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Bakalářská práce se zabývá zařízením Data Logger, je zde popsána jeho vnitřní struktura a 

veličiny, které Data Logger dokáže měřit. V praktické části jsou navrženy dvě laboratorní 

úlohy, na kterých si studenti ověří možnosti práce s DT85. 

Dále je v práci navrhnuta webová aplikace, která v rámci intranetu zobrazí veličiny měřené 

pomocí DT85. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Müller, T. Recording and Technological Data Processing Using DT85 Data Logger. 

Ostrava: Department of Control Systems and Instrumentation,VSB - Technical University 

of Ostrava, 2012, 43p. Thesis head: Škuta, J. 

 

Bachelor thesis deals with the device named Data Logger. Thesis describes its internal 

structure and CONCEPTS, which Data Logger can measure. 

In the practical part there are designs of two laboratory tasks, using which students can 

examine possibilities of Data Logger. The web application was created. This application 

can display measured data via intranet.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

AC Střídavý proud (Alternating Current) 

ASCII Americký Standardní Kód, který definuje znaky anglické abecedy, a jiné 

znaky používané v informatice (American Standard Code for information 

Interchange) 

A/D Součástka určená pro převod spojitého signálu na signál diskrétní 

(Analog-to-Digital converter) 

COM Component Object Model, Název pro rozhraní sériového portu 

CPU Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit) 

CW6 Control Web 6 

DC Stejnosměrný proud (Direct Current) 

DL Datový záznamník (Data Logger) 

DT Sběrač dat (Data Taker) 

FET Unipolární tranzistor (Field-effect tranzistor) 

FTP Protokol pro přenos souborů mezi počítači (File transfer Protocol) 

GND Zemnění elektrického obvodu (GrouND) 

ModBus Otevřený protokol, který umožňuje přenášet data po různých sítí a 

sběrnicích 

PC Osobní počítač (Personal Computer) 

PnP Umožňuje, aby se zařízení připojilo nebo odpojilo za chodu počítače 

(Plug and Play) 

PPP Komunikační protokol linkové vrstvy (Point-to-Point Protocol) 

RS 232 Standard sériové komunikace (Recommended Standard 232) 

TCP/IP Hlavní Protokol pro Přenos/Protokol Síťové vrstvy (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) 

TTL Standard používaný pro implementaci logických integrovaných obvodů 

(Transistor-Transistor Logic) 

USB Univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

WWW Celosvětová síť (World Wide Web) 
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1 Úvod 

Data Logger má dvě hlavní oblasti, kde jsou tyto přístroje nasazeny, aby ukládala 

hodnotná data, které potom slouží jako podklad pro analýzu. A to buď u testování 

výrobků, které jsou vyráběny, nebo u snímání praktických hodnot ze snímačů. Data 

Logger pracuje samostatně, podle přednastaveného rozhraní. 

Když je potřeba vyrobit vysoce kvalitní výrobek, je třeba provést tisíc praktických 

testů na modulech. Tyto testy se provádí v různých fázích výroby produktu, od jeho 

počátečního stavu, naprosto teoretického modelu, přes jeho prototyp až po jeho konečný 

finální tvar. Všechny tyto testy poskytují velké množství potřebných dat, které jsou 

ukládány pro následnou analýzu, díky tomu můžeme zjistit, kde systém selhal a provést 

opravu. 

Takže takové zařízení, jako Data Logger je velmi používané ve většině oblastí, ve 

kterých je potřeba přesné sledování daného jevu. Pokud je potřeba nastavit limitní 

omezení, Data Logger pracuje tak, že sledované veličiny převede pomocí snímačů do 

elektrických veličin, jako je proud nebo napětí. Tyto data pak Data Logger dokáže 

zpracovat tak, že je buď uskladní pro zprostředkovatele, nebo je přímo pošle k uživateli. 

Jako příklady by mohly být oblasti zahrnující stavební inženýrství, kde se zdůrazňují testy 

pro mosty a budovy tak, že se sleduje úsek za delší časové období, technologie v 

zoologické zahradě, kde jsou potřeba přesné fyziologické kritéria nebo kde jsou 

sledována pozice zvířat, také kde je potřeba přenos bezdrátových dat, nebo dokonce i 

v lékařství, prostě všude, kde je potřeba, aby uložená data zabírala co nejmenší velikost. 
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2 Data Logger 

První Data Logger byl jednoduché zařízení, který mohl snímat jen jeden druh veličin, 

jenom napětí, odpor, frekvenci ve velmi malých rozsazích. Většinou měl přednastavené 

vzorkovací periody, ze kterých bylo možno vybírat. Jeho jedinou výhodou je, že je to 

levné zařízení. 

