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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá měřicím zařízením USB 6008. Na začátku se popisují 

vlastnosti zařízení, mezi které patří počty kanálů, rychlosti, přesnosti. Poté se rozebírá 

vhodné programovací prostředí, jako je MS Visual, C++, CVI a LabView. Jako 

nejvhodnější programovací prostředí jsem si vybral LabView. Výstupem práce bude 

program, jenţ umí generovat a snímat analogový signál, zobrazovat jej do grafu, 

simulovat soustavu 1. řádu.  
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with measuring device USB 6008.  This thesis describes at 

the beginning properties of measuring device like count of channel, speed, accuraccy. 

Next chapter concerns with programming environment like MS Visual C++, CVI and 

LabView. The most suitable programming environment was chosen Labview. The 

result of this thesis is programm that can read and write analog samples, display signals 

in Chart, simulate first order dynamic system.  
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1 ÚVOD 

V dnešní době se nejvíce dat zpracovává za pomoci osobních počítačů kvůli velikosti 

jejich operační paměti, rychlosti zpracování informací, ceně a také dostupnosti.  Další 

výhodou se bere interaktivní zpracování na monitoru. Tento fakt vedl k rozvoji 

externích zařízení (subsystémů) připojitelných k PC přes standardizované rozhraní, ať 

uţ přes klasické USB, sériovou linku, Ethernet nebo PCI-E kartu.  

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit program pro PC, jenţ bude komunikovat 

s měřicí kartou USB 6008 od National Instrument přes rozhraní USB 2.0. Měřicí karta 

má k dispozici aţ osm vstupních analogovách kanálů a dva výstupní, veškeré další 

vlastnosti USB 6008 jsou uvedeny v kapitole 2. Program má být navrţen tak, aby měl 

moţnost vyuţívat veškeré analogové kanály najednou, tedy generování i snímání, a to 

pokud moţno v reálném čase.  

Budou zde rozebírány jednotlivé programovací prosředí pro zařízení. Pro zajímavost 

je zde bude uvedeno generování napětí na výstupu pomocí Simulinku. National 

Instrument nabízí programovací prostředí LabView určené přímo pro zařízení jako je 

USB 6008. LabView nemá klasickou textovou syntax, ale grafickou, a tak zde bude  

zhruba nastíněno, jakým způsobem se v LabView pracuje. Budou zde popsány grafické 

bloky komunikující s měřicí kartou, jakým způsobem se generuje spustitelný soubor. 

Jelikoţ program mohl být vytvořen i v jiném programovacím prostředí jako je Visual 

C++, bude na konci porovnání výhod a nevýhod LabView a Visual C++ z vlastního 

pohledu.  

Pro generování signálu budou navrţeny tři druhy signálu – sinusový, obdélníkový a 

pilovitý. Pro vytvoření vzorků sinusového signálu se vyuţije implementovaná funkce od 

LabView, zbylé dvě budou naprogramovány pomocí vlastních funkcí. Program bude 

mít moţnost generování náhodného šumu, a tak jedna kapitola bude určena generování 

šumu – jakým způsobem se generuje v LabView, typ šumu.  

Měřicí karta díky dvou analogových výstupů můţe simulovat aţ dvě soustavy, které 

mají saturaci. Bude zde odvozen algoritmus pro simulaci soustavy 1. řádu. Získané 

rovnice z uvedené literatury jsou určeny pro spojité soustavy, a tak zde bude ukazán 

převod ze spojité soustavy na diskrétní.  

Program bude nakonec odzkoušen pomocí dvou propojených USB 6008 a dvou PC. 

Vzhled programu a  jeho testování je patrné z příloh. Program bude nakonec 

ohodnocen, co se týče časové nepřesnosti generování a snímání vzorků.  

Zavěrečná kapitola naznačuje přínos bakalářské práce a hlavně, jakým způsobem 

bude navazovat inţenýrská práce. 

Měřicí karta bude slouţit pro výukové účely v laboratořích, kde bude propojena 

s laboratorním systémem I51.  
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2 MĚŘICÍ KARTA USB 6008 

2.1 Vlastnosti 

Zařízení sčítá dohromady 32 vstupně výstupních linek, tedy 16 linek na jedné i druhé 

straně, kdy levá strana pracuje s analogovými signály a pravá s digitálními. Následující 

popis analogových a digitálních linek jsou přehledně uvedeny v Tabulka 1: Rozmístění 

analogových (vlevo) a digitálních (vpravo) linek . Jednotlivé parametry se dočteme z 

katalogu USB 6008 na webových stránkách výrobce ni.com, viz [5]. 

 

 Obrázek 1: USB 6008  ([10]) 

 

 

Obrázek 2: Blokové schéma USB 6008 ([5]) 
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2.2 Analogové linky 

Z katalogu vyplývá, ţe karta je schopna na dvou analogových výstupních kanálech 

(A00, A01) generovat napětí od 0 do 5V a to se vzorkovací frekvencí 150 S/s.  Výrobce 

udává maximální výkon na jednom výstupu 5mA a na obou současně 10mA, coţ je 

maximální výkon 25mW na jeden výstupní kanál zvlášť, a proto se na výstup připojují 

obvody s nízkým odběrem energie. Analogových vstupů máme mnohem více neţ 

výstupů. Počet záleţí na tom, zda máme vstupní linky zapojené v reţimu SE (vůči zemi) 

nebo DIFF (diferenciální zapojení). Velikost vstupního signálu se můţe pohybovat 

v rozmezí od -10V do +10V. V reţimu SE se můţe připojit aţ 8 vstupních signálu a 

v reţimu DIFF 4 vstupní signály.  

Maximální vzorkovací frekvence zabudovaného AD převodníku se udává 10 kS/s, 

pro měření více kanálu současně se přepíná analogový multiplexor, takţe při pouţití 

všech vstupních kanálů je maximální vzorkovací frekvence na jeden kanál 1250 S/s.  

