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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Peške, M. Senzorové subsystémy s podporou sběrnice. Ostrava: katedra ATŘ – 352 VŠB – 

TUO, 2011, 45 s. Diplomová práce, vedoucí: Kočí, P. 

Diplomová práce se zabývá problematikou senzorových subsystémů s podporou sběrnic 

používaných v technické praxi. Podrobněji se zabývá řešením měřicích sestav pro měření 

polohy, úhlu natočení a otáček, s využitím senzorů od firmy Austriamicrosystems. Pro měřicí 

soustavu pro měření polohy, je v práci provedeno kompletní řešení od hardwarové části až 

po softwarovou. Toto řešení zahrnuje tři části: návrh a výroba základní desky pro měřicí 

senzor polohy AS5311, výroba měřicího přípravku pro testování funkce senzoru a 

programovaní měřicí aplikace pomocí měřicí karty NI USB 6008 a programu Labview od firmy 

National Instruments. 

Výsledkem diplomové práce je reálný měřicí model pro testování všech funkcí senzoru 

polohy AS5311, který pomocí měřicí karty NI USB 6008 komunikuje s programovou aplikací 

vytvořenou v programu Labview pro daný model. Celý systém měří polohu na přesnost 0,01 

mm.  

ANNOTATION OF THESIS 

Peške, M. Sensor subsystems to support bus. Ostrava: Department of Control Systém 

and Instrumentation, VŠB – TUO, 2011, 45 p. Thesis, head: Kočí, P. 

This thesis deals with the sensor subsystems with a support of buses used in engineering 

practice. It deals with the measurement set for position, angle and speed in more details, 

using sensors made by Austriamicrosystems. For the measuring system for position, work is 

done from a complete solution of hardware to software. This solution includes three parts: 

design and production of motherboards for measuring position sensor AS5311, production 

measuring equipment for testing the sensor and measurement applications programming 

using NI USB DAQ device 6008 and LabVIEW from National Instruments. 

The result of this thesis is the real test model for testing all functions AS5311 position sensor 

that uses the NI USB DAQ device 6008 communicates with a software application created in 

LabVIEW for the model. The whole system measures location of with the accuracy of 0,01 

mm. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CLK  Clock, synchronizační hodinový kanál 

COM  rozhraní sériového portu u PC 

CS  Chip Select, kanál označující aktivní úroveň 

CTS  Clear To Send, umožněn přenos dat 

D+, D-  Datové vodiče 

DCD  Data Carrier Detect, kontrola připojení 

DCE  Data Circuit-terminating Equipment, přijímací zařízení 

DIO  Digital input output, digitální vstup a výstup 

DSR  Data Set Ready, připraveno příjímání dat 

DTE  Data Terminal Equipment, vysílací zařízení 

DTR  Data Terminal Ready, připravenost k připojení 

DX  Digitální výstup 

FIFO  First In First Out, pamět která může přijímat a vydávat data 

GND  Ground, společný zemnící vodič 

HW  Hardware, pevné části PC 

LSB  Least significant bit, nejméně významný bit 

MSB  Most significant bit, nejvíce významný bit 

NRZI  Non Return to Zero Inverted, synchronizační metoda přenosu dat 

PC  Personal computer, osobní počítač 

PDA  Personal Digital Assistant, osobní digitální pomocník 

PWM  Pulse width modulation, pulzně šířková modulace 

RI  Ring Indicator, upozornění na příchozí data 

RTS  Request To Send, informace pro připravenost přijímat data 

RxD  Received Data, kanál pro příjem dat 

SIE  Serial Interface Engine, jednotka sériového rozhraní USB 

SW  Software, programové aplikace 

TP  Twistedpair, kroucená dvojlinka 

TxD  Transmitted Data, kanál pro odesílání dat příjem 

VDD  Kladné napájecí napětí 

VSS  Záporné napájecí napětí 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CTS&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DSR&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RI&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RxD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Interface_Engine&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=TxD&action=edit&redlink=1
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1 Úvod 

Měření fyzikálních veličin je klasická vědní disciplina, už od raného průmyslového rozvoje 

jsme potřebovali měřit a nějak zpracovávat různé veličiny (teplota, tlak, otáčky…). Dříve byly 

tyto „senzory“ výhradně analogové a často fungovaly na mechanických principech 

(termostat, odstředivý regulátor…). Dá se říci, že byly do určité míry inteligentní senzory, 

protože podle měřené veličiny dokázaly zpracovat informaci a následně ji využít k danému 

cíli. To samé se očekává od dnešních subsenzorů, ale s tím rozdílem, že naměřenou informaci 

zakódují a odešlou pomocí digitální techniky.  

K tomu abychom mohli naměřenou veličinu zpracovávat pomocí PC, ji potřebujeme 

zakódovat do binárního kódu. To znamená, že musíme použít nějaký převodník. Těchto 

převodníků může být více např. převodník fyzikální veličiny teploty na napětí a převodník 

napětí na informaci o hodnotě měřené veličiny do binárního kódu. V elektronice ovšem pod 

pojmem převodník rozumíme spíše A/D převodník analogové veličiny na digitální a naopak. 

Abychom mohli bez problémů komunikovat s PC porty (vstupy), je třeba převodník 

naprogramovat na určitý přenosový standard (RS485,RS232,USB…). Pokud budeme chtít v PC 

tyto data zpracovávat, musíme mít nainstalované ovladače příslušného hardwaru (program, 

který umí zpracovávat data z daného zařízení). Naprogramovat komunikační řadič, může být 

problém, hlavně z hlediska nutnosti znalosti programovacích jazyků a architektury mikročipů. 

Na trhu však existují chytrá zařízení, která nám to usnadní. 

Existují měřicí karty s USB rozhraním a se spoustou vstupů i výstupů (analogových i 

digitálních). Ideální je mít stejného výrobce software na PC jako měřicí karty. Z důvodu 

výběru programu Labview, je ideální měřicí karta od stejné firmy National Instruments. 

