvodu byl proveden následuje schéma zapojení. Ve schématu je použita 

volně dostupná knihovna pro program EAGLE. Tuto knihovnu lze najít na stránkách výrobce 
programu EAGLE. V desce plošných spojů je na  přepínání zesílení zvolen přepínač DIP. Ve 
skutečném provedení je na přepínání každé větve zesílení použit kolébkový spínač. Schéma 
zapojení je Obr.43.  
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Obr. 43 schéma zapojení zesilovače 

Deska plošného spoje je má tloušťku 75 µm, jelikož já tloušťka nebyla k dispozici. 
Šířka vodivé cesty je 0,6 až 0,8 mm a nulový potenciál tvoří vylitá měď. Návrh desky 
v programu EAGLE, bez vylité mědi,aby byly vidět jednotlivé cesty je na Obr. 44 .  

 

Obr. 44 Deska plošných spojů 

 

5.3 Popis funkce programu a proměření úlohy 

Popis programování v Control Web byl popsán v přecházejících kapitolách. Zde bude 
ukázána pouze výsledná aplikace, její detailní popis popřípadě zjednodušený vývojový 
diagram. Na Obr. 45 je zobrazen vzhled aplikace. 
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Obr. 45 Vzhled aplikace 

Jak je vidět z Obr. 45 aplikace je koncipována tak, aby uživatel rychle pochopil kde je 
co.  Obr. 45 je hlavní panel aplikace.   V tomto panelu je vidět nastavení jednotlivých kanálů, 
je tu možnost vložení srovnávací teploty (teploty srovnávacích konců), dále je tu možnost 
vložení hodnoty proudu, kterým se napájí odporový snímač teploty a hodnoty dvou důležitých 
odporů pro jednotlivé odporové teploměry.   Následuje zobrazení zesílení jednotlivých kanálů  
a pod tímto zesílením se v okýnkách  zobrazují  hodnoty napětí a hodnoty teploty 
jednotlivých snímačů teploty. V pravé části aplikace je tlačítková lišta s následujícími tlačítky 
„Start/Stop“, „Ukončit program“, „Nastavení kanálů“, „Nastavení – matematika“, 
„Zobrazení“.  

Po stisku tlačítka  „Start/Stop“ se zastaví nebo spustí měření. Dalším tlačítkem 
s názvem „Ukončit program“ se ukončí program . Po stisku tlačítka „Nastavení kanálů“ se 
zobrazí dialogové okno, které je na Obr. 46. 
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Obr. 46 nastavení jednotlivých kanálů. 

Toto okno je rozděleno na 2 části. Nastavení rozsahu jednotlivých kanálů a druhou 
část tvoří hodnota externího zesílení. Rozsah  jednotlivého kanálu se nastavuje kliknutím na 
příslušnou záložku a hodnota   externího zesílení se vpisuje do příslušných okýnek.  Pokud se 
zesílení nepoužívá doporučuje se nechat implicitní nastavení.  Po nastavení všech parametrů 
se doporučuje kliknout na  tlačítko zavřít okno.   Po stisku tohoto tlačítky se veškeré změny 
zobrazí v jednotlivých oknech hlavního panelu.  

Dalším tlačítkem v hlavním panelu je tlačítko „Nastavení“. Po stisku tohoto tlačítka se 
zobrazí dialogové okno. Jeho vzhled je na Obr. 47.  

 

Obr. 47 Dialogové okno – matematika 
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V tomto dialogovém okně je možnost nastavení průměrování posledních naměřených 
hodnot. Průměrování je možno nastavit pro každý kanál zvlášť. Maximální počet hodnot 
průměrování je 32.  

Posledním tlačítkem v hlavním panelu aplikace je tlačítko „Zobrazení“. Po  stisku 
tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno, které je na obrázku 48. 

 

Obr. 48 Zobrazení dynamiky jednotlivých měření 

V levé části je okno, které zobrazuje průběhy měření jednotlivých kanálů. V pravé 
části tohoto okna je popis veličin, které se měří. Veličiny, které se nemají zobrazovat si lze 
vypnout, kliknutím na čtvereček vedle názvu té veličiny, která se nemá zobrazovat. Bod 
v kolečku vedle názvu dané    veličiny určuje hodnoty osy y. Př. Pokud chceme zobrazit 
teplotu odporového teploměru  je nutno aktivovat čtvereček vedle názvu „Teplota odporového 
teploměru“ a následně zapnout bodem v kolečku aktivní stupnici osy y.   Ve spodní části 
tohoto okna jsou 2 tlačítka.  

Tlačítko „Start oteplování“ a tlačítko „Skrýt panel“. Po stisku tlačítka „Skrýt panel“ se 
okno z  Obr. 55 skryje, ale pokud v hlavní panelu není zastaveno měření měří se dál. Tlačítko 
„Start oteplování“ slouží k umístění časové značky, kdy byl  proveden jednotkový skok. 
Název tohoto tlačítka se změní na „Start ochlazování“. Po opětovném stisku tohoto tlačítka se 
umístí časová značka začátku měření ochlazovací charakteristiky.   

Pod zobrazovacím oknem jsou ještě 4 ikonky. Ikonka se zámkem slouží k pozastavení 
zobrazení. Pomocí následných zobrazených šipek si lze zpětně prohlížet průběhy naměřených 
dat. Vedle této ikonky se zámkem je ikonka s červenou šipečkou a  s fialovým čtverečkem. Po 
stisku této ikonky se zobrazí  dialogové okno, kde lze nastavit délku zobrazovaného grafu a 
počet čar mřížky. Funkčnost jednotlivých tlačítek a zobrazovačů je ověřena. 
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5.3.1 Popis naprogramovaného kódu programu 

V prostředí Control Web si lze u každého virtuální přístroje naprogramovat svou 
vlastní proceduru. Např. Po stisku tohoto a tohoto tlačítka bude provedena tato akce. Existují 
také neviditelné virtuální přístroje. Tyto přístroje nejsou vidět v hlavním okně aplikace, 
jelikož ve většině případů provádějí výpočty.  Programovacím jazykem je v Control Web 
obdobný jazyk jako programovací jazyk PASCAL. Celý naprogramovaný kód je v příloze. 
Zde budou ukázány jen výpočty teplot jednotlivých termočlánku a odporového teploměru. 

