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Abstrakt 

 Zdroje nepřetržitého napájení (UPS) slouží k bezporuchovému provozu důležitých 

zařízení, která jsou závislé na dodávce elektrické energie. Žádný poskytovatel elektrické energie 

nedokáže uživateli zaručit nepřetržitou dodávku elektrické energie bez napěťových výkyvů. 

Mnohá zařízení, zejména například výpočetní technika, jsou poměrně citlivá na kolísání a rušení 

na napájecím napětí a proto se spoléhají na UPS, aby tyto nežádoucí vlivy kompenzovaly. 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem plně automatizovaného testovacího systému 

pro testování nejen základní funkčnosti UPS, ale i testování reakce UPS na nepředvídatelné 

výkyvy na napájecí síti pomocí simulace těchto průběhů. Norma IEC 62040-3 [4] se zabývá 

problematikou testování UPS. Diplomová práce vychází z  normy [4] jen částečně. Důraz byl 

kladen na testování chování UPS v obvyklých provozních situacích. 

Klíčová slova 

UPS, testování UPS, krátkodobé poklesy a zvýšení napětí, automatizovaný testovací systém, 

LabVIEW, VISA, SCPI 

Abstract 

Uninterruptable power supplies (UPS) are used to smooth operation of relevant devices, 

which are dependent on electrical power supply. No provider of electricity can guarantee a 

continuous supply of electrical energy without voltage fluctuations. So many devices, especially 

computers, are quite sensitive to fluctuations and noise on the supply voltage and therefore they 

rely on the UPS that should compensate these undesired effects.   

This thesis deals with a fully automated test system for testing basic functionality of the 

UPS and also testing of its reactions to unpredictable fluctuations in the power network. IEC 

62040-3 [4] deals with the UPS testing. This thesis is based on [4] only partly. Emphasis was 

put on testing UPS behavior under usual operating conditions. 

Key words 

UPS, UPS testing, voltage dips and swells, automated test system, LabVIEW, VISA, SCPI  
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je navrhnout automatizované testovací pracoviště pro 

testování UPS záložních zdrojů napětí. Jako základní komponenta systému byl vybrán 

programovatelný výkonový napájecí zdroj / analyzátor 6834B od firmy Agilent Technologies. 

Tento zdroj umožňuje provádět celou řadou pokročilých funkcí (viz kapitola 2), avšak 

jeho zásadním nedostatkem pro generování složitých průběhů je jeho ovládání. K ovládání 

přístroje je uživateli k dispozici pouze sada multifunkčních tlačítek, dva otočné knoflíky (pro 

nastavení napětí a frekvence) a jednořádkový alfanumerický fluorescenční displej s funkčními 

identifikátory (viz obrázek 1.1), které ovládání značně znesnadňují a nastavení pokročilejších 

funkcí je zde velmi komplikované a zdlouhavé, jelikož i pro nastavení poměrně základních 

operací je zapotřebí několika sousledných akcí. Celkově lze říci, že uživatelské rozhraní je 

poplatné době vzniku tohoto jinak špičkového zařízení. 

Zdroj však nabízí možnost vzdáleného ovládání pomocí rozhraní GPIB nebo sériového 

rozhraní RS-232. Pomocí těchto rozhraní lze přístroj ovládat za použití SCPI příkazů. Pro 

vzdálené ovládání zařízení je nejvhodnější využití koncepce virtuální instrumentace, tedy 

vytvoření softwarových čelních panelů a přístrojových ovladačů ve vývojovém prostředí 

LabVIEW od firmy National Instruments. Tato koncepce umožňuje vytvořit přehledné a 

pohodlné uživatelské prostředí za pomocí již předem vytvořených grafických prvků (např. 

grafy, indikátory, přepínače, knoflíky). Výsledkem je pak tedy měřicí přístroj, který nabízí 

mnohem lepší přehlednost, flexibilitu a komfort ovládání, navíc je software do značné míry 

modulární, tedy lze využívat a sjednotit do přehledného celku pouze ty funkce, které jsou pro 

danou aplikaci relevantní, např. právě při návrhu testovací aplikace pro záložní zdroje UPS. 

 

Obr. 1.1 : Ilustrační obrázek zdroje Agilent 6834B 

V první části této diplomové práce je popsán zdroj Agilent 6834B a jeho možnosti, tedy 

jeho integrované funkce a možnosti využití. Dále je nastíněna technická problematika ovládání 

zdroje pomocí programu LabVIEW, je popsán návrh softwarových čelních panelů pro ovládání 

zdroje a návrh aplikace pro testování UPS záložních zdrojů. 
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2. Popis napájecího zdroje/analyzátoru Agilent 6834B 

Zdroj Agilent 6834B je trojfázový napájecí zdroj / analyzátor, který umožňuje velmi 

přesné generování a měření střídavého napětí, proudu a výkonu. Umožňuje věrně simulovat 

neočekávané situace na napájecí síti, jako jsou například výpadky napájení, propady napětí atp. 

Tento střídavý zdroj je složen ze tří základních funkčních bloků, jak je znázorněno na 

obrázku 2.1. Funkční generátor vytváří průběh s nastavitelným tvarem, amplitudou, frekvencí a 

fází. Výkonový zesilovač poté zesiluje tento průběh, aby byl zajištěn dostatečný výkon i pro 

náročné aplikace, může generovat průběhy o celkovém výkonu až 1500 VA při trojfázovém 

režimu a 4500 VA při jednofázovém režimu. Měřicí část pak zajišťuje funkce od prostého 

měření efektivní hodnoty až po FFT analýzu průběhu.  

 
Obr. 2.1 : Zjednodušené blokové schéma zdroje 

Zdroj umožňuje sestavit požadovaný průběh z předdefinovaných průběhů (sinusový 

průběh, obdélníkový průběh, omezený sinus), nebo si nadefinovat svůj vlastní průběh (viz 

obrázek 2.2). 

 

Obr. 2.2 : Volitelné průběhy napětí zdroje 
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U nadefinovaných průběhů má pak uživatel možnost nastavovat vlastnosti jako jsou: 

 Efektivní hodnota střídavého napětí 

 Frekvence, fáze 

 Různé druhy zkreslení 

 Rychlost náběhu pro napětí a frekvenci 

 Hodnota proudového omezení 

Při analýze průběhů pak zdroj umožňuje provádět následující měření: 

 Střídavou (AC) efektivní hodnotu napětí a AC+DC efektivní hodnotu napětí 

 Střídavou (AC) efektivní hodnotu napětí, AC+DC efektivní hodnotu proudu a 

měření špičkového proudu 

 Činný, jalový a zdánlivý výkon 

 Okamžité průběhy napětí a proudu 

 Amplitudové a fázové spektrum napětí a proudu 

Zdroj ve funkci generátor má čtyři nastavitelné režimy výstupního průběhu. Jak je 

znázorněno na obrázku 2.3, je to fixní mód (Fixed), při kterém je nastavena efektivní hodnota 

průběhu a ta zůstává konstantní, dokud nedojde ke změně průběhu. Další možností je schodový 

mód (Step), kdy je udržována konstantní hodnota efektivní napětí až do doby, kdy přijde 

spouštěcí impuls (trigger), poté se změní na jinou (přednastavenou) úroveň napětí. V pulzním 

módu (Pulse) se po příchodu spouštěcího pulzu objeví na výstupu pulz s nastavenými úrovněmi 

napětí, délkou periody i šířkou pulzu. Je zde možno nastavit konkrétní počet pulzů nebo 

cyklické opakování. Posledním módem je soupis sousledných akcí (List). V tomto módu 

můžeme nastavit pro každý jednotlivý časový úsek signálu parametry jako efektivní hodnotu 

napětí, délku trvání, rychlost náběhu napětí a frekvence. Výsledkem je pak průběh téměř 

libovolného tvaru. 

 

Fixed Step Pulse List 

 

Obr. 2.3 : Znázornění režimů nastavení výstupního průběhu zdroje 
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Pro potřeby synchronizace přechodových dějů nebo měření má zdroj k dispozici tři 

druhy spouštěcích (trigger) signálů: 

1) Příchod spouštěcího signálů od 

externího zařízení 

 
2) Spouštěcí signál je generován 

zdrojem, signál je pak použit 

k synchronizaci externího 

zařízení 
 

3) Spouštěcí signál je použit z 

komunikační sběrnice, tedy 

synchronizuje zdroj i externí 

zařízení  
 

Tab. 2.4 : Typy spouštěcích impulzů (trigger) 

Zdroj je samozřejmě také vybaven několika ochrannými prvky: 

 Ochranou proti přepětí 

 Ochranou proti nadproudu 

 Ochranou při výkonovém přetížení 

 Ochranou při přehřátí 

 Reakce na definované externí události 

2.1.   Integrované funkce zdroje Agilent 6834B 

Zdroj má velmi bohatou nabídku funkcí. Řada z nich díky komplikovanému ručnímu 

ovládání ani nemůže být využita, nebo jen velmi obtížně. Plnou funkční kapacitu zdroje lze 

využít pouze při programování pomocí SCPI příkazů (resp. při použití přístrojového driveru). 

Funkce zdroje lze rozdělit do několika logických skupin podle skupin SCPI příkazů: 

 Kalibrační funkce - umožňují provádět aktivaci/deaktivaci kalibračního módu, 

změnu kalibračního hesla, kalibraci výstupní úrovně napětí a proudu a ukládání 

nových kalibračních konstant do permanentní paměti. 

 Přístrojové funkce - umožňují přepínat mezi jednotlivými fázemi trojfázového 

zdroje 

 Zobrazovací funkce - umožňují ovládat zobrazení na displeji čelního panelu zdroje 

 Měřící funkce (pole) – umožňují naměření pole hodnot obsahujících naměřená 

data okamžitého průběhu napětí a proudu, nebo fázové a amplitudové spektrum 

napětí a proudu, při měření je snímáno 4096 vzorků 

 Měřící funkce (proudu) – umožňují měření proudu a parametrů s ním 

souvisejících (DC, AC, AC+DC, THD, IMAX, činitel výkyvu, amplituda a fáze N-té 

harmonické, proud na N fázi atp.) 
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 Měřící funkce (napětí) – umožňují měření napětí a parametrů s ním souvisejících 

(DC, AC, AC+DC, THD, amplitudu a fázi N-té harmonické) 

 Měřící funkce (výkonu) – umožňují měření výkonových veličin (činný, jalový, 

zdánlivý výkon, výkon DC složky, účiník, celkový trojfázový výkon) 

 Měřící funkce (frekvence) – umožňuje měření frekvence 

 Funkce nastavení výstupu – umožňují nastavení hlavního výstupu (režim on/off, 

ochrany výstupu atp.), signálového výstupu (spouštěcí TTL úrovně atp.) 

