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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vizualizační aplikace pro simulování signálů 

senzoru a čtení dat z ultrasonického senzoru pro měření hladiny a koncentrace kapaliny. 

Část z principů pouţitých v aplikacích jsou zaloţeny na jiţ existující aplikaci vytvořené 

v prostředí Python, která byla vytvořena při procesu vývoje senzoru. Tato práce popisuje funkci 

ultrasonického senzoru a jeho komunikační protokoly. Dále práce vysvětluje strukturu programu a 

principy posílání a příjímání dat ze senzoru po komunikační sběrnici, současně obsahuje části kódu 

z prostředí LabVIEW a řeší jejich dílčí funkčnost. 
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LabVIEW; ultrasonický senzor pro měření koncentrace a výšky hladiny kapaliny; vizualizace 

dat; SENT; UART; OWI; ASIC; urea; AdBlue; 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

This thesis deals with a design of applications for simulated signal to sensor and reading data 

from ultrasonic liquid level and liquids concentration sensor. 

Part of the principles used in applications is based on existing application, which was 

developed in Python during design process of the ultrasonic sensor. Description of the ultrasonic 

sensor and communication protocols are described in this thesis. Furthermore this thesis explains the 

program structure and the principle of sending and receiving data from sensor in communication bus. 

The thesis also contains parts of program code in the LabVIEW and explains how the program parts 

work. 
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Seznam pouţitých zkratek 

Zkratka Význam 

ASIC 

CAN 

CMD 

ECU 

GUI 

HW 

ID 

NTC 

OWI 

SENT 

SW 

UART 

Application Specific Integrated Circuit 

Controller Area Network 

Command 

Engine Control Unit 

Graphical User Interface 

Hardware 

Identification 

Negative Temperature Coefficient Thermistor 

Type of serial asynchronous bus 

Single Edge Nibble Transmission 

Software 

Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter 

USB Universal Serial Bus 
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Seznam použitých termínů 

 

Termín Význam termínu 

AdBlue 

Bajt 

Bit 

Python 

RAW 

Urea 

VI 

Obchodní název pro koncentrát močoviny 

1Bajt = 8bitů  

Informace vyjádřená pomocí logické nuly nebo jedničky 

Programovací jazyk 

Data v základním hexadecimálním tvaru 

Roztok koncentrátu močoviny (32,5%) 

Funkce, podprogramy vytvořené v prostředí LabVIEW 



 

Úvod 

- 11 - 

 

Úvod 

V moderních automobilech se stále častěji objevují vysoce integrovaná čidla se sběrnicovým 

typem přenosu dat. Mezi nejčastěji pouţívané přenosové sběrnice v automobilu patří sběrnice CAN, 

tato sběrnice je obousměrná a můţe na ni být připojeno více zařízení. V našem případě je senzor 

propojen s ECU pomocí poměrně nového standardu SENT, který slouţí pouze k jednosměrné 

komunikaci čidla s jednotkou. 

Snímač, který v této práci vyuţívám, měří hladinu a přesnou koncentraci 32,5% vodného 

roztoku močoviny, známou spíše pod obchodním názvem AdBlue a odpovídající normě ISO 22241-

1[1]. Tento roztok se pouţívá pro sniţování emisí oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech 

dieselových motorů.  

AdBlue se vstřikuje do speciálně upraveného katalyzátoru automobilu, kde za tepla 

vyprodukovaného spalováním nafty dochází k selektivní katalytické redukci (SCR) oxidů dusíku 

(NOx) na dusík N2 a vodu H2O.  Jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý CO2 [2]. Tato sloţitá 

metoda je důleţitá pro sníţení emisí dieselových automobilů tak, aby splňovaly evropskou emisní 

normu EURO-6, která vstoupila v platnost pro nově prodávané osobní automobily v září 2014[3].  

Při vývoji a testovaní snímačů je nutné mít moţnost ověřit si jejich funkčnost, čímţ se bude 

zaobírat tato práce, návrh aplikace bude probíhat v programovacím prostředí LabVIEW. 

LabVIEW vyvíjeno firmou National Instruments s.r.o., od roku 1986, slouţí k rychlému a 

jednoduchému programovaní pomocí vizuálního rozhraní, kdy není k programování pouţit klasický 

textový kód, nýbrţ je realizováno spojováním programových bloků. Prostředí LabVIEW vzniklo, aby i 

technici bez rozsáhlé znalosti programování mohli vytvářet testovací, měřící a řídící aplikace. 
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1 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Firma Continental s.r.o. byla zaloţena roku 1871 v Hannoveru v Německu, kde vyráběla 

gumárenské produkty a pneumatiky pro jízdní kola. Časem se firma rozrostla, aţ do dnešní podoby 

kdy patří ke světovým špičkám v oblasti pneumatik a automobilových technologií. 