K jednotlivým výpočtů teplot je pro každý snímač vytvořen podprogram, který se 
zabývá výpočty pro ten daný snímač.   

Pro výpočet hodnot odporového teploměru se používá podprogram 
s názvem“vypocet_hodnot_odporoveho“. Tento program má následující naprogramovaný 
kód.  

  program vypocet_hodnot_odporoveho; 
    const 
      alfa = 0.00385055; 
      sigma = 1.499786; 
    end_const; 
    var 
      i = integer, 0; 
      l = integer, 0; 
      sum = real, 0; 
      n = shortint, 0; 
    end_var; 
     
    rem = 'výpočet hodnot'; 
    timer = sequencer, 1; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if h_prumer1=1 then 
       hp1=1; 
       end; 
    if h_prumer1=2 then 
       hp1=4; 
       end; 
    if h_prumer1=3 then 
       hp1=8; 
       end; 
    if h_prumer1=4 then 
       hp1=16; 
       end; 
    if h_prumer1=5 then 
       hp1=32; 
       end; 
    if start then 
     U_R=(kanal1*1000)/zes1; 
     RT=(U_R)/pI; 

     pkanal1[1]=(RT-R0)/(alfa*R0)+sigma*((RT/R100)-1)*(RT/R100); 
     for i = 128 to 2 by -1 do 
     pkanal1[i]=pkanal1[i-1]; 
     end; 
     for l=1 to hp1 do 
     sum=sum+pkanal1[l]; 
     avg1=sum/hp1; 
     end; 
    else 
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    for l=1 to 128 do 
     pkanal1[l]=0; 
    end; 
     avg1=0; 
     U_R=0; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_program; 

 
Jsou zde nadefinovány lokální  konstanty „alfa“ a „sigma“ a na zvýrazněném řádku je 

naprogramován vztah číslo 19. V ostatní části kódu jsou naprogramovány matematické 
operace jako průměr a vazby na jednotlivé záložky a tlačítka. 

Druhým podprogramem je podprogram, který vypočítává hodnoty teploty 
termočlánku J. Má následující naprogramovaný kód. 

program vypocet_polynomu_J; 
    const 
      K = 0.000053; 
      a0j = -0.048868252; 
      a1j = 19873.14503; 
      a2j = -218614.5353; 
      a3j = 11569199.78; 
      a4j = -264917531.4; 
      a5j = 2018441131.4; 
    end_const; 
    var 
      u2j = real, 0; 
      u3j = real, 0; 
      u4j = real, 0; 
      u5j = real, 0; 
      uj = real, 0; 
      n = integer, 0; 
      i = integer, 0; 
      pom = real, 0; 
      l = integer, 0; 
      sum = real, 0; 
      uk3 = real, 0; 
    end_var; 
     
    timer = sequencer, 2; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if h_prumer2=1 then 
       hp2=1; 
       end; 
    if h_prumer2=2 then 
       hp2=4; 
       end; 
    if h_prumer2=3 then 
       hp2=8; 
       end; 
    if h_prumer2=4 then 
       hp2=16; 
       end; 
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    if h_prumer2=5 then 
       hp2=32; 
       end; 
    if start then 
     uk3=kanal3/zes3; 
     uj=uk3+K*teplota_okoli; 
     pkanal3[1]=uj; 
     JmV=uj*1000; 
     for i = 128 to 2 by -1 do 
     pkanal3[i]=pkanal3[i-1]; 
     end; 
     for l=1 to hp2 do 
     sum=sum+pkanal3[l]; 
     avg3=sum/hp2; 
     end; 
     u2j=avg3*avg3; 
     u3j=avg3*avg3*avg3; 
     u4j=avg3*avg3*avg3*avg3; 
     u5j=avg3*avg3*avg3*avg3*avg3; 
     teplota_J=a0j+a1j*avg3+a2j*u2j+a3j*u3j+a4j*u4j+a5j*u5j; 
    else 
    for l=1 to 128 do 
     pkanal3[l]=0; 
    end; 
     avg3=0; 
     uj=0; 
     teplota_J=0; 
     JmV=0; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_program;    
 
V první části podprogramu je nadefinování konstanty K. jedná se o závislost 

výstupního napětí termočlánku na změnách srovnávací teploty. U termočlánku J je tato 
závislost 0,053 mV/°C. V naprogramovaném kódu zatržena zeleně. V tomto podprogramu se 
používá závislost V/°C, proto je hodnota K označená zeleně 1000x nižší. Závislost mezi 
teplotou srovnávacího konce a napětím vztaženém k teplotě srovnávacího konce 0°C je 
následují. 

tKuu t .0 +=  (35) 

kde 
u0 napětí termočlánku  při vztažné teplotě 0°C 
ut napětí termočlánku při vztažné teplotě t 
t teplota srovnávacího konce 

Koeficienty a0j, a1j až a5j  jsou koeficienty jednotlivých mocnin polynomu, který 
vyjadřuje závislost napětí na teplotě. Rovnice termočlánku a koeficienty jsou 
v naprogramovaném kódu označeny žlutě. 
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Dalším podprogramem je podprogram s názvem výpočet polynomu K. Tento program 
je naprogramován úplně stejně jako podprogram pro výpočet koeficientů J. Akorát jsou 
v tomto podprogramu jiné koeficienty jednotlivých mocnin označené jako a0k,a1k …. 