2.1 Data Logger Data Taker 

Data Taker je robustní, samostatné zařízení určené pro získávání a zaznamenávání 

dat. Používají se jako teplotní senzory, tlakové senzory a tenzometry, snímače rychlosti 

průtoku, proudové smyčky vysílače, hydrologické senzory, laboratorní analytické 

přístroje. Data Taker dosáhl až toho, aby byla zachována spolehlivost přenosu dat, tak DT 

rozpozná, když se nahraná data špatně stáhnou, zkusí je stáhnout znovu, dokud se celý 

soubor dat nenahraje správně. Dokonce, pokud spadne síťové připojení, je schopen se 

k síti znovu připojit před dalším plánovaným přenosem. [BioLab, 2009] 

 

 

Obr. 1 Data Logger DT85 
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Data Logger DT8x 

Data Logger, kterým se práce zabývá, patří do řady DT8x, která se liší od řady 

DT800 hlavně tím, že má méně vstupů a méně možností rychlosti vzorkování. DT80 

odpovídá základním požadavkům pro řadu DT8x. DT81 je jedno kanálová varianta DT80. 

DT85 je vylepšená a rozšířená verze DT80. Pokud je za řadou písmenko L, znamená to, 

že tato varianta je určena pro nízkou spotřebu, písmenko G značí, že se DT specializují na 

geotechnické aplikace, které rozpoznají vibrační napětí, které by se muselo kalibrovat, 

týká se to druhů DT80 a DT85. Speciální druh je DT82E, který má nízkou cenu, nízkou 

spotřebu a je určen pro měření okolního prostředí. [BioLab, 2009] 
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2.2 Vnitřní struktura přístroje Data Logger 

Na obr. 2 je popsán Data Logger, jak vypadá jeho vnitřní struktura, kde jsou kanály 1 

až 16 připojeny na společný Multiplexer, který je přečte a přepošle data procesoru. Kruh 

X symbolicky označuje přenos hodnot, které mohou být připojeny nebo odpojeny. 

 

Obr. 2 Analogový podsystém [BioLab, 2009] 

2.2.1 Analogové vstupní kanály 

Analogových vstupních kanálů na DT je šestnáct a dá se na ně připojit pomocí 

drátků, které umožní napětí, proudu, odporu a frekvenci, aby byla měřena. Tohle jsou 

základní výstupní signály většiny snímačů. Není důležité použít všechny čtyři svorky na 

každém kanálu. Většinou stačí použít dva. [BioLab, 2009] 

 

 + kladná svorka 

 - záporná svorka 

 # svorka pro zem (vstup) 

 * napájecí svorka 

Obr. 3 Analogový kanál 
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Kanálové páry 

Je to skupinka osmi svorek, kde jsou některé funkce sdílené přes dvě sousedící svorky. 

Tato skupinka dvou analogových kanálů sdílí multiplexer, to je v zásadě korekční hranice, 

která adresuje signály z kanálových svorek do zařízení na zesílení. [BioLab, 2009] 

Nezávislé analogové vstupy 

Snímače a signály připojené pomocí nezávislého připojení jsou zvány jednoduše 

vstupy. Nezávislé vstupy jsou ty, které jsou připojené k vlastním koncovkám a nesdílí tyto 

koncovky s jinými vstupy. Nezávislé vstupy, které potřebují více než dvě koncovky, jsou 

připojeny do párového kanálu. [BioLab, 2009] 

Sdílené analogové vstupy 

Občas se nazývají jednotně ukončené vstupy. Sdílená koncovka vstupu je ta, která 

sdílí jeden nebo více koncovek s ostatními vstupy. V nastavení sdílených koncovek, drátek 

zpětného snímače je většinou připojen ke kanálové koncovce #. Zbývající snímače drátků 

(kladný nebo budící) je připojen k jakékoliv zbývající koncovce. Obyčejné koncovky 

nemusejí být uzemněny. [BioLab, 2009] 

2.2.2 Digitální vstupní kanály 

Data Logger má čtyři obousměrné digitální vstupní/výstupní kanály 1D-4D s 

otevřeným řadičem a tahovým odporem, čtyři obousměrné digitální vstupy/výstupní kanály 

5D-8D s výstupním řadičem a slabým odporem připojeným k zemi (je kompatibilní s SDI-

12), jeden napěťový volný západkový přenosový kontakt výstupu (RELAY), 1 LED 

výstup, čtyři hardwarové čítačové vstupy 1C-4C, které mohou být používány jako 

nezávislé čítačové kanály. [BioLab, 2009] 

 

Obr. 4 Digitální kanál 
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Na obr. 5, který zobrazuje obvodový diagram lze vidět, že kanály mohou být 

vyvedeny ve dvou rozdílných hardwarových charakteristikách, všechny čtyři kanály jsou 

zpřístupněny a mohou využít mnohem větší škálu měření. [BioLab, 2009] 

 

Obr. 5 Digitální podsystém [BioLab, 2009] 
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Digitální výstupy 

Data Logger s jeho vstupními/výstupními svorky může být čten individuálně nebo 

může být čten jako 4 nebo 8 bit. slova. [BioLab, 2009] 

Tab. 1 Digitální vstupy [BioLab, 2009] 

Kanálový typ Platné kanálové číslo Popis 

DSO 1-8 Vrací hodnotu digitálního vstupu 0 = nízký 1 = vysoký 

DNO 1-5 Vrací hodnotu čtyř po sobě jdoucích digitálních vstupů 

začínajících na speciálních vstupech jako 4-bitové číslo 

DBO 1 Vrací hodnotu všech osmi digitálních vstupů jako 8-

bitové číslo (0-255) 

RELAY 1 Nastavuje hodnotu přivřeného RELAY výstupu 

0 = otevřený 1 = zavřený 

WARN 1 Nastavuje hodnotu Attn ledky 0 = vypnuto 1 = zapnuto 

 

 

2.3 Programové prostředí pro Data Logger 

DT85 nabízí spoustu možností pro získávání dat a sledování stavů. Vestavěné webové 

rozhraní poskytuje praktickou cestu přístupu k aktuálním datovým hodnotám a stavovým 

informacím z webového prohlížeče. Tohle prostředí může být upraveno, pokud 

potřebujeme provést rozhraní přímo pro danou úlohu. 

