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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je modernizace laboratorní úlohy v laboratoři senzorů a měření.  

Úloha spočívá v měření dynamických charakteristik termočlánků. Ke stávající úloze je přidána 

měřicí karta umožňující přenos naměřených dat do PC. Hlavním prvkem modernizace je 

vytvoření SW aplikace umožňující studentům provádění měření této úlohy. Komunikace 

s kartou, sběr dat a vytvoření uživatelského rozhraní je realizováno pomocí prostředků virtuální 

instrumentace. Aplikace je vytvořena v programu LabVIEW.  

 

Klíčová slova  

Termočlánek, dynamická charakteristika, LabVIEW, NI USB 9211A 

Annotation  

This work deal with modernizing laboratory exercise measuring dynamic characteristics 

of thermocouples in laboratory of sensors and metering. Exercise consists in metering dynamic 

characteristics thermocouples. The main element of modernization is to create a software 

application that allows students to carry out measurements of this role. Communication with 

card, data acquisition and creation user interface will be realized by the help of instrument 

virtual instrumentation. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

GND  země 

A/D  analogově/digitální převodník 

COM  země (common) 

DAQ  Data acquisition 

HW  Measurement & Automation Explorer 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 

MAX   Measurement & Automation Explorer 

NC  nezapojený vývod (not connected) 

NI  National Instruments 

NTC  negative temperature coefficient 

PC  osobní počítač 

PTC  positive temperature coefficient 

SI  system of units 

SW  programové vybavení počítače (software) 

TC  termočlánek  

USB  univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

VI  virtual instrument 
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1 ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací laboratorní úlohy měření dynamických 

charakteristik termočlánků. Úloha má studenty seznámit s dynamickými vlastnostmi 

termočlánků, které se používají v různých prostředích, kdy jsou kladeny nároky na jejich 

odolnost vůči okolním vlivům, což se projeví také v rychlosti odezvy na změnu teploty.  

Termočlánky patří díky své jednoduchosti, širokému teplotnímu rozsahu měření a poměrně 

nízké ceně k nejpoužívanějším snímačům tepoty. V průmyslových a řídicích aplikacích se 

používají nejčastěji při měření teplot v rozsahu +300°C až +2300°C . 

Požadavkem pro termočlánky používané v průmyslu je, aby jejich výstupní signál, Y = f (t), 

dokonale sledoval, měnící se teplotu T. Reakce daného snímače na skokovou změnu teploty, by 

měla být co nejrychlejší.  Grafické znázornění reakce snímače na skokovou změnu se nazývá 

dynamická (přechodová) charakteristika. 

Stávající pracoviště laboratoře je vybaveno prostředky pro měření dynamických charakteristik-  

pec s regulací teploty, termočlánky a několik druhů jímek. Předmětem práce je upravit HW část 

pracoviště pro laboratorní provoz, doplnit pracoviště o moderní převodníkovou kartu a vytvořit 

SW aplikaci umožňující studentům provádění této laboratorní úlohy. 

Cílem studentů při měření této úlohy by mělo být pochopení funkce termočlánku, způsobu 

převodu měřeného napětí na teplotu, kompenzace studeného konce teploty a určení význam 

časových konstant.  
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2 PROBLEMATIKA MĚŘENÍ 
 

2.1 Teplo, tepelný tok a teplota 

2.1.1 Teplo 

Teplo je skalární veličina a vyjadřuje množství kinetické energie jednotlivých částic v tělese s 

určitou teplotou. Teplo je tedy definováno celkovou energií pohybu částic v tělese a je 

vztahováno k tělesům s jinou teplotou nebo k tělesu o teplotě absolutní nuly, které má teoreticky 

nulovou tepelnou energii. Teplo se může šířit různými způsoby: 

 Sáláním 

 Vedením 

 Zářením 

  Teplo se značí Q, jeho jednotka je Joule a je vyjádřeno vztahem: 

                                                                 
TcmQ 

          
(2-1) 

kde  m  je hmotnost daného tělesa 

 c měrná tepelná kapacita 

 T  je rozdíl teplot, o které se těleso ohřívá nebo ochlazuje 

       [1] 

2.1.2 Tepelný tok 

Tepelný tok je podíl tepla procházejícího danou plochou a doby, po kterou teplo prochází a v 

podstatě i výkon přenášený při průchodu tepla danou plochou. Tepelný tok se značí   a je 

vyjádřen vztahem:  

                         
dt

dQ
            (2-2) 

2.1.3 Teplota 

V technických vědách je teplota považována za skalární intenzivní veličinu, která je vzhledem 

ke svému pravděpodobnostnímu charakteru vhodná k popisu stavu ustálených makroskopických 

systémů. Teplota v mikrosvětě je definována jako kinetická energie částic. 

Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI s jednotkou kelvin (K) a vedlejší 

jednotkou stupeň Celsia (°C). Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; -

273,15 °C), ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí dosáhnout.            [2] 
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2.2 Rozdělení snímačů teploty a jejich principy  
 

Základní rozdělení snímačů teploty je dle styku senzoru s měřeným prostředím: 

1. Dotykové 

2. Bezdotykové 

 

Dotykové snímače teploty lze podle typu použitého čidla rozdělit na: 

 

a) Odporové kovové: využívají závislost odporu kovů na teplotě. Nejčastěji se používá 

platina, nikl a měď. S rostoucí teplotou se odpor těchto čidel zvětšuje 

b) Odporové polovodičové: využívají teplotní závislost koncentrace nosičů náboje. Tyto 

čidla se souhrnně nazývají termistory a dále se dělí na pozistory a negastory. Pozistory 

(PTC) mají kladný teplotní součinitel odporu a negastory (NTC) záporný.  

c) Termoelektrické:využívají vzniku napětí na styku dvou různých kovů nebo polovodičů 

tzv. Seebackova jevu. Termoelektrických článků existuje řada různých typů. Podrobněji 

popis bude v následující kapitole. 

d) Polovodičové s přechodem PN:využívají teplotní závislost napětí PN přechodu 

v propustném zapojení. Tyto snímače se dále dělí na diodové, tranzistorové a 

monolitické (integrované) 

e) Dilatační: využívají změnu délky nebo objemu měronosné látky působením měřené 

teploty. Mezi dilatační snímače patří bimetalické, skleněné a tyčové teploměry   

f) Tlakové:využívají teplotní závislost změny tlaku měrné látky v uzavřeném objemu 

snímače. Měrná látkou bývá nejčastěji kapalina, pára nebo plyn. 

Bezdotykové teploměry  

Bezdotykové měření teploty spočívá ve vyhodnocení energie elektromagnetického záření 

vysílaného povrchem zkoumaného tělesa. Při měření se využívá jak viditelná část spektra tak i 

infračervená. Bezdotykové teploměry lze rozdělit na:    

a) Pyrometry: výsledek měření je zobrazen přímo ve formě hodnoty změřené teploty  

b) Termovize: výsledkem měření je dvourozměrný barevný obraz tepelného pole, tzv. 

termogram 

 [3], [4] 
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2.3 Statické vlastnosti senzorů teploty 
 

Statická charakteristika senzoru je dána funkční závislostí Y=f(x) mezi měřenou veličinou X a 

transformovanou veličinou Y v časově ustáleném stavu. Tuto závislost lze často popsat 

polynomem:  

   
n

nXaXaXaaxfY  ...)( 2

210             
(2-3) 

Ideální, téměř nerealizovatelná, statická charakteristika senzoru je: 

     
KXY                

(2-4) 

Obecně je citlivost proměnnou veličinou definovanou přírůstky  Y , X  dle vztahu: 

 

          
dX

Xdf

X

Y
K

x

)(
lim

0









          (2-5) 

 Práh citlivosti je dán hodnotou měřené veličiny, při níž je na výstupu senzoru signál 

odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru.  