V porovnání s ostatními zařízeními od NI se jedná o poměrně malou vzorkovací 

periodu, neboť některé karty dosahuji aţ o několik řádů rychlejší vzorkovací periodu. 

Ale tyto zařízení stojí podstatně větší finanční obnos, a proto na účel této bakalářské 

práce bohatě postačí vlastnosti USB 6008.  

2.3 Digitální linky 

USB 6008 sčítá dohromady 2 porty digitálního signálu, kde jeden port má 8 bitů a 

druhý port 4 bity. Jednotlivé porty můţou být pouţity jako vstupy i výstupy, záleţí na 

nastavení softwaru. Jednotlivé linky pracuji na napětích 0 a 5V. Karta obsahuje i linku 

pro čítačku, ale tato problematika se netýká této práce, a proto se tím nebudeme dále 

zabývat. 
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       Tabulka 1: Rozmístění analogových (vlevo) a digitálních (vpravo) linek ([5]) 

 

 

2.4 AD převodník 

Z blokového schématu na Obrázek 2 vyplývá, ţe USB 6008 má naimplementovaný 

jeden aproximační AD převodník.  

Celý převod začíná bitem MSB a uzavírá se bitem LSB. V prvním cyklu se první 

hodnota MSB aproximačního registru nastaví na jedničku, zbytek jsou samé nuly. Tento 

registr se převede na DA převodník, kde máme nastavené Uref. Takţe pokud máme 

první bit 1 a další bity 0, tak na výstupu AD převodníku se zobrazí hodnota Uref/2. 

Komparátor porovná výstupní napětí z AD převodníku s měřeným napětím a vrátí 0 

nebo 1. Tato hodnota se zapíše do aproximačního registru. V dalším kroku se nastaví 

méně významější bit na 1, takţe na vstupu DA převodníku můţe být 110000000000 

nebo 010000000000. Takto se pokračuje aţ k LSB. Jelikoţ se 12 krát pouţívá vstupní 

napětí, tak buď na vstupu musí být vzorkovací obvod nebo stejný signál po celou dobu 

převodu, neboť by jinak vznikaly chyby. Další nevýhoda se uvaţuje rychlost 

převodníku oproti paralelnímu komparačnímu A/D převodníku. Tento aproximační AD 

převodník má však daleko méně součástek, u Paralelního A/D převodníku by se muselo 

totiţ pouţít 212-1 komparátorů, coţ po vypočtení činí 4095 komparátorů.  

Aby se mohly snímat signály z více kanálů současně (nemyšleno, ţe AD převodník 

zpracovává signály ze dvou kanálů ve stejném okamţiku, ale co ob-vzorek), před 

komparátorem se nachází ještě multiplexor, který přepíná mezi jednotlivými kanály.  
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Obrázek 3: Paralelní AD převodník s dekodérem ([1) 

 
Obrázek 4: Aproximační AD převodník ([1) 

2.4.1 Chyba způsobená AD převodníkem 

Podle toho, jak se nastaví softwarově rozmezí měřeného napětí, mohou být výstupní 

data více či méně nepřesné. Pokud je převodník nastavený od 0 od 5V, tak chyba 

nepřesnosti je dána     
 

  
, kde n znamená počet bitů převodníku, tedy 12 a nepřesnost 

by se tedy rovnala 5
 

   
 = 0.00122 V. Pokud se tedy správně nastaví rozsah, tak by se 

měla chyba minimalizovat.  
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2.4.2 Chyba způsobená vlivem vnějšího šumu 

I přestoţe na vstup analogového převodníku se přivede zem, tak se naměří s 

nepravidelnou periodou malé napětí, které nemusí být způsobené pouze AD 

převodníkem. Šum vzniká působením vnějšího elektromagnetického pole – mobilní 

signály, kosmické záření, blízkost jiného elektrického obvodu. 

2.5 Knihovna Nidaqmx.h 

Pro komunikaci se zařízením od NI je nutnost knihovny Nidaq.h, která sčítá veškeré 

funkce od nastavení aţ po získávání dat (jenom pro zajímavost - knihovna obsahuje 

okolo 7721 řádků). Programátor nemůţe vyuţít jakoukoliv funkci, protoţe funkce jsou 

určeny pro veškerá zařízení od NI, a tak vyuţitím nesprávné funkce vyvolá program 

chybu. Jaké funkce se mohou aplikovat, se dá zjistit ze vzorových příkladů, které NI 

dodává se softwarem. V programu se musí samozřejmě ošetřit chyby, zda program 

nechce načítat z neexistujícího kanálu nebo zda zařízení je vůbec připojeno apod.   

Na ukázku byla zvolena jedna knihovní funkce pro načtení analogových signálů, 

která se vyuţívá nepřímo i v tomto projektu. 

int32 __CFUNC     DAQmxReadAnalogF64 (TaskHandle taskHandle, int32 
numSampsPerChan, float64 timeout, bool32 fillMode, float64 readArray[], uInt32 
arraySizeInSamps, int32 *sampsPerChanRead, bool32 *reserved); 
Popis vstupních parametrů: 
 TaskHandle obsahuje uživatelské proměnné, např. kanály, ze 
  kterých se mají načítat data 
 numSampsPerChan vzorkovací perioda na jeden kanál 
 timeout čas uplynutí, po kterém funkce vrátí chybu 
  místo dat 
 fillMode určuje, jak budou data ve výsledku uspořádány 
  (buď podle aktuálně načteného signálu, nebo 
  podle kanálu) 
 readArray[] pole, do kterého se uloží data 
 sampsPerChanRead  počet vzorků na všechny kanály  
 *reserved zatím nevyužito 

 

2.6 Oživení USB 6008 

Po prvním připojení  měřicí karty k počítači přes USB se snaţí počítač většinou marně 

najít ovladač, a proto je nezbytné nainstalovat ovladače z přiloţeného CD nebo DVD 

s ovladači. Po instalaci ovladačů začne na zařízení u USB konektoru blikat dioda, coţ 

naznačuje úspěšnou komunikaci s počítačem.  

