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Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatizované měření, 

ukládání a zpracování dat z externího hardware. V úvodu práce jsou srovnány různé 

architektury systémů pro měření dat, jejich výhody a typické oblasti použití. Dále je 

srovnáván hardware měřicích sond a software pro sběr a analýzu měřených dat. Jsou 

diskutovány různé technologie použitelné v implementaci systému pro měření dat a na 

základě srovnání jsou pak vybrány pro implementaci. Jedná se zejména o srovnání A/D 

převodníků, jejich připojení k počítači a o porovnání architektur software a využitých 

technologií. Implementace obsahuje dvoukanálovou měřicí sondu vybavenou 10-bitovým 

A/D převodníkem a ukázkovými vstupními moduly pro teplotu a napětí. Sonda je připojena 

k USB s využitím konvertoru FTDI. Součástí práce jsou navržená a prakticky odzkoušená 

schémata pro hardware sondy. Vytvořený software lze používat ve dvou konfiguracích - 

základní pro snadné a jednoduché nasazení na jednom počítači, hierarchická konfigurace pro 

komplexní provoz na více strojích. Na přiloženém CD lze kromě textu práce a spustitelných 

souborů najít také uživatelskou dokumentaci, zdrojové kódy programů s dokumentací a 

dokumentaci použitých elektronických součástek. 
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 Kapitola 1    Úvod 1 
 
 

Cílem práce je navrhnout a implementovat systém pro automatizované měření, ukládání 

a zpracování dat z externího hardware, jehož návrh a implementace je též součástí práce.  

Systém bude mít následující vlastnosti: 

� Modularita a rozšiřitelnost 

� Dlouhodobé sledování různých veličin 

� Jednoduchá instalace, konfigurace a ovládání bez omezení univerzálnosti systému 

� Použití nových technologií a jejich vzájemné propojení 

Součástí systému je jednak samotný měřicí hardware (sonda) s možností přepínání 

rozsahů hodnot a s ochrannými mechanismy, a dále komplexní softwarové vybavení 

umožňující sledování a zaznamenávání měřených veličin a administraci celého systému. 

Systém je navrhován s ohledem na dlouhodobý sběr dat. Systém pořizuje data z 

hardwarové sondy periodicky v dlouhém časovém úseku a ukládá je do datového 

úložiště (databázový server, CSV soubor). Pořízená měření je možno později prohlížet. 

Systém může poskytovat zároveň základní statistické veličiny měření – průměr, 

maximum, minimum, atd. 

Systém umožňuje připojit několik sond zároveň. Sondy mohou mít více kanálů 

(implementovaná sonda má dva). Jednou sondou lze potom měřit více veličin najednou. 

Sondy měří primárně napětí a s použitím vstupních modulů lze měřit i jiné veličiny. 

Součástí práce je ukázkový vstupní modul pro měření napětí s přepínáním rozsahů a také 

vstupní modul pro měření teploty. Systém lze přepnout do demonstračního režimu, ve 

kterém není nutno připojovat žádný hardware. 

Systém lze jednoduše ovládat přes webový interface (klientskou aplikaci). Tento 

interface poskytuje veškeré funkce od administrace až po sledování měřených veličin. 

Výhoda webového interface je v tom, že s ním uživatel může pracovat na jakémkoli 

počítači připojeném k internetu. Pokud není vyžadována komplexnost v podobě 

webového interface, lze použít pouze jednoduchou aplikaci pro monitorování a 

zaznamenávání měřených hodnot. Odpadne nutnost instalace serverů nutných pro běh 

webového interface. 

Systém je koncipován tak, aby jeho instalace byla jednoduchá a zvládnul ji i běžný 

uživatel. Hardware je připojen k PC přes port USB a nepotřebuje žádné další napájení. 

Při návrhu systému byl kladen velký důraz na jednoduchost a přitom robustnost celého 

systému. Software je navrhován strukturovaně, aby došlo k oddělení základních 

funkčností pro lepší orientaci ve zdrojovém kódu a snadné rozšiřování systému o další 

moduly. 

V systému jsou použity současné technologie z oblasti hardware (hardwarová obsluha 

USB sběrnice v podobě konvertoru FTDI, A/D převodník, atd.) i software (C++, PHP, 

XML, SQL, vícevrstevnatá architektura, atd.). 

 K A P I T O L A  1  

 Úvod 
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Tato kapitola pojednává o návrhu univerzálního měřicího systému. Zaměříme se jednak 

na samotný hardware a dále na software, který s hardwarem komunikuje. Budou zde 

diskutovány otázky s vývojem spojené: použité technologie, problémy při návrhu, jejich 

řešení, atd. 

 
 

2.1 Teoretický rozbor 

Základem každého systému pro měření dat jsou: 

� Měřicí sondy schopné pořizovat různá data (teplota, napětí, proud, hluk, atd.) 

� Centrum pro vyhodnocování a zpracování měřených dat 

Důležitý je také fakt, zda budeme měřit data dlouhodobě v delších intervalech a nebo 

budeme potřebovat data sledovat krátkodobě ve velmi krátkých vzorkovacích 

intervalech. První varianta počítá s intervaly měření od jedné sekundy výše. Druhá 

varianta odpovídá intervalům měření pod jednu sekundu, tedy frekvenci měření od 1Hz 

výše. 

Toto rozdělení jsem stanovil zejména s ohledem na praktické zkušenosti s měřením 

veličin. Různé veličiny potřebují různé frekvence měření. Například teplotu, vlhkost 

vzduchu nebo pH stačí vzorkovat jednou za několik minut.  

Na druhou stranu veličiny jako napětí nebo proud je často třeba vzorkovat řádově 

desettisíckrát za sekundu. Lze tak například sledovat tvar nízkofrekvenčního signálu 

(lidského hlasu, hudby, …). Dnes existují i zařízení schopná vzorkovat s frekvencí 

v řádu gigahertzů. 

 
 

2.1.1 Měřicí sondy 

Typy sond 

V následujícím textu jsou sondy rozděleny na dva základní typy. Jednoduché sondy 

obsahují nezbytný hardware nutný pro sběr dat. Inteligentní sondy disponují dodatečnou 

inteligencí a jsou schopny provádět některé úkony samostatně. 

 K A P I T O L A  2  

 Analýza a návrh řešení 
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Jednoduché sondy 

Sondy je možno koncipovat jako jednoduché sondy bez inteligence. Taková sonda 

obsahuje pouze vstupní čidlo a nezbytný hardware pro naměření dat a jejich poskytování 

dál do centra pro zpracování. 

Výstupem vstupního čidla pro danou veličinu je elektricky měřitelná veličina (typicky 

napětí nebo proud; v některých případech vstupní čidla převádějí veličinu například na 

střídavé napětí, kdy změna veličiny odpovídá změně frekvence nebo amplitudy). 

Pokud je třeba vstupní čidlo připojit k nějakému digitálnímu zařízení, je nutno jej 

vybavit ještě nějakým A/D převodníkem, který výstupní napětí z čidla převede do 

digitální podoby. Pravdou je, že s použitím převodníku se hardware sondy stává o něco 

složitější, ale je to ještě v rozumných mezích. Navíc aplikace převodníků je dnes velmi 

jednoduchá. Jedná se v zásadě o přidání jednoho integrovaného obvodu do hardware. 

Převodníky bychom teoreticky mohli umístit až do centra zpracování dat a ponechat 

sondy velmi jednoduché. To v zásadě lze, ale může to přinést problém. Pokud je vedení 

od sondy delší (v řádu metrů), může se na něm indukovat rušení. Pokud převodník dáme 

hned do sondy a po dlouhém vedení povedeme již digitální signál, rušení bude 

potlačeno. V případě analogového signálu to ale problém být může. Ze stejného důvodu 

ostatně například zvukové karty nebo přehrávače hudby mají digitální vstupy a výstupy. 

Sonda s digitalizací dat se stále ještě řadí mezi jednoduché sondy. Proces digitalizace 

naměřené hodnoty je automatický a nezahrnuje žádnou složitou logiku. 

Důležité je také uvažovat, kde bude sonda umístěna. Typické použití sondy může být: 

� Laboratorní měření nebo měření v obytných prostorách - nejsou kladeny velké 

nároky na hardware 

� Pro venkovní měření (například teploty) - venkovní počasí může klást velké nároky 
na hardware hlavně co se týče teploty a vlhkosti vzduchu 

� Ve výrobě - opět mohou být velké nároky na spolehlivost hardware ve ztížených 

podmínkách 

� Jiné extrémní podmínky (vysoké teploty, mechanické zatížení, atd.) 

Díky jednoduchosti hardware v sondě je jednoduchá sonda ve výsledku více spolehlivá 

než sonda, která by obsahovala složitý hardware. Proto je také více odolná i v drsnějších 

podmínkách. 

Jednoduché sondy se výborně hodí do systémů, kde je potřeba měřit hodně veličin a tedy 

mít do systému připojeno až desítky měřicích sond. V takovém systému je pak vhodné z 

hlediska složitosti a nákladnosti řešení inteligenci centralizovat na jedno místo. Toto 

centralizované řešení má ale bohužel jednu nevýhodu. Pokud přestane fungovat centrum 

pro zpracování dat, celý systém nefunguje vůbec. Vše je závislé na funkčnosti centra pro 

zpracování dat. 
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Jednoduché sondy se hodí spíše na dlouhodobý sběr dat v delších vzorkovacích 

intervalech. Přenos dat ze sondy směrem do centra pro zpracování totiž není natolik 

rychlý, abychom zvládali například tisíce měření z jedné sondy za vteřinu. Jednoduché 

sondy posílají naměřené hodnoty okamžitě do centra pro zpracování dat a nemají žádnou 

možnost měřená data kumulovat do větších balíků, které by se pak posílaly najednou. 

Režie jednoho přenosu do centra pro zpracování dat bývá nezanedbatelná, a proto je 

někdy výhodnější data posílat po větších blocích. 

Inteligentní sondy 

Druhá možnost koncepce sond je integrovat do sond nějakou inteligenci. Sonda pak 

může vykonávat některé základní úkony sama. Může například ukládat měřené hodnoty 

někam do paměti a centrum pro zpracování dat může pak měřená data číst po větších 

kvantech. Může také provádět nějaké základní úkony související s aktuální hodnotou 

měřených dat. Například lze přepínat rozsahy měřených hodnot v závislosti na měřené 

hodnotě, aniž by o tom centrum pro zpracování muselo vědět. 

Inteligentní sondy potřebují ale složitější hardware spočívající v přidání mikroprocesoru 

a nějaké paměti. Složitější hardware může být více poruchový, nicméně toto 

distribuované řešení přináší jednu výhodu. Pokud dočasně nefunguje centrum pro 

zpracování dat, není to příliš velký problém. Sondy pracují dále samy a měřená data si 

ukládají do paměti. Až se centrum pro zpracování dat opět zprovozní, sondy pošlou 

nastřádané dávky měřených dat do centra. 

Inteligentní sondy lze výborně používat pro systémy, které potřebují měřit data ve velmi 

krátkých vzorkovacích intervalech (například několik tisíců měření za vteřinu). Sonda 

může měření provádět sama a ukládat hodnoty do paměti. V tomto případě nás limituje 

pouze rychlost převodníku, procesoru a paměti. Přenos dat ze sondy do centra pro 

zpracování proběhne až po skončení měření nebo v okamžiku blížícího se zaplnění 

paměti. Přenos dat po velkých blocích je výhodný zejména pro snížení celkové režie 

přenosu. Při konstantní hlavičce přenášeného bloku je výhodnější přenášet bloky 

s větším nákladem. 
 

Změna rozsahů měřených hodnot 

U některých veličin se může hodit automatická změna rozsahů měřených hodnot. 

Změnou rozsahů dosáhneme možnosti změny absolutní chyby měření. 

Příkladem může být měření napětí. Můžeme pak měřit například hodnoty v rozsahu 1V, 

10V a 100V. Pokud by nebyla možnost měnit rozsahy hodnot, museli bychom ponechat 

nastavený rozsah sondy například na 100V. Pak by ale sonda nevyužila celou svoji 

přesnost při měření malých napětí řekněme okolo 1V. 

Přepínání rozsahů je typicky realizováno změnou vstupních odporových děliček. Je 

několik možností, jak toho dosáhnout. Můžeme použít například: 

� tranzistorové spínače 

� mechanická relé  

� operační zesilovače s vestavěným přepínačem zesílení 
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Tranzistorové spínače mají větší přechodový odpor v sepnutém stavu než relé. Spínaný 

obvod spínačů není galvanicky oddělen od ovládání spínače. U tranzistorových spínačů 

je také problém s maximálním spínaným napětím, které dosahuje pouze několika desítek 

voltů v závislosti na typu spínače. Na druhou stranu jsou zase spolehlivější než 

mechanická relé. 

Místo klasických relé lze použít jazýčková. Ta jsou spolehlivější než obyčejná a mají 

také menší spotřebu. Jejich přechodový odpor v sepnutém stavu je velmi malý a spínaný 

obvod je galvanicky oddělen od cívky relé. Při výběru relé je nutno také dbát na to, aby 

nedošlo k překročení maximálního spínaného napětí (zejména v případě měření napětí). 

Další dobrou variantou mohou být operační zesilovače s vestavěným přepínáním 

zesílení, které jsou mnohem spolehlivější než relé. Příkladem takového zesilovače může 

být například PGA202 [20]. 

Ve výsledku se tedy spíše vyplatí použít jazýčková relé nebo operační zesilovače 

s vestavěným přepínáním zesílení. 

Automatická změna rozsahů může být realizována přímo v sondě, pokud se jedná o 

inteligentní sondu. Nebo je možno přepínat rozsahy za pomoci centra pro zpracování dat. 

Taková změna rozsahů ale není tak rychlá jako v prvním případě. Je nutno v sondách 

počítat s ochranami, aby v případě zpožděné změny rozsahu nedošlo ke zničení sondy. 

Automat pro změnu rozsahů podle naměřených hodnot usoudí, zda by bylo vhodné 

změnit rozsah na vyšší případně nižší stupeň a nebo rozsah ponechat. Toto rozhodování 

provádí na základě definovaných prahových hodnot. Osvědčilo se následující nastavení: 

� přepnout na vyšší rozsah, pokud vstupní napětí dosahuje cca 95% z maximální 

měřené hodnoty rozsahu 

� přepnout na nižší rozsah, pokud vstupní napětí je menší nebo rovno 9% z maximální 

měřené hodnoty 

� jinak ponechat rozsah beze změny 

Připojení sond 

Sondy lze k centru zpracování dat připojit různými způsoby. Pokud centrum zpracování 

dat bude běžet na klasickém PC, v úvahu připadá několik obvyklých možností připojení: 

� paralelní port LPT 

� sériové rozhraní RS232 

� sběrnice USB 

Jiné architektury než klasické PC mohou mít například i některé z následujících 

nejběžnějších komunikačních rozhraní: 

� průmyslové rozhraní RS-485 

� sériové rozhraní pro periferie SPI 

� sériové rozhraní pro připojení procesorů a periferií I2C 

� množství dalších rozhraní 
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Paralelní port má výhodu v jednoduchosti práce se sběrnicí a lze na něj například přímo 

připojit převodník ze sondy. Dnes se na základních deskách počítačů ale paralelní porty 

vyskytují čím dál méně. Paralelní port byl navíc typicky jenom jeden. Mohli bychom 

tedy připojit jenom jednu sondu, pokud bychom ovšem neudělali nějaký složitý 

multiplex. Rychlost přenosu dat po paralelním portu také není nějak velká (cca 100kB/s). 

Pro ovládání paralelního portu je také nutnost napsat vlastní driver, protože přímý 

přístup na paralelní port je v nových operačních systémech zamezen. 

Sériové rozhraní RS232 je na tom podobně jako paralelní port. Dnes potkáme na 

počítačích jeden nebo dva sériové porty a jeho rychlost je ještě menší (cca 10kB/s). 

Sběrnice USB je jednak nejnovější z jmenovaných a jednak má výhodu, že dnes mají 

počítače minimálně několik USB portů. Navíc je USB navržena tak, že lze pomocí hubů 

připojit až 127 USB zařízení. Rychlost přenosu dat po USB je až 60MB/s. Problém je ale 

ve složitosti práce se sběrnicí. V hardware je nutno použít nějaký obvod pro obsluhu 

USB rozhraní. Existují dokonce konvertory, které jsou schopny emulovat sériovou nebo 

paralelní sběrnici. 

Ve výsledku tedy vychází asi nejlépe sběrnice USB, zvláště pokud chceme připojovat k 

systému více měřicích sond. Je možnost připojení i kombinovat a připojit jednu sondu 

přes USB a druhou například přes paralelní port. Myslím, že to ale není příliš dobré 

řešení. 
 

2.1.2 Centrum pro zpracování dat 

Centrum zpracování dat může plnit několik úkolů: 

� sbírání měřených dat ze sond 

� vyhodnocení dat 

� uložení dat do nějakého úložiště (databáze, CSV soubor, atd.) 

� změnu rozsahů měřených hodnot (pokud používáme jednoduché sondy) 

� správa připojených sond 

� posílání výsledků měření na další server, mobilní telefon, a podobně. 

Funkčnost centra pro zpracování dat se odvíjí od faktu, zda použijeme pouze jednoduché 

sondy, pouze inteligentní sondy a nebo je budeme kombinovat. 

Centrum pro zpracování dat může běžet na klasickém PC, který má nějaké porty 

umožňující připojení sond. Může to ale být i mikrokontrolér s FLASH pamětí místo 

disku. 
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2.1.3 Závěr 

Navrhovaný systém pro měření dat počítá primárně s jednoduchými sondami. Ty mají 

jednodušší hardware a centralizace inteligence do centra pro zpracování dat v tomto 

případě nevadí. Pozdější implementace podpory inteligentních sond s mikroprocesory je 

bez problému proveditelná a bude dokonce možno kombinovat připojení inteligentních a 

jednoduchých sond.  

Pro připojení sond jsem zvolil USB sběrnici za použití konvertoru od firmy FTDI Chip. 

Tento konvertor umí emulovat sériovou nebo paralelní sběrnici a lze k němu přímo 

připojit A/D převodník. Porty LPT (paralelní) nebo RS232 (sériový) jsou zastaralé a 

pomalé, nicméně jejich podpora lze v systému implementovat. 

Změnu rozsahů měřených hodnot realizuji kvůli uvedeným důvodům pomocí 

jazýčkových relé. 

Centrum pro zpracování dat je univerzální a připraveno pro další rozšiřování. Může 

pracovat ve dvou konfiguracích: 

� Základní konfigurace - spočívá v jednoduché monitorovací aplikaci bez potřeby 

nějakých serverů. Tato konfigurace nemá tolik funkcí, je určena na základní 
monitoring a záznam dat. Lze připojit jenom jednu dvoukanálovou sondu. 

� Hierarchická konfigurace - obsahuje servery a klientskou aplikaci. Konfigurace je 

vhodná pro komplexní řešení se vzdálenou správou. Lze připojit více sond najednou. 
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2.2 Architektura systému 

Systém je navržen jako velmi univerzální s dobrou možností konfigurace a dalšího 

rozšiřování. Systém může pracovat v tzv. základní a nebo v hierarchické konfiguraci. 

 

 
 

2.2.1 Základní konfigurace 

Systém v základní konfiguraci obsahuje pouze sondu připojenou přes sběrnici USB k 

počítači a jednoduchou monitorovací aplikaci (viz obrázek 1). Výhoda tohoto řešení je v 

jednoduchosti instalace a použití. Není nutno instalovat žádné servery a klientskou 

aplikaci. Stačí pouze pustit monitorovací aplikaci. 

 

Obrázek 1: Základní konfigurace 

Měřená data jsou pořizována USB sondou. Jádro sondy tvoří 2-kanálový 10-bitový A/D 

převodník. Pro měření různých veličin je možné připojit různé vstupní moduly. 

Propojení s USB sběrnicí je realizováno přes konvertor od firmy FTDI Chip. 

Komunikaci se sondou, sběr měřených dat a jejich zaznamenávání zajišťuje jednoduchá 

monitorovací aplikace. 

