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ABSTRAKT 

Pro geomechanická a geologická měření ve vrtech je důležité znát polohu měřicí sondy. 

Z tohoto důvodu mají moderní měřicí sondy integrovánu elektroniku, která umožňuje polohu 

sondy zaznamenat a přenést k měřicímu a záznamovému stanovišti. U starších sond anebo u 

měřicích zařízení, která nelze vybavit elektronikou, je nutné použít externí autonomní orientační 

zařízení, které umožní polohu měřicí sondy zaznamenat a po ukončení experimentu ji následně 

přečíst z interní paměti. 

Cílem této práce je zkonstruovat zařízení, které bude schopno s dostatečnou přesností 

autonomně změřit polohu měřicí sondy a následně ji v digitální podobě přenést do počítače. 

Zkonstruované zařízení musí mít rovněž rozměry vhodné pro použití ve vrtu a být vodotěsné. 

V rámci práce byl vyvinut prototyp tohoto zařízení.  

ABSTRACT 

It is necessary to determine the position of the measuring probe for geomechanical and 

geological measurement in boreholes. For this reason, modern measuring probes include 

electronic part and/or device, which allows to record position of the probe and then to transfer 

data into measuring and recording unit. External autonomous orientation device is necessary to 

use for older probes or measuring instrumentations, which cannot be equipped with electronic 

part. This external device enables to record position of measuring probe and subsequently, after 

the end of experiment, to read recorded data from the internal memory. 

The aim of this bachelor thesis is to design device that would be able autonomously to 

measure the position of the measuring probes with sufficient precision and, subsequently, to 

transfer these values into a computer in digital form. Designed device must also have 

dimensions suitable for use in a borehole and it has to be waterproof. Prototype of this devise 

was developed in frame of this bachelor thesis. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vrt, poloha, orientace, elektronický kompas, digitální záznam, autonomní měření 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

“ - označení americké délkové jednotky – palce 

A/D, ADC - Analog to Digital Converter, analogově číslicový převodník 

AOSI - Advanced Orientation Systems, Inc., firma zabývající se vývojem 

snímačů magnetického pole země 

 - zkratka používaná v této práci pro označení kompasů EZ-COMPASS-

3AV a/nebo EZ-COMPASS-3AH 

Bd - jednotka rychlosti přenosu digitálního signálu  

C2 - SiLabs 2-Wire Interface, označení dvoudrátového sériového 

komunikačního rozhraní a protokolu, který byl vyvinut firmou SiLabs 

pro programování v zapojení, ladění a boundary-scan testování na 

MCU s malým počtem pinů 

CC/CV - metoda nabíjení baterií konstantním proudem a po dosažení prahového 

napětí konstantním napětím 

DPS - deska plošného spoje 

DLL - Dynamic-link library, dynamicky linkovaná knihovna 

DOZdV - Digitální orientační zařízení do vrtu 

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, energeticky 

nezávislá paměť, elektronicky mazatelná i programovatelná 

FLASH - energeticky nezávislá paměť, elektronicky mazatelná i programovatelná 

GUI - Graphical User Interface, Grafické uživatelské rozhraní 

GPS - Global Positioning System, vojenský globální družicový polohový 

systém, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na 

Zemi 

HW - hardware 

I/O - Input / Output, vstup / výstup 

ISR - Interrupt source routine, rutina vektoru přerušení 

Kompletní orientace - souhrnný název pro úklon a směr vrtu a rotaci měřicího zařízení v ose 

vrtu 

Li-ion - Lithium-iontový akumulátor 



MCU - mikrokontrolér, jednočipový počítač 

Ni-MH - Nikl-metal hydridový akumulátor 

NTP - Network Time Protocol, protokol pro synchronizaci vnitřních hodin 

počítačů po paketové síti 

PC - Personal Computer, osobní počítač 

PLS - plošný spoj, pojem pro označení DPS spolu se součástkami 

RAM - random-access memory, paměť s přímým přístupem 

RS-232 - komunikační protokol, EIA standard 

SiLabs - Silicon Laboratories Inc., americká firma zabývající se vývojem a 

výrobou mikrokontrolérů 

SMD - Surface Mount Device, součástky určené pro povrchovou montáž 

SW - software 

TTL - transistor-transistor-logic, tranzistorově-tranzistorová logika 

UART - Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, v přeneseném 

významu označení pro univerzální asynchronní sériové rozhraní v TTL 

úrovních  

ÚGN - oficiální zkratka Ústavu geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. 

USB - Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice 

USD -  United States dollar, Americký dolar 

UTC - Coordinated Universal Time, čas je nezávislý na rotaci Země – je 

založený na atomových hodinách, nástupce Greenwich Mean Time 

WDT - Watchdog timer 

XRAM - rozšířená paměť RAM, pro přístup se využívá dvou instrukčního 

přístupu pomocí nepřímého adresování 
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1. ÚVOD 

Pro geomechanická a geologická měření prováděná ve vrtech je důležité znát polohu 

vlastního měřicího zařízení – tj. sondy, kterou je prováděno měření, v prostoru. Příklad 

takovýchto měření lze nalézt v geofyzikální literatuře, například v [2] . Z tohoto důvodu mají 

moderní měřicí sondy integrovánu elektroniku, která umožňuje všechna potřebná data o poloze 

sondy zaznamenat a přenést k měřicímu a záznamovému stanovišti. U starších sond anebo u 

měřicích zařízení, které nelze vybavit elektronikou, je však nutné použít externí autonomní 

orientační zařízení, které umožní polohu měřicí sondy zaznamenat a po ukončení experimentu ji 

následně přečíst z interní paměti. Okolo, respektive nitrem, většiny měřicích sond ve vrtech 

však není možné vést kabelové ani bezdrátové vedení k ovládacímu a měřicímu stanovišti u ústí 

vrtu. Proto je nutné použít orientační zařízení, které je schopno pracovat v autonomním módu a 

naměřenou polohu měřicí sondy uložit do interní paměti. Jelikož jsou prakticky všechny úpadní 

vrty zaplavené, je rovněž nutné, aby bylo orientační zařízení vodotěsně zapouzdřeno, a to 

nejlépe do 100m vodního sloupce. V místech s nebezpečím výbuchu (v uhelných dolech) je 

žádoucí, aby bylo orientační zařízení jiskrově bezpečné dle souboru norem IEC 60079. 

V současné době je na trhu mnoho komerčně vyráběných orientačních zařízení, kterými by 

bylo možno polohu sondy změřit. Tato orientační zařízení je možno rozdělit do dvou základních 

skupin – mechanických analogových orientačních zařízení a digitálních orientačních zařízení. 

Mechanická analogova orientační zařízení využívají klasického konceptu kompasu s volně 

pohyblivou magnetickou střelkou v kombinaci s hodinovým strojkem, který umožňuje blokaci 

střelky za nastavený čas. Příkladem takovéhoto mechanického orientačního zařízení je Tropari 

SDP od firmy Pajari Instruments Ltd., které je doposud používáno v ÚGN. Toto zařízení však 

umí určit pouze rotaci měřicí sondy, a proto je ho nutné doplnit o další zařízení, které měří 

úklon vrtu od vodorovné osy. Toto mechanické řešení má nevýhodu hlavně v tom, že nelze 

použít průběžného měření kompletní orientace, které je u některých typů měření nezbytné. 

Poloha měřicí sondy musí být během měření až do doby zablokování mechanismu statická, což 

významně prodlužuje dobu trvání experimentu. Tato doba musí být volena s dostatečnou 

rezervou, aby bylo zaručeno, že se měřicí sonda stihne zavést do měřicí polohy před tím, než se 

zablokuje mechanizmus analogového orientačního zařízení. Toto řešení rovněž neposkytuje data 

o orientaci s dostatečnou přesností. Také je nutné naměřené údaje přečíst z číselníku a následně 

přepisovat do elektronické podoby (pro další zpracování), což jednak zvyšuje nároky na lidské 

zdroje a také tím může vzniknout chyba, případně mohou být data s orientací zaměněna za jiná. 

Komerčně vyráběných digitálních orientačních zařízení, která by byla schopna změřit 

kompletní orientaci měřicí sondy s přesností nepříznivě neovlivňující výsledek měření, tj. ±1% 

u všech měřených hodnot a měla by i vhodnou velikost pro použití ve vrtu, je na trhu relativně 

velká plejáda. Avšak u žádného z těchto zařízení nebyla nalezena možnost provozu v 

autonomním módu – je nutné jejich spojení (ať už metalické nebo bezdrátové) s měřicím, 

záznamovým stanovištěm u ústí vrtu, a proto je jejich použití s většinou měřicích sond prakticky 

nerealizovatelné. 
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení, které bude schopno 

s přesností alespoň ±1% autonomně změřit polohu měřicí sondy a následně ji v digitální podobě 

přenést do počítače. Zkonstruované zařízení musí mít rovněž rozměry vhodné pro použití ve 

vrtu a musí být vodotěsné alespoň do 100m vodního sloupce. 

Hardwarová koncepce digitálního orientačního zařízení se skládá ze 3 funkčních celků – 

vlastní měřicí části EZ-COMPASS-3AV, resp. EZ-COMPASS-3AH (dále jen AOSI), která byla 

zakoupena od americké firmy Advanced Orientation Systems, Inc., ovládací a nabíjecí 

elektroniky a Li-ion akumulátoru. Zakoupený měřicí systém AOSI snímá 3 vzájemně kolmé 

složky X, Y a Z vektoru magnetického pole Země. Z těchto složek vektoru magnetického pole 

pak dokáže vypočítat kompletní orientaci v prostoru, tj. úklon a směr vrtu i rotaci měřicí sondy 

v ose vrtu. Naměřená kompletní orientace měřicí sondy je následně předávána k dalšímu 

zpracování standardním sériovým komunikačním rozhraním UART. Rovněž je možné využít i 

implementovanou softwarovou kalibraci, kterou lze do jisté míry odstranit problémy s 

deformací magnetického pole v případě, že se AOSI kompasem měří v blízkosti zdrojů 

statického magnetického rušení. 