V této práci se budeme zabývat senzory pro měření otáček, úhlu natočení a polohy, které 

využívají bezkontaktní magnetické měření a které fungují na principu hallových prvků 

integrovaných do čipu, který má digitální výstupy. Z těchto senzorů, programu Labview a 

komunikačním zařízením mezi PC a senzorem vytvoříme teoretický návrh měřicí sestavy. 

Práce bude koncipovaná spíše jako prozkoumání problematiky daného problému, než přímo 

návrh konkrétního řešení. Vytipování konkrétních senzorů, převodníků a komunikaci s PC na 

základě prozkoumaných informací.  
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2  Senzorové subsystémy s podporou sběrnice 

Senzorové subsystémy jsou součástí nějakého vyššího systému, ale zároveň obsahují prvky a 

vazby mezi nimi, což znamená, že tvoří vlastní systém. Každý systém má svou hranici 

(velikost) a zákonitosti, které platí uvnitř tohoto systému. Proto se můžeme při určité 

rozlišovací úrovni dívat na subsystém jako na systém. Každý systém může mít několik 

subsystémů. U senzorů myslíme subsystémem většinou inteligentní senzor, který je schopen 

například měřit požadovanou veličinu a ještě ji vhodně upravovat pro další zpracování. 

Inteligentní senzory mají v dnešní době, hlavně díky rozvoji číslicové techniky, velmi široké 

uplatnění. Můžeme je vidět v nejrůznějších podobách ve všech sférách technického 

průmyslu, domácnostech, automobilech, letadlech atd. 

 Když mluvíme o inteligentním senzoru, nemusíme si hned představit AD převodník, který 

nám převádí měřenou veličinu z analogové hodnoty (teplota, rychlost, vlhkost…), ale 

například i mechanický termostat, který na základě teploty zavírá nebo otvírá chlazený 

okruh. Samozřejmě takový subsystém, i když vlastně měří a dále zpracovává měřenou 

veličinu, intuitivně nenazýváme inteligentní senzor. Pod pojmem inteligentní senzor, spíše 

vnímáme subsystém, který je napojený na nějakou sběrnici a komunikuje s počítačem, nebo 

s jiným vyhodnocovacím číslicovým zařízením. 

 

Obrázek 1. Příklad systému se senzorovým subsystémem 
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V technické praxi jsou senzorové subsystémy už naprostou samozřejmostí. Téměř u všech 

měření, která mají určitý stupeň důležitosti, chceme naměřená data dále zpracovávat (grafy, 

tabulky, výroční zprávy…). S vývojem počítačů bylo zcela jasné, že i měření průmyslových 

veličin bude přecházet na PC kontrolu a že budeme chtít využívat komfortního prostředí PC i 

v náročných průmyslových podmínkách. Pro tento účel je třeba naměřenou hodnotu uchovat 

a dále zpracovat, k tomu se používají senzorové subsystémy. 

Mohou to být systémy, které jsou svou robustností schopny pracovat ve velmi náročných 

podmínkách, ale zároveň mohou komunikovat pomocí sběrnice se vzdáleným PC. Pro měření 

se používá snímač, který pracuje na fyzikálních principech a měří požadovanou veličinu (tlak, 

rychlost, polohu …), jeho výstupem je analogová hodnota. Další částí subsystému je 

převodník, který převádí analogovou hodnotu na číslicovou. Za převodníkem je další část, 

která digitální hodnoty upravuje tak, aby mohlo dojít k přenosu přes danou datovou sběrnici. 

Toto je základní schéma inteligentního senzoru. 

 Podle způsobu spojení můžeme rozdělit subsystémy na bezdrátové a drátové. Dále podle 

druhu používané sběrnice (USB, RS485, RS232, BUS, ethernet…). Vždy je možnost upravit 

daný typ komunikace na určitý subsystém. Při návrhu měřicího řetězce je lepší mít 

inteligentní senzor přímo pro daný typ sběrnice a případně i daným typem softwaru. 

V dnešní době se používá několik typu komunikace senzorových subsystému s PC, které si 

podrobněji popíšeme v dalších kapitolách. 

 
Obrázek 2. Příklad provedení inteligentního senzoru (senzorového subsystému) 
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2.1 Magnetický bezkontaktní otočný snímač AS5030 8 bitový 

Je to magnetický otočný senzor, který snímá přesné úhlové natočení po celou otáčku o 360°. 

Jedná se o kombinaci halového efektu magnetu a digitální zpracování signálu v jednom 

přístroji. K měření úhlu se používá dvoupólový magnet, který se otáčí přes střed mikročipu. 

Poskytuje okamžitý údaj o úhlu natočení s rozlišením 8 bitů, to je 256 míst na otáčku. 

Vyrábějí se i s větším rozlišením (10 a 12 bitů od až 16384 kroků). Přenos dat může probíhat 

třemi způsoby. Po jednom vodiči jako PWM pulzně šířková modulace. Po dvou vodičích, kde 

se využívá výstupů CLK (hodinový vstup) a DIO (digitální vstup a výstup) a po třech vodičích, 

kde se využívá CLK, DIO, CS (chip select). Senzor lze programovat (nastavení nulování v různé 

poloze, snížení spotřeby atd.). 

Výstupy a vstupy: 

PWM výstup pulzně šířkové modulace 

DX  digitální výstup pro dvou signálový provoz 

DIO  digitální vstup a výstup 

CS  vstup pro vybrání aktivní úrovně 

CLK  hodinový vstup 

MagRngn výstup pro kontrolu magnetického pole, indikátor síly magnetického pole na 

tento výstup se zapojuje většinou kontrolní dioda, kontroluje velikost 

vzduchové mezery 

PROG  programovací vstup 

Sin/Cos výstup pro tovární testy pro běžné užití musí být volný 

 
Obrázek 3. Princip funkce a blokové schéma rotačního senzoru 
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Způsoby čtení dat ze senzoru AS5030 

Zapojení senzoru můžeme provést, několika způsoby. Záleží, za jakým účelem budeme 

senzor využívat. 

Sériové třísignálové zapojení 

V tomto módu je senzor připojen přes tří signálové vodiče. Dva jsou vstupní a to CS, což je 

vstup, kterým můžeme vybrat aktivní úroveň a CLK hodinový vstup pro synchronizaci 

přenosu. Výstup senzoru a zároveň i vstup do senzoru bude přes pin DIO. 

