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Abstrakt 

V této bakalářské práci je popsána problematika měření a zpracování analogových 

veličin pomocí počítače. V první části je zpracována teorie měřících karet, jejich 

rozdělení a funkce. Druhá část popisuje zpracování analogových veličin a princip 

převodníků. Praktická část obsahuje navržení laboratorního modulu a dvě úlohy pro 

výuku studentů s využitím navrženého modulu. 

Abstract 

In this bachelor work is described problems of measurement and processing of analog 

values using a computer. is elaborated the theory of measurement cards, their division 

and function. The second part describes the processing of analog values and principles 

of transducers. The practical part contains laboratory module design and two tasks for 

teaching students using the proposed module. 
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1 ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření analogových veličin 

prostřednictvím počítače. Hlavní cíl je popis dané problematiky měření analogových 

veličin pomocí počítače a vytvoření laboratorního modulu. Mým hlavním úkolem v této 

bakalářské práci je navržení dvou laboratorních úloh pro výuku studentů s využitím 

navrženého měřícího modulu. V práci bude uveden popis a rozdělení měřících karet, 

problematika analogových veličin a jejich následné zpracování pro měření, a 

programování v jazyce delphi. 

Jako měřící modul jsem zvolil měřící kartu USB od společnosti Velleman s 

rozhraním na binární i analogové vstupy a výstupy. Popsal jsem její parametry a 

zapojení. V praktické části jsem navrhl dvě úlohy, které využívají navržený laboratorní 

modul. První úloha se týká analogových vstupů měřící karty. Tato úloha slouží pro 

měření postupného odlévání oceli. Druhá laboratorní úloha se zaměřuje na digitální 

vstupy modulu.V této úloze je vytvořen  návrh na logický analyzátor digitálních vstupů. 

 

 

2 Externí měřící karty 

Pojem měřící karta se dá charakterizovat jako deska vybavená analogovými 

vstupy a výstupy, digitálními rozhraními a dalšími užitečnými funkcemi. Měřící karty 

jsou dnes běžnou součástí automatických měřících systémů a v praxi se pohybují okolo 

dvaceti let. S vodným programovacím prostředím se mohou měřící karty stát 

užitečnými měřícími přístroji. 

2.1 Funkce měřících karet 

Měřící karta propojená s počítačem vytváří specializovanou měřící stanici, která 

najde své uplatnění pro občasná měření. Hlavní úloha měřicí karty  pro sběr dat je přímé 

měření a generování signálu počítačem. Tím se odlišuje například od karet realizujících 

rozhraní GPIB (General Purpose Instrumentation Bus, IEEE 488), které  komunikují 

pouze se specializovaným měřicím přístrojem. 



~ 10 ~ 
 

Literatura [4]  uvádí tyto základní funkce karet: 

 analogové vstupy  

 analogové výstupy 

 digitální linky 

 čítače a časovače  

2.2 Rozdělení měřících karet 

 Podle literatury [4] se rozdělují měřící karty podle druhu aplikované sběrnice.  

2.2.1 Měřící karty se sběrnicí  PCI 

Sběrnice PCI dominuje u většiny měřících karet. Tato sběrnice využívá paralelní 

přenos dat (šířka 32 nebo 64 bitů) a zaměřuje se na přenos zpráv místo přímé 

komunikace. Každý datový vodič slouží pro přenos dat oběma směry, ne však zároveň. 

Od ostatních systému je oddělena pomocí PCI mostů, které obstarávají spojení s 

připojenými kartami. 

2.2.2 Měřící karty se sběrnicí  PXI 

Měřící karty se sběrnicí PXI jsou ideální volbou pro výkonnější systémy. Hlavní 

předností  platformy PXI  je schopnost jejího použití pro velké množství aplikací.Měřící 

karta s touto sběrnicí dokáže pomocí speciálních vodičů pro přenos časování 

synchronizovat několik měřicích karet a to umožňuje rozšíření počtu kanálů nebo 

vytvářet větší systémy se současným řízením pohybu či snímáním obrazu. 