Jelikoţ se jedná o zařízení typu Plug and play, můţeme po instalaci ovladačů kartu 

připojit k USB a mělo by se zobrazit okno s moţnostmi, kde se po výběru “Run test 

Panels“ (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) zobrazí testovací program, po stisknutí 

tlačítka „run“ by se měl na grafu zobrazit snímaný signál z kanálu ai0 (Obrázek 6). I 
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přesto, ţe nepřivádíme ţádný signál, zaznamenává měřicí karta hodnoty šumu. Také 

musíme připočítat odchylku generovanou přímo v zařízení. 

  

Obrázek 5: Zobrazení nabídky při zapojení 

 zařízení 

Obrázek 6: Okno programu pro otestování  

       funkčnosti zařízení 
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3 VÝBĚR VHODNÉHO 

PROGRAMOVACÍHO PROSTŘEDÍ 

3.1 Microsoft Visual C++ 

Jako jedno z nejpouţívanějších programovacích prostředí se pokládá Microsoft Visual 

C++, proto je i s knihovnou od NI kompatibilní. V Microsoft Visual C++ se 

samozřejmě musí vědět, jaká funkce se vyuţije. Základem programu jsou tři části: 

nastavení parametrů (typ kanálu, rozsah měření), spuštění získávání nebo zapisování dat 

na kartě a nakonec vyhodnocení. Jestliţe dojde během 2. procesu k chybě, program 

vyvolá chybné hlášení, např. počet načtených dat přesahuje počet prvků pole, do něhoţ 

se data zapisují.  

V případě ţe programátor nezná knihovní funkce, nalezne přímo v dokumentech 

Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C veškeré 

zdrojové kódy, jenom je programátor musí částečně upravit pro USB 6008, neboť 

rozsahy napětí na výstup jsou nastaveny od -10V do 10V. Obrovskou nevýhodou tohoto 

programovacího prostředí povaţuji jeho univerzálnost. Funkce pro filtraci signálu a 

funkce pro generování signálu musí programátor buď zkopírovat z jiţ vytvořeného 

zdrojového kódu jiného uţivatele, nebo přímo sám naprogramovat, coţ zabere nějaký 

čas.  

3.2 CVI 

V předchozím programovacím prostředí chyběli funkce pracující se signály, coţ CVI 

samozřejmě zahrnuje. V CVI je moţnost vyzkoušet si vzorové programy a to z nabídky 

Help, Find Examples. Na ukázku byl vybrán program VoltUpdate.prj, jenţ generuje 

stejnosměrný signál na daném kanálu. CVI pracuje se dvěma hlavními okny, kde 

VoltUpdate.uir zobrazuje GUI a VoltUpdate.c obsahuje C kód. Pokud programátor 

poţaduje novou funkci, tak v nabídce Library najde veškeré funkce dostupné v CVI, ať 

uţ se funkce týká grafického rozhraní nebo komunikace s měřicí kartou.  Po stisknutí 

tlačítka na dané knihovní funkce se zobrazí okno, kde se nastavují jednotlivé parametry 

(Obrázek 8). Jestliţe programátor neví, co jaký parametr znamená, stačí stisknout pravé 

tlačítko na příslušný parametr a hned na to se ukáţe nápověda. Tato moţnost velmi 

zvýhodňuje CVI oproti Microsoft Visual. Dole v okně (Obrázek 8) se zobrazuje 

vygenerovaná funkce, která se musí zkopírovat do příslušné části v souboru .c, v našem 

případě VoltUpdate.c. Opět jsou veškeré vzorové příklady vytvořené pro všechna 

zařízení od NI, coţ se dá zjistit z Obrázek 9, kde  je rozsah nastaven od -10V do 10V, a 

tak by se hodnoty před spuštěním měly změnit od 0 do 5V a to dvojím kliknutím na 
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příslušnou komponentu s hodnotou a následnou editací. Editovat se musí i rozsah 

ukazatele stupnice. 

 Po spuštění Debug project (zeleně vybarvený trojúhelník na Obrázek 9) se zobrazí 

uţivatelské rozhraní. Po stisknutí tlačítka Generate se vygeneruje na vybraném kanálu 

(Tabulka 1) stejnosměrný signál o velikosti zadané v komponentě Numeric slide vůči 

zemi.   

CVI se z programátorského hlediska jeví jednodušší neţ univerzální Microsoft 

Visual C++ hlavně kvůli velkému mnoţství funkcí pracujících se signály, na druhou 

stranu zde programátor pracuje s „céčkovským“ kódem, coţ se povaţuje za nevýhodu 

v oblasti komfortu programování oproti LabView. CVI uţ se v současné době moc 

nevyvíjí a do budoucna se předpokládá spíše vývoj LabView, které pracuje pouze 

s vývojovým diagramem. Uţ byla vydána verze LabView 2010, CVI má verzi stále 

pouze 2009. 

  Obrázek 7: CVI – okno se zdrojovým kódem 

   Obrázek 8: CVI – okno pro zadávání parametrů 
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       Obrázek 9: Přední panel CVI 

3.3 Simulink 

I kdyţ Simulink od firmy MathWorks není typický programovacím prostředím, ale 

přesto stojí alespoň za zmíňku, protoţe se na něm často vyučuje na vysokých 

technických školách. Po nastudování základních informací o knihovně Data Acquistion 

Toolbox nebude problém vygenerovat jakýkoliv signál nebo naopak jej snímat. 

Podmínkou je nainstalovaný Matlab se Simulinkem a s jiţ uvedenou knihovnou Data 

Acquistion Toolbox. Tento toolbox bohuţel není zatím dostupný pro 64bitový Matlab. 