 

Obrázek 4. Zapojení rotačního senzoru pomocí tří vodičů a časové schéma tohoto zapojení 

Sériové třísignálové zapojení pouze pro čtení 

Toto zapojení je možné, chceme-li pouze odečítat úhlové natočení (nemůžeme přistupovat 

přes OTP, snižovat spotřebu atd.). Zapojení je stejné jako v předchozím případě, ale pin DIO 

funguje pouze jedním směrem, proto je možné na připojeném mikrořadiči použít pouze 

Input. 

 

Obrázek 5. Zapojení rotačního senzoru pomocí tří vodičů pouze pro čtení 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 
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Sériové dvousignálové připojení 

V tomto módu je senzor připojen pomocí dvou signálů. První je vstup do senzoru pro 

hodinový signál a druhý je výstup i vstup pinu DIO. Tento mód je možné zapojit i jako čtecí 

mód.(only read), podle předcházejícího zapojení. Jak vidíme na schématu výstup DX je 

propojen se vstupem CS, to znamená, že se nám automaticky generuje aktivní úroveň. 

 
Obrázek 6. Zapojení AS5030 pomocí dvou signálů a časové schéma tohoto zapojení 

Sériové dvoudrátové připojení diferenční 

Velmi praktické zapojení pro větší vzdálenosti s přidání RS485 pro hodinový vstup a výstup. 

Toto zapojení funguje pouze jako čtecí. Pro přenos dat se používá standard RS485/422, jak 

bylo popsáno v předchozích kapitolách. Znamená to diferenční vyhodnocování logických 

stavů podle signálů D+ a D-. 

 
Obrázek 7. Zapojení pomocí dvou vodičů s přenosem po RS485/422 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 
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Jednosignálové zapojení pomocí PWM 

Toto zapojení používá pouze jeden vodič. Signál se vede z výstupního pinu PWM. Toto 

zapojení využívá PWM (pulzně šířkové modulace), to znamená, že k určení hodnoty používá 

určitý počet pulzu s určitou šířkou (trvání v čase). Používá se pro větší vzdálenosti od 

senzoru. Samozřejmě toto zapojení lze použít pouze ve čtecím módu. 

 
Obrázek 8. Zapojení PWM signálem a časové schéma tohoto zapojení 

Zapojení pro analogový výstup 

Toto zapojení využívá výstup PWM a to tak, že jsou na něj připojeny lowpass filtry. Po tomto 

zásahu dostáváme napětí, které je úměrné úhlu otočení. Filtry na výstupu PWM můžou být 

pasivní, jak jsou na obrázku 20, nebo aktivní. 

 
Obrázek 9. Analogový výstup a časové schéma 
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Zapojení více senzorů na jeden mikrořadič 

 

Obrázek 10. Zapojení více senzorů AS5030 na jeden microcontroller 

 Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-
31] 

Hlavní vlastnosti senzoru AS5030 

 Bezkontaktní snímání 360° to je 256 pozic na jednu otáčku u 8 bitového senzoru. 

 Dva digitální výstupy, sériový výstup a výstup PWM (pulzně šířková modulace). 

 Programovatelné nulové polohy. 

 Schopnost snímat vysoké otáčky až 30 000 ot./min. 

 Kontrola vzduchové mezery mezi magnetem a procesorem, umožňuje jakési snímání 

vertikální polohy. 

 Možnost čtení z několika senzorů pouze s jedním převaděčem. 

 Široký rozsah teplot -40 až +120. 

 Vysoká spolehlivost díky bezkontaktnímu snímání. 

 Velká robustnost díky toleranci vzduchové mezery mezi magnetem a procesorem. 
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2.2 Magnetický senzor polohy AS5311 

Je senzor, který na základě změny magnetického pole generuje počet pulzů, podle kterých 

můžeme určit vzdálenost posunutí do určitého směru. Senzor má v sobě integrovány hallovy 

prvky. Senzor má přesnost <0.5μm. Magnetické pásky od firmy Bogen-Electronic, které se 

dodávají přímo k tomuto čipu s velikostí 1,2 mm, mohou být dlouhé až 50 m nejmenší délka 

je 10 cm.  

 

Obrázek 11. Magnetická páska od firmy Bogen-Electronic 

 
Obrázek 12. Senzor AS5311 s magnetickou páskou a blokovým schématem 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 

Bogen-Electronic, <URL: HTTP:// www.spezial.cz /:> [2010-07-31] 
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Piny senzoru AS5311 

 
Obrázek 13: Piny na AS5311 

Tabulka 1. Popis pinů na AS5311 

 

Tabulka 2. Popis typu pinů 
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Možnosti výstupu z AS5311 

PWM výstup pulzně šířková modulace 

Stejně jako u předcházejícího typu senzoru má i AS5311 výstup PWM. Senzor zvládne od 0 

do 4 095 pulzů na jeden pár magnetů 2mm. Při pohybu PWM začíná šířka pulzu na 1 μs, při 

každém kroku se zvyšuje o 0,448 μs a na konci jedné sekce magnetové pásky (po 2mm) je 

šířka pulzu 4 095 μs. Index se generuje jednou na jednu sekci magnetové pásky. 

 

Obrázek 14. Zobrazení průběhu pulzů u PWM, A, B a indexového výstupu 

A a B inkrementální digitální výstup 

Každý z výstupů generuje 256 pulzů na jednu sekci (dva magnety). Výstupy jsou k sobě 

fázově posunuty o 90°, to znamená 1024 hran na sekci. Indexový soubor se generuje stejně 

jako u PWD na jednu sekci jeden index. Výstup A vede, když se magnet pohybuje zprava do 

leva a výstup B vede, když se magnet pohybuje směrem zleva doprava. To omezí hysterezi 

(vůli) na velikost půlky pulzu. 

 
Obrázek 15. Průběh A, B a indexového výstupu 
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Synchronní sériový výstup DO 

Tento výstup umožňuje zakódovat lineární pozici do 12 bitového kódu. Datové bity D11-D0 

představují údaje o poloze v rozlišení 488nm. 