2.2.3 Měřící karty se sběrnicí  PCMCIA 

Měřící karty,  které používají sběrnici PCMCIA jsou vhodné především pro 

svoje mobilní použití, které jsou použitelné v notebooku i v některých kapesních 

počítačích typu PDA. Použití těchto karet je velice rozmanité. Tyto karty vykonávají 

funkci jako vyspělé zařízení pro sběr dat, mohou sloužit jako náhrada multimetru, 

osciloskopu i generátoru v jednom zařízení. Existují tři verze slotů, které se určují podle 

výšky vložené karty. 
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2.2.4 Měřící karty se sběrnicí  USB 

Tyto měřící karty komunikují s počítačem pomocí rozhraní USB. USB sběrnice se 

vyznačuje větší šířkou pásma a možností napájení pro menší zařízení. Zařízení USB se 

nemůže v principu připojovat a odpojovat za provozu. Data se přenášejí bit po bitu. 

Přenášejí se na týchž linkách oběma směry. Data lze přenášet přenosovou rychlostí až 

12 megabitů za sekundu. Na obrázku č.1 je znázorněno číslování vývodů na 

konektorech [1] 

 

1. +5V    

2.data +  

3. data –  

 4. Zem 

Obrázek 1 – Číslování vývodů na konektorech [1] 

 

2.3 Analyzování a sběr dat pomocí měřící karty 

Analýza a sběr dat probíhá tím způsobem, že do rozšiřující sběrnice základní 

desky počítače se zasune měřící karta, vznikne tak počítačový systém pro analyzování a 

sběr dat. Samotný sběr dat(anglicky Data Acquisition – DAQ)  je popsán jako měření 

fyzikálních veličin a jejich následné zpracování  pomocí počítače. K tomuto procesu  je 

potřebný jak speciální DAQ hardware, který zajišťuje měření a řízení pomocí počítače, 

tak software, který plní funkci ovládání karty, ukládání a následné zpracování 

naměřených dat. [7] 

 
 

Obrázek 2 – Systém pro sběr dat [7] 
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2.3.1 Multifunkční měřící karta 

Některé měřící karty neplní pouze úlohu měření, ale jsou multifunkční. Kromě 

měřících vstupů obsahují i další funkce. Velmi často bývají na kartě umístěny i 

analogové výstupy pro ovládání. Pro generování signálu obsahuje multifunkční  karta 

Č/A převodníky.  Zajímavé je využití karet,  společně s propracovaným softwarem  plní 

funkci transformace analogových signálů. Pro laboratorní nebo provozní technickou 

aparaturu se nabízí vytvoření regulační smyčky.U některých karet jsou umístěny 

digitální vstupy a výstupy, karta pak umožňuje sledovat jejich stav spolu s naměřenými 

hodnotami. To pak vede k využití podrobnější analýzy měření. U multifunkčních 

měřicích karet bývá udávána maximální rychlost každé části karty zvlášť. Při použití 

analogového výstupu i vstupu současně (např. pro změření přenosu obvodu apod.) se 

uživatel k maximálním udávaným hodnotám nemusí ani zdaleka přiblížit. Na obrázku č. 

je znázorněno schéma multifunkční měřící karty. [2], [6] 

 

 

Obrázek 3 – Blokové schéma univerzální měřící karty 

2.3.2 Analogové vstupy 

Mezi základní parametry měřících karet patří typ a počet jejich vstupů. U 

analogových vstupů se hlavně posuzuje jaký je počet, rozlišení a vzorkovací frekvence. 

Počet analogových vstupů se pohybuje přibližně od osmi do třicetidvou, ale výjimkou 

nejsou i měřící karty s jedním vstupem nebo naopak karty s mnoha desítkami vstupů. 
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Analogové vstupy mohou být asymetrické nebo symetrické. Asymetrické vstupy se 

požívají v případech, když vstupní signál má vysokou úroveň a přívody od zdroje jsou 

příliš krátké. Pokuď signál nesplňuje tyto kritéria je vhodné použít symetrický vstup. [5] 

 

Mezi důležité parametry analogových vstupů patří: 

 Rychlost vzorkování – udává kolik vzorku je deska schopna zpracovat za 

sekundu. 

 Rozlišitelnost – určuje rozsah,rozlišení a zesílení A/Č převodníku , které je 

dosažitelné na měřící kartě. 