 
 

2.2.2 Hierarchická konfigurace 

Kromě základní architektury popsané v předchozí kapitole jsem se pokusil navrhnout 

robustní hierarchickou architekturu, která: 

� Je připravena pro další rozšiřování (nové funkčnosti, nové typy sond) 

� Umožňuje připojení více sond různých typů a měřit tak mnoho různých veličin 

� Umožňuje přístup více klientům ke společným sondám zároveň  

� Dovoluje zabezpečenou vzdálenou správu 

� Má pokročilejší funkce pro práci se sondami a naměřenými daty 

� Dovoluje snadnou lokalizaci do jiných jazyků 
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Abych zajistil možnost rozšiřování systému o nové typy sond, je každá sonda definována 

vlastními parametry a tyto jsou pak uloženy v databázi. Parametry určují, jaké veličiny 

sonda měří, jaké má rozsahy, a také lze pomocí těchto parametrů sondu lineárně 

kalibrovat. 

Připojení více sond různých typů a jejich následné sdílení pro více klientů vyžadovalo 

vytvořit sdílený prostor pro sondy ve speciálním TCP serveru. Ten má otevřeny všechny 

sondy a jednotlivým klientům může sdělovat požadovaná data. Na server se pak připojují 

klienti a žádají pomocí komunikačního XML protokolu o různá data, která právě 

potřebují. Jedná se tedy o architekturu typu klient-server. 

Kdyby nebyl použit společný server spravující připojené sondy a na sondy by 

přistupovali přímo klienti (případ základní konfigurace popsané v předchozí kapitole), 

bylo by možno každou sondu používat pouze v jednom klientu. Ovladač sondy se totiž 

otevírá pro zápis, aby byla umožněna obousměrná komunikace, a lze ho tedy otevřít 

pouze jednou. 
 

Architektura typu klient-server je důležitá také pro vzdálenou správu po síti. Klienti 

mohou být na úplně jiných strojích kdekoli na lokální síti nebo v internetu. Důležitá je 

síťová dostupnost společného TCP serveru pro všechny klienty. 

Lokalizace systému do různých jazyků je založena na používání definičních XML 

souborů pro sestavy, vstupní formuláře, ale i ostatní texty používané v systému. 

Definiční XML soubory existují primárně v hlavním jazyce (angličtina) a do ostatních 

jazyků je lze následně překládat. Párování jednotlivých textových fragmentů různých 

jazyků se provádí na základě jednoznačné číselné identifikace v rámci souboru. Více 

informací naleznete v kapitole 3.2.2. 
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Základní komponenty hierarchické konfigurace systému a jejich propojení je patrné z 

obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Hierarchická konfigurace 

Komunikaci se sondou zajišťuje centrální TCP server (Universal Measuring Server, 
UMS Server). Tento server běží nonstop a může provádět pravidelná měření a ukládat je 

do databáze. Se sondou komunikuje přes sběrnici USB. Ostatní aplikace se na server 

připojují přes TCP/IP a komunikují pomocí definovaného XML protokolu. Server jim 

poskytuje aktuální hodnotu měřených dat a podobně. 

Pro hlavní komunikaci s Universal Measuring Serverem a sondou slouží webový 

interface (klientská aplikace) běžící na nějakém webovém serveru (například Apache). 

Tento interface umožňuje jednak nastavovat základní parametry systému, a dále sledovat 

naměřená data a počítat statistiky. Komunikuje s Universal Measuring Serverem XML 

protokolem, a také přímo s databázovým serverem, pokud potřebuje větší objemy dat 

(záznamy měření atd.) 

Jako hlavní úložiště dat slouží databázový server FireBird. Konfigurační data jsou 

ukládána v podobě XML souborů. 
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2.3 Hardware 

2.3.1 Architektura 

Při návrhu architektury hardware byl kladen důraz především na modularitu a 

univerzálnost.  

Hardware je složen z hlavního modulu obsahujícího: 

� A/D převodník 

� Rozhraní pro komunikaci přes USB 

� Měniče napětí 

� Reference napětí 

Hardware dále obsahuje vstupní moduly pro měření různých veličin (teploty, napětí, 

proudu, chlóru, atd.) Tyto vstupní moduly se podle nutnosti připojí k hlavnímu modulu. 

Získáme tak sondu schopnou měřit 2 různé veličiny současně. 

Obrázek 3 ukazuje blokové schéma navrhované sondy. 

 

Obrázek 3: Blokové schéma sondy 
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2.3.2 Použité technologie 

Hlavní součástí sondy je A/D převodník, který zajišťuje konverzi analogového signálu 

na digitální. Převodníky mají různé vlastnosti: 

� různý počet kanálů - typicky 1 nebo 2; existují ale i převodníky s více kanály 

� různou rychlost měření 

� přesnost měřených dat - udává se v bitech; typicky 8 nebo 10 bitů, ale jsou i 

vícebitové 

V začátcích jsem uvažoval o starším A/D převodníku a připojení k paralelnímu portu. 

Takové řešení by sice bylo realizovatelné, nicméně jsem se rozhodl pro použití novějšího 

převodníku a jeho připojení k počítači přes univerzální sběrnici USB. Pro připojení 

převodníku k USB jsem použil konvertor od firmy FTDI Chip.  

Převodník lze připojit jednak přímo k nějakému sériovému nebo paralelnímu rozhraní 

(například k USB přes konvertor FTDI, k sériovému portu RS232 a nebo k paralelnímu 

portu). V sondě ale potřebujeme ještě několik bitů na kanál pro ovládání rozsahů 

měřených hodnot (například u měření napětí). Proto sériové rozhraní jako je například 

RS232 nestačí a je nutno použít některé paralelní rozhraní a nebo lze uvažovat i o použití 

mikrokontroléru umístěného mezi sběrnici z PC a převodník. 

S napájením sondy přes USB sběrnici souvisí také použití měničů stejnosměrného 

napětí. Tyto jsou nutné zejména pro napájení operačních zesilovačů, zdroje referenčního 

napětí 5V a také například teplotní sondy. 

Operační zesilovače jsou nedílnou součástí vstupních modulů. Zajišťují úpravu 

analogového signálu do rozumné podoby pro A/D převodník. Zvažoval jsem použití rail-

to-rail operačních zesilovačů, kterým stačí i velmi malé napájecí napětí. Pak by 

teoreticky odpadla nutnost použít měniče napájecího napětí. Rail-to-rail zesilovače by 

byly napájeny ze sběrnice USB, která poskytuje 5V. Použité teplotní čidlo avšak 

vyžaduje napájecí napětí minimálně 12V, proto se měniči napětí nelze vyhnout.  

Bez měničů napětí by také nebylo možno zkonstruovat referenční zdroj pro napětí 5V 

používaný k napájení A/D převodníku. Referenční zdroj potřebuje o něco větší napájecí 

napětí, aby mohl na výstupu poskytovat stabilní napětí 5V. Vezmeme-li v úvahu, že 

USB poskytuje zhruba 5V a po zatížení ještě méně, jsou měniče napětí nezbytné. 

Více informací o této problematice je v následujících kapitolách. 
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2.3.3 Měřicí sonda 

Definiční XML soubor pro sondu 

Sonda může disponovat různým počtem kanálů a být osazena různými druhy vstupních 

modulů. Vstupní moduly mohou být různých druhů - pro teplotu, pro napětí, pro proud, 

atd. Vstupní moduly mohou být různě kalibrované, mohou mít přepínání rozsahů, mohou 

být symetrické, atd.  

Definice sondy včetně vstupních modulů je uložena v databázi a je spravovaná 

softwarem (TCP serverem a klientskou aplikací). Při připojování nové sondy je možnost 

využít předdefinovaný XML soubor obsahující kompletní specifikaci sondy. Soubor je 

rovněž v drobné modifikaci používán jednoduchou monitorovací aplikací k definici 

monitorované sondy. 

Definiční XML soubor obsahuje seznam kanálů sondy. Pro každý kanál jsou uloženy 

následující parametry: 

ID Identifikace kanálu (používaná A/D převodníkem). 

SYMETRIC Určuje, zda je daný kanál symetrický nebo ne. 

Symetrický znamená, že je s rozsahem hodnot -X až +X, 

asymetrický pak má rozsah 0 až +X. 

DESCRIPTION Popis kanálu. 

MAGNITUDE_SYMBOL Symbol měřené veličiny. 

VALUE_OFFSET Hodnota přičítaná k naměřené hodnotě. Používá se pro 

kalibraci sondy. Výpočet finální naměřené hodnoty 

probíhá podle vzorce: 

Napětí_AD_převodníku + value_offset) * 

value_multiplier  

VALUE_MULTIPLIER Násobitel naměřené hodnoty po přičtení offsetu. Používá 

se pro kalibraci sondy. Výpočet finální naměřené 

hodnoty probíhá podle vzorce: 

Napětí_AD_převodníku + value_offset) * 

value_multiplier 

RECORDING_INTERVAL Interval pro zaznamenávání dat ze sondy v sekundách. 

DISPLAY_REFRESH Obnovovací interval displeje sondy v klientské aplikaci v 

sekundách. 

RANGES Definice rozsahů kanálu. 

Tabulka 1: Parametry kanálů sondy v definičním XML souboru 
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Definice rozsahů kanálu obsahuje parametry: 

ID Identifikace rozsahu. 

MULTIPLIER Násobitel aktuálně zvoleného rozsahu. Typické 

hodnoty jsou 1, 10, 100, atd. 

DECIMALS Desetinná místa zobrazená při aktivním rozsahu. 

Tabulka 2: Parametry rozsahů kanálu sondy v definičním XML souboru 

Příklad definičního XML souboru pro sondu s vstupními moduly pro napětí se 

symetrickým rozsahem a pro teplotu lze nalézt na přiloženém CD v souboru Ukazkove 
XML soubory/Klientska aplikace/Definicni soubor sondy.xml.  

 
 

A/D Převodník 

Výběr převodníku 

Hlavní součástí hardware je A/D převodník. A/D převodník převádí analogový signál na 

digitální (typicky napětí do digitální podoby). Důležité rozhodnutí tedy bylo, jaký 

převodník použít. Je v zásadě několik kritérií pro výběr převodníku: 

� Přesnost převodníku (typicky okolo 10 bitů což odpovídá cca 3 místům) 

� Rychlost 

� Počet kanálů 

� Cena 

� Jednoduchost použití 

Co se týče přesnosti převodníku, pro naše účely postačí přesnost 10 bitů. Většina 

běžných měřicích přístrojů má takovou přesnost. Pro účely dlouhodobého sledování 

veličin (primární cíl univerzálního měřicího systému) tahle přesnost stačí. 

Proč ale přesto nevolit přesnější převodník? Důvodů je hned několik: 

� Vstupní sondy (například teplotní) neposkytují vetší přesnost než je přesnost 

odpovídající 10-bitové digitalizaci. 

� Při konstrukci vstupních modulů jsou použity rezistory, které mají běžně toleranci 

5% (existují ale i rezistory s tolerancí 1% nebo dokonce 0,1%). U kondenzátorů je 

tolerance podle typu 10 až 20%. Součástky s větší přesností je jednak obtížné běžně 

sehnat, a také jsou hodně drahé. Více než 10-bitový převod by pak nepřinesl 
vzhledem k těmto možným odchylkám vyšší přesnost měření. 

� Pro demonstraci konceptu stačí 10-bitový převodník. Přesnější převodníky (12 a více 

bitů) mají velmi podobný komunikační protokol, a lze je v případě potřeby použít. 
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Přesnost převodníku se také odvíjí od zdroje referenčního napětí. Pokud máme měkký 

zdroj referenčního napětí, mohou tím být ovlivněna i měřená data. K vytvoření 

referenčního napětí je vhodné použít například napěťovou referenci v kombinaci 

s operačním zesilovačem. Díky operačnímu zesilovači dojde ke snížení výstupní 

impedance napěťové reference, a tedy k menší závislosti reference na vstupním odporu 

následujícího stupně. 

Při konstrukci napěťové reference je nutno uvědomit si, že k vytvoření referenčního 

napětí je třeba napájecí napětí o několik voltů větší. Bez tohoto rozdílu není možno 

provádět účinnou stabilizaci. 

 

Rychlost převodníku nás zde příliš nezajímá. Pro tento systém stačí vzorkovací 

frekvence v řádu desítek Hz, což běžně dostupné převodníky pohodlně poskytují. Hlavní 

cíl je dlouhodobý sběr dat v delších časových intervalech. Není cílem udělat systém, 

který bude schopen dělat stovky nebo tisíce měření za sekundu. To už bychom se dostali 

ke konstrukci osciloskopu a to není naším cílem. 

 

Starší A/D převodníky měly typicky jenom jeden kanál. Novější poskytují například 2, 4 

a nebo dokonce i 8 kanálů. Pro účely měřicí sondy by se hodilo i více kanálů, protože 

bychom mohli jednou sondou za použití různých modulů sledovat více veličin najednou. 

Bohužel s počtem kanálů také značně roste cena takových převodníků. 

 

Nejdříve jsem chtěl v konstrukci použít jednoduchý starší převodník C520D [27]. Tento 

převodník poskytuje výstup v BCD kódu, který sériově posílá. Takový výstup se 

výborně hodí například pro připojení LED displeje v nějakém panelovém měřicím 

přístroji. Mohlo by se zdát, že pro připojení k PC se příliš nehodí. Není to ale úplně 

pravda. Použití tohoto obvodu má následující výhody: 

� Pokud bychom použili pro připojení k PC paralelní port LPT, dalo by se celkem 

jednoduše odečítat sériový BDC kód 

� Nebylo by nutno použít žádné další podpůrné obvody, zapojení by tedy bylo velmi 

jednoduché 

Na druhou stranu s obvodem C520D je několik problémů: 

� Dnes již není příliš dostupný 

� Není příliš rychlý (maximálně několik měření za sekundu) 

� Navrhovaný paralelní port již není příliš častou součástí nových PC (narozdíl třeba 

od USB) 

 

Z výše uvedených důvodů vyplynulo, že by bylo lepší použít „modernější“ převodník. 

Nakonec jsem se inspiroval v [1] a zvolil převodník MCP3002 [2] od firmy Microchip 

[14]. Tento převodník má dva kanály, přesnost 10 bitů a má například zabudovanou 

funkci sample and hold. 
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Převodník MCP3002 

Technické parametry převodníku MCP3002: 

� 2 kanály 

� Přesnost 10 bitů 

� Zabudovaná funkce sample and hold - umožňuje navzorkovat měřenou hodnotu a 

podržet ji v paměti, dokud ji nepřečteme skrz sériové rozhraní 

� Standardizované sériové rozhraní SPI 

� Rychlost měření 200000 měření/s při napětí 5V 

� Rozsah napájecího napětí 2,7 - 5,5V 

� Malá proudová spotřeba (0,55 mA) 

 

Napájecí napětí převodníku je zároveň použito jako referenční napětí pro měření 

vstupních hodnot. Pokud tedy máme 10 bitový převodník a napájíme ho z 5V reference a 

na vstup připojíme napětí: 

� 0V, odečteme hodnotu 0 

� 5V, odečteme hodnotu 1023 

� 2,5V, odečteme hodnotu cca 511 

Vstupy převodníku je vhodné chránit proti přepětí, aby nedošlo ke zničení převodníku. 

 

Sériové rozhraní SPI má 3 bity: 

� CS (chipselect) - slouží pro aktivaci obvodu 

� CLK (hodiny) - hodinový signál pro sběrnici 

� DATA - zápis a čtení dat; lze rozdělit i na 2 bity (jeden pro zápis a jeden pro čtení) 

Více informací o protokolu sériového rozhraní A/D převodníku je v kapitole 2.3.5, odst. 

Komunikační protokol A/D převodníku. 

 

Blokové schéma převodníku je na přiloženém CD v souboru /Datasheety/MCP3002.pdf 
na straně 1. 
 

Komunikace s PC 

Důležité rozhodnutí spočívalo ve výběru propojení A/D převodníku a počítače. Bylo 

nutno zvolit sběrnici PC a potom technologii zajišťující propojení převodníku a zvolené 

sběrnice. Existuje několik použitelných možností, které se pokusím zhodnotit. 
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Převodník připojen přímo k paralelnímu portu LPT 

Toto je velmi jednoduché řešení, protože odpadá nutnost použít nějaký konvertor mezi 

sběrnicí PC a převodníkem. Lze použít téměř jakýkoli převodník od zmiňovaného 

C520D až po novější MCP3002. Paralelní port má základní 8-bitovou datovou sběrnici a 

také ještě kontrolní sběrnici. Máme tedy dostatek bitů pro připojení převodníku a 

ovládání rozsahů měřených hodnot zároveň. Více informací o paralelním portu lze nalézt 

například na internetu [17]. 

Nevýhoda je rozhodně fakt, že sběrnice LPT je již dost zastaralá a na většině nových 

základních desek již vůbec paralelní port není. Také nesmíme zapomenout, že sběrnice 

LPT je celkem pomalá - maximální rychlost je okolo 100 kB/s. 

Další zápor tohoto řešení je v nutnosti použití speciálního driveru pro práci s paralelním 

portem. Paralelní port totiž není ve všech novějších operačních systémech adresovatelný 

na aplikační úrovni (z bezpečnostních důvodů). Tahle možnost byla ještě v systému 

Windows 98 a Linux do verze 2.4. Naprogramování driveru je komplikované a navíc 

jakákoli chyba v driveru může způsobit pád celého operačního systému. 

Díky výše uvedeným nevýhodám jsem se rozhodl od tohoto řešení upustit. 
 

Převodník připojen k mikrokontroléru 

Po upuštění od řešení se sběrnicí LPT jsem se chtěl inspirovat v [1] a použít 

mikrokontrolér Atmel AT90S2313 pro připojení převodníku k PC. Mikroprocesor by byl 

k PC připojen přes konvertor FTDI a USB (případně by šla použít i jiná sběrnice). 

Firmware pro procesor uvedený v [1] by se ani nemusel příliš upravovat, dal by se použít 

tak, jak je. Jenom bychom některé periferie k mikroprocesoru nepřipojili (vynechali 

bychom D/A převodníky). 

Tohle řešení je výhodné hlavně proto, že mikrokontrolér umožňuje mít nějakou logiku 

přímo v hardware. Sonda s mikrokontrolérem by se hodila například pro: 

� Vyšší frekvence měření (několik tisíc měření za sekundu) v kratším časovém 

intervalu (příkladem může být osciloskop). K mikrokontroléru by bylo také možno 

připojit vyrovnávací paměť a naměřené hodnoty posílat do centra po větších 

dávkách. Dosáhlo by se tím i vyšší přenosové rychlosti dat ze sondy do počítače. 

Režie jednoho přenosu bývá často nezanedbatelná a je vhodné přenášet větší bloky 

dat než samostatné měřené hodnoty (je tomu tak například u sběrnice USB). 

� Automatické provádění úkonů na základě změřených dat (např. pokud bude teplota 

menší než 20 °C, zapnout topení).  

V tomto případě by se tedy jednalo o zmiňovanou inteligentní sondu popsanou v kapitole 

2.1.1, odst. Inteligentní sondy. 

Výhody tohoto řešení jsou značné, ale dostáváme se tím do úplně jiné problematiky. 

V práci se zabývám dlouhodobým sběrem dat s nízkými vzorkovacími frekvencemi. 

Použití mikroprocesoru není pro tento účel zcela vhodné, lze použít i jednodušší řešení. 
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Převodník připojen k USB přes FTDI 

Řešení s mikroprocesorem se ukázalo příliš komplikované, proto jsem začal uvažovat o 

zjednodušení návrhu při současném zachování požadované funkčnosti. 

První nasnadě bylo vrátit se k jednodušší verzi (převodník připojen na LPT), ale místo 

paralelního portu použít USB. USB sběrnice je sériová a hodně specifická a my 

potřebujeme pro připojení převodníku spíše jednoduché paralelní rozhraní. Proto jsem se 

rozhodl použít konvertor FT232BM [28]. Více o konvertoru naleznete v kapitole 2.3.3, 

odst. Konvertor FT232BM nebo v [1] a [3]. Vzhledem k tomu, že konvertor vyžaduje 

připojení externí EEPROM, rozhodl jsem se použít modul UMS2 [29] od firmy Asix [5], 

který obsahuje obvod FT232BM, konfigurační EEPROM a několik součástek. 