Návrh hardwarové koncepce byl Úřadem průmyslového vlastnictví zapsán jako užitný vzor 

s číslem zápisu CZ 22706. Konkrétně je užitným vzorem chráněna tato podstata technického 

řešení: „Výše uvedené nedostatky ve velké míře odstraňuje digitální zařízení na zjišťování 

prostorové orientace sondy ve vrtu podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že 

v kontejneru jsou vodotěsně umístěny vrchní tubus a spodní tubus, které jsou vzájemně 

propojeny vodiči, přičemž vrchní tubus je opatřen prvním plošným spojem s kompasem, zatímco 

spodní tubus je vybaven jednak druhým plošným spojem s ovládací a komunikační technikou, 

jednak akumulátory a opatřen spodními vodiči s vodotěsným konektorem, přičemž kontejner je 

na vrchním konci opatřen závitem.“ [1]  

V rámci této bakalářské práce budou vyvinuty elektronické obvody ovládací a nabíjecí 

elektroniky dle popsaného technického řešení, které umožní autonomní funkci AOSI, resp. 

digitálního orientačního zařízení do vrtů jako celku. V této práci bude rovněž vyvinut program 

s uživatelsky přívětivým rozhraním pro následný přenos naměřených dat do PC a jejich uložení 

do souboru, který bude dále matematicky a statisticky zpracovatelný.  
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2. TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1. Inklinometrická měření 

Při vrtném průzkumu se používá většinou vertikálních vrtů. V geomechanických měřeních se 

používají vrty jak vertikální, tak i horizontální. Vlivem různých příčin technických (rotační 

způsob vrtání) a geologických příčin (vrtací korunka má tendenci se orientovat kolmo na směr 

vrstev) se vrty odchylují více či méně od plánovaného směru. Proto je velmi důležité znát 

skutečný průběh vrtu (v místě měření). Měří se jeho zakřivení (tj. úhel tečny od kolmice) tzv. 

úklon vrtu a azimut vrtu. Pro měření zakřivení vrtu, resp. inklinometrie, byla zkonstruována celá 

řada přístrojů. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl velmi rozšířený sovětský 

inklinometr IŠ-2, který měřil azimut vrtu (viz Obr. 1) s přesností ±5°a úklon vrtu (viz Obr. 1) 

s přesností ±0,5°. Tento inklinometr, stejně jako většina tehdejších inklinometrů, snímal azimut 

vrtu pomocí magnetky (střelky kompasu), na jejímž konci byl připevněn jezdec dosedající na 

dráhu kruhového potenciometru. Úklon vrtu byl určován pomocí závaží, ke kterému byl rovněž 

připojen jezdec dosedající na dráhu potenciometru. Potenciometr s jezdcem přitom tvoří dvě 

větve Některé tehdejší inklinometrické sondy využívaly pro určování azimutu vrtu také 

gyroskop uložený v kardanovém závěsu. Přičemž kardanový rám je spojen se jezdcem 

kruhového potenciometru, který opět tvoří dvě větve Wheatstoneova můstku. Maximální 

měřitelný odklon vrtu u těchto přístrojů byl okolo 50°. [2] [3]  

 

Obr. 1 – Kompletní orientace v prostoru 

Azimut vrtu 
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S 
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Osa vrtu 
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Dnes se pro inklinometrická měření používají specializované karotážní sondy, které dokáží 

měřit s velmi vysokou přesností jak azimut vrtu, tak i jeho úklon. Některé z těchto karotážních 

sond mají ve svém těle integrován kavernometr, který umožňuje měřit profil vrtu (kulatost, resp. 

šišatost vrtu a jeho skutečný poloměr v daném místě). Tyto sondy rovněž umožňují ve 

spolupráci s dodávaným softwarem přímo vytvořit 3D model vrtu. Dnešní inklinometry 

využívají pro určování azimutu a úklonu vrtu buď snímaní vektoru magnetického pole Země 

anebo jsou založeny na gyroskopickém principu. 

2.2. Kompletní orientace 

Vzhledem k tomu, že neexistuje odborný pojem, kterým by bylo možno souhrnně označit 

komplexně polohu měřicí sondy, to je rotaci sondy ve vrtu v ose vrtu a inklinometrii – tj. úklon 

vrtu vůči tenzoru gravitace a také azimut vrtu proti magnetickému severu, bylo nutné zavést 

nový pojem, kterým by bylo možno komplexně označovat všechny tyto potřebné údaje. 

Kompletní orientací měřicího zařízení v prostoru se tedy rozumí souhrnný pojem označující 

natočení proti magnetickému severu (azimuth), úklon proti tenzoru gravitace (naklopení v 

příčné ose – pitch) a rotace kolem vlastní podélné osy měřicího zařízení (roll). Jednotlivé složky 

kompletní orientace jsou znázorněny na Obr. 1. 

2.3. Magnetické snímače a senzory 

Senzory magnetického pole lze obecně zařadit mezi snímače elektromagnetických veličin.  

Od původně používané magnetky k dnešním běžně používaným moderních integrovaných 

senzorům urazil vývoj v této oblasti velký kus cesty. Protože je magnetické pole vektorovou 

veličinou a nikoliv skalární, existuje několik konstrukcí magnetických snímačů. Některé 

umožňují měřit pouze velikost vektoru magnetického pole (intenzitu). Takovéto magnetické 

snímače se nazývají skalární. Další skupinou jsou magnetické snímače umožňující měření jak 

velikosti vektoru magnetického pole, tak i jeho směru. Tyto magnetické snímač se nazývají 

vektorové. Podle principu funkce lze dělit magnetické snímače do následujících skupin: 

indukční snímače, Halovy sondy, magnetooptické snímače, feromagnetické – Fluxgate, 

magnetorezistory, rezonanční magnetometry a SQUID – supravodivé magnetometry. 

Podrobnější dělení a vysvětlení jednotlivých principů lze nalézt například v [4] . 

Magnetické snímače skalárního typu se používají pouze výjimečně pro speciální účely. 

Většinou se používají vektorové magnetické snímače. U těchto snímačů se velmi často využívá 

konstrukcí, které zvyšují citlivost snímače pouze v jedné ose a v ostatních osách jsou účinky 

magnetického pole naopak potlačovány. 

Poslední dobou jsou velmi hojně využívány magnetické snímače založené na 

magnetorezistivním jevu. Objev magnetorezistivního jevu byl roku 1857 připsán W. 

Thomsonovi. Nasazení snímačů tohoto typu do běžné průmyslové praxe a využití těchto 

snímačů pro čtecí hlavičky magnetických záznamových médií umožnil až vývoj probíhající 
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v posledních čtyřiceti letech. Na tento vývoj navázal vývoj v oblasti mikroelektronických 

technologiích, který umožnil miniaturizaci magnetorezistivních snímačů do dnešních podob 

integrovaných snímačů. Magnetorezistivní snímače jsou vhodné pro měření středně silných až 

slabých magnetických polí (lze s nimi měřit magnetické pole v rozsahu od desítek nT do 

jednotek až desítek μT). Magnetorezistivní snímače jsou tedy velmi vhodné k měření 

magnetického pole Země. Díky výše zmíněné miniaturizaci snímačů jsou dnes velmi často 

magnetorezistivní snímače integrovány na jednom čipu společně s kompenzačními a budícími 

obvody a v této konfiguraci dodávány jako integrované obvody. Toto řešení jednak snižuje 

teplotní závislost snímačů a jednak zmenšuje vlastní velikost magnetorezistivního snímače. 

Toto také přispívá k snížení ceny systémů s tímto typem magnetických snímačů, respektive 

přispívá k jejich rozšíření. 

2.4. Požadované parametry 

DOZdV bude využíváno pro určování kompletní orientace vlastní zejména geomechanické 

měřicí sondy. Při použití geomechanických metod pro zjišťování tenzoru napjatosti v masivu 

jako je metoda hydrofrac, metoda overcoringu CCBO nebo dlouhodobého monitorování změn 

tenzoru napjatosti metodou CCBM je přesnost určení velikosti tenzoru napětí okolo 10% 

v homogenním poli a okolo 15% v heterogenním poli. Přesnost určení směru tenzoru napětí je 

okolo ±10°. Vlastní doba provádění geomechanických měření je řádově desítky minut. Přičemž 

je možné, že se v rámci jednoho zasunutí měřicí soupravy do vrtu uskuteční postupně několik 

experimentů v různé hloubce. [6] [7] [8]  

Požadované parametry DOZdV jsou tedy odvozeny od výše nastíněných přesností 

geomechanických měření, tak aby byly chyby vzniklé při měření kompletní orientace v rámci 

chyb geomechanických metod zanedbatelné. Konkrétně je požadováno, aby byla přesnost určení 

kompletní orientace alespoň ±1% u každé z měřených hodnot. DOZdV bude sloužit zejména 

k záznamu statických poloh při vlastním měření geomechanickou měřicí sondou. Zájmová 

oblast měření kompletní orientace bude tedy statická poloha nikoliv záznam profilu vrtu, jak je 

tomu u inklinometrie. Dále je proto požadováno, aby byla minimální vzorkovací perioda 

alespoň 5 sekund a minimální pracovní doba byla alespoň 5 hodin. Nitrem geomechanických 

sond není možné vést jakékoliv kabelové vedení. Bezdrátové vedení měřených dat není možné 

ze dvou důvodů. Jednak kvůli bezpečnosti (v dolech) je zakázáno používat zářičů 

vysokofrekvenční energie a jednak proto, že je prakticky nerealizovatelný přenos informací přes 

ocelovou konstrukci sondy, která bývá dlouhá i okolo 2 metrů. Umístění DOZdV nad měřicí 

sondou (resp. blíže k ústí vrtu) není možné proto, že se tam nachází velké množství 

magnetických předmětů (tlakové hadice, ocelové lanko, na kterém je měřicí souprava zavěšena, 

atd.), které se mohou v průběhu experimentu pohybovat. DOZdV proto musí být zcela 

autonomní a tedy zcela nezávislé na metalickém nebo jiném spojení s měřicím stanovištěm. 
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3. NÁVRH ŘEŠENÍ  

Hardwarová koncepce digitálního orientačního zařízení do vrtu je složena ze tří funkčních 

celků – vlastní měřicí části EZ-COMPASS-3AV, resp. EZ-COMPASS-3AH (dále jen AOSI), 

která byla zakoupena od americké firmy Advanced Orientation Systems, Inc., ovládací a 

nabíjecí elektroniky a Li-ion akumulátoru. Blokové schéma propojení funkčních celků je na 

Obr. 2. 