Koeficienty jednotlivých mocnin termočlánku K jsou následující: 
K = 0.00004; 
a0k = 0.226584602; 
a1k = 24152.109; 
a2k = 67233.424; 
a3k = 2210340.682; 
a4k = -860963914.9; 
a5k = 48350600000; 
a6k = -1184520000000; 
a7k = 13869000000000; 
a8k = -63370800000000; 
 

5.3.2 Proměření úlohy a ověření správnosti měřícího programu 

5.3.2.1 Proměření úlohy 

 

V této úloze se měří přechodová charakteristika termočlánku J, jednak pro holý 
termočlánek a jednak pro různé druhy jímek (keramická, železná).  

Oteplovací a ochlazovací charakteristika holého ter močlánku J
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Graf 3 Oteplovací a ochlazovací charakteristika holého termočlánků 

Na grafu 3 je vidět oteplovací a ochlazovací charakteristika holého termočlánku J. 
Mezi časy 10:44:03 až 10:44:47 došlo k nechtěnému posunutí snímače směrem blíže k topení. 
Proto  je vidět v charakteristice tzv. zub. Jinak je patrné, že se jedná o přechodovou 
charakteristiku prvního řádu.  
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Oteplovací a ochlazovací charakteristika termo článku v keramické j ímce
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Graf 4 Oteplovací a ochlazovací charakteristika termočlánku v keramické jímce 

Jak je patrné z grafu 4 jedná se o  přechodovou charakteristiku vyššího řádu.  
Tyto grafy byli měřeny ve starší verzi programu. Hlavním důsledkem z těchto grafů pro 
doladění programu bylo, že je nutné dodělat tlačítko na umístění časové značky na ten čas, 
kdy byl proveden skok. Jelikož po měření nelze už přesně určit, kdy měření spuštěno. 
      

5.3.2.2 Ověření správnosti měření měřícího programu 

Ověření správnosti měřícího programu bylo provedeno následujícím způsobem. 
V nádobce naplněné vodou byla za  pomocí termostatu Huber (technické parametry viz dále) 
udržovaná konstantní  požadovaná teplota a pro jednotlivé snímače byli odečteny hodnoty 
teplot, které naměřili. Následně vyhotoveny korekční křivky. 

Blokové schéma zapojení je na Obr.49. 

 

Obr. 49 Blokové schéma zapojení ověřovacího měření 
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kde: 
 REG regulátor teploty na požadovanou 
 ZDP zdroj proudu 
 ZES zesilovač (zesílení 98) 
 SVK svorkovnice 
 PTE přesný teploměr 
 PC osobní počítač  
 VLT kontrolní voltmetr 
 

tabulka 9 Naměřené hodnoty, výpočet absolutní chyby 

 

 

Tabulka 10 Relativní chyba a koeficienty korekčních křivek 

 

Pt100 Pt1000 J K Pt100 Pt1000 J K
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
20 19,9 20,05 20,05 20,36 18,5 0,15 0,15 0,46 -1,4
30 29,9 30,06 29,9 30,31 28,24 0,16 0 0,41 -1,66
40 40,03 39,97 39,8 40,82 39,62 -0,06 -0,23 0,79 -0,41
50 49,93 50,07 50,3 51,2 49,39 0,14 0,37 1,27 -0,54
60 59,8 59,83 60,28 61,81 59,66 0,03 0,48 2,01 -0,14
70 70,08 69,96 70,28 71,2 69,84 -0,12 0,2 1,12 -0,24
80 79,99 80,33 80,46 81,58 79,39 0,34 0,47 1,59 -0,6
90 89,98 90,08 90,33 93,19 90,37 0,1 0,35 3,21 0,39

absolutní chybaPožadova
né teploty

odporové teploměry termočlánkyPřesná 
teplota

Pt100 Pt1000 J K Pt100 Pt1000 J K
°C °C °C °C % % % %

-0,15 -0,15 -0,46 1,4 0,75 0,75 2,31 -7,04
-0,16 0 -0,41 1,66 0,54 0,00 1,37 -5,55
0,06 0,23 -0,79 0,41 -0,15 -0,57 1,97 -1,02
-0,14 -0,37 -1,27 0,54 0,28 0,74 2,54 -1,08
-0,03 -0,48 -2,01 0,14 0,05 0,80 3,36 -0,23
0,12 -0,2 -1,12 0,24 -0,17 0,29 1,60 -0,34
-0,34 -0,47 -1,59 0,6 0,43 0,59 1,99 -0,75
-0,1 -0,35 -3,21 -0,39 0,11 0,39 3,57 0,43

koeficienty korekčních  křivek relativní chyba
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Korek ční k řivky jednotlivých senzor ů
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Graf 5 Korekční křivky jednotlivých senzorů 

Parametry přístrojů, kterými byl ověřován program jsou v tabulce 11. 

 

Tabulka 11 Parametry přístrojů 

Bližší informace o přístrojích jsou v příloze. 

6 Úprava úlohy  s názvem „Měření vibrací – polovodičové 
akcelerometry“ 

 

6.1 Popis úlohy 

Na základovém litinovém rámu je pomocí nosné konstrukce upevněn stejnosměrný 
motor, na který je přes pružnou spojku napojen setrvačník, uložený ve dvou kuličkových 
ložiscích. Na discích setrvačníku jsou v rozteči 120º umístěny otvory se závitem M8, do 
kterých je možno umístit šrouby se zátěži ( nebo samotné ), způsobující nevývahu 
setrvačníku. Vibrace systému jsou pak snímány polovodičovými dvouosými akcelerometry 
ADXL 203, umístěnými na horní straně ložisek. Otáčky hřídele jsou snímány pomocí 

zkratka Název přístroje Typ Výr.číslo nebo DKP

PTE přesný teploměr F100 010228/54

kontrolní voltmetr 
Agilent

VLT 34410A nezjištěno

REG regulátor Huber CC2 66922

TSK
teploměr 

srvonávacího konce
nezjištěno

GTH 
175/Pt-K
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otáčkoměru s polovodičovou závorou a kotouče se značkou, který je upevněn na spojce 
motoru s hřídeli setrvačníku. Frekvence výstupních pulzů otáčkoměru je přivedena na 
digitální vstupy modulu . Signály z akcelerometru jsou vedeny na jednotlivé analogové 
kanály. Dále provedena frekvenční analýza pomocí FFT transformace.  