 

2.3.3 Analogové výstupy 

U analogových výstupů se hodnotí tytéž parametry jako u vstupů. Některé karty 

mají výstupy pouze statické, na které lze vyslat vždy pouze jednu hodnotu, a rychlost 

změny je tudíž dána pouze chováním softwaru. To u běžných operačních systémů 

znamená velkou nejistotu. Naopak karty s hardwarově časovanými výstupy a 

vyrovnávací pamětí dokážou přesně generovat i poměrně rychlé průběhy a často mohou 

nahradit specializované generátory (při měření frekvenčních charakteristik apod.). U 

analogových výstupů se lze méně často než u vstupů setkat s přepínatelnými rozsahy. 

Co se týče napěťových výstupů, nejčastěji se používá rozsah ±10 V, v průmyslu se 

mnohdy používají karty s proudovými výstupy (0 až 20 nebo 4 až 20 mA). Rozlišení se 

pohybuje mezi 12 a 16 bity; u specializovaných karet (audioměření) může být až 24 

bitů. Zejména u statických výstupů bývá na jedné kartě větší počet kanálů (až 32). [4] 

 

2.3.4 Digitální vstupy a výstupy 

Digitální vstup a digitální výstup jsou konektory, které umožňují jednoduché 

propojení daného zařízení s ostatními zařízeními.Digitální linky jsou většinou dodávány  

jako vedlejší produkt k měřícím kartám. Někdy jsou linky obousměrné (směr vstup a 

výstup se přepíná softwarově), ovšem zejména u izolovaných (galvanicky oddělených) 

linek je směr signálu pevně dán.Vstupy a výstupy bývají většinou statického charakteru, 

to znamená že dokážou vysílat a přečíst pouze jeden stav [8]. 
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Vlastnosti digitálních vstupů a výstupů: 

 Získávání digitálních signalů z procesů 

 Využití signálové úrovně TLL a CMOS 

 Obousměrný přenos řízený softwarově 

 Zpracování signálu o velikosti až 60 V 

2.3.5 Čítače a časovače 

Čítače a časovače se používají k počítání impulsů, dělení frekvencí nebo vytváření 

signálů s požadovanou frekvencí a pro připojení inkrementálních čidel. U čítačů je 

rozhodujícím parametrem délka registru (maximální hodnota registru, po jejímž 

dosažení čítač přeteče a začne opět čítat od nuly). Ta se většinou pohybuje mezi 24 a 32 

bity. Dále se uvádí i maximální frekvence, kterou čítač dokáže zpracovat, a popř. 

stabilita použité časové základny.[4] 

2.3.6 Programové vybavení měřící karty 

Součástí každé měřící karty musí být ovládácí program. Ten má velký vliv na 

kvalitu měření a rychlost chodu programu. Programovací rozhraní pro měřící karty je 

vytvářen v různých vývojových prostředí  jako je (LabVIEW, C, C++, C#, Visual Basic 

atd.) Měřící software umožňuje funkce  jako nastavení parametrů měření a zpracovávání 

dat.Každá multifunkční karta je vybavena programovým ovladačem. Ovladač karty 

zásadním způsobem ovlivňuje nejen pracnost tvorby aplikačního softwaru. Ovladač by 

měl být dodáván ke každé měřící kartě obsahující rozhraní API například v podobě 

DLL knihovny. Tím je možné vytvářet vhodné měřící programy. [5]  

3 Zpracování analogových veličin 
 

Literatura [13] definuje čislicový signál jako diskrétní signál, jehož hodnoty jsou 

vyjádřeny pomocí čísel z nějaké konečné číselné množiny při šestnácti bitovém bitovém 

vyjádření. Automatické systémy využívají převodu na číslicovou veličinu. Důvodem je 

lepší zpracování než v původním analogovém tvaru [10].  
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 A/A – Analogově analogový převodník 

 AAF – Antialiasing filtr 

 VZ – Vzorkovač 

 A/D – Analogově digitální převodník 

 D/D – Digitálně digitální převod 

Obrázek 4 – Číslicové zpracování analogových veličin [10] 

3.1 Úprava signálu 

Úprava signálu umožňuje získání ze sinálu co nejvíce informací. Elektrický signál 

se získává jako výstupní signál snímačů elektricky i neelektricky měřených technických 

veličin.Tento signál je pak potřeba zpracovat na jednotný nebo unifikovaný signál, 

nutný pro vzájemné propojování prvků řídících systémů různých výrobců a výkonově 

upravit pro přenos informace na větší vzdálenosti [10], [11]. 