  

Obr. 2 – Blokové schéma digitálního orientačního zařízení do vrtu 

3.1. Senzor AOSI 

Vzhledem k náročnosti, a to jak časové, tak finanční, návrhu snímače magnetického pole 

Země se rozhodlo vybrat komerčně vyráběný snímač, který bude poskytovat digitální výstup 

naměřených dat o poloze v prostoru. Jako nejvhodnější z hlediska parametrů nabízených 

snímačů i vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem s touto firmou byly vybrány senzory 

americké firmy Advanced Orientation Systems, Inc., která se řadu let specializuje na vývoj a 

výrobu senzorů magnetického pole Země. Konkrétně se jedná o jejich smart senzor ve verzi EZ-

COMPASS-3AV, resp. EZ-COMPASS-3AH, který je určen pro použití ve vertikálních, resp. 

horizontálních vrtech. Rozměry těchto kompasů jsou přizpůsobeny pro použití ve vrtech. Jejich 

šířka, respektive průměr je 0,9“ (cca 23mm) a jejich délka je 5,66“ (144mm) u vertikální verze, 

resp. 6“ (154mm) u horizontální verze. Vybrané senzory jsou sice primárně určeny do 

horizontálních, resp. vertikálních vrtů, avšak jsou dle specifikace výrobce schopny provozu ve 

všech polohách. Vertikální i horizontální verzi je tedy možno použít v jakkoliv směřovaném a 

ukloněném vrtu při zachování deklarované přesnosti 0,5°u azimutu a 0,05°u úklonu a rotace. 

Tato vlastnost je u takovýchto senzorů unikátní. Spotřeba elektrické energie je srovnatelná se 

snímači jiných výrobců – typická spotřeba je 35mA. Nadstandardní je ale rozsah napájecího 

napětí, které je pro tento senzor 7 ÷ 15 VDC. Nadstandardní je rovněž rozsah pracovních teplot, 

který je u tohoto senzoru v kategorii rozšířeného průmyslového teplotního rozsahu, tj. –

40°C ÷ +85°C. Další užitečnou vlastností je možnost kalibrace pro případy měření v blízkosti 

statického rušivého magnetického pole. Tato kalibrace se ukládá do energeticky nezávislé 

paměti a následně se automaticky aplikuje na všechny výsledky. Další výhodou je nabídka 

relativně velkého počtu zobrazovaných, resp. zaznamenávaných veličin. Lze zobrazovat 

hodnoty od RAW formátu intenzity magnetického pole v mGaussech, přes standardní úklon, 

rotaci a azimut až po „vrtové“ veličiny azimutu vrtu a úklonu vrtu. V neposlední řadě je výhoda 

tohoto smart senzoru možnost zapnutí záznamu do interní paměti senzoru. Není tedy nutné řešit 

AOSI 
Ovládací 

elektronika 

PC USB 

UART 

Aku 
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záznam hodnot v externím zařízení, resp. ovládací elektronice. Cena těchto senzorů cca 

950USD bez DPH, cla a dopravy. Fotka vertikální i horizontální verze kompasu je na Obr. 3. 

Zakoupený měřicí systém AOSI využívá k snímání vzájemně kolmých složek X, Y a Z 

vektoru magnetického pole Země magnetické snímače firmy Honeywell využívající anizotropní 

magneto-rezistivní technologii. Magnetorezistory jsou v integrovaném zapouzdření zapojeny 

jako Wheatstoneův můstek. Výstupní signál z těchto snímačů je přímo úměrný magnetickému 

poli, ve kterém jsou umístěny. Konkrétně se pro snímání využívá jednoho dvouosého snímače 

HMC1052 pro snímání složek X a Y a jednoho jednoosého snímače HMC1051 pro snímání 

složky Z. Citlivost je typicky 1 mV/V/gauss. Výstupní signál je veden na vstup přístrojového 

zesilovače AD627A a po zesílení na 12-bitový ADC ADS7844E, který je připojen na MCU 

Atmel Atmega 28. [12]  

Z naměřených složek vektoru magnetického pole dokáže MCU vypočítat kompletní orientaci 

v prostoru. Tímto pojmem je myšlen úklon vrtu a jeho směr vůči severu a také rotace měřicí 

Obr. 3 – AOSI kompas EZ-COMPASS-3AV vlevo, EZ-COMPASS-3AH vpravo 
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sondy v ose vrtu. Podrobný rozbor je uveden v kapitole 2.2. Naměřené hodnoty kompletní 

orientace měřicí sondy jsou odesílány k dalšímu zpracování standardním sériovým 

komunikačním rozhraním UART přes převodník úrovní (ADM202E s nízkým EMI) na standard 

RS-232. Příkazy i odpovědi měřicího systému AOSI jsou v textovém ASCII formátu nebo ve 

formátu NMEA-0183. V této bakalářské práci, respektive v DOZdV se využívá komunikační 

formát s ASCII příkazy. V případě, že je potřeba měřit kompletní orientaci v blízkosti zdrojů 

statického magnetického rušení, je možné využít v AOSI MCU implementovanou softwarovou 

kalibraci, kterou lze do jisté míry odstranit problémy s deformací magnetického pole. Podrobné 

informace o všech funkcích, parametrech i rozměrech je možné nalézt v aplikačním manuálu 

v Příloze I. 

3.2. Ovládací elektronika 

Modul ovládací elektroniky musí zastávat několik funkcí. Jednak je to funkce převodníku 

z UART protokolu na USB protokol, který bude následně dekódován v obslužném programu na 

PC. Jelikož musí být digitální orientační zařízení do vrtu vodotěsně zapouzdřeno, rozhodlo se, 

že pro zjednodušení návrhu vodotěsného kontejneru, ve kterém bude uzavřen AOSI, ovládací 

elektronika a akumulátor, bude tento kontejner navržen jako běžně nerozebíratelný. Proto musí 

být schopna ovládací elektronika spínat napájení poskytované akumulátorem. Jelikož jsou 

možnosti kvůli malému zástavbovému průměru omezené, budou informace o spínání napájení 

přenášeny v rámci komunikačního protokolu odesílaného USB rozhraním. Z nerozebíratelnosti 

kontejneru vyplývá další požadovaná funkce ovládací elektroniky – schopnost nabíjení 

integrovaného akumulátoru. Jelikož není místo na speciální nabíjecí konektor, musí nabíjení 

probíhat pomocí napájení poskytovaného USB sběrnicí ve specifikaci USB 2.0. Z výše 

uvedených požadavků vyplývá nutnost použití mikrokontroléru, který bude schopen dekódovat 

a třídit příkazy pro řízení funkce DOZdV. Principiální blokové schéma ovládací a nabíjecí 

elektroniky DOZdV je na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Použití mikrokontroléru je rovněž nezbytné, protože jsou zástavbové rozměry pro ovládací 

elektroniku ve vodotěsném kontejneru minimální. Výběr mikrokontroléru se omezil na typy 

vyráběné v SMD pouzdře s malým počtem vývodů. Jednak proto, že není potřeba velké 

množství I/O pinů a také proto, že by se na DPS velké MCU nevměstnaly. Dalším požadavkem 

byla hardwarová integrace všech používaných periferií v rámci MCU, tj. hardwarový USB 

kontrolér, hardwarový UART kontrolér a AD převodník. Tyto kritéria splní některý z nabídky 

MCU prakticky všech světových výrobců MCU. Málokterý výrobce však dodává pro své MCU 

user-friendly high-level knihovny pro komunikaci přes USB rozhraní. Respektive většina 

výrobců dodává komunikační knihovny jen pro stranu MCU, ale komunikační knihovny pro PC 

již chybí. Toto však neplatí pro firmu Silicon Laboratories Inc., která dodává komunikační 

knihovny jak pro MCU, tak i pro PC. Vytvoření softwarového a firmwarového balíku pro 

komunikaci je díky těmto knihovnám velmi efektivní. Podrobnější rozbor implementace USB 

rozhraní je uveden v kapitole 3.2.1. Při výběru MCU bylo rovněž přihlédnuto k cenně a kvalitě 

vývojových prostředků. Pro výběr MCU od firmy Silicon Laboratories Inc. rovněž mluvila 

skutečnost, že se na ÚGN běžně používají, a tudíž jsou zde všechny potřebné hardwarové 
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vývojové prostředky i software pro kompilaci firmware již zakoupeny. Jak již bylo výše 

zmíněno, je požadována komunikace přes USB rozhraní a není potřeba mnoho I/O pinů, byl 

zvolen MCU z rodiny C8051F32x. Konkrétně byl zvolen C8051F320, který disponuje všemi 

potřebnými periferiemi a je uložen ve vývodovém SMD pouzdře LQFP-32. 