V dnešní době se firma dělí na dvě základní části Automotive Group a Rubber Group a skládá 

se celkově z pěti divizí. 

Chassis & Safety – Zaměřuje se na aktivní i pasivní bezpečnost a dynamiku vozidel 

Powertrain – Řeší otázky inovativních a efektivních technologií pohonného ústrojí 

Interior – Zabývá se prezentováním a zobrazováním informací v interiéru vozidla 

Tires – Nabízí pneumatiky pro všechna pouţití ve všech typech dopravy 

ContiTech – Vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl a další odvětví [4] 

 

Společnost Continental má v České republice šest výrobních závodů a jedno vývojové 

centrum v Ostravě zabývající se vývojem automobilových senzorů. [5] 

 

 

 

Obrázek 1 Sídlo vývojového centra Ostrava- Hrabová 
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2 Popis odborného zařazení studenta 

Odbornou praxi jsem vykonával v prostorách vývojového centra firmy Continental 

Automotive Czech Republic s.r.o. v Ostravě – Hrabové.  

Bylo mi přiděleno pracoviště a hardwarem nutný k vykonání mé bakalářské praxe. Mezi prvky 

hardwaru patřilo hlavně ultrazvukové čidlo pro měření výšky hladiny a koncentrace urea kapaliny, 

dále pak periferie k simulaci dat a komunikaci s čidlem. Během praxe jsem pracoval na svém osobním 

notebooku vybaveném školní licencí programu LabVIEW.  K dispozici mi byl i osciloskop Agilent a 

veškeré mé problémy jsem mohl kdykoliv řešit s kolegy. 

 

2.1 Seznam úkolů a popis jejich časové náročnosti 

 

Téma: 

 Řízení a vizualizace simulovaných dat měření ultrasonického senzoru v programu LabVIEW 

- Analýza systému pro simulaci měřených ultrasonických dat 

- Návrh způsobu řízení systému pro simulaci měřených ultrasonických dat 

- Návrh vizualizace systému pro simulaci měřených ultrasonických dat 

- Implementace navrţeného řešení v programu LabVIEW 

- Verifikace a testování 

- Zhodnocení dosaţených výsledků 

 

Úkoly: 

 

1. Vytvoření GUI pro ASIC simulátor (moţnost nastavení průběhu teplot, runtime, amplitudy 

atd., které budou simulovány). 

2. Vytvoření vizualizace pro OWI reader (třídění příkazů a dat, zobrazení do grafů, logické 

třízení, logování). 
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Tabulka 1 Časové rozdělení úkolů 

Seznam úkolů Počet dní 

Seznámení s pracovištěm, školení bezpečnosti a vnitřní předpisy 2 

Představení témat 1 

Obdrţení hardware, hardware přizpůsobení, instalace potřebného softwaru 2 

ASIC simulátor   

Seznámení s problematikou čidla a dodanými VI 3 

Vytvoření sdruţených kontrolních VI 2 

Struktura programu 1 

Implementace přepočtových VI 1 

Vytváření GUI 5 

OWI reader   

Problematika komunikace po sběrnici 3 

Vytvoření struktury 2 

Třídění dat 2 

Logování dat 1 

Vytváření GUI 4 

Úprava struktury výpisu 2 

Spojení aplikací   

Vytvoření struktury 2 

Implementace ovladačů a podprogramů 2 

Ladění aplikace 3 

Kontrolní funkce ASIC simulátoru 2 

Vytváření interní dokumentace 4 

Vytváření finální bakalářské zprávy 6 

 

* 1 den = 8 pracovních hodin   
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3 Zvolený postup řešení 

Z důvodů utajení firemního tajemství společnosti Continental Automotive Czech Republic 

s.r.o. je kapitola 3 označena jako neveřejná, dále jsou i všechny přílohy neveřejné.  