3.1.1 Zesílení signalu 

Signál se zesiluje zesilovačem, který je umístěný k senzoru. To vede ke zlepšení 

poměru signal k rušivým složkám,které se mohou indukovat z okolního prostředí.Pro 

dosažení maximální přesnosti se musí signal zesílit tak, aby jeho rozsah odpovídal 

vstupnímu rozsahu měřící karty. [12] 

3.1.2 Filtrování signálu 

Získaný signál obsahuje rušivé složky , které je potřeba eliminovat. Filtrace signálu 

spočívá oddělení žádoucích a nežádoucích složek  pomocí filtrů. Většinou se volí 

takový filtr , který žádoucí složky propustí a nežádoucí potlačí. [10] 

3.1.3 Linearizace signalu 

Řada senzorů má nelineární charakteristiku, která se může lišit kus od kusu u stejného 

typu. Linearizace patří mezi nejdůležitější úpravy signalu  která probíhá na programové 

úrovní. [11]  
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3.2 Technické prostředky pro sběr dat 

Jeden z nejzákladnějších členů měřícího systému je multifunkční karta, která je 

popsána v kapitole 2. Může vykonávat funkci jak řídící tak měřící. To znamená, že karta 

může přijímat i generovat jak analogový tak digitální signál. Pro generování signálů je 

karta vybavena převodníky. 

3.2.1 Převodníky 

Díky převodníkům se zvýšili některé aplikační možnosti počítačů a to především 

v tom , že se počítače podílejí na měření regulačních a měřících systémech. Počítače 

pracují s digitálními signály, zatím co převážná část snímačů pracuje s analogovými 

signály. Převodník převádí analogový signál na signál digitální a nebo naopak.Proto se 

dělý převodníky na dva typy a to na analogovo/digitální převodníky (A/D) a na  

digitálně/analogové převodníky (A/D).V praxi by se dalo říct , že převodník propojuje 

dva rozdílné světy , svět čísel a svět spojených proměnných veličin. 

3.2.2 A/D převodníky 

A/D převodníky jsou to elektronické systémy převádějící spojitě proměnný 

vstupní signál (zpravidla napětí) na posloupnost číselných hodnot. Lineárnímu signálu 

proto odpovídá na výstupu převodníku funkce odstupňovaná v tzv. kvantech, jejichž 

velikost určuje rozlišovací schopnost převodníku.Spojitému signálu na vstupu odpovídá 

určitý počet kvant na výstupu. [10] 

 

K zajištění přesnosti  jsou důležité tyto body [12] 

 

 Vzorkovací kmitočet musí být minimálně dvojnásobný než maximální kmitočet 

(jeho nejvyšší harmonická složka) obsažený v analogovém signálu. K zajištění 

této podmínky zařazujeme obvykle před A/D převodník dolní propust. 

 

 Dostatečná rychlost vzorkování. Ta vyplývá z nejkratší možné doby převodu. 

Jedná se o velmi důležitý parametr A/D převodníků. 

 

 Výstupní slovo musí mít dostatečný počet řádů, aby byl malý kvantizační krok a 

maloukvantizační chybu (obdobně jako u D/A převodníků). 
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Např. na výstupu 8 bitového A/D převodníku může být 28 = 256 různých 

hodnot, na výstupu 12 bitového převodníku 212 =4 096 různých hodnot. 

 

 

 

Obrázek 5 – Princip A/D převodníku 

3.2.3 Základní rozdělení A/D převodníků 

3.2.3.1 Aproximační A/D převodník 

Tento typ převodníku je nejvíce používaný A/D převodník. Aproximace se dá 

charakterizovat jako postupné přibližování. A/D převodník se uplatňuje pro rychlé a 

středně rychlé karty s multiplexorem na vstupu.[9] 

3.2.3.2 Sigma-Delta A/D převodník 

Tyto A/D převodníky se většinou aplikují v pomalejších ale za to přesnějších 

měřících kartách. Dokážou nabýt velmi vysoké linearity převodu při vysokém rozlišení. 