 
Obrázek 16. Průběh datových toků na výstupu DO 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 

Hlavní vlastnosti senzoru AS5311 

 Bezdotykové měření polohy. 

 Možnost bezdotykového měření otáček. 

 Výstup PWM a dva A, B inkrementální výstupy. 

 Dva 12 bitové digitální výstupy se sériovou synchronní komunikací.  

 Vysoké rozlišení méně než 0,5 μm. 

 Magnetické pásky až 50 m dlouhé. 

 Kontrola vzduchové mezery mezi magnetem a procesorem, umožňuje jakési snímání 

vertikální polohy. 

 Teplotní rozsah -40 až +125° 
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2.3  Komunikační řadič AS8202NF 

Pokud chceme přenášet data ze senzoru do nějakého zařízení po standardizovaných 

sběrnicích, potřebujeme k tomu obvod, který nám naměřená data převede (překóduje) do 

nějakého standardizovaného tvaru. Na trhu existuje mnoho mikrokontrolerů, které by se 

hodily pro tento případ. My si blíže popíšeme komunikační řadič AS 8202NF od firmy 

Austriamicrosystems. 

Tento řadič zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi senzorem a hostitelským PC, bez 

zásahu hostitele. Je to zařízení, které podporuje sériovou komunikaci dle specifikace TTP 

(time-triggered protokol class C). Provádí všechny komunikační úlohy, jako je přijímání a 

předávání zpráv v clusteru TTP bez interakce hostitelského CPU. TTP poskytuje mechanismy, 

které umožňují nasazení řadiče do náročných aplikací na spolehlivost přenosu v real-time 

řízených procesech. Některé základní vlastnosti jsou: předvídatelný přenos zpráv s minimální 

jitter (odchylkou), chybově tolerantní distribuovaná hodinová synchronizace, maskování 

jednotlivých závad. Řadič obsahuje duální kanál pro redundantní datové přenosy. Sběrnicové 

rozhraní (rychlost kódování) se volí pro každý kanál samostatně. Podporuje synchronní i 

asynchronní komunikaci s rychlostní 5 Mbit/s u asynchronní a 5 – 25 Mbit/s u synchronní 

komunikace. O dalších vlastnostech si řekneme dále. 

 
Obrázek 17. Blokové schéma komunikačního řadiče AS8202NF 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 
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Jednotlivé piny na řadiči 

Na obrázku 23 můžeme vidět komunikační řadič AS 8202NF s popisky u jednotlivých pinů 1 

až 80. Na další stránce budou jednotlivé piny popsány. 

 

Obrázek 18. Popis pinů na komunikačním řadiči 
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Tabulka 3. Popis jednotlivý pinů u řadiče AS8202NF 

 
Tabulka 4. Vysvětlení typu pinů 
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TTP sběrnicové rozhraní 

Řadič AS8202NF obsahuje dvě TTP sběrnicové jednotky pro každý kanál jednu. Každý kanál 

má vysílač i přijímač a může byt nakonfigurován na asynchronní nebo synchronní režim 

přenosu. Za povšimnutí stojí, že oba kanály channel 0 i channel 1, je možné nastavit 

samostatně pro některý z těchto režimů. Ovladače pinů TxD a CTS jsou aktivně řízeny pouze 

v průběhu přenosového okna, jindy jsou ovladače vypnuty a aktivní jsou pouze rezistory 

weak pull. Externí pull rezistory musí být použity na definování úrovně signálu v průběhu 

prázdné (nečinné) fáze. 

TTP asynchronní přenosový mód 

V asynchronním přenosovém módu používá kanál vlastní časování přenosu dat a to buď 

v MFM nebo v Manchester kódování. Maximální rychlost asynchronního módu je 5 Mbit/s 

po sdíleném médiu, (kroucená dvojlinka…). Piny mohou být zapojeny buď jako 

recesivní/dominantní znak na vodiči, nebo použití aktivní push/pull medoty. 

Signál RxD používá úroveň „1“ jako neaktivní. Standard RS485 používá jako neaktivní úroveň 

„0“. Pokud tedy nechceme použít RS485 kompatibilní mód, musíme zajistit, aby aplikace 

hlídala to, že úroveň „1“ na RxD bude brána za neaktivní.  

Tabulka 5. Asynchronní připojení pinů ve sběrnicovém rozhraní 

 

TTP synchronní přenosový mód 

Synchronní přenos znamená, že komunikační kanál je taktován společným hodinovým 

signálem. V tomto přenosovém módu může jednotka dosáhnout rychlosti 5 – 25 Mbit/s. 

Rozhraní je navrženo tak, aby i při maximální rychlosti bylo naprosto kompatibilní s komerční 

100 Mbit/s Ethernet MII (Media Independent Interface) podle standardu IEEE 802.3 

(Ethernet CSMA/CD). 

Austria micro systems, <URL: HTTP:// www.austriamicrosystems.com /:> [2010-07-31] 
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Tabulka 6. Synchronní zapojení pinů na AS8202NF 

 

Hlavní vlastnosti komunikačního řadiče AS8202NF: 

 Asynchronní i synchronní přenos, MFM a Menchester kódování. 

 Řadič podporující TTP (time triggered protokol). 

 40 MHz hlavní hodiny s podporou 10 MHz krystalu, 10 MHz oscilátoru nebo 40 MHz 

oscilátoru. 

 16 MHz sběrnicové kontrolní hodiny s podporou 16 MHz krystalu nebo 16 MHz 

oscilátoru. 

 16 x 16k SRAM pro zprávy, statusy, kontrolní oblasti a pro informace o plánování. 

 16 X 4k RAM pro instrukční kódy spouštěcích protokolů. 

 16. bitové nemultiplexní hostitelské rozhraní a 16. bitová RISC architecture. 

 80 pinů. 
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2.4  Měřicí a řídicí karta NI USB-6008 

Asi nejjednodušší řešení jak spojit software Labview a měřicí (popř. řídicí) soustavu je přes 

podobné zařízení jako je tato karta. Firma National Instruments vyrábí soustu měřicích karet 

od těch největších s hodně vstupy a výstupy až po ty nejmenší a nejlevnější jako je tato karta. 