3.1 Teoretický rozbor problému 

 

3.1.1 Ultrasonický senzor 

 

3.1.2 Hardwarová konfigurace senzoru 

 

3.1.3 Úprava hardwarové konfigurace k testovacím účelům 

 

3.1.4 Komunikační vrstva 

 

3.1.4.1 Komunikační protokol 

3.1.4.2 Datový paket ASIC simulátoru 

3.1.4.3 Datový paket OWI sběrnice 

 

3.1.5 Hardware 

 

3.1.6 Software 

 

3.2 Návrh a realizace programu pomocí LabVIEW 

3.2.1 Hardware přizpůsobení  

3.2.1.1 ASIC simulátor 

3.2.1.2 OWI reader 
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3.2.2 Připojení 

3.2.2.1 Sekvence navázání komunikace ASIC simulátoru 

 

3.2.3 Graficky uživatelské rozhraní ASIC simulátoru 

3.2.3.1 Záložka Set / Get Value 

 

3.2.4 Graficky uživatelské rozhraní OWI readeru 

3.2.4.1 Výpis  RAW dat 

3.2.4.2 Výpis strukturovaných dat 

 

3.2.5 Struktura programu 

3.2.6 Strom programu 

3.2.7 Hlavní program 

 



 

Zhodnocení dosaţených výsledků 

 

- 17 - 

 

4 Zhodnocení dosažených výsledků 

Mým prvním úkolem bylo vytvořit ovladače a aplikace pro ovládání ASIC simulátoru a 

vizualizaci dat OWI sběrnice. Po seznámení se s problematikou komunikace a strukturou dat 

zasílaných po sběrnici jsem vytvořil základní ovladače pro komunikaci se zařízeními. Dále bylo nutné 

vytvořit funkce k přepočtu informací ze strojové formy do reálných hodnot, které jsou pro testování a 

vizualizaci mnohem přívětivější. Z dílčích částí uţ poté bylo jednoduché vytvořit jednotlivé aplikace. 

Po dokončení obou aplikací nastala další část mého úkolu a to spojení obou aplikací do jedné, 

která současně umí data simulovat, číst a vizualizovat. Aplikace umoţňuje mimo základní čtení 

příkazů ze sběrnice i sofistikovanou formu třídění dat, která je uţivatelsky přívětivější neboť uţivatel 

vidí měřená data a jejich přepočty na reálné jednotky. Aplikace byla dále doplněna i funkcí kontroly 

čtených dat, kdy porovnává čtená data s hodnotami vloţenými do simulace. 

Vytvořená aplikace můţe slouţit k ověřování jednotlivých specifikací čidla.  Ovladače, 

základní přepočty a podprogramy můţou být dále vyuţity k rozšíření aplikace o další funkce, 

popřípadě být pouţity v testovacích procesech firmy. 
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5 Závěr 

Díky odborné praxi jsem se seznámil s prostředím firmy Continental s.r.o., jejími zaměstnanci 

a procesy vyuţívanými při vývoji moderních automobilových senzorů. Osvojil jsem si prací 

s programovacím prostředí LabVIEW a programování v oblasti komunikace se zařízeními. 

Mnou vytvořená aplikace bude dále vyuţívána pro potřeby firmy. Pro její další rozšiřitelnost 

by však bylo vhodné přepracovat strukturu programu do více paralelně běţících části, coţ by 

umoţňovalo její větší rozšiřitelnost. Nevýhodou tohoto řešení je však celkové znepřehlednění chodu 

aplikace. 

Absolvování praxe mi dalo spoustu nových zkušeností. Kromě rozšíření obecných znalostí v 

programování jsem si značně rozšířil obzory při programování v prostředí LabVIEW. Díky tomu, ţe 

mé pracoviště bylo v blízkosti zaměstnanců firmy, měl jsem také moţnost nahlédnout do práce 

zaměstnanců na velkých projektech a udělat si tak všeobecnou představu o rozsáhlosti těchto projektů 

a nutnosti jednotlivých fází, jak vývoje, tak i testování. Celková problematika spojená s  testováním 

softwaru mě zaujala tak, ţe bych se tomuto směru rád věnoval i v budoucnu. 

 

5.1 Teoretické a praktické znalosti získané v průběhu studia uplatněné 

v průběhu praxe 

Během odborné praxe jsem vyuţil zkušenosti z předmětů číslicová a mikroprocesorová 

technika, dále pak všeobecné základy programovaní při rozšiřování mých zkušeností s programování 

v prostředí LabVIEW, kde jsem nabyl zkušeností s řešením reálných problémů. 

 

5.2 Znalosti či dovednosti scházející v průběhu odborné praxe 

Při průběhu praxe mi chyběly znalosti v oblasti programování v programu LabVIEW, neboť 

výuka předmětu na dané úrovni probíhala aţ ke konci posledního semestru. Jako další nedostatek bych 

vyzdvihnul nedostatky v anglickém jazyce. 
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