DeLogger 

Rozhraní v programu DeLogger je řešeno v grafické podobě, takže není potřeba 

znalostí programovacího jazyku. Ovládání je tvořeno ikonkami a z menu se vybírají volby 

možností. Navíc může v přímém přenosu číst hodnoty výstupu a zobrazit je v dynamické 

tabulce k tvorbě grafu, nahrát data do plně označeného tabulkového procesu a přehrát 

znova uložená data. [BioLab, 2009] 
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Obr. 6 Program DeLogger 

 

DeLogger Pro 

Je stejný jak DeLogger, ale navíc obsahuje moderní podporu, jako je databáze 

uskladněných dat, možnost připojit více než jedno datové umístění, vylepšuje zobrazení 

grafu, další tabulku s ovladači pro grafickou analýzu. Má schopnost publikovat data 

pomocí elektronické pošty a internetového prohlížeče. [BioLab, 2009] 

DeTransfer 

Je to prostředí, ve kterém se nevyužívá grafiky, ale používají se jazyky pro 

programování přístroje Data Logger. Poskytuje kompletní přístup ke všem DL 

schopnostem a má oddělené zprávy a přístupové okno, které se využívá pro základní a 

vylepšené funkce. Používá se pro sledování přímého přenosu a zaznamenaných dat 

v textovém formátu. [BioLab, 2009] 
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2.4 Komunikační rozhraní pro Data Logger 

Série DT8x využívá tři komunikační rozhraní, jako USB port, RS232 port a síťový 

port. U DT85 se dají použít všechny. 

 

Obr. 7 Komunikační rozhraní pro Data Logger 

Síťový port -  

Jeho rozhraní je 10BaseT, tedy 10Mbps a používaný protokol je TCP/IP, ModBus 

(Master a Slave). [BioLab, 2009] 

Příkazové rozhraní -  zpřístupní ASCII příkazy pomocí TCP/IP rozhraní přes DT85. 

Webový server - Zpřístupní aktuální data a stav z jakéhokoliv webového prohlížeče. 

Upravené stránky mohou být přesně nastaveny. Stažená data jsou v CSV formátu. 

Modbus server ( slave ) - -Zpřístupní aktualní data a stav z jakéhokoliv Modbus klienta 

Modbus klient ( master ) - Přečte/přepíše data z modbus snímače a zařízení včetně PLC, 

dataTaker loggerů. 

FTP server - Zpřístupní zaznamenaná data z jakéhokoliv FTP klienta nebo webového 

prohlížeče. 

FTP klient - Automaticky nahraje zaznamenaná data přímo do FTP serveru. 



Bakalářská práce Tomáš Müller 

 

_________________________________________________________________________ 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 14 

USB port 

Jeho rozhraní je USB 1.1 (virtuální port COM), využívá maximální rychlost 12Mb/s. 

Komunikace probíhá sériovým způsobem. Port podporuje PnP (Plug and Play) technologii 

a umožňuje zařízení připojovat a odpojovat za chodu počítače. Používá protokol ASCII 

příkazů. 

RS 232 port 

Jeho rychlost je od 300 do 115200 baudu (obecně 57600). Pomocí podporu modemu je 

možné, aby modem sám automatiky odpovídal a také sám vytáčel. Používané protokoly 

jsou příkazy ASCII, TCP/IP (PPP), Modbus a sériový snímač. [BioLab, 2009] 

Tab. 2 Popis signálů na portu RS 232 [BioLab, 2009] 

Signál Funkce Směr DE-9 Pin DB-25 Pin 

DCD Zjistí zdroj přenášejících dat DTE  DCE 1 8 

RXD Přijímá data DTE  DCE 2 3 

TXD Posílá data DTE  DCE 3 2 

DTR Připravenost snímacích dat DTE  DCE 4 20 

GND Zem signálu  5 7 

DSR Nastavení připravenosti dat DTE  DCE 6 6 

RTS Požadavek k odeslání DTE  DCE 7 6 

CTS Vyčistit k odeslání DTE  DCE 8 5 

RI Ukazatel zazvonění DTE  DCE 9 22 

 

 

Obr. 8 Číselný popis portů RS 232 
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2.5 Technické parametry přístroje Data Logger 

Je důležité si zjistit, jaké jsou výstupní signály a jejich rozsahy pro každý snímač. 

Ujistit se, že vstupní signály do DT nepřevyšují hodnoty DT. Zásadní pravidlo je, že 

napájení na jakékoli analogové koncovce by mělo být v mezi od -13V do +13V, které je 

připojené k zemi na DT. 