Karty se pohybují v rozmezí od dvou až do desítek tisíc korun, hlavní rozdíl je v rychlosti 

vzorkování a počtech vstupů a výstupů. 

Karta se připojuje k počítači kabelem USB přes komunikační rozhraní USB (USB 2.0 full-

speed). Karta je vybavena osmi analogovými vstupy (AI 0 až AI 7 – Analog Input), dvěma 

analogovými výstupy (AO 0 a AO 1 – Analog Output), dvanácti obousměrnými digitálními 

linkami (P0.0 až P1.3) a jedním 32bitovým čítačem (vstup PFI 0, který může sloužit rovněž 

jako vstup pro spouštění – trigger). Analogové vstupy AI lze zapojit buď jako osm 

nesymetrických kanálů (tzn. proti společné zemi), nebo jako čtyři diferenciální (symetrické) 

kanály. Na vnější konektor je rovněž vyvedeno napětí +5 V (získané z rozhraní USB) a 

referenční napětí +2,5 V ze stabilizátoru pro A/D převodník (ADC). Součástí balení jsou 

ovladače na kartu a jednoduchý software VI Logger lite, který obsahuje zapisovač 

naměřených dat, nástroj „test panels,“ na kterém můžeme vidět jednotlivé vstupy. 

National Instruments, <URL: ftp://ftp.ni.com/:> [2010-07-26] 

 

 

Obrázek 19. Měřicí a řídicí karta NI USB-6009 a ukázka programu dodávaného k ní 
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Obrázek 20. Blokové schéma karty NI USB-6008 

 

Obrázek 21. Jednotlivé piny na kartě NI USB-6008 

National Instruments, <URL: ftp://ftp.ni.com/:> [2010-07-26] 
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3 Návrh měřicí sestavy na měření polohy 

Polohu tělesa budeme měřit pomocí senzoru AS5311 a magnetické pásky, která se nalepí na 

měřené těleso. K měření použijeme měřicí kartu NI USB-6009 a software Labview. Jako 

výstup ze senzoru použijeme PWM, absolutní digitální výstup DO a inkrementální výstupy A a 

B. PWM modulaci lze použít jako digitální výstup nebo pomocí lowfiltru jako analogový 

výstup. Tyto jednotlivé výstupy mají odlišné přesnosti, které později můžeme porovnávat ve 

vyhodnocovacím softwaru. Měřicí karta NI USB 6009 má několik digitálních linek, které 

budeme využívat. Pro datový přenos DO je nutné použít externí hodinový signál, který 

budeme generovat přímo ze softwaru Labview. 

Cílem měřicí soustavy by mělo být správně zapojit a oživit všechny výstupní možnosti AS5311 

a po té naprogramovat vhodnou aplikaci v Labview pro vyhodnocování a zobrazování dat. 

Student který bude měřit polohu, by potom mohl mít možnost porovnat přesnost a hysterezi 

jednotlivých výstupů AS 5311. 

 
Obrázek 22. Měřicí sestava pro měření polohy 
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4 Realizace měřicí soustavy pro měření polohy 

V této kapitole se budeme zabývat realizací (výrobou) základní desky pro senzor AS5311. U 

této problematiky budeme využívat program Eagle, kde budeme vytvářet návrh základní 

desky. Tuto desku vytvoříme po domácím způsobu pomocí UV lampy a různých roztoků 

potřebných k výrobě. Potom desku osadíme elektronickými součástkami a otestujeme její 

funkčnost na osciloskopu. Takto připravenou desku můžeme připevnit k měřicímu přípravku, 

který si popíšeme dále. 

4.1 Návrh základní desky pro senzor AS5311 v programu Eagle 

K vytvoření základní desky, se musí vytvořit plošný spoj, na který se připájí chip AS5311, 

konektor a případně nějaké další součástky. Návrh Plošného spoje vytvoříme pomocí 

programu EAGLE-5.10.0, který je volně dostupný na internetu. V tomto programu musíme 

nejprve vytvořit vlastní knihovnu, ve které potom najdeme námi vytvořené prvky. Jako první 

prvek budeme tvořit tzv. symbol je to prvek prezentující chip AS5311 i s popisem pinů, ale 

velikost nás zatím nezajímá. Další prvek, který musíme vytvořit je tzv. package (pouzdro) 

podle typu ho názvem TSSOP-20, pouzdro může být shodné pro více chipů. V manuálu od 

AS5311 najdeme velikost plošek a rozteč pinů pouzdra pro tento chip. V tomto prvku 

musíme zadat vzdálenost a rozteč pinů. Další fáze je propojení těchto dvou prvků, jednotlivé 

piny AS5311 na jednotlivé plošky pouzdra TSSPO-20. V přehledné tabulce v nástroji device 

propojíme jednotlivé piny dvou námi vytvořenými prvky AS5311 a TSSPO-20. 

 

Obrázek 23. Symbol AS5311, package TSSPO-20 v programu Eagle a údaje od výrobce pro rozteče pájecích 

plošek pouzdra 
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Další věc, je nakreslit šablonu pro plošný spoj. To se dělá tak, že si založíme nový projekt a 

začneme novým schématem. Po nakreslení schématu, se přepneme do desky plošného 

spoje, kde kreslíme přímo cestičky jednotlivých signálů. U těchto cestiček je důležité 

samozřejmě, aby se nekřížily, to je mnohdy složitý hlavolam. Pro spojení s chipem musíme 

vybrat vhodný konektor pro data a pro napájení. Pro signál z PWM budeme řešit lowfilter 

pomocí RC členu, takže musíme vybrat vhodné odpory a kondenzátory. Celý plošný spoj ještě 

popíšeme, aby byl přehledný. Důležitá věc je i stabilizátor napětí 7805T a odrušovací 

kondenzátory. 