 Dynamický rozsah je dán intervalem přípustných hodnot snímané veličiny, ohraničený 

prahem citlivosti a maximální hodnotou měřené veličiny.  

 Reprodukovatelnost je dána odchylkou naměřených hodnot při krátkodobě neměnné 

měřené veličině a neměnných rušivých vlivech okolí.  

 Rozlišitelnost je poměr věrohodné měřené hodnoty a prahu citlivosti.          [4] 

 

2.3.1 Nejistoty měření 

Původně byly používány pouze v metrologii, později se však rozšířily a dnes již nahrazují 

vyjadřování nepřesností měření pomocí chyb měření. Nejistota měření je parametr 

charakterizující rozptyl hodnot okolo výsledné naměřené hodnoty, v němž s jistou 

pravděpodobností je hodnota pravá 

Standardní nejistota (u) je dána směrodatnou odchylkou měřené veličiny. Při vyjadřování 

přesnosti měření nejistotou je třeba nejprve odstranit všechny odstranitelné chyby (soustavné 

chyby). Nejistoty měření se dle způsobu vyhodnocení dělí do skupin: 

 Standardní nejistota typu A, označovaná jako uA 

 Standardní nejistota typu B, označovaná jako uB 

 Kombinovaná standardní nejistota, označovaná jako uC 

 Rozšířená nejistota, označovaná jako U (x) 
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Standardní nejistota typu A 

Příčiny nejistoty typu A se považují za neznámé a jejich hodnota klesá se zvyšujícím se počtem 

měření. Její určení se provádí statistickým zpracováním naměřených hodnot. To znamená, že se 

za stejných podmínek provede alespoň deset měření, poté se provede výpočet výběrového 

aritmetického průměru vyjádřeného vztahem: 

          
n

X

X

n

i

i
 0

          
(2-6) 

kde  n  je počet měření 

Dále se určí standardní nejistota uA(x) podle vzorce: 
 

 

          
)1(

)(

)()( 0

2










nn

XX

Xxu

n

i

i

A 
        

(2-7) 

 

Rozptyl hodnot od výběrového průměru je normální neboli Gaussovo: 

 

Obr. 2-1:Normální (Gaussovo)rozložení 

 

Standardní nejistota typu B 

 Nejistota typu B zahrnuje všechny ostatní zdroje nejistot, které nejsou zahrnuty ve standardní 

nejistotě typu A. Jsou to chyby měřicích přístrojů (vlivy stárnutí, zabudování snímačů a 

měřicích metod), změny okolních podmínek (teplota) a chyby vzniklé zpracováním hodnot 

(linearizace, korekce apod.). Hodnota nejistoty typu B se neurčuje statisticky, ale je vyjádřena 

ve tvaru směrodatné odchylky nebo rozptylu. Pokud má nejistota pouze jeden zdroj s maximální 

odchylkou ∆zmax nejistota typu B se určí podle vzorce: 
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k

z
zuB

max)(



         

(2-8) 

kde  k  je koeficient rozdělení 

Pro normální (Gaussovo) rozdělení se volí k=2 nebo k=3, pro rovnoměrné rozložení dle Obr. 

2-2 se volí k= 3 . V případě více zdrojů nejistot se pak tyto nejistoty spočítají podle vzorce: 

       



m

j

BzjzjxB uAxu
1

22

,)(
         

(2-9) 

kde  m  je počet zdrojů 

 Ax jsou citlivostní koeficienty 

Koeficienty Ax určují přenos odhadnutelné nejistoty do nejistoty měření veličiny X. Za 

předpokladu že je známá závislost )...( 1 mzzfx   určí se citlivostní koeficienty dle vztahu:   

            

mjpro
z

zzf
A

j

m
zjx ...1,

)....( 1
, 




       (2-10) 

 

 

Obr. 2-2:Rovnoměrné (symetrické) rozdělení 

 

Kombinovaná standardní nejistota 

Kombinovaná standardní nejistota se skládá z obou základních typů nejistot A a B a je dána 

vztahem: 

                
22 )( BAC uxuu              (2-11) 

Pokud je jeden typ nejistoty ve výrazu (2-8) výrazně větší (alespoň čtyřikrát) lze druhý typ 

zanedbat.
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Rozšířená nejistota 

Pravděpodobnost, že skutečná hodnota leží ve zjištěném intervalu, není příliš velká (pro 

normální rozložení 68%, pro rovnoměrné rozložení 58%). Pomocí této nejistoty lze zvýšit 

pravděpodobnost, že naměřená hodnota leží v intervalu určeném standardní nejistotou. Lze ji 

určit podle vztahu: 

             
)()( xukxU c         (2-12) 

Pro normální rozdělení se volí 3,2k
              [4] 

 

2.4 Dynamické vlastnosti senzorů teploty 
Senzor teploty, umístěný v měřicím řetězci musí být většinou chráněn před parazitními vlivy 

okolního prostředí, a proto je umístěn v ochranné trubce nebo jímce. Při měření dochází k 

vyrovnání teploty snímače s teplotou okolí. Vlivem teplotní setrvačnosti dochází k tomuto 

vyrovnání s určitým časovým zpožděním, které závisí na materiálu, rozměrech a tvaru snímače 

a také na vlastnostech prostředí. Při měření časově proměnné teploty vzniká tedy dynamická 

chyba, která se projevuje změnou amplitudy a fáze výstupního signálu. 

Dynamické chování senzoru teploty bez pláště a bez teploměrné jímky, lze popsat diferenciální 

rovnicí 1. řádu. Pro tepelný tok z okolního prostředí o teplotě pT do termočlánku o teplotě )(tTt

platí:   

       

 )(1
tTT

Rdt

dQ
p

t

        (2-13) 

kde  
 

  
  je tepelná vodivost mezi senzorem a okolím 

Přírůstek tepla, který vyvolá zvýšení teploty teploměru o )(tdT , je dán vztahem: 

 tTCdQ t         (2-14) 

kde   tC  je tepelná kapacita senzoru teploty 

 

 Po dosazení získáme vztah: 

   

 
)(

1

1

TT
Rdt

tdT
C pt              (2-15) 
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Po dosazení počáteční a konečné podmínky  0)0( TT 
 
a  pTT )(

 
 získáme vztah:   

pp T
t

TTtT 


 )exp()()( 0


      (2-16) 

kde  ttCR  je časová konstanta termočlánku   

Pro charakteristiku prvního řádu platí pro dynamickou odchylku od ustálené (správné) hodnoty 

vztah 

1
)()(

)( 



pp

p

T

tT

T

TtT
t

 
      (2-17) 

  [5] [4] 

 

2.4.1 Dynamická charakteristika senzorů teploty 

 

Dynamická charakteristika termočlánku popisuje reakci snímače na skokovou změnu 

teploty. Klíčovým parametrem této charakteristiky jsou časové konstanty. Velikost časových 

konstant závisí na prostupnosti tepla z měřeného prostředí do aktivní části snímače. 