Analogové svorky mají dvě vstupní svorky. Napájecí, kladná a záporná svorka je 

nezávislá a oporná, zemnící svorka je izolovaná. Měřená veličina může mít třísvorkové 

nebo čtyřsvorkové vstupy, nebo dva izolované dvojsvorkové vstupy. 

Digitální kanály jsou čtyři obousměrné kanály. Vstupní typy mají čtyři úrovně (nejvíce 

20/30V) Výstupní typy jsou tři otevřené, které odvádí FET, jeden je logický výstup. 

DT má čtyři vysoko rychlostní čítače velikosti 32bitů, maximální vzorkovací rychlost 

je 10 kHz. Dva jsou logické úrovně, nejvíce ±30V a dva programovatelné vstupy, také 

logické úrovně nebo citlivých vstupů 10mV pro magnetické zvýšení, nejvíce ±10V. 

[BioLab, 2009] 

Přesnost 

Data Logger může v různých teplotních rozsazích měřit s různou přesností. V tab. 3 je 

popsána přesnost v závislosti na rozsahu teploty. 

Vzorkování - Pro přesnost a dodržení hluku je vhodné nepřekročit nejvyšší vzorkovací 

rychlost 25Hz, účinné rozlišení 18 bitů a linearitu 0,01% [BioLab 2009] 

 

Tab. 3 Přesnost základních vstupů [BioLab, 2009] 

Druhy měření 5°C až 40°C -45°C až 70°C 

DC Napájení 0,1% 0,35% 

DC Proud 0,15% 0,45% 

DC Odpor 0,1% 0,35% 

Frekvence 0,1% 0,25% 
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Základní vstupy a rozsahy 

DT85 může měřit napětí, rozsah a frekvenci. Všechny ostatní veličiny si převádí do 

těchto základních vstupů. Následující tabulka popisuje tyto základní signály spolu s jejími 

rozlišeními. [BioLab, 2009] 

Tab. 4 Rozsahy základních vstupů [BioLab, 2009] 

 Plný rozsah Přesnost 

V ±30mV dc 0,25µV 

V ±300mV dc 2,5µV 

V ±3V dc 25µV 

V ±30V dc 250µV 

A ±0,3mA 2,5nA 

A ±3mA 25nA 

A ±30mA 250nA 

R 100Ω 1,5mΩ 

R 1000Ω 15mΩ 

R 10000Ω 150mΩ 

f 100Hz 0,0002% 

f 10kHz 0,0002% 

 

2.6 Připojení signálů ze snímačů na Data Logger 

Pro ověření znalostí s vývojovým prostředím pro Data Logger se navrhlo 4 základní 

úlohy pro měření odporu, napětí, proudu a frekvence, ve kterých se zvolil nejvhodnější 

druh zapojení a jedna úloha pro měření teploty. Pro měření základních úloh se navrhl 

potenciometr, protože má proměnou hodnotu odporu. Pro měření teploty se navrhl 

termistor. 

Pro nastavení měřených veličin pro Data Logger se využil program DeLogger. 
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2.6.1 Měření odporu 

Na Data Logger se potenciometr připojil paralelně na napájecí a zemnící svorku na 

analogových kanálech, jak je zobrazeno na obr. 9. 

 

Obr. 9 Zapojení pro měření odporu 

 

2.6.2 Měření napětí 

Na Data Logger se potenciometr připojil paralelně na kladnou a zemnící svorku na 

analogových kanálech. Potenciometr se také připojil na zdroj napětí o hodnotě 5V, jak je 

zobrazeno obr. 10. Nastavení úlohy v programu DeLogger je zobrazeno na obr. 11. 

 

Obr. 10 Zapojení pro měření napětí 
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Obr. 11 Nastavení napětí v programu DeLogger 

 

2.6.3 Měření frekvence 

Data Logger měří hodnotu frekvence paralelně. Jako zdroj frekvence se použil přístroj 

Metex MS-9160, na kterém bylo možno nastavit hodnoty od 10Hz až po 10MHz. Zdroj se 

připojil na napájecí a zemnící svorku na analogových kanálech, jak je zobrazeno na obr. 

12. Pro přesnější měření se muselo v programu DeLogger nastavit vstupní vyrovnávací 

napětí a velikost vzorkovací doby. 

 

Obr. 12 Zapojení pro měření frekvence 
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2.6.4 Měření proudu 

Data Logger měří hodnotu proudu sériově. Pro úlohu bylo však důležité, aby se 

hodnota v čase měnila, proto jsem mezi Data Logger a zdroj napětí vložil potenciometr, 

který díky změně hodnoty odporu měnil i hodnotu proudu. Pro měření jsem zvolil, aby 

nejvyšší proud, který prochází zapojením byl 20mA, proto jsem přidal do obvodu zátěžový 

odpor R1, jak lze vidět na obr. 13. Při měření proudu se musí v programu DeLogger 

nastavit vnitřní posunutí, jak lze vidět na obr. 14. 