 Funkce nastavení vstupu – umožňují nastavovat měřící rozsahy, počet vzorků a 

trvání sběru dat nebo výběr okenní funkce pro harmonickou analýzu 

 Výstupní funkce (proudu) – umožňují nastavení výstupních hodnot proudu (Irms, 

Imax, proudové omezení), úrovně před a po příchodu spouštěcího impulzu, 

rychlosti náběhu a přechodového módu (fix, step, pulse, list) 

 Výstupní funkce (frekvence) – umožňuje nastavení výstupních hodnot frekvence, 

módu přechodu, úrovně před a po příchodu spouštěcího impulsu a rychlosti náběhu 

 Výstupní funkce (tvaru) – umožňuje nastavit tvar výstupní funkce (sinus, 

obdélníkový průběh, omezený sinus, uživatelsky definovaný průběh), přechodový 

mód, tvar před a po příchodu spouštěcího impulsu, úroveň omezení sinusového 

signálu (při nastaveném průběhu omezený sinus) 

 Výstupní funkce (list) – umožňuje nastavit komplexní sekvenci rychlých a 

přesných změn na výstupu včetně možnosti synchronizace s externími nebo 

interními událostmi. Lze uložit až 100 sekvencí a lze nastavit určitý počet 

opakování nebo cyklické opakování 

 Výstupní funkce (fáze) – umožňuje nastavení výstupních hodnot frekvence, módu 

přechodu, úrovně před a po příchodu spouštěcího impulzu 

 Výstupní funkce (pulzní) – umožňuje definovat parametry průběhu v pulzním 

režimu jako je šířka pulzu, délka periody, počet opakování a cyklické opakování 

 Výstupní funkce (napětí) – umožňuje nastavení výstupních hodnot napětí (Urms, 

napěťový limit), úrovně před a po příchodu spouštěcího impulzu, napěťového 

rozsahu, rychlosti náběhu a přechodového módu (fix, step, pulse, list) 

 Stavové funkce – umožňuje operace se stavovými registry zdroje, zdroj má celkem 

pět registrů (condition, event, enable, PTR filter, NTR filter) 

 Systémové funkce – umožňuje zasílat příkazy na systémové úrovni (přepínaní do 

lokálního/dálkového režimu, vyčtení interních chyb atp.) 

 Funkce tvorby uživatelských funkcí – umožňuje nadefinovat, ukládat a mazat 

uživatelem definované průběhy, tyto mohou mít rozlišení až 1024 vzorků 

 Spouštěcí funkce (trigger) – umožňuje definovat spouštěcí funkce (povolení 

trigger, doba prodlevy po příchodu spouštěcího pulzu, zdroj signálu - externí, 

interní, bus a inicializovat spouštěcí pulz) 

 Obecné příkazy – obsahuje obecné příkazy jako reset, identifikace zařízení, self-

test, uložení aktuálního stavu zařízení, obnovení uloženého stavu atp. 
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2.2.   Možnosti využití zdroje Agilent 6834B 

Zdroj Agilent 6834B má široké možnosti generování a analýzy střídavých průběhů. Používá 

se tedy zejména k testování, např. testování záložních zdrojů UPS, výkonové analýzy, testování 

účinnosti transformátorů a střídavých zdrojů, testování bezpečnosti transformátorů a testování 

odolnosti elektrických zařízení na výpadky a rušení střídavého napájení. 

2.2.1. PŘÍKLADY APLIKACÍ POUŽITÍ ZDROJE AGILENT 6834B 

Dále jsou uvedeny některé případy aplikací, ve kterých je možné zdroj využívat. 

Většinou jde o procesy simulace, měření a testování, kde je velice užitečné tyto procedury 

automatizovat. 

Simulace výpadků na střídavé napájecí sítí – schopnost spínaných napájecích zdrojů udržet 

stabilní výstupní napětí při přítomnosti poruchy na napájecí síti je nezbytně důležitá pro své 

konečné užití. Pokud je spínaný zdroj určen například pro instalaci do počítače, změny na 

střídavé napájecí síti mohou vést například k nečekané ztrátě dat anebo výpadku systému. 

K simulaci vlivu těchto rušení napájecí sítě na chod spínaného zdroje můžeme použít právě 

zdroj Agilent 6834B. 

Provádění měření dle normy ČSN EN 61000-3-2:2001 – je měření, které kontroluje rušení 

v střídavé napájecí síti, konkrétně harmonická analýza proudu. Připojením domácích spotřebičů 

a jiných elektrických zařízení ke střídavé síti 230 V / 50 Hz vyvolá na napájecí síti rušení 

v podobě harmonických složek proudu. Tato norma vymezuje množství rušivých složek ve 

střídavém napájení tak, aby nedocházelo k ovlivňování dalších spotřebičů. Díky funkcím zdroje 

může generovat tyto průběhy a provádět i harmonickou analýzu signálu. 

Simulace nárazového (zapínacího) proudu – spínané napájecí zdroje jsou běžně používány 

v mnoha elektronických zařízeních. Tyto zdroje obvykle mají na vstupu kondenzátory, které 

způsobují velký špičkový odběr proudu při zapnutí. Velikost tohoto proudu je závislá na fázi 

napětí střídavé sítě v momentu zapnutí zdroje. Nastavení přesných průběhů a časová 

synchronizace zdroje umožní testování vstupních obvodů spínaného zdroje i pro případy 

nejvyšších možných hodnot zapínacího proudu. 

Generování uživatelem definovaných průběhů – vytváření uživatelem definovaných průběhů 

je velmi užitečná funkce pro simulování rušení střídavé napájecí sítě, která jsou ojedinělá pro 

prostředí, v němž dané testované zařízení bude provozováno.  
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3. Vytváření softwarového čelního panelu pomocí 

přístrojových ovladačů 

Jak již bylo popsáno v úvodu, hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit softwarový 

čelní panel, který nahradí těžkopádné manuální ovládání zdroje Agilent 6834B a navíc také 

umožní ve větší míře využívat bohatou zásobu funkcí, které tento zdroj nabízí. Vytvoření 

softwarového čelního panelu umožní nejen přehlednější a flexibilnější ovládání, ale umožní také 

automatizovat jednotlivé činnosti tak, aby přístroj prováděl efektivně požadovaný úkol, např. 

testování UPS záložních zdrojů. Koncepce virtuálního měřicího přístroje přináší výhody také 

v tom, že měřená data lze v počítači nadále zpracovávat, uchovávat a generovat z nich praktické 

výstupy ve formě protokolů nebo reportů. Virtuální měřicí systém vznikne propojením měřicího 

hardwaru s počítačem, na kterém je software, který nám umožní snadno modifikovat a vytvářet 

měřicí aplikace. Jedním z  vývojových prostředí pro tento typ aplikace je i software americké 

firmy National Instruments LabVIEW. 

 

Obr. 3.1 : Ilustrační obrázek koncepce virtuálního měřicího přístroje 

3.1.   LabVIEW 

Software LabVIEW je graficky orientované prostředí, které umožňuje navrhovat a vyvíjet 

testovací, měřicí a řídicí aplikace. Ačkoli se zde programuje pomocí grafického programovacího 

jazyka „G“, tento programovací jazyk nabízí plnohodnotnou náhradu konvenčních textových 

jazyků, umožňuje provádět běžné programovací struktury jako cykly, větvení, podmínky. 

Umožňuje práci s širokou škálou datových typů a má bohatou nabídku knihoven a funkcí pro 

práci s měřícím hardwarem, komunikačními moduly, akčními členy atp. Velkou výhodou je 

bohatá nabídka prvků grafického uživatelského rozhraní, jako jsou grafy, indikátory, tlačítka, 

otočné knoflíky, díky kterým lze velmi snadno vytvářet přehledné aplikace vhodné pro 

průmyslové měřící aplikace. 
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Každý virtuální měřicí přístroj vytvořený v programu LabVIEW se skládá ze dvou hlavních 

částí. Z čelního panelu (Front panel) a blokového diagramu (Block diagram). Čelní panel 

představuje komunikační prostředek s uživatelem – grafické uživatelské rozhraní a blokový 

diagram slouží k programování, tedy propojování grafického kódu. Každá ikona (vi) 

v blokovém diagramu představuje jakoby určitou funkci v analogii s klasickými textovými 

jazyky a tyto ikony se navzájem propojují různými vodiči, které představují datové typy. 

Výsledkem je pak struktura grafického kódu s jasně definovaným datovým tokem. 

 

Obr. 3.2 : Ilustrační obrázek čelního panelu a blokového diagramu 

3.2.   Komunikační rozhraní (HW) 

K tomu, abychom mohli přístroj ovládat vzdáleně pomocí PC, potřebujeme zvolit mezi 

počítačem a přístrojem určité komunikační rozhraní. Obvykle jsme omezeni na typ 

komunikačního rozhraní, kterým je přístroj vybaven. Lze samozřejmě také využívat převodníků 

pro některá rozhraní (USB/RS232). 

Nejobvyklejší komunikační rozhraní používané pro samostatné zařízení jsou: 

3.2.1. GPIB (IEEE 488)  

GPIB je 8-bitové paralelní komunikační rozhraní s rychlostí přenosu až 8 Mb/s. Na 

sběrnici může být propojeno až 15 zařízení a maximální délka kabelu je omezena na 20 metrů. 

Při požadavcích na větší délku kabelu lze ale použít zesilovače (extendery), které umožní 

prodloužit délku až na 1000 m. 

Funkční jednotky měřicího systému se mohou nacházet v těchto rolích: mluvčí, 

posluchač a kontrolér. Aby se v těchto rolích mohly nacházet, musí tomu odpovídat povaha 

jejich předpokládané činnosti, musí být pro tuto činnost vybaveny příslušnými stykovými 

funkcemi, svou konstrukcí a nakonec musí být pro tuto roli adresovány, tj. vyzvány k této 

činnosti. 
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V daném okamžiku může být jen jedna jednotka v roli mluvčího, posluchačů může být i 

několik. Také v daném okamžiku může být jen jeden kontroler, který má možnost vysílat 

zprávy a tím určovat mluvčího a posluchače na sběrnici. Funkce kontroléru může být také 

předávána, ale pak musí existovat systémový kontroler, který má prioritní právo kdykoliv 

převzít funkci kontrolera. 

Jelikož zdroj Agilent 6834B nabízí dvě možnosti komunikačního rozhraní – GPIB a 

RS232, bylo vybráno rozhraní GPIB, protože umožňuje podstatně rychlejší a komunikaci. GPIB 

rozhraní však má téměř výhradně pouze průmyslové využití a není tedy implementováno do 

klasických PC, tak jako v případě USB, RS232 nebo Ethernetu, a proto bylo potřeba doplnit PC 

rozšiřující PCI kartou s rozhraním GPIB. 