Konvertor FT232BM je v zařízení použit ve speciálním režimu nazývaném BitBang - 

paralelní režim poskytující 8 vstupně výstupních bitů. Tři bity jsou použity pro připojení 

převodníku a další 4 (2 + 2) pro ovládání rozsahů obou kanálů sondy. 

V hardware tedy zůstal pouze A/D převodník, konvertor FTDI a nějaké periferie (měniče 

napětí, referenční zdroje a vstupní moduly). Je to velmi jednoduché řešení a v praxi se 

ukázalo jako naprosto postačující pro náš účel. 

Jediná drobná nevýhoda spočívá v tom, že takováto sonda není schopná dělat rychlá 

měření jako osciloskop. Podle testů zvládne jen několik desítek měření za sekundu. To 

ale ničemu nevadí, protože náš cíl je dlouhodobý sběr dat s intervalem měření v řádu 

sekund, minut a nebo dokonce hodin. 

Pokud bychom chtěli sondu používat i jako osciloskop, bylo by nutno použít dříve 

popsané řešení s mikroprocesorem. Zároveň by se k mikroprocesoru přidala paměť, která 

by sloužila pro ukládání měřených dat. Posílání dat přes USB totiž má nezanedbatelnou 

odezvu a větší rychlosti lze dosáhnout pouze posíláním větších bloků dat najednou. 

 
 

Konvertor FT232BM 

Konvertor rozhraní FT232BM od firmy FTDI Chip je jednou z mála existujících 

možností, jak snadno připojit jednoduchý hardware ke sběrnici USB. Zapojení 

konvertoru je velmi jednoduché, stačí pouze několik součástek. Výsledkem je 

univerzální rozšíření USB sběrnice. 

Jedná se o jednoduchý konvertor USB – UART nebo USB – FIFO. Díky tomuto 

konvertoru je USB sběrnice mnohem lépe přístupná pro vývoj hardware. USB 

komunikační protokol je totiž velmi složitý, ale obvod FTDI poskytuje jednoduché 

sériové nebo paralelní rozhraní. Rozhraní lze například využít k jednoduchému spínání 

několika zařízení, k připojení převodníků a podobně. 

Více informací o konvertoru FTDI najdete na přiloženém CD v souboru /Dokumentace 
/Dokumentace hardware/Konvertor FT232BM.pdf  nebo v [28], [1] a [3]. 
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Ovladače 

V systému Windows je pro správnou funkci zařízení využívajícího konvertor FTDI 

nutné mít nejen nainstalovány ovladače pro USB sběrnici, ale také pro obvod FTDI. 

Firma FTDI Chip dodává ovladače pro obvod FT232BM pro Windows i Linux. Tyto 

ovladače jsou na přiloženém CD v adresáři /Instalace/Drivery a nebo na stránkách 

výrobce [3]. 

V systému Linux je nutno mít kromě ovladačů FTDI podporu pro USB device filesystem 

(usbdevfs). 

Konfigurační EEPROM 

Konvertor FT232BM umožňuje připojit externí paměť EEPROM pro uložení informací 

o produktu (tzv. USB deskriptor): 

� identifikace výrobce zařízení 

� identifikace produktu 

� sériové číslo produktu 

� popisu produktu 

� informace o spotřebě proudu z USB 

EEPROM lze naprogramovat v již zapojeném hardware přes USB, takže není nutné mít 

speciální programátor EEPROM pamětí. K programování lze použít program EFSProg 

dodávaný spolu s knihou [1]. 

Pokud není EEPROM připojena, použije obvod FT232BM výchozí hodnoty identifikace 

výrobce a produktu (FTDI Chip). Sériové číslo v tomto případě není použito. To v 

našem případě ale vadí, protože bychom pak mohli připojit pouze jedinou sondu. Pokud 

bychom připojili více sond bez konfigurační EEPROM, nastal by konflikt při identifikaci 

zařízení. Proto se doporučuje konfigurační EEPROM používat. 
 

Režim BitBang 

Konvertor FT232BM lze přepnout do speciálního režimu, kdy je standardní sériové 

rozhraní přepnuto do paralelního módu. Lze pak přímo ovládat všech 8 datových linek. 

Datové linky jsou pak chápány jako vstupně/výstupní 8 bitová sběrnice. Režim BitBang 

se výborně hodí pro ovládání jednoduchých zařízení bez použití mikrokontroléru. Mód 

BitBang jsem proto použil v navrhovaném hardware pro připojení A/D převodníku (3 

bity) a ovládání rozsahů vstupních modulů (2 + 2 bity). 

Rychlost přenosu bytů po paralelní sběrnici odpovídá 16-násobku zvolené přenosové 

rychlosti. Například pro zvolenou rychlost 9600 Bd dostaneme 153600 B/s. 
 

Modul UMS2 

Modul UMS2 obsahuje konvertor FT232BM, paměť EEPROM a několik dalších 

součástek. Modul stačí pouze připojit k USB a již může plnohodnotně pracovat, aniž 

bychom přidávali jakékoli další součástky. Dále odpadá problém s povrchovou montáží 

obvodu FT232BM. Modul UMS2 má totiž klasickou patici DIP a lze ho montovat nejen 

do plošných spojů, ale i na univerzální desky. Modul je tedy výhodný hlavně pro vývoj. 
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Modul UMS2 je použit i v implementované sondě. Více informací o zapojení modulu 

UMS2 v sondě je v implementační části v kapitole 3.1.3 Hlavní modul. 

Více o modulu UMS2 lze nalézt v [29] nebo na stránkách výrobce [5]. 
 

Napájení sondy 

Sběrnice USB 2.0 poskytuje napájecí napětí 5V a je schopna dodat proud až 500mA. 

Proto jsem se rozhodl napájet sondu přímo s USB. Tím odpadla potřeba použít externí 

zdroj a to je nesporná výhoda. 

Aby USB poskytovalo proud 500mA, je nutno uložit tuto informaci do deskriptoru 

uloženém v konfigurační EEPROM u konvertoru FTDI. Více v [1]. 

Kvůli napájení operačních zesilovačů, zdroje referenčního napětí 5V pro A/D převodník 

a také teplotního čidla, bylo nutno použít nějaké měniče napětí, abychom získali z 5V 

symetrické napájení +10V a -10V. Rozhodl jsem se použít jednoduchý konvertor 

MC34063 [30]. Doporučené schéma zapojení měniče je velmi jednoduché a není tedy 

problém s jeho použitím. Výpočet hodnot použitých součástek lze provést například 

pomocí webového kalkulátoru [12] a nebo je možno inspirovat se v knize [1]. 

 
 

2.3.4 Vstupní moduly 

Architektura vstupních modulů 

Aby sonda byla maximálně univerzální, byla rozdělena na více částí. Hlavní je jádro 

sondy sestávající z A/D převodníku, měničů napětí, atd. K jádru se pak připojují vstupní 

moduly pro měření různých veličin. Můžeme tak udělat sondu pro měření téměř 

čehokoli. Stačí jen použít vhodný vstupní modul a v ovládacím software vhodně nastavit 

kalibrační konstanty. 

Vstup jádra (převodníku) je na každém kanálu v rozmezí 0 až 5V. Proto vstupní moduly 

musí poskytovat výstupní napětí také v tomto rozmezí. Z tohoto důvodu je nedílnou 

součástí vstupních modulů minimálně jeden operační zesilovač, který tuto úpravu napětí 

zajišťuje.  

Operační zesilovače ale potřebují symetrické napájecí napětí alespoň 2x10V. Sběrnice 

USB poskytuje pouze 5V proto je nutné v jádře sondy počítat se zmíněnými měniči 

napětí. Rail-to-rail operační zesilovače napájené z 5V nepřipadají v úvahu, protože by 

byly schopny poskytovat výstupní napětí pouze v intervalu (0 + x)V až (5 - x)V, kde x je 

saturační napětí výstupních tranzistorů. Tento rozsah napětí je velmi malý. 

Vstupní moduly mohou (ale nemusí) mít možnost přepínání rozsahů. Rozsahů může být 

téměř libovolný počet. V praxi se ale používají typicky maximálně 4 rozsahy. V mém 

návrhu může mít vstupní modul 1, 2 a nebo 3 rozsahy. To stačí pro většinu běžných 

měření. V případě nutnosti by bylo možno po drobné úpravě další rozsah přidat. 
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Výstup ze vstupních modulů je dobré filtrovat nějakým kondenzátorem, abychom 

odstranili nežádoucí indukované rušení. Pokud bychom vstupy nevyfiltrovali, objevilo 

by se nežádoucí kolísání měřených hodnot. 
 

Ukázkové vstupní moduly 

Součástí práce je jádro 2-kanálové sondy a 2 ukázkové vstupní moduly. Jeden je pro 

měření stejnosměrného napětí s přepínáním rozsahů a možností měření záporného 

napětí. Druhý je pak pro měření teploty. 

Vstupní modul pro měření napětí 

Vstupní modul pro měření stejnosměrného napětí byl navržen s podporou pro změnu 

rozsahů napětí +/- 5V, 50V a 500V. Ovládání rozsahů vyžaduje 2 bity z paralelní 

sběrnice konvertoru FT232BM a jeden dekodér 1 ze 4 (CMOS 4555 [31]). Na prvních 

třech výstupech dekodéru CMOS 4555 se objevuje střídavě vysoká úroveň podle toho, 

který rozsah je zvolen. Tyto signály jsou použity ke změně vstupních děliček vstupního 

modulu, a tedy k přepínání napěťových rozsahů. 

K přepínání rozsahů jsem se rozhodl použít jazýčková relé. Tato relé jsou rychlá, malá a 

spolehlivá. V sepnutém stavu mají zanedbatelný přechodový odpor. Cívka relé a spínané 

kontakty jsou perfektně galvanicky odděleny. Alternativa by byla použít elektronické 

spínače (například CMOS 4066). Objevil by se ale problém s větším přechodovým 

odporem spínačů a také chybějícím galvanickým oddělením spínačů od napájení celého 

obvodu. 

O logickou změnu rozsahů se stará TCP server. Ten podle naměřených hodnot usoudí, 

zda by bylo vhodné změnit rozsah na vyšší / nižší a nebo rozsah ponechat. Toto 

rozhodování provádí na základě definovaných prahových hodnot. Osvědčilo se 

následující nastavení: 

� přepnout na vyšší rozsah, pokud vstupní napětí dosahuje cca 95% z maximální 

měřené hodnoty rozsahu 

� přepnout na nižší rozsah, pokud vstupní napětí je menší nebo rovno 9% z maximální 

měřené hodnoty 

� jinak ponechat rozsah beze změny 

Pokud bychom použili variantu sondy s mikroprocesorem, bylo by možno, aby rozsahy 

přepínal přímo mikroprocesor. Dosáhli bychom tak rychlejší odezvy a tím by odpadla 

nutnost konstruovat vstupní modul tak, aby se v případě pozdního přepnutí rozsahu 

nezničil. V tomto případě ale nebyl problém udělat jednoduché ochrany přepětí, aby 

nedošlo ke zničení sondy i při pozdějším přepnutí rozsahu na větší. 

Vstupní modul je dobré vybavit vstupním operačním zesilovačem s diferenčními vstupy. 

Zabrání se tak rušení měřeného signálu a zároveň to umožní měřit jakékoli obvody, 

protože záporný vstup není spojen přímo se zemí. 

Výstup z diferenčního zesilovače je vhodné upravit do výsledné podoby v napěťovém 

rozsahu 0 až 5V, přičemž 2,5V na výstupu odpovídá stavu, kdy je na vstupu vstupního 

modulu 0V. Jedná se totiž o symetrický vstupní modul. 
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Vstupní modul pro měření teploty 

Důležité je vybrat vhodné teplotní čidlo. Teplotní čidla se liší svým rozsahem, přesností, 

použitím, atd. 

Pro měření teploty vzduchu lze použít i obyčejná odporová čidla v plastovém pouzdře 

(termistory). Jejich charakteristika je v rozsahu 0 až 50°C téměř lineární. Takové řešení 

ale vyžaduje dodatečný zdroj konstantního proudu. 

Další možností jsou teplotní čidla převádějící teplotu na napětí s garantovanou lineární 

závislostí. Příkladem takového čidla může být například obvod LM335 [32]. 

Pro mou práci jsem zvolil o něco dražší teplotní čidlo od firmy Aseko s.r.o. [33] určené 

pro měření teploty vody v bazénu. Čidlo má speciální vodotěsné pouzdro a má navíc 

garantovanou linearitu výstupního proudu v závislosti na teplotě. Teplotní rozsah je 0 - 

50°C a odpovídá výstupnímu proudu 4 - 20mA. 

Pro zapojení není nutno mít zdroj konstantního proudu, stačí pouze jeden odpor. Čidlo 

totiž odebírá určitý proud v závislosti na teplotě a stačí jej tedy připojit ke zdroji v sérii s 

odporem. Naměřené napětí na odporu lze pomocí operačního zesilovače převést na 

výsledných 0 - 5V. 

Nevýhoda tohoto čidla je v relativně vysokém napájecím napětí (minimálně 12V). 

Sběrnice USB poskytuje pouze 5V, takže je nutno použít měniče napětí, abychom toto 

čidlo mohli z USB napájet. 

Doporučené zapojení teplotního čidla od firmy Aseko je na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Doporučené zapojení teplotního čidla Aseko 
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2.3.5 Komunikační protokoly 

Sběrnice USB 

Parametry USB 

Vlastnosti sběrnice USB: 

� sériová sběrnice 

� přenosové rychlosti sběrnice jsou 1,5 Mb/s; 12 Mb/s a 480 Mb/s 

� maximální délka USB kabelu je cca 5m 

� možnost napájení zařízení přímo z USB sběrnice (USB poskytuje napětí 5V a proud 

až 500mA) 

� velký počet připojitelných zařízení (lze použít rozbočovače) 

� podpora Plug&Play (možnost připojení zařízení za chodu) 

Více informací o USB lze nalézt v [18], [19] a [1]. 

 
 

Konektory 

Data po USB se posílají sériově. Kvůli snížení rušení jsou data posílána diferenčně 

(datové vodiče jsou vzájemně negované). 

Konektor typu A je vždy pro upstream, tedy směrem k hostitelskému zařízení. Konektor 

typu B je pro downstream, tedy směrem ke koncovému zařízení. Konektory jsou 

zobrazeny na obrázku 5, zapojení vodičů je v tabulce 3. 

 

Obrázek 5: USB konektory 
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Číslo PINu Popis 

1 Napájecí napětí 5V 

2 D- 

3 D+ 

4 Zem (GND) 

Tabulka 3: Zapojení vodičů USB konektorů 
 

Verze USB 

USB existuje ve dvou standardech - starším 1.1 a novějším 2.0. Tyto standardy se liší 

hlavně v přenosové rychlosti a v maximálním poskytovaném proudu pro napájení 

externího USB zařízení. 

Tabulka 4 ukazuje přehled standardů, maximálních odebíraných proudů a rychlostí USB 

sběrnice. 

Rychlost Přenosová rychlost Maximální proud Standard 

Low Speed 1,5 Mb/s 100mA USB 1.1 / 2.0 

Full Speed 12 Mb/s 100mA USB 1.1 / 2.0 

High Speed 480 Mb/s 500mA *) USB 2.0 

Tabulka 4: Přehled USB standardů 

Uvedené přenosové rychlosti platí pouze pro jedno připojené zařízení. Pokud je 

připojeno více zařízení, rozděluje se šířka pásma mezi jednotlivá zařízení. Rychlost 

přenosu si určují připojená zařízení sama. 

*) Pokud chce zařízení odebírat až 500mA, musí o to explicitně požádat. Tato informace 

je například u konvertoru FTDI uložena v konfigurační EEPROM. 

 
 

Přenos dat 

USB je jednomasterová sběrnice, sběrnici řídí pouze počítač. Počítač může požádat 

zařízení o zaslání dat, nicméně zařízení nemůže samo iniciovat vysílání. 
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Veškerý přenos dat se uskutečňuje v rámcích o délce přesně 1ms. Uvnitř těchto rámců 

mohou být postupně zpracovány pakety pro několik zařízení. Rozdělení paketů mezi 

více zařízení zajišťuje HUB (rozbočovač). Jednodušší rozbočovače provádějí pouze 

časový multiplex, takže snižují rychlost komunikace s jednotlivými zařízeními (rychlost 

je rovnoměrně rozdělena). Pro odstranění této nevýhody je vhodné použít složitější 

rozbočovač s buffery. 

Podřízené zařízení se musí synchronizovat s datovým tokem. Hodinový signál není 

přenášen po zvláštní lince, proto se získává hodinový kmitočet přímo z datového signálu. 

K tomu se používá metoda NRZ-I (Non Return to Zero Inverted). Jedničky v datech 

vedou ke změně úrovně, nuly ponechávají úroveň beze změny (viz obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Kódování NRZ-I 

Kódování a dekódování signálů je čistě hardwarovou záležitostí. Obsahuje-li původní 

datový tok 6 po sobě jdoucích 0, přidá vysílač automaticky jednu 1 proto, aby se vynutila 

změna úrovně. Tato operace je nutná pro synchronizaci hodinového kmitočtu a je 

označována jako bit-stuffing.  

Každý paket obsahuje tzv. sync-byte kvůli synchronizaci hodinového kmitočtu 

(hexadecimálně FE, 11111110 binárně). Díky NRZ-I kódování a bit-stuffingu se na 

výstupu objeví 8 střídajících se vysokých a nízkých úrovní, díky kterým se hodiny 

snadno synchronizují. 

USB programy tvoří komunikační kanály k jednotlivým koncovým bodům. Zařízení 

může mít koncových bodů i více, může tedy používat více komunikačních kanálů 

současně a zvýšit tak přenosovou rychlost. 

Existuje několik typů přenosů dat po USB sběrnici: 

� Řídící přenos (control transfer) - používá se k řízení hardware, pracuje s vysokou 

prioritou. 

� Přenos přes přerušení (interrupt transfer) - používají zařízení, která periodicky 

vysílají malé množství dat (myš, klávesnice). Počítač se periodicky dotazuje na nová 
data (fyzicky se tedy nejedná o přerušení, ale o tzv. polling zařízení). 

� Hromadný přenos (bulk transfer) - pro přenos velkého množství dat, pracuje s nízkou 

prioritou. 

� Izochronní přenos (isochronous transfer) - vhodný pro přenos velkého množství dat 

danou rychlostí s nejvyšší prioritou, ale nezabezpečený. Hodí se například pro 
externí zvukové karty, kde chyba přenosu tolik nevadí. 

Pro připojení měřicí sondy se hodí hromadný přenos umožňující přenášet větší objemy 

dat. Zároveň je zabezpečený proti případným chybám přenosu. 
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Rozpoznávání zařízení 

USB podporuje Plug&Play, takže operační systém musí být schopen rozpoznat každé 

připojené USB zařízení. Po připojení zařízení se operační systém dotáže na parametry 

zařízení. Je to nezbytné pro následný výběr správného ovladače zařízení. Potom je 

zařízení ohlášeno a obdrží svoji sběrnicovou adresu. 

Procesu zjišťování parametrů zařízení se také říká enumerace. Operační systém po 

dotazu na zařízení obdrží nazpět přesně definovaný blok dat - tzv. deskriptor. Deskriptor 

je podrobněji definován v [18]. Nejdůležitější položky deskriptoru jsou: 

� VID (Vendor ID) - číselný identifikátor výrobce 

� PID (Product ID) - číselný identifikátor výrobku 

� Manufacturer ID - řetězec identifikující výrobce 

� Manufacturer - řetězec popisující výrobce 

� Product - řetězec popisující výrobek 

� Serial Number - řetězec sériového čísla (umožní připojit několik stejných výrobků, v 

našem případě několik sond) 

Deskriptor je v našem případě uložen v konfigurační EEPROM připojené ke konvertoru 

FT232BM. Více o konfigurační EEPROM najdete v kapitole 2.3.3, odst. Konfigurační 

EEPROM. 
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Komunikační protokol A/D převodníku 

Komunikační protokol používaný na sběrnici A/D převodníku MCP3002 je zobrazen na 

obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Komunikační protokol A/D převodníku MCP3002 

Sběrnice převodníku má v zásadě jenom 3 bity, protože vstupní a výstupní data je možno 

spojit dohromady. 