 

Obrázek 24. Schéma plošného spoje v programu Eagle 

 

Obrázek 25. Deska plošného spoje v programu Eagle 
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4.2 Výroba základní desky pro senzor AS5311 

V první fázi se na očištěnou (potřeba důkladně očistit) desku plošného spoje nastříká vrstva 

fotolaku, která se nechá nejlépe celý den zaschnout. Jako další je potřeba vytisknout 

navržené schéma z Eaglu na papír průsvitný (pauzák). Toto vytisknuté schéma je dobré dát 

na 10 minut do sklenice s toluenem, který pěkně zahladí (rozpije) rozprášený toner. Takto 

připravená předloha je daleko černější a při prosvěcování je to rozhodně lepší. Jak už bylo 

naznačeno, další věc je, na nastříkanou desku přiložit šablonu na pauzáku a celé to osvítit UV 

lampou po dobu 2,30 minut. Takto osvícená deska se opláchne v ředěném roztoku vývojky 

pro pozitivní fotoemulzi. Oplachujeme tak dlouho, dokud není na desce pěkně vidět plošný 

spoj (2-5 minut). Po této akci se plošný spoj prohlédne a pokud tam jsou nějaké světlé místa, 

která se nepovedli, je možnost je zabarvit speciální fixou. 

  

Obrázek 26. 3ablona plošného spoje v toluenu a skříň na osvěcování s UV lampou 

   

Obrázek 27. Opláchnutá deska od fotolaku a příprava na opravení světlých míst speciální fixou 
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Teď už je deska připravena na poslední fázi a to je vyleptání měděných cestiček. Deska se 

proplachuje v leptacím roztoku na výrobu plošných spojů, doku nejsou cestičky, které jsme 

navrhli pěkně viditelné a nespojené. Toho proplachování trvá zhruba 3 - 6 min. Po tomto 

posledním úkonu se deska pěkně očistí a nastříká bezbarvým lakem. Teď už zbývá jen vyvrtat 

dírky pro nožičky přístrojů a desku osadit. 

  

Obrázek 28. Deska máčená v leptacím roztoku a vyleptaná deska 

  

Obrázek 29. Fotolak, vývojka pro pozitivní fotoemulzi a leptací roztok 
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4.3 Osazení základní desky pro senzor AS5311 

Osazení desky je jako dát sněhulákovi oči, je to poslední fáze výroby plošného spoje. V této 

fázi je velmi důležité, abychom správně zkontrolovali plošný spoj, který jsme vyrobili 

(zrcadlové otočení, spojené cesty, parametry součástek atd.). Po tom co osadíme desku 

součástkami, už nebude možnost návratu, takže by deska po tomto kroku měla být plně 

funkční.  Do základní desky jsme mimo senzoru AS5311  přidali i obvod pro stabilizaci napětí 

a obvod filtru dolní propusti. Byla přidána i ochranná dioda pro případ přepólování. Tímto by 

měl být obvod chráněn proti nestabilnímu napětí i proti přepólování. 

Seznam elektronických součástek pro osazení: 

 Lineární senzor pro měření polohy AS5311 

 Rezistory 4k7 SMD do pouzdra 1206 – 2x 

 Kondenzátory 1 F do pouzdra 1206 – 2x 

 Jumper 2 x 20 pin, 1.27mm, přímý (lámací kolík) 

 Stabilizátor pevného napětí 7805 - kladný, +5V, +1.0A, TO220 

 Dioda 1N 4004 

 Napájecí jack DCJ0202 

 Kondenzátory 100 nF do pouzdra 1206 – 2x 

 Kondenzátory 330 nF do pouzdra 1206 – 1x 

 Kondenzátor elektrolytický 220 F/10V – 2x 

  

Obrázek 30. Osazená deska plošného spoje s AS5311 
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4.4 Testování funkčnosti základní desky pro senzor AS5311 

Před samotným propojováním desky s PC je potřeba desku řádně otestovat na osciloskopu. 

Pro testování na osciloskopu musíme nastavit pin CSN na nulu, to znamená, že v praxi ho 

propojíme s GND. To samé musíme udělat i pinem PROG který spojíme také s nulou. 

K tomuto účelu se nám výborně hodí volné piny na konektoru, které jsme propojili s GND. 

Vzhledem k tomu, že páskou pohybujeme rukou, je to měření pouze orientační, jestli vůbec 

deska pracuje. Navíc není vůbec zapojen externí clock signál, tím pádem vůbec nemůžeme 

vyhodnocovat datový přenos, pouze jestli tam něco reaguje. Pěkně jde vidět na osciloskopu 

PWM výstup, jak digitální, tak i analogový přes dolní propust. Signál INDEX je také velmi 

dobře čitelný, jde krásně vidět impulzy na 2mm pole. Inkrementální výstupy A, B jsou velice 

citlivé a pohyb pásky rukou je nepřesný, takže testování tohoto výstupu je jenom orientační. 

Výsledek testování dopadl velice dobře, všechny signály, které chceme vyhodnocovat, 

pracují správně, takže zapojení desky je dobré a můžeme jí použít na další postup této práce. 

  

  

Obrázek 31. Testování základní desky na osciloskopu 
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4.5 Výroba měřicího přípravku pro testování senzoru 

Požadavky na měřicí přípravek byly kladeny na možnost otestovat senzor polohy ve všech 

možných situacích (v určité vzdálenosti od magnetické pásky, kontrolu přesnosti jiným 

měřicím zařízením …). Pro tyto požadavky byl navrhnut přípravek s hlavicí pro uchycení 

desky plošného spoje, která má možnost pohybu od magnetické pásky do všech os. Pohyb 

uskutečňují závitové tyče se stoupáním závitu 0,75. Magnetická páska je umístěna na liště, 

která se pohybuje v hlavním měřeném směru senzoru. Pohyb lišty je možný pomocí závitové 

tyče, nebo pomocí mikrometru, který se může připojit na zařízení. Díky vlastnosti senzoru 

vyhodnocovat vzdálenost (sílu magnetického pole) od magnetické pásky se může pohybovat 

i hlavice s deskou, tato funkce může vyhodnocovat přesnost senzoru při vetší nebo menší 

než předepsané vzdálenosti od magnetické pásky. K měřicímu přípravku byly vyrobeny 

měřicí kalibry pro možnost kontroly, kromě mikrometru. 