 

Obr. 4 – Blokové schéma ovládací a nabíjecí elektroniky 

Rozsah napájecího napětí pro snímač AOSI je 7÷15V. Z tohoto rozsahu napájecího napětí 

vyplývá buď použití nejméně 6 sériově zapojených Ni-MH článků anebo nejméně 2 sériově 

zapojených Li-ion článků. Případně lze pro napájení použít menší počet Ni-MH článků 

v kombinaci s DC/DC měničem. Toto řešení však není výhodní z hlediska možného vzniku 

rušení a není ani příliš vhodné z hlediska co nejlepšího využití energie akumulátoru. Jelikož by 

kvůli značným rozměrům šesti Ni-MH článků nebylo možno v praxi do vodotěsného kontejneru 

kvůli velkým rozměrům umístit, byl jako zdroj energie pro napájení kompasu AOSI a ovládací 

elektroniky zvolen Li-ion akumulátor, respektive sériová kombinace dvou standardních 

průmyslových Li-ion článků 18650 s páskovými vývody. Rovněž i z hlediska hustoty 

akumulované energie je výhodnější použít Li-ion články. Vzhledem k relativně nízké výkonové 

zatížitelnosti rozhraní USB 2.0 a tím i nízkému nabíjecímu proudu akumulátoru (cca 300mA = 

cca 0,125 CA), bylo možné nabíjení těchto článků zjednodušit na metodu CC/CV. Použití 

vyvažovačů je rovněž zbytečné. 

Jak již bylo napsáno, bude nabíjení akumulátoru probíhat uvnitř vodotěsného kontejneru, 

přičemž napájení pro nabíjení bude poskytováno ze sběrnice USB. Vzhledem k nabíjecímu 
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napětí 8,1V je nutné použít zvyšujícího DC/DC měniče. Aby bylo možno efektivně využít 

celého výkonu, který je možno odebírat z USB, bylo nutno vybrat DC/DC měnič, který by při 

svém provozu vykazoval co nejmenší proudové rázy do napájecího zdroje, respektive odebíral 

konstantní proud ze zdroje. Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje DC/DC měnič typu SEPIC, 

který má rovněž velmi vysokou účinnost. Konstrukci tohoto typu měniče, respektive jeho řízení 

je možné pojmout dvěma způsoby. Buď ho lze řídit pomocí MCU nebo ho lze navrhnout jako 

hardwarově řízený. Vzhledem k tomu, že jsou běžně dostupné specializované integrované 

obvody pro řízení tohoto typu DC/DC měničů, a tudíž by realizace řízení pomocí MCU 

nepřinesla žádná významný přínos – naopak realizací pomocí MCU by bylo dosaženo obsazení 

prakticky stejného zástavbového prostoru a relativně složitou optimalizaci kódu firmware 

v časově kritických úsecích, tj. zvláště při streamovém čtení dat. Pro realizaci DC/DC měniče 

byl proto zvolen specializovaný integrovaný obvod určený přímo pro nabíjení metodou CC/CV. 

Požadavkům na zástavbové rozměry DC/DC měniče, stejně jako užitným parametrů jako je 

maximální dodávaný proud, nastavitelné napětí a způsob měření proudu nejlépe vyhovuje 

integrovaný obvod LT1513-2. 

Jak již bylo dříve řečeno, MCU bude mít mimo jiné za úkol spínat napájení pro senzor 

AOSI. Spínání napájení je řešeno pomocí běžně dostupného unipolárního tranzistoru s P 

kanálem, který je spínán MCU. 

3.2.1. Implementace USB rozhraní 

Na rychlost přenosu a přesnost časování nejsou kladeny vysoké požadavky. Proto bylo 

možno k implementaci komunikace přes USB rozhraní do MCU SiLabs C8051F320 zvoleno 

použití výrobcem dodávaných předkompilovaných komunikačních knihoven USBXPRESS
®
. 

Tyto knihovny jsou postaveny na USB Vendor Specific protokolu a jsou tudíž dodávány jako 

komplexní balík jak pro MCU v podobě předkompilované knihovny, tak pro PC ve formě DLL 

knihovny. Výhodou využití tohoto řešení je výrazná časová úspora díky high-level přístupu 

k USB spojení na obou stranách – v MCU i PC. 

3.3. Ovládací software 

Ovládací software bude plnit dvě funkce. Jednak nastavování parametrů Digitálního 

orientačního zařízení do vrtu a také čtení dat, které byly uloženy do vnitřní paměti v průběhu 

měření. Ovládací software rovněž umožňuje přímé zadávání textových příkazů do AOSI 

kompasu. 

Ovládací software bude navržen jako user-friendly aplikace s grafickým uživatelským 

rozhraním. Ovládací software bude spouštěn pod operačním systémem Microsoft Windows
®
 XP 

a aplikace může rovněž využívat technologii Microsoft .NET Framework. Jako programovací 

jazyk tedy byl zvolen C# a jako vývojové prostředí Microsoft Visual Studio Express 2010. 

Ovládací software bude rozdělen do několika základních uživatelských obrazovek (viz 

kapitola 4.4). Po spuštění programu se zobrazí obrazovka s požadavkem na výběr DOZdV, se 
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kterým se má zahájit inicializace a komunikace. Po korektním průběhu inicializačních procedur 

se zobrazí vlastní hlavní okno programu. Z tohoto okna bude možno vyvolat okno 

s nastavováním parametrů DOZdV a okno pro přímé zadávání textových příkazů. Také zde 

budou tlačítka s příslušnými dialogovými okny pro spuštění režimu logování, spuštění načítání 

uložených dat a spuštění živého náhledu na aktuálně měřené hodnoty. Veškerá okna i popisy 

budou koncipovány tak, aby bylo ovládání programu zcela intuitivní. Ovládací software bude 

rovněž možno v nastaveních přepnout do anglického jazyka. Pokud bude program zobrazen 

v anglické lokalizaci, budou se data načítané z DOZdV ukládat v anglickém csv formátu.  
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4. REALIZACE 

4.1. Úprava snímače AOSI 

Vzhledem ke vzdálenosti mezi modulem AOSI a ovládací a řídící elektronikou se pro 

zjednodušení elektronických obvodů zvolilo použití UART s TTL úrovněmi. Jelikož je AOSI 

standardně vyráběn s I/O dle standardu RS-232, bylo nutné udělat drobnou modifikaci DPS 

AOSI. Jelikož je jako převodník úrovní použit ADM202E, ze kterého se využívá pouze 1+1 

linka, byla výstupní linka TxD připojena na doposud neobsazenou RxD linku, respektive RxD 

linka na TxD linku. Tímto řešením vznikl výstup ve standardu UART s TTL úrovněmi, který je 

zároveň velmi odolný proti zkratům i přepětí TTL I/O linek. 

4.2. Návrh ovládací a nabíjecí elektroniky 

Ovládací a nabíjecí elektroniky tvoří dva vzájemně zcela nezávislé moduly. Jednak modul 

nabíjení, který spustí nabíjení akumulátoru ihned po připojení k USB rozhraní a jednak modul 

ovládání a komunikace DOZdV. 

4.2.1. Modul ovládání a komunikace 

Modul ovládání a komunikace má za úkol třízení řídících příkazů (spínání napájení, 

vyčištění bufferu, …) a překlad standardního sériového protokolu RS232 na USB proprietární 

protokol, který je dále dekódován v PC. Tento modul zajišťuje spínání napájecího DOZdV tak, 

že pokud se DOZdV připojí k USB anebo ovládací elektronika dostane povel k zapnutí, sepne 

napájení DOZdV. Všechny tyto funkce jsou realizovány pomocí MCU C8051F320. Pro 

diagnostické účely při vývoji a ladění DOZdV byly vyvedeny základní stavové bitové 

proměnné na LED. Jedná se o indikaci neodeslaných dat v UART Tx a Rx bufferu, indikaci 

připojení k USB sběrnici (přítomnost napájení USB +5V), úspěšně proběhlé enumerace USB a 

probíhajícího přenosu dat přes USB a v neposlední řadě indikaci sepnutí napájení DOZdV. Tyto 

LED se před zapouzdřením vyřadí z provozu pomocí připravené propojky, aby se snížil 

proudový odběr z akumulátoru. Vedle USB konektoru je vyvedena 3mm dvoubarevná LED, 

která informuje uživatele o provozních stavech DOZdV. Možné stavy této LED po připojení 

k DOZdV jsou v Tab. 1. Možné stavy LED po spuštění ovládacího software jsou v Tab. 2. 

Stavy při spuštění režimu logování jsou zobrazeny v Tab. 3. Schéma zapojení modulu ovládání 

a komunikace je v Příloze II. Výkres plošného spoje je v Příloze III. 

 Zelená Červená 

Enumerace USB off ON 

Spojeno s PC ON off 

Tab. 1 – Stavy dvoubarevné LED bezprostředně po připojení k PC 
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 Zelená Červená 

Kompas ON ON off 

Probíhá komunikace ON ON 

Kompas OFF off off 

ERROR off ON 

Tab. 2 – Stavy dvoubarevné LED při spojení s PC 

 Zelená Červená 

Probíhá komunikace, USB připojeno ON ON 

Čekání na spuštění ON off 

Záznam probíhá ON ON 

Záznam ukončen ON off 

ERROR off ON 

Tab. 3 - Stavy dvoubarevné LED v režimu logování 

4.2.2. Modul pro nabíjení akumulátoru 

Aby byly možno nabíjet Li-ion akumulátor z napájení poskytovaného rozhraním USB2.0, je 

nutné použít zvyšující spínaný zdroj. Aby byly dodrženy požadavky specifikace USB2.0 je pro 

nabíjení akumulátoru potřeba použít spínaný zdroj, který bude mít malé proudové rázy do 

vstupního zdroje. Použití izolovaného spínaného zdroje by v této aplikaci nepřineslo žádné 

výhody. Těmto požadavků nejlépe vyhovuje neizolovaný měnič typu SEPIC, který kombinuje 

vysokou účinnost a nízké proudové rázy. Použití spínaného zdroje typu SEPIC je také žádoucí 

zejména kvůli zachování EMC. Tento typ DC/DC konvertoru neprodukuje (na rozdíl od většiny 

ostatních typů) proudové špičky do zdroje. Tento typ zdroje má rovněž relativně vysokou 

účinnost 80-90%. [5]  

Rovněž i použití MCU jako řídícího členu nabíjení by nepřineslo prakticky žádné obvodové 

zjednodušení. Proto byl jako řídící člen nabíjení zvolen integrovaný obvod LT1513. Tento 

integrovaný obvod je DC/DC konvertor typu SEPIC s implementovaným proudovým 

omezením. Proto je bez problémů přímo použitelný pro nabíjení akumulátoru metodou CC/CV. 