Nejdříve je nutno aktivovat čip pomocí negovaného signálu CS (chipselect), který 

změníme na 0. Potom začneme odesílat po datové sběrnici požadavek na převodník.  

� Nejdříve se odešle start bit (1).  

� Následuje bit určující, zda bude převodník pracovat ve dvoukanálovém režimu (1) a 

nebo v jednokanálovém s diferenčními vstupy. V našem případě tedy odešleme 1. 

� Další bit určuje kanál (0 pro první kanál a 1 pro druhý). Tato identifikace kanálu je 

pak použita i v software, kde lze uložit pouze 0 nebo 1. 

� Poslední bit ovlivňuje formát zasílaných naměřených dat, v našem případě 

použijeme 1 (jak je ostatně patrno z obrázku). 

Po odeslání požadavku je ještě nutno přeskočit null bit a poté je již možno začít číst data 

z datové sběrnice.  

Během vysílání a přijímání bitů je nutno správně měnit hodnotu hodinového bitu (dle 

obrázku). Hodnota na sběrnici se mění na závěrnou hranu hodinových impulsů. Hodnoty 

na sběrnici jsou pak následujícími obvody vzorkovány náběžnou hranou hodinového 

impulsu. 

Více informací o protokolech převodníku MCP3002 naleznete na přiloženém CD nebo 

na stránkách výrobce [14]. 
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2.4 Software 

2.4.1 Architektura 

Základní konfigurace 

Systém v základní konfiguraci obsahuje pouze: 

� Sondu 

� Jednoduchou monitorovací aplikaci (konzolovou nebo grafickou) 

Výhoda tohoto řešení je v jednoduchosti instalace a použití. Není nutno instalovat žádné 

servery a klientskou aplikaci. Stačí pouze pustit monitorovací aplikaci. 

Měřená data jsou pořizována USB sondou. Jádro sondy tvoří 2-kanálový 10-bitový A/D 

převodník. Pro měření různých veličin je možné připojit různé typy vstupních modulů 

(například pro napětí, proud, teplotu, atd.).  

Propojení s USB sběrnicí je realizováno přes konvertor od firmy FTDI Chip. 

Komunikaci se sondou, sběr měřených dat a jejich zaznamenávání zajišťuje jednoduchá 

monitorovací aplikace. Zaznamenaná data jsou ve formátu CSV, takže je lze použít k 

dalšímu zpracování například v tabulkových procesorech. 

Jednoduchá monitorovací aplikace existuje ve dvou verzích: 

� Konzolová aplikace (Simple Console Monitor) 

� Grafická aplikace (Simple Graphic Monitor) 

 
 

Hierarchická konfigurace 

Při návrhu architektury software v hierarchické konfiguraci byl kladen důraz především 

na síťové využití. Architektura vychází z klasické architektury typu klient-server. 

Softwarová část je tvořena následujícími komponentami: 

� Sonda (případně více sond) 

� TCP server (UMSServer) 

� Klientská aplikace (webový interface běžící na webovém serveru) 

� Databázový server (FireBird) 

Propojení jednotlivých komponent je patrné z obrázku v kapitole 2.2 Architektura 

systému v úvodu technického rozboru. 
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TCP server se stará o připojené sondy a vytváří sdílený prostor připojených sond, ke 

kterému se připojují klienti. Zároveň má přístup do databáze, odkud načítá specifikace 

sond, ukládá měřená data a podobně. 

Klientská aplikace slouží jako GUI pro administraci celého systému a sledování 

měřených hodnot. 

Podstatná vlastnost návrhu je síťová komunikace mezi komponentami. Díky tomu je 

tedy možné například TCP server provozovat na jednom počítači a klientskou aplikaci 

na úplně jiné stanici. Databázový server by mohl běžet na stejném stroji jako TCP 

server, ale může běžet i na samostatném databázovém serveru. 

Software je navrhován vícevrstevnatě. Rozlišujeme následující vrstvy systému: 

� Databázová vrstva (v podobě databázového serveru) 

� Aplikační vrstva (v podobě TCP serveru a aplikační části klientské aplikace) 

� Prezentační vrstva (v podobě prezentační části klientské aplikace) 

Díky tomuto rozdělení se systém stává přehledný, snadno rozšiřitelný a spolehlivý. 

 
 

2.4.2 Použité technologie 

TCP server (UMS Server) je implementován v jazyce C/C++ s důrazem na 

přenositelnost. Používá: 

� knihovnu IBPP pro práci s databází [13] 

� STL pro práci s řetězci a spojovými seznamy [15] 

� knihovnu dodávanou výrobcem FTDI konvertorů pro komunikaci s FT232BM 

� sockety [21], [22] 

� vlastní XML parser 

Klientská aplikace je postavena na jazyce PHP 5 a využívá standardní rozšíření PHP pro 

práci s databází, XML parser, atd. 

Jako databázový server byl vybrán FireBird [16]. 

Konzolová jednoduchá monitorovací aplikace (Simple Console Monitor) je psána v C++ 

s důrazem na přenositelnost. Aplikaci lze přeložit v systému Windows i Linux (kvůli 

přenositelnosti jsem implementoval i vlastní jednoduchý XML parser). 

Grafická jednoduchá monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor) je vyvíjena v 

Borland C++ Builderu hlavně kvůli jednoduchosti návrhu grafického rozhraní. 

Více podrobností o použitých technologiích lze najít v dalších kapitolách. 
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2.4.3 TCP server 

Primární úkol TCP serveru je starat se o připojené sondy a vytvářet sdílený prostor 

připojených sond, ke kterému se připojují jednotlivé klientské aplikace. Zároveň má 

přístup do databáze, odkud načítá specifikace sond a ukládá měřená data. 

Výběr technologií 

Na prvním místě bylo nutno vybrat vhodný jazyk a vývojové prostředí pro vývoj TCP 

serveru. V úvahu připadalo použít: 

� .NET a jazyk C# v systému Windows / Mono v systému Linux 

� Visual Studio a jazyk C++ / g++ v systému Linux 

Portabilita na Linux je bez problému u obou řešení. Pro .NET existuje v systému Linux 

projekt Mono a C++ jde kompilovat v g++ za použití vhodného Makefile. 

Další kritérium pro výběr vhodného prostředí byla práce s databází. V .NET to není 

žádný problém. V C++ je to poněkud horší. Záleží hodně na databázovém systému, který 

použijeme. Pro některé databáze existují knihovny, některé mají pouze holé API. Výběr 

databáze ale podléhal i jiným faktorům, více v kapitole 2.4.6 Databáze. Ve výsledku 

jsem se rozhodl pro databázi FireBird, pro kterou jsem našel pěknou přenositelnou 

knihovnu psanou v C++ (IBPP). 

Knihovna IBPP je volně šiřitelná a upravovatelná. Je postavena na InterBase API (více o 

InterBase API je v [8]), které jsem chtěl použít ze začátku, dokud jsem tuto knihovnu 

neznal. Více informací o IBPP je v [13].  

Velký problém byl také s knihovnami pro prácí s obvodem FT232BM. Výrobce dodává 

pouze knihovny s hlavičkami v jazyce C.  

Vzhledem ke všem zmíněným problémům bylo použití .NET okamžitě zamítnuto. 

Server je tedy celý psán v C/C++. 

Pro řetězce a spojové seznamy jsem se rozhodl využít knihovnu STL (Standard 

Template Library), jejíž dokumentace je v [15]. Tato knihovna je portabilní na Windows 

i Linux. 

Pro práci s XML soubory a XML síťovými požadavky a konfiguračními soubory jsem se 

rozhodl použít vlastní XML parser v C++, protože je portabilní na Linux i Windows a 

umí vše potřebné. Existují i jiné portabilní parsery XML, ale ten můj je jednoduchý, 

dostatečný a neznamenal pro vytvoření díla žádné problémy, protože jsem ho už měl 

hotový dříve. 

Server je koncipován jako vícevláknový TCP server a je schopný obsloužit několik 

klientů paralelně. Pro paralelní přístup více klientů k jednomu USB zařízení je tato 

architektura nezbytná. Pokud totiž zařízení jednou otevřeme, není ho již možno otevřít 

znovu dříve, než jej zavřeme (zařízení je totiž otevřeno pro zápis). Sdílení je tedy nutno 

realizovat na úrovni TCP serveru a vytvořit sdílený prostor sond chráněný 

synchronizačními prostředky (mutexy a semafory). 
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Přenositelnost 

Při psaní přenositelné aplikace lze narazit na několik oblastí, které se na různých 

platformách (v našem případě Windows a Linux) řeší různě. Při psaní TCP serveru to 

byla zejména vlákna, sockety, synchronizační primitiva a knihovna pro práci s obvodem 

FTDI. Existují naopak ale knihovny, které jsou bez problému přenositelné. Mezi ně patří 

například knihovna IBPP pro práci s databází FireBird. 

Aby se centralizovaly problémy spojené s přenositelností na jedno místo, je vhodné 

definovat jeden společný soubor obsahující odkazy na hlavičkové soubory, makra a 

definice datových typů. V  případě TCP serveru jsem použil soubor stdafx.h standardně 

generovaný prostředím Microsoft Visual Studia. V tomto souboru se pak provádí na 

základě aktuálně zvolené platformy různá větvení, ve kterých jsou vyřešeny všechny 

platformálně závislé otázky. 

Pokud se jedná o platformu Windows, je v makefile nadefinováno globální makro 

_WINDOWS. V případě, že toto makro definováno není, jedná se o platformu Linux. 

Název tohoto makra je odvozen z hlavičkových souborů pro obvod FTDI. 

Aplikace je testována na systémech Windows XP, Windows 2003, Mandriva 2007, SuSe 

a RedHat. Aplikace bude běžet i na jiných distribucích systému Linux, protože není 

použito nic specifického pro žádnou s distribucí. 

Vlákna 

Podpora vláken vyžaduje rozdílné hlavičkové soubory pro systém Windows a Linux. Pro 

systém Windows je to soubor windows.h a pro Linux je to soubor pthread.h. 

TCP server volá pouze funkce pro vytvoření vlákna. Vzhledem k primární vývojové 

platformě Windows jsou volání tvaru: 

static HANDLE CreateThread( 

   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa, 

   DWORD dwStackSize, 

   LPTHREAD_START_ROUTINE pfnThreadProc, 

   void* pvParam, 

   DWORD dwCreationFlags, 

   DWORD* pdwThreadId  

) 

V systému Linux je ale volání funkce pro vytvoření vlákna rozdílné v identifikátoru 

funkce a v jejích parametrech. Je proto nutno nadefinovat v globálním hlavičkovém 

souboru makro: 

#ifndef _WINDOWS 

#define CreateThread(sec_att, stack, routine, arg, \ 

    creation_flags, thr_id) \ 

  { \ 

   pthread_t thr; \ 

   pthread_create(&thr, sec_att, routine, \ 

arg); \ 

  } 
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#endif 

Toto makro zajistí správné volání funkce pro vytvoření vlákna v systémech Linux i 

Windows. Zbývá ještě dořešit problém s chybějícím typem 

LPTHREAD_START_ROUTINE v systému Linux: 

 

#ifndef _WINDOWS 

typedef void *(*LPTHREAD_START_ROUTINE)(void *pParam); 

#endif 
 

Jiné funkce pro práci s vlákny nejsou v TCP serveru používány, a proto se jimi zde 

nebudu zabývat. V případě potřeby by šly dodefinovat podobným způsobem jako funkce 

CreateThread. 

Sockety 

Sockety vyžadují v systému Windows hlavičkový soubor Winsock2.h a v systému Linux 

jsou to soubory sys/types.h, sys/socket.h, asm/socket.h a netinet/in.h. 

V systému Linux je dále nutno nadefinovat některé konstanty, které se v systému 

Windows jmenují jinak a také změnit volání funkce closesocket na volání funkce 

close. V systému Windows je zase nutno dodefinovat datový typ socklen_t, který 

se v systému Linux nepoužívá. Veškeré úpravy nutné pro kompilaci aplikace používající 

sockety zajistí následující sekvence: 

#ifndef _WINDOWS 

 #define SOCKET int 

 #define AF_INET PF_INET 

 #define INVALID_SOCKET -1 

 #define SOCKET_ERROR -1 

 #define closesocket(fd) close(fd) 

#else 

 #define socklen_t int 

#endif 

 
 

Synchronizační primitiva 

Synchronizační primitiva (semafory, mutexy, atd.) potřebují v systému Windows 

hlavičkový soubor Windows.h a v systému Linux je to soubor pthread.h. 

V aplikaci jsou používány pouze funkce pro vytvoření, zamknutí, odemknutí a zrušení 

mutexu. Jiné funkce v následujícím textu proto nebudeme uvažovat. 

Vytvoření mutexu nelze jednoduše zařídit nějakým makrem ve společném hlavičkovém 

souboru. Volání funkce pro vytvoření mutexu se na různých platformách výrazně liší. 

V systému Windows je handle mutexu předáváno jako návratová hodnota a v systému 

Linux jako parametr (odkazem). Je proto vhodnější přímo v kódu použít větvení 

zajišťující správná volání dle příslušné platformy. Příklad vytváření mutexu lze najít 

v souboru Probe.cpp, řádek 43 – 47. 

Podobná situace je i u zrušení mutexu. Příklad rušení mutexu lze najít v souboru 

Probe.cpp, řádek 60 – 64. 
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Pro zamčení a odemčení mutexu lze v systému Linux bez problému definovat 

jednoduchá makra ve společném hlavičkovém souboru zajišťující správná volání funkcí 

v systémech Windows i Linux (viz stdafx.h, řádek 46 – 49). 

Knihovna pro práci s obvodem FTDI 

Hlavičkové soubory pro tuto knihovnu jsou v systémech Windows a Linux rozdílné, 

proto je nutno použít windows\ftd2xx.h nebo linux/ftd2xx.h. V obou hlavičkových 

souborech je však definováno stejné API, takže volání knihovních funkcí je pak již 

stejné. 

Před prvním použitím zařízení s obvodem FTDI je v systému Linuxu nutno zavolat 

funkci FT_SetVIDPID, která zajistí správné nastavení identifikace výrobce a produktu 

v operačním systému. 

#ifndef _WINDOWS 

if (FT_SetVIDPID(0x0403, 0xfa38) != FT_OK) { 

 fprintf(stderr, "Failed to set custom VID and PID\n"); 

} 

#endif 

Bez tohoto volání nelze dané zařízení vůbec otevřít. V systému Windows funkci 

FT_SetVIDPID není třeba volat. Důvod ale výrobce čipu FTDI neuvádí (je to pouze 

krátce napsáno ve FAQ). 

Ostatní problémy 

Hlavní smyčka TCP serveru používá funkci getch() pro čekání na stisk nějaké 

klávesy. Tato funkce je dostupná v systému Windows ale ne v systému Linux. Proto je 

nutno funkci v systému Linux dodatečně implementovat. Funkce getch je uložena 

v souboru getch.cpp. Aby šlo funkci správně přeložit, je nutno vložit hlavičkové 

soubory termios.h a unistd.h. 

Další drobný problém je ve volání funkce Sleep(). V systému Linux se funkce 

jmenuje sleep() a doba uspání procesu je udávána v sekundách namísto milisekund jak je 

tomu v systému Windows. Tento problém lze jednoduše vyřešit pomocí jednoduchého 

makra (viz stdafx.h, řádek 21). 

Konfigurační soubory 

Pro konfiguraci TCP serveru a připojení k databázi jsem se rozhodl použít konfigurační 

soubory v XML formátu. Jsou velmi jednoduše čitelné, přehledné a snadno upravitelné 

jakýmkoli textovým editorem. 
 

Konfigurační soubor pro databázi 

Konfigurační soubor pro připojení k databázovému serveru FireBird (database.xml) 
obsahuje základní parametry připojení: jméno serveru, databáze, uživatelské jméno a 

heslo. 
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Konfigurační soubor pro server 

Konfigurační soubor pro TCP server (ums_server.xml) má následující tvar: 

<?xml version="1.0"?> 

<UMS_SERVER> 

 <PORT>24242</PORT> 

<DEMO enabled="false"> 

  <PROBES> 

   <MSV00001> 

    <CHANNELS> 

     <0 src="demo.txt" /> 

     <1 src="demo.txt" /> 

    </CHANNELS> 

   </MSV00001> 

  </PROBES> 

 </DEMO> 

</UMS_SERVER> 

Konfigurační soubor obsahuje: 

� definici portu, na kterém bude server poslouchat 

� definici demonstračního režimu  

U demonstračního režimu je definováno, zda je demonstrační režim zapnut (atribut 

enabled). Následuje seznam sond podle jejich sériových čísel (podelementy elementu 

PROBES). Každá sonda obsahuje seznam kanálů podle jejich ID (podelementy elementu 

CHANNELS). U kanálu je pak definován zdrojový soubor pro čtení dat (atribut src). 
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2.4.4 Klientská aplikace 

Klientská aplikace komunikuje definovaným komunikačním XML protokolem (viz 

kapitola 2.4.5) s TCP Serverem (UMS Serverem). Umožňuje sledování hodnot měřených 

jednotlivými sondami, konfiguraci a kalibraci připojených sond, správu provedených 

měření a administraci uživatelů systému. 

Výběr technologií 

Klientskou aplikaci jsem se rozhodl postavit na objektovém jazyce PHP 5. Jednak je 

univerzální a dále bez problému běží pod většinou HTTP serverů v systémech Windows 

i Linux (například Apache a nebo komerční server Merak). Jazyk ASP vyžaduje 

Windows a Java je pro náš úkol zbytečně složitá. 

Jádro klientské aplikace částečně vychází z jádra Softwarového projektu DISAD2 [26], 

jehož jsem spoluautorem společně s Josefem Halou, Antonínem Pruklem a Martinem 

Zlomkem. Jsem autorem architektury a části implementace jádra. Tento projekt tedy 

velmi dobře znám. 

Softwarový projekt DISAD2 je dokumentově orientovaný informační systém, nicméně 

některé knihovny jádra jsou univerzální a lze je přímo nebo s drobnou modifikací použít 

pro účel klientské aplikace. Jedná se zejména o knihovnu pro sestavy, pro jednoduché 

vstupní webové formuláře a nebo pro lokalizaci systému do jiných jazyků. Přestože 

zaměření projektu DISAD2 s tématem této práce nijak nesouvisí, tyto nízkoúrovňové 

knihovny bylo možné pro práci využít a kromě zkrácení jejího vývoje zároveň i zvýšit 

její uživatelskou použitelnost. 

Klientská aplikace je striktně vícevrstevnatá. Aplikační a prezentační vrstva je oddělena. 

Prezentační vrstva je realizována šablonovým systémem. 

Přístup do databáze zajišťuje standardní rozšíření PHP pro InterBase. Klient také 

disponuje knihovnami pro sestavy (reporty) a formuláře. Komunikace s TCP serverem 

probíhá přes XML síťový protokol. 

Důležitou součástí je také systém práv. Bez něho by se do systému dostal jakýkoli 

uživatel mající přístup do dané lokální sítě. Klientská aplikace má definováno několik 

uživatelských rolí. Pro náš účel jsou zajímavé dvě role: nezalogovaný uživatel a 

administrátor. Jednotlivé stránky mají pak definovány uživatelské role, kterým je právo 

přístupu povoleno. 

Konfigurační soubory 

Pro konfiguraci klientské aplikace se opět používají konfigurační soubory v XML 

formátu. Konfigurační soubory se nacházejí v adresáři config. 
 

Hlavní konfigurace klientské aplikace 

Hlavní konfigurace klientské aplikace je uložena v konfiguračním souboru contacts.xml. 
Soubor obsahuje: 
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� název systému 

� URL aktuální kopie klientské aplikace (a její SSL verzi) 

� email správce systému 

� email používaný v automatických mailech 

� email webmastera (zobrazí se dole na stránce) 

� a další 

Příklad konfiguračního XML souboru lze najít na přiloženém CD v souboru /Ukazkove 
XML soubory/Klientska aplikace/contacts.xml. 