Převodník je složen ze sigma-delta modulátoru a číslicového filtru. [9] 

3.2.3.3 Kompenzační A/D převodník 

U tohoto převodníku jde o vyvažované kompenzátory napětí. To znamená, že 

měřené napětí se porovnává s kompenzačním napětím vyrobeným v převodníku.[9] 

3.2.3.4 Paralelní A/D převodník 

Řadí se mezi nejrychlejší  A/D převodníky, protože převod se koná v jednom 

časovém okamžiku. Kvantování vstupního signálu je znázorňeno v komparátorech, 

které porovnávají vstupní napětí s odstupňovaným referenčním napětím.[9] 
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3.2.4 D/A převodníky 

D/A převodníky slouží k převedení číslicové hodnoty na odpovídající hodnotu 

výstupního napětí. Výstupní napětí se odvozuje z přesného stejnosměrného napětí. 

Jednotlivým bitům vstupního čísla odpovídájí stavy spínačů v převodníku   

V automatizační technice se D/A převodníky používají k převodu výstupních signálů 

číslicových řídících členů na analogový signál ovládání spojitých akčních členů. Dále se 

používají k převodu číslicových signálů pro analogové zobrazení ukazovacími měřícími 

přístroji nebo zobrazení výchylky paprsku obrazovky číslicového osciloskopu.[14] 

 

 

Obrázek 6 – Princip D/A převodníku 

3.3 Vzorkování 

Analogově-číslicový signál se může rozložit do tří etap a jednou z etap je i 

vzorkování.  Vzorkování je definováno podle literatury [15] jako vyjádření spojitého 

signálu jeho diskrétními vzorky pro určité časové hodnoty. 

Pro vzorkování v časových okamžicích platí vztah [16]: 

tn = T.n 

kde     T     je perioda vzorkování 

                    n = 1, 2, 3, 4, ….   

Převrácenou hodnotou periody získáme vzorkovací frekvenci: 

f VZORK =  
 

 
          [Hz, s]  
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3.3.1 Rychlost vzorkování 

Rychlost vzorkování udává kolik vzorků je schopná zpracovat za 

sekundu.Pokuď není rychlost vzorkování dostatečně velká, dojde k podvzorkování a tím 

ke strátě informace. Obecně platí , že rychlejší vzorkování vede k lepší reprodukci 

původního signálu [15] 

3.3.2 Vzorkovací teorém 

Hlavní význam  vzorkovacího teorému spočívá v tom, že umožnuje vyjádřit 

spojité funkce jistého typu hodnotami těchto funkcí (vzorky) v určitých izolovaných 

bodech. Přitom nejde o nějakou aproximaci, nýbrž o presné vyjádření funkce [16] 

 

 
Obrázek 7 – Druhy vzorkovacích signálů 

3.3.3 Aliasing 

Aliasing nebo také vznik falešného signálu je považováno za chybu vzorkování. 

Při tomto jevu dochází při vzorkování ke změně frekvence signálu.  Pokud se ve 

spojitém signálu vyskytuje frekvence vyšší, než je polovina vzorkovací frekvence 

dojde, podle Shannonova teorému ke kompletnímu a nezvratnému zkreslení signálu. 

Aby se dalo zabránit aliasingu musí se použít antialisingový filtr,který  je zařazen před 

převodník a odfiltrovává frekvence, které jsou vyšší než frekvence odpovídající 

shanonovu teorému. [2] 
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3.4 Kvantování 

Po vzorkování dostaneme finální počet diskrétních vzorků původního 

analogového signálu. Tyto vzorky se pro další zpracování nedají použít, protože stále 

obsahují příliš velké množství informace. Proto se musí přejít na další proces a to na 

proces kvantování signálu. Kvantování se definuje jako operace při které se mění signál 

se spojitou množinou hodnot na signál s diskrétní množinou hodnot. . Vzorek je poté 

vyjádřen výsledným počtem cifer a toto číslo je formulováno vhodným číselným 

kódem. [16] 

 

 

 
 

Obrázek 8 – Princip D/A převodníku [16] 
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4 Laboratorní modul pro měření analogových veličin 

4.1 USB měřící karta K8055 od společnosti Velleman 
 

 

Obrázek 9- Měřící modul K8055 

V této bakalářské práci bude jako laboratorní modul použita USB měřící karta 

od společnosti Velleman. Deska USB K8055 slouží jako A/D převodník, který 

komunikuje s počítačem pomocí USB. Deska je dodávána ve formě elektronické 

stavebnice s ovládacím software pro test a s kompletními DLL knihovnami pro vývoj 

vlastních aplikací. Pro tuto kartu lze vytvořit algoritmus, přes který se dá ovládat 

převodník ve vývojovém prostředí Delphi, Visual Basic, C++ Builder. 