Zapojení LT1513 je převzato z firemního datasheetu. [9]  

Nabíjení integrovaného akumulátoru se automaticky provádí při každém připojení k PC. Při 

úplném vybití akumulátoru je doba do jeho plného nabití cca 10 hodin. 

4.2.3. Návrh DPS ovládací a nabíjecí elektroniky 

Aby bylo možné celou ovládací elektronika včetně obvodů pro nabíjení zapouzdřit do 

vodotěsného kontejneru, bylo nutné navrhnout PLS tak, aby jeho maximální šířka byla  

22,5mm. Výsledné rozměry PLS jsou 22,5mm x 110mm. DPS bylo nutné kvůli malé 

konstrukční šířce navrhnout jako čtyřvrstvou. Jelikož povaha výroby DOZdV je prototypová, 

DPS byla vyrobena laboratorně jako dvouvrstvá a zbylé dvě vnitřní vrstvy jsou realizovány 

pomocí drátových propojek. Všechny čtyři vrstvy DPS jsou v Příloze III. 
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Oživování osazeného PLS proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Bylo pouze nutné nastavit 

proudové omezení nabíjecího zdroje tak, aby nebyl překročen proudový limit napájení 

z USB 2.0 (500mA). Funkčnost a spolehlivost ovládací a nabíjecí elektroniky byla ověřena 

několikaměsíčními testy. 

4.3. Firmware ovládací a nabíjecí elektroniky 

Ovládací část elektroniky je založena na bázi mikrokontroléru fy SiLabs. Konkrétně se jedná 

o MCU C8051F320. Jádro MCU je vylepšeného typu 8051 (70% instrukcí se provádí v 1 nebo 

ve 2 instrukčních cyklech). Tento typ MCU byl zvolen proto, že má integrovány všechny 

potřebné analogové i digitální periferie, a také proto, že se MCU řady C8051Fxxx běžně 

používají v ÚGN. MCU C8051F320 má také integrováno USB a UART rozhraní. Na čipu je 

rovněž integrován AD převodník, který je využíván k orientačnímu měření napětí baterie. 

Firmware pro MCU C8051F320 byl vytvořen tak, že při prvním průchodu hlavní 

programové smyčky jsou inicializovány integrované periferie, nulována paměť XRAM a 

povolena přerušení. Poté program vstoupí do nekonečné smyčky, ve které je prováděna 

enumerace (pokud je požadována) a jsou zde také odesílána data přijatá přes UART. Při každém 

průchodu touto smyčkou je také nulován WDT. Ostatní funkce jsou volány přímo v přerušení. 

Při připojení USB, resp. při připojení napětí, je vyvoláno přerušení, ve kterém je nastaven 

příznak, že je připojeno USB. Tento příznak je rovněž využíván jako požadavek na enumeraci 

USB. Enumerace se provádí v hlavní programové smyčce. Při odpojení USB je vyvoláno 

přerušení, ve kterém je nulován příznak úspěšné enumerace a připojeného USB. 

Přerušení z UART a USB v hardwarové vrstvě je řešeno pomocí funkcí, které byly 

vytvořeny, resp. pro přerušení z USB rozhraní dodány výrobcem v API knihovně USBXpress
®
. 

Posledním využívaným přerušením je virtuální přerušení z knihovny USBXpress
®
. 

Pokud je z PC přijat požadavek na měření napětí na baterii, spustí se 10 bitový AD 

převodník. Výsledek AD převodu zarovnaný doleva se 256 krát sečte. Jako návratová hodnota 

se vrátí 16 nejvýznamnějších bitů. Po AD konverzi se z přesného poměru dělicích odporů a 

referenčního napětí vypočítá odpovídající hodnota napětí na integrovaném akumulátoru. 

Hodnota napětí se následně převede na textový řetězec, který je odeslán přes USB do PC. Tento 

způsob přenosu informace byl zvolen proto, že není nutné řešit konverzi mezi různými formáty 

proměnných schopných uložit číslo v plovoucí čárce. 

4.3.1. Implementace komunikace USB rozhraním 

Komunikace přes USB rozhraní byla do MCU implementována pomocí předkompilovaných 

API funkcí USBXpress
® 

dodávaných výrobcem MCU. Veškerá komunikace a podpůrné funkce 

jsou tedy prováděny v high-level přístupu. Není tedy nutné starat se o protokolovou vrstvu 

přenosu. Přenos dat přes USB pomocí USBXpress
®
 probíhá v uživatelské USB třídě – Vendor 

Specific Class (ffh). API knihovny USBXpress
®
 do MCU také implementují nový virtuální 
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vektor přerušení, ve kterém jsou sdružena všechna přerušení z USB. Při vstupu do tohoto 

virtuálního přerušení je tedy nutné detekovat konkrétní zdroj přerušení (dokončení příjmu dat, 

odesílání dat, enumerace). Jako vendor ID (označení výrobce) bylo zvoleno číslo A0C4h. 

Device ID bylo zvoleno E204h. Toto číslo je odvozeno od interního čísla projektu (OE-204), 

v rámci kterého bylo DOZdV vyvinuto. 

Při vstupu do rutiny přerušení se indikuje zdroj, který přerušení vyvolal. Při komunikaci 

USB rozhraním se využívají přerušení při ukončení enumerace a přenosu. Tato přerušení mají 

spíše indikační význam. Dále se využívá přerušení při přijetí dat z PC. V obslužném segmentu 

programového kódu se dle prvního byte nesoucího informaci o typu následujících dat rozhodne, 

jaká bude následovat akce. [11]  

4.3.2. Implementace komunikace UART rozhraním 

Pro komunikaci MCU s kompasem pomocí rozhraní UART byl vytvořen soubor 

uživatelských funkcí umístěných v samostatném souboru, aby je bylo možno jednoduše použít i 

v jiných projektech. Tyto funkce umožňují práci s UART rozhraním v high-level přístupu 

včetně ošetření obsluhy přerušení z integrovaného UART rozhraní. 

Konkrétně byly pro práci s UART rozhraním vytvořeny funkce UART_Init, UART_Rx a 

UART_Tx. Baudrate používaný UART rozhraním se mění pomocí konstanty udávané 

v baudech, která je zapsaná v hlavičkovém souboru. Inicializační funkce UART_Init nepředává 

ani nepřijímá žádné parametry. 

Funkce pro odesílání UART_Tx přijímá jako parametry pointer typu *void na pole dat, které 

mají být odeslána a také počet byte dat, které mají být odeslána. Díky použití *void pointeru lze 

odesílat libovolný datový typ, ve kterém jsou uložena data. Při volání této funkce z programu 

jsou pouze nakopírovány data do výstupního UART bufferu alokovaného v XRAM a je 

nastaven příznak probíhajícího přenosu. Vlastní odesílání se provádí po jednotlivých bytech 

v přerušeních. Dokud nejsou odeslána všechna data, není možné znovu volat tuto funkci, 

respektive po zavolání této funkce se čeká na dokončení předchozího odesílání dat. 

Funkce pro příjem dat UART_Rx přijímá jako parametry pointer typu *void na úložiště data, 

do kterého se má zapisovat, a také počet byte dat, které mají být zapsána do úložiště dat. Funkce 

vrací počet byte dat, která byla zapsána do úložiště dat. Pokud je v parametru počet předána 

hodnota 0, funkce pouze vrátí počet aktuálně akumulovaných dat v bufferu. Pokud je předána 

hodnoty 255, je počet byte dat pro zápis do úložiště dat převzat aktuální pozice bufferu, resp. 

jsou odeslána všechna data akumulovaná v bufferu. Pokud nejsou data přečtena do doby, než se 

zcela naplní vstupní UART buffer, vynuluje se počet přijatých dat a tím i celý buffer. 

Původně byla funkce UART_Rx navržena jako jednobufferová s vypínáním přerušení. Toto 

řešení nebylo možné použít, protože se však v testovacím provozu ukázalo jako nespolehlivé. 

Jednak se někdy kvůli vypnutému globálnímu přerušení nestihl časový limit pro odpověď USB 

rozhraní. Problém s přetečením time-out času, což způsobovalo ztrátu enumerace USB, byl 
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odstraněn tím, že místo vypínání povolení globálního přerušení během vyčítání dat přijatých 

přes UART byl nastaven příznak probíhajícího čtení dat z UART rozhraní. Toto řešení se také 

ukázalo jako nespolehlivé, protože v závislosti na vytížení operačního systému, na kterém běží 

ovládací software, se stávalo, že datový přenos přes USB vytížil MCU tak, že se vyčítání dat 

přijatých přes UART nestihlo do doby přenosu 1 byte rozhraním UART. To způsobovalo 

občasné vypadávání znaků při streamovém datové přenosu do PC. Tento problém byl vyřešen 

implementováním duálního bufferu do funkce UART_Rx, čímž vznikla konečná verze této 

funkce. Při začátku načítání dat přijatých z UART rozhraní se změní aktuálně používaný buffer 

na druhý buffer, ve kterém již nejsou žádná nevyčtená data. Toto řešení se ukázalo 

v dlouhodobých testech jako zcela spolehlivé. 