 

Obr. 13 Zapojení pro měření proudu 

 

Obr. 14 Nastavení proudu v programu DeLogger 
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2.6.5 Měření teploty 

Data Logger měří hodnotu teploty paralelně a jako odpor, který se připojil na napájecí 

a zemnící svorku na analogových kanálech, jak lze vidět na obr. 15. Pro úlohu se navrhl 

termistor 6k8, který má hodnotu odporu 6800Ω při teplotě 25°C. Měření bylo navrženo pro 

teploty od 15°C do 70°C. Dolní mez teploty je omezená z důvodu, že DT85 může měřit 

odpor jen do hodnoty 10000Ω. Horní mez teploty je omezena z důvodu přesnosti 

vyhodnocení logaritmického trendu, jak lze vidět na obr. 16. Data, pro statickou 

charakteristiku termistoru, byly čerpány z datasheetu výrobce. 

 

Obr. 15 Zapojení pro měření teploty 

 

Obr. 16 Statická charakteristika termistoru 6k8 
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V programu DeLogger je u měření teploty důležité nastavit u odporu Variables. Tak 

vznikne proměnná hodnota, se kterou pak DataLogger pomocí logaritmického trendu, 

který se zjistil ze statické charakteristiky daného termistoru, vypočítá hodnotu teploty ve 

stupních celsia, jak lze vidět na obr. 17. 

 

Obr. 17 Nastavení teploty v programu DeLogger 
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2.7 Modul pro rozšíření kanálů 

CEM20 (Channel Expansion Module) je analogový multiplexer navržený speciálně tak, 

aby mohl pracovat se serií data logger DT8x. K DT8x lze připojit až pět CEM20, každá 

z nich přidává možnost měřit dalších 20 analogových kanálů. [BioLab, 2009] 

Připojeni k DT85 

Z obr. 18 lze poznat, jak se více CEM20 připojí k DT85. CEM20 nepotřebuje další 

externí napájení, stačí mu napájení z DT85. Pokud CEM20 bude připojený k prvnímu 

analogovému vstupu DT85, tak veličiny, které měří, budou v softwaru DeLogger být 

muset nastaveny 1XX, pokud bude CEM20 připojen k druhému analogovému vstupu 

DT85, tak budou veličiny nastaveny 2XX, atd. 

 

Obr. 18 Připojení CEM20 k DT85 
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Na obr. 19 je zobrazeno praktické připojení jednoho zařízení CEM20 k DT85, 

připojení je provedeno pomocí síťového kabelu 

 

Obr. 19 Praktické připojení CEM20 k DT85 
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3 Laboratorní úlohy 

Na laboratorních úlohách se demonstrují možnosti využití přístroje Data Logger, 

vybrali se úlohy, na kterých by bylo možné provést měření teploty, napětí a frekvence. 

Aby úlohy pracovali odděleně, tak se využilo analogového multiplexeru CEM20. 

3.1 Soustava motorů – generátor 

Jedná se o soustavu dvou stejnosměrných motorů. Motory mají špičkovou technologii 

bez železového rotoru, které eliminuje ztráty v železe, zajišťuje vysokou účinnost a dobré 

tepelné podmínky. Má velmi přesné souosé spojení přes pružnou spojku OLDHAM 

zaručující dokonalé spojení obou motorů. Motor M1 je spojen s optickým snímačem 

otáček OPTO. Na jeho výstupu je připojen převodník frekvence/napětí (převod digitální 

informace o počtu otáček na analogovou hodnotu). Motor M2 je spojen s lineárním 

tachodynamem TACHO s velmi malým momentem setrvačnosti. Oba motory jsou buzeny 

přesnými výkonovými operačními zesilovači AMP 1 a AMP 2, které jsou jištěny proti 

přetížení. Blok otáčky (FUNCTION) indikuje otáčky motorů ve dvou módech: ot/min 

a ot/sec. Display v bloku FUNCTION zobrazuje také chybové stavy soustavy motor-

generátor (přetížení motorů, vysoké otáčky). Sestava je uspořádaná tak, aby vedle širokého 

využití v regulační technice umožnila použití v oblasti měření na malých stejnosměrných 

motorech. [www.rcdidactic.cz] 

 

Obr. 20 Soustava motorů - generátor 
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3.1.1 Modulový výukový systém rc2000 - µLAB 

Skládá se z jednotlivých vzájemně plně kompatibilních modulů. Vysoká přesnost a 

stabilita modulů je zajištěna výběrem kvalitních moderních, přesných a vysoce stabilních 

součástek a konstrukcí respektující vysoké nároky na spolehlivost a odolnost proti 

poškození při práci žáků. K tomu přispívají mechanicky odolné zkrácené kontakty, jištění 

modulů proti chybným napětím a jediné společné napájecí napětí + 5 V. 