  

U charakteristiky prvního řádu je časová konstanta  čas, za který odezva na skokovou 

změnu dosáhne 63,2% ustálené hodnoty. Graficky lze  určit, jako čas kdy tečna k počátku 

přechodové charakteristiky dosáhne ustálené hodnoty. 

 

U většiny senzorů teploty je však přechodová charakteristika 2. nebo vyššího řádu, což nelze 

z tvaru charakteristiky rozlišit. U těchto charakteristik určujeme dobu průtahu u, dobu náběhu 

n a jejich součet dobu přechodu p. Tyto parametry získáme sestrojením tečny v inflexním 

bodě, viz Obr. 2-1 . Pro přibližný popis dynamického chování lze přechodové charakteristiky 2. 

a vyššího řádu aproximovat charakteristikou 1. řádu nebo charakteristikou prvního řádu 

s dopravním zpožděním.  

 

Výrobci senzorů udávají buď časovou konstantu , nebo dobu odezvy, tj. čas, za který 

odezva dosáhne 90% nebo 95% ustálené hodnoty nezávisle na hodnotě řádu. 
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max

)(

T

tT

doba ustálení
doba ustálení

0,632

 

Inflexní bod

 u  n

max

)(

T

tT

 

Obr. 2-3:Přechodová charakteristika 1. a 2. řádu  

  

2.4.2 Vyhodnocení dynamických charakteristik  

 

Z dynamické charakteristiky prvního řádu lze časová konstantu zjistit dvěma způsoby, a to buď 

numericky použitím rovnice (2-16) nebo graficky. Grafická metoda spočívá v sestrojení tečny 

k charakteristice procházející jejím počátkem. Časová konstanta představuje časový úsek, kdy 

tečna dosáhne ustálené hodnoty pT . 

Dynamické charakteristiky 2. a vyššího řádu nelze z jejich tvaru jednoduše rozlišit a výpočet 

časových konstant je složitější. Pro přibližný popis dynamického chování soustav vyšších řádů 

lze použít charakteristiku soustavy 1. Řádu s dopravním zpožděním, vyjádřenou vztahem: 

                        p

d

pt T
t

TTtT 


 )exp()()( 0



      (2-18) 

   
 

 Za dopravní zpoždění   d  v tomto případě dosadíme dobu průtahu u  a za časovou konstantu 

 dobu náběhu n  , které jsme získali sestrojením tečny v inflexním bodě přechodové 

charakteristiky.                         [5] [6] 
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Obr. 2-4 : Aproximace s použitím tečny v inflexním bodě 

 

Tato aproximace je jen přibližná a z obrázku je patrné, že doba ustálení skutečné charakteristiky 

je výrazně menší. 

Pro lepší aproximaci lze použít numerickou metodu, kdy funkci (2-18) upravíme tak aby na 

jedné straně zůstala pouze exponenciální funkce: 

  


 d

p

tp t

TT

tTT 





exp

)(

))((

0

                   (2-19) 

Výše uvedený vztah pak logaritmujeme a získáváme funkci )(t , kterou transformujeme 

změřená data dynamické charakteristiky. 

          



 d

p

tp t

TT

tTT
t









)(

))((
ln)(

0

       (2-20) 

 

Transformováním získáme průběh, který proložíme lineární regresí. Výsledkem je přímka ve 

směrnicovém tvaru qkxy   viz Obr. 2-5.   
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Obr. 2-5 : Závislost funkce )(t na čase  a) pro charakteristiky vyššího řádu 

          b) pro charakteristiky 1. řádu 

 

 

Časové konstanty určíme z rovnice přímky 
k

1
  a 

k

q
d  . Pokud je dynamická 

charakteristika prvního řádu, bude hodnota dopravního zpoždění rovna nule. Vypočtené
 
časové 

konstanty dosadíme do rovnice (2-18) a získáme aproximační funkci, viz Obr. 2-6, která má 

téměř stejnou dobu ustálení jako aproximovaná charakteristika.                [5] 

 

 

Obr. 2-6 Aproximace s použitím transformační funkce )(t  
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3 TERMOČLÁNKY 

3.1 Popis termočlánku a jeho funkce 
Termočlánky patří díky své jednoduchosti, širokému teplotnímu rozsahu měření a poměrně 

nízké ceně k nejpoužívanějším dotykovým snímačům tepoty. V průmyslových a řídicích 

aplikacích se používají nejčastěji při měření teplot v rozsahu +300°C až +2300°C . 

Termočlánek se skládá ze dvou různorodých kovů nebo polovodičů na jednom konci vodivě 

spojených do měřicího bodu. Pro funkci termočlánku se využívá Seebeckův jev. 

 Dle Seebeckova jevu, protéká uzavřeným obvodem ze dvou vodičů různých materiálů se spoji 

umístěnými prostředí s různými teplotami TA a TB, elektrický proud. Rozpojením tohoto obvodu 

naměříme na svorkách termoelektrické napětí, které je funkcí rozdílu teplot obou spojených 

konců A i B. 

 

Obr.  3-1: Termoelektrické napětí 

 

Matematicky lze vyjádřit velikost termoelektrického napětí při malých teplotních rozsazích 

lineárním vztahem: 

           
)( BA TTE            (3-1) 

 

Kde je α [mVK
-1

] termoelektrický koeficient určující v závislosti na střední teplotě spoje a 

použitých kovech přírůstek termoelektrického napětí na 1K. Jeho hodnota je u vodičů řádově 

jednotky mV na 1K. Pro přesnější vyjádření závislosti napětí příslušného článku na teplotě při 

měření v širokém rozsahu teplot, definuje norma aproximační polynomy až do řádu n = 14. 

 

 

 

 

 



13 
 

     

3.2 Názvosloví termoelektrických článků 
 

 

Obr. 3-1:Měřicí řetězec termoelektrického článku 

 Srovnávací teplota je teplota studeného konce, teplota svorek spojovacího vedení, 

izotermální svorkovnice, termostatu aj. 

 Vztažná nebo referenční teplota je teplota srovnávacích spojů dána normou nejčastěji 

0°C, 20°C a 50°C a slouží k stanovení hodnot termoelektrického napětí. 

 Prodlužovací vedení je (obvykle kabelové) ze stejných kovů jako větve 

termoelektrického článku 

 Kompenzační vedení je náhražkou prodlužovacího vedení, je vyrobeno z náhradních 

kovů, které mají v omezeném rozsahu (do 200°C) stejnou charakteristiku jako 

odpovídající termočlánek. Označení „kompenzační“ nemá nic společného s kompenzací 

  

3.3  Kompenzace teploty studeného konce termočlánku 
 

Pokud teplota srovnávacích spojů bude mít jinou teplotu než teplotu vztažnou tj. udanou 

normou nebo tabulkou, dochází k systematické odchylce měření. Vliv kolísání srovnávacích 

teplot nebo odchylek od vztažné teploty lze vyloučit (s určitou nejistotou) 

a) Použitím kompenzačních zapojení 

b) Umístěním srovnávacích spojů do termostatu 

c) Číslicovou korekcí 
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Umístění srovnávacích spojů do termostatu 

Uspořádání termočlánku s termostatem zajišťuje konstantní teplotu srovnávacích spojů. Pro 

laboratorní účely lze použít nádobu se směsí ledu a vody, která udržuje teplotu srovnávacích 

spojů na teplotě 0°C a termoelektrické napětí přímo odpovídá teplotě dle tabulky dané normou. 