4.3.3. Implementace EEPROM paměti 

V průběhu vývoje DOZdV se vyskytla potřeba ukládat datum a čas spuštění záznamu do 

energeticky nezávislé paměti. Jelikož MCU C8051F320 nemá takovouto paměť přímo 

integrovanou, byly vyvinuty funkce, které dokážou využívat programové FLASH paměti téměř 

jako paměť EEPROM. Rozdíl proti paměti EEPROM je v tom, že před zahájením zápisu, 

respektive přepisování paměťových buněk, je nutné paměť vymazat. U těchto MCU lze 

vymazat pouze celou stránku programové paměti FLASH. Je proto dobré direktivou 

kompilátoru omezit rozsah programové paměti tak, aby (poslední) stránka programové FLASH 

paměti zůstala prázdná pro mazání a ukládání proměnných. Pokud by bylo ukládaných 

proměnných více, bylo by nutné všechny proměnné načíst do XRAM paměti. V paměti XRAM 

poté změnit požadované hodnoty. Následně by se vymazala příslušná stránka v datové FLASH 

paměti a zapsaly se hodnoty z paměti XRAM. Toto řešení by však nebylo odolné proti výpadku 

napájení. Aby byla tato rutina odolná takovýmto chybám, musely by se použít 2 stránky 

programové FLASH paměti. Nejdříve by se vymazala pomocná stránka, do ní by se zapsaly 

hodnoty, které mají být zapsány v „EEPROM oblasti“. Poté by se vymazala používaná stránka – 

„EEPROM oblast“ a překopírovala by se data z pomocné stránky. Jelikož se v DOZdV používá 

pouze jedna proměnná, která musí být uložena v energeticky nezávislé paměti, nebylo účelné 

přistoupit k takovýmto řešením. 

Konkrétně byla vytvořena funkce pro čtení z programové FLASH paměti. Tato funkce vrací 

jeden byte dat z adresy v datové FLASH paměti. Adresa pro čtení se předává v argumentu 

funkce. Dále byla vytvořena funkce pro zápis jednoho byte do datové FLASH paměti. Tato 

funkce má dva argumenty – adresu v prostoru datové FLASH paměti a hodnotu, která má být na 

tuto adresu zapsána. Poslední funkcí je funkce pro mazání stránky. Jako argument této funkce je 

třeba zadat adresu, která se nachází v adresovém prostoru stránky, která má být vymazána. [10]  

4.4. Návrh ovládacího software pro DOZdV 

Software pro ovládání DOZdV má za úkol nastavovat parametry autonomního měření a 

vyčítat naměřená data z DOZdV. Jedním ze základních požadavků zadavatelské organizace byla 

intuitivnost ovládání, aby nemusela být obsluha školena. Ovládací software pro DOZdV tedy 
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byl navržen jako GUI aplikace s user-friendly ovládáním. Ovládací software byl vyvinut ve 

Visual Studiu 2010 pod technologií Microsoft .NET 4.0 Framework. Projekt je však v případě 

potřeby možné překonvertovat až do .NET 2.0 Framework. Vývojový diagram pro ovládací 

software pro DOZdV je v Příloze IV. 

Ovládací software pro PC má 2 základní uživatelské obrazovky. První uživatelská 

obrazovaka – FRM_SelectScreen (Obr. 5) – se zobrazí bezprostředně po spuštění programu. 

Pokud bylo v systému nalezeno, resp. korektně připojeno a enumerováno, pouze jedno USB 

zařízení (DOZdV) s odpovídajícím VID = 0xA0C4 a PID = 0xE204, za 500 milisekund se toto 

zařízení automaticky vybere a zahájí se připojovací a inicializační procedury. Pokud je 

připojeno více než jedno zařízení, zůstane tento formulář zobrazen a k připojovacím 

procedurám se přistoupí až po výběru pracovního USB Kompasu. Jestliže v PC nebylo nalezeno 

ani jedno USB zařízení s odpovídajícím VID a PID, ovládací program zobrazí chybové hlášení 

a posléze se ukončí. 

Po korektním průběhu připojovacích procedur se FRM_SelectScreen zavře a zobrazí se 

hlavní obrazovka programu MAIN_window (Obr. 6). Na tomto okně jsou 2 rozbalovací menu – 

Nastavení a Nápověda. V menu Nápověda jsou umístěny 2 položky, které vyvolají informace 

O programu (pouze o PC software) a druhá nabídka Informace o HW a SW, která zobrazuje 

komplexní informace o PC SW, datu kompilace, verzi driveru a komunikační USBXpress DLL, 

verzích funkčních bloků firmware ovládací elektroniky a název, verzi + revizi AOSI kompasu. 

V menu Nastavení je možné zapnout Debug log (zápis všech byte procházejících přes 

USBXpress DLL do speciálního souboru) a nastavit jazyk programu – čeština a angličtina. On-

the-fly přepínání jazyka programu se provádí pomocí cultureManageru publikovaného na 

CodeProject pod licencí CPOL. Obě tato nastavení se zapisují do konfiguračního souboru, aby 

byla uchována i po opuštění programu. Při změně jazyka programu se změní i lokalizace CSV 

souboru s daty. Pokud se nastaví jako jazyk programu angličtina, český MS Excel nebude umět 

implicitně správně otevřít tento soubor. [13]  

Kromě rozbalovacích nabídek je na pracovní ploše hlavního okna ovládacího software 

umístěno textové pole, ve kterém jsou zobrazována příchozí data při spuštění živého náhledu. 

Dále je na ploše hlavního okna rozmístěno několik ovládacích prvků. Tyto ovládací prvky 

vyvolávají všechna ostatní okna a jsou rozděleny do 4 skupin – Živý náhled, Stav 

akumulátoru, Autonomní měření a Pokročilé funkce. 

Obr. 5 – Obrazovka výběru kompasu 
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Tlačítkem Živý náhled se spustí výpis aktuálně měřených hodnot. Obnovovací perioda je 

250msec. 

Skupina Stav akumulátoru pouze graficky indikuje orientační stav integrovaného 

akumulátoru. Tato skupina neobsahuje žádné akční prvky. Obnovovací perioda je 1sec. 

Ve skupině Autonomní měření jsou obsažena tlačítka pro nastavení, spuštění a přečtení 

naměřených dat. Po stisku tlačítka Nastavení se zobrazí GUI (Obr. 8) pro nastavování 

parametrů měření. Při každé změně hodnoty doby záznamu nebo periody jsou automaticky 

zkontrolovány limity pro autonomní měření a v případě nutnosti jsou nastavené hodnoty 

opraveny na nejbližší přípustnou hodnotu. Při změně doby měření vyjádřené v sekundách se 

automaticky aktualizuje údaj zobrazený v h, min, sec. To samé se děje, jestliže se změní některá 

z hodnot – h, min, sec. Přechod mezi řády (v šedesátkové soustavě) je ošetřen. Pokud tedy dojde 

k tomu, že se uživatel pokusí přidat další sekundu i když již má nastaveno 59 sekund, přičte se 

minuta a v poli se sekundami se objeví nula. Stejně tak i při snižování z 0 sec na -1 se odečte 

minuta a počet sekund se nastaví na 59 sec. Jestliže je vybrána možnost Do naplnění paměti, 

není možné měnit dobu záznamu (pole se automaticky zakážou – disablují) – je automaticky 

dopočítávána na maximální možnou dobu se zadanou periodou měření. Při změně 

zobrazovaných, resp. ukládaných veličin se v disablovaných polích aktualizuje zobrazovaná 

doba do naplnění paměti. Počáteční prodleva je nastavena na nejnižší hodnotu a dle požadavků 

Obr. 6 – Hlavní obrazovka ovládacího software pro DOZdV 



 Stránka 20 

ji nelze měnit. Změna zobrazovaných, resp. ukládaných veličin je (rovněž dle požadavků) 

chráněna heslem. 

Po stisku tlačítka Spusť se zobrazí potvrzovací dialog s upozorněním, že všechna dříve 

logovaná data budou touto akcí přepsána. Po potvrzení se provede spuštění záznamu, které 

nenávratně vymaže uložená data z předchozího měření. Po úspěšném spuštění autonomního 

měření se vytvoří ve složce Časy spuštění soubor s názvem (nelze měnit) dle kódování času do 

jména souboru (viz 4.4.1). I když je přípona souboru „.start“, je soubor klasickým textovým 

souborem. Tento soubor se vytváří jako záložní, kdyby selhalo načtení časové značky při 

stahování naměřených dat. Pokud spuštění měření proběhlo v pořádku, zobrazí se dialog 

s potvrzením zapnutí autonomního záznamu (Obr. 7). Na tomto dialogu jsou zobrazeny 

informace o délce záznamu (dle odpovědi, kterou odeslal AOSI kompas). 

Při stisku tlačítka Čtení naměřených dat se zobrazí klasický dialog pro uložení souboru. 

Implicitní název souboru je nastaven dle kódování času do jména souboru (viz 4.4.1). Je však 

možné jej v případě potřeby změnit. Defaultní složka pro ukládání naměřených dat je složka 

Data ve složce, kde je program nainstalován (C:\Program Files\_UGN\USB_Kompas\Data). 

Složku pro ukládání lze samozřejmě také libovolně změnit. Po potvrzení uložení souboru se 

Obr. 7 – Potvrzení spuštění autonomního měření 

Obr. 8 – Formulář nastavování parametrů autonomního měření 
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disablují všechny ovládací prvky zobrazované na hlavním okně, vytvoří se soubor a zahájí se 

načítání dat z kompasu. Načítané data jsou zobrazována opět ve výstupním poli v hlavním okně 

programu. Po dokončení načítání se zobrazí dialog s informací, že data byla načtena. Správnost 

příchozích dat není programem kontrolována, je proto na uživateli, aby vyhodnotil, zda-li byla 

data správně načtena. 