[www.rcdidactic.cz] 

Měřící jednotka ADDU a výukový program vybavení rc2000 

Modul ANALOG a DIGITAL DATA UNIT umožňuje měřit a generovat analogové a 

číslicové signály. Měřící jednotka komunikuje s počítačem pomocí USB nebo sériové 

linky (rozhraní RS232). Ve spojení s programovým vybavením (PC programy) může 

měřící jednotka pracovat v následujících měřících módech: 

1. Dvoukanálový osciloskop (program OSCILLOSCOPE) – dvoukanálové 

diferenciální měření napětí 

2. Jednokanálový osciloskop a analogový generátor (program 

OSCILLOSCOPE+GEN) – jednokanálové generování napětí a jednokanálové 

diferenciální měření napětí 

3. Voltampérové charakteristiky (program V/A CHARACTERISTICS) 

4. Frekvenční charakteristiky (program FREQUENCY CHARACTERISTICS) – 

měření amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky obvodů 

5. Logický analyzátor (program LOGIC ANALYZER) – osmikanálové měření 

logických signálů 

6. Logický analyzátor a logický generátor (program LOGIC ANALYZER+GEN) – 

osmikanálové generování logických signálů a současné osmikanálové měření 

7. Dvoukanálový čítač (COUNTER) [www.rcdidactic.cz] 

 

Popis ovládacích tlačítek v programu rc2000 

Legend – možnost editace zobrazovaných veličin, názvu měření 

Trigger – umožňuje nastavit vstupní signál tak, aby se pak dostal do určité hodnoty 

Cursor – slouží k přesnému určení veličiny ve zvoleném čase 
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Measure – slouží k zobrazení průměrné, efektivní, maximální a minimální měřené veličiny  

Math – umožňuje zobrazení signálu, pomocí součtu, rozdílu, součinu a podílem 

Utility - slouží k nastavení souvislého nebo bodového průběhu v grafu 

Normal – zobrazí úlohu v normálním měření 

Run – spustí cyklické měření 

Single – spustí měření, ale provede jen jeden cyklus 

Time – umožní měnit časový rozsah 

Gain – umožní měnit rozsah měřené veličiny 

3.1.2 Postup měření na stejnosměrném motoru 

Pomocí zapojení se má ověřit, kolik má IRC člen generátoru pulzů. V programu rc2000 

se volí napětí, podle kterého soustava motorů mění své otáčky.  

 

Obr. 21 Nastavení napětí v programu rc2000 
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V programu rc2000 se nastavovalo postupně napětí v rozsahu od 0V až po 5V. Napětí 

se volilo postupně, jak lze vidět na obr. 21 a hodnoty se zapisovali do tab. 5. Blok otáček 

indikuje otáčky za sekundu a pomocí DT85 se měří frekvence. 

Tab. 5 Statická charakteristika 

č. Měř. Napětí [V] Frekvence [Hz] Ot/sec 

1. 0,425 120 1 

2. 0,85 600 6 

3. 1,5 1260 12,55 

4. 2 1770 17,73 

5. 2,5 2293 22,94 

6. 3 2805 28,1 

7. 3,5 3328 33,3 

8. 4 3846 38,4 

9. 4,5 4365 43,68 

10. 5 4881 48,8 

 

 

Obr. 22 Závislost frekvence na otáčkách motorku 

Bylo provedeno proměření statické charakteristiky, aby se ověřilo, že IRC člen má 100 

pulzů. 
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3.1.3 Návod ke stejnosměrnému motoru 

Měřené veličiny na stejnosměrném motoru obr. 23 jsou připojeny na 15ti PIN, který je 

přiveden na DT85. 

 

Obr. 23 Úloha stejnosměrného motoru 

Postup měření 

1. Zapojte na modulech ADDU a MOTOR soustavu Motor-Generátor. Pro měření 

soustavy použijte měřící obvod podle obr. 24 

2. Spusťte program DeLogger 

3. V menu Connections vyberte Connect a připojte se pomocí nastavení 

připojení NET1 

4. Nastavte měřené veličiny 

Trigger (rate) nastavte na 60s 
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Odpor na 1. motoru (nastavení jednotlivých položek) 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 2*R (zapojení do * a #) 

Label motor - odpor 

Variables 11CV 

Odpor na 2. motoru 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 2*R (zapojení do * a #) 

Label motor - odpor 

Variables 12CV 

Odpor na zdroji 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 3*R (zapojení do * a #) 

Label zdroj - odpor 

Variables 13CV 

Napětí na AM3 

Signal Voltage 

Type V 

Wiring 4*V (zapojení do * a #) 

Label napětí na AM3 

Variables 9CV 
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Frekvence na OPTU 

Signal Frequency 

Type F 

Wiring 5*F (zapojení do * a #) 

Label napětí na OPTU 

Variables 10CV 

Options 2V 

Factor 30ms 

Teplota na 1. motoru 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 6 Channel Number 

 -23.8*ln(11CV)+235.5 

Label motor 1– teplota 

Teplota na 2. motoru 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 7 Channel Number 

 -23.8*ln(12CV)+235.5 

Label motor 2– teplota 

Teplota na zdroji 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 8 Channel Number 

 -23.8*ln(13CV)+235.5 

Label zdroj - teplota 
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5. V menu Program zadejte Sent to Connection 

6. Spusťte program rc2000 – Oscilloscope+Gen 

7. Pro vstupní skokovou funkci (3,75V) v panelu Output otevřete soubor skok3.aio 

pomocí tlačítka Open 

8. V menu dataTaker zadejte data unload a vyberte současnou aplikaci 

9. Uložený soubor otevřete v programu MS Excel a vytvořte grafy závislosti 

měřených veličin na čase 

 

Obr. 24 Schéma soustavy Motor-Generátor  
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3.2 Střídavý motor 

Úloha, která se ovládá pomocí programu Control Web se skládá z frekvenčního 

měniče, elektromotoru, tachodynama s brzdou a z modulu USB-4711, které jsou spolu 

zapojeny tak, jak je zobrazeno na obr. 25. USB-4711 nám slouží jako modul sběrače dat, 

který bude data posílat přes RS232 port do frekvenčního měniče, který slouží jako ovládání 

samotného elektromotoru. 