Konfigurační soubor pro databázi 

Konfigurační soubor pro připojení k databázovému serveru FireBird (database.xml) je 

velmi podobný konfiguračnímu souboru pro databázi u TCP serveru popsaném 

v kapitole 2.4.3 odst. Konfigurační soubory. 

Konfigurační soubor pro SMTP 

Klientská aplikace potřebuje odesílat v některých případech automaticky generované 

emaily. Proto je nutno nastavit, jaký SMTP server, jaký port serveru a jaké přístupové 

jméno a heslo se bude pro odesílání emailů používat. Toto nastavení je uloženo 

v souboru smtp.xml. 

Příklad konfiguračního XML souboru lze najít na přiloženém CD v souboru /Ukazkove 
XML soubory/Klientska aplikace/smtp.xml. 

Konfigurační soubor pro komunikaci s TCP serverem 

Nastavení komunikace s TCP serverem je uloženo v konfiguračním souboru 

ums_server.xml. Lze zde nastavit: 

� Jméno serveru, ke kterému se bude klientská aplikace připojovat 

� Port serveru (defaultně je nastaven na 24242) 

� Timeout spojení (pokud v definovaném čase nenaváže klientská aplikace spojení se 

serverem, vypíše chybové hlášení) 

� Velikost bufferu pro síťovou komunikaci (doporučuji ponechat stávající velikost 

16384 byte) 

Příklad konfiguračního XML souboru lze najít na přiloženém CD v souboru /Ukazkove 
XML soubory/Klientska aplikace/ums_server.xml. 

2.4.5 Komunikační XML protokol 

Pro komunikaci mezi TCP serverem a klientskou aplikací jsem se rozhodl definovat 

komunikační protokol zaznamenaný textově pomocí XML, využívající síťový protokol 

TCP. Definovaný XML protokol má několik příkazů, které klient posílá směrem k 

serveru. Na každý příkaz lze očekávat několik odpovědí (výsledek operace, chyba, atd.). 

Hned po připojení klienta k serveru server zašle kontrolní odpověď READY. 
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Klient pak může serveru poslat některé z následujících příkazů: 

� READ_AD - čtení naměřených dat 

� GET_PROBE_LIST - zjištění seznamu definovaných sond 

� START_RECORDING - začátek záznamu dat z nějakého kanálu 

� STOP_RECORDING - konec záznamu dat 

� GET_NEW_PROBES - zjištění nových připojených sond 

� RELOAD_PROBES - znovunačtení všech sond 

� QUIT - ukončení spojení 

Základní tvar příkazu (požadavku) je: 

<REQUEST> 

  <COMMAND>[jméno příkazu]</COMMAND> 

  <PARAMS>[parametry]</PARAMS> 

</REQUEST> 

Některé příkazy mohou mít parametry. Na většinu příkazů server pošle zpátky odpověď. 

Základní tvar odpovědi je následující: 

<REPLY> 

  <COMMAND>[jméno příkazu]</COMMAND> 

  <PARAMS>[parametry]</PARAMS> 

</REPLY> 

Parametry příkazů a odpovědí jsou XML podstrom a vypadají například takhle: 

<PARAMS> 

 <SERIAL>MSV0001</SERIAL> 

 <CHANNEL>1</CHANNEL> 

</PARAMS> 

Mohou být ale mnohem více strukturované (viz následující text). 

Definice příkazů a odpovědí serveru jsou popsány v následujících kapitolách. Příklady 

příkazů a odpovědí lze najít na přiloženém CD v souboru /Ukazkove XML soubory/ 
Komunikacni XML protokol.txt. 
 

Čtení měřených dat 

Klient pošle serveru požadavek READ_AD tvaru s parametry: 

� SERIAL - sériové číslo sondy (definované v konfigurační EEPROM konvertoru 

FT232BM) 

� CHANNEL - identifikace kanálu 

Pokud je sonda připojena a nenastane žádná chyba, server pošle zpět naměřená data v 

odpovědi READ_AD s parametry: 

� VALUE - naměřená číselná hodnota 

� FORMATTED_VALUE - naměřená hodnota s přidaným symbolem veličiny 

� SERIAL - sériové číslo sondy pro kontrolu správnosti 
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� CHANNEL - kanál sondy pro kontrolu správnosti 

� RECORDING - true nebo false podle toho, zda z kanálu probíhá záznam dat 

Pokud sonda není zrovna připojená k USB a nebo nastane nějaká jiná chyba, server 

odpoví odpovědí NOT_CONNECTED s parametry: 

� SERIAL - sériové číslo sondy 

� CHANNEL - identifikace kanálu 

Zjištění seznamu definovaných sond 

Pro zjištění seznamu definovaných sond pošle klient serveru příkaz GET_PROBE_LIST 

bez parametrů. 

Server pošle odpověď GET_PROBE_LIST obsahující seznam sond definovaných v 

databázi. Jestli je sonda zrovna připojená k USB, určuje atribut connected elementu 

PROBE. 

Každá sonda má definováno: 

� sériové číslo pro identifikaci 

� popis sondy 

� seznam kanálů 

Každý kanál obsahuje následující údaje: 

� ID pro identifikaci 

� popis kanálu 

� počet sekund za který se obnovuje hodnota sondy při zobrazení v přehledu sond 

(některé veličiny stačí obnovit jednou za minutu, jiné jednou za sekundu; příkladem 

může být teplota a napětí) 

Příklad odpovědi lze najít na přiloženém CD v souboru /Ukazkove XML soubory/ 
Komunikacni XML protokol.txt, sekce 3. 

Začátek záznamu dat 

Klient pošle serveru požadavek START_RECORDING s parametry: 

� SERIAL - sériové číslo sondy 

� CHANNEL - kanál, ze kterého chceme zaznamenávat data 

� AUTHOR - ID uživatele, který nahrávání spustil 

Server spustí záznam dat, a pokud vše proběhlo v pořádku, pošle odpověď 

RECORDING_STARTED s parametry: 

� SERIAL - sériové číslo sondy pro kontrolu 

� CHANNEL - identifikace kanálu 

Pokud nastane nějaká chyba, server pošle odpověď ERROR opět s parametry SERIAL a 

CHANNEL. Pokud sonda není připojena k USB, dostane klient odpověď 

NOT_CONNECTED se stejnými parametry. 
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Konec záznamu dat 

Pro ukončení záznamu dat ze sondy klient pošle požadavek STOP_RECORDING s 

parametry: 

� SERIAL - sériové číslo sondy pro kontrolu 

� CHANNEL - identifikace kanálu 

Pokud zastavení záznamu proběhne v pořádku, dostane klient odpověď 

RECORDING_STOPPED se stejnými parametry. 

Vyskytne-li se chyba, přijde klientovi odpověď ERROR s opět stejnými parametry. 

Zjištění nových připojených sond 

Aby klient zjistil seznam nových dosud nedefinovaných sond, pošle serveru požadavek 

GET_NEW_PROBES bez parametrů. Tento příkaz se dá použít například pro přidávání 

nových sond do systému. 

Pokud vše proběhne v pořádku, server odpoví odpovědí GET_NEW_PROBES s 

parametry: 

<PROBES> 

  <PROBE> 

    <SERIAL>MSV00001</SERIAL> 

    <DESCRIPTION>Voltage and Temp probe</DESCRIPTION> 

  </PROBE> 

  ... 

</PROBES> 

Odpověď obsahuje seznam sériových čísel nových sond a jejich popisů. 

Pokud nastane chyba, dostane se klientovi odpovědi ERROR bez parametru. 

Znovunačtení všech sond 

Pokud chce klient znovu načíst všechny sondy uložené v paměti, pošle serveru příkaz 

RELOAD_PROBES bez parametru. Na příkaz server neodpovídá. Příkaz se hodí 

například v případě, že klient upravil nějaká data v databázi a bylo by vhodné, aby server 

měl v paměti aktuální data. Klient tedy po takové úpravě zavolá příkaz 

RELOAD_PROBES a tím si pojistí případnou nekonzistenci dat. 
 

Ukončení spojení 

Pro ukončení spojení se serverem pošle klient serveru příkaz QUIT bez parametru. 
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2.4.6 Databáze 

Při výběru databázového serveru bylo nutno zvážit několik kritérií: 

� Velikost navrhované databáze (počet tabulek) 

� Podpora transakcí 

� Cena 

Vzhledem k očekávanému malému počtu tabulek v databázovém modelu bychom mohli 

uvažovat o použití databáze MySQL. Tato databáze ovšem nemá dobrou podporu 

transakcí. Od verze 5 by je sice již měla umět, nicméně v praxi jsou transakce na 

MySQL spíše problematické. Pokud bychom tedy přece jen chtěli použít MySQL, 

museli bychom pravděpodobně používat zámky místo transakcí. To ale není příliš 

elegantní řešení. 

Na druhou stranu například Oracle toho umí opravdu hodně. Nicméně se v praxi používá 

spíše pro rozsáhlé databáze obsahující tisíce tabulek. Pro náš model je to možná i 

zbytečné. Další otázka je cena. Oracle je obecně hodně drahý, i když poslední verze 10 

je ke stažení i zadarmo. Bohužel je omezená jenom na vývojové účely. 

Vzhledem k řečenému jsem se snažil strefit se někam doprostřed. Hledal jsem tedy 

databázový systém podporující bez problému transakční zpracování a zároveň je pokud 

možno zadarmo. Tato kritéria splňuje například databázový systém FireBird [16]. 

Pro komunikaci s databázovým serverem je v PHP použito standardní rozšíření pro 

InterBase. V C++ jsem nejdříve uvažoval o použití čistého InterBase API [8], nicméně je 

to příliš komplikované. Zkoušel jsem tedy hledat nějaké vhodné řešení, které je pokud 

možno zadarmo. Řešení existuje více, nicméně jsem našel pouze jediné elegantní. Jedná 

se o C++ nástavbu Interbase API s názvem IBPP (InterBase PlusPlus) [13].  

Databázový model používaný systémem je na obrázku 8. Při návrhu databázového 

modelu jsem dbal, aby byl ve 3. normální formě. Některé tabulky modelu částečně 

vychází ze databázového modelu použitém v softwarovém projektu DISAD2 [26], který 

jsem navrhoval. Jedná se o tabulku Users, Web_Access_Log, Counters a Languages. Pro 

potřeby popisovaného systému byly tyto tabulky upraveny a byly ponechány pouze 

jejich relevantní části. 
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Users

PK User_ID

User_Active

Title_Before

First_Name

Middle_Name

Surname

Title_After

Username

Pass

Rights

Sex

Email

Organization

Address_1

Address_2

Address_3

City

ZIP

Telephone

Fax

Counters

PK Counter_ID

Name

Counter_Value

Web_Access_Log

PF User_ID

Access_Date

Probes

PK Probe_ID

Serial_Number

Description

Channels

PF Probe_ID

PK Channel_ID

Description

Magnitude_Symbol

Symetric_Range

Value_Offset

Value_Multiplier

Recording_Interval

Recording_In_Progress

Last_Measurement_ID

Display_Refresh

Ranges

PF Probe_ID

PF Channel_ID

PK Range_ID

Decimal_Numbers

Multiplier

Measurement_Items

PF Measurement_ID

PK Measurement_Time

Measured_Value

Languages

PK Lang_ID

Name

English_Name

Language_Is_Active

Language_Is_Public

Sort_Key

Measurements

PK Measurement_ID

FK Author

FK Probe_ID

FK Channel_ID

Magnitude_Symbol

 

Obrázek 8: Databázový model 

Popis jednotlivých tabulek: 

Users 

Tabulka pro ukládání uživatelů systému. Důležité atributy jsou: 

� Username (uživatelské jméno) 

� Password (heslo) 

� Rights (oprávnění) 

Measurements 

Tabulka pro ukládání jednotlivých měření. Obsahuje odkaz na konkrétní sondu, kanál a 

na uživatele, který měření spustil. 

Measurement_Items 

Zde se ukládají jednotlivé položky měření. Tabulka je provázána s tabulkou 

measurements. Hodnota Measured_Value může mít různou délku podle měřené hodnoty. 

Probes  

Obsahuje sondy uložené v systému. Důležitý atribut je Serial_Number (sériové číslo) 

sloužící pro identifikaci sondy dle deskriptoru uloženém v EEPROM. Systém bere v 

potaz pouze sondy uložené v této tabulce. Pokud daná sonda není připojena k počítači, 

systém ji načte až v momentě, kdy je dostupná. 
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Channels 

Zde se ukládají kanály sond. Každá sonda musí mít alespoň jeden kanál. Popisovaný 

hardware má 2-kanálový převodník, takže podporuje jeden nebo 2 kanály.  

Důležité atributy jsou: 

� Channel_ID - ID kanálu. Používá se pro adresování kanálu A/D převodníku. V 

popisovaném hardware jsou povolené hodnoty 0 a 1. 

� Magnitude_Symbol (symbol veličiny) - zobrazuje se vedle naměřené hodnoty. 

� Symetric_Range (symetrický rozsah) - určuje, zda je měřená hodnota symetrická 

(interval -n .. +n) a nebo není (interval 0 .. +n). Příklad symetrického kanálu je 

například napětí, které se měří v kladných i záporných hodnotách. Příklad 

asymetrického kanálu je teplota s hodnotami od 0 do 50 stupňů. 

� Value_Offset (posun hodnoty) - používá se pro výpočet finální naměřené hodnoty. 

� Value_Multiplier (násobitel hodnoty) - používá se pro výpočet finální naměřené 

hodnoty. 

Výpočet finální naměřené hodnoty probíhá podle vzorce (Napětí_AD_převodníku + 

value_offset) * value_multiplier. Proměnná Napětí_AD_převodníku je v intervalu 0 .. 

5V pro asymetrický kanál a -5V .. 5V pro symetrický kanál. 

Ranges 

Zde jsou uložený jednotlivé rozsahy kanálů. Pokud kanál nemá žádný rozsah, použije se 

implicitně rozsah s násobitelem 1. Popisovaný hardware podporuje 1 až 3 rozsahy na 

kanál. 

Důležité atributy jsou: 

� Range_ID – ID rozsahu. Bitová hodnota se používá pro přepínání rozsahu. Povolené 

hodnoty jsou 0, 1 a 2. 

� Decimal_Numbers (desetinná místa) – počet desetinných míst, na které se 

automaticky zaokrouhlí výsledná hodnota. 

� Multiplier (násobitel rozsahu) – dodatečný násobitel výsledné hodnoty použitý v 

případě zvoleného rozsahu. 

Web_Access_Log 

Logování přístupů do klientské aplikace. 

Counters 

Globální počítadla používaná systémem. 

Languages 

Číselník jazyků používaných systémem. Číselník je důležitý pro případnou lokalizaci 

systému do jiných jazyků. 
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2.4.7 Jednoduchá monitorovací aplikace 

Na začátku byla aplikace navržena pouze pro zobrazení aktuálních měřených hodnot. 

Byla používána zejména pro vývoj a testování sondy. 

Později se aplikace díky své jednoduchosti ukázala jako velmi praktická, proto byla 

rozšířena o: 

� zobrazení krátké grafické historie měřených veličin (pouze v případě grafické verze 
aplikace) 

� konfigurace připojené sondy přes XML soubor 

� záznam měřených hodnot do CSV souborů (pro další zpracování například v 

tabulkových procesorech) 

Jednoduchá monitorovací aplikace se tak stala plnohodnotným jednoduchým 

monitorovacím softwarem. Je použita v základní konfiguraci systému pro měření dat. 

Jednoduchá monitorovací aplikace se připojuje přímo na definovanou sondu pomocí 

knihovny konvertoru FTDI. Funguje tedy bez použití TCP serveru, Apache a dalších 

částí použitých v hierarchické aplikaci. Stačí pouze samotná aplikace a FTDI driver. 

Monitorovací aplikace je vyvíjena ve dvou verzích: 

� konzolová (Simple Console Monitor) 

� grafická (Simple Graphic Monitor) 

Konzolová verze je implementována v jazyce C++ a lze ji provozovat v systémech 

Windows i Linux. Problémy s přenositelností jsou řešeny stejně jako u TCP serveru 

(jsou popsány v kapitole 2.4.3, odst. Přenositelnost). 

Grafická verze nabízí příjemné grafické rozhraní pro lehčí ovládání a manipulaci 

s aplikací. Díky zvolenému prostředí (Borland C++ Builder) je aplikace dostupná pouze 

v systému Windows. V systému Linux lze nicméně použít její konzolovou verzi 

nabízející stejnou funkčnost. 
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Tato kapitola pojednává o implementaci hardware sondy a software pro zpracování 

měřených dat. 

 

 

3.1 Hardware 

3.1.1 Blokové schéma 

Blokové schéma navrhované sondy je na obrázku 9. Čárkovaný obdélník představuje 

hlavní modul sondy. 

 

Obrázek 9: Blokové schéma sondy 

Sonda je připojena k PC přes USB port. Sběrnice USB poskytuje zároveň i napájecí 

napětí 5V pro sondu. Vzhledem k tomu, že sonda odebírá proud cca 250mA, je nutno 

připojit sondu k USB standardu 2.0, která je schopna poskytnout až 500mA, neboť 

standard 1.1 umožňuje odběr max. 100mA. 

Základní komunikační rozhraní zprostředkovává konvertor FT232BM.  

Hlavní součástí je 2-kanálový 10-bitový A/D převodník MCP3002. Převodník je 

připojen přes sériovou sběrnici přímo ke konvertoru FT232BM. Vstupy převodníku jsou 

připojeny k vstupním modulům pro měření různých veličin. 

 K A P I T O L A  3  

 Implementace 
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Důležitý je také zdroj referenčního napětí 5V a měniče napětí poskytující symetrické 

napětí 2 x 10V. Referenční zdroj se využívá například pro A/D převodník nebo ve 

vstupních modulech. Symetrické napájení je použito pro napájení operačních zesilovačů 

nebo vstupních čidel. 

Popisovaná implementace sondy používá pouze A/D převodník připojený přímo ke 

konvertoru FTDI. Toto řešení je vhodné pro měření v delších vzorkovacích intervalech a 

pro náš účel plně postačuje (více viz kapitola 2.3.3, odst. Převodník připojen k USB přes 

FTDI). Pokud bychom ale chtěli používat sondu i jako osciloskop, bylo by nutno mezi 

konvertor FTDI a převodník zařadit ještě mikroprocesor a vyrovnávací paměť pro 

ukládání naměřených dat. Data by se střádala v paměti a po USB by se posílala ve 

větších blocích. Tím bychom dosáhli větší přenosové rychlosti (více viz kapitola 2.3.3, 

odst. Převodník připojen k mikrokontroléru). 
 

3.1.2 Technické parametry 

 

Počet kanálů: 2 

Vstupní moduly: teplota, napětí a) 

Rozsah teploty: 0°C až 50°C 

Rozsahy napětí: -5V až +5V, -50V až +50V a -500V až +500V b) 

Přesnost měření: 3 desetinná místa (10-bitový převodník) 

Rychlost měření: až několik desítek měření za vteřinu (dle 

benchmarku) c) 

Napájení: přímo z USB (5V, max. 250mA) 

Tabulka 5: Technické parametry sondy 

a) Lze připojit vstupní moduly i pro jiné veličiny jako například elektrický proud, 

vlhkost, tlak, atd. 

b) Vzhledem k použitému typu relé je ve skutečnosti maximální měřené napětí +/- 400V. 

Více v kapitole 3.1.4, odst. Vstupní modul pro měření napětí. 

c) Samotný A/D převodník je schopen vzorkovat s frekvencí až 200 000 měření za 

sekundu. Problémový bod je zde připojení převodníku přímo ke konvertoru FTDI. 

Sběrnice SPI převodníku je tedy řízena softwarově a každá změna na sběrnici odpovídá 

jednomu systémovému volání knihovny FTDI. Praxe ukázala, že tato systémová volání 

nejsou příliš rychlá, z čehož plyne i uvedené omezení. Tento problém by řešilo použití 

mikrokontroléru s vyrovnávací pamětí. Pro účel dlouhodobého sledování dat s nízkými 

vzorkovacími frekvencemi nám ale navrhované řešení plně postačuje. 
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3.1.3 Hlavní modul 

Komunikace s PC 

Nejdříve jsem uvažoval o připojení A/D převodníku k PC za pomocí mikroprocesoru 

AT90S2313 (bylo popsáno dříve v technickém rozboru v kapitole 2.3.3, odst. Převodník 

připojen k mikrokontroléru). 