Jestli je Matlab správně nastavený tak, aby komunikoval se zařízením USB 6008, se 

zjistí napsáním příkazu do příkazové řádky: AI = analoginput('nidaq','Dev1');  

??? Error using ==> analoginput.analoginput  

Error using ==>  

analoginput.analoginput>localCreateAnalogInputObject  

This device is not recognized by the toolbox. However, many times,  

support for new hardware can be added. Visit The Mathworks web site 

and  

search on the name of your device for more information. 
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Pokud se objeví chyba (červené písmo), můţe to znamenat, ţe daná verze Toolboxu 

Data Acquistion neobsahuje data pro zařízení USB 6008. Problém se napraví přidáním 

následujícího kódu na konec do souboru v 
ProgramFiles\MATLAB\toolbox\daq\daq\private\mwnidaqmx.ini 

 

[USB-6008]  

hasAnalogInput = true  

numAIChannels = 8  

hasAnalogOutput = true  

numAOChannels = 2  

maxAOSampleRate = 150,75  

hasDigitalIO = true  

digitalPortSize = 8,4  

digitalPortCap = 4,4  

 

Nakonec musíme spustit Matlab jako správce. Nyní po opětovném napsání jiţ 

zmíněného přikazu do přikazové řádky by neměl Matlab hlásit ţádnou chyba. Pokud 

tedy vše proběhlo bez komplikací, dají se nyní pouţít bloky přímo z knihovny Data 

Acquistion Toolbox. K vygenerování stejnosměrného napětí slouţí blok Analog output 

(Single Sample).  Po vloţení bloku do modelačního schématu se musí ještě nastavit po 

dvojím kliknutí na blok jeho výstupní kanál, kdy nám stačí pouze jeden, proto se ten 

druhý musí odškrtnout, viz Obrázek 10. 

Nyní spuštěním Simulace se na zadaném výstupu objeví definované napětí, v tomto 

případě 1V. Jestliţe by nebyl problém s prvotním nastavováním, dal by se stejnosměrný 

signál na výstupu vygenerovat do jedné minuty pomocí dvou bloků, coţ je z časového 

hlediska důleţité a v dnešní době cenné. Největší nevýhodou Simulinku se pokládá jeho 

cena. Simulink ani nedisponuje mnoţstvím komponenet pro GUI, které jsou důleţité 

pro koncového uţivatele.  

 
      Obrázek 10: Simulink – zadávání vlastností v bloku USB 6008 
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        Obrázek 11: Simulink – model pro generování signálu 

3.4 LabView 

V ţebříčku vhodného programovacího prostředí pro měřicí kartu vyhrálo LabView. 

Nejenom, ţe programátor vytvoří program během chvilky, ale nepotřebuje pracovat 

s céčkovským kódem. Dalším výhodou se pokládá mnoţství funkcí pracující se signály. 

Oproti CVI obsahuje blokové schémata, která po jednoduchém nastavení umí svou 

funkčností operace, jeţ by se v CVI programovali pomocí několika funkcí. Začáteční 

programátoři v LabView se musí nejdříve naučit syntax LabView - pracovat 

s jednotlivými funkčními bloky, které nahrazují klíčové slova v klasickém 

programování C, např. for, if, case. Problematika LabView se popisuje v 

kapitole 4 Labview. 
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4 LABVIEW 

4.1 Úvod 

Jako programové prostředí vyuţívá Labview grafický programovací jazyk “G“ (např. 

Obrázek 13), který jiţ byl vydán firmou Apple Macinthosh v roce 1986.  LabView je 

prvotně určeno pro získání a zpracování naměřených dat z měřicích karet, k řízení a 

regulaci systémů v průmyslové automatizaci. LabView podporuje nejenom Microsoft 

Windows, ale i UNIX, Linux a Mac Os.  LabView má moţnost vyuţití vícejádrových 

procesorů, k tomu ještě nainstalovaná 64 bitová verze rapidně zrychlí běh programu.   

4.2 Seznámení s LabView 

LabView se skládá ze dvou částí: přední panel (Obrázek 18) a blokový diagram 

(Obrázek 17). V předním panelu se vytváří uţivatelské rozhraní a v blokovém diagramu 

se realizují programátorské operace (např. sčítání, odčítání, operace s IO soubory, 

načítání dat ze zařízení). Bloky nacházející se v předním panelu mají svého zástupce 

v blokovém diagramu, kde se získává jeho hodnota nebo naopak zapisuje. Typickým 

příkladem můţe být numeric control. Uţivatel v předním panelu zapíše hodnotu a 

v blokovém diagramu se načte jeho hodnota. Veškeré takto vytvořené programy se 

ukládájí pod koncovkou .vi.  

4.3 Užitečné zkratky 

Oproti jiným programovacím jazykům se v LabView programátor hodně nakliká, takţe 

pouţití zkratek místo klikání můţeme povaţovat v tomto případě za velmi vhodné. 

LabView obsahuje samozřejmě mnohem více zkratek, ale uvedu jenom ty mnou nejvíce 

pouţívané: 

CTRL+E – přepíná mezí předním panelem a blokovým diagramem 

CTRL+T – zobrazí přední panel i blokový diagram na obrazovku v poměru 1:1 

CTRL+F – vyhledávání textu nebo bloku v programu 

CTRL+B – vymazání veškerých chybných drátů 

CTRL+L – zobrazení chyb v programu 

CTRL+“-“ zmenšení písma vybraného textu 

CTRL+“=“zvětšení písma vybraného textu 

CTRL+R - spuštění programu 

CTRL+U – automatické uspořádání bloků a drátů do estetického vzhledu 

CTRL+SHIFT+N – zobrazení/zavření okna navigátoru 
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Mezerník – přepíná mezi dvěma nejpouţívanějšími nástroji v Tools Pallete (posouvání  

   komponenty, natahování drátů mezi bloky. 