Ve skupině Pokročilé funkce je v současné době umístěno jen jedno tlačítko ASCII příkaz, po 

jehož stisku se zobrazí okno pro přímé zadávání ASCII příkazu (Obr. 9) přímo do vlastní měřící 

části EZ-COMPASS-3AV, resp. EZ-COMPASS-3AH (dále jen AOSI) – program vytváří 

virtuální COM port napojený na jednoduchý terminál. Při stisku tlačítka s otazníkem anebo 

stisku klávesy F1 se zobrazí nápověda, ve které jsou popsány jednotlivé ASCII příkazy, kterými 

lze AOSI ovládat. Odeslání příkazu se provádí stiskem klávesy Enter. 

4.4.1. Kódování času do jména souboru 

Název souboru je implicitně tvořen z aktuálního data a času. Název je tvořen z UTC času ve 

formátu: YY-mmmDD_HHMMSS, kde YY jsou poslední 2 číslice roku, mmm je anglická 

zkratka měsíce, DD je den v měsíci, HH je UTC hodina, MM je minuta a SS je sekunda. Není 

proto možné, aby se stačilo vytvořit více souborů se stejným názvem (př.: 11-

Apr22_065236.csv). v případě vzniku konfliktního názvu při ručním zadávání názvu souboru se 

objeví klasický potvrzovací dialog na přepsání souboru. 

Obr. 9 – Okno pro přímé zadávání ASCII příkazů 
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Tyto časové údaje pro vytváření jména souborů jsou získávány ze systémového času. Je 

proto vhodné pravidelně provádět synchronizaci času nejlépe přes NTP s příslušným 

synchronizačním časovým serverem (např. time.nist.gov). 

4.4.2. Ukládání a načítání nastavení 

Zmíněné nastavení debug módu a jazyka se při startu programu načítají a při změně zapisují 

do souboru s nastavením – USB_Kompas.cfg. Tento soubor je koncipován jako „human 

editable“. Pro zjednodušení práce s konfiguračním souborem byla vytvořena nestandardní třída 

CFGsettings, která je definována v Nastaveni.cs a obsahuje: 

 class CFGset, která obsahuje všechna nastavení obsažené v konfiguračním souboru 

 4 konstruktory – implicitní konstruktor (všechny hodnoty defaultní, nastavení v souboru 

se ignoruje), 2 konstruktory s načítáním z konfiguračního souboru (1 hodnotu zadá 

uživatel, druhá se načte) a explicitní konstruktor (všechny hodnoty zadá uživatel). 

Načítání hodnot z konfiguračního souboru je řešeno pomocí accessoru GET. 

 SET a GET accessory – settings, které zajišťují čtení a zápis hodnot do souboru (s 

využitím class CFGini), proto není nutné v kódu programu používat práci s 

konfiguračním souborem 

 private class CFGini – třída zprostředkovávající nejnižší úroveň přístupu ke 

konfiguračnímu souboru; tato třída rovněž převádí textové řetězce nastavení na 

proměnné, resp. hodnoty v jednotlivých proměnných, používaných v class CFGset 

 private řetězce – defaultní nastavení, oddělovací znaky, řetězce uvozující hodnotu 

s jednotlivými nastaveními 

 Ošetření chyb v private class CFGini je řešeno pomocí try-catch. V případě, že nastane 

chyba, je zobrazen MSG box s popisem chyby a následného chování programu. 

4.4.3. Implementace USB komunikace 

Implementace komunikace přes USB rozhraní je realizováno stejně jako na straně MCU 

pomocí API knihovny USBXpress
®
. Import API funkcí z dodané komunikační DLL se provádí 

v souboru USBXpress.cs. v tomto souboru se také provádí vyhodnocení Return kódů, aby 

nebylo nutné při každém použití některé z komunikačních funkcí psát vyhodnocovací sekvenci. 

Zmiňované vyhodnocení je definováno jako private a tudíž k němu není možné přistupovat 

z vnějšku. Importování funkcí z DLL je rovněž definováno jako private s prefixem SI_. 

Všechny importované funkce k sobě mají stejnojmenné public funkce, avšak bez prefixu, které 

k nim přistupují a po provedení požadované funkce přes DLL vyhodnotí jejich Return kód 

pomocí výše zmíněné funkce. Pak jsou obdržená data public funkcí předány do programu. [11]  

Soubor USB_funkce.cs obsahuje pomocné rutinu pro vyprázdnění všech bufferů a rutinu pro 

načtení (do string[])jednotlivých verzí firmwarových modulů v mikroprocesoru ovládací a 

nabíjecí elektroniky. 
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4.4.4. Implementace komunikace s AOSI kompasem 

V souboru AOSIfunkce.cs jsou jednak funkce pro ovládání kompasu (zapnutí a vypnutí 

AOSI, ukončení autonomního záznamu, odeslání příkazu, čtení odpovědi) a jednak nestandardní 

proměnné s funkcemi, které jsou schopny provést jejich nastavení. AOSI proměnné jsou: 

 AOSI_PRINTveliciny – boolean struct hodnota vyjadřující zapnutí/#vypnutí dané 

veličiny (rotace, úklon, atd.) 

 AOSI_LOGveliciny – integer struct hodnota vyjadřující nastavení parametrů měření 

(délka záznamu, perioda a počáteční prodleva) 

 AOSI_Time – integer struct časová struktura hod, min, sec a RAWsec. V této struktuře je 

obsažen konstruktor pro zadání času pouze v sekundách. Tato hodnota se při volání 

konstruktoru přepočítá na hod, min, sec. 

AOSI funkce Cteni nejdříve ověří, zda-li jsou ve vstupním bufferu nějaké data. Pokud žádné 

nejsou, znamená to, že ovládací mikroprocesor má ještě odpověď ve svém bufferu, a tudíž je 

nutné ho požádat o zaslání těchto dat, což se provede předáním TRUE v parametru CtiALL 

předávanému funkci USB_Read. V opačném případě se přečtou data aktuálně čekající v bufferu. 

Po vyřízení požadavku čtení funkcí USB_Read se provede případné odstranění řídících a null 

byte a vrátí se string bez těchto redundantních informací. 

Funkce Prikaz pouze provádí překlad ze string podoby do byte[], kterou je schopna 

zpracovat USB_Write funkce. Po zápisu příkazu se poskytne AOSI čas na zpracování instrukce 

(cca 200ms) pomocí FRM_wait (formulář s progress barem), kterému je předána hodnota 20010. 

Funkce Nacti_veliciny provede s využitím funkce Prikaz a Cteni načtení aktuálně 

zobrazovaných, resp. logovaných veličin. Zjištěné nastavení je předáváno návratem struct 

AOSI_PRINTveliciny.  

Funkce Nacti_LOGsettings smí být volána s implicitním řetězcem. V takovémto případě se 

s využitím funkce Prikaz a Cteni načte aktuální nastavení AOSI. Pokud je explicitně zadán 

řetězec (využívá se pro provizorní zprávy generované při nastavování ve FRM_settings), 

použije se místo odpovědi načtené z AOSI. Získaná zpráva je pak převedena na číselné hodnoty 

(využívá se protected STRINGtoINT). Po převodu jsou na číselné hodnoty aplikována omezení 

daná firmwarem AOSI. Po této korekci jsou ve struct AOSI_LOGveliciny předány zjištěné 

hodnoty. 

Funkci Doba_mereni lze rovněž volat s implicitními parametry – v takovémto případě jsou 

řetězce načteny z AOSI. Pokud je některý z parametrů definován explicitně, použije se namísto 

aktuálně nastaveného parametru v AOSI. Nedefinované parametry se standardním postupem 

načtou z AOSI. Po získání řetězců jsou tyto řetězce zpracovány a je s nimi proveden přepočet 

z času měření v sekundách na časy zadávané v hodinách, minutách a sekundách. Výsledek je 

opět korigován na omezení daná FW AOSI. Následně je tato hodnota zapsána do výše 

popsaného konstruktoru časové struktury AOSI_Time, která je nakonec předána jako návratová 

hodnota. 
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Funkce LOGoff provádí zastavení logování odesláním příkazu „h“ a vypnutím AOSI. Pak 

následuje kontrola korektního ukončení LOG módu a vypnutí AOSI. Rozdíl mezi LOGoff a 

KompasOFF je, že KompasOFF nenuluje příznak logování v řídícím MCU. KompasON má 

identický průběh s tím rozdílem, že kompas zapíná. 

4.4.5. Funkce v MAINwindow 

Funkce pro spuštění autonomního záznamu je implementována v proceduře obsluhující stisk 

tlačítka BT_Start na MAIN_window. V rámci zapnutí příznaku logování se do EEPROM paměti 

ovládacího mikroprocesoru (viz. 4.3.3) zapíše datum a čas spuštění v UTC. Tato časová značka 

je odvozená ze systémových hodin na PC, proto je vhodné před započetím práce s programem 

synchronizovat čas pomocí NTP serveru nebo ideálně pomocí integrované GPS. I v této rutině 

se kontroluje korektní zapnutí AOSI. 

Indikace napětí na baterii je do grafické podoby (resp. progress bar a percentuální hodnota) 

přepočítávána pomocí tabulky hodnot získané měřením reálné vybíjecí charakteristiky 

akumulátoru. Vzhledem k přesnosti měření napětí MCU a odchylkami ve vybíjecí 

charakteristice je nutné stav akumulátoru brát pouze jako orientační. 

4.4.6. Funkce ve formuláři Settings 

FRM_settings využívá provizorní zprávy, které generuje při každé změně nastavení 

autonomního měření a explicitně je předává funkcím Doba_mereni a Nacti_LOGsettings. 

