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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popis a shrnutí problematiky, která se zabývá měřením 

polohy se záznamem s využitím záznamových médií v průmyslovém prostředí. V úvodu práce 

je popis funkce paměťových karet a jejich protokolu, který je důležitý pro správnou činnost 

paměťové karty. Následně je podrobněji uveden konkrétní typ karty a protokolu, které byly 

použity pro modifikaci. Pro lepší orientaci je popsán funkční snímač měření polohy se 

záznamem na PC a úprava tohoto systému měření s využitím paměťové karty typu SD pro 

záznam a zálohování dat.  

Klíčová slova 

SD karta, SPI protokol, Počítač náprav, Modest, čtečka karet. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is a summary description of the problem, which deals with the 

location measurement with recorder and with using the recording media in an industrial 

environment. The introduction is a description of memory cards and their protocol, which is 

important for proper functioning of the memory card. Subsequently it is shown in more detail 

the specific type of card and the protocol that was used for modification. For better orientation 

is described sensor position measurement with recording on the PC and the adjustment of the 

measurement system using an SD memory card for recording and data backup. 

Keywords 

SD card, SPI protocol, computer axles, Modest, card reader 
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1 Seznam zkratek 

AMC – Advanced monitoring control – Pokročilé sledování ovládání 

AzF – Typ počítače náprav 

AŽD – Automatizace železniční dopravy 

CD – Compact disc – Kompaktní disk 

CF – Compact flash – Kompaktní flash karta 

CS – Chip select – Vybraný čip 

CMD – Command  – Příkaz  

CRC – Cyclic redundancy Check – Cyklická redundantní kontrola 

DAT – Dynamic address translation – Dynamický překlad adres 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol - Protokol pro dynamickou 

konfiguraci hostitelského zařízení 

DRM – Digital rights management – Správa digitálních práv 

DVD – Digital versatile disc – Digitální všestranný disk 

EEPROM – Electricaly erasable PROM – elektricky vymazatelná PROM paměť 

FTP – File transfer protocol – Protokol pro přenos souborů 

GB – Giga byte – 1024 MB 

HD – High density – Vysoká hustota záznamu 

HTTP – Hyper Text transfer protocol – Hyper Textový přenosový protokol 

IETF – Inteligent engineering task force – Pracovní skupina podílející se na rozvoji 

Internetu 

IMAP – Internet mail access protocol – Přístupový poštovní protokol internetu  

IP – Internet protocol – Protokol internetu 

MB – Mega byte – 1024 kB 

MMC – Multi media card – Typ paměťových karet 

MODEST – Software 
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MP3 – Motion Picture experts group - layer 3 – Komprimovaný zvukový soubor 

MS – Memory stick – Typ paměťových karet 

OKD – Ostravsko Karvinské doly 

PC – Personal computer – Osobní počítač 

PCMCIA – Personal Computer Memory Card International Association – 

Mezinárodní sdružení pro paměťové karty personálních počítačů 

PDA – Personal digital assistant – Kapesní počítač 

PN – Počítač náprav 

POP 3 – Post office protokol 3 – Protokol pro komunikaci poštovního klienta se 

SMTP serverem 

RFC – Request for chase – požadavek na změnu 

SD – Secure digital – Typ paměťových karet 

SPI – Seriál peripheral interface – Sériové periferní rozhraní, typ sběrnice 

SM – Smart media – Chytré medium 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – Jednoduchý protokol elektronické pošty 

TCP – Transmission Control Protocol – Přenosový řídící protokol 

UDP – User diagram protokol – Uživatelský diagramový protokol 

USB – Universal serial bus – Univerzální sériová sběrnice pro pc 

XD – Typ paměťových karet 
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2 Úvod 

Tato práce se věnuje problematice snímání polohy soukolí (náprav) v železniční 

vnitropodnikové dopravě a dále následným záznamem dat do systému. Jak už je z názvu 

bakalářské práce patrné, budu se zabývat měřením polohy se záznamem na externí medium. 

Inovace systému bude zaměřena na zálohu dat a její lepší zabezpečení. Tohoto cíle se budu 

snažit dosáhnout použitím integrované čtečky dat a SD karty. Daná soustava používá snímače 

polohy na principu indukčnosti. Po zaznamenání změny polohy putuje signál přes převodník 

do vyhodnocovací jednotky a ta předá informaci nadřízenému systému. Pro řízení celého 

systému je využito počítačů typu PC a software Modest, který se stará o správné zobrazení a 

funkci. Ukládání dat je řešeno na pevné disky. Záloha dat je prováděna pomocí externích 

disků, a pokud je dostupné připojení k síti internet, tak prostřednictvím modemu.  

Jako záznamové medium bude vybrán právě tento typ karty kvůli jejímu širokému 

použití a dobrým vlastnostem. V této práci jsou vysvětleny  funkce SPI protokolu, který je 

nezbytný pro činnost tohoto druhu paměťové karety. Z důvodů velkého množství čteček karet 

na trhu bude použita pro prezentaci jedna konkrétní. To ovšem neznamená, že není 

zaměnitelná.   

Od tohoto vylepšení očekávám snadnější manipulaci s daty včetně jejich bezpečného 

přenosu. Tuto změnu je možno použít na celý systém, ale primární zaměření bude směrováno 

na off-line systémy.  
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3 Paměťové karty a komunikační protokoly 

Paměťová karta je elektronické zařízení, které slouží k zaznamenávání a ukládání dat. 

Používá se  jak v běžné spotřební elektrotechnice, jako jsou digitální fotoaparáty, PDA, 

laptopy, mobilní telefony, přehrávače, videohry, tak i v jiných elektronických zařízeních. 

Převážně je založena na paměti typu flash EEPROM. Je to malé, kompaktní zařízení 

s relativně vysokou kapacitou, je odolné vůči magnetickým a elektrickým polím. Paměťové 

karty byly navržené jako náhrada pevného disku pro zařízení, ve kterých se disky nemohly 

použít (např. kvůli rozměrům nebo vibracím). 