 Posunutí vybrané komponenty v daném směru o jeden pixel 

SHIFT +  Posunutí vybrané komponenty v daném směru o více neţ 1 pixel 

CTRL+ otočení kolečkem - pokud je kurzor v bloku Case, změní se zobrazovaná větev 

4.4 Datové typy 

Jednotlivé bloky se v blokovém diagramu propojují dráty, které znázorňují datové toky. 

Kaţdý datový tok můţe být jiného typu (bool, integer, float), a proto kaţdý drát má 

jinou texturu (viz Obrázek 12). Pokud je drát vyveden z bloku z pravé strany, pak se 

tento drát povaţuje za výstupní hodnotu bloku. Pokud zleva, tak se bere daný drát jako 

vstupní parametr o dané hodnotě. 

 

4.5 Vygenerování jednoho vzorku na výstupu USB 6008 

Algoritmus pro vygenerování jednoho vzorku na výstup není nijak těţký. Dle  Obrázek 

13 si můţeme všimnout, ţe pro počáteční nastavení (blok DAQmx Create Virtual 

Channel.vi) stačí minimální a maximální hodnota výstupního napětí, název úlohy a 

konkrétní výstupní kanál od vybraného USB 6008, protoţe můţe být připojeno k PC i 

více zařízení najednou.  Takto vytvořená úloha se musí uloţit do zařízení. K tomu se 

pouţívá blok DAQmx Start TAsk.vi (DAQmx Stop Task.vi vymaţe úlohu ze zařízení). 

Jako parametr na vstup DAQmx Write.vi se zapisuje velikost napětí, v tomto případě 

2V. Blok DAQmx Clear Task.vi deinicializuje celou zadanou úlohu i v počítači, takţe se 

v dalším cyklu můţe opět pouţít stejný název úlohy při inicializaci. Blok DAQmx  

Write.vi je pouţit ve smyčce při generování, takţe při kaţdém vzorku se nemusí 

nastavovat vlastnosti výstupního kanálu. 

Obrázek 12: Přehled vybraných datových typů v prostředí LabView 
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Obrázek 13: Generování signálu na výstupu USB 6008 

4.6 Načtení vzorků ze vstupního kanálu 

Vzorek se dá programově získat více způsoby. Pouţil jsem však jenom jednu metodu, 

kaţdá z nich má své výhody i nevýhody. Obrázky podkapitol 4.6 slouţí jako 

demonstrační, takţe v samotném programu jsou vstupní parametry dynamické dle 

poţadavků uţivatele.   

4.6.1 Využití maximální rychlosti 10 kS/s na jeden kanál 

Pokud dopředu víme, jak dlouho budeme měřit, určitě se vyplatí algoritmus pouţitý na 

Obrázek 14. Některé bloky mají stejnou funkci jako na Obrázek 13. Zde se ale ještě 

nastavuje typ měření: RSE nebo DIFF. V mém programu vyuţívám pouze měření vůči 

zemi, tedy RSE, neboť zařízení v laboratoři pracují s referenčním napětím 0V.  Blok 

DAQmx Timing.vi nastaví frekvenci vzorkování a celkový počet vzorků k měření. 

Z počtu vzorků a frekvence vzorkování můţeme určit celkový čas vzorkování. Tento 

algoritmus je implementován v programu. Časové omezení způsobuje pomalá 

komunikační rychlost přes USB 2.0. Zařízení USB 6008 tedy nejdříve ukládá vzorky do 

svého vnitřního bufferu a poté postupně odesílá přes USB do PC.  

  

Obrázek 14: 1. Moţnost vzorkování na analog. vstupu 
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4.6.2 Nekonečné vzorkování 

Zpočátku jsem tento algoritmus vyuţíval, ale bohuţel jsem zjistil výpočetní náročnost 

tohoto návrhu. Počítač byl vytíţen na maximum, takţe vznikaly mezi vzorky občas 

velké časové mezery. Výpočetní náročnost algoritmu ovlivňovala i obnovování napětí 

na výstupních kanálech. Od tohoto řešení jsem tedy ustoupil. Základem tohoto typu 

vzorkování je získávání kaţdého vzorku zvlášť – program odešle příkaz a zpátky 

dostane jako odpověď pouze jeden vzorek na jeden kanál. Tento způsob komunikace 

zatěţuje i USB. 

 
Obrázek 15: 2. Moţnost vzorkování na analog. vstupu 

4.6.3 Kompromis mezi oběma předchozími možnostmi 

Jako třetí varianta připadala v úvahu kombinace obou předchozích snímání. 

Na  vzorovém Obrázek 16 vidíme nastavení 1000 vzorků s frekvencí 1000 S/s, coţ 

znamená, ţe jeden cyklus změří vzorky za 1s. Cykly se neustále opakují, v tomto 

případě, dokud se nestiskne tlačítko stop. Data se průběţně po 1 s ukládají. Tento 

princip jsem vyzkoušel, problém nastal při přechodu z jednoho cyklu do druhého, kdy 

vznikala časová mezera asi 16 ms, coţ je při vzorkování 150 S/s ztráta asi 2,5 vzorku. 

Takţe jsem tuto metodu nakonec také neaplikoval. 

 

Obrázek 16: 3. Moţnost vzorkování na analog. vstupu 
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4.7 První program 

V následující kapitole se pokusím rozebrat jednoduchý demonstrační program. Popis 

veškerých bloků by přesahoval obsah této bakalářské práce, a tak pro nastudování 

základních bloků odkazuji na zdroje [3]a[4]. Název komponentů v programu 

(Obrázek 17: Blokové schéma ukázkového programu) jsem záměrně neměnil pro 

přehlednější popis. Po spuštění demonstračního programu bychom viděli vzhled jako na 

Obrázek 18. Uţivatel můţe editovat jenom Numeric a Numeric 2, kam uţivatel zapíše 

číslo. Blokový diagram vyhodnocuje, zda násobek těchto dvou čísel se nachází 

v intervalu od -5 do 5, pokud je tato podmínka splněna, tak zelená se dioda Round Led 

rozsvítí, jinak je zhasnutá. Do Numeric 3 se vypíše násobek těchto dvou čísel. Celý 

program se ukončí stisknutím tlačítka stop.   