 

Obr. 3.3 : Rozšiřující karta s GPIB rozhraním NI PCI-GPIB+ 

3.2.2. SÉRIOVÉ ROZHRANÍ (RS232)  

RS232 je rozšířené a levné řešení pro komerční i průmyslové účely. RS232 bylo ještě 

do nedávné doby součástí většiny starších PC a notebooků. Stále se dají poměrně levně zakoupit 

např. rozšiřující porty do PCI sběrnice nebo konvertory USB/RS232. Na rozdíl od GPIB, s 

rozhraním RS232 lze propojit pouze dvě vzájemně komunikující zařízení. RS232 má však 

relativně malou přenosovou rychlost. 

Standard RS232 definuje asynchronní sériovou komunikaci pro přenos dat. Pořadí 

přenosu datových bitů je od nejméně významného bitu (LSB) po bit nejvýznamnější (MSB). 

Počet datových bitů je volitelný, obvykle se používá 8 bitů, lze se také setkat se 7 nebo 9 bity. 

Logický stav „0“/„1“ přenášených dat je reprezentován pomocí dvou možných úrovní napětí, 

které jsou bipolární a dle zařízení mohou nabývat hodnot ±5 V, ±10 V, ±12 V nebo ±15 V. 

Nejčastěji se používá varianta při které logické hodnotě 1 odpovídá napětí −12 V a logické 

hodnotě 0 pak +12 V. Základní tři vodiče rozhraní (příjem RxD, vysílání TxD a společná zem 

GND) jsou doplněny ještě dalšími, sloužícími k řízení přenosu (vstupy DCD, DSR, CTS, RI, 

výstupy DTR, RTS). Ty mohou a nemusí být používány (zapojeny), nebo mohou být použity 

pro napájení elektronických obvodů v zařízení, jako je například počítačová myš. Výstupní 

elektronika je vybavena ochranou proti zkratu, kdy po překročení proudu 20 mA proud již dále 

neroste. 
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3.2.3. DALŠÍ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ROZHRANÍ 

Jelikož zdroj Agilent je vybaven pouze rozhraním GPIB a RS-232, další rozhraní už 

nejsou relevantní pro potřeby této diplomové práce a proto je uveden pouze jejich stručný 

přehled: 

USB – Ačkoli je USB původně navrženo pro PC periferie, jeho rychlost (specifikace USB 2.0 - 

Hi-Speed mód dosahuje rychlosti datového přenosu až 480 Mb/s tj. 60 MB/s), široká dostupnost 

a jednoduchost použití umožnila jeho využití i v přístrojové komunikaci. Má však i své 

nedostatky. USB kabel není příliš odolný proti rušení, a tedy ani vhodný pro průmyslové 

využití, maximální délka kabelu je pouze 30 m a USB konektor nepoužívá žádný jistící 

mechanismus pro upevnění k zařízení, což může způsobit jeho nechtěné odpojení. 

Ethernet – je hojně využíván nejen v průmyslu, ale také v komerční sféře. Dosahuje velmi 

vysoké přenosové rychlosti až 1 Gb/s (1000BASE-T). Největší výhodou ethernetu je možnost 

připojení do sítě s ostatními počítači nebo přímo k internetu, což nabízí velké možnosti 

publikování a ukládání dat. Nevýhodou Ethernetu je jeho nedeterminističnost, která může být na 

závadu při potřebě přesné časové synchronizace. 

Bezdrátová komunikace – je technologií, která se v poslední době nejrychleji rozvíjí. 

Nejrozšířenějším standardem je Wi-Fi (IEEE 802.11) s maximální přenosovou rychlostí 54 

Mb/s. Dalšími často používanými průmyslovými standardy jsou Bluetooth a ZigBee. Největší 

výhodou bezdrátové komunikace je skutečnost, že ke komunikaci není třeba používat kabeláž. 

3.3.   Komunikační rozhraní (SW) 

V měřící a testovací technice se v posledních letech technologie neobvykle rychle zlepšují a 

obměňují. Kdybychom chtěli využívat stále nejnovějších technologií nebo pracovat na větším 

množství různých hardwarových platforem, museli bychom stále obnovovat celý software podle 

toho, s jakou platformou pracujeme. Velkým zjednodušením v této oblasti je používání vrstvené 

architektury. Tato se pak stará o interakci s různými hardwarovými platformami a umožňuje 

nám tedy jednoduše integrovat do měřícího systému zařízení komunikujících na různých 

komunikačních sběrnicích. 

Aplikace v LabVIEW 

Přístrojový ovladač 

VISA 

Operační systém 

Komunikační sběrnice 

Přístroj 

Obr. 3.4 : Znázornění vrstvené architektury 

3.3.1. PŘÍSTROJOVÉ OVLADAČE 

Obecně platí, že použití přístrojového ovladače je nejefektivnější způsob komunikace 

s přístrojem, jelikož přináší značnou časovou úsporu. Přístrojový ovladač je knihovna obsahující 
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množinu funkcí (vi), umožňujících ovládat příslušné zařízení. Jelikož nabízí modulární funkce 

vyšší úrovně, které umožňují provádět konkrétní akci na zařízení jako např. měření 

amplitudového spektra, nastavení určitého průběhu atp., je programování jednodušší a rychlejší 

bez nutnosti znalosti programování na nižší úrovni a specifik komunikačního protokolu 

použitého rozhraní. K identifikaci přístrojů a zadání komunikačního rozhraní používá uživatel 

syntakticky jednoduchého instrument deskriptoru. Přístrojové ovladače jsou pro mnoho typů 

zařízení k dispozici ke stažení přímo z webových stránek společnosti National Instruments. 

Přístrojové ovladače se dělí na dva typy v závislosti na požadavcích, které máme při 

tvorbě řídicích a měřicích aplikací: Plug&Play a IVI ovladače. 

Plug&Play – v roce 1993 byla založena VXI Plug&Play System Alliance, která sdružuje 

světové výrobce měřicí techniky. Přístrojové ovladače využívají specifikace VXI Plug&Play. 

Díky knihovnám standardu VISA (vysvětleno dále) pak můžeme přístrojový ovladač používat 

nezávisle na typu komunikačního rozhraní. Plug&Play přístrojové ovladače představují 

množinu funkcí, které přímo použít ve zdrojovém kódu aplikace v LabVIEW. 

 

Obr. 3.5 : Přístrojový ovladač pro zdroj Agilent 6834B 

IVI (Interchangeable Virtual Instruments) – jsou přístrojové ovladače, které využívají 

skutečnosti, že jednotlivé přístroje používané v měřicí a testovací technice jsou si v zásadě 

velmi podobné, pokud je rozdělíme do několika kategorií. Organizace IVI foundation 

definovalo těchto osm kategorií: digitální multimetry, osciloskopy, generátor průběhů, 

přepínače, výkonové analyzátory, spektrální analyzátory a RF signálové generátory. Pokud tedy 

nepotřebujeme využívat specifických funkcí daného zařízení, jsou IVI ovladače 

nejpohodlnějším řešením. 

3.3.2. VISA 

S narůstajícím počtem typů komunikačních rozhraní se stávalo stále potřebnějším 

vytvořit softwarovou vrstvu, která by skrývala rozdíly mezi různými rozhraními. To se podařilo 
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sdružení VXI plug&play System Alliance, které vyvinulo vrstvu Virtual Instrument Software 

Architecture (VISA).  

Jelikož VISA používá jednotné aplikační rozhraní (API) pro přístrojovou komunikaci, 

není potřeba znovu vytvářet nový software při přechodu na jiné komunikační rozhraní. V dnešní 

době VISA definuje aplikační rozhraní pro zařízení komunikující pomocí GPIB, RS232, USB, 

Ethernetu, PXI a VXI rozhraní. Uživatelé tedy mohou vytvořit aplikaci pro zařízení, které je 

připojeno přes kteroukoli z těchto sběrnic, jelikož vždy pracuje se stejným API. Pokud tedy 

máme vytvořenou aplikaci pro ovládání přístroje a přístroj je řízen přes sběrnici GPIB, jediné co 

je nutné udělat pro přechod na Ethernet, je změna inicializačního textového retězce (instrument 

descriptoru). 

 

Obr. 3.6 : Princip vrstvy VISA 

3.3.3. STANDARD PŘÍKAZŮ SCPI 

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) je programovací jazyk pro 

programování přístrojových funkcí pomocí rozhraní GPIB. Příkazy a parametry SCPI se neliší 

pro různé přístroje, jsou vždy shodné pro shodné funkce. Například chceme-li zobrazit nějakou 

hodnotu na displeji zařízení, použijeme příkaz DISPlay, ať už se jedná o střídavý zdroj, nebo 

programovatelný multimetr. 

SCPI rozlišuje dva typy příkazů obecné (common) a skupinové (subsystem). 

 Obecné příkazy nebývají spjaty s konkrétní operací ale s obecnými ovládacími 

funkcemi zařízení, jako je například reset, status a synchronizace. Všechny obecné 

příkazy se skládají ze tří-znaménkového příkazu, kterému předchází hvězdička 

(*RST, *IDN?, *SRE 8) 

 Skupinové příkazy provádějí určitou konkrétní funkci daného zařízení. Jsou 

organizovány do obrácené stromové struktury. 
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4. Popis přístrojového ovladače pro zdroj Agilent 

6834B 

Jak již bylo zmíněno v teoretickém úvodu, přístrojový ovladač se skládá z množiny funkcí (vi). 

Tyto jednotlivé vi reprezentují určitou vlastnost (resp. funkci) zdroje. V této kapitole tedy budou 

popsány jednotlivé části přístrojového ovladače zdroje Agilent 6834B. 

 

Inicializace – slouží k zahájení komunikace se zařízením. Vstupem tohoto vi je 

specifikace adresy (instrument deskriptor), na které se nachází zařízení, se 

kterým se má komunikovat. 

 

Ukončení – toto vi ukončí probíhající komunikaci aplikace s přístrojem. 

 
Nastavení velikosti napětí – pomocí tohoto vi lze nastavit výstupní napětí, 

výstupní mód (fixed, step, pulse, list) a další nastavení spjaté s napětím (např. 

rychlost náběhu). 

 

Nastavení proudu – slouží k nastavení proudového omezení a k povolení ochrany 

proti nadproudu zdroje 

 

Nastavení tvaru průběhu – slouží k výběru výstupního průběhu (sinusového, 

obdélníkového, omezený sinus, uživatelsky definovaná funkce). V případě 

omezeného sinusového signálu lze také nastavit úroveň omezení.  

 
Nastavení frekvence – slouží k nastavení parametrů souvisejících s frekvencí 

signálu (frekvence, rychlost změny frekvence atp.). 

 

Nastavení fáze – slouží k nastavení parametrů souvisejících s fází výstupního 

průběhu. 