Při snaze otestovat toto řešení jsem narazil na první problém. Mikroprocesor 

AT90S2313 se již nevyrábí. Na stránkách výrobce [6] je uvedena náhrada novým typem 

Atmel ATtiny2313 (více o tomto mikroprocesoru naleznete na stránkách výrobce nebo 

na přiloženém CD v adresáři  /Datasheety/Atmel ATtiny2313). 

Po srovnání manuálů k staré a nové verzi procesoru jsem dospěl k závěru, že se opravdu 

zase tak neliší a mohlo by to tedy fungovat i s novým mikroprocesorem. Zkusil jsem 

tedy postavit jednoduchý programátor pro mikroprocesor dle [1] a naprogramovat s ním 

ATtiny2313 za použití firmware uvedeného v literatuře.  

Narazil jsem na další problém. Programátor byl příliš zastaralý pro tento model 

procesoru. Minimálně nesouhlasila signatura procesoru s tou v programovacím software. 

Ještě podotýkám, že literatura [1] je nejnovější v dané problematice a i přesto je již 

částečně zastaralá. 

Autor knihy příliš nepomohl, když mi pouze potvrdil, že to s novou verzí procesoru 

fungovat nebude. Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat. 

Zkoušel jsem tedy hledat na internetu nějaký jiný programátor pro ATtiny2313. Našel 

jsem ale pouze velmi drahé univerzální programátory. Procesor ATtiny2313 je 

jednoduše příliš nový.  

Jako poslední pokus jsem si zkusil půjčit jeden z dražších univerzálních programátorů ze 

školy (Xeltek SuperPro 2000) a naprogramovat procesor s ním. Bohužel jsem zjistil, že 

procesor opět není podporován. 

Poslední možnost je použít jiný mikroprocesor, ke kterému lze buď sestrojit nějaký 

jednoduchý programátor a nebo je podporován standardními programátory. V úvahu 

přicházejí například procesory Atmel třídy ATtiny (například ATtiny26) a nebo 

procesory třídy ATmega. Je ale nutné potom upravit firmware s ohledem na jinou 

instrukční sadu a porty procesoru. 

Těchto několik neúspěchů mě od řešení s mikroprocesorem začalo odrazovat. Pro mou 

práci navíc mikroprocesor není nezbytný, sonda může pracovat i bez něj. Bez 

mikroprocesoru se hardware stal jednodušším, ale stále splňuje kladené nároky. Jedná se 

o řešení popsané v technickém rozboru v kapitole 2.3.3, odst. Převodník připojen k USB 

přes FTDI. 
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Schéma zapojení 

Hlavní modul obsahuje A/D převodník MCP3002, konvertor FT232BM propojující A/D 

převodník a USB, zdroj referenčního napájecího napětí 5V a měniče pro získání 

symetrického napájecího napětí 2 x 10V. 

Schéma zapojení hlavního modulu sondy a jeho popis lze najít na přiloženém CD v 

souboru /Dokumentace/Dokumentace hardware/Hlavni modul sondy.pdf. 

Konfigurace zařízení 

Zařízení je nutno po zapojení a oživení nakonfigurovat. Konfigurace spočívá v uložení 

správných údajů do konfigurační EEPROM v modulu UMS2. Ke konfiguraci EEPROM 

přímo v zapojeném zařízení lze použít konfigurační software od výrobce a nebo program 

EFSPROG dodávaný spolu s knihou [1]. 

Typické hodnoty ukládané do EEPROM v sondě jsou v tabulce 6. 

Sériové číslo: MSV00001 *) 

Popis výrobku: Voltage and Temperature Probe 

Výrobce: J. Plachy 

Identifikace výrobce: JP 

USB standard: 0x0200 

Maximální odběr z USB: 500 mA 

Tabulka 6: Příklad hodnot ukládaných do konfigurační EEPROM v sondě 

*) Nutno nastavit. Pokud je připojeno několik sond najednou, musí mít různá sériová 

čísla. 
 

3.1.4 Vstupní moduly 

Součástí navrhované sondy jsou ukázkové vstupní moduly pro měření 

� stejnosměrného napětí s přepínáním rozsahů 

� teploty 

Je možné připojit další vstupní moduly. Výstupní napětí těchto modulů musí být v 

rozmezí 0 až 5V. Vstupní moduly lze v software dle potřeby lineárně kalibrovat. 
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Vstupní modul pro měření napětí 

Schéma zapojení 

Vstupní modul pro měření napětí obsahuje operační zesilovače pro úpravu výstupního 

napětí modulu, dekodér 1 ze 4 a relé pro přepínání napěťových rozsahů. 

Schéma zapojení vstupního modulu pro měření napětí a jeho popis lze najít na 

přiloženém CD v souboru /Dokumentace/Dokumentace hardware/Vstupni modul pro 
napeti.pdf. 

Konfigurační parametry modulu 

Pro specifikaci parametrů vstupního modulu pro měření napětí je používáno definičního 

XML souboru popsaného v kapitole 2.3.3, odst. Definiční soubor pro sondu. Hodnoty 

parametrů pro tento modul jsou následující: 

VALUE_OFFSET = 0 

VALUE_MULTIPLIER = 1  

RANGE 0: MULTIPLIER = 1, DECIMALS = 2  

RANGE 1: MULTIPLIER = 10, DECIMALS = 1 

RANGE 2: MULTIPLIER = 100, DECIMALS = 0 

Vstupní modul pro měření teploty 

Schéma zapojení 

Vstupní modul pro měření teploty obsahuje teplotní čidlo Aseko (viz stránky výrobce 

[33]) a operační zesilovač pro úpravu výstupního napětí modulu. 

Schéma zapojení vstupního modulu pro měření teploty a jeho popis lze najít na 

přiloženém CD v souboru /Dokumentace/Dokumentace hardware/Vstupni modul pro 
teplotu.pdf. 

Konfigurační parametry modulu 

Hodnoty parametrů pro tento modul jsou následující: 

VALUE_OFFSET = -0.88 

VALUE_MULTIPLIER = 14.2045455  

RANGE 0: MULTIPLIER = 1, DECIMALS = 1  

3.1.5 Fotografie hotové sondy 

Sestavená dvoukanálová sonda včetně vstupních modulů pro teplotu a napětí je na 

obrázku 10. 
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Na obrázku 11 je ukázka osazeného plošného spoje jádra sondy. Návrh plošných spojů 

pro jednotlivé moduly sondy je nad rámec zadání práce. Ukázkové plošné spoje pro 

jednotlivé moduly sondy jsou včetně rozmístění součástek na přiloženém CD v adresáři 

/Dokumentace/Dokumentace hardware. Hardwarová realizace zde slouží jako prověření 

správnosti a vhodnosti návrhu. 

 

Obrázek 10: Fotografie hotové sondy 

 

Obrázek 11: Fotografie plošného spoje jádra sondy 
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3.2 Software 

3.2.1 TCP server 

Multivláknový TCP server 

Server je implementován pro platformu Windows a Linux. Všechny používané 

komponenty jsou přenositelné a při psaní kódu bylo dbáno na přenositelnost. Více o 

kompilaci TCP serveru pro Linux a Windows je v kapitole 2.4.3, odst. Přenositelnost. 

TCP server je navržen jako vícevláknový, aby bylo možno obsloužit více klientů 

současně. Základní smyčka serveru většinu času pouze čeká na příchozí spojení. Pokud 

se někdo připojí, server vytvoří nové klientské vlákno pro obsloužení klienta a předá mu 

klientský socket jako parametr. Potom server zase začne čekat na nové spojení. 

Základní smyčka serveru následuje (proměnná server je inicializovaný poslouchající 

socket serveru): 

SOCKET client; 

sockaddr_in from; 

int fromlen = sizeof(from); 
for (;;) { 

 client = accept(server, &from, &fromlen); 

 CreateThread(NULL, 0,  

(LPTHREAD_START_ROUTINE)ClientThread,  

(LPVOID)client, 0, NULL); 

} 

 
 

Klientské vlákno pošle klientovi po navázání spojení pozdrav READY a potom čeká na 

příchozí příkaz. Pokud nějaký dostane, vykoná ho a znovu čeká. Čekání končí v 

okamžiku, kdy server dostane příkaz QUIT. Funkce vlákna je v souboru UMSServer.cpp, 

řádek 101 – 114. 

Podrobnější informace o zdrojových kódech lze najít přímo v komentářích zdrojových 

kódů nebo na přiloženém CD v dokumentaci vygenerované programem Doxygen (viz 

adresář /Dokumentace/Dokumentace zdrojovych kodu/UMS Server). 
 

Sdílený prostor sond 

Použití serveru je nutné pro umožnění paralelního přístupu více klientů k sondám. Pokud 

totiž otevřeme USB zařízení, nikdo jiný si ho již otevřít nemůže (zařízení se otevírá pro 

zápis). Pokud si ale zařízení jednou otevřeme v serveru, můžeme sdílení pro více klientů 

zařídit vytvořením sdíleného prostoru. 

Hierarchie tříd tvořící sdílený prostor sond je zobrazena na obrázku 12. 
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Obrázek 12: Hierarchie tříd tvořící sdílený prostor sond 

Kořenová třída sdíleného prostoru cProbeContainer (viz ProbeContainer.h a 

ProbeContainer.cpp) umožňuje správu několika připojených sond. Třída nabízí metody 

pro: 

� Inicializaci třídy (init) 

� Ukončení práce s třídou (release) 

� Znovunačtení uložených sond z databáze (reload) 

� Přidání nové sondy do úložiště (AddProbe) 

� Odebrání existující sondy (DeleteProbe) 

� Nalezení existující sondy (FindProbe, FindProbeByID) 

� Vygenerování XML seznamu připojených sond používané v implementaci příkazu 

GET_PROBE_LIST komunikačního XML protokolu (GetXmlProbeList) 

� Spuštění záznamu měřených hodnot u kanálů sond, u kterých je tento příznak uložen 

v databázi – server byl vypnut, ale záznam hodnot vypnut nebyl (ResumeRecordings) 

Sondy reprezentovány třídou cProbe jsou uloženy ve spojovém seznamu a kritické sekce 

při práci se sondami jsou chráněny mutexem. Metody třídy cProbeContainer zajišťují 

přidávání, odebírání a vyhledávání sond ve spojovém seznamu a další drobnosti jako 

například vygenerování XML seznamu se sondami. 

Při inicializaci instance třídy cProbeContainer se načtou sondy uložené v databázi. 

Pokud je připojena nějaká nová sonda, ale není uložená a nadefinovaná v databázi, 

nebude v kontejneru obsažena. Takovou sondu je nejprve nutno přidat do databáze za 

použití klientské aplikace. 
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Třída cProbe (viz Probe.h a Probe.cpp) reprezentující sondu obsahuje privátní metody 

pro: 

� inicializaci sondy (Init) 

� ukončení práce se sondou (Release) 

� přímou komunikaci s A/D převodníkem (SetIOMode, SetCS, SetCLK, GetData, atd.) 

� zjištění a změnu rozsahu (SetRange, GetRange) 

Dále obsahuje veřejné metody pro: 

� zjištění, zda je sonda připojena k USB (ProbeIsConnected) 

� zjištění databázového ID sondy (GetProbeID) 

� zjištění sériového čísla sondy (GetSerialNumber) 

� přečtení aktuální hodnoty daného kanálu (ReadAD) 

� zformátování řetězce s hodnotou podle parametrů kanálu (FormatValue) 

� ovládání záznamu dat ze sondy (IsRecording, StartRecording, StopRecording, 

ResumeRecordings) 

Každá třída cProbe obsahuje také třídu cChannelContainer (viz ChannelContainer.h a 
ChannelContainer.cpp), kde jsou uloženy jednotlivé kanály sondy ve spojovém 

seznamu. Kanál sondy je reprezentován třídou cChannel (viz Channel.h a Channel.cpp). 

Ta obsahuje veřejné metody pro: 

� zjištění databázového ID kanálu (GetChannelID) 

� zjištění popisu kanálu (GetDescription) 

� zjištění, zda je kanál symetrický (-X až +X) nebo ne (0 až +X) 

� zjištění kalibračních konstant kanálu (GetValueOffset a GetValueMultiplier) 

� obsluhu záznamu dat z kanálu (IsRecording, StartRecording, GetMeasurementID, 

atd.) 

Každá třída cChannel obsahuje také třídu cRangeContainer (viz cRangeContainer.h a 
cRangeContainer.cpp), kde jsou uloženy jednotlivé rozsahy daného kanálu sondy ve 

spojovém seznamu. Rozsah kanálu sondy je reprezentován třídou cRange (viz Range.h a 

Range.cpp). Ta obsahuje veřejné metody pro: 

� zjištění databázového ID rozsahu (GetRangeID) 

� zjištění počtu desetinných míst, na které se má při zvoleném rozsahu výsledek 

zaokrouhlovat (GetDecimalNumbers) 

� zjištění násobitele zvoleného rozsahu (GetMultiplier; typicky 1, 10 nebo 100) 

Rozhraní pro práci s databází 

Pro práci s databázovým systémem FireBird jsem zvolil C++ knihovnu IBPP [13]. 

Knihovna lze bez problému zkompilovat v systémech Windows i Linux. 

Metoda DB::Create() není standardní součástí IBPP. Jedná se o novou metodu, která 

zajišťuje vytvoření databázového spojení s parametry uloženými v konfiguračním XML 

souboru pro databázi. Více o konfiguračním souboru najdete v kapitole 2.4.3, odst. 

Konfigurační soubor pro databázi. 
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Komunikace se sondou 

Čtení dat 

Komunikaci se sondou zajišťuje třída cProbe. Hlavní metoda pro čtení dat ze sondy je 

double cProbe::ReadAD(int channel_id), jejíž parametrem je identifikace 

kanálu. Podle toho, zda je zapnutý demonstrační režim, je zavolána odpovídající metoda: 

� ReadADnormal pro čtení dat z A/D převodníku (normální režim) 

� ReadADdemo pro čtení dat z externího souboru (demonstrační režim) 

Metoda ReadADnormal implementuje komunikační protokol definovaný v kapitole 

2.3.5, odst. Komunikační protokol A/D převodníku. Pro detaily implementace protokolu 

viz Probe.cpp, řádek 206 – 240. Sběrnice A/D převodníku je zde ovládána pomocí 

několika metod, které přímo nastavují nebo čtou odpovídající bity komunikační 3-bitové 

sběrnice. Jedná se zejména o metody: 

� void cProbe::SetCS(int value) - pro nastavení bitu CS (chipselect) 

� void cProbe::SetCLK(int value) - pro nastavení hodinového bitu 

� void cProbe::SetData(int value) - pro nastavení datového bitu 

� int cProbe::GetData(void) - pro přečtení datového bitu 

Zmíněné metody pro ovládání sběrnice A/D převodníku volají knihovnu FTDI (soubor 

FTD2XX.LIB, resp. libftd2xx.a) dodávanou výrobcem čipu a komunikují přímo s 

obvodem FT232BM pracujícím v režimu BitBang (viz kapitola 2.3.3, odst. Režim 

BitBang). Vybrané metody knihovny FTDI jsou popsány níže. 

Inicializace komunikace 

Otevření kanálu pro práci se sondou probíhá následujícím způsobem: 

� Nejdříve otevřeme sondu podle sériového čísla a obdržíme její handle.  

� Potom je ještě nutno nastavit vhodnou komunikační rychlost (v našem případě stačí 

9600 baud). 

Ukázka inicializace komunikace je v souboru Probe.cpp, řádek 78 – 87. 

Režim BitBang  

Přepnutí čipu do paralelního režimu BitBang zajišťuje následující funkce: 

FT_SetBitMode(ftHandle, maska, 1); 

kde maska udává, zda je daný bit vstupní nebo výstupní (jednička odpovídá výstupnímu 

bitu, nula vstupnímu). Maska může být například 0xFF pro všechny bity ve výstupním 

režimu. 

Zápis na paralelní sběrnici obvodu FTDI se provádí pomocí volání: 

DWORD pocet; 
FT_Write(ftHandle, &buffer, 1, &pocet); 

kde buffer obsahuje zapisovaná data. 
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Čtení dat z paralelní sběrnice (jen vstupních bitů) se provádí následujícím způsobem: 

UCHAR data; 
FT_GetBitMode(ftHandle, &data); 

V proměnné data obdržíme přečtené bity. 

Více informací o knihovních funkcích pro čipy FTDI lze najít v [1] nebo na stránkách 

výrobce [3]. 

Rychlost komunikace 

Vzhledem k softwarovému ovládání sběrnice A/D převodníku odpovídá každé změně na 

sběrnici jedno systémové volání knihovny FTDI. Praxe ukázala, že tato systémová 

volání nejsou příliš rychlá a proto je rychlost čtení dat omezena několika desítkami 

měření za sekundu. Cílem práce je ale dlouhodobý sběr dat s nízkými frekvencemi 

vzorkování, a proto nám toto řešení plně stačí. 
 

Komunikace s klienty 

Komunikace s klienty probíhá podle XML protokolu definovaného v kapitole 2.4.5 

Komunikační XML protokol. Tento XML protokol běží nad síťovým protokolem 

TCP/IP. Vzhledem k propustnosti sítě a k režii spojené s používáním XML protokolu je 

rychlost komunikace mezi serverem a klienty limitována. Práce je ale zaměřena na 

systémy pro dlouhodobý sběr dat s nízkými vzorkovacími frekvencemi, proto nám 

omezení vzniklé přenosem dat po síti nevadí. U systémů vyžadující vzorkovací 

frekvence v řádu kHz a výše by bylo vhodné upravit XML protokol, aby bylo možno 

zasílat velké bloky naměřených hodnot pro snížení režie síťové komunikace. 

O zpracování příkazů protokolu a zasílání odpovědí se starají metody z namespace 

Command (viz soubory Command.h a Command.cpp). 

Pro čekání na příchozí příkaz, zpracování příkazu a zaslání odpovědi se používá metoda 
Parse. Tato metoda zjistí, o jaký příkaz se jedná, zavolá odpovídající metodu na serveru 

a její výsledek odešle klientovi jako odpověď. Pro zaslání obecné odpovědi je 

v namespace Command používána metoda SendReply. 

Namespace Command dále obsahuje metody pro jednotlivé příkazy XML protokolu: 

� ReadAD – přečtení hodnoty z daného kanálu vybrané sondy 

� GetProbeList – zjištění seznamu sond definovaných v systému 

� StartRecording – začátek záznamu dat z daného kanálu vybrané sondy 

� StopRecording – konec záznamu dat 

� GetNewProbes – zjištění nových připojených sond, které dosud nebyly definovány 

v systému (používá se v průvodci přidáním nové sondy) 

� ReloadProbes – obnovení sdíleného prostoru sond dle definic uložených v databázi 

(používá se například po přidání nové sondy do systému) 

Namespace Command také disponuje metodami pro zasílání specializovaných odpovědí 

klientům (SendReady, SendError, atd.). 
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Celkový pohled na komunikaci XML protokolem mezi klientskou aplikací a TCP 

Serverem (UMS Serverem) při čtení dat ze sondy je znázorněn na obrázku 13. Klientská 

aplikace zavolá metodu UMSServer::readAD, která odešle na server naformátovaný 

XML příkaz. Na serveru je příkaz zpracován v metodě Command::Parse a je zavolána 

příslušná obslužná metoda Command::ReadAD. Odtud se pak na příslušné sondě ve 

sdíleném prostoru vyvolá metoda probe->ReadAD, která zajistí již přímé přečtení dat 

z A/D převodníku. Naměřené hodnoty z kanálu sondy jsou pak stejnou cestou vrácena 

zpět klientské aplikaci. 

 

Obrázek 13: Posloupnost volání při komunikaci mezi klientskou aplikací, UMS Serverem a 
sondou (A/D převodníkem) 
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Demonstrační režim 

UMS Server umožňuje běh v demonstračním režimu. Z databáze se načtou parametry 

jednotlivých definovaných sond, ale hardware nemusí být vůbec připojen. Data jsou 

čtena z externího souboru (jehož jméno je definovanáno v konfiguračním souboru 

serveru ums_server.xml) namísto z A/D převodníku. V demonstračním režimu lze tedy 

ověřit funkčnost klientské aplikace a části UMS serveru, aniž bychom měli k dispozici 

hardware sondy. 