3.1 Technický vývoj 

Prvním pokusem bylo zavedení PCMCIA paměťové karty pro notebooky v 90. letech 

minulého století. Zvětšení kapacit paměťových flash modulů a snížení jejich cen vedlo 

k masivnímu rozšíření karet. Tak jako v jiných oborech, i zde začal boj o standardy, což vedlo 

k vytvoření velkého počtu různých typů karet od různých výrobců. Snaha vytvořit standard se 

neshledala s úspěchem a výsledkem byly desítky typů paměťových karet se stejnými nebo 

podobnými kapacitami a výkony. 

V roce 2001 obsadila malá karta Smart media (SM) více než polovinu trhu 

s paměťovými kartami, a paměť CompactFlash zase ovládla trh s kartami pro fotoaparáty. 

S rozvojem doplňkových funkcí v mobilních telefonech přišly i nové generace paměťových 

karet s menšími rozměry a se sníženým napájením na 3,3 V. Velcí výrobci elektroniky přišli 

s vlastními formami karet (a jejich výrobky podporují výhradně vlastní karty). Tím se trh 

roztříštil. (Sony - Memory Stick (MS), Olympus - XD (XD Picture Card)). 

V současnosti (2010) jsou základem trhu čtyři typy karet: SD (Secure Digital), MMC 

(Multimedia Card), CF (Compact flash) a díky rozšíření výrobků Sony také Sony MS 

(Memory Stick). Některé karty se staly populárnějšími, a tak je dnes neoficiálním standardem 

karta SD (Security Digital) s modifikacemi pro téměř všechna elektronická zařízení, 

využívající tyto technologie. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_fotoapar%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Personal_Digital_Assistant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/MP3_p%C5%99ehr%C3%A1va%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_pam%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flash_pam%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Standard
http://cs.wikipedia.org/wiki/SmartMedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/CompactFlash


10 

 

3.2 Trendy 

Dnešním trendem je miniaturizace. Mnohé karty dodávají výrobci v modifikacích 

s malými rozměry. Elektronická podstata karet zůstává stejná, mění se pouze pouzdro. 

(Např. SD – mini SD – micro SD). Hlavním důvodem je rozvoj mobilních telefonů, které se 

z původního zařízení na telefonování přeměnily v krátkém čase na hybrid, který umožňuje 

také fotografování, filmování, přehrávání hudby, rádia, přístup na internet, hraní her, 

přenášení údajů s možností vytvoření lokálních sítí (bluetooth, wifi…). To vyžaduje přenosné 

paměťové médium, kterým je právě paměťová karta. Spousta telefonů má mimo zabudované 

vnitřní paměti také sloty pro paměťové karty typu "mini" a "micro" SD. 

Dalším vývojem je exponenciálně zvyšující se kapacita karet. Ještě donedávna byly 

karty dodávány řádově v MB, dnes je jejich nejmenší kapacita 1 GB a dají se koupit karty až 

do 32 GB. Souvisí to s komerční úspěšností karet jako záznamového média, a tím s jejich 

implementací do dalších a dalších elektronických zařízení. Snaha je, aby bylo možné používat 

karty pro záznam obrazu (i v HD kvalitě), čímž vytlačí všechna ostatní, k tomuto účelu 

používaná záznamová média z trhu. Je reálná možnost, že při dalším poklesu cen zaútočí i na 

CD a DVD média a hudba a filmy se budou distribuovat na kartách. 

Hlavně v USA se rozmáhá omezování možností přehrávání obsahu karty jen pro 

vlastníky licencí na přehrávání DRM (digital rights management). Do některých typů karet je 

implementována tato ochrana, která má zabránit přehrávání nepovoleného (nelicencovaného) 

obsahu. Proti DRM se ale zvedá odpor organizací v Evropě a ve světě, i odpor veřejnosti. V 

následující tabulce č. 1 jsou uvedeny některé karty, včetně jejich rozměrů, které tuto 

technologii používají. 

 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Rights_management&action=edit&redlink=1
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Tabulka č. 1 Vybrané typy paměťových karet 

PC Card PCMCIA 85.6 × 54 × 3.3 mm Ne 

CompactFlash I CF-I 43 × 36 × 3.3 mm Ne 

CompactFlash II CF-II 43 × 36 × 5.5 mm Ne 

SmartMedia SM / SMC 45 × 37 × 0.76 mm Ne 

Memory Stick  MS 50.0 × 21.5 × 2.8 mm MagicGate  

Memory Stick Duo  MSD 31.0 × 20.0 × 1.6 mm MagicGate  

Memory Stick PRO Duo  MSPD 31.0 × 20.0 × 1.6 mm MagicGate  

Memory Stick PRO - HG 

Duo 

MSPDX 31.0 × 20.0 × 1.6 mm MagicGate  

Memory Stick Micro M2  M2 15.0 × 12.5 × 1.2 mm MagicGate  

Multimedia Card MMC 32 × 24 × 1.5 mm Ne 

Reduced Size Multimedia 

Card 

RS-MMC 16 × 24 × 1.5 mm Ne 

MMC micro Card MMCmicro 12 × 14 × 1.1 mm Ne 

Secure Digital  SD 32 × 24 × 2.1 mm CPRM 

miniSD miniSD 21.5 × 20 × 1.4 mm CPRM 

microSD microSD 11 × 15 × 1 mm CPRM 

Secure Digital High 

Capacity 

SDHC 32 × 24 × 2.1 mm CPRM 

micro SDHC  microSDHC 11 × 15 × 1 mm CPRM 

xD - Picture Card xD 20 × 25 × 1.7 mm Ne 

Intelligent Stick  iStick 24 x 18 x 2.8 mm Ne 

Serial Flash Module  SFM 45 x 15 mm Ne 

NT Card  NT NT+ 44 x 24 x 2.5 mm Ne 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PC_Card&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://cs.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://cs.wikipedia.org/wiki/SmartMedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MagicGate&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MagicGate&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MagicGate&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MagicGate&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MagicGate&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
http://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Content_Protection_for_Recordable_Media&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Content_Protection_for_Recordable_Media&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Content_Protection_for_Recordable_Media&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/SDHC
http://cs.wikipedia.org/wiki/SDHC
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Content_Protection_for_Recordable_Media&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MicroSDHC&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Content_Protection_for_Recordable_Media&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/XD-Picture_Card
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Intelligent_Stick&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Flash_Module&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=NT_Card&action=edit&redlink=1
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3.3 SD karta 

SD technologie dává vysoce-výkonné produkty, které usnadňují každý den mnoha 

miliónům spotřebitelů zachytit a vychutnat si video, fotografie, zvuky, ale je také jednoduché 

záznamové zařízení, které lze použít pro technické a průmyslové provozní účely. 