4.1.1 Připojení 

 

 

 

Obrázek 10- Schéma měřícího modulu K8055 [18] 
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4.1.2 Analogové vstupy  

Analogový signál může mít libovolnou hodnotu mezi 0 V a 5 V .Počítače dále 

nemohou pracovat přímo s analogovýma hodnotama, proto musí být převedeny na 

digitální hodnotu. To se provádí pomocí A / D převodníku.  

 

Obrázek 11- Připojení analogových vstupů [18] 

4.1.3 Analogové  výstupy 

Měřící karta má dva analogové výstupní kanály. Jedná se o  výstupy 

stejnosměrného napětí mezi 0 a 5 V. Ve skutečnosti je toto napětí velmi slabé.Je-li 

výstupní proud příliš vysoký, napětí začne klesat.  

4.1.3.1 D/A převod 

Konverze se provádí vnějším okruhem,které obsahují některé analogové 

komponenty.Obrázek č. ukazuje dva různé PWM signály se stejnou frekvencí. V 

prvním grafu T off > T o . Jeho průměrný výkon je nižší než signál v druhém grafu. 

 

Obrázek 12- Znázornění PWM signálů [18] 
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4.1.4 Digitální vstupy 

Měřící karta má pět digitálních vstupů.Tento druh vstupů může zpracovat pouze 

dva různé stavy: ON nebo OFF ("1" nebo "0"). Jsou ideální pro čtení stavů přepínačů. 

4.1.5 Digitální výstupy 

Karta má pět digitálních výstupů, které mají jen dva různé režimy: ON nebo 

OFF (1 nebo 0).Aktuální stav je indikován na desce pomocí LED . K dispozici je LED 

pro každý kanál. 

 

Obrázek 13- Digitální výstupy [18] 

4.1.6 DLL knihovna 

Ke kartě je dodávána výrobcem DLL knihovna pomocí které lze volat funkce 

v programu v  programovacích prostředích jako Delphi, Visual Basic, C++ Builder. 

Knihovny (K8055D.dll a K8055D_C.dll) podporují oproti svým předchůdcům operační 

systém Windows 7 a Windows Vista. Pro správnou funkci aplikace využívající funkce 

karty je důležité , aby se knihovna nacházele v cílovém adresáři , kde je uchována 

aplikace.Funkce DLL knihovny jsou popsány v tabulce 1. 

 

Funkce Popis 

OpenDevice 
 

Otevře komunikační linku do zařízení K8055  

CloseDevice 

 
Zavře komunikační linku do zařízení K8055 

SearchDevices 

 
Vrací adresu v int nalezeného měřícího 

zařízení  

 
ReadAnalogChannel 

 
Přečte měřenou úroveň analogovém vstupu na 

vybraném kanále.  

 
ReadAllAnalog Přečte měřené úrovně na obou analogových 
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 vstupech a uloţí do int proměnných v 

intervalu  

 

OutputAnalogChannel Zapíše hodnotu z intervalu <0;255> na 

zvolený analogový výstup  

 

OutputAllAnalog 
 

Zapíše hodnoty z intervalu <0;255> na oba 

analogové výstupy  

 

ClearAnalogChannel Nastaví zvolený analogový výstup na 

minimum  

 

ClearAllAnalog 
 

Nastaví oba analogové výstupy na minimum  

 

ReadDigitalChannel Přečte stav digitálního vstupu na zvoleném 

kanále, vrací datatyp bool  
ReadAllDigital Vrací celočíselně stav všech digitálních vstup 
WriteAllDigital 

 
Převede z int v intervalu <0;7> na jednotlivé 

bity, které zapíše na digitální výstupy. Vyšší 

bity = vyšší kanály výstupů  

 

ClearDigitalChannel 

 
Nastaví zvolený digitální výstup na 0  

 

ClearAllDigital Nastaví všechny digitální výstupy na 0  

 

SetDigitalChannel 

 
Nastaví zvolený digitální výstup na 1  

 

SetAllDigital 
 

Nastaví všechny digitální výstupy na 1  

 

ResetCounter 
 

Vyresetuje čítač dle vstupu  

 

ReadCounter 
 

Načte aktuální stav 16-bitového čítače  

 

SetCounterDebounceTime 
 

Nastaví prodlevu na čítači do dalšího tiku v 

intervalu <0;5000>  

 

 

tabulka 1- Funkce DLL knihovny 
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5 Laboratorní úlohy s využitím navrženého měřícího modulu 
 

Cílem praktické části je navrhnout dvě úlohy, které budou využívat již zmíněný 

navržený měřící modul. Zvolil jsem tedy dvě úlohy. Jedna úloha se zabývá 

problematikou analogových vstupů a druhá úloha digitálních vstupů. 