 

Obr. 25 Blokové schéma zapojení úlohy 

Frekvenční měnič ACS 355 

Tento měnič se používá pro řízení střídavých indukčních motorů a synchronních 

motorů s permanentním magnetem. Usměrňovač převádí třífázové střídavé napětí na 

stejnosměrné napětí. Sada kondenzátorů v meziobvodu stabilizuje stejnosměrné napětí. 

Inventor převádí stejnosměrné napětí zpět na střídavé napětí pro střídavý motor. Brzdový 

choler připojuje externí brzdný rezistor k stejnosměrnému meziobvodu, když napětí 

obvodu překročí maximální limit. [Kadlec, 2011] 

 

 

Střídavý indukční elektromotor (trojfázový) 

Pro úlohu použijeme střídavý indukční elektroměr 220/380V 50Hz. 
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Technické údaje: 

 P = 0,09kW 

 I = 0,5/0,29A 

 otáčky = 2820 r.p.m. 

 cos φ = 0,79 

Tachodynamo 

Toto zařízení je napojeno na elektromotor a používá se pro generování napětí 

v závislosti na jeho rychlosti otáčení. Toto napětí potom slouží např. jako výstupní hodnota 

pro snímání otáček elektromotoru, potřebná pro jejich regulaci (zpětná vazba). [Kadlec, 

2011] 

Přenosný modul pro sběr dat USB-4711 

USB-4711 má nejvíce prvků pro požadované měření a regulaci a jsou to: 

 16 jednotlivých kanálů na analogovém vstupu 

 12 bitové rozložení pro A/D převodník se vzorkovací rychlostí az 100 kS/s 

 8 digitálních vstupních a 8 digitálních výstupních kanálů (s TTL úrovní) 

 2 analogové výstupní kanály 

 16 bitový, nastavitelný časovač/čítač 

Zapojení konektoru Cannon 9 

Je to sériová linka, která se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a 

další elektroniky. V naší úloze používáme 5 komunikačních portů a to: 

Pin č.2, který ovládá měnič 

Pin č.4, který ovládá relé 

Pin č.5, který ovládá zapnutí a vypnutí motoru 

Pin č.7, který ovládá tachodynamo 

Pin č.9, který je připojen na zem 
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3.2.1 Postup ovládání úlohy 

V programu Control Web je modifikována úloha, která umožňuje regulovat otáčky na 

elektromotoru pomocí volby napětí v rozsahu od 0V do 10V a brzdy v rozmezí od 0V do 

10V. Úloha pracuje v realném časovém režimu. Na ovládacím panelu je možnost zapnout a 

vypnout elektromotor, zapnout a vypnout brzdu. V zapnutém režimu motorku je možné 

ovládat jeho rychlost otáčení pomocí nastavení napětí na motoru a pomocí nastavení napětí 

na brzdě. Na ovládacím panelu jsou dva ukazatele hodnot napětí motoru a brzdy, možnost 

vypnutí a zapnutí motoru a brzdy a ukazatel otáček elektromotoru, které jsou snímány 

z tachodynama. Dále je možno určovat směr otáček. 

3.2.2 Návod ke střídavému motoru 

Měřené veličiny na střídavém motoru obr. 26 jsou připojeny na 15ti PIN, který je 

přiveden na CEM20. 

 

Obr. 26 Úloha střídavého motoru 
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Postup měření 

1. Spusťte program DeLogger 

2. V menu Connections vyberte Connect a připojte se pomocí nastavení NET1 

3. Nastavte měřené veličiny 

Trigger (rate) nastavte na 60s 

 

Odpor na frekvenčním měniči (nastavení jednotlivých položek) 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 101*R (zapojení do * a #) 

Label frekvenční měnič - odpor 

Variables 14CV 

Odpor na brzdném zařízení 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 102*R (zapojení do * a #) 

Label brzda - odpor 

Variables 15CV 

Odpor na motoru 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 103*R (zapojení do * a #) 

Label motor - odpor 

Variables 16CV 
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Odpor na tachodynamu 

Signal Resistance 

Type R 

Wiring 104*R (zapojení do * a #) 

Label tachodynamo - odpor 

Variables 17CV 

Napětí ovládající motor 

Signal Voltage 

Type V 

Wiring 105*V (zapojení do * a #) 

Label napětí 

Variables 5CV 

Teplota na frekvenčním měniči 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 1 Channel Number 

 -23.8*ln(14CV)+235.5 

Label frekvenční měnič – teplota 

Teplota na brzdném zařízení 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 2 Channel Number 