Při běžném použití termočlánku např. v průmyslu je použit termostat udržující konstantní 

teplotu pomocí topné spirály např. na 50°C a musí se provést korekce na vztažnou teplotu podle 

vzorce (3-2). 

 

Obr. 3-2:Uspořádání termoelektrického článku s termostatem 

 

Kompenzační zapojení 

Nejstarším typem kompenzačního zapojení je dosud používaná kompenzační krabice. Zapojení 

se skládá z odporového můstku s jedním teplotně závislým rezistorem RCu. Můstek je napájen 

ze stabilizovaného zdroje napětím UZ a vyvážen při napětí 20°C. Jestliže se teplota tS liší od 

srovnávací teploty 20°C, vznikne v měřicí diagonále ab napětí Uz korigující napětí 

srovnávajícího spoje.  

 

Obr. 3-3:Kompenzační krabice 
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Číslicová korekce 

Číslicová korekce se používá zpravidla u zpracování signálu mikroprocesorem nebo počítačem.  

U této metody není třeba udržovat konstantní teplotu studeného konce, stačí znát její hodnotu, 

což vyžaduje použití dalšího čidla teploty, např. termistoru. Pro korekci teploty pak platí vztah: 

            SMK EEE                       (3-2)  

kde  EK  je korigovaná hodnota napětí pro srovnávací teplotu 

 EM naměřená hodnota napětí 

 ES napětí při teplotě srovnávacího konce    

          

3.4 Typy termočlánků 
 

Termočlánky se rozlišují podle použitých materiálů, ze kterých jsou vyrobeny a jejich značení 

se provádí písmenem. Dle normy ČSN IEC 584-1 rozlišujeme termočlánky typu B, R, S, 

N, K, E, J a T. Kovy, z nichž jsou termočlánky vyrobeny, odolávají chemickým vlivům 

i korozi a jejich termoelektrické napětí je co možná nejvyšší.           [6] 

 

 

 

Tab.  3-1: Typy termoelektrických článků dle IEC 584.1 (ČSN EN 60584-1) 

 

KÓD složení 

dlouhodobě 

(°C) 

přibližné 

hodnoty 

krátkodobě 

(°C) 

přibližné 

hodnoty 

α(µV/°C) 

při 

100°C 

α(µV/°C) 

při 

500°C 

α(µV/°C) 

při 

1000°C 

K NiCr(+) 

NiAl(-) 
0 až +1100 

 -180 až 

+1350 
42 43 39 

T Cu(+) 

CuNi(-) 

 -185 až 

+300 

 -250 až 

+400 
46  -  - 

J 
Fe(+)   

CuNi(-) 

 +20 až 

+700 

 -180 až 

+750 
54 56 59 

N NiCrSi(+) 

NiSiMg(-) 
0 až +1100 

 -270 až 

+1300 
30 38 39 

E 
NiCr(+) 

CuNi(-) 
0 až +800  -40 až +900 68 81  - 

R PtRh13(+) 

Pt(-) 
0 až +1600 

 -50 až 

+1700 
8 10 13 

S PtRh10(+) 

Pt(-) 
0 až +1550 

 -50 až 

+1750 
8 9 11 

B PtRh30(+) 

PtRh6(-) 

 +100 až 

+1000 

 +100 až 

1820 
1 5 9 

G W(+) 

WRh(-) 

 +20 až 

+2320 
0 až +2600 5 16 21 
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3.5 Konstrukční provedení termočlánků 
 

Drátový termoelektrický článek 

Je tvořen dvěma vodiči uloženými v izolačních trubičkách, které slouží k elektrické izolaci obou 

větví. Materiál trubiček se volí dle rozsahu provozních teplot. V průmyslu se obvykle používají 

keramické trubičky.  Odolnost vůči prostředí se zvyšuje použitím jedné až dvou jímek 

keramických nebo vnitřní keramické a vnější kovové jímky. 

 

Obr. 3-4:Drátový termočlánek s armaturou 

Plášťový termoelektrický článek 

Je vyroben z plášťového kabelu se dvěma, čtyřmi nebo šesti vodiči pro jednoduchý, dvojitý 

nebo trojitý termočlánek. Vodiče jsou obsypány minerální izolaci obvykle MgO, nebo Al2O3 a 

uzavřeny kovovým pláštěm tvaru trubky. Plášťový kabel se vyrábí v délce desítek až stovek 

metrů. Vlastní termočlánky se vyrábí tak, že se kabel nařeže nebo nastříhá na potřebnou délku a 

pomocí speciální technologie se vytvoří měřicí a srovnávací konce termočlánku.  Konečný 

produkt vyroben z plášťového kabelu se vyrábí nejčastěji ve třech provedeních, izolovaném, 

uzemněném a otevřeném.                          [7] 

 

 
Obr. 3-5:Typy plášťového termoelektrického článku 
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4 VIRTUÁLNÍ INSTRUMENTACE 
 

Virtuální instrumentace je v současnosti populární a široce používaný pojem, který ve svém 

obsahu skrývá kombinaci základního hardwarového vybavení, nejčastěji v podobě snímací karty 

s A/D převodníkem, softwarové nástavby s uživatelem definovanými funkcemi (programem) a 

osobním počítačem.  

Cílem virtuální instrumentace je dokonalá aplikace s vlastnostmi přesně určenými uživatelem, 

kdy není omezen pouze výrobcem implementovanými funkcemi profesionálního přístroje, ale 

počítá s doplňováním dalších užitečných schopností a modifikaci stávajících podle aktuálních 

potřeb uživatele.                  

4.1  Virtuální měřicí přístroj 

Virtuální měřicí přístroj je přístroj založený na softwarové platformě to znamená, že veškeré 

jeho ovládání, nastavování a práce s naměřenými daty se děje pomocí počítačového programu. 

Pomocí tohoto programu lze měnit nejet vzhled, ale i funkčnost výsledného měřicího přístroje, 

protože hardware používaný pro potřeby virtuální instrumentace je univerzální. Virtuální řešení 

přístroje je vhodné použít například tehdy, pokud není k dispozici klasický přístroj zahrnující 

všechny naše požadavky nebo chceme zredukovat počet použitých přístrojů do jednoho, který 

by byl univerzální.                   

4.2 LabVIEW 

Hlavním nástrojem virtuální instrumentace je programovací prostředí LabVIEW. LabVIEW 

využívá tzv. G-jazyk (tedy „grafický“ jazyk).LabVIEW je vhodné nejen k programování 

systémů pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizaci technologických procesů různé 

složitosti, ale také k programování složitých systémů, jako je třeba robot. S určitou nadsázkou 

lze říci, že prostředí LabVIEW nemá omezení své použitelnosti.             

4.2.1 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní v programu LabVIEW má podobu čelního ovládacího panelu určitého 

měřicího přístroje. Každý virtuální přístroj naprogramovaný v LabVIEW se skládá ze dvou 

sdružených oken: z uživatelského rozhraní, kterému se v LabVIEW říká čelní panel (angl. Front 

Panel), a z blokového diagramu (angl. Block Diagram), který je zdrojovým kódem programu. 