5.1 Úloha na měření a zpracování veličin plynulého odlévání oceli  

5.1.1 Návrh úlohy 

Cílem této úlohy je vytvořit návrh výukového měřícího systému, který zpracovává 

a vyhodnocuje snímané veličiny plynulého odlévání oceli. Měřící systém se  skládá ze 

t5ech laboratorních měřících modulů a navrženého měřícího softwaru. Software je 

vytvořený v programovacím prostředí delphi. Schéma zapojení  je znázorněno na 

obrázku č.14 

 

Obrázek 14 - Blokové schéma měření plynulého odlévání oceli 

 

Na obrázku č.15 jsou znázorněny měřené veličiny v systému plynulého odléváni oceli, 

které jsou dále převedeny ze snímačů jako výstupní napětí.  
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 Obrázek 15 – Měřené veličiny plynulého odlévání oceli 

5.1.2 Vývojové prostředí  delphi 

Vývojové prostředí Bo delphi je oblíbené vývojové prostředí pro operační 

systémy windows. Samotné prostředí delphi je založeno na orientované programování 

pomocí formulářů, využívání komponent a následné propojení. Do komponent je pak 

možné přidat jednotlivé funkce. Samotné delphi je postaveno na programovacím jazyku 

Object Pascal. Delphi 7 Studio umožňuje využití nejnovějších technologií jako jsou 

například. NET, webové služby nebo aplikační servery. Důležité jsou i komponenty, 

které borland ve svém vývojovém prostředí nabízí. V této bakalářské práci v měřícím 

software je obsažena komponenta A3nalogGauge, která slouží jako komponenta pro 

zobrazení desetinné hodnoty.  

 

Obrázek 15 – Komponenta A3nalogGauge 

5.1.3 Popis programu 
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Navržený program umožňuje měření veličin, které jsou naměřeny pomocí čidel 

s napěťovým výstupem. Tento napěťový výstup je přiveden na analogové vstupy měřící 

karty. Pro celý systém měření je potřeba celkem tří karet a je to dáno tím, že se  měří 

celkem 6 veličin a každá karta má dva analogové vstupy.  

 

Obrázek 16 – Program pro měření plynulého odléváni oceli 

5.1.4 Analogové vstupy 

Modul obsahuje celkem dva analogové vstupy, které mohou měřit napětí 

v rozmezí 0 V až  5 V. V této úloze se používají snímače, které mají výstupní napětí 5V. 

 

Obrázek 16 – Zobrazení analogových vstupů 
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5.1.4.1 Detekce adresy modulu 

 

 

 

Obrázek 17 – Blokové schéma detekce modulů 

 

Adresa karty se používá pro detekci připojené karty. Připojené karty by neměly 

mít stejnou adresu, jinak by program by program detekoval stále stejnou kartu.Adresa 

karty se určí pomocí můstků SK5 a SK6.Celkem lze dohromady použít 4 karty, které 

čítají adresy od 0 do 3. Na obrázku č. je znázorněn algoritmus pro detekci karet. 

tabulka, která určuje při daném zapojení můstků adresu karty. 

 

 

Obrázek 18 – Tabulka s adresami měřící karty 
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5.1.4.2 Algoritmus detekce měřící karty 

         Na obrázku č.19 je popsán algoritmus pro detekování karet podle adresy. 

Algoritmus je napsán v programu  delphi6.  