Vzhledem k tomu, že je tato technologie v podstatě průmyslovým standardem, je SD 

karta (obr. č. 1) využívána v mnoha tržních oblastech, včetně mobilních telefonů, digitálních 

fotoaparátů, MP3 přehrávačů, osobních počítačů, tiskáren, navigačních systémech pro 

automobily, elektronické knihy, a v mnohé další spotřební elektronice. Na trhu je SD 

technologie na prvním místě i proto, že je inovativní, vždy vyvíjí flexibilní paměťová média, 

která jsou hybnou silou pro budoucnost digitálního světa. 

SD karta měří pouhých 24mm x 32mm x 2,1 mm (tabulka č. 2), což je přibližně 

velikost poštovní známky. Díky těmto rozměrům má karta velmi tenký a kompaktní design, 

který podporuje snadnou manipulaci. Tyto rozměry jsou důležitým faktorem pro "Bridge 

Media" technologii, která umožňuje kartu přenášet i s daty z jednoho zařízení do druhého. 

Tato unikátní funkce umožňuje lidem, spotřebitelům, maximální flexibilitu pro ukládání a 

sdílení digitálního obsahu kdykoli a kdekoli. Pomocí softwarového dekodéru, můžeme na SD 

kompatibilních zařízeních přehrávat hudbu, videoklipy a to vše bez dalšího napájení, jako 

jsou u CD a DVD přehrávačů. To umožňuje, aby bylo zařízení více kompaktní, a navíc 

produkt poskytuje designérovi novou tvůrčí svobodu. Díky zlepšené spolehlivosti je 

odstraněno přeskakování u hudebních a video souborů. SD paměťové karty jsou pevné, 

robustní, spolehlivé a snadné pro použití. Další důležitou výhodou je, že jsou k dispozici v 

různých formátech, kapacitách a rychlostních třídách, včetně velikostí SD, mini SD, micro SD 

a nejnověji SDHC. 

Kapacita 

Oficiální maximální velikost SD karty je uváděna 2 GB. Na trhu jsou ovšem i velikosti 

4 GB. Je to způsobeno tím, že je na trhu více druhů výrobců a než asociace rozhodla o 

přesném znění normy výroby, tak si každý výrobce poradil „po svém“. Nejvíce výrobci 

využili možnosti zvětšení paměťových bloků. Problém ovšem nastal u starších typů čteček 

pamětí, které je kvůli změně velikosti paměťových bloků přestaly vidět. Asociace SD navíc 

oficiálně povolila maximální hranici kapacity na 2 GB, takže 4 GB modely už nejsou 

zahrnuty ve specifikaci a jdou nad rámec, tedy nemusí (ani nebudou) fungovat všude 

korektně. 
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Životnost 

 Častou a opomíjenou vlastností u karet typu flash je jejich životnost. Ani zde není 

nekonečná. Udávaná hodnota 100 000 cyklů čtení/zápis je ovšem taková hranice, která se při 

normálním používání v podstatě nedá dosáhnout. Jediný problém by mohl nastat při využívání 

těchto karet v PDA, kde jsou značně vytěžované, takže by se mohly po několika letech stát 

nespolehlivými. To ovšem není podstatné pro použití v této práci. 

Rychlost 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je rychlost. U SD karet není jednotný typ značení. 

U většiny případů zůstal starý typ číslování. To znamená, že je použito číslování v násobcích 

přenosové rychlosti CD-ROM mechaniky. Jednonásobná rychlost přenáší data rychlostí 150 

Kb/s. Karta s označením 133x teoreticky dosahuje rychlosti 25 MB/s (133x150). U novějšího 

typu SD karet s označením SDHC je značení rozděleno do třech tříd a to se někdy používá i u 

značení SD karet. Toto značení vyjadřuje minimální, nikoli maximální výkon!  

Rozdělení tříd:  

 2 (2MB/s) 

 4 (4MB/s) 

 6 (6MB/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 1 Zobrazení SD karty 
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Tabulka č. 2 Parametry SD karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 Popis pinů SD karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velikost 32 x 24 x 2,1 mm 

Plocha 768 mm
2
 

Hmotnost Cca. 2g 

Počet pinů 9 pinů 

Provozní napětí 2,7 V - 3,5 V 

Psát - chránit přepínač Ano 

Ochrana autorských 

práv CPRM 

Kompatibilita - 

Kapacita Až 2 GB 

Pin Name Function (SD mode) Function (SPI mode) 

1 DAT3/CS Data line 3 Chip Select/Slave (SS) 

2 CMD/DI Command line 
Mater Out Slave In 

(MOSI) 

3 VSS1 Group Ground 

4 VDD Supply Voltage Supply Voltage 

5 CLK Clock Clock (SCK) 

6 VSS2 Ground Ground 

7 DAT0/DO Data line 0 
Master In Slave Out 

(MISO) 

8 DAT1/IRQ Data line 1 Unused or IRQ 

9 DAT2/NC Data line 2 Unused 
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3.4 Protokol (informatika) 

Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická 

komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (realizované nejčastěji počítači). 

V nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci 

vzájemné komunikace. Protokoly mohou být realizovány hardwarově, softwarově anebo 

kombinací obou. 

TYPICKÉ VLASTNOSTI 

Protokoly mohou specifikovat mnoho vlastností, například: 

 detekce základního fyzického spojení (kabelové, bezdrátové) nebo 

existence jiných koncových bodů nebo uzlů 

 handshake (automatický proces vyjednávání, který dynamicky 

nastavuje parametry komunikačního kanálu mezi dvěma entitami před 

začátkem klasické komunikace po kanálu) 

 vyjednávání o různých parametrech spojení 

 jak začít a ukončit zprávu 

 jak formátovat zprávy 

 co dělat s poškozenými nebo nesprávně naformátovanými daty (oprava 

chyb) 

 jak detekovat neočekávanou ztrátu spojení a co provést jako další akci 

 ukončení relace anebo spojení 

3.5 Význam protokolů 

Přesný popis komunikačního protokolu usnadňuje možnost zpracování různých 

implementací počítačových programů, které mají podíl na vzájemné komunikaci. Otevřený 

přístup k popisu protokolu urychluje růst a rozšiřování počítačových technologií do 

různorodých oborů lidské činnosti. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntax
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchronizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Handshake&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program


16 

 

3.6 Internetové protokoly 

Jedním z hlavních pozitivních příkladů užitečnosti otevřeného přístupu k definici a 

popisu protokolů je rychlý rozvoj Internetu v posledních desítkách let. Veřejná publikace 

Internetových protokolů je přístupná pomocí RFC dokumentů, které jsou zastřešeny 

sdružením Internet Engineering Task Force (IETF). 