Čtení dat ze sond v demonstračním režimu je implementováno v metodě 

cProbe::ReadADdemo. Metoda vrací postupně hodnoty uložené na řádcích souboru. 

Jakmile narazí na konec souboru, vrátí se na začátek a hodnoty se opakují. Po přečtení 

hodnoty se pozice kurzoru v souboru ukládá do třídy cChannel pomocí metody 

SetDemoFileLastPosition. Načtení poslední pozice kurzoru se pak při dalším čtení 

provádí pomocí metody GetDemoFileLastPosition. 

Externí soubor pro demonstrační režim má jednoduchý formát. Na každém řádku je 

jedna číselná hodnota. Příklad je na přiloženém CD v souboru /Zdrojove kody/UMS 
Server/demo.txt. 

Přínos 

Práce na UMS Serveru spočívala v implementaci: 

� softwarové obsluhy SPI sběrnice A/D převodníku 

� automatického přepínání rozsahů hodnot 

� sdíleného prostoru sond, jejich kanálů a rozsahů 

� komunikačního XML protokolu na straně serveru 

� vlastních výkonných metod pro XML protokol  

� autonomního záznamu dat z jednotlivých kanálů sond 

� demonstračního režimu 

� vlastního XML parseru 

Mé vlastní zdrojové kódy mají délku cca 4200 řádků. 

Kromě zmíněného byla použita knihovna pro práci s konvertorem FTDI dodávaná 

výrobcem obvodu, a také volně šiřitelná knihovna pro práci s databází FireBird.  
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3.2.2 Klientská aplikace 

Klientská aplikace slouží jako grafické rozhraní pro celkovou administraci systému 

(monitorování měřených veličin, správu připojených sond, správu uživatelů systému, 

atd.) Klientská aplikace se připojuje k TCP serveru (UMS serveru) přes komunikační 

XML protokol. 

Jádro klientské aplikace 

Klientská aplikace je implementována v PHP5. Díky tomu lze aplikaci provozovat na 

jakékoli platformě, která je podporována autory PHP (Windows, Linux, atd.).  

Jádro aplikace obsahuje knihovny pro práci s databázemi (v našem případě FireBird), 

knihovny pro sestavy, formuláře, práva uživatelů, XML parser, překladový systém, atd. 

Prezentační vrstva klienta je striktně oddělena od aplikační za použití šablonového 

systému. 

Jak již bylo řečeno dříve, jádro klientské aplikace částečně vychází z jádra projektu 

DISAD2 [26], který jsem spolu s Josefem Halou, Antonínem Pruklem a Martinem 

Zlomkem vytvořil v rámci Softwarového projektu. 

Ukázka klientské aplikace je na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Ukázka klientské aplikace 

Adresářová struktura aplikace 

� config – konfigurační soubory 

� log – záznamy o provozu 

� probes – definiční soubory sond použitelné v průvodci přidáváním nové sondy 

� tmp – adresář s dočasnými soubory 

� web – jednotlivé webové stránky 

� prog  
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� css – CSS styly 

� image – obrázky 

� include – hlavičkové soubory vkládané na jednotlivé stránky 

� javascript – skripty (například pro menu) 

� lib – knihovny (soubory obsahují vždy jednu třídu a jsou pojmenovány stejně 

jako třída, kterou obsahují) 

� settings – programátorská nastavení 

� template – šablony používané pro generování stránek 

� xml – popisky, sestavy, formuláře, … 

� [kód jazyka] 

� common – obecné jazykové prvky 

� form – definice vstupních formulářů 

� menu – hlavní menu aplikace 

� notification – automatické zprávy zasílané emailem 

� report – sestavy 

 
 

Komunikace se serverem 

Komunikaci s TCP serverem zajišťuje třída UMSServer využívající standardní PHP 

rozšíření pro sockety. 

Třída má definovánu obecnou metodu request, která pošle požadavek serveru a počká na 

odpověď. Metody pro konkrétní příkazy komunikačního XML protokolu pak zavolají 

metodu request a jako parametr jí předají naformátovaný XML příkaz. Jsou to například 

metody: 

� getProbeList() 

� readAD($serial, $channel) 

� startRecording($serial, $channel) 

� stopRecording($serial, $channel) 

� getNewProbes() 

� reloadProbes() 

Posloupnost volání při komunikaci mezi klientskou aplikací a TCP serverem je 

znázorněna na obr. 19 v kapitole 3.2.1 odst. Komunikace s klienty. Třída se k TCP 

serveru připojuje pomocí standardní PHP funkce fsockopen. 

Parametry připojení (jméno počítače, port a timeout) jsou přečteny z konfiguračního 

XML souboru. 

 



 

 Kapitola 3    Implementace 59 
 
 

Zobrazení aktuálních měřených hodnot 

O čtení a zobrazování hodnot z připojených sond se stará třída Probe.  

Celkový přehled sond (viz. obr. 20 v této kapitole, odst. Jádro klientské aplikace) je 

generován metodou showProbeList. Tato metoda se dotáže TCP serveru na seznam 

připojených sond a jejich parametrů a podle odpovědi zobrazí přehled (viz soubor 

web/prog/lib/Probe.php, řádek 89 – 112). 

Jednotlivé displeje kanálů jsou samostatné stránky, které se pravidelně obnovují (interval 

obnovování je nastaven v databázi v tabulce channels, atribut display_refresh). Každý z 

těchto displejů je generován metodou showChannelDisplay. Tato metoda se dotáže TCP 

serveru na hodnotu daného kanálu a následně ji zobrazí. 

Grafické znázornění naměřených hodnot 

O grafické znázornění naměřených hodnot uložených v databázi se stará třída 

MeasurementGraph. Třída používá pro kreslení grafických prvků (čar, textů, atd.) 

standardní knihovnu GD.  

Třída MeasurementGraph má jedinou veřejnou metodu show, která se postará o 

nakreslení grafu z naměřených hodnot v databázi a výsledný obrázek ve formátu PNG 

pošle na standardní výstup. Tento výstup lze pak díky zprostředkovatelskému skriptu 

web/measurements/measurement_graph.php použít jako obrázek v klientské aplikaci 

(ukázka grafu viz obrázek 15). 

Tyto grafy se používají v detailním zobrazení měření z nějakého kanálu. Přehledy jsou 

generovány třídou MeasurementDetail a kromě grafu obsahují také další údaje (sériové 

číslo sondy, popis kanálu, interval záznamu hodnot, začátek měření, konec měření, atd.) 

 

Obrázek 15: Ukázka grafu vytvořeného třídou MeasurementGraph 
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Systém práv 

Uživatelé systému musí mít definovaná oprávnění, aby systém nebyl dostupný pro 

každého, kdo má přístup k síti. 

Každý uživatel systému může mít přiřazeny některé uživatelské role (nejméně jednu, 

nejvíce n). Tyto role jsou uloženy v databázi jako bitová mapa (tabulka USERS, atribut 

RIGHTS). 

Jednotlivé stránky (popřípadě celé adresáře) pak mají definovány uživatelské role, které 

na ně mohou přistupovat. Tato definice je realizována XML souborem permissions.xml 
(v adresáři /web/prog/settings). Následující kód je ukázka definice práv pro konkrétní 

stránku a adresář. 

<PERMISSIONS> 

 <SCRIPT link="probes/index.php"> 

  <COMMON> 

   <USER role="ADMIN" /> 

  </COMMON> 

 </SCRIPT> 

<DIRECTORY link="measurements"> 

  <COMMON> 

   <USER role="ADMIN" /> 

  </COMMON> 

 </DIRECTORY> 

 … 

</PERMISSIONS> 

Základní role v systému jsou: 

� ANONYMOUS - nepřihlášený uživatel, nemá téměř žádná práva 

� ADMIN - administrátor, monitoruje a spravuje systém 

� SYSADMIN - systémový administrátor, stará se o administraci lokalizace 

� TRANSLATOR - překladatel systému, stará se o lokalizaci systému do jiných 

jazyků 

Další systémové role lze v případě potřeby dodefinovat. Pokud by systém v budoucnu 

byl využíván více uživateli a bylo nutno upravit oprávnění, lze to kdykoli provést 

patřičnou úpravou XML souboru případně atributu v databázi. 

Při prvním přístupu do systému má uživatel oprávnění ANONYMOUS. Pokud chce 

získat jiné oprávnění, musí se nejdřív zalogovat pomocí uživatelského jména a hesla. 

Tento proces může být chráněn protokolem HTTPS, aby nedošlo ke zcizení hesla. 

Základní nástroje pro práci s uživateli a jejich právy nabízí třída Permission (v adresáři 

web/prog/lib). Metoda check($permission) kontroluje, zda má uživatel potřebná 

oprávnění definovaná v parametru. Metoda checkScript($location) kontroluje oprávnění 

uživatele k danému skriptu dle práv definovaných v souboru permissions.xml. 
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Každá stránka klientské aplikace povinně vkládá soubor web/prog/include/start.php, 

odkud se volá soubor web/prog/include/permission.php. Zde probíhá kontrola oprávnění 

na aktuální skript a v případě nedostatečných oprávnění dojde k přesměrování na 

domovskou stránku. 

Více informací o systému práv lze najít také v dokumentaci softwarového projektu 

DISAD2 [26]. 

Rozhraní pro práci s databází 

Součástí klienta je knihovna pro práce s databází FireBird, která využívá standardní 

rozšíření PHP pro InterBase (knihovnu php_interbase.dll). 

Pro práci s databází se v klientské aplikaci používá třída DB.  

class DB { 

 public static function isEnabled(); 

 public static function switchDatabase($id); 

 public static function useDefaultDatabase(); 

 public static function &query($query); 

 public static function transaction($params = 0); 

 public static function commit(); 

 public static function rollback(); 

 public static function genID($generator); 

 public static function value($value); 

 public static function quote($string); 

 public static function unquote($string); 

 public static function error(); 

} 

Důležité metody třídy DB jsou zejména: 

� query pro vykonání SQL dotazu nad databází 

� transaction pro začátek transakce 

� commit pro commit transakce 

� rollback pro rollback transakce 

Třída DB načte při inicializaci instanci třídy FireBird (z podadresáře db) a připojí se 

k databázovému serveru. Parametry připojení k databázi jsou v konfiguračním souboru 

config/database.xml. Třída FireBird je potomkem obecného interface iDatabase. Díky 

tomuto konceptu je možno implementovat podporu i jiné databáze než FireBird. 

interface iDatabase { 

 function &query($query); 

 function transaction(); 

 function commit(); 

 function rollback(); 

 function genID($generator); 

 function value($value); 

 function quote($string); 

} 
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Typické použití databázové knihovny vypadá následovně: 

DB::Connect(); 

DB::Transaction(); 

$result = DB::query('SELECT serial_number FROM probes'); 

foreach($result as $row) { 

  echo $row->SERIAL_NUMBER; 

} 

DB:Commit(); 

 
 

Sestavy 

Důležitá část klientské aplikace je knihovna pro sestavy (reporty). Knihovnu jsem oproti 

původnímu stavu z projektu DISAD2 obohatil o několik dalších funkčností, zejména pak 

možností filtrování dat v sestavách. Sestava je v našem případě chápána jako tabulkový 

přehled výsledku SQL příkazu s možností filtrování a třídění výsledku. 

Sestavy jsou definovány pomocí XML souborů. XML soubor obsahuje hlavní SQL 

dotaz, definice sloupců tabulky, možnost třídění výsledku, definice filtrů, texty, atd. Tato 

definice je jednak přehledná a jednak obsahuje jazykové prvky, takže lze sestavy 

jednoduše překládat do více jazyků. Následující kód představuje základní kostru definice 

sestavy. Na začátku jsou SQL příkazy pro získání dat, následuje definice hlavičky, 

nadpis a definice datového řádku. 

<REPORT> 

  <SQL> 

    <COUNT>SQL příkaz pro počet řádků</COUNT> 

    <SELECT>SQL příkaz pro získání řádků</SELECT> 

  </SQL> 

  <HEADER> 

    <ROW> 

      <COL name="jmeno_sloupce">Název sloupce</COL> 

      ... 

    </ROW> 

  </HEADER> 

  <CAPTION>Nadpis sestavy</CAPTION> 

  <DATA> 

    <ROW> 

      <COL value="{{field:SLOUPEC}}" /> 

      ... 

    </ROW> 

  </DATA> 

  <EMPTY> 

    <P>Text, který se zobrazí při prázném výsledku.</P> 

  </EMPTY> 

</REPORT> 
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Výsledek SQL dotazu lze filtrovat několika základními filtry: 

� pevně definovaný výběr z několika filtrů 

� výběr jednoho definovaného filtru 

� dynamický výběr z filtrů načtených z databáze 

Třída pro práci se sestavami se jmenuje Report. Sestava se typicky volá následujícím 

způsobem: 

<?php 

  require_once('../prog/settings/ini.php'); 

  require_once('include/start.php'); 

  require_once('include/header.php'); 

  /* zobrazit sestavu */ 

  echo Report::show('jmeno_XML_souboru_se_sestavou'); 

  require_once('include/footer.php'); 

?> 

Na obrázku 16 je ukázková sestava. 

 

Obrázek 16: Ukázková sestava 

Soubory sestav jsou uloženy v adresáři /xml/[jazyk]/report. Ukázkový XML soubor s 

definicí sestavy pro obrázek 16 je na přiloženém CD v souboru /Ukazkove XML 
soubory/Klientska aplikace/Ukazkova sestava.xml. Více informací o sestavách lze najít 

také v dokumentaci softwarového projektu DISAD2 [26]. 
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Formuláře 

Klientská aplikace obsahuje také rozsáhlou knihovnu pro webové formuláře. Tuto 

knihovnu jsem oproti rozsahu použitému v projektu DISAD2 upravil a zjednodušil, 

protože pro klientskou aplikaci stačí pouze jednoduché vstupní formuláře (jako například 

na obr. 22), jejichž editační prvky (textová pole, atd.) a popisky jsou definovány pomocí 

nějaké šablony. Nejsou zde potřeba formuláře typu dokument, které byly používány 

v projektu DISAD2. Typické použití zjednodušených formulářů v klientské aplikaci je 

například pro zadávání parametrů nově přidávané sondy, změnu parametrů sondy, atd. 

Formuláře jsou stejně jako sestavy definovány pomocí XML souboru, což přináší již 

zmíněné výhody (přehlednost definice a jednoduchost překladu do jiných jazyků). 

Následující kód představuje základní kostru definice vstupního formuláře. 

<FORM id="ID formulare" lang="EN" action="skript,  

ktery se zavola po odeslani formulare"> 

 <GROUP> 

  <GROUPCOMMENT> 

   <SIMPLE>Odstavec textu.</SIMPLE> 

  </GROUPCOMMENT> 

  <ITEM> 

   <OPTION name="email" type="EDIT"  

datatype="EMAIL" required="1"> 

    <LABEL>Email</LABEL> 

    <VAL/> 

    <COMMENT/> 

   </OPTION> 

  </ITEM> 

 </GROUP> 

 <GROUP buttons="1"> 

  <ITEM> 

   <OPTION name="send"  

type="BUTTON" action="SUBMIT"> 

    <LABEL>Odeslat formular</LABEL> 

   </OPTION> 

  </ITEM> 

 </GROUP> 

</FORM> 

Jednotlivé editační prvky mohou být seskupeny do samostatných skupin, každá skupina 

pak může mít vlastní textový komentář. 

Ve formuláři je možno definovat různé typy editačních prvků (atribut type elementu 

OPTION):  

� EDIT – jednořádkový textový editační prvek 

� PASSWORD – editační prvek pro zadání hesla 

� RADIO – editační prvek umožňující výběr z několika variant („radiobox“) 

� TEXTAREA – víceřádkový textový editační prvek 

� CHECKBOX – editační prvek umožňující výběr jedné volby („checkbox“) 
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� FILE – editační prvek pro výběr souboru 

� BUTTON – tlačítko 

� HIDDEN – skrytý editační prvek (užitečné pro předávání dodatečných informací 

z formuláře) 

Tyto editační prvky mohou mít definovány datové typy (atribut datatype elementu 

OPTION): 

� STRING – řetězec 

� INTEGER – celé číslo 

� FLOAT – číslo s plovoucí desetinnou čárkou 

� EMAIL – řetězec s kontrolou formátu (lze zadat jenom řetězce s tvarem e-mailové 

adresy) 

� DATE – datum 

� TIME – čas 

� BOOL – booleovská hodnota 

Typová kontrola je pak automaticky provedena před předáním výstupních dat a uživatel 

je případně upozorněn, že musí něco opravit. 

Na obrázku 17 je ukázka velmi jednoduchého formuláře generovaného pomocí 

knihovny. 

 

Obrázek 17: Ukázka formuláře 

Základní knihovnu pro formuláře představuje třída Forms. Příklad volání formuláře pak 

může vypadat následovně: 

<?php 

  require_once('../prog/settings/ini.php'); 

  require_once('include/start.php'); 

  function main($action) { 

    switch ($action) { 

      case 'fetch': 

        if (($probeID = Get()->getInt('probe_id')) 

                === null)  

        { 

          page_error(); 

        } 

        break; 

      case 'show': 
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        echo Forms::edit('edit_probe'); 

        break; 

    }  

  }  

  main('fetch'); 

  require_once('include/header.php'); 

  main('show'); 

  require_once('include/footer.php'); 

?> 

Soubory formulářů jsou uloženy v adresáři /xml/[jazyk]/form. Ukázkový XML soubor s 

definicí formuláře je na přiloženém CD v souboru /Ukazkove XML soubory/Klientska 
aplikace/Ukazkovy formular.xml. Více informací o formulářích lze najít také v 

dokumentaci softwarového projektu DISAD2 [26]. 

Menu 

Hlavní menu klientské aplikace je definováno rovněž pomocí definičního XML souboru 

(xml/[kód_jazyka]/menu/main.xml). Následující kód představuje základní kostru 

definičního XML souboru pro menu. 

<MENU> 

  <SUBMENU link="index.php" pad=" | "> 

    <LABEL>Home</LABEL> 

  </SUBMENU> 

  <SUBMENU link="probes/index.php" pad=" | "> 

    <LABEL>Probes</LABEL> 

    <SUBMENU link="probes/index.php"> 

      <LABEL>Probes overview</LABEL> 

    </SUBMENU> 

    <SUBMENU link="probes/probes.php"> 

      <LABEL>Edit probes</LABEL> 

    </SUBMENU> 

    ... 

  </SUBMENU> 

  .... 

</MENU> 

Menu je generováno třídou TopMenu (potomek obecné třídy Menu) s jedinou metodou 

show. Tato metoda musí při zobrazení menu dbát zejména na definovaná oprávnění na 

odkazované stránky a podle toho danou položku menu případně nezobrazit. 
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Přínos 

Práce na klientské aplikaci spočívala v implementaci: 

� Zobrazení aktuálních měřených hodnot ze sond 

� Administrace připojených sond, kanálů a jejich rozsahů 

� Průvodce přidáním nové sondy 

� Administrace systémových uživatelů 

� Komunikace s TCP serverem 

� Grafické znázornění naměřených hodnot uložených v databázi 

Klientská aplikace používá dále části knihoven pocházející z projektu DISAD2: 

� Systém práv 

� Rozhraní pro práci s databází 

� Sestavy 

� Vstupní formuláře 

� Menu 

� Lokalizační modul 

Tyto knihovny ale bylo potřeba přepsat, zjednodušit a implementovat v nich nové 

funkčnosti, aby vyhovovaly použití v klientské aplikaci. 
 

Kromě zmíněného využívá klientská aplikace také knihovnu pro zasílání elektronické 

pošty PHP Mailer distribuovanou pod licencí LGPL. 
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3.2.3 Jednoduchá monitorovací aplikace 

Jednoduchá monitorovací aplikace je součástí systému v základní konfiguraci. Aplikace 

existuje ve dvou verzích. Konzolová verze byla vyvíjena především s důrazem na 

přenositelnost, zatímco u grafické verze byl kladen důraz na uživatelskou přítulnost 

grafického rozhraní. 