4.7.1 Stručný popis použitých bloků 

Numeric, Numeric 2 – slouţí k zadávání hodnot od uţivatele (číslo typu float) 

Numeric 3 – má za úkol zobrazit číslo, které se nachází na připojeném drátu 

Formula Node – zde se dá nastavit počet vstupních a výstupních parametrů a  

  jejich název. V tomto bloku se píše v programovacím jazyce C. 

Const 1, const 2  - číselné konstanty 

Greater?, Less? - porovnávající bloky 

And – blok z Boolovy algebry, zjišťuje, zda oba vstupy jsou hodnoty true 

Stop – pokud je tlačítko zmáčknuto, tak se smyčka ukončí a tím i celý program 

While Loop – smyčka typu while, která se ukončí, jakmile se přivede hodnota true 

          na vstup červeného kolečka. „i“ v modrém čtverci 

znázorňuje, o           kolikátý cyklus se jiţ jedná 

 
       Obrázek 17: Blokové schéma ukázkového programu 



 28 

 
       Obrázek 18: Přední panel ukázkového programu 

4.8 SubVi 

Pokud by se celý program vytvářel v jednom souboru, byl by velmi nepřehledný. 

Vyzkoušel jsem nejdříve celý program udělat v jednom souboru, jenomţe se v tom 

člověk špatně orientoval a navíc se výrazně prodlouţila doba kompilace a tím i 

spouštění programu. SubVi funguje podobně jako funkce u jazyka C, tedy můţe i 

nemusí mít vstupně/výstupní parametry. SubVi se vytváří velmi jednoduše, stačí myší 

označit dané bloky v hlavním blokovém diagramu a pak z hlavní nabídky vybrat Edit a 

poté Create SubVi. Tímto se otevře nové SubVi, v hlavním programu se zobrazí pouze 

ikona se vstupy a výstupy. K demonstraci jsem vyuţil program z 4.7, kdy jsem určité 

bloky přesunul do SubVi.vi. 

 

 
       Obrázek 19: Vytvořené SubVi v blokovém diagramu z ukázkového programu 
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        Obrázek 20: Blokový diagram SubVi 

  

4.8.1 Vytvoření parametrů pro SubVi 

Můj navrţený program obsahuje spoustu komponent. SubVi má omezený počet 

vstupních parametrů (28), proto jsem byl nucen pouţívat pole jako parametry.  

K tomuto jsem vyuţil tzv. reference (odkaz). Odkaz na danou komponentu se získá při 

kliknutí pravým tlačítkem myši na danou komponentu a vybráním Create a pak 

Reference. Reference představuje adresu paměti, kde se daná komponenta nachází 

(chová se podobně jako ukazatel). Pokud chceme pozměnit vlastnosti dané 

komponenty, například hodnotu, vezmeme blok property node, kde vybereme vlastnost 

(např. Value – hodnota, poloha komponenty, velikost komponenty) a připojíme drát od 

bloku reference k bloku property node. Vybrané reference se ukládají do struktury 

(cluster), odkud se mohou jednotlivě dle názvu volat pomocí bloku Unbundle by name.  

Názvy bloků a realizace popsaného postupu je zobrazena na Obrázek 21. Všimněme si, 

ţe pouţité bloky Numeric a Round Led mají uvolněné vstup/výstupy, takţe se nemusí 

tahat dráty k jednotlivým blokům přes celý program, coţ značně zpřehlední celé 

programování.   
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       Obrázek 21: Blokový diagram pro ukázku pouţití struktury 

 

4.9 Ošetření chyb 

Během měření, simulace soustavy nebo při jiné činnosti můţe dojít k nečekané chybě. 

Tato chyba můţe například nastat při odpojení zařízení USB 6008 během obnovování 

výstupního kanálu. V blocích programu, kde by mohla nastat chyba, má LabView 

nadefinovanou strukturu Error (ţlutý čerchovaný drát).  

Struktura Error má celkem tři proměnné. Proměnná status ve struktuře Error 

představuje datovou proměnnou typu bool, která má hodnotu true při vzniklé chybě. 

Proměnná code je typu integer a její hodnota reprezentuje kód chyby. Nakonec source 

vybere z předdefinované tabulky chyb chybovou zprávu dle čísla proměnné code. Tyto 

chybové zprávy má LabView definované samozřejmě anglicky, ale tyto texty se dají 

modifikovat dle vlastní potřeby.  Hlášení chyby jsem nepřímo změnil při jejím 

zobrazování uţivateli, jak plyne z Obrázek 23, kde se zobrazí nejdříve vlastní text a 

poté teprve chybová zpráva v angličtině.  

 
       Obrázek 22: Struktura chyby 

Chyba z daného bloku se získá připojením datového drátu k vyhodnocovacímu 

bloku, kde se chyba zpracuje. Z Obrázek 23 vidíme, ţe v bloku DAQmx Create Virtual 

Channel.vi se snaţíme nastavit pro výstupní kanál rozsah napětí od 0 do 10V, coţ je 
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nemoţné, a tudíţ se na výstupním chybovém drátě objeví proměnná obsahující chybu. 

Tuto chybu na vstupu převezme blok DAQmx Start Task.vi, který chybu detekuje 

(Obrázek 24) a nevykoná tak svůj program a chybu přepošle na další blok.  

 
           Obrázek 23: Blokový diagram pracující s chybou 

 

 
          Obrázek 24: Blokový diagram SubVi DAQmx Start Task.vi při chybě na vstupu 

Takovým způsobem se chyba můţe na závěr vyhodnocovat blokem General Error 

Handler, jehoţ jeden výstupní parametr v datovém typu String odešle vysvětlení chyby. 

