
SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT POMOCÍ LABVIEW 
COLLECTING AND PROCESSING DATA USING LABVIEW 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE    FILIP KROLICZEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. SOŇA ŠEDIVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2012 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

 

 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION 



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav automatizace a měřicí techniky

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor

Automatizační a měřicí technika

Student: Filip Kroliczek ID: 125506
Ročník: 3 Akademický rok: 2011/2012

NÁZEV TÉMATU:

Sběr a zpracování dat pomocí LabVIEW

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1) Seznamte se se zpracováním digitálních signálů, jako je konvoluce, korelace a FFT.
2) Navrhněte a vytvořte program v prostředí LabVIEW, který by umožňoval sběr dat přes měřicí kartu NI
USB-6008. Program bude umožňovat výpočet konvoluce dvou signálů, výpočet korelace dvou signálů,
autokorelace a Pearsonova korelačního koeficientu, a dále výpočet FFT a zobrazení základních spekter
signálu.
3) Pomocí výpočtu FFT vypočtěte činitel zkreslení pro harmonické signály.
4) Funkci programu prakticky odzkoušejte a dosažené výsledky zhodnoťte. 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] HAVLÍČEK, J., VLACH, J. a kol. - Začínáme s LabVIEW. BEN - technická literatura, Praha, 2008.
ISBN 978-80-7300-245-9.
[2] SMITH, S. W. - The Scientist and Engineer´s Guide to Digital Signal Processing, California Technical
Publishing, 1997, ISBN 0-9660176-3-3.

Termín zadání: 6.2.2012 Termín odevzdání: 28.5.2012

Vedoucí práce: Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Konzultanti bakalářské práce:

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



 3 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá sběrem a zpracováním dat pomocí programu LabVIEW. 

V úvodu je představen přehled bakalářské práce. Navazující kapitoly jsou věnovány 

teoretickému rozboru konvoluce, korelace, rychlé Fourierovy transformace a 

harmonickému zkreslení. Po teoretickém rozboru funkcí zpracování signálu následuje 

úvod do programu LabVIEW pro měření a zpracování signálu. Navazující kapitola 

popisuje měřicí kartu s moţnostmi připojení a nastavením. Následně je rozebrán měřicí 

program vytvořený v LabVIEW a to uţivatelské prostředí, ovládání programu a popis 

části programu. Závěr obsahuje zhodnocení získaných výsledků pomocí měřicí karty. 

 

 

Klíčová slova 

LabVIEW, konvoluce, korelace, FFT, celkové harmonické zkreslení, NI USB-6008 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis  deals with data collecting and treating issues utilizing the help of the  

LabVIEW software. An overview is presented on the first pages.  Following chapters 

are dedicated to  theoretical analysis of convolution,  correlation,  fast Fourier 

transformation and harmonic distortion of signal. Theoretical analysis of the function 

with of signal treatment precedes an introduction to LabVIEW – a programme for 

measurement and treatment of signal. The subsequent chapter describes a LabVIEW 

created measuring function, program settings and description of a chosen part of the 

programme. The end comprises the evaluation of the elaborated conclusions by means 

of the measuring card.  
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ÚVOD 

Bakalářská práce se věnuje sběru a zpracovávaní dat pomocí programu LabVIEW 

s moţností stanovení spektra, zjištění podobností signálů nebo jejich zkreslení. Signály 

pro zpracování jsou generované programem, čtené ze souboru nebo získávané měřicí 

kartou NI USB-6008. 

V první aţ čtvrté kapitole je postupně rozebrána základní teorie funkcí pro 

zpracovávání signálů, a to konvoluce, korelace, rychlá Fourierova transformace a 

měření harmonického zkreslení. 

V páté a šesté kapitole navazuje úvod v grafickém programovacím jazyku 

LabVIEW. Popis měřicí karty s moţnostmi připojení a s nastavením pro praktickou 

úlohu. 

Předposlední sedmá kapitola obsahuje popis programu s popisem uţivatelského 

prostředí spolu s ukázkou blokového diagramu, ovládáním programu a popisem 

jednotlivých částí tvorby programu. 

Závěr obsahuje zhodnocení získaných výsledků pomocí měřicí karty při měření 

v laboratoři, kde je cílem ukázat, jak efektivně zpracovávat data pomocí LabVIEW 

vytvořením tzv. virtuálního přístroje, který je svým vzhledem podobný skutečným 

měřicím přístrojům, jako je osciloskop a multimetr. Bakalářská práce můţe slouţit jako 

ukázkový program pro vyučující předmět MZPD – Sběr, analýza a zpracování dat. 
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1 KONVOLUCE  

Konvoluce je matematický způsob, kdy ze dvou signálu x(t) a h(t) vytvoříme třetí signál 

výstupní signál y(t) podle vzorce. Při zpracovávaní signálu je zpravidla první 

proměnnou zpracovávaný signál x(t) a druhou proměnnou filtr h(t). Graficky si pak lze 

konvoluci představit jako postupné posouvání stranově (horizontálně) převráceného 

filtru h(t) po signálu x(t). [2]  

1.1 Lineární konvoluce 

Signál se spojitým časem x(t) je definován na oboru reálných čísel R: [2] 

 

 ( )   ( )   ( )  ∫  ( )
  

  
  (   )     (1.1) 

 

* – operátor konvoluce, 

x(t) – vstupní signál, 

h(t) – impulsní odezva systému, 

x(t) – vstupní signál, 

h(t) – impulsní odezva systému, 

y(t) – výstupní signál. 

1.2 Diskrétní konvoluce 

Signál s diskrétním časem je definován v oboru přirozených čísel N. Znalostí impulsní 

odezvy systému h(n), lze pomocí konvoluce stanovit odezvu y(n) na libovolnou vstupní 

posloupnost x(n). Místo symbolu t je zde symbol n a spojitý signál je nahrazen diskrétní 

sumou. [2] 

 

 [ ]   [ ]   [ ]  ∑  [ ]  
       [   ]  (1.2) 

 

* – operátor konvoluce, 

k – nová pomocná proměnná, přes kterou budeme sčítat, 

y[n] – odezva systému, 

x[n] – vstupní signál do systému, 

h[n] – impulsní odezvu systému (konvoluční jádro) otočíme, stane se z ní -h[-k], pro 

výpočet n-tého vzorku pak musíme vyrobit h[n-k], původní nulový vzorek h[-k] 

posuneme do času n, pak vše co je nad sebou vynásobíme, násobky poté sečteme. 
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Pro konkrétní jednorozměrnou diskrétní konvoluci dvou jednorozměrných dat 

platí: z výchozí posloupnosti x[n] o Nx datech a posloupnosti h[n] o Nh datech se 

konvolucí získá výsledná posloupnost y[n], která obsahuje            dat: [2] 

 

 [ ]   [ ]   [ ]  ∑  [ ] 
      [   ]  (1.3) 
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2 KORELACE 

Korelace vyjadřuje důleţité vlastnosti procesů a signálů. U dvou různých posloupností 

dat jde o vzájemnou korelaci, u jedné posloupnosti o autokorelaci, přičemţ výchozí 

posloupnosti mohou být konečné nebo nekonečné (periodické). Korelace – původem 

latinské slovo – znamená vzájemný vztah, souvislost. [6], [4] 

2.1 Vzájemná korelace spojitých signálů 

Signálem s(t) rozumíme závislost nějaké veličiny s na čase t například napětí, proud, 

zvuk, elektromagnetické vlnění nebo číslice. Velikost závislosti obou signálů nám pak 

určuje vzájemná energie: [6] 

 

    ∫   ( )
 

  
   ( )    (2.1) 

 

Nulovou vzájemnou energii mají signály podle obrázku 2.1 signál s1(t) nahradíme 

posunutým signálem s1(t + τ). 