4.2.2 Princip vykonávání programu 

Vykonávání programu v LabVIEW je řízeno datovým tokem a nikoli lineárním vykonáváním 

řádků kódu, jak je to u textových programovacích jazyků, kde jsou jednotlivé části programu 

řazeny sekvenčně. Datový tok jednoznačně určuje směr provádění programu. Zpracování 

informace v jednotlivých uzlech blokového diagramu se provede tehdy, jsou-li na všech jeho 

vstupech informace potřebné k jeho provedení. Po ukončení činnosti má uzel na výstupu 

definované informace, které se pošlou dále. V textových programovacích jazycích se pro práci s 

hodnotami používají programové proměnné, které je nutno před jejich prvním použitím 

deklarovat (definovat jejich název a vlastnosti). Určitou obdobou proměnných v prostředí 

LabVIEW je datový tok reprezentovaný datovým spojem, kterým se přenos dat realizuje. 
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Jednotlivé funkce automaticky alokují paměť pro data, když už data nejsou používaná přiřazená 

paměť je uvolněna. Přiřazená paměť se automaticky zvětší, jsou-li přidaní nová data do pole 

nebo řetězce.                             

4.2.3 Práce s daty 

Práce s daty získanými při měření a generování fyzikálních signálů se nazývá pořizování dat – 

Data Acquisition (DAQ). DAQ systémy umožnily zvýšení rychlosti měření a zpracování dat. 

Obvodové řešení DAQ systémů rovněž umožnilo nahradit analogový způsob zpracování signálů 

počítačovými systémy za pomoci vhodného programového vybavení. Tím vzniká tzv. virtuální 

přístrojová technika. Je to kombinace technického a programového vybavení se 

standardizovanými průmyslovými počítačovými technologiemi umožňující vytváření 

uživatelsky definovaných řešení. Prostředí LabVIEW umožňuje sofistikovaně analyzovat, 

zpracovávat a zobrazovat signál a získaná data. Moderní DAQ zařízení jsou obvykle v 

provedení zásuvných karet pro vložení do systémového konektoru počítače nebo v provedení 

externího zařízení vybaveného rozhraním pro komunikaci s počítačem, jde zejména o rozhraní 

USB, IEEE 1394 apod.                 [8] 
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5 STÁVAJÍCÍ MĚŘICÍ PRACOVIŠTĚ 

5.1 Popis stávajícího zapojení 

Stávající pracoviště laboratoře je vybaveno prostředky pro měření dynamických charakteristik 

termočlánků -  pec s regulací teploty, termočlánek a několik druhů jímek. Sběr dat z 

termočlánku je realizován paměťovým převodníkem DAS16, který předává data do PC pomocí 

LPT portu.  

 

Obr. 5-1Blokové schéma stávajícího zapojení úlohy pro dynamická měření 

Použité přístroje: 

1) ELPEC 1 – ELEKTRICKÁ PEC 220V/0,65kW, 1000°C 

2) TER 1 – termočlánek typu K v jímce, typ 0 až 500°C ZPA Nová Paka 

3) TER 2 – termočlánek typu J, keramická kovová jímka 

4) DV 1 – digitální multimetr MIT 380, Metra Blansko 

5) PP 1 – paměťový A/D převodník DAS 16 

6) POČ  1 – stolní počítač PC/DOS 

7) REGTEP 1 – digitální regulátor teploty YOKOGAWA 

8) VČREG 1 – triakový výkonový člen regulátoru 1000W 
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Obr. 5-2Stávající měřicí pracoviště 

 

5.2  Stávající měřicí program 

Stávající program umožňuje měřit dynamickou charakteristiku jednoho termočlánku. Program 

komunikuje s paměťovým převodníkem DAS16, který snímá data v pěvně stanoveném 

vzorkovacím kmitočtu bez možnosti změny nastavení. Data jsou ve formátu: pořadové číslo 

vzorku, čas[s] a termoelektrické napětí [mV]. Měření se spouští a zastavuje tlačítkem.  Poté je 

možno naměřené hodnoty zobrazit v grafu a následně uložit na disketu pro jejich další 

zpracování. Program je napsán pro prostředí Microsoft DOS. 

5.3 Shrnutí vlastností 

Nevýhody stávajícího řešení: 

 Zastaralý měřicí HW a způsob komunikace s PC 

 Nevyhovující uživatelské rozhraní programu pro měření, které neumožňuje měnit 

parametry měření  

 Zdlouhavý proces měření kdy se na jediný termočlánek postupně přidávají jímky, což 

neumožňuje okamžité porovnání vlastností jednotlivých jímek a počáteční a konečné 

teploty nejsou stejné (kvůli nedostatku času a neúplnému ustálení průběhů) 

 Komplikovaný export naměřených hodnot k dalšímu zpracování 

 Veškeré zpracování hodnot a analýza charakteristik je prováděna studentem, student tak 

nemá čas na dostatečné pochopení problematiky  
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6 MODERNIZACE MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ 

6.1 Úprava hardwarové části 

Ke stávajícímu zapojení bude přidán PC s programem LabVIEW a měřicí karta USB-9211A, 

která nahradí původní digitální multimetr i paměťový převodník. Karta je propojena s PC 

pomocí USB portu, který slouží nejen pro přenos naměřených dat ale také pro napájení karty. 

Pec bude upravena pro vložení tří termočlánků typu K s různými typy jímek. Termočlánky jsou 

připojeny ke kartě pomocí kompenzačního vedení, které odvede studené konce, až k termistoru 

který je součástí karty.  

 

Obr. 6-1 Blokové schéma nového zapojení úlohy pro dynamická měření 

 

 

 Obr. 6-2:  Modernizované měřicí pracoviště 
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6.1.1 Parametry karty USB-9211A 

Použitá měřicí karta USB - 9211A je zařízení pro sběr dat s rozlišovací schopností A/D 

převodníku 24bitů a vstupním rozsahem ±80mV.Byla vyvinuta obzvlášť pro měření 

s termočlánky. Karta obsahuje 4 analogové vstupy s maximální vzorkovací frekvencí 12S/s. 

Vhodná je zvláště pro termočlánky typu - J, K, R, S, T, N, E a B. Hardware je připojen přes 

rozhraní USB, přes které je také napájen. 

  

 

         Obr. 6-3: Měřicí karta USB 9211A a zapojení jejich vývodů 

 

6.1.2 Parametry termočlánků typu K 

Použité termočlánky jsou typu K, v drátovém provedení s keramickými trubičkami. První z nich 

je bez teploměrné jímky, druhý je uložen v kovové jímce a třetí v kovové i keramické jímce. 