 

Obr. 50 Vyobrazení koncepce úlohy[7] 

Snímač otáček je realizován pomocí optozávory, jenž je opatřena úchytkami do panelu 
pro snadnější upevnění. Čidlo se skládá z fotodiody (vysílací strana) a fototranzistoru 
(přijímací strana). D výřezu optozávory zapadá plastový disk s dvěma černou výsečí, spojený 
s hřídelí motoru. Výstupní signál z optozávory se přivádí na obvod pro úpravu signálu 
realizovaném pomocí CMOS obvodu 4093 na digitální vstup modulu. 

 

Stejnosměrný elektromotor je napájen proměnným napětím výkonového zdroje a 
změnou jeho velikosti můžeme nastavit otáčky motoru a tím i velikost vibrací. 

Spojka propojuje hřídel motoru a dynama a zároveň umožňuje nastavení statické a 
dynamické nevyváženosti pomocí olověných destiček šroubovým spojením připevněných 
k povrchu spojky. Rovněž zde můžeme nastavit nesouosost hřídelů. 

 
Akcelerometr ADXL203 nalepen na destičce plošných spojů a tato destička je opět 

lepidlem připevněna k rovinné horní plošce na ložiskovém pouzdru. Tato ploška byla získána 
zabroušením a šroubovým spojením připevněna k zadní straně krytu elektromotoru. Výstupní 
analogový signál z akcelerometru ADXL 203 se přivádí na vstup oddělovacího stupně 
řešeného pomocí operačních zesilovačů OP07 a dále na dva vstupy A/D převodníku modulu. 
Tento stupeň má za úkol odstranění stejnosměrné složky ze signálu, neboť polovodičové 
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akcelerometry mají nastaveno určité ofsetové napětí, směrem k nule pak měří zpoždění a 
směrem k napájecímu napětí pak měří zrychlení. 

 
 

Propojení s modulem  
Výstupní analogový signál z akcelerometru je přiveden na vstup zesilovače z důvodu 

nutnosti úpravy signálu pro vstup A/D převodníku měřícího systému UDAQ 1416 DS. Pro 
vyhodnocení  změřených údajů je výhodnější pracovat s rychlostí než se zrychlením, které je 
na výstupu, z akcelerometrů. Proto je na výstupu ze zesilovače ještě přidán obvod pro 
integraci signálu. Schéma zapojení je Obr.51.  

 
 

Obr. 51 Schéma zapojení obvodů pro úpravu signálu[14] 

Po integraci je nutné signál ještě před přivedením na A/D převodník 10x zesílit. Signál 
je přiveden na operační zesilovač, který ho 10x zesílí. Schéma zapojení Obr. 52. 
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Obr. 52 Schéma zapojení zesilovače[14] 

Signál ze svorek je přiveden na jednotlivé kanály modulu UDAQ1416DS následovně. 
X1VYST je propojena s kanálem 1, X2VYST je propojena s kanálem 2 modulu, Y1VYST je 
propojena s K3 modulu a Y2VYST je propojena s K4 modulu. K5 modulu se používá pro zobrazení 
signálu ze snímače otáček.  

6.2 Popis programu Scopewin 32 

Program Scopewin 32 umožňuje rychlá měření dynamických jevů i dlouhodobá 
monitorování signálů, jejich vizualizaci v reálném čase, následné zpracování pomocí řady 
výkonných nástrojů, archivaci a prezentaci v podobě tištěných protokolů. Požadavky kladené 
na konfiguraci počítače jsou přijatelné. Program lze provozovat na počítačích s procesorem 
s 32bitovou architekturou a s pamětí RAM minimálně 64MB. Pokud je to jen trochu možné, 
je vhodné volit větší monitor (min. 15 palců, 1024x768) a vyšší barevné rozlišení (video karta 
s min. 2MB  paměti).   Nezbytnou výbavou počítače je samozřejmě nainstalovaný operační 
systém  MS Windows. Pro tisk výsledků jsou doporučené inkoustové a laserové tiskárny. 
Jehličkové tiskárny nejsou vhodné. 

Práci s modulem ScopeWin lze chronologicky rozdělit do tří fází   
o nastavení parametrů pro snímání dat, volba kanálů, 
o snímání dat (akvizice) - měření, 

o postakviziční zpracování dat. 
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Obr. 53 Základní okno programu Scopewin 32 

Ve fázi nastavení parametrů -  lze ve dvou dialogových oknech zadat požadovaný 
typ a parametry měření - pomalé (measurement, měření), rychlé osciloskopické (wave, vlna),  
počet kanálů (channel) pro snímání dat, velikost paměti (size) , propojení kanálů na konkrétní 
hardwarový vstup, ... . 

Fáze snímání dat -  provádí dle nastavených parametrů  ukládání dat do paměti, 
grafické zobrazování dat, detekci událostí a pod. Je-li snímání dat řízeno makrem, pak fáze 
snímání dat může zahrnovat provedení  funkcí z postakvizičního zpracování dat včetně 
archivace dat na disku, cyklů, FFT a statistiky. Pomocí makra lze např. naprogramovat  
opakované provádění sekvence pro detekci události a uložení dat na disk s generováním 
nového jména  diskového souboru. 

Postakviziční zpracování v grafických oknech nabízí rozsáhlé možnosti grafického 
zpracování změřených dat, funkce na modifikaci dat a frekvenční analýzu.  

Data lze zpracovávat v časové i frekvenční oblasti. Program poskytuje řadu funkcí 
jako algebraické úpravy, statistiku, přímou a zpětnou FFT, digitální filtraci, harmonickou 
analýzu, váhovou funkci, decimaci vzorků, funkce na modifikaci dat zahrnující například 
selektivní nulování a odstranění ss složky a pod.  