Velmi podstatnou a důležitou skupinu protokolů na Internetu tvoří rodina protokolů 

TCP/IP, do které patří Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP), User 

Datagram Protocol (UDP) a další protokoly. Kromě skupiny protokolů TCP/IP jsou na 

Internetu používány i další (aplikační) protokoly jako například: HTTP, DHCP, FTP, Telnet, 

SSH, POP3, IMAP, SMTP a další. 

3.7 Datové protokoly SD karty (módy) 

SPI mód, je sekundární komunikační protokol, který je poskytován prostřednictvím 

paměťových karet SD. Tento mód je podmnožina SD paměťové karty protokolu, který je 

navržený k tomu, aby komunikoval, s kanálem SPI. Obvykle ho najdeme v mikrořadičích od 

Motoroly (a poslední dobou i u několika dalších prodejců). Rozhraní je po zapnutí (CMD0) 

během prvního nulovacího příkazu označeno a nemůže být změněno, pokud je úloha zapnutá.  

Synchronní sériový protokol s jedním datovým vodičem je jednobitový protokol 

s jedním vodičem pro řízení a jedním vodičem pro hodinový signál. Čtyřbitový protokol je 

v podstatě totožný se základním protokolem, rozdíl je ale v paralelní čtyřbitové datové 

sběrnici. Dané SD módy mají datový přenos zabezpečený pomocí CRC. Čtyřbitový SD mód 

obsahuje nezávislý 16i bitový CRC pro každý ze čtyř datových vodičů. Dalším protokolem je 

protokol (mód) SPI. Tento protokol je založen na komunikaci pomocí SPI (Serial Peripheral 

Interface). 

SPI standard, pouze definuje fyzické spojení a ne kompletní přesun dat v protokolu. 

SD paměťová karta pomoci SPI modu (obr. č 2), implementuje užívání podmnožiny 

protokolu a příkazové sady na SD paměťové kartě. Výhoda SPI módu, je schopnost použití, i 

když je na skladě hostitel, z toho důvodu se redukuje rozvržená námaha na minimum. 

Nevýhodou je, ztráta výkonu SPI módu, v závislosti na SD módu (například samostatný kanál 

dat a hardware CS signalizující na kartu).  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/RFC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_shell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
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Obr. č. 2 Stavový diagram SD paměťové karty (SPI mód) 

 
 

      
       
 
 

      
       

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       



18 

 

3.7.1 Vlastní řízení komunikace na SD kartě 

Pomocí jednoduchého send-response protokolu je prováděno toto řízení. Rámce jsou 

rozděleny na hlavní (CMDXX) a aplikační (ACMDXX) řídící rámce. Číslo příslušného 

řídícího rámce (Command) je vyjádřeno pod symboly XX. Rámec je zahájen datovou 

sekvencí 01, která je doprovázena šesti bity řídícího příkazu a čtyřmi bajty argumentu řídícího 

příkazu (Command). Dále následuje sedmii bitový CRC se stop bitem 1. 

 

Tabulka č. 4 Řídící rámec 

                                                              

První byte 

  

Byty 2 -5 

                               

Poslední Byte 

  

0 1 Command Argument (MSB First) CRC 1   

 

Všechny řídící rámce mají odpovídající odezvu (řídící příkaz). Odezvy pro SPI mód, 

jsou rozděleny na typy R1, R2, R3. Ty jsou uvedeny v tabulkách 5,6 a7. Některé názvy 

zůstaly v původním jazyce pro jejich lepší čitelnost. 

 

Tabulka č. 5 Typ R1 

Byte Bit  Význam 

  7 Start Bit, allways 0 

  6 Parametr error 

  5 Error address 

1 4 Erase sequence error 

  3 CRC error 

  2 Illegal command 

  1 Erase Reset 

  0 In Idle State 
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Tabulka č. 6 Typ R2 

Byte Bit Význam 

  7 Start bit, always 0 

  6 Parametr error 

  5 Error address 

1 4 Erase seguence error 

  3 CRC error 

  2 Illegal Command 

  1 Erase reset 

  0 In idle state 

  7 Out of range, CSC service 

  6 Erase parameter 

  5 Write protect violation 

2 4 Card ECC failed 

  3 Card controller error 

  2 Unspecified error 

  1 Write protect erase skip, lock/unlock failed 

  0 Card locked 

 

Tabulka č. 7 Typ R3 

Byte Bit Význam 

  7 Start bit, allways 0 

  6 Parametr error 

  5 Error address 

1 4 Erase sequence error 

  3 CRC error 

  2 Illegal command 

  1 Erase reset 

  0 In idle state 

2 – 5 All Opening condition register, MSB first 

 

Všechny části komunikace (čtení nebo zápis, blok dat) začíná počátečním rámcem s 

hodnotou 11111110, která je následována blokem dat. Ten má typickou velikost 512 bajtů. 

Vše je ukončeno šestnácti bitovým CRC. Při jakémkoli zápisu na kartu (až po zápisu bloku 

dat) je vygenerován write status rámec. Ten má délku jedno bajtu. Pokud jsou data z karty 

chybně přečtena, pak je generován read error rámec. Přehled je v tabulkách 8,9 a 10. 