Rozdílné uložení termočlánků je z důvodu porovnání dynamických vlastností v různých typech 

měřeného prostředí. Třída přesnosti zvolených termočlánků je 2 což odpovídá standardní 

odchylce je 0.75% z měřené hodnoty [°C], nejméně však 2.2°C.  Teplota se vypočte 

z měřeného napětí pomocí inverzního polynomu: 

                                                                  
                                                                        (6-1)  

 

 

 

 



23 
 

6.2  Návrh uživatelské aplikace  

Aplikace pro měření dynamických charakteristik termočlánků bude vytvořena v programovém 

prostředí LabVIEW 2010 od firmy NI. Zde bude vytvořeno uživatelské rozhraní umožňující 

nastavení parametrů, zobrazení průběhu měřených charakteristik, jejich vyhodnocení a simulace 

vlivu změny studeného konce na měřenou hodnotu. Pro návrh aplikace bude použit vývojový 

diagram 

6.2.1  Požadavky na aplikaci 

Oproti stávajícímu řešení bude nová aplikace umožňovat korekci termoelektrického napětí dle 

teploty studeného konce a převod tohoto napětí na teplotu. Teplota studeného konce bude 

měřena zabudovaným termistorem měřicí karty a parametry pro výpočet korekce i napětí bude 

možno zadat buď volbou typu termočlánku, nebo nastavením patřičných koeficientů. Pro oba 

výpočty budou zobrazeny vzorce. Během měření bude možno sledovat průběhy dynamických 

charakteristik v grafu nebo tabulce a také simulaci vlivu změn teploty studeného konce na 

měřenou hodnotu. Měření bude ukončeno ustálením všech snímaných průběhů a ustálení 

jednotlivých průběhů bude indikováno led. Časový průběh teplot a informace o ustálení bude 

uložena do souboru ve formátu xls. Před vyhodnocením charakteristik bude možno upravit 

délku časové osy průběhů v případě, že přechodový děj začal později, než samotné měření. 

Vyhodnocení charakteristik bude spočívat ve výpočtu časových konstant dvěma metodami. 

První je ekvivalentní grafické metodě, kdy se určí časové konstanty pomocí tečny v inflexním 

bodě. Druhá je numerická, kdy se naměřené hodnoty transformují pomocí funkce, viz (2-20) a 

pomocí regresní křivky určí časové konstanty. Význam časových konstant bude znázorněn 

jejich dosazením do aproximační funkce a zobrazením do grafu.  

 

6.2.2  Hlavní části aplikace 

Konfigurace měřicí karty 

 volba vstupních kanálů (AI0,AI1,AI2) 

 vstupní rozsah (±80mV)  

 perioda vzorkování (0-3Hz) 

 typ měření kontinuální 

Nastavení termočlánku 

 volba typu termočlánku (J, K a S) 

 volba termoelektrického koeficientu   

 volba koeficientů pro výpočet teploty 
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Zpracování naměřených dat 

 korekce napětí na referenční teplotu 

 převod napětí na teplotu 

 zobrazení hodnot do grafu nebo tabulky 

Ukládání dat 

 hlavička a popis veličin 

 uložení hodnot do souboru (formát xls) 

Vyhodnocení dynamických charakteristik 

 volba metody vyhodnocení  – grafická (nalezení tečny v inflexním bodě) 

                                   – numerická 

 zobrazení časových konstant a jejich význam 

 

6.2.3  Vývojový diagram 

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků 

algoritmu nebo procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých dílčích operací 

symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují 

jednotlivé procesy, šipky znázorňují tok řízení. Ve vývojovém diagramu rozlišujeme několik 

symbolů, viz Obr. 6-4                 [9] 

      

   

  

 

 

Obr. 6-4: Symboly použité ve vývojovém diagramu 

Podproces

Proces

Začátek/konec

Podmíněný 

výraz

Vizuální 

zobrazení
odkaz

Vstup/výstup 

dat

Směr toku dat

http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
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6.2.4 Vývojové diagramy programu  

 

Spuštění

 programu

Nastavení

parametrů

Hlavní proces

-měření

-zobrazení

-ukládání

Vyhodnocení 

charakteristik

Nové

Měření?

Ukončení 

programu

1

Spustit měření?

Vyhodnocení

charakteristik?

ano

ne

Blok A

Blok C

Blok B

ne

ano

ano

 

Načtení 

konfigurace

z ini 

souboru

Editace nastavení 

uživatelem

Správně 

nastaveno?

Kontrola nastavení

Ukončení programu

1

Pokračovat?

ano

ne

Blok A

spuštění

Blok A

ukončení

ne

 

Obr. 6-5: Hlavní vývojový diagram        Obr. 6-6: Blok A nastavení parametrů 
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Blok B

Spuštění

Konfigurace

 karty

Inicializace

 ukládání

Vyčtení 1 

vzorku z 

každého 

kanálu karty

Zpracování 

vzorků

Uložení vzorků

Zobrazení vzorků 

do grafu a tabulky

Blok B

ukončeníí

Ustálení všech 

termočlánků?

Indikace 

ustálení

Blok B.1

Blok B.2

Ukončení 

procesu měření 

a ukládání

Ukončit

Program?

ano

ne

Ukončení 

podprogramu

ano

 

Načtení 

naměřených 

dat

Změna 

parametrů?

Blok C

spuštění

Zobrazení 

vyhodnocení 

charakteristik

Výběr metody 

zpracování

Výběr 

analyzovaného 

průběhu

Vyhodnocení

charakteristik

Nové měření?

ne

ano

Blok C

spuštění

ne

ano

 

Obr. 6-7: Blok B Hlavní proces  Obr. 6-8: Blok C Vyhodnocení charakteristik 
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7 APLIKACE V PROSTŘEDÍ LABVIEW 

7.1  Popis uživatelského rozhraní aplikace 

 
Uživatelské rozhraní tvoří 5 oken (čelních panelů) zobrazujících se postupně: panel 

s podklady k úloze, panel nastavení, panel měření dynamických charakteristik, panel 

změny teploty studeného konce a panel vyhodnocení charakteristik. 

 

7.1.1 Okno s podklady k úloze 

Po spuštění programu se na obrazovce zobrazí okno s podklady k úloze ve formě PDF 

prohlížeče. Tento panel s podklady lze vyvolat kdykoli během programu stisknutím 

tlačítka nápovědapodklady k úloze. Stisknutím tlačítka pokračovat se zobrazí panel 

nastavení.  

 

7.1.2 Okno nastavení 

Panel nastavení obsahuje rozhraní pro nastavení parametrů pro měřicí kartu, použitých 

termočlánků, cesty uloženého souboru a detekce ustálení.  Parametry karty a detekce 

ustálení se načetly z inicializačního souboru, parametry termočlánků a cesty pro uložení 

dat musí uživatel zadat. Vedle parametrů termočlánku, jsou zobrazeny vzorce pro 

výpočet korekce napětí a výsledné teploty. Zvolením typu termočlánku se zobrazí 

přednastavené hodnoty termoelektrického koeficientu i aproximačního polynomu. 

Nastavení karty a detekce ustálení, může změnit administrátor po zadání hesla. Poté je 

také umožněno nastavené hodnoty uložit do inicializačního souboru pro další spuštění 

aplikace. Po úspěšném nastavení parametrů se stisknutím tlačítka pokračovat zobrazí 

panel pro měření dynamických charakteristik.   

 

 

 
Obr. 7-1: Okno s rozhraním pro nastavení parametrů 
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7.1.3 Panel měření dynamických charakteristik 

Měření se spouští tlačítkem start a je ukončeno až v okamžiku ustálení všech průběhů 

termočlánků. V případě nutnosti je možno ukončit měření předčasně tlačítkem stop. 

Data se ukládají po celou dobu měření do souboru. Měřená hodnoty se zobrazují v grafu 

nebo v tabulce, v závislosti na volbě uživatele. O ustálení všech termočlánků je uživatel 
informován dialogovým oknem. Během měření lze simulovat chování stávajícího zapojení při 

změně teploty studeného konce, stisknutím příslušného tlačítka. Po ustálení charakteristik se 

stiskem tlačítka pokračovat zobrazí okno s rozhraním pro vyhodnocení charakteristik. 