Pro zobrazení dat v jednotlivých kanálech slouží grafická okna. Grafická okna jsou 
samostatné objekty, které mohou být současně otevřeny na obrazovce. Maximální počet 
otevřených grafických oken závisí na počtu datových bloků nasnímaných ve zvolených 
kanálech. Pokud proběhlo snímání dat ze všech kanálů, pak počet oken, které mohou být 
otevřeny současně je roven počtu kanálů modulu ScopeWin. 

Nastavení zdrojů a parametrů měření 
Jak už bylo řečeno dříve, nastavení parametrů měření se provádí ve 2 oknech – AS dialog a MM 

dialog. 
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Obr. 54 ukázka MM dialogu 

V tomto okně se nastavuje počet snímaných kanálů, barvy jednotlivých kanálů. Jestli 
se mají otvírat okna s jednotlivých kanálů a podobně.  Po kliknutí na tlačítko Matematika 
generátor se dají nastavit další podrobnosti měřen. Lze  nastavit aritmetické operace mezi 
kanály a generování určitých funkcí. Popřípadě opakované generování a podobně.  
Okno kde se nastavují jednotlivé parametry měření se nazývá AS dialog viz Obr55.  

 

 

kanál: - nastavení kanálu pro zadání jména a kalibračních koeficientů - světle žlutě vyznačená 
oblast .  
jméno - editační okno pro zadání jména zvoleného kanálu. 

Jméno může obsahovat až 30 znaků. Jméno se též objeví v záhlaví grafického okna 
příslušného kanálu. Záhlaví grafického okna obsahuje číslo kanálu a typ měření (M1,M2,W1,W8, ...), 
jméno kanálu a pokud byla data uložena na disk i jméno diskového souboru. 

Zisk nebo rozsah, čitače, dig. vstupy   - nastavení zisku zařízení pro daný kanál. Různý zisk 
se projeví změnou měřícího rozsahu. U zařízení, která umožňují detekci vlastností se v roletovém 
menu zobrazí dostupné napěťové rozsahy.  Pokud ze zvolí volba Counter X, je při měření do 
příslušného kanálu přenášen obsah čítače příslušného. Pokud se zvolí volba dig. input, je při měření do 
kanálu přenášen obsah digitálních vstupů. Do kanálů se ukládá celý měřený vektor v podobě jednoho 
čísla, například 8bitová informace o stavu všech 8 digitálních vstupů je převedena na číslo v rozsahu 
0-255. 

Jak je vidět z AS dialogu program umožňuje 2 druhy měření. 

• Pomalé měření 
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Rychlé měření neboli vlnu 
Jelikož v této úloze se pomalé měření nepoužívá bude popis tohoto měření zde 

vynechán. 
 

Rychlé měření neboli vlna 
 
QW blok nastavuje řídící parametry pro snímání vln. 
Opak.  - nastavuje opakované (osciloskopické) snímání vlny. Opakováním snímání vlny se 
rozumí opakování záznamu dat do paměti nastavené velikosti.  Počet opakování se zadává v 
editačním okénku vpravo vedle volby Opak. Lze zadat číslo od -1 do 32000. Pro čísla -1 nebo 
0 se měření opakuje bez omezení počtu. Pro ostatní čísla (1-32000) do stanoveného počtu. V 
takovém případě je v levém spodním rohu grafického okna ( levá část horizontální stupnice) 
zobrazován počet zbývajících snímání.Opakované měření lze přerušit např. stiskem tlačítka 
Stop nebo QW na hlavním panelu. Viz též tlačítko Opak.[s] . 
Akum.   - nastavuje akumulační mód. V akumulačním módu jsou jednotlivé vlny k sobě 
přičítány - předpoklad nastavení Opak.. Akumulační mód je doporučeno použít v případech, 
kdy je zabezpečena synchronizace snímání jednotlivých vln. Náhodný signál je potlačován, 
opakující se signál nesoucí informaci je zvýrazňován.  
1/N - průměrování.  Volba se uplatní pouze při nastavení Opakování a Akum. V takovém 
případě provádí průměrování dat -  součet dat je dělen  celkovým počtem  opakování měření. 
Střední amplituda dat se průměrováním nemění. 
Size - velikost paměti pro ukládání vln. Velikost paměti lze volit libovolně v povoleném 
rozsahu Nastavený rozsah je určující pro maximální možný výřez dat v grafickém okně. 
 

* - vynásobení velikosti paměti dvěma. 
/ - dělení velikosti paměti dvěma. 

 
Tlačítka * a / je výhodné používat pro zachování velikosti paměti v délce mocniny dvou. Tato 
délka je nutná pro výpočet FFT (spektrální analýza). 
Opak.(s)  - perioda snímání vlny, jednotka sekunda. 
Periodou se zde rozumí perioda opakovaného čtení jednotlivých vln nikoliv perioda 
vzorkování jednotlivých bodů vlny.  
Perioda (ms) - perioda vzorkování jednotlivých bodů, jednotka 1ms (mili sekunda). Pro 
vzorkování je použito vnitřního časovače zařízení. Po zadání periody je provedena kontrola 
nastavení čítačů a vrácena skutečná hodnota odpovídající dosaženému dělicímu poměru. 
Minimální i maximální vzorkovací perioda se liší u různých typů zařízení. 
Doba (s)  - doba snímání v sekundách. Doba snímání je stanovena ze vzorkovací periody  a  
délky bloku dat. Platí : Doba=Size* Perioda . Při změně Size nebo Perioda se automaticky 
přepočítá i Doba. Při změně Doba se přepočítá jen Perioda a Size se nemění. Při změně Doba 
nebo Perioda se nové hodnoty zaokrouhlí na hodnoty dosažitelné děličkou základního 
kmitočtu zařízení. 
živě - zobrazení snímaných dat v reálném čase přímo v grafickém okně. Je třeba si uvědomit, 
že živé zobrazení významně zpomaluje reakci systému na nová příchozí data a může dojít k 
vynechávání vzorků nebo i ke čtení chybných dat.  Záleží na počtu snímaných kanálů, 
vzorkovací frekvenci a také velikosti dat při zobrazení na obrazovce – délce vykreslované 
křivky.  Pokud nedochází k vynechávání, je vzdálenost dvou vzorků vždy stejná a přesná. 
Pokud dochází k vynechávání ("nestíhá" zobrazovat a snímat) objeví se poruchy měřeného 
signálu.  
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mazat - přepínač nastavuje dvojí typ podmazávání : smazání obrazovky před měření nebo 
postupné podmazávání. Druhý případ je náročnější na čas. 
 