 

 
Obrázek 2.1: Signály ortogonální v důsledku posunutí [6] 

 

Korelační funkce R12 je tedy měřítkem: 

 

   ( )  ∫   (   )
 

  
   ( )   ∫   ( )

 

  
   (   )    (2.2) 

 

Změníme-li τ tak, ţe se signály v obrázku 2.2 a) začínají překrývat, je R12(τ) nenulové. 

Pro τ = τ0 se signály překryjí a R12 nabývá maximální hodnoty. Při dalším zvyšování τ 

se R12 opět zmenšuje, viz obrázek 2.2 b). 

 

 
Obrázek 2.2: Výpočet a průběh korelační funkce pro signály z obrázku 2.1 [6] 
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Dosazením τ = 0 do rovnice (2.2) dostáváme, ţe korelační funkce pro nenulové 

posunutí je rovna vzájemné energii R12(0) = E12. Tvar vzájemné korelační funkce pro 

dva reálné periodické signály o periodě T je: [5] 

 

   ( )  
 

 
∫   (   )
 

 

 
 

 

   ( )   
 

 
∫   ( )
 

 

 
 

 

   (   )    (2.3) 

2.2 Autokorelace spojitých signálů 

Je měřítkem rychlosti změn funkční hodnoty v čase. Vyjadřuje závislost hodnot jednoho 

a téhoţ signálu, je-li s1(t) = s2(t). Pro niţ platí R(0) = E. [6], [5] 

 

 ( )  ∫  (   )
 

  
  ( )   ∫  ( )

 

  
  (   )     (2.4) 

 

Pořadí signálů korelační funkce není libovolné, díky substituci t´ = t + τ v definici 

vzájemné korelační funkce (2.2) dostáváme: 

 

   ( )     (  )   (2.5) 

 

Stejně to platí i pro autokorelaci platí: 

 

 ( )   (  )  (2.6) 

 

Autokorelace je tedy sudá funkce. Pro τ = 0 dostáváme vztah: 

 

 ( )  ∫   ( )
 

  
    (2.7) 

 

dále pak: 

 

| ( )|   ( )  (2.8) 

 

Tvar autokorelační funkce reálného periodického signálu s(t) je: 

 

 ( )  
 

 
∫  (   )
 

 

 
 

 

  ( )   
 

 
∫  ( )
 

 

 
 

 

  (   )    (2.9) 

 

dále z periodicity signálu: 

 

 (   )   (      ) (2.10) 
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kde               vyplývá, ţe autokorelační funkce s rovnice (2.9) periodického 

signálu je také periodickou funkcí o stejné periodě T. Stejně tak je periodickou funkcí 

i vzájemná korelace dvou periodických signálů o stejné periodě T. [5], [6] 

Po výpočtu autokorelační funkce ztrácíme informaci o poloze signálů vůči 

počátku časové osy. Danému signálu tedy přísluší jednoznačně autokorelační funkce, 

ale dané autokorelační funkci přísluší více signálů. Z autokorelační funkce signálu nelze 

proto jednoznačně určit časový průběh signálu a tedy neexistuje zpětné zobrazení mezi 

autokorelací a původním signálem. [5], [6] 

2.3 Vzájemná korelace a autokorelace diskrétních signálů 

U diskrétních signálů nahradíme integrál sumou. Obecná vzájemná korelace diskrétních 

neperiodických signálů, kdy je jeden časově posunut o úsek τ, tedy podle vzorce (2.2): 

[6] 

 

   ( )  ∑   (   )
 
       ( )              (2.11) 

 

Autokorelace podle (2.2) má tvar: 

 

 ( )  ∑  (   ) 
      ( )             (2.12) 

2.4 Diskrétní vzájemná korelace konečných posloupností 

Korelační posloupnost je funkce posunutí (τ = 0) jedné posloupnosti vůči druhé 

posloupnosti. [3] 

Vzájemná korelace Rxy(τ) konečných posloupností x(n) a y(n) délky N: 

uvaţujeme dvě jednorozměrné konečné posloupnosti dat: posloupnost x(i) o Nx datech a 

posloupnost y(i) o Ny datech, jejich vzájemná korelace je potom o            

datech, která má členy: [4] 

 

   ( )  
 

 
∑  (   )    
     ( )  (2.13) 

 

pro: 

 

    (    )       (    )  (2.14) 

  



 15 

2.5 Diskrétní autokorelace konečných posloupností 

V případě samotné jednorozměrné konečné posloupnosti platí: x(n) = y(n) 

pak: [4] 

 

   ( )  
 

 
∑  (   )    
     ( )  (2.15) 

 

s indexem jen         (    )  protoţe    ( )      ( )  

2.6 Pearsonův korelační koeficient 

Označuje míru stupně závislosti dvou proměnných. Dvě proměnné jsou korelované, 

jestli-ţe určité hodnoty proměnné x mají tendenci se vyskytovat společně s určitými 

hodnotami proměnné y. Pro konkrétní hodnoty (x1,y1), (x2,y2), …, (xn,yn) je korelační 

koeficient dán vztahem: 

 

   
∑(   X )(   Y )

√∑(   X )

 

∑(   Y )

 
 (2.16) 

 

Nabývá hodnot od -1 do +1, které značí lineární vztah záporný nebo kladný tzn. 

v případě, jsou-li signály stejné, ale mají mezi sebou fázový posun 180°, bude tedy 

výsledek korelačního koeficientu -1. V případě neexistujícího lineárního vztahu r = 0.  
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3 FOURIEROVA TRANSFORMACE (FT)  

Mezi analýzu deterministických (stacionárních) signálů se řadí: charakteristiky signálů 

v časové oblasti, zpracovávání signálů ve frekvenční oblasti, frekvenční analýza, 

číslicová filtrace, zpracování signálů za přítomnosti šumu. J. B. Fourier zjistil: jakákoliv 

periodická funkce x(t) můţe být sloţena z nekonečně mnoha elementárních průběhů 

kosinusového (sinusového) tvaru. Kmitočty těchto tzv. harmonických sloţek jsou 

celistvými násobky základního kmitočtu signálu. [1] 

Vzhledem ke vzorkování dat pomocí měřicí karty se dále budu zabývat 

v teoretickém rozboru pouze diskrétní Fourierovou transformací a FFT, coţ je 

algoritmus pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace. 

3.1 Diskrétní Fourierova transformace (DFT) 

Jedná se o transformaci konečné posloupnosti {x(n)|n = 0,1,…N - 1} na obrazovou 

posloupnost shodné délky, {X(k)|k = 0,1,…,N - 1}. Je-li výchozí posloupnost tvořena 

ekvidistantními vzorky signálu x(nT), tvoří obrazová posloupnost ekvidistantní 

spektrální čáry X(kΩ) s frekvenčním krokem Ω = 2π / NT = ω
vz

/N, [3] 

 

 (  )  ∑  (  )   
           ∑  ( )      

                     (3.1) 

 

pro reálné x(nT) platí X(kΩ) = X
*

(NΩ - kΩ).  