Uţivateli se nakonec zobrazí zpráva o vzniklé chybě.  Na Obrázek 25 můţeme vidět 

oznámení o chybě po spuštění programu způsobené dle Obrázek 23. 

 

 
       Obrázek 25: Oznámení o chybě 
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Veškeré vytvořené SubVi v programu nedetekují chyby, neboť přivést při rozsáhlém 

projektu ke kaţdému bloku chybový drát je časově náročné a zbytečné. V programu 

jsou detekovány chyby pouze u kritických bloků, které například pracují přímo se 

zařízením USB 6008.  

 

4.10 Vygenerování spustitelného programu EXE 

V laboratořích, ve kterých se bude program pouţívat, není nainstalovaný software 

LabView. Program vygenerovaný v LabView jako EXE není spustitelný, jestliţe na 

daném PC není nainstalovaný LabView RunTime Engine a ovladače k zařízení.  Pro 

instalaci tohoto enginu není potřeba licenčního čísla, a tak se můţe rozkopírovat volně 

na všechny počítače v učebně. Instalační balíček pro běh programu a spustitelná 

aplikace se generují v LabView v horní nabídce pod záloţkou Build Application (EXE) 

from VI (Obrázek 27). Poté se zobrazí okno Project Explorer (Obrázek 26). Na obrázku 

vidíme, pod jakou nabídkou se generuje EXE (vybraný myší). Zde se můţe vytvořit i 

instalační balíček (Installer) obsahující všechny potřebné soubory pro spuštění samotné 

aplikace.  

Při generování instalačních souborů musíme nadefinovat konkrétní soubory nebo 

programy. Mezi tyto soubory určitě patří NI LabView Run – Time Engine 2010, ve 

kterém jsou například obsaţeny matematické funkce. Pří práci se zařízeními je potřeba 

mít nainstalovaný program MAX (Measurement and Automation Studio), jenţ 

identifikuje jednotlivá zařízení. Důleţité jsou bezpochyby ovladače k zařízení USB 

6008 a knihovna NIDAQmx. Po stisknutí Build poţádá program cestu k CD s ovladači a 

poté teprve vygeneruje instalační soubor. Instalační soubory mají velikost zhruba přes 

1 GB 

Obrázek 27: Nabídka pro generování souborů Obrázek 26: Výběr EXE nebo instalátoru 
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       Obrázek 28: Nastavení instalačních souborů 

Při instalaci instalačního souboru ohlásí instalátor chyby, které se mohou bez 

problému ignorovat. Po instalaci je potřeba restartovat PC.  
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5 PROGRAM V LABVIEW 

5.1 Příprava před programováním  

Neţ jsem se pustil do samotného programování, musel jsem si nejdříve rozmyslet, co 

očekávám od finálního programu. Vedoucí bakalářské práce poţadoval, aby byla 

moţnost nastavovat a generovat základní signály včetně náhodného šumu nebo načíst 

z Excelu vlastní data, moţnost vzorkování ze vstupních kanálů a poté uloţení do 

Excelu, moţnost zobrazit více signálů do jednoho grafu pro porovnání. Kromě těchto 

poţadavků jsem vzal za své pocit studenta, který bude s tímto programem muset 

pracovat. Takţe jsem chtěl, aby program byl user - friendly.  Neměl by tedy být příliš 

sofistikovaný. Také jsem zpočátku rozvrhl program takovým způsobem, aby se v něm 

uţivatel velmi rychle zorientoval a nemusel klikat mezi spousty okny, proto jsem celý 

program navrhl do jednoho okna. Ostatní okna se aktivují pouze při upozornění nebo při 

jednoduchém nastavování. Program by měl zaujmout i svým vzhledem, takţe jsem pro 

jednotlivé komponenty volil barvy tak, aby působili moderně, ne však křiklavě.  

Zařízení USB 6008 má omezené vzorkování a obnovování napětí na kanálu, proto 

jsem byl nucen zajistit, aby uţivatel (student) nepoţadoval po zařízení vzorkování větší 

neţ 10 000kS/s na jeden kanál nebo rychlost obnovování kanálu rychlejší neţ 150S/s. 

Také jsem musel ošetřit, aby se za ţádných okolností negenerovalo napětí mimo 0 - 5V.  

Jako další důleţitý faktor pokládám časovou přesnost generování a snímání. Zařízení se 

bude pouţívat na běţném PC, takţe operační systém reálného času nepřipadá k úvaze, a 

tak jsem se snaţil přijít na co nejrychlejší algoritmy popsané v kapitolách 4.6 a 5.3.2.5  

5.2 Pohled na program z uživatelského hlediska 

Nejdříve se pokusím stručně popsat, jak vypadá program ve finální verzi 

z uţivatelského hlediska. Poté následuje 5.3 rozebírající problematiku programování. 

Pořadí jsem určil takto, aby čtenář nejdříve pochopil, co vlastně všechno program 

zvládne. Hlavní program obsahuje celkově 3 hlavní záloţky: jednotlivé kanály, graf, 

simulace soustavy 1. řádu. Záloţka Graf navazuje na Jednotlivé kanály. Simulace 

soustavy 1. řádu je nezávislá na nastavení prvních dvou záloţek.  

5.2.1 Záložka jednotlivé kanály 

V případě ţe je alespoň jeden výstupní a jeden vstupní kanál aktivní, můţeme hlavní 

okno vidět rozdělené na dvě části – spodní: nastavení výstupů, horní: nastavení 

vstupních kanálů (viz Příloha 1). Počet aktivních kanálu se dá změnit kliknutím na 

tlačítko „Nastavit kanály“, kdy se nám zobrazí moţnost nastavení kanálů dle Obrázek 

29. Pokud nebude aktivní ani jeden výstupní kanál, tak se nastavení vstupních signálů 
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dynamicky roztáhne přes celou obrazovku. Platí to i opačně. Dále se budeme zabývat 

nastavením zvlášť výstupních a zvlášť vstupních kanálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 Nastavení výstupních kanálů 

Dle Příloha 1 jsou komponenty rozlišeny od vstupních kanálů modrou barvou. 