Snímání vlny lze aktivovat tlačítkem QW-START nebo položkou menu QW. 

 
Popis pracovního okna 

Pracovní okno je zobrazeno na obrázku. 

 

Obr. 55 Hlavní pracovní okno 

Po najetí myší na dané tlačítko se objeví nápověda, která vysvětlí o jaké tlačítko se 
jedná. Bližší informace lze najít v manuálu pro program scopewin32. Tento manuál je 
dostupný na stránce www.tedia.cz nebo na www.scopewin32.cz . Bude přiložen k této práci 
v elektronické formě. V papírové  formě přidán nebude z důvodu omezené tloušťky vazby. 

 

6.3 Druhy vibrací a jejich diagnostikování  
Vibracemi stroj reaguje na působení vnějších a vnitřních sil. Vibrace se používají 

k detekování mechanických částí strojů, protože většina závad mechanických částí strojů se 
projevuje vibracemi nebo chvěním. Vibrace neboli chvění popisují nejčastěji 2 veličiny a to 

Amplituda  – popisuje jak moc mechanická část vibruje. Také souvisí se závažností 
závady, proto je důležité věnovat pozornost i menším vibracím.  

Frekvence – frekvence popisuje jak často se daná veličina vyskytuje v jednom cyklu ( 
v časovém intervalu). 

Vibrace je kmitavý pohyb blízký své rovnovážné poloze. Měří se výchylka podle času. 
V součastné době se pro  měření vibrací používají akcelerometry. Tyto akcelerometry měří 
zrychlení, neboli 2 derivaci výchylky dle času. Výchylku dostaneme dvojí integrací zrychlení 
dle času. (Výpočty jsou integrovány – zabudovány přímo v čipu).  



65 

Pro správné snímaní vibrací a diagnostikování zdroje vibrací, je nutno mít na pamětí, 
že jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující správné měření je umístění snímače ( 
snímačů) na stroji. Nejlepší je měřit vibrace ve všech třech směrech: axiálním (podélném), 
vertikálním  a horizontálním. 

Nejvíce stroj vibruje v horizontálním směru. Důvodem je, že materiál se vibracím 
v tomto směru rychleji poddá.  Ve vertikálním směru  jsou vibrace menší, jelikož je to dáno 
tuhostí materiálu. Nejnižší vibrace by měl stroj vykazovat v axiálním směru. (Vibrace 
v axiálním směru způsobují ohnuté hřídele, a nesouosost.) 

Diagnóza vibrací se provádí pomocí spektra, jelikož v časové oblasti nejsou tyto 
vibrace zřetelné. Ve spektru, kdy je signál rozložen na jednotlivé harmonické je názorně vidět 
frekvenci vibrací a její amplitudu.  

 

Možné závady stroje 
První z možných závad je: nesouosost. Nesousost může být dvojího druhu: paralérní 

a úhlová. Viz následující obrázky: 

 

Obr. 56 Paralérní nesouosost 

 

 

Obr. 57 Úhlová nesouosost 

 
Další možnou závadou je nevyváženost. Existují 3 druhy nevyváženosti: momentová, 

statická a dynamická. 

Statická nevyváženost: 

 

Obr. 58 Statická nevyváženost [7] 

Tento druh vibrace se projevuje tak, že amplituda se zvětšuje s druhou mocninou 
otáček. (2x větší otáčky – 4x větší vibrace). Je přítomná první harmonická a obvykle 
dominuje ve spektru.  
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Momentová nevyváženost: 

 

Obr. 59 Momentová nevyváženost[7] 

 
Má tendenci k posunu fáze o 180° na stejném hřídeli. Ve spektru je přítomná první 

harmonická a obvykle dominuje.  Amplituda vibrací se také mění s kvadrátem otáček. 
 

Dynamická nevyváženost: 

 Jedná se o kombinaci statické a momentové nevyváženosti.  Dominuje amplituda 
otáčkové frekvence rotoru. Fázový rozdíl je obecný . Velká nevyváženost může způsobit 
výskyt amplitudy s dvojnásobnou otáčkovou frekvencí. 

Dalším možnou závadou je mechanické uvolnění: projevuje se jako dlouhý sled 
neobvyklých amplitud při vyšších harmonických. 

 
Co je to fáze 
Předpoklad, že ke snímaní použiji akcelerometr, jak je to uvedeno v návodu a snímač 

otáček k měření polohy hřídele.  Značka je umístěna a rotujícím hřídeli, otáčkoměr generuje 
jeden pulz ve chvíli, kdy značka míjí místo, kde je umístěn otáčkoměr. Tímto pulzem se 
spouští sběr dat. 

Fázový úhel – jedná se o úhel ve stupních o který se pootočí hřídel od bodu zahájení 
sběru dat až k bodu, kdy snímač naměří největší kladnou sílu. (Př. Fázový úhel je roven 90°, 
když snímač změří maximální kladnou sílu v místě posunutém o 90°od značky začátku sběru 
dat).  