20 

 

Tabulka č. 8 Rámec zapisovacího statusu 

Bit Význam 

7 Nevyužitý 

6 Nevyužitý 

5 Nevyužitý 

4 0 

  010 - Data byla přijata 

3 – 1 101 - Data byla odmítnuta, CRC chyba 

  110 - Data byla odmítnuta, chyba zápisu 

0 1 

 

Tabulka č. 9 Chyba rámce čtení 

Bit Význam 

7 0 

6 0 

5 0 

4 Uzamčená karta 

3 Mimo rozsah 

2 Selhání ECC karty 

1 Chyba karty řadiče 

0 Nespecifikovaná chyba 

 

Tabulka č. 10 Hlavní příkazy řízení SD 

Příkazy Argument 

Typ 

reakce Popis 

CMD0 None R1 Tell the card to reset and enter its idle state 

CMD16 

32-bit block 

address R1 Select the block length 

CMD17 

32-bit block 

address R1 Read a single block 

CMD24 

32-bit block 

address R1 Write a single block 

CMD55 None R1 

Next command will be application-specific 

(ACMDXX) 

CMD58 None R3 Read OCR (Operating Conditions Register) 

ACMD4

1 None R1 Initialize the card 
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3.7.2 SPI sběrnicový protokol  

Zatímco postup SD paměťové karty je založený na příkazu a datových bitových 

tocích, které jsou zahájeny počátečním bitem a ukončeny koncovým bitem, SPI kanál, je 

orientovaný na bajt. Každý příkaz nebo blok dat je stavěný z osmibitových bajtů a je 

uspořádaný na CS signál (což je například, délka je násobek taktovacího cyklu z 8). Karta 

začíná počítat, SPI sběrnicový taktovací cyklus, na jednotkové logické funkci z CS signálu. 

Každý příkaz či datový znak bude uspořádaný na 8bitovém taktovacím obvodu pole. 

Obdobný protokol k SD paměťové kartě SPI, kdy sdělení se skládá z příkazu, odezvy a znaků 

datové formy. Veškerá komunikace mezi hostem a kartou je řízená hostem. Host začíná 

každou sběrnicovou transakci uplatňovanou od nejnižšího CS signálu. Vybraná karta vždy 

reaguje na příkaz opačně než u SD módu. Když karta narazí na datový problém ve výběru 

čtené operace, tak to bude odpovídat odezvě na chybu (která nahradí očekávaný blok dat) 

spíše než překročením časového limitu jako u SD módu. Dodatečně, každý datový blok 

poslaný do karty v průběhu operací zápisu bude souhlasit se znakem datové odezvy.  

V případě standardní kapacity paměťové karty, může být datový blok velký jako 

jediný zapsatelný blok na kartě anebo tak malý jako jediný bajt. Neúplné blokové 

čtené/zapsatelné operace jsou povolené v možnostech karty specifikované v CSD registru.  

V případě vysoké kapacity SD paměťové karty je velikost bloku dat pevná, a to 512 

bajtů. Délka bloku stanovená CMD16 je použitá jen pro CMD42 a není použitá pro paměťový 

přenos dat. Takže část čtecích/zapsaných blokových operací je také blokováno. Kromě toho, 

ochrana proti zápisu příkazy (CMD28, CMD29 a  CMD30) není podporována.  

Při použití SPI protokolu (tabulka č. 4), jsou používány 3 základní komunikační 

vodiče a k nim navíc signál CS. CS (Chip Select) je signál, který se používá pro výběr 

aktivního zařízení. Po celou dobu komunikace musí tento signál zůstat aktivní. Signály CMD 

a DAT, které jsou obousměrné, jsou nahrazeny dvěma signály jednosměrnými. Signál Data-

IN přijímá data od hostitelského zařízení a Data-OUT vysílá data směrem k hostitelskému 

zařízení. Kartou je pouze přijímán hodinový signál CLK.  
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Tabulka č. 11 Funkce pinů při použití SPI protokolu 

PIN Označení Typ Popis 

1 CS I Výběr typu (aktivní v logické 0) 

2 Data IN I Data ve směru od zařízení ke kartě 

3 VCC1 S Uzemnění 1 

4 VDD S Napájecí napětí 

5 CLK I Hodiny 

6 VSS2 S Uzemnění 2 

7 Data OUT O Data ve směru od karty k zařízení 

 

3.7.3 Inicializace SD karty 

Nastavením hodinového signálu SPI na 400kHz začíná inicializace. Toto je 

vyžadováno pro kompatibilitu většiny SD paměťových karet. Následně je odesláno 74 taktů 

hodinového signálu z MCU (master). Poté je karta restartována příkazem CMD0 při 

spuštěném CS vstupu karty (CS je při úrovni L). CRC bajt pro příkaz CMD0 a nulový 

argument příkazu je 0x95. Dále jsou provedeny příkazy CMD55 a ACMD41. Je-li potom bit 

v úrovni L, pak je inicializace dokončena a mohou následovat další řídící rámce. Například 

pomocí příkazu CMD58 lze zjistit, zdali je kartou podporováno stejné napájecí napětí, jako 

u některých jednočipových mikroprocesorů na které může být SD karta použita. 
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4 Průmyslové měření polohy s využitím PC 

Měření polohy má v průmyslu velmi široké využití. Měřit se dá hladina kapaliny 

v nádobách, různé posuny materiálů na výrobních linkách ke zpřesnění a zkvalitnění výroby a 

mnoho dalších. V mé bakalářské práci se zabývám poměrně specifickou oblastí v železniční 

dopravě a hlavně její bezpečností a to je oblast měření polohy soukolí (náprav) železničních 

dopravních prostředků. Obecné označení zařízení, které se pro tyto účely využívá, se jmenuje 

počítač náprav. Staniční zabezpečovací zařízení, ve kterém je použit počítač náprav, je plně 

elektronické. Díky jeho technické vyspělosti je velmi dobře použitelné v praxi. Jelikož jsou 

realizovány všechny částí pomocí stavebnicového systému, je hardware i software poměrně 

lehce sestavitelný. Systém je vytvořen z dobře osvědčeného typu Modest, který je použit na 

provoz zabezpečovacího zařízení, který vyvinula firma 1 Signální a.s. Charakteristickým pro 

tento systém se stalo obnovení zastaralých reléových silových převodníků elektronickým 

rozhraním. 

 

4.1 Počítač náprav  

Jsou to prostředky pro určování polohy, sčítání a odčítání soukolí na železnici a 

následné rozpoznání volnosti nebo obsazenosti daného kolejového úseku. V ČR byly až do 

začátku 90. let převážně používány jako prostředek pro zjišťování volnosti kolejové obvody. 