DFT
-1

 (zpětná DFT): 

 

 (  )  
 

 
∑  (  )        ∑  ( )       

   
   
                     (3.2) 

 

Vyuţití pro spektrální analýzu diskrétního signálu. [3] 

3.2 Rychlá Fourierova transformace, (FFT) 

Výpočet diskrétních hodnot spektra X(k) nebo vzorku x(n) podle rovnic (3.1) nebo (3.2) 

je při dlouhé posloupnosti N zadaných diskrétních hodnost časově velmi náročný, neboť 

vyţaduje velké mnoţství aritmetických operací, hlavně součinů. 

První algoritmus pro výpočet FFT byl vytvořen Cooleyem a Tookeyem, je 

nazýván algoritmem decimování v čase neboli algoritmem DIT. 

FFT vychází z rozkladu zadané posloupnosti N diskrétních hodnot na kratší 

posloupnosti, jejichţ DFT vyţaduje menší počet aritmetických operací. Následující 

kombinací dílčích výsledků pak lze získat DFT původní zadané posloupnosti. 
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Zadanou posloupnost N hodnot x(n) rozdělíme na dvě dílčí posloupnosti a to na 

posloupnost sudých členů rovnice (3.3) a na posloupnost lichých členů (3.4): [8] 

 

  ( )   (  )                      
 

 
    (3.3) 

 

  ( )   (    )                      
 

 
    (3.4) 

 

Kaţdá s posloupností obsahuje právě N/2 členů původní posloupnosti x(n). 

Tedy počet členů pro FFT musí být N = 2
m
 (m – celé číslo) hodnot. [8] 

 

 
Obrázek 3.1: Rozklad posloupnosti x(n) na dvě dílčí posloupnosti x1(n) a x2(n) [8] 

 

Ve vztahu (3.1) rozdělíme sumaci na dvě části. 

 

 ( )  ∑  ( )    ∑  ( )   
   

   
       

   

   
      

 

 

 ∑  (  ) 
    ∑  (    ) 

(    )  

 
   

   

 
   

   

 

 

 ∑  ( ) 
    ∑  ( ) 

    

 
   

   

 
   

   

 

 

   ( )   
   ( )         (             )  (3.5) 
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kde X1(k) a X2(k) představují DFT dílčích posloupností x1(n) a x2(n). Dílčí spektra X1(k) 

a X2(k) jsou periodická s periodou N/2, neboť perioda spektra je nepřímo úměrná 

vzdálenosti vzorků. [8] 

 

{
  (  

 

 
)    ( )

  (  
 

 
)    ( )

                         
 

   
  (3.6) 

 

Posloupnost X(k) podle vzorce (3.5) obsahuje celkem N diskrétních hodnot (délka 

periody je N). Jejich výpočet můţeme s ohledem na uvedenou periodu N/2 dílčích 

spekter X1(k) a X2(k) rozdělit na první polovinu hodnot k, tj. pro 

k = 0,1,2,…,N/2 – 1: [8] 

 

 ( )  ∑   ( ) 
      

 

   
    ∑   ( ) 

   
 

   
      ( )   

   ( )  (3.7) 

 

Pro druhou polovinu hodnot k, tj. pro N/2 ≤ k ≤ N - 1 pouţijeme: 

 

 (  
 

 
)    (  

 

 
)     

 

   (  
 

 
)    ( )   

   ( )  (3.8) 

 

kde k = 0,1,2,…,N/2 – 1, dále platí: 

 

   
 

     
 

       
  

 

 

       (3.9) 

 

Posloupnost X(k) podle rovnice (3.1) obsahuje N členů a proto bývá nazývána N-bodová 

DFT. Posloupnost X1(k), resp. X2(k) obsahuje N/2 členů a proto je nazývána N/2-bodová 

DFT, neboť je počítána z N/2 vstupních členu x1(n), resp. x2(n). 

Orientovaný graf algoritmu FFT (DIF) nám znázorňuje operace při výpočtu 

hodnot X(k) při rozkladu podle vzorce (3.5) pro N = 8: [8] 
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Obrázek 3.2: Orientovaný graf, reprezentující vztahy (3.5) a (3.6) pro N = 8 [8] 

 

Kde krouţky značí proměnné, u šipky je vyznačena váha činitele w
nk

 a vyjadřuje 

násobení tímto činitelem. N-bodová DFT je zde nahrazena dvěma N/2-bodovými DFT, 

u kterých je naznačen výpočet konkrétních dílčích hodnot X1(1) a X2(0). Hodnoty X(k) 

jsou pak získány v následujícím kombinačním stupni, kde jsou vytvářeny kombinace 

hodnot X1(k) a X2(k) podle (3.5). Moţné varianty zobrazení v orientovaném grafu a 

grafu tvaru motýlku. [8] 

 

 
Obrázek 3.3: Orientovaný graf, reprezentující vytváření kombinací a 2-bodovou DFT [8] 

 

Pro výpočet všech N hodnot X(k) je zapotřebí realizovat celkem 

 

 (
 

 
)
 

   
  

 
   (3.10) 

 

komplexních součinů. Při přímém výpočtu podle (3.1) by bylo třeba realizovat celkem 

N
2
 komplexních součinů (přibliţně dvakrát více). [8] 
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Postup výpočtu lze aplikovat i na výpočet hodnot X1(k) a X2(k). Kaţdou           

N/2-bodovou DFT rozdělíme na dvě N/4-bodové DFT, na jejich výstupech získáme 

dílčí sloţky X11(k) a X12(k), resp. X21(k) a X22(k), kaţdou počítanou z 1/4N vzorků. 

Hodnoty X(k) dostáváme opět kombinacemi výstupu těchto čtyř N/4 bodových DFT. 

Při N=2
m
 pokračujeme v dělení aţ do elementární dílčí posloupnosti o délce prvku 

(2-bodová DFT). [8] 

 

 
Obrázek 3.4: Orientovaný graf pro výpočet hodnot DFT pro N = 8 [8] 

 

Celkový počet součinů se redukuje na mN = Nlog2N součinů. Čím větší je N tím je vetší 

účinnost FFT algoritmu DIT. [8] 

 

Tabulka 1: Účinnost FFT algoritmu DIT 

N DFT operace FFT operace Účinnost 

128 16 384 896 18:1 

256 65 536 2 048 32:1 

512 262 144 4 608 57:1 

1 024 1 048 576 10 240 102:1 

2 048 4 194 304 22 528 186:1 
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3.3 Výpočet FFT programem LabVIEW 

Kdyţ velikost vstupní posloupnost je N = 2
m
 můţeme aplikovat výpočet DFT 

s aproximací N log2(N) operací, který provede výpočet DFT mnohem rychleji, pokud je 

tedy vstupní posloupnost s počtem vzorků 512, 1024 a 2048. Kdyţ velikost vstupní 

posloupnosti N není základem mocniny dvou, ale je faktoriál jako součin menších 

prvočísel především 3 nebo 5, pouţívají základní LabVIEW bloky pro výpočet FFT 

smíšený radix Cooley-Tukey algoritmus k efektivnímu výpočtu  DFT vstupní 

posloupnost. Například rovnice (3.11) definuje vstupní posloupnost velikosti N jako 

produkt malých prvočísel: [12] 

 

                                     (3.11) 

 

S ohledem na velikost posloupnosti definované pomocí rovnice můţou základní 

LabVIEW bloky pro výpočet FFT počítat DFT s rychlostí srovnatelnou s FFT, jejíţ 

vstupní sekvence je velikosti mocniny dvou. Běţné rozměry vstupních posloupnost, 

které jsou faktoriál, jako produkt malých prvočísel jsou 480, 640, 1000 a 2000. [12] 

V opačném případě u velkých hlavních rozměrů pouţívá LabVIEW jiné algoritmy 

pro výpočet DFT, které často trvají mnohem déle. Například čas potřebný k výpočtu 

1000 vzorků a 1024 vzorků FFT je téměř stejný, ale výpočet 1023 vzorků FFT můţe 

trvat dvakrát déle. Moţností je přidání nuly (Zero Padding). Jedná se o techniku 

typickou pro vytvoření velikosti vstupní posloupnosti, která bude rovna mocnině dvou. 