 

 
  

Obr. 7-2: Okno s rozhraním pro měření dynamických charakteristik 

7.1.4 Panel vyhodnocení dynamických charakteristik 

Na tomto panelu se nejprve zobrazí rozhraní pro úpravu délky časové osy signálu, což umožní 

zobrazit pouze část přechodového děje v případě, kdy přechodový děj začíná později než 

počátek měření. Pro výpočet časových konstant lze zvolit ze dvou metod zpracování, lineární 

regresní analýzy (numerické řešení) nebo sestrojení tečny v inflexním bodě charakteristiky 

(ekvivalent grafického řešení). Vypočtené časové konstanty se zobrazí v tabulce. Vyhodnotit lze 

aktuální naměřená data, nebo data načtená ze souboru. 
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Obr. 7-3: Okno s rozhraním pro vyhodnocení dynamických charakteristik 

Po vyhodnocení lze pokračovat novým měřením nebo ukončit program. Podklady k úloze lze 

vyvolat kdykoli během spuštění programu. 

 

7.2 Struktura programu a popis jeho částí 
 

7.2.1 Struktura programu 
Hlavní částí programu je struktura Sekvence, která zajišťuje postupné provádění programu. 

Struktura je složena ze dvou částí, načtení inicializačního souboru a hlavního procesu programu. 

 

Načtení inicializačního souboru  

Po spuštění programu se provede první část sekvence, která načte inicializační soubor, který se 

nachází v adresáři programu. Data načtená z tohoto souboru se použijí k nastavení parametrů 

karty a detekce ustálení průběhů. Pokud by nebyl inicializační soubor nalezen, tak jsou 

připraveny výchozí hodnoty. Načtené hodnoty lze editovat pouze po přihlášení administrátora. 

Administrátor má také možnost tuto změnu dat uložit do inicializačního souboru, který se načte 

při novém spuštění programu. 
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 Obr. 7-4: Část programu pro načítání inicializace 

 

Obr. 7-5: Data v inicializačním souboru  

 

Hlavní proces programu 

Hlavní proces programu vykonává komunikaci s kartou, práci s daty a obsluhu uživatelského 

rozhraní. Hlavní proces programu se skládá ze dvou paralelně běžících smyček Data loop a UIR 

loop.  

 

Data loop se dělí na dvě smyčky. První ze smyček DAQ loop, řeší získávání dat z měřicí karty 

USB 9211A, dále pak jejich zpracování (kompenzaci a převod) a indikaci ustáleného stavu. 

Před spuštěním smyčky probíhá konfigurace karty dle načtených nebo nastavených parametrů. 
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Druhá smyčka, Present loop, naměřené data ukládá do souboru a zobrazuje v grafu nebo 

tabulce. Zpracovaná data se z první smyčky do druhé předávají pomocí Notification, to 

znamená, že druhá smyčka počká, až budou data k dispozici a až pak se spustí. Notification 

zajistí synchronizaci běhu smyček, takže se vykonávají stejně rychle. 

 

Obr. 7-6:  Smyčky hlavního procesu,DAQ loop a Present loop  

 

UIR loop slouží k obsluze událostí vyvolané stisknutím tlačítka uživatelského rozhraní, např. 

vyvolání nápovědy, nebo výběr průběhů do grafu. Protože je tato smyčka vykonávána paralelně 

s DAQ loop, můžeme zobrazit nápovědu, aniž by došlo ke zpoždění operací prováděných 

s daty. UIR loop je tvořena Event strukturou, která se vykoná pouze při události jako je stisknutí 

tlačítka, klávesy či pohybem myši.   
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Obr. 7-7:  Smyčka UIR loop s Event strukturou pro změnu zobrazení průběhů v grafu 

 

7.3 Konfigurace karty USB9211A v PC 

Konfiguraci karty obstarává ovladač NIDAQ , který lze nainstalovat zároveň s LabVIEW, nebo 

později bezplatně stáhnout ze stránek NI. 

7.3.1 MAX (Measurement a Automation Explorer) 

Tento systém umožňuje konfiguraci zařízení v operačním systému Windows. MAX vyhledá 

informace v ovladači zařízení v registrech OS Windows a snaží se přiřadit zařízení logické 

jméno, které je důležité pro propojení s prostředím LabVIEW. Slouží jako konfigurační nástroj 

pro DAQ, kde určuje nastavení I/O, rozsahy a další parametry. 

7.3.2 DAQ (Data AcQuisition) 

Je to systém, který umožňuje získávat a vyhodnocovat naměřená data. Pomocí DAQ lze vytvořit 

virtuální měřicí přístroj. Jeho hlavní charakteristikou je kombinace technického a programového 

vybavení, které umožňuje uživateli vytvářet různá definovaná řešení. Umožňuje propojit HW 

zařízení, např. měřicí karty pomocí různých sběrnic a rozhraní, jako jsou USB, PCI, GPIB a 

další průmyslová rozhraní. V případě této úlohy zajišťuje komunikaci mezi PC a měřicí kartou, 

propojenou s PC přes USB.                            [8] 
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8 TESTOVÁNÍ APLIKACE 

Aplikace byla testována měřením oteplovacích charakteristik termočlánků, při vložení do pícky 

vyhřáté na 200°C. Moment ustálení byl automaticky detekován a po ukončení měření byl 

upraven počátek přechodového děje. 

 

Obr. 8-1: Změřené oteplovací charakteristiky termočlánků typu „K“ 

 

8.1  Vyhodnocení charakteristik 
Charakteristiky byly vyhodnoceny dvěma metodami, viz kapitola 2.4.2. Výsledkem 

vyhodnocení byly vypočtené časové konstanty jednotlivých termočlánků s jímkami. Časové 

konstanty se dále zpětně dosadily do aproximační funkce systému prvního řádu s dopravním 

zpožděním, čímž byla získána přenosová funkce daného termočlánku. Zobrazení změřeného 

průběhu a přenosové funkce (aproximace) v jednom grafu znázorňuje jak přesná je zvolená 

metoda vyhodnocení. Výsledky vypočtené aplikací se následně porovnaly s výsledky 

dosaženými stejnými metodami v aplikaci Microsoft Excel. Pro porovnání metod a programů 

pro vyhodnocení, byl zvolen termočlánek s kompletní jímkou, viz obr. 8-1, 8-5, 8-6, 

8-7.Vyhodnocení ostatních termočlánků je v příloze. 
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Srovnáním bylo zjištěno, že vyhodnocením charakteristik numerickou metodou lineární regrese 

v programu LabVIEW a Microsoft Excel je dosaženo podobných výsledků, protože je použit 

stejný algoritmus.  

 

Obr. 8-2: Vyhodnocení numerickou metodou pomocí programu LabVIEW 

 

 

Obr. 8-3: Vyhodnocení numerickou metodou pomocí programu Microsoft Excel 
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Vyhodnocení pomocí grafické metody sestrojení tečny vykazuje větší odlišnost, protože 

v LabVIEW je tečna nalezena dle algoritmu viz kapitola 2.4.2 , kdežto v Microsoft Excel pouze 

experimentálně určena.  