Následující obrázky to jasně dokazují: 
 

 

Obr. 60 Vysvětlení fáze [10] 

Otáčkoměr sleduje značku na hřídeli a spouští sběr dat. V tomto bodě je síla rovna 0.  
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Obr. 61 Vysvětlení fáze [10] 

Těžké místo se posune o 90° směrem ke snímači. V tomto bodě síly vyvolané 
nevyvážeností způsobí, že snímač naměří největší kladnou hodnotu.  

 

Obr. 62 Vysvětlení fáze [10] 

Těžké místo se posune o dalších 90°. Naměřená síla se rovná 0.  

 

Obr. 63 Vysvětlení fáze [10] 

Těžké místo se pootočí o dalších 90°. Nyní se nachází naproti snímače zrychlení. 
V tomto bodě měří snímač největší zápornou výchylku.  (těžké místo se vzdaluje od pozice 
snímače působí v záporném směru). 

 

Obr. 64 Vysvětlení fáze [10] 

Těžké místo se posune o dalších 90°a dokončí celou otáčku.  Hodnota změřená 
snímačem je opět nula.  

FFT algoritmus 

Jak je známo průběh nějakého signálu se obvykle vyjadřuje v závislosti na čase. 
Někdy z časové oblasti se dá zjistit jen to, že daný stroj kmitá a není možné rozlišit jak a proč. 
Proto je dobré tento signál převést do spektrální oblasti. Převod z časové do spektrální oblasti 
se provádí Fourierovou transformací.  Jedná se v podstatě o rozklad na soubor harmonických 
funkcí, které se liší svou amplitudou, frekvencí a úhlovou frekvencí a svou počáteční fází.  
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Rozklad periodické funkce se nazývá fourierova řada a rozklad neperiodické funkce se 
nazývá fourierova transformace. Pro urychlení výpočtu se používá metoda Cooley Tukey. 
Rozšířil se pro ní název rychlá Fourierova transformace neboli FFT. 

Podstatou je volba zvláštní délky záznamu N=2m, kde m je přirozené číslo.( např. 
N=128, 256, 1024, 4096 …). Bližší informace o této metodě v [8.] 

Příklady naměřených dat jednotlivých nevyvážeností  

 
Statická nevyváženost 

 

Obr. 65 Příklad naměřených dat 

 

Signály prvních dvou kanálu byli převedeny na spektrum pomocí FFT algoritmu. Viz 
obrázek. 

 

Obr. 66 Statická nevývaha - zobrazení ve spektru 
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Z obrázku je patrné,m že se o statickou nevyváženost, jelikož není přítomna amplituda 
vyšší harmonické a nedochází dle  Obr.63 k posunu fáze. 

 

Momentová nevyváženost 

  

Obr. 67 Momentová nevyváženost 

Z obrázku je patrné, že mezi kanály 1 a 2 dochází k posunu fáze o 180°.  Po 
prozkoumání spektrální oblasti    (Obr.66) lze usoudit, že se jedná  o momentovou nevývahu.  

 

Obr. 68 Momentová nevyváženost 
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Jednalo se o slabou momentovou nevyváženost fáze se posunula, avšak neobjevili se 
vyšší harmonické. 

 

6.4 Vyvažování nevyváženosti 
 

Pokud bude provedena analýza, že důvodem vibrací je skutečně nevývaha, že 
neexistuje jiný problém, který měl být odstraněn dříve (nesouosost, vliv řemenů a podobně). 
Tak se postupuje podle následujících bodů. 

• Roztočení  stroje – referenční chod – Zaznamenává se počáteční nevyváženost stroje 
(amplituda a fázový úhel otáčkové složky vibrací). Tato data jsou následně 
porovnávána. 

• Zastavení stroje - v tomto bodě se na stroj připevní zkušební. Zkušební závaží je 
dočasně připevněné závaží pro vyvolání změny odečtu vůči původní nevyváženosti 
(odečet vůči referenčnímu chodu). Nutno si poznamenat hmotnost závaží a úhel jeho 
umístění.  

• Provedení zkušebního chodu – po bezpečně připevněném závaží znova roztočit stroj 
a je proveden zkušební chod. Zjištění amplitudy a fáze. 

• Výpočet trvalého závaží – v tomto bodě se vypočte hodnota trvalého závaží a úhel 
umístění proti směru otáčení. Odstranění zkušebního závaží a připevnění trvalého 
závaží.  

• Roztočit stroj a zkontrolovat vyváženost , pokud je to nutné stejným postupem  
vypočítat dovažovací závaží. 
  

6.4.1 Metody vyvažování 

Dle [9]existují 2 základní metody vyvažování a to  vyvažování v jedné rovině a 
vyvažování ve více rovinách.  Tato práce se bude zabývat pouze metodou vyvažování v jedné 
rovině. 

 

6.4.1.1 Vyvažování v jedné rovině 

 

Za provozu stroje jsou zjištěny amplituda a fáze otáčkové složky vibrací a jednom 
ložisku a v jednom směru. Nejčastější směr je horizontální. Tyto vibrace jsou na následujícím 
obrázku reprezentovány vektorem O. Libovolné zkušební závaží je přidáno na rotor. Je nutno 
zjistit zda závaží není moc velké, aby nedošlo k poškození rotoru a  v opačném případě aby 
bylo dostatečně velké. Podle [9] má zkušební závaží zapříčinit 30% změnu ve vibracích anebo 
30°změnu fázového úhlu. Po přidání závaží mohou nastat následující kombinace 

• Závaží může být přidáno do těžkého místa rotoru čím se nevývaha zhorší 

• Závaží může být přidáno naproti těžkému místu rotoru. Pokud je podle [9]těžší 
než těžké místo rotoru, fáze se otočí o 180° a amplituda vibrací bude na nějaké  
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nové úrovni. Pokud závaží bude lehčí dojde k snížení amplitudy vibrací a 
fázový úhel zůstane stejný. 

• Závaží umístěné někde mezi výše napsané možnosti. Výsledná amplituda a 
fázový úhel se ustalí na  nových hodnotách. 