V bloku Zero Padding se přidává nula na konec vstupní posloupnosti, tak aby celkový 

počet vzorků byl roven nejbliţší mocnině dvou. Například pokud máme 10 vzorků 

signálu, přidáme šest nulových vzorků, aby celkový počet byl 16, nebo případně 24 coţ 

je násobek druhé mocniny obrázek 3.5 znázorňuje 10 vzorku signálu + přidání 6 

nulových. [12] 

 

 
Obrázek 3.5: Přidání nuly k sekvenci vzorku 
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3.4 Finitní Fourierova transformace (okna)  

Pokud nebyl navzorkován celý počet period, pak při spektrální analýze pouţijeme okno, 

čili analyzujeme signál: 

 

  ( )   ( )   ( )  (3.12) 

 

Příkladem často pouţívaného okna je okno Hamming, jehoţ spektrum je tvořeno 

superposicí tří spekter okna obdélníkového, více v [2]. 

3.4.1 Příklady oken 

Kosínové okno (Hann). Modifikované kosinové okno (Hamming) – hladké křivky 

pouţívané v konstrukci filtru a spektrální analýze, po průchodu oknem dojde 

k vyhlazení spektra. Dvojité kosinové okno (Blackman) – hladké křivky pouţívané ke 

konstrukci filtrů a spektrální analýze. Flat top okno – pouţívané ve spektrální analýze, 

poskytuje přesné měření amplitud spektrálních sloţek. Obdélníkové okno (Rectangular) 

– obsahuje skupinu přilehlých bodů, které mají stejnou hodnotu, jinak nabývá hodnoty 

nula, obvykle se násobí s dalším signálem pro výběr zpracovávané oblasti. Pouţití při 

spektrální analýze krátkodobých procesů. [2] 

 

 
Obrázek 3.6: Frekvenční spektra oken [2]  



 23 

4 HARMONICKÉ ZRESLENÍ 

U periodických napětí zjišťujeme, do jaké míry se liší jeho tvar od čistě harmonického. 

Harmonické napětí můţeme vyjádřit jako: [13] 

 

         . (4.1) 

 

V případě je-li napětí zkreslené, obsahuje i vyšší harmonické sloţky, které jsou 

celistvým násobkem základní harmonické. Pak takové napětí bez stejnosměrné sloţky 

vyjádříme řadou: [13] 

 

                (      )       (      )    (4.2) 

 

Amplitudy vyšších harmonických sloţek udávají velikost zkreslení harmonického 

signálu. Činitel tvarového zkreslení definujeme jako poměr efektivní hodnoty všech 

vyšších harmonických k efektivní hodnotě základní harmonické sloţky. Udává se v % 

nebo v dB: [13] 

 

     (  )  
√  

    
   

  
     [ ]. (4.3) 

 

Pokud není THD příliš velká, lze pouţít jinou definici, která vyjadřuje činitel zkreslení 

jako poměr efektivní hodnoty vyšších harmonických k efektivní hodnotě celého signálu: 

[13] 

 

     
√  

    
   

√  
    

    
   

      [ ]. (4.4) 

 

Reálné signály obvykle zavádějí do systému šum. Pomocí rovnice lze zohlednit velikost 

přítomného šumu, kde N je velikost šumu: [12] 

 

      
√  

    
      

√  
    

    
      

      [ ]. (4.5) 

 

Při malých zkresleních dávají oba činitele přibliţně stejnou hodnotu. Jsou vázané 

vztahem: [13] 

 

  
  

  
 

    
 . (4.6) 
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Podobně jako THD + N, funkce SINAD bere v úvahu jak harmonický signál, tak šum. 

Jedná se o převrácenou hodnotu THD + N: [12] 

 

      
                      

             
  [  ]  (4.7) 

 

Vyuţití funkce SINAD k charakterizování výkonu FM přijímače z hlediska citlivosti a 

selektivity. [12] 

Měření zkreslení můţeme uplatnit v mnoho zařízeních: A/D, D/A převodníky, 

audio zařízení, mobilní telefony, rádia, televize, hi-fi a reproduktory.  
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5 PROSTŘEDÍ LABVIEW 

LabVIEW je grafický programovací jazyk, který pouţívá ikony místo textového 

programovacího jazyka. Na rozdíl od textového programovacího jazyka, kde příkazy 

určují provádění programu, vyuţívá LabVIEW datový tok programu, kde datový tok 

určuje provedení programu. Chceme-li tedy vytvořit určitou posloupnost operací, 

musíme k tomu pouţít zvláštních konstrukcí (objektů). Programy v LabVIEW 

nazýváme virtuální přístroje nebo VI, svým vzhledem a činností jsou obdobou 

skutečných měřicích přístrojů. VI je obdobou termínu program nebo funkce v jiných 

programovacích jazycích. Takto vytvořený program v grafickém jazyce je pak interně 

kompilován. Po jeho spuštění je jeho rychlost srovnatelná s řešením téhoţ problému 

v jazyce C. Následně je moţnost vytvořit aplikaci ve formátu EXE a provozovat 

aplikaci bez instalace programu LabVIEW. 

Uţivatelské rozhraní VI vytváříme pomocí ovládacích prvků a indikátorů 

na čelním panelu (Front Panel), kde ovládací prvky (Controls) představují vstupní 

zařízení, jako jsou otočné knoflíky, tlačítka a posuvné stupnice s knihovny 

uţivatelského prostředí (User Interface Library). Mezi indikátory (Indicators) neboli 

zobrazovače patři v čelním panelu numerické a textové indikátory, grafy a LED diody, 

jedná se o zobrazení výstupu. 

K řízení čelního panelu přidáme zdrojový kód v grafické podobě znázorňující 

funkce zakreslené do okna blokového diagramu (Block Diagram). Zdrojový kód 

definuje chování VI po jeho spuštění. Objekty z čelního panelu mají v blokovém 

diagramu podobu ikon (terminálů). Vodiče (wires) propojují ovládací prvky a 

indikátory připojením k uzlům (nodes). Pro tvorbu VI obsahuje LabVIEW funkce, které 

nemají vlastní panely, ale vyuţívají se ke konstrukci VI. Lze je přirovnat k operátorům 

a příkazům konvenčních jazyků. Dále je moţno tyto funkce měnit nebo přidávat vlastní 

VI. K vytváření programů obsahuje LabVIEW sadu nástrojů pro čtení, analýzu, 

zobrazení, ukládání dat, hledání a odstraňování chyb. Lze vytvořit i několik VI, které 

spolu následně komunikují. 