 

 

Obr. 8-4: Vyhodnocení grafickou metodou pomocí programu LabVIEW 

 

 

Obr. 8-5: Vyhodnocení grafickou metodou pomocí programu Microsoft Excel 
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Časové konstanty -numerická metoda Časové konstanty -grafická metoda 

    Td/Tu[s] Tu/T[s] 
 

    Td/Tu[s] Tu/T[s] 

Microsoft Excel 51 390 
 

Microsoft Excel 51 385 

LabVIEW   49 396 
 

LabVIEW   50 647 

Tab.  8-1: Časové konstanty termočlánku „K“ s kompletní jímkou 

 

8.2 Výpočet nejistot měření 

8.2.1 Výpočet nejistoty typu A 

Pro vyhodnocení standardní nejistoty typu A, byla použita naměřená data z experimentálního 

měření při ustáleném stavu, viz Tab.  8-2. Napětí bylo převedeno na teplotu podle výše 

popsaného postupu. Vypočtená hodnota průměrné teploty je 22,34°C a standardní nejistota 

)(xuA 0,00896°C. Vzhledem k hodnotám ostatních nejistot můžeme nejistotu typu A 

zanedbat. 

 

t[s] T1[°C] ustalení1 T2[°C] ustálení2 T3[°C] ustálení3 

0 26,69 TRUE 25,65 TRUE 22,31 TRUE 

1 26,67 TRUE 25,66 TRUE 22,33 TRUE 

2 26,7 TRUE 25,68 TRUE 22,32 TRUE 

3 26,68 TRUE 25,68 TRUE 22,32 TRUE 

4 26,68 TRUE 25,69 TRUE 22,34 TRUE 

5 26,7 TRUE 25,69 TRUE 22,34 TRUE 

6 26,69 TRUE 25,71 TRUE 22,35 TRUE 

7 26,69 TRUE 25,69 TRUE 22,38 TRUE 

8 26,73 TRUE 25,71 TRUE 22,39 TRUE 

9 26,73 TRUE 25,71 TRUE 22,38 TRUE 

Tab.  8-2: Naměřená data při ustáleném stavu 

 

8.2.2 Výpočet nejistoty typu B 

Nejistota typu B se vypočte z dílčích zdrojů nejistot. Výpočet zahrnuje chyby AD převodníku, 

výpočtu teploty, termočlánku a chyba měření studeného konce. 

 

Chyba AD převodníku 

AD převodník karty USB9211A má tyto parametry: 

Vstupní napěťový rozsah:                      

Rozlišení:       

Offset:               
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Zesílení:              

Šumové napětí:                 

 

Kvantizační krok (náhodná chyba):  

         
   

  
 

        

   
                     (8-1) 

 

Chyba způsobená offsetem (systematická chyba): 

                                                  (8-2) 

 

Chyba způsobená zesílením (systematická chyba): 

                     
        

 
 

               

 
                (8-3) 

 

Celková chyba ADC (systematické chyby + náhodné): 

              
            (8-4) 

                                                               
       

                  

                                                 (8-5) 

 

Výpočet teploty 

Teplota je měřena nepřímo a její hodnota je spočtena z naměřeného napětí. Pro výpočet 

teploty je použit vzorec (6-1). Parciální derivací tohoto vztahu získáme citlivostní 

koeficient pouze pro konkrétní naměřenou teplotu. Pro maximální nejistota v celém 

rozsahu měření, použijeme maximum z derivace v používaném rozsahu, takže 

citlivostní koeficient A můžeme vypočítat jako jeho derivaci, potom A= 0,0251 

Chyba termočlánku 

Použité termočlánky typu K mají dle výrobce pro teploty nad 0 °C standardní chybu 

0,75 %. Pro uvažovaný rozsah teplot do 300 °C bude chyba termočlánku        
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chyba měření studeného konce 

Teplota studeného konce je měřena zabudovaným termistorem v měřicí kartě  USB921A 

s přesností       =0,6°C při teplotě (0-70°C)  

 

 

Nejistota B 

Celková nejistota typu B je dána vztahem: 

       
  

 
 
 

 
                  (8-6) 

 

kde m je rozdělení pravděpodobnosti. Předpokládáme normální (Gaussovo) rozdělení     

pro chybu ADC s intervalem spolehlivosti 68,3 %. Pro chyby termočlánků rovnoměrné 

(pravoúhlé) rozdělení     . 

Dosadíme: 

     
    

 
 
 
  

  

 
 
 
   

    

  
 
 
   

   

 
 
 
  

 

 
 
 
        

      

  
 
 
              (8-7) 

 

Rozšířená nejistota typu B pro interval spolehlivosti 95 % (k = 2) je: 

                                (8-8)
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9 ZÁVĚR 
  

Hlavním cílem této Bakalářské práce byla modernizace úlohy měření dynamických 

charakteristik termočlánků s využitím prostředků virtuální instrumentace. Úloha slouží 

k seznámení studentů se statickými a dynamickými vlastnostmi termočlánků. 

Měřicí pracoviště bylo rozšířeno o měřicí kartu USB9211A a tři termočlánky typu K s různými 

typy jímek, které jsou připojeny pomocí kompenzačního vedení. 

Na počítači byla navržena aplikace v programu LabVIEW , který zprostředkovává uživatelské 

rozhraní a komunikaci mezi uživatelem a měřicí kartou. Návrh byl uskutečněn za pomoci 

vývojových diagramů, které znázorňují sled a návaznost jednotlivých operací programu. 

Uživatelská aplikace umožňuje měření dynamických průběhů termočlánků, v závislosti na 

zvoleném nastavení. Z karty jsou vyčítána data termoelektrického napětí, poté probíhá korekce 

na referenční teplotu a nakonec převod na teplotu. Získaná data lze během měření zobrazit 

v grafu nebo tabulce. Uživatel je během měření informován o ustálení jednotlivých 

charakteristik a měření je ukončeno buď ustálením všech průběhů, nebo uživatelem. Po 

naměření charakteristik lze provést jejich analýzu, výpočtem časových konstant pomocí dvou 

metod numerické a grafické. Výsledkem analýzy jsou vypočtené časové konstanty, které 

dosazením do aproximační funkce popisují chování jednotlivých termočlánků. Naměřená data 

jsou uložena do souboru a přístupná pro otevření v textovém nebo tabulkovém editoru. 

Studenti mají za úkol vyhodnotit charakteristiky pomocí programu Microsoft Excel, stejnými 

metodami, jako zde v úloze. Časové konstanty vypočtené zde v programu slouží ke zpětné 

kontrole jejich vlastního řešení.  

Testováním aplikace při měření oteplovacích charakteristik a následným vyhodnocením jsem 

dosáhl téměř shodných výsledků jako při použití Microsoft Excelu s výhodou okamžitých 

výsledků a eliminací chyb. Při ustáleném stavu byla stanovena rozšířená nejistota měření na 

3,046 °C, to znamená, že s 95% pravděpodobností leží skutečná hodnota v intervalu  3,046 °C 

od změřené hodnoty. 

Některé části programu vlivem jeho postupného dotváření se mohou jevit zbytečně složité a 

určitě je lze realizovat jednodušším a přehlednějším způsobem. Při vytváření aplikace byl a 

mým hlavním cílem funkčnost programu.  

Modernizace úlohy může být v budoucnu rozšířená na tzv. vzdálenou laboratoř, kdy je možno 

prostřednictvím ovládacího webového rozhraní změřit úlohu ze vzdáleného místa a získat reálně 

změřená data k dalšímu zpracování. 
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