Jednoduchá monitorovací aplikace se připojuje přímo na definovanou sondu přes 

knihovny konvertoru FTDI. Funguje tedy bez použití TCP serveru, webového serveru a 

databázového serveru. Stačí pouze samotná aplikace a FTDI driver. 

Aplikace stejně jako TCP server softwarově emuluje sběrnici A/D převodníku. Odtud 

plyne omezení vzorkovací frekvence na několik desítek měření za sekundu. Více 

v kapitole 3.2.1, odst. Komunikace se sondou. 

Konzolová monitorovací aplikace 

Konzolová monitorovací aplikace (Simple Console Monitor; SCM) běží v systémech 

Windows i Linux. Podporuje streamování měřených hodnot na standardní výstup a jejich 

záznam do CSV. To se hodí například pro další zpracování naměřených hodnot v 

tabulkových procesorech. Aplikace je nastavitelná pomocí parametrů uvedených při 

spouštění. 

 

Obrázek 18: Ukázka jednoduché konzolové monitorovací aplikace (Simple Console Monitor) 

Jádro aplikace je obsaženo v souboru SCM.cpp. Po spuštění aplikace se rozparsují 

vstupní parametry a podle nich se pak volají další metody. 

Pokud aplikace neskončí hned po zpracování parametrů uvedených při spouštění 

(například po vypsání nápovědy), zavolají se metody: 

Streaming::StartStreaming(); 

Recording::StartRecording(); 

které zajistí streamování a záznam hodnot z vybraných kanálů. 
 



 

 Kapitola 3    Implementace 69 
 
 

Streamování aktuálně měřených hodnot 

Aktuální hodnoty naměřené sondou lze buď streamovat na standardní výstup 

v definovaném časovém intervalu a nebo je lze vypsat pouze jednou a aplikace poté 

končí. 

Jednoduché vypsání hodnot, po kterém aplikace skončí se vyvolá pomocí přepínače –p. 

Tento výstup je realizován v namespace Print (v souboru Print.cpp). Příklad 

jednoduchého výstupu je na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Příklad jednoduchého výstupu konzolové monitorovací aplikace 

Streamování v definovaném intervalu je zapnuto automaticky (pokud ale není zadán 

přepínač pro nápovědu –h nebo přepínač pro vypsání hodnot a ukončení aplikace –p). 

Streamování je implementováno v namespace Streaming (v souboru Streaming.cpp). 

Aplikace vytváří pro účel streamování hodnot speciální vlákno StreamingThread, které v 

pravidelném intervalu (definovaném parametrem –i) vypisuje na standardní výstup 

uživatelsky formátovaný řetězec obsahující měřené hodnoty z vybraných kanálů. 

Výstupní řetězec lze formátovat pomocí parametru –f, kterému se jako parametr předá 

tvar výstupního řetězce. Tento formátovací řetězec může kromě obyčejného textu 

obsahovat předdefinované substituční tokeny: 

� %d – aktuální datum 

� %t – aktuální čas 

� %v[N] – hodnota kanálu, kde N je ID kanálu (např. ‘%v1’ je hodnota kanálu s ID 1) 

� %s[N] – symbol veličiny kanálu, kde N je ID kanálu 

� %i[N] – popis kanálu 

� %% – vypíše znak ‘%’ 

Pokud neuvedeme definici formátovacího řetězce, je použit implicitně formátovací 

řetězec ‘%d;%t;%v0;%s0;%v1;%s1’. 

Formátovat lze i hlavičku, která se vypisuje jako první řádek před začátkem vlastního 

streamování. Formátovací řetězec hlavičky lze nastavit pomocí přepínače –F, přičemž 

jsou dostupné stejné substituční tokeny jako u formátování streamovaného řetězce. 

Implicitní formátovací řetězec pro hlavičku je ‘Date;Time;%i0;;%i1;’. Ukázka změny 

formátování výstupu konzolové aplikace je na obrázku 20. 



 

 Kapitola 3    Implementace 70 
 
 

 

Obrázek 20: Příklad změny formátu výstupu konzolové monitorovací aplikace 

O formátování řetězců se stará metoda GetFormattedLine z namespace Streaming. Pro 

sestavení výstupu dle formátovacího řetězce je použit jednoduchý konečný automat. 
 

Záznam dat do CSV 

Konzolová aplikace podporuje záznam měřených hodnot do CSV souborů. Data 

z každého kanálu lze zaznamenávat do zvoleného souboru. CSV soubor je mezi 

jednotlivými zápisy uzavřen a lze ho tedy kdykoli přesunout do jiného adresáře za 

účelem dalšího zpracování.  

Aby aplikace začala záznam z daného kanálu provádět, je nutno použít přepínač –r, 

kterému se v parametru předá ID kanálu a jméno souboru oddělené středníkem (např. –r 

“0,teplota.csv”). Název soboru není povinný a pokud není uveden, použije se 

jako název souboru popis kanálu uvedený v definičním XML souboru. 

Při parsování parametrů aplikace se plní pole struktur RECORDING_LIST_ITEM. Tato 

struktura obsahuje informaci, zda se z daného kanálu má provádět záznam hodnot a 

jméno souboru kam se budou hodnoty ukládat. 

typedef struct { 

 bool record; 

 string file; 

} RECORDING_LIST_ITEM; 

O záznam do CSV souborů se stará namespace Recording (v souboru Recording.cpp). 

Pro začátek záznamu se zavolá metoda StartRecording, které podle pole struktur 

RECORDING_LIST_ITEM pro každý zaznamenávaný kanál vytvoří jedno záznamové 

vlákno RecordingThread. To pak v pravidelném intervalu (definovaném v definičním 

XML souboru sondy) zaznamenává hodnoty do definovaného CSV souboru. 

Formát řádky CSV souboru je definován napevno: 

[datum];[čas];[hodnota];[jednotka] 
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Parametry aplikace 

Kvůli přenositelnosti aplikace jsem místo Linuxové knihovny getopt použil vlastní 

jednoduchý parser parametrů uváděných při spouštění využívající jednoduchý konečný 

automat. 

Seznam povolených parametrů: 

� -h – zobrazení nápovědy o použití programu a ukončení aplikace. 

� -p – zobrazení aktuálních hodnot ze sondy a ukončení aplikace. 

� -i [N] – interval streamování dat v sekundách (defaultně je 1s). 

� -f [formátovací řetězec] – formátovací řetězec pro streamovaná data. Lze 

použít substituční tokeny definované výše. Implicitní hodnota formátovacího řetězce 

je ‘%d;%t;%v0;%s0;%v1;%s1’. 

� -F [formátovací řetězec] – formátovací řetězec pro hlavičku (první řádek 

streamovaných dat). Implicitní hodnota je ‘Date;Time;%i0;;%i1;’. 

� -r [kanál;soubor] – záznam dat z definovaného kanálu do definovaného 

souboru. Název souboru není povinný. Přepínač lze zopakovat vícekrát pro všechny 

kanály, ze kterých chceme zaznamenávat. 

Komunikace se sondou 

Komunikaci se sondou obstarává třída cAD (v souboru AD.cpp). Tato třída se stará o  

� komunikaci s připojenou sondou (softwarová emulace SPI sběrnice pomocí FTDI) 

� automatickou změnu rozsahů hodnot 

� načítání parametrů sondy z konfiguračního XML souboru 

Pro čtení dat ze sondy je důležitá veřejná metoda Read, která přečte hodnotu z daného 

kanálu. Tato metoda softwarově emuluje SPI sběrnici A/D převodníku podobně jako je 

tomu v případě TCP serveru. Pro emulaci používá metody SetIOMode, SetCS, SetCLK, 

SetData, GetData, atd. 

Metoda Read zajišťuje také automatické přepínání rozsahů sondy. Rozsahy jsou měněny 

dle schématu popsaného v kapitole 2.1.1, odst. Změna rozsahů měřených hodnot. Ke 

změně slouží metody IncRange a DecRange, zajišťující zvýšení nebo snížení rozsahu. 

Konfigurace připojené sondy 

Nastavení parametrů připojené sondy zajišťuje konfigurační XML soubor probe.xml. 
Tento konfigurační soubor je podobný definičním souborům pro sondy z klientské 

aplikace (viz. kapitola 2.3.3. odst. Definiční XML soubor pro sondu). Příklad 

konfiguračního souboru sondy lze nalézt na přiloženém CD v souboru /Ukazkove XML 
soubory/Monitorovaci aplikace/Konfiguracni soubor sondy.xml.  

Pokud připojíme jinou sondu nedefinovanou v konfiguračním XML souboru, aplikace 

zobrazí seznam připojených sond (sériová čísla a popisy). Potom lze snadno upravit 

konfigurační soubor pro použití aplikace s novou sondou. O zobrazení seznamu 

připojených sond se stará metoda cAD::PrintConnectedDevices. 
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Přínos 

Práce na jednoduché konzolové monitorovací aplikaci spočívala v implementaci: 

� softwarové obsluhy SPI sběrnice A/D převodníku 

� automatického přepínání rozsahů hodnot 

� formátovaného streamování dat na standardní výstup 

� záznamu dat do CSV souborů ze zvolených kanálů sondy 

� přenositelného parseru parametrů uváděných při spouštění aplikace 

� vlastního XML parseru (stejný jako v TCP serveru) 

Mé vlastní zdrojové kódy v aplikaci mají délku cca 2200 řádků. 

Kromě zmíněného byla použita knihovna pro práci s konvertorem FTDI dodávaná 

výrobcem obvodu.  
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Grafická monitorovací aplikace 

Jednoduchá grafická monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor; SGM) je vyvinuta 

za použití C++ Builderu. Důvodem výběru tohoto prostředí byla hlavně jednoduchost 

práce s grafickým rozhraním. Aplikace tedy běží pouze v systému Windows. Grafické 

rozhraní tvořené v C++ Builderu představuje v Linuxu problém. Dalo by se nicméně 

použít nějaké grafické vývojové prostředí pro Linux (Kylix, QT designer, atd.). 

Jádro aplikace je v souboru SGM.cpp. Hlavní okno aplikace a jeho obsluha je pak ve 

třídě MainForm v souboru MainForm.cpp. Kromě obsluhy okna obsahuje třída 

MainForm také obsluhu pro kreslení grafů krátkodobé historie měřených hodnot a pro 

benchmark sondy. 

 

Obrázek 21: Ukázka jednoduché grafické monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor) 

Zobrazování aktuálně měřených hodnot 

Jednoduchá monitorovací aplikace zobrazuje aktuálně měřené hodnoty z obou kanálů 

převodníku a jejich krátkodobou historii v grafech. Aktuální měřené hodnoty a jejich 

grafy jsou aktualizovány každých 0,2 sekundy. 

Zobrazení měřených hodnot na displejích a v grafech je realizováno v obslužné metodě 

časovače TMainForm::DisplayTimerCallback. Pro uložení právě naměřené hodnoty a 

aktualizování grafu se zde volají metody: 
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AddGraphValue(0, value1); 

DrawGraph(GraphImage1, 0); 

AddGraphValue(1, value2); 

DrawGraph(GraphImage2, 1); 

Záznam dat do CSV 

Aplikace umožňuje také zaznamenávat data ze sondy do souborů formátu CSV stejně 

jako její konzolová verze. 

U záznamu dat je možno přímo v aplikaci nastavit interval mezi jednotlivými měřeními 

(Recording interval) a případně i časové omezení záznamu dat (Recording time limit).  

Záznam se spouští ručně. Vypnout ho lze buď ručně a nebo automaticky pomocí 

časového omezení. Formát řádky CSV souboru je definován stejně jako u konzolové 

verze jednoduché monitorovací aplikace. 

O záznam dat se starají obslužné metody časovačů TMainForm::RecordingCallback1 a 

TMainForm::RecordingCallback2. 

Komunikace se sondou 

Komunikaci se sondou a automatické přepínání rozsahů obstarává třída cAD (v souboru 

AD.cpp) podobně jako v konzolové verzi aplikace (podrobnosti o komunikaci se sondou 

viz výše). 

Konfigurace připojené sondy 

Změnu konfigurace připojené sondy není možno provádět přímo v aplikaci, je nutno 

upravit konfigurační XML soubor probe.xml (podobně jako u konzolové verze aplikace).  

Přínos 

Práce na jednoduché grafické monitorovací aplikaci spočívala v implementaci: 

� softwarové obsluhy SPI sběrnice A/D převodníku (stejně jako u konzolové verze) 

� automatického přepínání rozsahů hodnot (stejně jako u konzolové verze) 

� zobrazení hodnot na displejích a jejich krátkodobé historie v grafech 

� záznamu dat do CSV souborů ze zvolených kanálů sondy 

� vlastního XML parseru (stejně jako u TCP serveru a konzolové verze) 

Mé vlastní zdrojové kódy v aplikaci mají délku cca 2500 řádků. 

Kromě zmíněného byla použita knihovna pro práci s konvertorem FTDI dodávaná 

výrobcem obvodu.  
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3.3 Srovnávací měření 

Po dokončení implementace systému jsem provedl srovnávací měření s jinými měřicími 

přístroji. Je to jen velmi hrubé srovnání, které neposkytuje statisticky významná data, ale 

slouží pouze k základnímu porovnání. 

3.3.1 Teplota 

Teplotní kanál sondy jsem porovnal s běžným digitálním teploměrem pro domácí 

použití. Teploměr zobrazuje hodnoty s přesností na jedno desetinné místo. 

Sonda (°C) Běžný teploměr (°C) Odchylka (°C) 

18,1 18,1 0,0 

19,4 19,3 0,1 

20,0 20,1 -0,1 

21,5 21,5 0,0 

23,9 24,1 -0,2 

26,7 26,8 -0,1 

29,2 29,2 0,0 

30,0 29,6 0,4 

32,3 32,2 0,1 

35,4 35,6 -0,2 

Tabulka 7: Srovnávací měření teplotního kanálu sondy s běžným digitálním teploměrem 

Průměrná odchylka měření je cca 0,1 °C. 

3.3.2 Napětí 

Napěťový kanál sondy jsem porovnal s voltmetrem VDM-1 od firmy Mesit. Ten je 

schopen zobrazit hodnoty s přesností na 3 desetinná místa. Měření jsou rozdělena na tři 

části podle jednotlivých napěťových rozsahů sondy. 

Rozsah 0 až 5V 

Sonda (V) Komerční voltmetr (V) Odchylka (V) 

1,41 1,40 0,01 

1,30 1,30 0,0 

1,63 1,62 0,01 

2,95 2,95 0,0 

Tabulka 8: Srovnávací měření napěťového kanálu sondy s voltmetrem Mesit VDM-1 pro 
rozsah 0 až 5V 

Průměrná odchylka měření pro zvolený rozsah 0 až 5V je cca 0,005 V. 
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Rozsah 5 až 50V 

Sonda (V) Komerční voltmetr (V) Odchylka (V) 

9,2 9,2 0,0 

17,2 17,1 0,1 

29,5 29,6 -0,1 

35,3 35,3 0,0 

Tabulka 9: Srovnávací měření napěťového kanálu sondy s voltmetrem Mesit VDM-1 pro 
rozsah 5 až 50V 

Průměrná odchylka měření pro zvolený rozsah 5 až 50V je cca 0,05 V. 

Rozsah 50 až 500V 

Sonda (V) Komerční voltmetr (V) Odchylka (V) 

60 60 0 

84 84 0 

166 165 1 

332 332 0 

Tabulka 10: Srovnávací měření napěťového kanálu sondy s voltmetrem Mesit VDM-1 pro 
rozsah 50 až 500V 

Průměrná odchylka měření pro zvolený rozsah 50 až 500V je cca 0,25 V. 
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Pro instalaci systému v základní i hierarchické konfiguraci stačí buď spustit instalační 

soubor (setup) daného programu nebo rozbalit příslušný ZIP archiv.  Detaily instalace 

jsou popsány v uživatelské dokumentaci v kapitole 2. Uživatelská dokumentace je 

uložena na přiloženém CD v adresáři /Dokumentace/Uzivatelska dokumentace.  
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Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro automatizované měření, 

ukládání a zpracování dat z externího hardware, jehož návrh a implementace je též 

součástí práce.  

V úvodu jsem se pokusil shrnout vlastnosti různých systémů pro měření dat a jejich 

výhody popřípadě nevýhody. Z diskutovaných možností jsem pak vybral jednu, kterou 

jsem prakticky realizoval. 

Implementovaný systém pro měření dat je univerzální, modulární a dále rozšiřitelný. Je 

možno přidávat nové části pro zpracování pořizovaných dat a případně připojit další 

hardware i jinými mechanismy než aktuálně použitými. 

Systém je navržen pro dlouhodobý sběr dat s nízkými vzorkovacími frekvencemi. 

Systém umožňuje připojení několika sond s více kanály s možností lineární kalibrace. 

Hodnoty naměřené těmito sondami jsou monitorovány a je možné je ukládat pro 

pozdější použití. 

Implementace obsahuje hardware (sondu se vstupními moduly pro různé veličiny) i 

software pro zpracování měřených dat. Software lze používat ve dvou konfiguracích: 

� Základní konfigurace – jedná se pouze o jednoduchou monitorovací aplikaci (vhodné 

pro jednodušší použití) 

� Hierarchická konfigurace – obsahuje TCP server, klientskou aplikaci a databázový 

server (vhodné pro komplexnější nasazení) 

Systém lze spravovat buď vzdáleně přes klientskou aplikaci (hierarchická konfigurace) 

nebo přímo pomocí jednoduché monitorovací aplikace (základní konfigurace).  

Software je implementován primárně pod operačním systémem Windows. Při návrhu 

aplikace i při její implementaci jsem ale zvolil takové postupy, aby bylo možné systém 

provozovat i v prostředí systému Linux (viz kap. 2.4.3, odst. Přenositelnost). 

Při používání literatury jsem často narážel na problém zastaralosti informací. Mnohé 

technologie (například obvody pro práci s USB, mikroprocesory, knihovny atd.) se dále 

vyvíjejí. Informace v tištěné literatuře jsou často zastaralé, přestože kniha je ta nejnovější 

na trhu. Proto jsem byl nucen ve většině případů používat jako zdroj informací internet 

(specifikace součástek přímo od výrobce, dokumentace knihoven, atd.). 
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Přiložené CD má následující adresářovou strukturu: 

� Datasheety – obsahuje dokumentace k použitým elektronickým součástkám 

(převodník, FTDI konvertor, mikroprocesory, dekodéry, atd.) 

� Diplomova prace – PDF verze práce 

� Dokumentace 

� Uzivatelska dokumentace – uživatelská dokumentace 

� Dokumentace hardware – podrobná dokumentace jednotlivých modulů sondy 

včetně schémat a plošných spojů, dokumentace obvodu FT232BM 

� Dokumentace zdrojovych kodu – podrobná dokumentace zdrojových kódů 

jednotlivých aplikací (popisy souborů, tříd a jejich metod) 

� Fotografie – fotografie sondy 

� Instalace 

� Drivery - ovladače FTDI pro sondu 

� Zakladni konfigurace 

� Graficka monitorovaci aplikace – instalační soubor jednoduché grafické 

monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor) 

� Konzolova monitorovaci aplikace – ZIP archivy jednoduché konzolové 

monitorovací aplikace (Simple Console Monitor) 

� Hierarchicka konfigurace 

� Databaze – SQL skripty pro vytvoření databáze a hotový databázový soubor 

� FireBird – databáze FireBird a EMS SQL Manager Lite 2005 

� Klientska aplikace – instalační balík klientské aplikace 

� Merak – webový server Merak a PHP 5.0.5 

� UMS Server – instalační balík TCP serveru 

� Ukazkove XML soubory – ukázkové XML soubory pro sestavy, formuláře atd. 

� Zdrojove kody 

� Graficka monitorovaci aplikace – zdrojové kódy jednoduché grafické 

monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor) 

� Konzolova monitorovaci aplikace – zdrojové kódy jednoduché konzolové 

monitorovací aplikace (Simple Console Monitor) 

� UMS Server – zdrojové kódy TCP serveru 

� Klientska aplikace – zdrojové kódy klientské aplikace 
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