 

Výběr fáze – slouží k výběru fáze (L1, L2, L3). 

 

Nastavení napětí – slouží k povolení ochrany proti přepětí a nastavení rozsahu 

výstupního napětí. 

 

Nastavení pulzu – slouží k nastavení doby periody a délky pulzu v případě, že je 

zdroj nastaven do pulzního režimu. 

 

Nastavení režimu list – zde se zadávají parametry jako počet opakování průběhu 

definovaného pomocí listu a délky trvaní jednotlivých položek listu. 

 

Nastavení položek listu – zde se nastavují hodnoty jednotlivých položek listu 

(napětí, frekvence, fáze, rychlost změny napětí, frekvence a tvaru průběhu). 

 

Nastavení spouštěcího pulzu pro měření – slouží k zadání zdroje spouštěcího 

pulzu (interní TTL, externí TTL, po sběrnici). 
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Nastavení spouštěcího pulzu pro výstup – slouží k zadání zdroje spouštěcího 

pulzu, zpoždění po příchodu pulzu a fázové synchronizace. 

 

Nastavení uživatelsky definovaného průběhu – slouží k nadefinování a uložení 

libovolného průběhu. Průběh se může skládat až z 1024 hodnot a do paměti lze 

uložit až 12 různých průběhů. 

 

Měření napětí – slouží k měření napětí, s ním souvisejících veličin, okamžitého 

průběhu napětí a napěťového spektra průběhu. 

 

Měření proudu – slouží k měření proudu, s ním souvisejících veličin, okamžitého 

průběhu proudu a proudového spektra průběhu. 

 

Měření napětí a frekvence – slouží k měření frekvence průběhu, výkonu a s ním 

souvisejících veličin. 

 

Generování spouštěcího impulzu – slouží ke generování spouštěcího impulzu. 

 

Povolení výstupu – slouží k povolení (blokování) výstupu, případně k nastavení 

s tím souvisejících parametrů (zpoždění atp.). 

 

Čtení operačních status bitů – slouží k vyčtení operačních status bitů zdroje. 

 

Čtení status registru zdroje – slouží k vyčtení 11 bitů status registru zdroje. 

 

Uložení a obnovení nastavení – slouží k uložení aktuálního nastavení zdroje a 

jeho případné pozdější obnovení. 

 

Nastavení displeje – slouží k ovládání displeje zdroje (např. zápis textové zprávy 

na displej). 

 

Katalog uživatelsky definovaných průběhů – slouží k vyčtení uložených průběhů. 

 

Čtení error query – slouží vyčtení hlášení o interních chybách zdroje (např. 

překročení povoleného rozsahu atp.). 

 

Self-test – slouží ke spuštění automatického testu zdroje. 

 

Reset – slouží k restartu zdroje. 

 

Konverze pole hodnot na string – slouží k formátování pole číselných hodnot do 

textového řetězce. 

Tab. 4.1: Funkce přístrojového ovladače zdroje Agilent 6834B  
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5. Návrh čelních softwarových panelů pro napájecí 

zdroj / analyzátor Agilent 6834B 

Doposud byl v této práci popsán teoretický rozbor problematiky potřebné pro návrh 

virtuálního měřicího přístroje za pomocí přístrojových driverů. Nyní bude popsán konkrétní 

postup návrhu aplikace virtuálního měřicího přístroje pro zdroj / analyzátor Agilent 6834B. 

Hlavním požadavkem pro tuto aplikaci bylo odstranit obtížnou manuální práci s čelním panelem 

zdroje, tedy vytvoření softwarových čelních panelů, které umožní využívat co nejvíce 

funkčnosti, již zdroj nabízí, a zároveň učinit ovládání uživatelsky přehledné a flexibilní. 

5.1.1. KONCEPT ROZČLENĚNÍ APLIKACE 

Zdroj Agilent 6834B nabízí široké množství kombinací funkcí a nastavení, proto je 

důležité vytvořit koncepci rozvržení prvků čelních panelů tak, aby ovládání bylo přehledné a 

přitom efektivní. Kdyby aplikace byla tvořena pouze jednou obrazovkou s mnoha prvky pro 

indikaci a interakci s uživatelem, ovládání by bylo nepřehledné. Na druhou stranu pokud by se 

aplikace skládala z příliš velkého množství dílčích oken, ovládání by bylo velice složité a 

zdlouhavé. 

Nejvhodnějším řešením je rozdělit čelní panel aplikace na několik celků, mezi kterými 

pak bude možné přepínat pomocí záložek (tzv. Tab control). Každá záložka pak bude obsahovat 

pouze takové prvky uživatelského rozhraní, které uživatel bude pro svou činnost potřebovat. 

Čelní panel virtuálního měřicího přístroje je rozdělen na tyto záložky: 

 Inicializační panel, 

 úvodní panel pro základní operace se zdrojem, 

 panel s prvky pro nastavení průběhů na výstupu zdroje, 

 panel pro kontinuální měření a zobrazení naměřených hodnot, 

 panel pro měření a zobrazení okamžitých hodnot a spekter signálu, 

 panel pro sekvence průběhů na výstupu zdroje, 

 panel pro definování vlastního průběhu a výpadku napájení, 

 

panel s ukázkovou aplikací pro testování záložních zdrojů UPS je samostatnou aplikací a 

bude popsána později. 
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5.1.2. INICIALIZAČNÍ PANEL 

Samotný provoz aplikace bez funkční komunikace se zdrojem Agilent  je bezúčelný a 

zbytečný. Aby měl uživatel po spuštění aplikace možnost poznat, zda je skutečně připojen 

k zařízení a zda je připojen k zařízení správnému (na sběrnici GPIB může být současně 

připojeno až 15 zařízení, tedy i další zdroje, osciloskopy, analyzátory atp.), je na úvodní 

obrazovce zobrazen dialog, který vyzývá uživatele, aby zadal GPIB adresu, kterou má zdroj 

nastavenou jako identifikátor v rámci GPIB sběrnice. Po zadání GPIB adresy je odeslán na 

sběrnici SCPI identifikační příkaz (*IDN?), na který, pokud je na dané adrese připojeno určité 

zařízení, bude zaslána odpověď – identifikační textový řetězec zařízení. Uživatel tedy bude mít 

jistotu, že se připojil ke správnému zařízení v rámci GPIB sběrnice. 

V pravé části obrazovky jsou umístěny prvky čelního panelu, které jsou společné pro 

všechny části aplikace, nebo nějak ovlivňují jejich chod, a jsou tedy zobrazeny po celou dobu 

spuštění aplikace. 

 Tlačítko „Output On/Off“ slouží k povolení (resp. blokování) výstupu na svorkách 

zdroje. Indikátory „error in“ a „error out“ zobrazují systémové hlášení, pokud dojde k nějaké 

chybě při běhu aplikace. Tlačítko „ErrQuery“ a textový indikátor slouží k vyčtení hlášení o 

interních chybách zdroje (např. při zadání požadovaných hodnot mimo rozsah zdroje). 

 

Obr. 5.1 : Inicializační obrazovka 
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5.1.3. PANEL ÚVOD 

V úvodní obrazovce jsou sdruženy ovládací prvky pro základní nastavení zdroje. 

V horní polovině obrazovky je graf pro zobrazení okamžitého průběhu na výstupních svorkách 

zdroje. Je možné vybrat, zda se bude provádět měření na fázi 1, 2, nebo 3. Po stisku tlačítka 

„Provést měření“ se rozsvítí indikátor „Měření probíhá“, aby uživateli bylo zřejmé, že 

požadovaný průběh ještě nebyl přístrojem naměřen a je tedy třeba vyčkat. Samotné měření trvá 

řádově několik vteřin, a tak by uživatel mohl nabýt pocitu, že došlo k nějakému problému při 

chodu aplikace. 

V dolní části obrazovky jsou ovládací prvky pro základní nastavení výstupu. Pro větší 

přehlednost a pochopení možností nastavení parametrů výstupu, jsou jednotlivé ovládací prvky 

rozděleny do čtyř skupin.  

Ve skupině, která je společná pro všechny tři fáze, je prvek pro nastavení frekvence 

výstupního signálu, prvek pro nastavení tvaru signálu (dle průběhů uložených v paměti zdroje). 

Pokud je nastaven jako tvar signálu omezený sinus, pak lze zadat i úroveň omezení (Clip. level). 

Tato hodnota se zadává v procentech jako poměr k velikosti amplitudy výstupního signálu. 

V dalších třech skupinách jsou umístěny ovládací prvky pro nastavení parametrů, které 

se mohou lišit pro každou fázi individuálně. Pro každou z fází tedy můžeme zadat velikost 

efektivní hodnoty výstupního napětí (Urms), fázový posun signálu a proudové omezení. Po 

zadání požadovaných hodnot je nutné kliknout na tlačítko „Nastavit“, aby byly hodnoty nahrány 

a nastaveny do zdroje. Výstup na svorkách zdroje se fyzicky objeví, pokud je zapnuto tlačítko 

v pravém horním rohu obrazovky „Output ON/OFF“. 

 

Obr. 5.2 : Úvodní obrazovka  
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5.1.4. PANEL NASTAVENÍ VÝSTUPU 

Na této obrazovce má uživatel možnost provádět pokročilé nastavení výstupního signálu 

pro jednotlivé fáze. Obrazovka je rozdělena na tři části, pro každou z fází je zde graf (který 

slouží pro ilustraci průběhu, který si uživatel přeje nastavit, aby měl představu, jaký průběh 

získá na výstupu zdroje po nastavení) a množina ovládacích prvků. Stejně jako u základního 

nastavení výstupu lze pro každou fázi nastavit efektivní hodnotu výstupního napětí (Urms), 

fázový posun signálu a proudové omezení (I limit). Dále však také lze vybrat ze tří módů 

průběhu výstupního signálu: 

Při módu Fixed (viz fáze L1 na obrázku …) je nastavena konstantní hodnota efektivní 

hodnoty napětí výstupního signálu a tento průběh zůstává neměnný. 

Při módu Step (viz fáze L2 na obrázku …) je nastavena hodnota Urms jako aktuální 

efektivní hodnota napětí výstupního signálu, avšak po příchodu spouštěcího impulzu se tato 

hodnota skokově změní na hodnotu „Pulse/Step Voltage“. 

Při módu Pulse (viz fáze L3 na obrázku …) se mění hodnota výstupního efektivního 

napětí v pulzním režimu, jak je patrné z grafu. Uživatel má možnost zadat délku periody a šířku 

pulzu, dále také počet pulzů nebo cyklický průběh pulzního režimu. 

V dolní části obrazovky je opět skupina ovládacích prvků, která je společná pro všechny 

tři fáze, tedy tvar signálu (případně úroveň omezení), frekvence signálu. Opět stejně jako u 

předešlé obrazovky je výstup aktivní až po stisknutí tlačítka „Nastavit“ a pokud je stisknuto 

tlačítko pro aktivaci výstupu. 