 

Obrázek 32. Model měřicího přípravku pro testování senzoru AS5311 



Diplomová práce 

36 
 

 

Obrázek 33. Výkresová dokumentace k měřicímu přípravku 
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5 Programová realizace měřicí úlohy 

Teď už máme vyrobený měřicí přípravek, základní desku k měřicímu senzoru AS5311, takže 

zbývá propojit základní desku s měřicí kartou a naprogramovat měřicí aplikaci v programu 

Labview. Pro jednodušší manipulaci s měřicí sestavou umístíme měřicí přípravek s deskou a 

s měřicí kartou na dřevěnou nalakovanou desku. Propojení základní desky a měřicí karty 

propojíme plochým 14ti žilovým kabelem. Propojení s PC se provádí pomocí rozhraní USB. 

Pro jednotlivé výstupy bude výhodné udělat jednotlivé aplikace v Labview. V této práci 

budeme řešit pouze jednu měřicí aplikaci. Výstup, který budeme realizovat je pulzně šířková 

modulace převedena na napětí pomocí Lowfiltru. Tento výstup se v programu Labview bude 

realizovat nejjednodušeji, proto jim začneme. Měřicí úloha by měla zajišťovat převádění 

velikosti napětí na délkovou jednotku, kontrolu velikosti magnetického pole (vzdálenost 

senzoru od měřicí pásky) a načítání vzdálenosti podle výstupu index. K této úloze budeme 

tedy potřebovat výstupy PWM, index, MagINC a MagDEC. V úloze se budeme snažit získat co 

největší přesnost, to znamená, že budeme potřebovat dostatečně vyfiltrovat měřené napětí 

(stabilitu, co nejmenší výkyvy napětí). Toto můžeme zajistit buď použitím hardware filtru, 

kde je důležité dobře odhadnou konstanty RC členu, toto je z hlediska ladění takového filtru 

dost nepraktické. Nebo můžeme použít digitální filtry, se kterými se samozřejmě manipuluje 

lépe. V naší úloze použijeme oba tyto filtry. 

 

Obrázek 34. Kompletní fyzická měřicí sestava se senzorem AS5311 
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5.1 Komunikace plošného spoje a PC 

Ke komunikaci mezi PC a senzorem byla vybrána USB karta NI 6008. Spojení mezi kartou a 

měřicím plošných obvodem, je zajištěno pomocí plochého kabelu 14-ti žilového. Karta se 

s PC spojuje pomocí rozhraní USB. V PC se budou signály z měřicí karty vyhodnocovat 

programem Labview od stejné firmy National Instruments. Ale tímto programem se budeme 

zabývat až v dalších kapitolách. Měřicí kartou budou vyhodnocovány jednak signály digitální 

(1 a 0 reprezentovány napěťovými úrovněmi) a potom analogovými vstupy, které budou 

ukazovat, jak vypadá tvar signálu napětí u digitálních linek. Tato vlastnost je velice užitečná 

pro studenty, kteří se seznamují s digitální komunikací. Jediný signál z výstupu PWM bude 

analogově vyhodnocovat, podle velikosti napětí, lineární posunutí. Z měřicí karty je možné 

přímo vyvést výstup 5V pro napájení, ale z důvodu univerzálního použití desky byl použit 

externí zdroj napětí s vlastním konektorem. Ke komunikaci s PC byl určen standard USB. Ten 

jednotlivé výstupy zakóduje a v programu Labview, který obsahuje ovladače od karty, se 

odkódují a vyhodnocují podle napěťových úrovní. Důležité je správně nastudovat data od 

výrobce, abychom věděli jak vyhodnocovat jednotlivé impulzy z různých výstupů. Hlavně jde 

o to, kolik impulzů náleží určité délkové jednotce. Pokud se jedná o výstupy PWM a A, B 

inkrementálních výstupů musíme toto znát. V digitálním výstupu jsou v odeslaných bitech 

uloženy přímo hodnoty polohy. 

Tabulka 7. Propojení NI USB 6008 s AS5311 
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5.2 Vytváření aplikace v Labview 

Při vytváření aplikace v Labview musíme předem vědět, co od této aplikace budeme 

vyžadovat. V našem případě budeme chtít nejen měřit polohu, ale také kontrolovat 

vzdálenost senzoru od magnetické pásky. Budeme tedy používat analogový vstup na kartě 

pro měření velikosti napětí po převodu z PWM, dva digitální vstupy pro piny MagDEC a 

MagINC a vstup pro pin index, který dává pulzy po přejetí dvoumilimetrového segmentu 

pásky, tento výstup lze vyhodnocovat buď napětově nebo digitálně. 

V programu Labview se pracuje ve dvou oknech. Jedno je čelní panel, kde skládáme 

jednotlivé grafické prvky (grafy, tlačítka, zobrazovače…). Druhé je diagramové vývojové 

okno, kde programujeme a spojujeme jednotlivé prvky, struktury a jiné funkce. Abychom 

mohli programovat aplikaci, musíme znát funkční vlastnosti jednotlivých prvků. V Labview se 

programuje grafickým způsobem, žádný kód se nepíše, to je nevýhoda, pokud jsme zvyklí 

programovat v jiných jazycích, které využívají strukturovaný text. I cykly nebo podmínky jako 

je for, if, while se v Labview programují graficky. Tento způsob programování je potřeba si 

procvičit a zažít, abychom mohli řešit problémy aplikací, které budeme programovat. 