LabVIEW umoţňuje komunikaci se zařízeními pro sběr dat, zpracování obrazu, 

vizuální kontrolu, řízení pohybu, PXI, VXI, přes sběrnice GPIB, RS-232 a RS-485. [9], 

[10], [14]  
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6 MĚŘICÍ KARTA NI USB-6008 

Parametry pouţité měřicí karty: vybavena 8 analogovými vstupními kanály                

(AI – Analog Input), 2 analogovými výstupními kanály (AO – Analog Output), 12 

obousměrnými digitálními linkami (DIO – Digital Input/Output) a 1 32–bitovým 

čítačem (C). Kartu připojujeme přes komunikační rozhraní USB 2.0. Karta obsahuje 

velmi přesný referenční zdroj napětí 2,5 VDC / 1 mA a 5 VDC / 200 mA max. proud. 

[11] 

 

Tabulka 2: Vlastnosti USB-6008 [11] 

Vlastnost NI USB-6008 

Rozlišení AI 
12 bitů diferenciálně                     

11 bitů na společnou zem (RSE) 

Max. vzorkovací rychlost AI, 
pro jeden kanál* 

10kSa/s 

Max. vzorkovací rychlost AI, 
pro několik kanálů* 

10kSa/s 

Technologie DIO Open collector 

*muže záviset na připojeném PC 

 

 

 
Obrázek 6.1: Měřicí karta NI USB – 6008 
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6.1 Možnosti připojení a nastavení karty 

Připojení analogových vstupu lze, buď diferenciálně kde připojíme kladný pól 

měřeného signálu na svorku AI+ a záporný pól na svorku označenou AI-. Dále lze 

analogové vstupy připojit na společnou zem (RSE), kde kladný pól měřeného signálu 

připojíme např. na AI0 a zem na svorku označenou GND. Typ připojení musí být 

nastaven dále v programu. 

 Čtecí mód karty (acquisition mode) – získání jednoho vzorku (single sample) na 

základě poţadavku (on demand) nebo na základě hardwarových hodin (HW timed).  

Získání konečného počtu vzorků (N samples) nebo získávání vzorků neustále 

(continuous sample).  

 

 
Obrázek 6.2: Připojení karty ke dvěma generátorům (RSE) 

 

Vstupní analogové signály se připojují přes šroubovací svorkovnici k NI USB-

6008. Detailní informace pro připojení vstupu/výstupu naleznete v [11]. 

 

 

Obrázek 6.3: Rozložení pinů karty NI USB-6008 
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6.2 Analogové vstupy karty 

Zařízení USB-6008 je vybaveno jedním analogově – digitálním převodníkem (ADC), 

multiplexerem (MUX) přepínajícím jednotlivé kanály, následně vzniká přídavný fázový 

posuv mezi signály. Vzorkování mezi jednotlivými kanály v případě jediného A/D 

převodníku zobrazuje obrázek 6.5, kde ∆t značí posun mezi vzorkovanými kanály. 

Zesilovačem s nastavitelným zesílením (PGA), zesílení je nastavováno automaticky 

podle vstupního napěťového rozsahu, který je zvolen v aplikaci měření. USB-6008 umí 

převod jedné hodnoty (single point) i několikanásobný převod konečného nebo 

nekonečného počtu vzorků, ty se v průběhu ukládají do bufferu FIFO. [15], [11] 

 

 
Obrázek 6.4: Blokové schéma AI obvodu [11] 

 

 
Obrázek 6.5: Vícekanálové měření [15] 

 

Při měření v laboratoři bylo provedeno připojení karty ke dvěma generátorům, viz 

obrázek 6.2 se stejnou frekvencí 100 Hz a amplitudou 50 mV. Následující obrázek 

ukazuje fázové posunutí (∆t = 0,003 s) dvou signálu při nesoučasném vzorkování 

v praxi. 

 

 
Obrázek 6.6: Zaznamenaný fázový posuv dvou signálů při měření v lab. 
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7 POPIS PROGRAMU 

Struktura program vytvořeného v prostředí LabVIEW ver. 9.0 pro zpracování 

analogového signálů je zobrazena pomocí blokového schématu: 

 

 
Obrázek 7.1: Blokové schéma programu 

 

Uţivatel má moţnost volit buď generované signály pomocí programu LabVIEW 

nebo načítání signálů pomocí NI měřicí karty USB – 6008 připojené k PC pomocí USB, 

kde vstupní signál bude nastavován například z připojeného generátoru signálů. 

Zpracovávané signály lze uloţit do souboru a poté zpětně načíst a vyhodnotit. Typ 

souboru je ukládám jako formát s příponou LVM, vytvořený program načte soubory 

opět ve formátu LVM. Program lze v libovolný čas ukončit. 
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7.1 Uživatelské prostředí 

Náhled do vytvořeného virtuálního zařízení pro sběr a zpracovávaní dat pomocí 

programu LabVIEW obrázek 7.2. Prostředí je rozděleno do dvou částí, kdy v první 

pomocí záloţek přepínáme nastavování simulovaných signálů, načítání pomocí měřicí 

karty nebo čtení ze souboru případně ukládání dat do souboru. V následující částí 

volíme v záloţkách typ prováděné operace se simulovanými signály (konvoluce, 

korelace, FFT a harmonické zkreslení). Uprostřed graficky program zobrazuje 

vstupující signály a výsledek námi zvolené operace.  Uţivatelské prostředí vytvořeného 

přístroje se svým vzhledem a činností blíţí skutečnému měřicímu přístroji. 

 

 
Obrázek 7.2: Uživatelské prostředí - zobrazení konvoluce 
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7.2 Ovládání programu 

Po spuštění vytvořeného programu v LabVIEW pro sběr a zpracovávaní dat, 

máme moţnost v levém sloupci simulace (obrázek 7.2), ovládací panel simulace 

vstupních signálů nastavovat vstupní simulované signály tlačítkem typ signálu č. 1, 

nebo č. 2. a to sinusový, obdélníkový, trojúhelníkový nebo pilový průběh. V dalším 

kroku nastavujeme frekvenci, amplitudu, fázi nebo offset daného signálu. Nastavovat 

můţeme bud otočným, posuvným potenciometrem nebo zadávat hodnotu přímo 

z klávesnice, kdy krok je vţdy 1. Při prvním spuštění programu jsou všechny výchozí 

hodnoty nastaveny na nulovou hodnotu. Nastavení druhého signálu provádíme totoţně. 

V případě, chceme-li některý ze signálů vypnout, nastavíme jeho amplitudu a offset na 

nulovou hodnotu. K signálům máme moţnost zapnout šum a volit jeho amplitudu, tato 

volba je umístěna pod volbou signálů. Tlačítkem pozastavit můţeme danou simulaci 

pozastavit v čase, graf se poté obnovuje při kaţdé aktivitě na panelu. Další moţnosti 

kromě simulace vstupních signálů je jejich snímání pomocí měřicí karty připojené k PC 

pomocí USB. Nastavit je moţno vzorkovací rychlost karty a počet vzorků. 

Zastavení programu provedeme stisknutím tlačítka stop. Ukončení celého 

programu provedeme pomocí tlačítka quit. 

7.2.1 Volba prováděné operace 

Pomocí záloţek konvoluce, korelace, FFT a harmonické zkreslení máme moţnost na 

výběr prováděné operace se simulovaným signálem. Po výběru operace jsou výsledky 

zobrazeny uprostřed virtuálního zařízení v grafech nebo číslech. 