 

Obr. 5.3 : Obrazovka – Nastavení výstupu 
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5.1.5. PANEL NASTAVENÍ SEKVENCE VÝSTUPU 

Tato obrazovka je nejdůležitější součástí aplikace, umožňuje totiž využívat pokročilé 

funkce střídavého zdroje, které by při ručním ovládání byly velmi obtížně realizovatelné, 

přinejmenším by jejich použití bylo značně komplikované a zdlouhavé. Uživatel má zde 

možnost vytvořit libovolnou sekvenci napěťových průběhů, přičemž množství nastavitelných 

parametrů je velmi bohaté. Takto lze vytvořit a simulovat téměř jakýkoliv průběh z reálné 

praxe. Na obrázku 5.4 je v grafu právě zachycen simulovaný průběh napětí sítě, které je 

ovlivněno proměnlivým odběrem stroje pro lisování pelet. 

 

Obr. 5.4 : Obrazovka – Nastavení sekvence výstupu 

 Nastavování jednotlivých kroků (sekvencí) se koná pomocí nastavovacích prvků nebo 

pomocí editovatelné tabulky. Každý jednotlivý krok celé sekvence představuje jeden řádek 

tabulky a sestává se z těchto parametrů: 

 Doba trvání daného kroku 

 Doba počátku kroku - tento parametr je automaticky dopočítán z předešlých zadaných 

hodnot (součet předešlých dob trvání) tak, aby jednotlivé kroky na sebe přesně 

navazovaly 

 Efektivní hodnota napětí – volitelný parametr, viz rychlost náběhu 

 Rychlost náběhu napětí – toto je volitelný parametr, to znamená, že uživatel má 

možnost si vybrat, zda hodnoty napětí průběhu bude zadávat v hodnotách aktuální 

hodnoty napětí, které průběh dosáhne na konci trvání daného kroku (Urms), hodnota 

strmosti náběhu je pak automaticky dopočtena, anebo bude změny napětí zadávat 

pomocí strmosti (zvyšování, snižování) napětí v daném kroku. Pokud je vybrána tato 
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volba, hodnota Urms napětí na konci kroku je opět automaticky dopočítána. Strmost 

náběhu se zadává v jednotkách  V/s a klesající strmost se zadává záporným číslem. 

Mezi jednotlivými volitelnými parametry se lze přepínat pomocí přepínače na levé 

straně numerických kontrolů. Neaktivní parametr je zašeděn. 

 Hodnota frekvence průběhu v daném kroku – volitelný parametr 

 Rychlost změny frekvence – opět obdobně jako u napětí je i tento parametr volitelný, je-

li vybrána tato možnost, hodnota frekvence je automaticky dopočítávána, je-li zadávána 

hodnota frekvence, rychlost změny frekvence se počítá dle zadané hodnoty frekvence a 

konečné hodnoty frekvence předešlého kroku. Strmost změny se zadává v jednotkách  

Hz/s a klesající strmost se zadává záporným číslem. Mezi jednotlivými volitelnými 

parametry se lze přepínat pomocí přepínače na levé straně numerických ovládacích 

prvků. Neaktivní parametr je zašeděn. 

 Velikost fázového posuvu v daném kroku 

 Proudové omezení průběhu 

 Tvar signálu (dle tabulky průběhů uložené v paměti zdroje) 

Dále je možné nastavit, kolikrát se zadaný průběh má na výstupu zdroje zopakovat. Lze 

zadat buď určitý počet opakování, anebo zvolit cyklický průběh opakování. Posledním prvkem 

nastavení je volba fáze, na které bude aktivní výstup zdroje. 

Při editaci průběhu je třeba zadat hodnoty výše zmíněných parametrů do numerických prvků 

na obrazovce a poté stisknout tlačítko „Zapsat řádek“. Řádek se zadanými parametry je pak 

zapsán do tabulky. Při stisku tlačítka „Smazat řádek“ se automaticky smaže poslední zadaný 

řádek, nebo pokud uživatel klikne do některých z řádků tabulky, smaže se konkrétní vybraný 

řádek. Při kliknutí do tabulky se také automaticky obnoví obsah numerických indikátorů dle 

parametrů zvoleného řádku, což velmi usnadňuje editaci již zapsaných řádků. Stačí přepsat jen 

konkrétní parametry. Po stisku tlačítka „Vymazat tabulku“ je vymazán celý obsah tabulky. Graf 

v dolní části obrazovky slouží pro ilustraci zvoleného průběhu dle zadaných hodnot v tabulce. 

Při každé změně tabulky se automaticky obnovuje. 

Výsledný průběh je možné uložit do souboru. Pro uložení je třeba zadat název průběhu do 

textového pole umístěného nad editační tabulkou. Uložený soubor je pak pojmenován tímto 

názvem. Soubor se ukládá do formátu XML. Princip XML formátu je v tomto případě velice 

vhodný, jelikož umožňuje zapsat celou tabulku jako data v přehledné XML struktuře. Takto 

uložený soubor pak lze znovu opětovně načíst. Data jsou zapsána do tabulky a ilustrační průběh 

je vykreslen do grafu. Stiskem tlačítka „Spustit průběh“ je pak zadaný průběh zapsán na výstup 

zdroje. 
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5.1.6. PANEL NASTAVENÍ PRŮBĚHU A VÝPADKU 

V této části aplikace má uživatel možnost definovat vlastní průběh a nastavit simulaci 

výpadku napájení. V mnoha případech nevystačíme s pouhým sinusovým, obdelníkovým a 

trojúhelníkovým průběhem, které jsou ve zdroji standartně předdefinovány. Nastavení vlastního 

průběhu je velmi užitečné, pokud chceme testovat vliv rušivých harmonických na chod 

testovaného zařízení.  

Uživatel má možnost nadefinovat jednotlivé harmonické složky (1. až 50. harmonickou 

složku) průběhu, které jsou znázorněny přehledně v tabulce v levé části obrazovky. Každá 

jednotlivá harmonická je reprezentována řádem, percentuálním podílem ze základní harmonické 

složky a fázovým posunem. S každým novým přidáním harmonické složky je vypočítán 

výsledný průběh, jehož tvar a amplitudové spektrum jsou pro názornost zobrazeny v grafech ve 

spodní části obrazovky. 

 

Obr. 5.5 : Obrazovka – Nastavení vlastního průběhu a výpadku 

Výsledný průběh je možné uložit do paměti zdroje, kde je možné uchovat až 12 

průběhů, a poté s ním dále pracovat. Všechny průběhy, které jsou aktuálné uloženy v paměti, 

jsou zobrazeny v indikátoru v prostřední části obrazovky. Před uložením do paměti zdroje je 

třeba zadat název průběhu, pod kterým bude v paměti uložen. Pokud je pamět zdroje plná, je 

možné kterýkoli z uložených průběhů odstranit zadáním jeho názvu do textového pole pro 

název průběhu a stiskem volby „Smazat průběh“. 

Průběh je možné uložit také do souboru. Soubor je formátu XML a ukládá se zde 

struktura tabulky s definicí průběhu.  Takto uložený průběh je pak možné opětovně načíst. 

Načtený průběh se zapíše do tabulky a je rovněž vyobrazen v grafu průběhu a spektra. 
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Druhou částí této obrazovky je část pro nastavení výpadku napájení. Je to velmi 

užitečná funkce pro testování vlivu různých typů výpadků napájení na chod elektrického 

zařízení. Uživatel má možnost volit tyto parametry: 

 Velikost efektivní hodnoty napětí v době před výpadkem  

 Velikost efektivní hodnoty napětí během výpadku (lze tedy simulovat i poklesy napětí) 

 Proudové omezení a frekvenci výstupního signálu  

 Dobu trvání výpadku 

 Dobu trvání průběhu před výpadkem 

 Fázi, při které má dojít k výpadku 

 Počet opakování, tj. kolikrát se má zadaná sekvence po sobě zopakovat na výstupu 

 Na kterou fázi má být generován výstup 

Ve spodní části je opět graf pro ilustraci výsledného průběhu výpadku napájení dle 

zadaného nastavení. 

5.1.7. PANEL KONTINUÁLNÍHO MĚŘENÍ 

 

Obr. 5.6 : Obrazovka – Kontinuální měření 

Na této obrazovce má uživatel možnost sledovat průběhy hodnot různých parametrů 

signálu. Obrazovka je opět rozdělena do tří částí: 

Část pro měření parametrů spojených s napětím (tj. stejnosměrná složka – DC, střídavá 

složka - AC(RMS), celkové napětí – AC+DC, velikost amplitudy N-té harmonické složky 

v signálu, velikost fáze N-té harmonické v signálu a koeficient harmonického zkreslení - THD). 

Část pro měření parametrů spojených s proudem (tj. stejnosměrná složka – DC, střídavá 

složka - AC(RMS), celkový proud – AC+DC, velikost amplitudy N-té harmonické složky 
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v signálu, velikost fáze N-té harmonické v signálu, koeficient harmonického zkreslení – THD, 

stejnosměrná složka na nulové fázi, střídavá složka na nulové fázi, celkový proud na nulové 

fázi, velikost amplitudy N-té harmonické složky signálu na nulové fázi a velikost fáze N-té 

harmonické signálu na nulové fázi). 

Část pro měření parametrů spojených s výkonem (tj. činný výkon stejnosměrné složky 

signálu – P DC, činný výkon střídavé složky signálu – P AC, zdánlivý výkon signálu – S, jalový 

výkon signálu Q, účiník – cos φ a celkový činný výkon na všech fázích). 

Nastavená měřená veličina se měří pro každou fázi a tyto hodnoty jsou zobrazeny 

v indikátorech a v grafu. Dále je v každé části ještě indikátor naměřené frekvence signálu, prvek 

pro volbu harmonické (pro měření amplitudy a fáze N-té harmonické) a tlačítko pro spuštění 

měření. V dolní části je prvek pro zadání obnovovací periody – intervalu měření. 

5.1.8. PANEL MĚŘENÍ PRŮBĚHU A SPEKTER 

Na této obrazovce lze provádět měření okamžitého průběhu a spektra výstupního 

signálu. Jsou zde dva grafy. Graf umístěný v levé části je pro měření okamžitých hodnot napětí 

a proudu. Graf v pravé části je pro měření frekvenčního spektra signálu (napětí a proudu). Pod 

každým z grafů jsou umístěny ovládací prvky pro výběr, zda se bude měřit napětí nebo proud, 

na které fázi se bude provádět a tlačítko „Proveď“ pro spuštění měření. Měření okamžitého 

průběhu anebo frekvenčního spektra trvá řádově několik sekund, z tohoto důvodu je zde opět 

indikátor pro zobrazení, zda stále probíhá měření. 