 -23.8*ln(15CV)+235.5 

Label brzda – teplota 
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Teplota na motoru 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 3 Channel Number 

 -23.8*ln(16CV)+235.5 

Label motor – teplota 

Teplota na tachodynamu 

Signal Channel Variable 

Type CV 

Wiring 4 Channel Number 

 -23.8*ln(17CV)+235.5 

Label tachodynamo - teplota 

 

4. V menu Program zadejte Sent to Connection 

5. Spusťte program ControlWeb, vyberte úlohu Ovládání_ssmotor a zapněte jej 

6. Zapněte motor a nastavte ho na 4V 

7. V menu dataTaker zadejte data unload a vyberte současnou aplikaci 

8. Uložený soubor otevřete v programu MS Excel a vytvořte grafy závislosti 

měřených veličin na čase 
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4 Webová stránka 

V úloze dojde k propojení předchozích dvou laboratorních úloh, které pracují 

samostatně pomocí vlastních softwarů (rc2000 a CW6), jak je zobrazeno na obr. 27. 

Data Logger je připojený k intranetu pomocí síťového portu, takže je možné jej 

ovládat ze všech PC, které jsou připojené k intranetu a je na nich nainstalovaný software 

DeLogger. 

 

Obr. 27 Propojení všech prvků úloh s přístrojem Data Logger 
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Webová stránka obr. 28 je navržena tak, aby zobrazovala měřené hodnoty veličiny 

přes DT85 a CEM20. 

Zobrazování měřených veličin funguje přes skript v poznámce <!--#echo 

var = "xCV" --> , který je určený pro komunikaci s DT85. Na webové stránce jsou pevně 

definované Variables, proto je důležité přesně nastavit Variables, v programu DeLogger, 

podle návodu k úlohám. 

Webová stránka je nastavena na automatickou aktualizaci každých 10 sekund, díky 

příkazu <meta http-equip="Refresh" contect="10"> umístěným v hlavičce stránky. 

 

Obr. 28 Webová aplikace 
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5 Závěr 

V první části práce jsem se seznámil s vývojovým prostředím pro Data Logger. Popsal 

jsem, jaké podobné druhy existují ve verzi Data Logger DT8x. Po té jsem se zaměřil na 

DT85, u kterého jsem popsal jeho vnitřní strukturu, díky které jsem se dozvěděl o 

výhodnějších možnostech měření, jako jsou kanálové páry. Popsal jsem rozdělení kanálů 

na analogové a digitální. 

Dále jsem se seznámil s více druhy programových prostředí pro konfiguraci a nastavení 

měření, při kterém jsem si vybral prostředí DeLogger. 

V práci jsem popsal technické parametry pro Data Logger, které se zabývaly vstupy, 

jako je napětí, proud, odpor, frekvence a teplota, jejich teoretické rozsahy, které jsem pak 

prakticky ověřil. Navrhl jsem 5 typů úloh pro měření. Protestování měření napětí, proudu a 

odporu jsem využil potenciometr, abych docílil toho, aby se hodnoty v čase mohly měnit. 

Pro testování měření frekvence jsem využil zdroj Metex MS-9160 na kterém se hodnoty 

daly nastavovat. Pro testování měření teploty jsem využil termistor, DT85 snímal jeho 

hodnotu jako odpor, proto jsem musel v programu DeLogger nastavit přepočet hodnot 

odporu na stupně celsia pomocí statické charakteristiky termistoru, kterou jsem vytvořil 

z hodnot datasheetu výrobce. 

V další kapitole jsem testoval DataLogger pro měření frekvence z optického snímače 

otáček. V softwaru rc2000, který byl určen výrobcem pro měření na dané sestavě, se volilo 

napětí, sestava měřila otáčky a Data Logger snímal hodnoty frekvence. Ze získaných 

hodnot jsem pak díky statické charakteristice zjistil, kolik má IRC člen pulzů. 

V další kapitole jsem modifikoval dvě laboratorní úlohy, ke kterým jsem vytvořil 

návody a připravil stanoviště pro měření. V první úloze „střídavý motor", která se ovládá 

pomocí programu ControlWeb, jsou měřené veličiny připojeny k CEM20. Zvolil jsem 

měření dvou typů veličin: napětí pro ovládání motoru, které je snímáno z frekvenčního 

měniče, a teploty, které jsou snímány z frekvenčního měniče, motoru, brzdného zařízení a 

tachodynama. Druhá úloha „soustava motor-generátor", která se ovládá pomocí programu 

rc2000, má měřené veličiny připojeny k DT85. Zvolil jsem měření dvou typů veličin: 

teploty pro dva motorky, tachodynamo a zdroj pro jednotku ADDU, frekvenci a napětí 

pro optický snímač otáček. Realizoval jsem připojení DT85 do intranetu, takže přístroj 

DT85 lze ovládat i vzdáleně pomocí software DeLogger. 
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V poslední kapitole jsem vytvořil webové stránky, které jsou schopny zobrazovat 

měřené veličiny z DT85 a CEM20, podle uvedených laboratorních úloh. Stránky jsou 

navrženy tak, aby se každých 10 sekund aktualizovaly. Stránky fungují v rámci intranetu.  
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