Tyto systémy pracovaly pomocí elektrických obvodů pouze na určování obsazeného nebo 

volného úseku. Počítače náprav byly zkoušeny, ale kvůli nedostatečnému technickému 

zázemí součástkové základny nikdy nedoznaly většího rozšíření z důvodů své poruchovosti. 

Počítače náprav se začaly instalovat v 90. letech. Jeden z prvních typů počítače náprav se 

instaloval v bývalých SONP Kladno a na vlečce OKD. Jednalo se o zahraniční výrobky typu 

AzF (výrobce Frauscher - www.frauscher.com) a počítače náprav od výrobce Alcatel. 

Z tuzemských výrobců začali vyrábět a postupně dodávat na trh počítače náprav taktéž firmy 

TRAKCE, AŽD Praha a Starmon Choceň. Ve světě se uplatňují i jiní výrobci, jako je 

například firma Siemens apod. 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1998543461&to=http%3a%2f%2fwww%2efrauscher%2ecom
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4.1.1 Počítač náprav PN – 02 

Tento typ počítače náprav je určen pro vedlejší tratě. Systém je zde dvoukanálový. 

Kolejový úsek může tvořit jeden, ale i více počítacích bodů a naopak jeden počítací bod může 

být součástí i několika kolejových úseků. Kolejové úseky se mohou překrývat.  

Každý počítací bod se skládá ze snímače, převodníku a přijímací karty. Hranici 

kolejového úseku tvoří dané počítací body. Systém počítače náprav je složený z několika 

částí. Podle osazení lze zařízení rozdělit na jednu část v kolejišti a druhou v technologické 

místnosti. V kolejišti jsou osazeny snímače průjezdu kola a převodníky. V technologické 

místnosti jsou umístěny vyhodnocovací jednotky s napájecími zdroji a záložními 

akumulátory. 

 

Počítač náprav se skládá z vnitřní a venkovní části: 

 venkovní část tvoří snímače pro detekci průjezdu železničního kola, resp. 

náprav, umístěné přímo v kolejišti a převodník PN (obr. č. 3) 

 vnitřní část vyhodnocuje na základě informací z venkovní části průjezdnost 

daného úseku koleje 

 

Venkovní zařízení: 

Snímač průjezdu kola PN-SPK02 - je uchycen ke kolejnici a jeho funkce je snímání 

průjezdu železničního kola a vyhodnocování směru jízdy. Snímač je použit jako počítací bod. 

Aby bylo rozlišeno, jakým směrem se kolo pohybuje, je snímač vybaven dvěma indukčními 

systémy – A, B. Funkce snímače je založena na principu odklonu magnetického pole vysílací 

cívky při průjezdu feromagnetického železničního kola. Díky tomu se změní velikost 

naindukovaného napětí na snímacích cívkách. Signál dále odchází ze snímacích cívek do 

převodníku ke zpracování. Celý snímač se upevňuje ke kolejnici pomocí příchytné soupravy 

bez jakéhokoliv mechanického narušení celistvosti kolejnice – to znamená bez nutnosti 

navrtávání. Příchytná souprava umožňuje výškové nastavení snímače od hlavy kolejnice a 

také nastavení vodorovné vzdálenosti od kolejnice. Lze ji uchytit na všechny běžně používané 

typy kolejnic S49, R65, UIC66 atd.  

Převodník PN - PPN02 – vyhodnocuje signály ze snímače PN - SPK02, převádí je a 

zpracovává do digitální podoby. Jeho další funkcí je provádět kontrolu samotného snímače a 
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automatickou diagnostiku vlastních obvodů. Údaje, které jsou zpracovány, jsou následně 

vyslány po lince do vyhodnocovací jednotky. Převodník je řízen dvěma mikroprocesory 

s kanály A, B, které detekují signály ze systémů snímačů A, B. Zpracovaná informace je 

zakódovaná do ochranného protokolu a několikrát vysílaná do spojovacího 4vodičového 

vedení. Toto spojovací vedení je použito z toho důvodu, jelikož převodník a vyhodnocovací 

jednotka má povahu dvou datových nezávislých linek. Kalibrací je dosaženo potřebné 

citlivosti snímání. Potřebné indikační prvky jsou součástí převodníkové karty. Převodník je 

převážně umístěn v plastové krytce s odpovídajícím krytím na stojanu ve štěrkovém loži 

v blízkosti snímače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní zařízení: 

Vyhodnocovací jednotka počítače náprav PN-02 (obr č. 4) funguje k zachycování 

údajů z jednotlivých převodníků, jejich následné zpracování, vyhodnocení průjezdnosti 

příslušného kolejového úseku a předání informace nadřízenému systému. Vyhodnocovací 

jednotka je zároveň centrální jednotkou, která rozvádí napájení do celého systému. Obsahuje 

ovládací, nastavovací a indikační prvky. 

 

 

  

Obr. č. 3 Snímač průjezdu s převodníkem PN 
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Skládá se z následujících karet:  

 napájecí  1 ks 

 řídící   1 ks 

 přijímací  max. 7 ks (u provedení 3U) 

max. 15 ks (u provedení 6U) 

 reléová  max. 2 ks (u provedení 3U) 

max. 4 ks (u provedení 6U) 

Až čtyři kolejové úseky můžeme nakonfigurovat do jediné vyhodnocovací jednotky. 

Počítací body jsou volně konfigurovatelné, tzn., že je můžeme libovolně zařazovat do různých 

kolejových obvodů. Každou vyhodnocovací jednotku tvoří jednotlivé zásuvné karty, které 

jsou systematicky uspořádány v montážní skříni. Průjezdnost úseku je signalizována pomocí 

antiparalelních polovodičových spínačů a také na displeji jednotky. Na displeji jednotky jsou 

kromě toho umístěny následující údaje: počet náprav v úseku, chybová hlášení, výsledky testů 

a údaje pro konfiguraci. Příslušná jednotka umožňuje dálkové nouzové použití nulování 

zvoleného kolejového úseku. Rám a šasi vyhodnocovací jednotky se vyrábí jako vestavná 

skříň do 19“ rámu. Ve dvou velikostech: 3U a 6U. Její umístění se převážně provádí 

v technologické (reléové) místnosti. Technické parametry snímače průjezdu kola, převodníku 

a vyhodnocovací jednotky počítače jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Vyhodnocovací jednotka 
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Tabulka č. 12 Technické údaje 