 

 

Obr. 69 Vektorový výpočet pro vyvažování v jedné rovině [9] 

Základní vibrace stroje reprezentuje vektor O jehož amplituda je podle [9] 300µm a  

zjištěná fáze je 300°. Po přidání zkušebního závaží byla podle [9] naměřena amplituda 250µm 
a zjištěná fáze je 210°.  Tuto skutečnost popisuje vektor O+T.  Spojením konce obou vektorů 
se získá vektor T. Tento vektor představuje efekt použitého zkušebního závaží. Ve skutečnosti 
je snaha získat korekční závaží, které má stejnou velikost ale opačný směr  než původní 
nevývaha rotoru O. Korekční závaží lze spočítat odměřením vektoru velikosti T a následně 
z následujícího vztahu. 

T

O
závažízkušebnízávažíKorekční .__ =    (37) 

V tomto případě je požadované korekční závaží 0,77.zkušební závaží. Více o 
vibrodiagnostice v [9]. 

6.4.2 Praktická ukázka vyvažování 

Jelikož Scopewin 32 neumí zobrazit fázové spektrum, ani není možné si vytvořit svůj 
vlastní výpočet. Musí být fáze vypočítána ručně. Pomocí kurzoru se odečte délka jedná 
periody sinusovky, délka od začátku sinusovky ke kladnému maximu dle následujícího vztahu 
se vypočítá fáze. 

 360.
C

M

D

D
=ϕ  (38) 

    kde: 
 DM délka ke kladnému maximu 
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 DC délka celé sinusovky 

 

Obr. 70 Základní naměřená data 

Z těchto naměřených dat odečteny následující data.  
DC 56,242 
DM 18,490 
A 0,0595 

Následně vypočtená fáze °=== 35,118360.
242,56

490,18
360.

C

M

D

Dϕ  

Po přidání závaží jehož hodnota je 10g. Byli naměřeny následující data. 
DC 56,441 
DM 13,102 
A 0,0430 
 

Následně vypočtená fáze °=== 56,83360.
441,56

102,13
360.

C

M

D

Dϕ  
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Obr. 71 Data po přidaném závaží 

Velikost vektoru T  je vypočítána v následující tabulce 

Tabulka 12 Výpočet velikosti vektoru T 

Jednotlivé vektory byli převedeny do kartézských souřadnic, odečteny od sebe a následně 
vypočtená velikost vektoru T. 

 

Příklady výpočtů 
Převod na stupňů  na radiány 

rad
Pi

rad 0655,2
180

1415,3.35,118

180

.
)( === ϕϕ  

 Převod polárních souřadnic na kartézké 

0524,00655,2sin.0595,0)(sin.

0283,00655,2cos.0595,0)(cos.

===
−===

radRY

radRx

OO

OO

ϕ
ϕ

 

Rozdíl vektorů se provedl odečtením x(O+T)-x(O) a y(O+T)-y(O) 
Velikost vektoru se spočítala jako absolutní hodnota vektoru T. 

 
 

O O+T O O+T T T2 absT
R 0,0595 0,0430 x -0,0283 0,0048 0,0331 0,0011
φ 118,3500 83,5600 y 0,0524 0,0427 -0,0096 0,0001

φ(rad) 2,0655 1,4584

0,0345

Výpočet vektoru T



74 

Výpočet korekčního závaží 

g
T

O
závažízkušebnízávažíKorekční 24,177246,1.10

0345,0

0595,0
.10.__ ====  

Výpočet  úhlu mezi vektory O a T se provede pomocí Sínovy věty 

 

Obr. 72 Význam jednotlivých symbolů v trojúhelníku 

°=






=






=








 −=






=⇒=⇒=

3,79
0345,0

0339,0
arcsin

0345,0

)79,34sin(.0595,0
arcsin

0345,0

)56,8335,118sin(.0595,0
arcsin

sin.
arcsin

sin.
sin

sinsin b

c

b

ccb βγβγ
γβ

 

Korekční závaží bude mít hmotnost  17,24g a bude umístěno přibližně 80° proti směru 
otáčení. 
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7 Závěr 
Tato diplomová práce pojednávala o úpravách 2 stávajících výukových úloh. Úpravy 

těchto úloh nebyli zas až tak jednoduché, jak jsem si myslel. Jelikož se měřili velmi malé 
signály řádově milivolty musely se řešit problémy, které by člověk pracující s vyššími 
úrovněmi napětí (řádově volty) ani neřešil, nebo řešil ale v omezené míře. Příklady řešených 
problémů jsou např. zemní smyčky, kapacitní rušivé vazby přístrojových krabiček ( krabička 
ve které je např. uložen zesilovač), různé druhy rušení a podobně.  

Líbilo se mi, že se jednalo o praktické úlohy a o úlohy, které v jiných podobách 
v praxi často vyskytují. V úloze, která pojednávala o měření teploty termočlánky jsem pronikl 
do tajů programování v programovacím Prostředí Control WEB 2000. Upustil jsem svoji 
mylnou představu, že je termočlánek jako termočlánek a že pokud zaměním termočlánek typu 
J za typ K, tak to nebude sice to pravé, ale s přimhouřenýma očima to bude dobré. Tato 
představa je mylná a z naměřených dat jsem se sám o tom přesvědčil. Výsledky kalibrace 
jednotlivých snímačů teploty vyšly dle očekávání až na termočlánek typu J, který vykazoval 
vyšší teplotu než skutečně byla a s rostoucí teplotou vykazoval větší odchylku od skutečné 
teploty. Chybu v programu jsem nezjistil proto si osobně myslím, že je už dlouho používaný a 
přesáhl hranici své životnosti. Doporučuji jeho výměnu 

V úloze měření vibrací jsem  pronikl do tajů vibrodiagnostiky. Pochopil jsem princip 
vyvažování v jedné rovině a seznámil jsem se s druhy jednotlivých poruch, které se mohou 
projevovat vibracemi.  
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