Při zobrazovaném průběhu můţeme vyuţít pokročilé funkce zobrazování grafů 

stisknutím tlačítka s lupou. Máme moţnost na výběr: výběr určité oblasti, výběr na 

časové ose, ose s aplitudou, zobrazení celého průběhu, přibliţování a oddalování. 

Políčkem vedle lupy se symbolem ruky máme moţnost se posovat například 

v přiblíţeném průběhu. Poslední moţností je změna časové osy, provádí se poklepáním 

na poslední zobrazovanou hodnotu na časové ose a přepsaním na jinou hodnotu. 

 

 
Obrázek 7.3: Nastavení grafu 
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Volba konvoluce nám zobrazí dva grafy. Vstupní signály a konvoluci vstupních 

signálů. 

V sekci korelace máme k dispozici tři grafy: vstupní signály, kříţová korelace a 

autokorelace signálu č. 1, nebo č. 2. Dva vstupní signály jsou dále porovnávaný podle 

korelačního koeficientu r.  

Při volbě operace FFT máme moţnost pracovat se dvěma signály a provádět 

operace typu sčítání nebo odčítání. Výsledek je zobrazen v grafu součet nebo rozdíl 

dvou signálů. Následně se provádí operace pro zjištění amplitudového, výkonového a 

fázového spektra. Další moţností je pouţít průměrování výsledku pro amplitudové nebo 

výkonové spektrum v nastavení průměrování, provádět restart průměrování při případné 

změně typu vstupního signálu, volit typ průměrování a jejich počet. Následující 

moţnosti je volba zobrazovacího okna, zobrazení grafů v dB nebo u fázového spektra 

zobrazení ve stupních, případně zobrazení celé rozbalené fáze signálu. 

Poslední záloţka provádí výpočet harmonického zkreslení (total harmonic 

distortion). Vstupní signál je opět zobrazen ve dvou grafech, kde je zobrazeno i jeho 

amplitudové spektrum, které zobrazuje signál bez pouţitého okna, kde vidíme, zdali 

signál obsahuje vyšší harmonické sloţky. Následně pomocí číselných zobrazení máme 

přehled o velikosti harmonického zkreslení pomocí dvou metod výpočtu a velikosti 

SINAD. Informativně je zobrazena velikost základní frekvence. Nastavit můţeme číslo 

harmonické sloţky (zobrazí se nám poté její velikost), číslo nejvyšší uvaţované 

harmonické sloţky a typ vstupního signálu (signál č. 1, č. 2). 
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7.2.2 Ukládání a čtení ze soboru 

Během chodu programu můţeme kdykoliv začít ukládat do souboru a to: simulované 

signály, načítané průběhy pomocí karty a také načítaný soubor z karty. Před začátkem 

ukládání musíme vytvořit prázdný souboru s názvem a příponou LVM, k tomu soboru 

poté najdeme cestu poklepáním na ţlutou sloţku. Pokud je jiţ nastavena sloţka pro 

ukládání souboru stiskneme tlačítko ukládání do soboru, které nám signalizuje aktuální 

stav. Při ukládání se zároveň rozsvítí zelená kontrolka. Máme také moţnost přiloţit 

k souboru komentář, který bude zobrazen u načítání z karty. 

 

 
Obrázek 7.4: Nastavení zápisu do souboru 

 

Načítání ze souboru probíhá zvolením cesty k jiţ vytvořenému souboru s příponou 

LVM, poklepáním opět na ţlutou sloţku. V praktické části byli naměřený programem 

pro sběr a zpracování data v laboratoři. Soubory s naměřenými daty se nacházejí na 

přiloţeném CD. Pro názornou ukázku funkcí je tedy moţné jejich zpětné zobrazení. 

 

 
Obrázek 7.5: Nastavení čtení ze souboru 
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7.3 Popis konstrukce částí programu 

Výběr a popis nejdůleţitějších částí programu pro vytvoření virtuálního přístroje 

v programu LabVIEW společně s ukázkou zpravování dat. Celý program se nachází 

v Project Explorer s názvem xkroli01.lvproj, který sjednocuje všechny podprogramy 

(SubVIs), které jsou zabaleny v knihovně xkroli01.llb. Díky tomu můţeme přehledně 

pracovat s podprogramy na jednom místě. Program je uloţen pod názvem hlavni.vi. 

 

 
Obrázek 7.6: Project Explorer 

 

7.3.1 Volba signálů 

Prvek z panelu je zastoupen tzv. terminálem skalárního rozměru typu 32-bit/8-bit signed 

integer, zde patřící řídícímu prvku pro nastavování frekvence, amplitudy, fáze, offsetu a 

typu generovaného signálu. 

Pomocí case struktury, volíme poţadovaný typ signálu. Na výběr máme 

ze sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového a pilového tvaru signálu. Simulování 

signálu je umístěno pro zpřehlednění v SubVI generace.vi (podprogram). 

 

 
Obrázek 7.7: Volba signálu 
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Ke generaci signálu byl pouţit prvek ze sloţky Signal processing -> Waveform 

Generation. Zde se nachází základní knihovna, bloků jiţ vytvořených pro generování 

různých druhu signálů. 

 

 
Obrázek 7.8: Generování sinusového průběhu 

 

Výsledek dvou takto nasimulovaných sinusových signálů z virtuálního přístroje 

(Front panel) zobrazuje obrázek 7.9, kdy signál č. 1 má frekvenci 5 Hz a signál č. 2 

frekvenci 10 Hz. Oba signály mají amplitudu 5 V a nulový posun. 

 

 

Obrázek 7.9: Příklad dvou vygenerovaných signálů 

 

Další moţnosti generování signálu je přidáni bílého šumu přičtením jiţ k našemu 

vygenerovanému signálu. Opět umístěno pro zpřehlednění v SubVI zasum.vi. 

 

 

 
Obrázek 7.10: Zapnutí šumu 
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7.3.2 Získávání dat pomocí měřicí karty 

Uţivatel má moţnost zvolit vzorkovací rychlost kanálu, počet vzorků na kanál a typ 

zapojení RSE nebo diferenciální viz kapitola 6.1. Před spuštěním programu je potřeba 

ještě nastavit, na které vstupy karty byly připojeny vstupní signály. Pro změnu kanálu 

nebo typu zapojení je potřeba program zastavit a opět spustit. Pokud by karta nesnímala 

vstupní signály, provedeme její odpojení a znovu připojení k PC. Karta čte vzorky 

v modu Continuous Samples kdy ve výchozím stavu rychlostí 1 kHz navzorkuje 1000 

vzorku, které dále program zpracuje. Rozsahy obou voltových vstupů jsou pevně 

nastaveny na maximální hodnotu a to ±10V. 

 

 
Obrázek 7.11: Nastavení snímání signálů pomocí karty 

 

K získávání dat z měřící karty byly pouţity Low-level VIs s knihovny Data 

Aqusition, které umoţnují nastavení některých kroků bez potřeby opětovné konfigurace 

při přenosu karty na jiné PC jako je tomu u High-level DAQ Assistant.  

 

 
Obrázek 7.12: Čtení dat pomocí měřicí karty – konfigurace 
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Low-level VIs byly pro zpřehlednění programu umístěny do SubVI karta, dále pak 

signály vstupuje do case struktury, viz obrazek 7.17 (2.) níţe. Po konfiguraci vstupních 

kanálů jiţ konfigurace (task) vstupuje do DAQmx Read v case struktuře, který čte 

vzorky s nakonfigurovaných kanálů s nastavením Analog 1D Wfm NChan NSamp – čte 

n vzorku s n kanálu. Po přečtení jsou data s karty dále tokem dat předána k dalšímu 

zpracování a to ve formátu 1D pole průběhů, kde kaţdý prvek pole odpovídá kanálu. 