SNÍMAČ PRŮJEZDU KOLA PN-SPK02 

Krytí IP65 

Rozsah pracovních teplot -40°C až 80°C 

Rozměry včetně upevňovací soupravy 262 x 270 x 185 mm3 

Délka přívodního kabelu 3m 

PŘEVODNÍK PN-PPN02 

Napájení proudový zdroj 0,12A 

Počet žil přívodního kabelu 2 páry 

Maximální odpor smyčky spojovacího vedení 250 Ω 

Krytí IP65 

Rozsah pracovních teplot -40°C až 80°C 

Rozměry včetně stojanu 130 x 180 x 655 mm
3
 

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA POČÍTAČE NÁPRAV PN-02 

Maximální rychlost 80 km/h 

Architektura systému 2 ze 2 

Rozsah dálkového nulování +/- 1 náprava 

Napájecí napětí 12V nebo 24V 

Krytí IP20 

Rozsah pracovních teplot -5°C až 70°C 

Varianta skříně 3U 6U 

Maximální počet kolejových úseků 2 4 

Maximální počet počítacích bodů 7 15 

Min. počet počítacích bodů na kolejový úsek 1 1 

Max. počet počítacích bodů na kolejový úsek 7 15 

Rozměry (š x v x h) 482x132x300 mm
3
 482x266x300 mm

3
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4.2 Modest 

Systém MODEST, tvoří počítače a programovatelné automaty, které jsou navzájem 

propojeny počítačovými sítěmi. Rozhraní mezi automaty a vnějšími prvky zabezpečovacího 

zařízení tvoří elektronické převodníky. Systém MODEST využívá ke své činnosti počítače 

typu PC. Tyto počítače jsou upraveny pro průmyslové použití.  Jeden z rozdílů mezi 

standardním a průmyslovým PC spočívá v použití kulového ovladače a velkoplošných 

monitorů pro lepší přehlednost ovládacích prvků. Co se týče zobrazení, to je pro obsluhu 

vytvořeno samozřejmě v grafickém rozhraní. Firma První signální, která vyvinula systém 

Modest má provedeno rozhraní na počítače náprav typu AzF, AMC. Výrobcem těchto typů je 

firma Frauscher. Dále je ještě použito typu TRAKCE. Rozhraní je provedeno oběma směry, 

tzn. do staničního zabezpečovacího zařízení, kde se získává informace o volnosti kolejového 

úseku, a ze staničního zabezpečovacího zařízení, které poskytuje povel pro reset počítače 

náprav. Počítač náprav obecně poskytuje ve směru do navazujícího systému dva bez 

potenciálové výstupy (kontakty), které za normálních okolností pracují komplementárně 

(jeden je spojený (označovaný jako Frei), druhý je rozpojený (označovaný jako /Frei). Při 

závadě jsou pak oba buď spojené (hardwarová porucha)  anebo rozpojené (například výpadek 

napájení, detekce poruchy senzoru a podobně). Navazující zabezpečovací zařízení pak musí 

kontrolovat, zda výstupní kontakty pracují komplementárně (pak je přijímána informace 

volno/obsazeno) anebo ne (pak, je vyhodnocováno, jako by byla informace o 

volnosti/obsazení neplatná). U systému MODEST je informace od obou kontaktů zaváděna 

do obou kanálů (kanál A i kanál B) nejčastěji pomocí sytému vzdálených vstupů (moduly 

FLEX I/O, obrázek č. 5), kde je informace dále komparována.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Schéma počítače náprav 
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Počítač náprav přijímá povel k uvolnění kolejového úseku v případě poruchy načítání 

náprav. Výrobci i provozovatelé umožňují provedení resetu za odlišných podmínek. Z 

pravidla se uplatňuje možnost provedení resetu pouze při načtení počtu +/- 1 nápravy.  Také 

hardwarové provedení resetu bývá odlišné - u systému Frauscher je pro reset nutné přivést 

logickou 1 na resetovacím vstupu po určitou dobu, kdežto u systému TRAKCE je nutné 

přiložit logickou 1 na resetovací vstup a zrušit logickou 1 na provozním vstupu. Pro uvedení 

do funkčního stavu je nutné vstupy uvést do původního stavu. Vlastní povel k resetu je 

dokumentovaným povelem, který provádí nadřazené zabezpečovací zařízení. Systém 

MODEST pro tyto účely opět používá vzdálených výstupů (moduly FLEX I/O, obrázek č. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento systém je velmi variabilní, proto se nezaměřuje jen na základní zabezpečovací 

systém, který umí řídit několik venkovních prvků, ale lze ho modulovat v podstatě dle přání 

zákazníka s řízením přibližně až 800 venkovních prvků z jediného systému. 

Jak už bylo zmíněno, díky velké flexibilitě systému MODEST, lze jednotlivé systémy 

spojovat do vyšších center a jednotlivé stavědla lze díky propojení sítě řídit i na velkou 

vzdálenost. 

Obr. č. 6 Schéma počítače náprav typu Trakce  
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5 Návrh modifikace měření s využitím paměťových 

karet 

Ve svém návrhu úpravy měření polohy se zabývám využitím záznamových médií 

(v tomto případě SD karet), které mohou sloužit především u systémů v režimu off-line. Nelze 

všude použít propojení systému přenosem sítí a díky mému použití těchto záznamovým a 

zároveň zálohovým médií, jsme schopni mít přehled o stavu a funkčnosti daného systému. 

Pomocí vložené čtečky karet a použité SD karty jako zálohovacího media můžeme 

vyhodnocovat a zkvalitňovat služby podle přesných údajů, které lze kdykoliv velmi jednoduše 

nahrát z přenosného media. Tato varianta je zobrazena na obrázku číslo 9. 

Druhá úprava se týká zvýšení bezpečnosti pomocí integrace mikročipu s SD kartou na 

převodník počítače náprav. Toto řešení by se dalo považovat jako druhý stupeň ochrany. SD 

karta by v tomto případě sbírala data z jednotlivého převodníku a v případě poruchy by se 

dalo použít nejen dat z vyhodnocovací jednotky, potažmo z centrální stanice, ale právě i 

přímo z jednotlivých počítačů náprav. 