My budeme vytvářet aplikaci pro měření polohy pomocí PWM převedené na napětí. Podle 

velikosti napětí budeme vyhodnocovat vzdálenost polohy. Karta USB 6008 obsahuje 

software DAQ MAX, který s úspěchem využívá i program Labview, proto je velmi jednoduché 

kartu v programu načíst, využívá se DAQ asistent, pomocí kterého budeme přistupovat 

k datům ze senzoru AS5311. Asistent spustí program DAQ-MAX a naměřená data z tohoto 

prvku můžeme upravovat dle zákonitostí programování v Labview. Abychom mohli velikost 

napětí převést na velikost posunutí, musíme použít nějaké převáděcí vztahy, tedy rozsah 

napětí musíme rozdělit podle přesnosti, jaké chceme dosáhnout. U tohoto typu měření je 

velmi důležité abychom signál co nejvíce vyfiltrovali. Pokud chceme měřit velmi malé 

posunutí, budeme rozlišovat signál v řádech tisícin voltů, je obtížné udržet převedený signál 

z PWM na takové úrovní. Přesto tuto možnost senzor nabízí a je často využívána. Digitálně 

lze napětí vyfiltrovat relativně snadno, horší je to pokud to chceme udělat fyzicky přes RC 

členy a elektronické součástky. Tam je metoda pokus omyl celkem drahá a to hlavně z 

hlediska času. Program Labview nabízí přímo bloky všech různých filtrů, my budeme využívat 

blok Lowfiltru, který nastavíme na optimální hodnoty. Celý program dáme do smyčky while, 

aby běžel stále, dokud ho nevypneme tlačítkem stop. Budeme v programu vyhodnocovat 
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směr pohybu pomocí pole, které se naplňuje po deseti cyklech programu, budeme tedy 

odečítat poslední a první naměřenou hodnotu z tohoto pole a podle znamínka výsledku 

určíme směr pohybu. Směr pohybu využijeme při algoritmu, který přičte nebo odečte 

hodnoty dvou milimetrových segmentů pásky. Tato funkce využívá výstupu Index z čipu, 

který pošle impulz při projetí segmentu magnetické pásky. Tento výstup je přiveden na čítač 

NI USB 6008, který pomocí DAQ snímáme v programu. 

 

Obrázek 35. Čelní panel měřicí úlohy 

 

Obrázek 36. Blokový diagram měřicí úlohy 
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6 Závěr 

V práci byly splněny všechny body zadání. Nejdříve byly popsány obecně senzorové 

subsystémy a potom i konkrétní subsystémy od firmy Austriamicrosystems a to, senzor pro 

měření otáček AS5030, senzor pro měření polohy AS5311 a komunikační řadič AS8202NF, 

dále měřicí karta od firmy National Instruments USB 6008. Senzor AS5311 byl využit pro 

měření polohy v realizaci měřicí soustavy. Tato první část práce se tedy zabývá teoretickým 

úvodem pro další části, které už přímo řeší danou problematiku. 

Po prostudování problematiky subsystémů a senzorů, následuje samotná realizace měřicí 

úlohy. Tato část začíná návrhem základní desky pro senzor AS5311. Návrh byl vytvořen 

v programu Eagle pomocí informací získaných s katalogů firmy Austriamicrosystems. Tento 

návrh základní desky plošného spoje, byl domáckým způsobem vytvořen. Byl tedy vytisknut 

na průhledný papír, osvícen na desku plošného spoje s vrstvou fotolaku a poté vyleptán 

roztokem. Takto připravená základní deska byla zkontrolována a osazena elektronickými 

součástkami. Po osazení byla základní deska se senzorem odzkoušena na osciloskopu a 

shledána plně funkční. Po tomto je již základní deska vytvořena a práce může pokračovat 

vytvořením měřicího přípravku. Tento přípravek slouží k testování čipu AS5311, tedy 

k uchycení základní desky s čipem a možností pohybu této desky do všech os od magnetické 

pásky. Pro tento přípravek byl nakreslen výrobní výkres a po několika konzultacích s výrobní 

dílnou byl vyroben. 

Další kapitola práce se věnuje komunikaci vytvořené desky a PC. K tomuto účelu byla 

vybrána měřicí karta od firmy National Instruments NI USB 6008. Tato karta byla podrobně 

prozkoumána a popsána. Po prostudování problematiky komunikace základní desky a PC, 

kde bylo rozhodnuto o použití této karty, se mohlo začít programovat měřicí prostředí 

pomocí software od stejné firmy jako měřicí karta National Instruments v programu Labview. 

Použití programu Labview bylo možné, z důvodu školní licence na tento program, kterou 

firma nabízí. 

Abychom mohli začít realizovat měřicí úlohu, muselo být nastudováno programovací 

prostředí Labview. V tomto prostředí byla naprogramována úloha, která využívá převedený 

výstup PWM na napětí ze senzoru AS5311. Tento výstup byl načten jedním z analogových 

vstupů měřicí karty. Pro názornost byl v naprogramované aplikaci zobrazen průběh tohoto 

signálu. Z průběhu bylo zřejmé, že přesnost signálu nebude vyhovující, proto byl použit 
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digitální filtr a zobrazen i průběh filtrovaného napětí. Toto vyfiltrované napětí bylo pomocí 

naprogramovaného algoritmu, převedeno na hodnotu polohy v mm. Přesnost celého 

měřicího systému je 0,01 mm, což je přesnost o řád menší než nabízí čip AS5311, to z důvodu 

převádění PWM na analogové napětí pomocí filtru dolní propusti, kde vzniká řada rušení a 

ani digitální filtr nebyl schopen signál úplně vyhladit.  

Další řešení této práce, bych viděl v naprogramování dalších výstupů, které nabízí senzor 

AS5311. Byl by to hlavně digitální výstup DO a inkrementální výstupy A, B. Jako další by se 

mohla naprogramovat aplikace, která by vyhodnocovala vzdálenost podle PWM, tedy podle 

časů sepnutého stavu a nesepnutého. Další řešení této problematiky vidím 

v naprogramování aplikace nezávislé na Labview, třeba, v jazyce visual basic nebo C. Takto 

vytvořená aplikace by nepotřebovala mít nainstalovaný software Labview, v čemž vidím 

velkou výhodu, i když po programové stránce by toto řešení bylo složitější. Práce v Labview 

je velmi intuitivní a nemusíme mít předchozí zkušenosti s programováním, to je velká výhoda 

pro ty, kteří se programováním nezabývají. Pro tuto jednoduchou aplikaci je možné využít 

jiné jazyky, tím bychom se eventuálně vyhnuli koupi Labview a mohli si naprogramovat 

vlastní aplikaci, neomezeni platformou Labview. 

Výsledkem diplomové práce je reálný měřicí model pro testování všech funkcí senzoru 

polohy AS5311, který pomocí měřicí karty NI USB 6008 komunikuje s programovou aplikací 

vytvořenou v programu Labview pro daný model. Celý systém měří polohu na přesnost 0,01 

mm. 
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