Pořadí kanálů v poli odpovídá pořadí, ve které jsme je přidali. 

 

 
Obrázek 7.13: Čtení dat pomocí měřicí karty 

 

K získání průběhu z pole průběhů slouţí Index Waveform Array VI, kde indexem 

určíme buď první nebo druhý průběh z 1D pole průběhů. 

 

 
Obrázek 7.14: Získání průběhu z 1D pole 

 

7.3.3 Ukládání a načítání dat ze souboru 

Pro ukládání a načítání dat ze souboru byly vyuţité jiţ vytvořené expresní funkce 

s knihovny: Programming -> File I/O. Zápis do souboru nastaven s parametry: pokud 

existuje jiţ soubor, přepíše se. Soubor bude uloţen ve formátu LVM s jednou úvodní 

hlavičkou, který lze zároveň přečíst v textovém editoru. Při běhu programu zadáme 

název souboru pro ukládání (Filename), případně napíšeme komentář k ukládaným 

datům (Comment). Následně povolíme ukládání do souboru. Jako signalizace ukládání 

dat slouţí výstup - ukládám data (Saving Data). 

 
Obrázek 7.15: Zápis do souboru 
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Načítání ze souboru je nastaveno na stejný formát jako ukládání a to LVM. 

Z funkce čtení ze souboru je vyuţit výstup konec souboru (EOF?) a je přiveden na 

Reset čtení ze souboru. Čtený signál je tedy zobrazován pořád dokola. Při běhu 

programu opět volíme název (Filename). Při čtení souboru je zároveň zobrazován 

komentář, pokud je uloţen (Comment). Viz obrázek 7.16 (3.), který znázorňuje umístění 

v programu. 

 

 
Obrázek 7.16: Načítání ze souboru 

 

Celkové zapojení struktury case s třemi moţnostmi, kde volíme simulaci signálu 

pomocí LabVIEW (1.), načítání signálů pomocí připojené karty (2.) nebo čtení jiţ 

uloţeného signálu ze souboru (3.). Volba typu case struktury závisí na poţadavku 

s front panelu programu. Výstup z case struktury je připojen na signál č. 1 a signál č. 2, 

následně pak zpracován. 

 

 

Obrázek 7.17: Generování, čtení pomocí karty a načítání signálů ze souboru 
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7.3.4 Konvoluce 

Pomocí jiţ vytvořené funkce (Get Waveform Components) je odstraněna ze signálu 

časová sloţka a do bloku konvoluce vstupuje pouze sloţka amplitudy. Blok počítá 

konvoluci vstupních sekvencí kde x je první vstupní sekvence signálu č. 1 a y druhá 

vstupní sekvence signálu č. 2. Výpočet je prováděn podle teorie diskrétní konvoluce. 

Počítání konvoluce je pomocí přímé metody lineární konvoluce viz [7]. Blok k výpočtu 

konvoluce nalezneme v knihovně Signál Processing -> Signál Operation. 

 

 
Obrázek 7.18: Realizace konvoluce 

 

Výsledná konvoluce na základě vstupních signálů s obrázku 7.9. LabVIEW 

provádí indexaci pole, vzhledem k tomu, dostáváme posun o N-1 vzorků doprava, τ0 se 

tedy nachází uprostřed obrázku a tedy na 999 vzorku. 

 

 
Obrázek 7.19: Konvoluce dvou vstupních signálů 
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7.3.5 Korelace 

V první části zobrazujeme dva vstupní signály, poté provádíme zjištění podobnosti mezi 

dvěma vstupními signály pomocí korelačního koeficientu neboli Pearsonova 

korelačního koeficientu. Následují bloky pro výpočet kříţové korelace a autokorelace, 

viz teorie korelační funkce v kapitole č. 2. Bloky pro výpočet korelačního koeficientu, 

kříţové a autokorelace jsou k nalezení v knihovně Signál Processing -> Signál 

Operation. Opět je zde odstraněna ze signálu časová sloţka a do bloků vstupuje pouze 

sloţka amplitudy. Před vstupem do autokorelace bylo opět vytvořeno SubVI (volba.vi) 

pro volbu zobrazení autokorelace signálu č. 1 nebo signálu č. 2. 

 

 
Obrázek 7.20: Korelační analýza 

 

Výsledná korelace na základě vstupních signálů z obrázku 7.9. LabVIEW také zde 

provádí indexaci pole s posunem o N-1 vzorků doprava jako u konvoluce. Korelace a 

konvoluce jsou z hlediska výpočetní sloţitosti ekvivalentní, konvoluce se liší 

stranově (horizontálně) převráceným filtrem. 

 

 
Obrázek 7.21: Korelace dvou vstupních signálů 
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7.3.6 Rychlá Fourierova transformace 

Pro vyhodnocování amplitudového, fázového a výkonového spektra signálu byly 

vyuţity bloky z knihovny Signal Procesing -> Waveform Measurements, výsledek je 

přehledně zobrazen do čtyř grafů: součet nebo rozdíl dvou signálu, amplitudové 

spektrum, fázové spektrum a výkonové spektrum viz příloha: celkové zobrazení 

předního panelu. 

Ke konstrukci byly vyuţity vstupy do bloků: vstup signálu v časové oblasti (time 

signal), moţnost volby okna (window), přepínání zobrazení v dB (view). Parametry 

průměrování (averaging parameters) umoţňují nastavit typ průměrování, typ váţení 

průměru a jejich počet. Jako výstupy byly vyuţity: amplitudové spektrum (magnitude), 

fázové spektrum (phase), výkonové spektrum (power spektrum), signalizace dokončení 

průměrování (averages done) a počet provedených průměrování (avarages completed). 

Rozbalení fáze (unwrap phase) určuje, zda se má fáze rozbalit. Rozbalení 

eliminuje nespojitosti, které mají absolutní hodnotu větší neţ π. Při určité frekvenci 

přesahuje signál hranice -π a +π. Vypočtenou fázi je proto potřeba rozbalit. Výchozí 

hodnota je nastavená na „vypnuto“ a fáze není rozbalená.  Převod na stupně (convert to 

degree) – určuje zdali, výsledná fáze má být zobrazena v radiánech nebo ve stupních, 

výchozí hodnota je zobrazení v radiánech. 

Celkové schémá frekvenční analýzy je zobrazeno v příloze a to obrázek: celkové 

zobrazení blokového diagramu. 

 

 

 
Obrázek 7.22: Amplitudové, fázové a výkonové spektrum bloky 
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7.3.7 Harmonické zkreslení 

Ke konstrukci měření harmonického zkreslení byly vyuţity bloky z knihovny Signal 

Procesing -> Waveform Measurements. Pouţité výstupy s VI bloku: Celkové 

harmonické zkreslení (THD – Total harmonic distortion) – udává věrnost 

zpracovávaného signálu neboli naměřené harmonické zkreslení aţ do nejvyšší 

harmonické sloţky. Jedná se o poměr součtu střední hodnoty napětí všech 

harmonických sloţek k výkonu základní harmonické sloţky. Pro výpočet v % je nutno 

hodnotu THD vynásobit 100, označuje se téţ symbolem K1. Celkové harmonické 

zkreslení + šum (THD plus noise) – obsahuje celkové změřené zkreslení spolu se 

šumem, pro výpočet v % je nutno hodnotu vynásobit taktéţ hodnotou 100. Vstupující 

signál (signal in) – v časové oblasti. Nejvyšší harmonická frekvence (highest harmonic) 

– určuje velikost maximální vypočítávané harmonické sloţky při výpočtu zkreslení. 