 

Obr. 5.7 : Obrazovka – Měření průběhů a spekter 
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6. Možnosti testování UPS záložních zdrojů 

Testování záložních zdrojů popisuje norma ČSN EN 62040-3 [4]. 

Kompletní testování UPS dle [4] 

zahrnuje širokou škálu vstupních 

napětí, vstupní frekvence a vstupních 

průběhů. Ověření, zda byla UPS 

správně navržena a vyrobeno, 

zahrnuje také podrobení UPS různým 

poruchám střídavého napájecího 

napětí (viz obrázek) při sledování 

reakce UPS na výstupu. Střídavý 

napájecí zdroj Agilent 6834B 

umožňuje snadno simulovat tyto 

nejrůznější poruchové průběhy. 

Spojením s vhodnou měřicí technikou 

a řídícím počítačem  lze vytvořit plně 

automatické testovací stanoviště, 

které umožňuje sledovat reakce UPS 

na poruchové podněty a takto ověřit, 

že UPS pracuje správně. 

UPS zařízení se uplaťňují 

v mnoha rozličných oblastech. Proto 

je důležité, aby výrobci UPS mohli 

plně charakterizovat jednotlivé typy 

zařízení, které vyrábějí, a otestovat, 

zda jejich výrobky splňují danou specifikaci. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem UPS je 

potlačit výkyvy napětí na střídavé síťi, testování UPS je neúplné bez spolehlivých metod 

simulujících různé problémy s napájením, které mohou nastat na střídavé napájecí síti. Přepětí, 

poklesy napájení, cyklické výpadky, omezený sinusový průběh, rušení napětí, variace 

frekvence, brownout (pokles napětí) a blackout výpadky jsou jen některé z abnormalit, které 

mohou nastat na střídavé napájecí síti (viz obrázek 1). Pro každou z těchto abnormalit lze 

vytvořit simulační průběh pomocí střídavého zdroje Agilent 6834B. Doba přepnutí UPS do 

bateriového režimu, fázový rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím UPS, účinnost UPS a 

měření maximálního výstupního napětí UPS jsou jen některé z měření, které mohou být 

prováděny. Střídavý zdroj Agilent 6834B umožňuje také provádět mnohé měřicí funkce (viz 

popis zdroje), avšak pro vytvoření plnohodnotného automatického testeru je výhodnější použít 

samostatnou měřicí techniku připojenou přes komunikační rozhraní k PC. 

Testování UPS samozřejmě obnáší i testování základních funkčních charakteristik UPS 

zařízení. Mnohé z těchto paramterů technické specifikace UPS mohou být testovány s použitím 

střídavého zdroje Agilent. Mezi tyto parametry patří například: 

 

 

Obr. 6.1 : Průběhy abnormalit na napájecí síti 
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• vstupní napěťový rozsah, 

• vstupní frekvenční rozsah, 

• přesnost výstupního napětí a frekvence pro různé vstupní napětí a frekvence, 

• doba přepnutí při špičkovém výstupním napětí, 

• citlivost UPS na variace vstupní frekvence, 

• nastavení alarmu překročení napěťové úrovně, 

• nastavení zpoždění alarmu, 

• nastavení zpoždění zapnutí, 

• dolní napěťová hladina pro přepnutí do bateriového režimu, 

• horní napěťová hladina pro přepnutí do bateriového režimu, 

• maximální vstupní proud UPS, 

• maximální vstupní výkon UPS, 

• účinnost, 

• účiník, 

• testovaní indikátorů čelního panelu UPS. 

Další důležité vlastnosti UPS, které mohou být testovány a již nejsou součástí formální 

specifikace, jsou například tyto: 

• citlivost na poruchy napájecí sítě  

• stabilita a rychlost jednotky fázového závěsu uvnitř UPS 

• odezva UPS na: změny výstupní impedance, přepětí různých velikostí a trvání, poklesy 

různých velikostí a trvání, libovolný počet výpadků cyklu vstupního napětí, výpadky napájení 

libovolné délky trvání. 

Dále můžeme zkoumat reakce UPS při různých fázích napětí, při nichž dochází k přepětí, 

snížení napětí nebo výpadku napájení. Fáze výpadku (resp. přepětí nebo snížení napětí) je 

libovolně programovatelná u zdroje Agilent 6834B. Nebo také můžeme zkoumat vliv 

jakéhokoli rušeného průběhu s cílem otestovat citlivost UPS na zkreslené průběhy vstupního 

napětí (Agilent 6834B umožnuje definovat libovolný průběh). 

Dále budou popsány typické aplikace z oblasti testování UPS, které jsou realizovány i v této 

diplomové práci.  
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6.1. Vstupně-výstupní napěťová charakteristika 

Vyhodnocení vstupně-výstupní charakteristiky (tj. mezních bodů zlomu, kdy dochází 

k přechodu z bateriového režimu na síťové napětí a naopak) lze snadno dosáhnout 

naprogramováním výstupního napětí střídavého zdroje (nejdříve se po krocích zvyšuje a poté 

opět snižuje) při sledování reakce UPS, zda došlo k přechodu na bateriový režim a naopak. 

 

Obr. 6.2 : Příklad vstupně-výstupní napěťové charakteristiky 

K měření výstupního napětí UPS lze využít integrovaného analyzátoru zdroje, měřicích 

karet nebo obyčejného voltmetru. Pokud je připojena zátěž k výstupu UPS, detekci bodů zlomu 

lze provést sledováním pouze výstupního proudu střídavého zdroje. Například, když dojde k 

přechodu na bateriový režim, dochází na výstupu ups k významnému snížení výstupního 

proudu. Body zlomu (tj. mezních bodů, kdy dochází k přechodu z bateriového režimu na síťové 

napětí a naopak) lze tedy zjistit pouhým vyčtením hodnoty výstupního proudu střídavého zdroje 

(UPS vstupní proud) při každém kroku napětí. Obrázek 6.2 ukazuje příklad závislosti 

výstupního a vstupního napětí UPS. Za povšimnutí stojí hystereze okolo bodů zlomu. Pokud by 

tato hystereze nebyla nastavena správně, výstupní napětí UPS by pak mohlo oscilovat mezi 

poměrně velkým rozsahem napětí, což je nežádoucí pro téměř kterýkoli elektrický spotřebič. 
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6.2.  Měření doby přepnutí a maximální doby výpadku 

Jednou z dalších užitečných vlastností střídavého zdroje Agilet 6834B je možnost nastavení 

fáze napětí v době výpadku. Umožňuje zkoumat vliv velikosti fáze napětí, při které došlo 

k výpadku napájení na délku doby přepnutí (ze síťového módu do bateriového režimu). Obrázek 

6.3 ukazuje, jak se liší trvání doby přepnutí u některých UPS podle fáze, při níž došlo k 

výpadku. Při použití externího měřicího zařízení je třeba měření vhodně inicializovat 

(triggrovat). K tomu lze využít buď výstup triggerovacího signálu zdroje Agilent (tento 

spouštěcí signál lze nastavit tak, aby byl přesně synchronizován s počátkem výpadku napětí), 

anebo lze spouštěcí signál detekovat z prudkého poklesu napětí při výpadku napájení.  

Dalším aspektem, který se u UPS zařízení sleduje, je maximální doba výpadku, která 

nezpůsobí přepnutí do bateriového režimu, tedy délka výpadku, která zásadně neovlivní chod 

UPS. Zdroj Agilent umožňuje nastavení výpadku libovolné délky a libovolného počtu 

opakování.  

 

Obr. 6.3 : Příklad závislosti fáze napětí při výpadku – doba přenutí UPS 
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7. Návrh testovací aplikace pro testování UPS 

záložních zdrojů 

7.1. Popis testovacího stanoviště 

Střídavý napájecí zdroj/analyzátor Agilent 6834B v kombinaci se softwarovými čelními 

panely je ideálním prostředkem pro testování UPS záložních zdrojů (například pro simulaci 

průběhů výkyvů na napájecí síti, simulaci krátkodobých výpadků na napájecí síti). Softwarové 

čelní panely umožňují sestavit modulární testovací aplikaci přesně podle požadavků na 

testované vlastnosti.  

Metody testování UPS záložních zdrojů, od nejjednodušších typů UPS až po velké 

modulární celky, jsou popsány v normě ČSN EN 62040-3[4]. Z velkého rozsahu možných typů 

UPS je zřejmý i velký rozsah testů, které je možné provádět. Kapitola 6 normy [4] popisuje 

elektrické testy UPS záložních zdrojů. Celkem je zde popsáno přibližně 35 různých testů, které 

jsou souhrnně uvedeny v tabulce 3 [4]. Tato diplomová práce nemá za cíl všechny tyto testy 

obsáhnout. V tomto případě byly vybrány vedoucím diplomové práce dva vzorové testy jako 

ukázka využití možností zdroje 6834B v kombinaci s řídící aplikací na PC, která test 

automatizuje. Automatizované testovací stanoviště nabízí přehlednost, flexibilitu ovládání, 

vylučuje lidský faktor, zajišťuje opakovatelnost testování, snižuje dobu potřebnou k provedení 

testu. 

Hlavním cílem při návrhu testeru bylo zaměřit se na testování odezvy UPS záložního zdroje 

na abnormality vyskytující se na napájecí síti. Test je rozdělen na dvě části. V první části je 

měřena vstupně-výstupní charakteristika, která ilustruje odezvu UPS při zvýšení nebo poklesu 

napětí na napájecí síti. V druhé části je měřena závislost doby přepnutí (ze síťového napájení do 

bateriového režimu) na fázi napětí při výpadku napájení. 

7.2. Schéma testovacího pracoviště 

Plně automatizované testovací stanoviště se sestává z počítače, který komunikuje pomocí 

rozhraní GPIB se střídavým zdrojem Agilent 6834B, ke kterému je připojena testovaná UPS, na 

jejímž výstupu je připojena zátěž. Průběhy na vstupu a výstupu UPS jsou měřeny pomocí 

zásuvných měřicích modulů CompactDAQ 9225, které jsou připojeny k počítači přes USB 

rozhraní. 

Na řídícím počítači je vytvořena aplikace v programu LabVIEW, která automaticky provede 

celou posloupnost akcí komplexního testování UPS. 
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Obr. 7.1 : Schéma testovacího stanoviště 

Na obrázku 7.2 je zachycena skutečná podoba testovacího pracoviště, v tomto případě 

se skládá ze zátěže, kterou tvoří stolní lampa, testovaná UPS, přípravku pro připojení měřicích 

kabelů, měřicích kleští pro měření proudu a zařízení pro měření a sběr dat od firmy National 

Instruments CompactDAQ 9178 s měřicími moduly NI9225 a NI9239. 