 

Obrázek 19 – Algoritmus pro detekci karty 

5.1.4.3 Vyhodnocování naměřených hodnot 

Po zahájení měření a detekování měřících modulů snímá navržený program 

naměřené veličiny.Protože  veličiny jsou ve formě analogového napětí , jsou kartou 

převedeny na digitální hodnoty. A/D převodník v měřící kartě má rozlišení 8 bitů. To 

znamená, že může generovat binární hodnotu mezi 00000000 a 11111111 (0 - 255 v 

desítkové soustavě).  Použití 0V se bude číst jako 0, použití 5V se bude číst jako 

255. 
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5.1.4.4 Algoritmus pro měření teploty   

Na obrázku č. 20 je popsán algoritmus pro měření teploty. Zelenou barvou jsou 

popsány části algoritmu. 

 

Obrázek 20 – Algoritmus měření teploty 

 

5.2 Návrh logického analyzátoru 

5.2.1 Návrh úlohy 

Návrh pro vytvoření programu logického analyzátoru v programovacím 

prostředí delphi , který bude určovat logické hodnoty digitálních vstupů laboratorního 

modulu. 

5.2.2 Program 

Program slouží jako praktická výuková ukázka, která využívá digitálních vstupů 

laboratorního měřícího modulu. Tento program je navržen v programovacím prostředí 

delphi 6 a komunikuje s laboratorním modulem pomocí knihovny DLL. Tak jako 

v předešlé úloze i zde jsou zapojeny celkem tři laboratorní moduly. Každý modul má 

pět digitálních vstupů, proto bylo potřeba navrhnout logický analyzátor, který pracuje 

dohromady s patnácti vstupy. 
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Obrázek 21 – Logický analyzátor 

 

5.2.3 Digitální vstupy 

Měřící modul obsahuje celkem 5 digitálních vstupů. Použití těchto vstupů je 

poměrně snadné. Pokud dojde k připojení digitálních vstupů, budou čteny jako logická 

1. V opačném případě se budou číst vstupy jako logická 0.  

 

Obrázek 22 – Digitální vstupy 
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5.2.4 Algoritmus  programu 

5.2.4.1  Přečtení stavu   digitálního vstupu 

Tak jako v předchozí úloze je zapotřebí detekovat tři moduly. Pro přečtení stavu 

digitálního vstupu slouží  funkce ReadDigitalChannel, která je obsažena v dll knihovně. 

Tato funkce slouží k přečtení stavu digitálního vstupu na zvoleném kanále. Na obrázku 

č. je popsán algoritmus pro detekci karty a přečtení stavu digitálního vstupu. Popis 

jednolivých částí je popsán zelenou barvou. 
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Obrázek 23 – Algoritmus pro detekci a přečtení stavu digitálních vstupů 

5.2.4.2 Načtení digitálních hodnot do logického analyzátoru 
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Obrázek 24 – Načtení digitálních hodnot do logického analyzátoru 
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6 Závěr 
 

Cílem této práce bylo popsat problematiku měření analogových veličin a následné 

zpracování pomocí PC. Seznámení se základními funkcemi měřících karet a jejich 

následné připojení do měřicího procesu. Pro objasnění této  problematiky jsem využil 

měřícího laboratorního modulu, na který jsem následně navrhl dvě úlohy. V první 

kapitole jsem se zaměřil na měřící karty, popsal jsem rozdělení a jejich funkce. Zaměřil 

jsem se hlavně na popis multifunkční karty, které kromě měřících vstupů  obsahují 

rozsáhlejší uplatnění. V druhé kapitole jsem popsal problematiku měření analogových 

veličin, jejich zpracování a následné vyhodnocování počítačem.V třetí kapitole jsem se 

zaměřil na samotný měřící modul a popsal jeho vlastnosti a možnosti jeho uplatnění do 

procesu měření. 

Praktická část se skládá z dvou praktických úloh, které využívají navržený 

laboratorní modul. Tyto úlohy jsou programovány v prostředí delphi 6. První úloha se 

skládá z programu, který využívá analogových vstupů měřící karty.Protože každá karta 

má pouze dva analogové vstupy a navržená úloha obsahuje šest měřitelných veličin, 

bylo potřeba navrhnout program, který komunikuje se třemi měřícími moduly.Moduly 

pak snímaly měřené veličiny a navržený program pak zpracovával jejich hodnoty.Celý 

program slouží jako měřící systém , který ukazuje nejen naměřené hodnoty, ale také 

jejich grafické znázornění v čase. Druhá úloha se pak zaměřovala na digitální vstupy 

laboratorního modulu. Zde jsem navrhnul úlohu logického analyzátoru. 
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