Nalezená základní harmonická frekvence (detected fundamental frequency) – zjištění 

pomocí prohledávání frekvenční oblasti, všechny harmonické sloţky jsou hledány 

v celočíselném násobku základní frekvence. Funkce SINAD (dB) vrací měřený signál 

spolu se šumem a zkreslením, je definován v dB jako poměr energie RMS signálu k 

energii RMS základního signálu. Číslo harmonické sloţky (harmonic number) – 

základní = 1, ve front panelu je poté k dispozici výběr specifické harmonické sloţky 

pro měření. 

Pomocí vytvořeno SubVI (volba.vi) lze přepínat mezi harmonickou analýzou 

signálu č. 1 a signálu č. 2. 

 

 

Obrázek 7.23: Celkové schéma zjištění harmonického zkreslení 
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8 VÝSLEDKY MĚŘENÍ V LABORATOŘI 

Všechny naměřené hodnoty v laboratoři byly uloţeny a jsou k dispozici, viz příloha. 

U kaţdého souboru je při otevření zobrazen popis o jaké vstupní signály se jedná. 

8.1 Korelační koeficient 

Signal z generátoru Agilent 33220A o amplitudě 30 mV a frekvenci 100 Hz vstupoval 

do laboratorního přípravku, který přidává k signálu šum a tím zkresluje signál. Vedlejší 

vlastnosti přípravku je posunutí fáze a zvětšení výstupního napětí. Signál č. 1 

z laboratorního přípravku byl přiváděn na vstup AI0 a nezašuměny signál č. 2 na vstup 

AI1. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu viz kapitola 2.6, byl zjištěn záporný 

lineární vztah, coţ znamená, ţe vstupní signály jsou navzájem korelované (mají mezi 

sebou fázový posuv).  

Rozlišení karty při zapojení RSE je 11 bitů, to znamená 2048 kvantizačních 

úrovní. Jedna kvantizační úroveň má tedy rozlišení 4,88 mV. Vstupní signály v řádu 

desítek mV jsou tedy v důsledku kvantizačních úrovní jiţ zkresleny. 

 

 
Obrázek 8.1: Zjištění podobnosti dvou signálů 

 

 

Obrázek 8.2: Schéma zapojení přípravků pro zjištění podobností signálů v laboratoři 

  



 44 

8.2 Harmonické zkreslení 

Připojením AC-AC adaptéru (230V~/9V~) model: MC090A100 v laboratoři ke kartě 

bylo změřeno jeho programem harmonické zkreslení 14,5 %.  Pro kontrolu velikosti 

zkreslení byl pouţit automatický zkresloměr GAD-201G firmy GW Instek, který změřil 

hodnotu zkreslení AC-AC adaptéru 5 %. Rozdíl způsobil maximální vstupní rozsah 

měřicí karty, který má karta ±10 V maximální hodnoty. Na obrázku 8.3 je vidět ořezání 

signálu, který po přepočtu s efektivní hodnoty má velikost 12,73 V. Zjištění základní 

frekvence proběhlo správně a to 50 Hz. Amplituda první harmonické sloţky byla 

změřena 12,11 V. Na amplitudovém spektru jsou názorně vidět další harmonické 

sloţky, které zvyšují zkreslení signálu – signál není čistě sinusový. Konkrétně třetí 

harmonická sloţka s amplitudou 1,66 V a pátá s amplitudou 0,42 V. 

 

 
Obrázek 8.3: Ukázka měření zkreslení adaptéru pomocí měřicí karty 
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9 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována sběru a zpracovávaní dat pomocí programu LabVIEW, 

kde vytváříme tzv. virtuální přístroje – VI, které svým vzhledem a činností jsou 

obdobou skutečných měřicích přístrojů. 

V teoretické část jsme se postupně seznámili se zpracováním analogových signálů, 

jako je konvoluce, korelace, rychlá Fourierova transformace a harmonické zkreslení. 

V praktické části následuje úvod v programovacím jazyku LabVIEW popisující 

měřicí kartu s moţnostmi připojení a nastavením v praktické úloze. Dále je realizován 

program v prostředí programovacího jazyka LabVIEW pro zpracování signálů 

v digitální formě, kde signály jsou generované programem, čtené ze souboru nebo 

získávané měřicí kartou NI USB-6008. V programu vybíráme funkci, kterou budeme 

zpracovávat signály. Výsledky prováděných funkcí jsou zobrazeny v grafech, případně 

numericky. 

Prakticky byly výsledné signály naměřené v laboratoři za pomocí měřicí karty NI 

USB-6008 s připojením generátoru, zkresloměru nebo měření síťového adaptéru AC-

AC. Naměřené vstupní signály byly uloţeny do souboru a je moţné jejich zpětné 

zobrazení. Zde vytvořený program můţe slouţit jako praktická ukázka konvoluce, 

korelace, FFT a harmonického zkreslení. 

Vlastnosti karty nedovolují měřit signály s větší frekvencí neţ 500 Hz. Při měření 

dvou signálů najednou vznikal fázový posun mezi vstupy karty, coţ je tvořeno 

vzorkováním karty. Dále vstupní signály v řádu desítek mV jsou v důsledku 

kvantizačních úrovní zkreslovány. 

Vytvořený program byl zkontrolován pomocí NI VI Analyzer pro minimalizaci 

chyb a zpřehlednění programu. K tomu také slouţí vytvořené vnitřní SubVI bloky. 

Výsledný program obsahuje tedy více VI podprogramů, které jsou uloţený do 

LabVIEW knihovny s příponou LLB. 

Cílem práce je ukázat, jak efektivně zpracovávat data pomocí LabVIEW 

vytvořením tzv. virtuálního přístroje, který je svým vzhledem podobný skutečným 

měřicím přístrojům jako je osciloskop a multimetr. 

Moţnosti rozšíření práce vidím v odladění aplikace a vygenerování souboru 

s příponou EXE, který by umoţňoval předvést aplikace i na PC, kde LabVIEW není 

naistalován. Předvedli by se tedy ukázkově funkce zpracovávaní signálů, dále moţnost 

ukládání: volit buď časově neomezený průběh, nebo zpracování konkrétního počtu 

vzorku. Na závěr vytvoření porovnání zpracování signálu pomocí FFT bloku 

v LabVIEW a funkce FFT podle teorie napsané v mathscriptu s ukázkou porovnání 

rychlostí výpočtu. 

Program je vytvořen ve verzi LabVIEW 9.0, která mi byla dodána k vytvoření 

bakalářské práce. Jiţ vytvořený program funguje v novějších dostupných verzích. 
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11 SEZNAM PŘÍLOH 

Celkový pohled na blokový diagram a front panel 

Obsah přiloţeného CD: 

- program v LabVIEW (xkroli.lvproj, xkroli01.llb) 

- soubory s naměřenými daty v laboratoři 

- bakalářská práce ve formátu PDF 
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Obrázek 11.1: Celkové zobrazení blokového diagramu 
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Obrázek 11.2: Celkové zobrazení předního panelu 