5.1 Čtečka karet  

Pro toto zařízení je typické připojení k počítači nebo jinému zařízení přes rozhraní 

USB. Nejvyužívanějšími typy karet pro přístup k údajům jsou: CompactFlash (CF), Secure 

Digital (SD) nebo MultiMediaCard (MMC). Většina čteček karet má schopnost komunikovat 

s více typy paměťových karet, jsou ale samozřejmě i čtečky pro jeden druh paměťových 

karet.  Existují tři kategorie čteček, které jsou seřazeny podle typu a množství slotů pro 

paměťové karty:  

 Čtečka jedné karty (např. SD karty) 

 Čtečka více druhů karet (např. 9 v 1) 

 Čtečka řady karet (např. 4 x SD karta) 

 

Další dělení: 

 Integrované 

 externí 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
http://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
http://en.wikipedia.org/wiki/Card_reader
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5.1.1 I - Tec USB 2.0 All - in one 

Daný typ čtečky (obrázek č. 7) je ideální pro přenos dat z paměťové karty do PC nebo 

notebooku, proto byl vybrán k použití v systému. Čtečka navíc obsahuje jeden USB slot pro 

připojení jakéhokoliv zařízení s touto koncovkou. Jedná se o integrovanou verzi, to znamená, 

že daný typ je připojen přímo na základní desku. Tato čtečka je připojena přes USB 2.0 

rozhraní. V případě, že by se na základní desce nacházela starší verze tohoto rozhraní, USB 

1.0, toto zařízení bude samozřejmě fungovat, jediné omezení bude v nižší rychlosti. Tento typ 

USB čtečky umožňuje přenášet data rychlostí až 480 Mb/s. Jejich montáž je určena do 3,5" 

slotu.  

Technická specifikace: 

 podporuje většinu formátu karet dostupných na trhu. Jsou to například formáty 

CF, SD, SDHC, mini SD (s adapterem), MMC, MMC Plus, MMC mobile (s 

adapterem), xD a další. 

 Jeden USB port 

 Nízká spotřeba energie 

 Nevyžaduje externí napájení 

 Indikace provozu pomocí led diody, (čtení/zápis) ve slotu. 

 Rozměry: 127 x 100 x 25 mm 

 Hmotnost: 130g 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 7 Čtečka karet 



32 

 

5.1.2 SanDisk Extreme III 2GB 

SD paměti, které vyrábí firma SanDisk, vždy patřily ke špičce na trhu. Jejich nová 

řada s charakteristickým názvem Secure Digital Extreme III (obr. č. 8) je již jejich třetí 

inovací v pořadí a nabízí mnoho vlastností, které tuto kartu řadí do popředí na trhu. Tato řada 

využívá novou technologii ESP (Enhanced Super-Parallel Processing) pro co nejefektivnější 

zápis. Ta díky paralelnímu zápisu a čtení jednotlivých paměťových oblastí na kartě umožňuje 

číst a zapisovat data velkou rychlostí. Ta může dosahovat rychlosti až 20 MB/s.  

 

Karty řady Extreme III jsou navíc odolné i velkým teplotním výkyvům. Byly testovány a jsou 

schopny fungovat v teplotním rozsahu od -25 až do +85 °C, takže jsou vhodné pro použití za 

mrazu i ve vyšších teplotách. Další nespornou výhodou je jejich odolnost proti nárazu a 

vibracím. Na produkt je doživotní záruka jako garance kvality. 

Souhrn výhod:  

 Vysoká rychlost (až 20 MB/s) 

 Funkční teplotní rozsah -25 až +85 °C 

 Odolnost vůči vibracím a nárazu 

 Životnost bez napájení až 10 let, udává se také 100 000 cyklů čtení/zápis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 SD paměťová karta 
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Dalším typem zkvalitnění zabezpečení by mohlo být použití jednoho z řady možných 

jednočipových mikroprocesorů, které jsou dostupné na trhu. Tyto mikroprocesory umožňují 

přímý záznam naměřených dat na SD kartu s možností pozdějšího off-line zpracování. Jako 

příklad bych uvedl jednočipové mikroprocesory firmy Atmel typ Atmega16 nebo Atmega32 

popř. výrobky firmy Microchip. Jejich použití by mohlo být využito přímo v převodnících 

počítačů náprav. Tím by se dosáhlo přesného záznamu v každém převodníku a vytvořil by se 

tím další stupeň ochrany formou ověření.  

 

 

  

Obr. č. 9 Funkce zálohy dat pomocí SD karty 



34 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo použití externího média pro záznam dat u systémů měření 

polohy. Využitím čtečky karet a SD karty jako zálohovacího média bylo bezesporu určitého 

zkvalitnění a zabezpečení dosaženo. SD karta je velmi skladná, oproti externím harddiskům 

cenově výhodnější i bezpečnější pro samotný přenos dat. Pevné disky se svojí kapacitou 

pohybují v řádech desítek až stovek gigabytů, kdežto samotná záloha dat v tomto systému se 

pohybuje v řádech megabajtů, jelikož zálohovány jsou textové soubory, které zabírají 

minimum místa. Co se týče životnosti karty, tak v porovnání s externími harddisky vyjde sice 

na stejno, ovšem SD a samozřejmě i jiné paměťové karty byly vyvíjeny přímo pro odolnost 

vůči otřesům a různým vibracím, takže pro přenos jsou mnohem vhodnější. 

V kombinaci těchto dvou zařízení, které jsem ve své práci využil, se projevuje její 

záloha dat namísto externích disků jako nesporný kladný krok pro zkvalitnění a zabezpečení 

dat při přenosu i jejím uchovávání. Co se týče finanční investice do obměny systému, tak 

tento výdaj není velkým finančním zásahem a určitě by se do budoucna vyplatila koupě 

tohoto řešení i přes stávající funkční východisko. Dosavadní zálohování na externí harddisky 

je zbytečně předimenzované.  

Vizí do budoucna by měl být úplný přechod na samostatné měření zálohových dat, 

kterého by mělo být dosaženo pomocí jednoprocesorových mikročipů, na které je integrován 

slot pro SD kartu. Výsledný přenos by měl tedy zahrnovat pouze transfer dat mezi 

mikročipem a paměťovou kartou, bez použití PC. 
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