  
Obr. 7.2 : Fotografie testovacího stanoviště Obr. 7.3 : Fotografie zdroje Agilent 6834B 

 

Testování bylo prováděno na UPS od firmy APC typ CyberFort 350. 

7.3. Měření vstupně-výstupní napěťové charakteristiky 

Vyhodnocení vstupně-výstupní napěťové charakteristiky lze jednoduše provést postupným 

zvyšováním a následně i snižováním efektivní hodnoty vstupního napětí na UPS, zatímco 

měříme změny na výstupním napětí UPS.  

Při každém přepnutí UPS ze síťového napájení na baterii a naopak je zřetelná změna 

velikosti efektivní hodnoty výstupního napětí, tyto body zlomu se nazývají přenosové body 

(transfer points). 
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Tato charakteristika se vyhodnocuje dvakrát, je různá pro vzrůstající vstupní napětí a pro 

klesající vstupní napětí. Na obrázku 7.4 je znázorněna naměřená závislost této charakteristiky. 

 

Obr. 7.4 : Vstupně-výstupní napěťová charakteristika 

Modrá křivka znázorňuje charakteristiku při zvyšujícím se napětí, tj. byla postupně 

zvyšována efektivní hodnota vstupního napětí UPS od hodnoty 180 V po krocích o velikosti 2 V 

až do hodnoty 280 V. Poté bylo napětí opět snižováno po stejných krocích až do hodnoty 180 V.  

Z grafu je zřejmé, že při zvyšujícím se napětí byla UPS až do hodnoty 220 V v bateriovém 

režimu (výstupní napětí je konstantní o hodnotě přibližně 225 V) a poté dochází k přepnutí do 

síťového režimu (hodnota výstupního napětí odpovídá hodnotě na vstupu UPS). Okolo hodnoty 

270 V  přejde UPS opět do bateriového režimu. 

Červená křivka znázorňuje vstupně-výstupní charakteristiku při snižování napětí. Zde byla 

UPS v bateriovém režimu při poklesu napětí od 280 V až do hodnoty přibližně 252 V, kdy došlo 

k přepnutí do síťového režimu. K opětovnému přepnutí do bateriového režimu dochází při 

vstupním napětí nižším, než je hodnota 196 V.  

7.4. Závislost doby přepnutí na fázi napětí při výpadku napájení 

Další částí testovacího procesu UPS je měření závislosti doby přepnutí na fázi napětí při 

výpadku napájení. 

Cílem tohoto měření je získat závislost mezi dobou trvání přepnutí ze síťového režimu na 

bateriový provoz v závislosti na fázi napětí v okamžiku poruchy. Na obrázku 7.5 je změřená 

závislost doby přepnutí na fázi napětí při výpadku napájení. Za povšimnutí stojí špičkové 

hodnoty při fázích 150° a 330°.  

Průběh testu se skládá z odměření 24 hodnot (délky trvání intervalu přepnutí ze síťového 

režimu na bateriový režim) pro výpadky napájení při fázích 0°až 360°, tedy po krocích o 

velikosti 15°. Na střídavém zdroji se tedy cyklicky opakuje sekvence, kdy je na výstupu zdroje 

2 vteřiny plné napájení 230 V (tato hodnota byla zvolena proto, aby interval, kdy je na zdroji 

plné napájení, byl dostatečný a nedocházelo tak k poklesu napětí na baterii, což by mělo za 

následek nepřesnosti při měření) a poté v přesně definované fázi napětí dojde k výpadku. 

Výpadek neboli přerušení napětí trvá 0,1 vteřiny. Poté se napětí opět zvýší na plné napájení a 

celý proces se opakuje, dokud se pro každou fázi neodměří doba trvání přepnutí. 
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Obr. 7.5 : Závislost doby přepnutí UPS na 

fázi napětí 

 

Obr. 7.6 : Detail výstupního napětí UPS při 

výpadku napájení 

 

Vlastní měření doby přepnutí se vyhodnocuje z průběhu výstupního napětí, konkrétně z 

jeho derivace. Na obrázku 7.6 je znázorněn detail průběhu výstupního napětí na UPS při 

výpadku napájení při fázi 90° a jeho opětovný náběh do bateriového provozu (celý průběh 

výstupního napětí UPS je zobrazen na obrázku 7.7). Jak při výpadku, tak i při opětovném 

náběhu dochází k prudké změně výstupního napětí. Přesný čas těchto změn je indikován z 

derivace průběhu. Následně je z časů doby výpadku a doby náběhu vypočtena doba přepnutí 

UPS. 

Za povšimnutí stojí také průběhy výstupního napětí UPS a vstupního proudu (obrázky 

7.7 a 7.8). Na obrázku 7.7 je znázorněno výstupní napětí UPS. Je zde zřejmé, jak se liší tvar 

průběhu při síťovém provozu UPS a při bateriovém provozu, kdy výstupní signál není 

harmonický, ale je složen z pravoúhlých pulsů. 

  
Obr. 7.7 : Průběh výstupního napětí UPS Obr. 7.8 : Průběh vstupního proudu UPS 
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8. Popis programové části testování UPS záložních 

zdrojů 

Aplikace pro automatické testování UPS se skládá ze dvou částí, ve kterých se testuje 

odezva UPS zařízení na neočekavané situace na napájecí síti. V předešlé kapitole byl popsán 

průběh testování. V této kapitole budou obě části podrobně popsány z hlediska principu funkce 

a programové struktury. 

8.1. Popis čelních panelů automatického testeru 

8.1.1. ČELNÍ PANEL TESTOVÁNÍ VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ NAPĚŤOVÉ 

CHARAKTERISTIKY 

Čelní panel aplikace pro testování vstupně-výstupní napěťové charakteristiky je velice 

prostý, skládá se pouze z několika grafických prvků. Hlavním prvkem obrazovky je graf, na 

kterém je zobrazena výsledná naměřená vstupně-výstupní napěťová charakteristika (viz obr. 

8.1).  

 

Obr. 8.1 : Čelní panel testování vstupně-výstupní napěťové charakteristiky 
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 Ovládání je následující: před spuštěním je nutné zadat adresu zdroje „instrument 

deskriptor“. V tomto případě, jelikož zdroj komunikuje s PC přes rozhraní GPIB na adrese 3, je 

zadaný „instrument deskriptor“ GPIB::3. Dále si uživatel zvolí parametry daného testu, tedy: 

 výchozí napěťovou úroveň – prvek „Inc Start“ (od této napěťové úrovně se začně 

zvyšovat napětí) 

 velikost kroku při zvyšování napětí – prvek „Step Inc“ (hodnota, o kterou se zvýší 

výstupní napětí v každém kroku)  

 počet kroků při fázi zvyšování napětí – prvek „Steps Inc“ 

 konečnou napěťovou úroveň – prvek „Dec Stop“ (na této napěťové úrovni se začne 

snižovat napětí při druhé fázi – snižování napětí) 

 velikost kroku při snižování napětí – prvek „Step Dec“ (hodnota, o kterou se sníží 

výstupní napětí v každém kroku) 

 počet kroků při fázi snižování napětí – prvek „Steps Dec“ 

Konečná hodnota při zvyšování (resp. snižování) napětí tedy závisí na nastavení 

velikosti kroku a počtu kroků. Tyto parametry mohou být různé pro fázi zvyšování a fázi 

snižování, z toho plyne, že i rozsah výstupního napětí v těchto fázích může být různý. 

Po zadání instrument descriptoru a parametrů testu už stačí jen spustit aplikaci a celý 

test se provede automaticky. Po provedení testu se v grafu zobrazí výsledná vstupně-výstupní 

napěťová charakteristika UPS zařízení. Charakteristika pro rostoucí napětí je vykreslena bílou 

křivkou a charakteristika pro klesající napětí je vykreslena červenou křivkou. 

8.1.2. ČELNÍ PANEL TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI DOBY PŘEPNUTÍ NA FÁZI 

NAPĚTÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ 

Ve druhé části aplikace, tedy čelního panelu pro testování závislosti doby přepnutí na 

fázi napětí při výpadku napájení, se obrazovka skládá ze čtyř hlavních grafů a tří numerických 

indikátorů, neobsahuje tedy žádné vstupní prvky. Celý test probíhá kompletně bez zásahu 

uživatele. Role uživatele v tomto případě obnáší pouze spuštění testu. 

Jak již bylo popsáno výše, celý průběh tohoto testu se skládá z odměření 24 hodnot. Pro 

odměření každé z hodnot na střídavém zdroji se cyklicky opakuje sekvence, kdy je na výstupu 

zdroje 2 vteřiny plné napájení 230 V a poté v přesně definované fázi napětí dojde k výpadku, 

jenž trvá 0,1 vteřiny. Celý jeden cyklus měření závislosti doby přepnutí na fázi při výpadku 

napájení trvá poměrně dlouho (okolo 1 minuty). Při každém měření doby přepnutí se obnoví 

numerické indikátory v dolní části obrazovky, ve kterých se zobrazuje doba výpadku (čas, při 

kterém došlo k výpadku napájení) a doba náběhu (čas, při kterém se opět obnoví napětí na 

výstupu UPS). Odečtením doby výpadku od doby náběhu se získá hodnota doby přepnutí 

(transfer time), tj. doby, kdy na výstupu UPS bylo nulové napětí, což je nežádoucí stav. 

Při každém výpočtu doby přepnutí se tato hodnota zapíše do grafu závislosti doby 

přepnutí na fázi výpadku, zároveň jsou obnoveny grafy vstupního napětí, vstupního proudu a 
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výstupního napětí, které slouží uživateli jako ilustrace, jak vypadají tyto průběhy před a po 

výpadku napájení. 

V další záložce tohoto čelního panelu „Doplňující grafy“ jsou další grafy. Tyto grafy 

však již nejsou pro samotné testovaní relevantní. Slouží pouze jako pomůcka pro pochopení 

funkčnosti aplikace. Najdeme zde například graf derivace výstupního napětí. 

 

Obr. 8.2 : Čelní panel testování závislosti doby přepnutí na fázi napětí při výpadku napájení 
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8.2. Popis programu a principu funkce automatického testeru 

8.2.1. BLOKOVÝ DIAGRAM TESTOVÁNÍ VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ NAPĚŤOVÉ 

CHARAKTERISTIKY 

Zdrojový kód (blokový diagram) první části testovací lze dle funkce rozdělit na tři části: 

 Inicializační část (obrázek 8.4) 

 Část postupného zvyšování napětí (obrázek 8.5) 

 Část postupného snižování napětí (obrázek 8.6) 

Celý průběh činnosti programu při měření vstupně-výstupní napěťové charakteristiky 

znázorňuje vývojový diagram na obrázku 8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3 : Vývojový diagram testování vstupně-výstupní napěťové charakteristiky 
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Obr. 8.4 : Část inicializace blokového diagramu testování vstupně-výstupní napěťové 

charakteristiky 

 Při inicializaci testu se nejdříve inicializuje komunikace se zdrojem Agilent 6834B dle 

zadané adresy (instrument descriptoru). Poté je zvolena fáze výstupu zdroje, na kterou je 

připojeno UPS zařízení. Dále je nastaveno proudové omezení, výchozí napětí a frekvence 

signálu. Následně je povolen výstup zdroje. Aby bylo zajištěno, že test se nezahájí, dokud na 

výstupu zdroje nebude dostatečné napětí, je zde přidána dostatečná časová prodleva, aby došlo 

spolehlivě k nastavení všech zadaných parametrů. 