Návratové hodnoty těchto funkcí jsou pak zobrazovány na formuláři. Výhoda tohoto řešení je 

v tom, že již není nutné znovu implementovat vyhodnocovací logiku pro dodržení limitů daných 

AOSI. NumBOX Počáteční prodleva má implementovánu plnou podporu avšak je (dle 

požadavků) disablován. V případě potřeby jej stačí ve vlastnostech prvku enablovat. 

Neměnné nastavení programu a komunikační kódy jsou definovány jako konstanty 

v souborech Komunikace.cs, Nastaveni.cs a NastaveniUSB.cs. 

4.4.7. Testování vyvinuté aplikace-řešení 

Při testování vyvinutého hardware, resp. firmware ovládacího mikroprocesoru a Ovládacího 

software (Windows GUI aplikace) je potřeba klást důraz zejména na ověření spolehlivosti i při 

(uměle vyvolaných) výjimečných stavech – např. odpojení digitálního orientačního zařízení za 

běhu programu, atp. Dále je třeba ověřit uživatelskou přívětivost a intuitivnost GUI programu. 

Výsledkem by měl být programy navržený tak, aby jej nebylo možno žádným postupem 

uvést do hazardního stavu a jeho prostředí bylo co nejjednodušší a co nejvíce intuitivní. 

V současné době (duben 2012) se první část testování vyvinutého systému blíží ke konci – 

již se neobjevují bugy ani v PC SW, ani ve FW MCU, resp. HW. V tlakové nádobě byla rovněž 

ověřena bezchybná funkce vodotěsného kontejneru. V další fázi testování je nutné přistoupit 
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k exaktnímu dodefinováním významů některých měřených hodnot a praktickým testům v in-

situ. 

4.5. Návrh mechanického uspořádání DOZdV 

Jeden z požadavků vyplývající z plánovaného použití DOZdV je vodotěsné mechanicky 

odolné zapouzdření celku. Materiál těla DOZdV musí být nemagnetického materiálu, aby 

neovlivňoval magnetické pole Země, které je snímáno DOZdV. Jako materiál těla DOZdV byla 

nakonec zvolena mosaz, která má vhodné mechanické vlastnosti (pevnost, tuhost), je 

diamagnetická, takže magnetické pole Země ovlivňuje jen zanedbatelně a také relativně dobře 

opracovatelná. Vzhledem k tomu, že je mosaz elektricky vodivým materiálem, bude fungovat 

stínění DOZdV před střídavým magnetickým rušením. Bude-li DOZdV v prostředí zarušeném 

proměnným magnetickým polem, budou v těle (plášti) DOZdV vznikat Foucaultovy proudy. 

Tyto indukované proudy budou svým magnetickým polem dle Lenzova zákona působit proti 

změně magnetického indukčního toku, který je vyvolal. 

Jednotlivé funkční celky (snímač AOSI a modul ovládací a nabíjecí elektroniky) byly pro 

zvýšení mechanické odolnosti hlavně proti vibracím při častých převozech vsunuty do 

instalatérské polypropylenové trubky o vnějším průměru 38mm. Aby bylo možno vsunout 

snímač AOSI musel být vnitřní průměr trubky zvětšen pomocí soustruhu. DPS modulu ovládací 

a nabíjecí elektroniky byl navržen tak, že trubku nebylo potřeba nijak upravovat. Oba funkční 

celky byly v trubkách zality polyuretanovou zalévací hmotou, která je rovněž chrání v případně 

poškození vodotěsného kontejneru před vlhkostí, respektive vniknutím vody. 
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5. TESTY A VYHODNOCENÍ 

Testování vlastní měřicí části AOSI nebylo uskutečněno, protože se předpokládá, že 

dodavatelská firma má ošetřeny všechny výjimky a komerčně distribuovaný snímač lze tedy 

považovat za zcela spolehlivý. Rovněž neprobíhalo ověřování výrobcem deklarovaných 

přesností.  

Testy ovládací a nabíjecí elektroniky se zaměřovaly zejména na odolnost vůči zkratům. 

Primárně byla testována odolnost ve smyslu ochrany vstupu napájení z USB, aby nemohlo dojít 

k poškození drahé výpočetní techniky. Ochrana vratnou pojistkou poly-switch se jmenovitou 

hodnotou 0,65A byla pro tyto účely shledána jako dostatečně účinná a spolehlivá. Dále byla 

testována dlouhodobá odolnost při zkratech v místě akumulátoru, čímž se testovala odolnost 

nabíjecí části. Tyto testy dlouhodobé odolnosti rovněž dopadly úspěšně, respektive při 

zkratových testech nedocházelo ani k nadměrnému ohřevu součástek a ani nebyl zaznamenán 

zvýšený proudový odběr z napájení poskytovaného z USB sběrnice. 

Testování firmware probíhalo současně s testováním software. Respektive firmware a jeho 

spolehlivost se testovala pomocí ovládacího software pro PC. Od začátku února do poloviny 

dubna probíhalo testování paralelně na dvou úrovních – uživatelské a vývojářské. Uživatelské 

testování spolehlivosti FW a SW se uskutečňovalo za pomoci pracovníků ÚGN, kteří jsou 

potenciálními uživateli DOZdV. Tyto testy měly za úkol ověření spolehlivosti při běžném 

(simulovaném) provozu a také měly za úkol ověřit, resp. optimalizovat uživatelskou přívětivost 

GUI. Simulace provozu spočívala v neustálém spouštění autonomního měření a následném čtení 

logovaných dat. Tato data byla následně statisticky analyzována. Pozornost byla věnována 

zvláště záchvěvům a stabilitě ukládaných hodnot. Chyby a rušení superponované na 

naměřených hodnotách se skryje v 1% toleranci deklarované u DOZdV. Rovněž bylo spouštěno 

autonomní měření při připojeném USB, resp. při nabíjení baterie. I za těchto podmínek se 

nevyskytly žádné významné záchvěvy nebo interference na žádné z ukládaných veličin. 

Vývojářské testování bylo založeno na aktivním vyvolávání chybových stavů. Pro tyto účely 

byly jednak do kódu SW i FW postupně přidávány rutiny, které měly za úkol aktivně vyvolávat 

chybné odpovědi, nevyžádané odpovědi a další nestandardní stavy a jednak byly prováděny 

násilné uživatelské zásahy v době běhu různých operací s DOZdV. Při těchto testech bylo 

provedeno několik optimalizací kódu FW a SW tak, aby dopad „škod“ z nestandardních situací 

byl co možná nejmenší. 

V průběhu testování se postupně dle požadavků ÚGN postupně dolaďovaly detaily zejména 

v oblasti user-friendly ovládání software pro PC a srozumitelnosti popisů jednotlivých 

ovládacích prvků tak, aby byla práce s programem zcela intuitivní. Přesnost měření, 

spolehlivost navrženého řešení i ovladatelnost software bylo bez výhrad splněno.  
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6. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce realizuje konkrétní fyzické řešení metodiky chráněné užitným vzorem, 

na kterém jsem se autorsky podílel. 

Navrhl jsem měřicí systém pro určování kompletní orientace – Digitální orientační zařízení 

do vrtu. DOZdV bylo vyrobeno ve dvou verzích – horizontální a vertikální. Jak už název 

napovídá, jeden typ DOZdV je určen pro měření ve vertikálních vrtech a druhý pro měření 

v horizontálních vrtech. Obě verze je možné používat ve vrtech s úklonem od základní osy do 

cca 80°. Software, firmware i hardware se při testování jevil jako stabilní, spolehlivý, přehledný 

a uživatelsky přívětivý. Navržené zařízení bez výhrad splňuje všechny požadavky zadavatelské 

organizace Ústavu geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. 

Konkrétně jsem dosáhl při testech stability měření azimutu ve statické poloze průměrnou 

odchylku okolo 500ppm, průměrnou odchylku úklonu vrtu a rotace měřicí sondy v ose vrtu 

okolo 200ppm. Deklarovaná přesnost DOZdV je po kalibraci 0,25%. Maximální doba měření je 

9 hodin, respektive doba provozu DOZdV na integrovaný akumulátor na jedno nabití je okolo 

16 hodin. Kompletní hmotnost DOZdV je cca 3,5kg, přičemž vodotěsný mosazný kontejner 

váží cca 3,1kg. Průměr (kontejneru) DOZdV je 40mm a délka je cca 60cm z toho vlastní délka 

tubusu s elektronikou a snímačem zabírá cca 45cm. 

V současné době je jediným známým nedostatkem hardwarové části DOZdV absence 

certifikace dle souboru norem IEC 60079. Tato certifikace nemohla být uskutečněna z několika 

důvodů. Jednak by přizpůsobení obvodů pro splnění tohoto souboru norem bylo velmi náročné 

časově, finančně i rozměrově, a také proto, že v současné době nedovoluje norma IEC 60079-11 

použití Li-ion baterií, které jsou použity jako zdroj elektrické energie DOZdV. 

Jediným nedostatkem softwarové části je aktuálně pouze nefunkčnost driverů pod OS 

Windows Vista a Windows 7. Tento problém by měl být odstranitelný podepsáním driverů 

pomocí kvalifikovaného certifikátu. 
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PŘÍLOHY 
I. Advanced Orientation Systems, Inc., EZ-COMPASS-3A application manual 

(15 listů) 

II. Schéma ovládací a nabíjecí elektroniky DOZdV (3 listy formátu A4) 

III. Výkres DPS ovládací a nabíjecí elektroniky DOZdV (5 listů formátu A4) 

IV. Vývojový diagram ovládacího software (2 listy formátu A4) 

V. Dokumentační fotky DOZdV (4 listy formátu A4) 

VI. Rozšířený abstrakt v anglickém jazyce (4 listy formátu A4) 

PŘÍLOHY NA CD 
VII. Zdrojové kódy programu pro MCU 

VIII. Zdrojové kódy programu pro PC 
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