 

Obr. 8.5 : Část blokového diagramu – postupné zvyšování napětí 

 Nyní již začíná samotné testování. V první fázi je napětí postupně zvyšováno ze zadané 

úrovně (viz proměnná „Inc Start“) v postupných krocích (o velikosti dle proměnné „Step Inc“) o 

daném počtu opakování (proměnná „Steps Inc“). V tomto případě je zadáno 50 kroků o 

velikosti 2V a výchozí úroveň je 180V. Cyklus „FOR“ se tedy opakuje padesátkrát, hodnota 

aktuální iterace je vynásobena velikostí kroku a přičtena k výchozí napěťové úrovni. Poté dojde 

k nastavení vypočteného napětí na výstupní svorky zdroje (opět je zde prodleva, aby bylo 

zajištěno ustálení dané hodnoty napětí) a odměření vstupního a výstupního napětí na UPS pro 

danou iteraci. 
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Obr. 8.6 : Část blokového diagramu – postupné snižování napětí 

8.2.2. BLOKOVÝ DIAGRAM TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI DOBY PŘEPNUTÍ NA FÁZI 

NAPĚTÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ 
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Obr. 8.7 : Vývojový diagram testování závislosti doby přepnutí na fázi výpadku napájení 
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Tato část testu už je poněkud obsáhlejší a komplikovanější z hlediska obsahu blokového 

digramu, proto zde již nebude popisován celý blokový diagram, ale pouze jeho stěžejní 

fragmenty. 

Blokový diagram opět začíná inicializací (obrázek 8.4) a poté následuje smyčka „FOR“ 

s přednastavenou hodnotou počtu kroků 20, protože v každé iteraci smyčky „FOR“ se odměří 

jedna hodnota doby přepnutí pro výpadek v určité fázi. Měří se pro fáze napětí v rozsahu 0°-

360° po 15°. Uvnitř smyčky „FOR“ probíhá měření, nastavení výpadku a vyhodnocení doby 

přepnutí. 

 

Obr. 8.8 : Část blokového diagramu měření doby přepnutí – inicializace 

Při spuštění tohoto testu proběhne jako první inicializace. Inicializaci bychom mohli 

rozdělit na tři části: 

 Inicializace vlastností a proměnných 

V úvodu jsou reinicializovány proměnné, které se používají při výpočtech, vyčištěny 

grafy a nastaveny vlatnosti některých grafických prvků. 

 Inicializace komunikace se zdrojem 

Po inicializaci komunikace se zdrojem dle zadaného instrument descriptoru je zapnut 

výstup zdroje, na něm nastaveno síťové napětí, frekvence, proudové omezení a zvolena 

fáze, ke které je připojena UPS. 

 Inicializace měření 

Zde se provádí inicializace meřící části, nastavení jednotlivých měřících kanálů, 

vzorkovací frekvence, počtu vzorků atp. 

 Jak již bylo popsáno dříve, závislost doby přepnutí na fázi výstupního napětí, při němž 

dochází k výpadku, se měří pro 20 hodnot fází v rozsahu 0° až 360°. Ve smyčce „WHILE“ běží 

kontinuálně měření vstupního napětí UPS, výstupního napětí UPS a vstupního proudu UPS. 

Jakmile výstupní napětí zdroje dosáhne definované fáze, ve které má dojít k výpadku pro 
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konkrétní krok, dojde k výpadku a jsou odečtena data výstupního průběhu v dostatečném čase 

před a po výpadku. Z těchto dat je pak vypočítána výsledná doba přepnutí pro výpadek v dané 

fázi. Konkrétní popis výpočtů bude uveden níže u obrázků jednotlivých částí blokového 

diagramu. 

 Na obrázku 8.9 je část kódu, která realizuje nastavení výpadku napájení (tedy výpadku 

na výstupních svorkách zdroje Agilent 6834) pro přesně definovanou fázi napětí. Spuštění 

sekvence výpadku je uloženo v „CASE“ struktuře, tedy reaguje na logickou hodnotu TRUE. 

Tato hodnota se na vstupu „CASE“ struktury objeví v případě, že dojde k obnovení efektivní 

hodnoty výstupního napětí po předchozím výpadku, tedy pokud nástupná hrana výstupního 

napětí překročí hodnotu 225 V. Každý výpadek (phase_droupout.vi) má nastaveny: 

 Fázi napětí, při které má dojít k výpadku - hodnota fáze je v každém kroku 

inkrementována o 15° (viz obrázek 8.10). 

 Délku intervalu před výpadkem - tato doba by měla být dostatečně velká, aby došlo po 

výpadku k plnému obnovení napětí, jinak by mohly být naměřeny nepřesné výsledky. 

V tomto případě je nastavena hodnota 2s. 

 Délku intervalu po výpadku – v tomto případě byla zvolena hodnota 0,1s.  

 

 

Obr. 8.9 : Část blokového diagramu měření doby přepnutí – reakce na obnovení napětí 
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Obr. 8.10 : Část blokového diagramu měření doby přepnutí – reakce na výpadek napájení 

 Na obrázku 8.10 je vyobrazena hlavní část kódu, ve které se vyhodnocuje výsledná 

doba přepnutí pro fázi napětí při výpadku v daném kroku. Tato část je opět umístěna v „CASE“ 

struktuře a k jejímu spuštění dochází po příchodu logické úrovně „TRUE“. Opět obdobně jako 

při spouštění sekvence výpadku je zde triggrovací podmínka. Ovšem v tomto případě je 

triggrovací podmínka splněna pokud dojde k výpadku napájení na vstupních svorkách UPS, 

tedy pokud sestupná hrana efektivní hodnoty výstupního napětí zdroje překročí úroveň 200V. 

 Zde pak dochází ke složení naměřeného výstupního napětí UPS ze dvou 

samostatných úseků naměřených před výpadkem a po výpadku (viz obrázek 7.7). Z tohoto 

průběhu se pak vypočítavá derivace napětí, ze které se pak odvozuje interval doby trvání 

přepnutí. Na obrázku 8.11 je vyobrazen průběh derivace napětí. V detailu na obrázku 8.12 je 

zobrazen úsek, při kterém došlo k výpadku napájení, poté je zde prodleva, která odpovídá 

intervalu doby přepnutí, a v pravé části grafu můžeme vidět úsek, při kterém znovu dochází 

k obnovení výstupního napětí. 

Nejdříve je z grafu derivace napětí detekována doba, kdy dochází k výpadku napájení 

(viz smyčka „FOR“ ve spodní části obrázku 8.10). Tato hodnota je zatím prezentována pouze 

jako n-tý vzorek ze souboru dat derivovaného průběhu, při kterém došlo k výpadku napětí. Musí 

se tedy ještě přepočítat na čas a je zobrazena na čelním panelu jako „t výpadku“. Následně se 

z průběhu derivace detekuje doba obnovení (viz smyčka „FOR“ ve střední části obrázku 8.10), 
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která je opět následně převedena na čas a zobrazena na čelním panelu jako „t náběhu“. 

Odečtením doby náběhu od doby výpadku získáme dobu trvání přepnutí ze síťového do 

bateriového režimu (transfer time). Následně je tato hodnota zobrazena na numerickém 

indikátoru na čelním panelu a také je přidána do grafu závislosti doby přepnutí na fázi napětí, 

při které došlo k výpadku. 

Před dalším krokem je zvýšena hodnota fáze o 15° a celá akce se opakuje pro novou 

hodnotu fáze. Celý test se automaticky zastaví, jakmile se odměří poslední hodnota fáze 

výpadku napájení, tedy 360°. 

  

Obr. 8.11 : Derivace výstupního napětí Obr. 8.12 : Derivace výstupního napětí - 

detail 
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9. Závěr 

V této diplomové práci byl popsán návrh automatického testeru UPS zařízení. Návrh 

testovacího stanoviště se skládal ze dvou částí.  

Nejdříve byla vytvořena aplikace pro ovládání střídavého zdroje / analyzátoru Agilent 

6834B. Tento zdroj je vybaven bohatou řadou funkcí. Jeho poměrně zásadním nedostatkem, 

však je obtížné manuální ovládání, zdroj však umožňuje dálkové ovládání pomocí příkazů 

SCPI, proto byla vytvořena aplikace tzv. softwarových čelních panelů v prostředí LabVIEW. Při 

návrhu těchto tzv. softwarových čelních panelů bylo hlavním cílem se seznámit se všemi jeho 

funkcemi a možnostmi, aby bylo možné těchto poznatků využít pro návrh univerzální aplikace 

pro pohodlné a rychlé ovládání tohoto zdroje. Výsledkem je aplikace, která umožňuje intuitivní 

ovládání i pokročilejších funkcí zdroje. 

Druhou částí byl návrh automatického testeru UPS zařízení využívajícího zdroje Agilent 

6834B. Při návrhu testeru bylo hlavním cílem otestovat odezvy UPS na abnormality vyskytující 

se na napájecí síti. Test v první fázi ověřuje vstupně-výstupní charakteristiku UPS, která podává 

obraz o reakci UPS na poklesy (resp. zvýšení) napětí na napájecí síti. Ve druhé fázi se měří 

závislost doby přepnutí UPS ze síťového provozu do bateriového režimu a její závislost na fázi 

napětí, kdy došlo k výpadku napájení. 

Díky využití koncepce virtuální instrumentace a programovatelného zdroje Agilent 6834B 

vzniklo plně automatické testovací stanoviště, které zcela vylučuje lidský faktor, zaručuje 

opakovatelnost a zkracuje dobu potřebnou pro provedení testu. Virtuální instrumentace dále 

přináší možnost snadného modifikování aktuální funkčnosti testeru, případně rozšíření testovací 

procedury.  

Zdroj Agilent 6834B, který je v tomto testeru využíván, je vybaven řadou dalších funkcí pro 

možnosti simulací mnoha typů poruchových průběhů, nabízí se dále i několik možností pro 

rozšíření automatického testeru. Například pro aplikace nasazení UPS do soustavy se záložním 

generátorem (např. benzínovým agregátem) by mělo smysl do testeru dále implementovat 

měření odezvy UPS na změny frekvence napájecího napětí. 
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