Generování libovolného signálu se můţe i nemusí časově omezit. Po skončení 

generování signálu můţe uţivatel určit, zda bude na kanálu nulové napětí nebo zůstane 

napětí posledního vygenerovaného vzorku.  

Šum je opět moţno generovat u libovolného signálu. Šum se generuje 

v definovaných intervalech, jedná se o šum náhodné velikosti, takţe se pohybuje 

v intervalu od minus maximální velikosti po maximální velikost šumu kolem ţádané 

hodnoty na výstupu. 

Vzhled signálu, který bude generován na výstupu, se zobrazuje do grafu (viz Příloha 

2), kde je moţnost zvýšit počet zobrazovaný period. Výstupní kanály se mohou nastavit 

podle vlastních hodnot, které uţivatel vloţí do tabulky (Příloha 2). Uţivatel nemusí 

vkládat data do tabulky ručně, stačí, kdyţ budou uloţena ve správném formátu 

v Excelu. Data musí uloţeny v prvním sešitě. Na prvním řádku můţe být cokoliv – 

např. popis. Samotná data si program bere od 2. řádku a 1. sloupce (sloupec A). 

V prvním sloupci se načítají časové hodnoty a z 2. sloupce napěťové hodnoty. Data 

mohou být jakkoliv obsáhlá. Obrázek 30 představuje názornou ukázku dat připravených 

pro import. Pokud bude při načítání místo číslic nalezen jiný znak, program pro USB 

6008 ho převede automaticky na nulu. Jestliţe nebudou importovány ţádné data nebo 

samé nuly, program upozorní uţivatele a ukáţe mu návod na správný import. Uţivatel 

můţe do tabulky samozřejmě vloţit nevhodná data jako je napětí mimo 0-5V, nebo 

můţe být časový rozdíl mezi dvěma vzorky menší neţ přípustný. Pro zkontrolování 

správných dat slouţí tlačítko „Seřadit dle času a zkontrolovat“. Tohle tlačítko je i 

automaticky stisknuto programem před samotnou simulací, aby nedošlo ke generování 

technicky nerealizovatelného signálu. Hodnoty v tabulce se chápou jako jedna perioda, 

Obrázek 29: Okno pro výběr aktivních kanálů 
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takţe je třeba nastavit i čas mezi periodami. Do tabulky se mohou generovat i náhodné 

hodnoty napětí při zaškrtnuté moţnosti „náhodná čísla“ a stisknutí tlačítka „generuj“. 

Předdefinované signály jsou k dispozici celkem 3 druhy: sinusový (sin), obdélníkový 

(obd) a pilovitý (troj). Kaţdý předdefinovaný signál se můţe jednoduše převést do 

tabulky vlastních hodnot a to pomocí tlačítka „editovat signál“. Kaţdý předdefinovaný 

signál má své specifické nastavování (např. sin - střední hodnota). 

 

5.2.1.2 Nastavení vstupních kanálů 

Po skončení vzorkování vstupních kanálů se zobrazí data do grafu a do tabulky, záleţí 

na vybraném kanálu jako záloţce. V horním menu pod záloţkou Inputs se můţe 

nastavit, zda budou viditelné mříţky v grafu, kurzory nebo tabulka. Šířka grafu se mění 

podle zobrazených komponent. Při zvolení obou kurzorů se zobrazí napěťový a časový 

rozdíl. Data z tabulky se exportují po stisknutí tlačítka Exportovat data. Data se uloţí do 

tabulky určené pro Excel. V tabulce se zároveň uloţí naměřený kanál a čas začátku 

měření.  

 

5.2.2 Záložka Graf 

V záloţce Graf se vykreslují hodnoty vygenerované na výstupu a hodnoty změřené na 

jednotlivých kanálech. Kdyţ daný signál nebyl změřen, neobjeví se v legendě moţnost 

zatrhnutí fajfky pro zobrazení dat daného kanálu. Z Příloha 3 můţeme pod legendou 

vidět komponenty pro práci s grafem. Po stisku levého tlačítku v legendě na daném 

kanálu se rozbalí anglická nabídka s dalšími moţnostmi, kde se můţe změnit barva 

křivky grafu, styl čáry, styl zobrazení jednotlivých bodů. Tuto nabídku jsem nemusel 

vytvářet, jiţ je implementována v LabView, coţ povaţuji za výhodu.  

Obrázek 30: Formát dat v tabulce pro načtení signálu do programu 
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5.2.3 Záložka Simulace soustavy 1. řádu 

Díky dvou výstupních kanálů se mohou simulovat aţ dvě soustavy. Uţivatel určí kanály 

pro vstup a výstup soustavy. Graf znázorňuje historii ţádaných hodnot na vstupu 

soustavy a historii hodnot na výstupu soustavy.  

Kromě zesílení, časové konstanty a počateční hodnoty se musí nastavit před 

simulací i maximální vstupní napětí soustavy, aby program spočítal maximální 

přípustnou  hodnotu zesílení K. Soustava je schopna vygenerovat max. napětí 5 V, takţe 

součin zesílení a maximální hodnoty na vstupu soustavy by se měl pohybovat do 5. 

Pokud uţivatel nastaví maximální moţnou hodnotu napětí na vstupu soustavy 2V, 

zesílení 2,5 a na vstupu soustavy se změří napětí 3V, program ohlásí chybu a ukončí 

simulaci.   

Program také zajišťuje, aby obě soustavy neměli stejné výstupní kanály. Obě 

soustavy mohou mít samozřejmě shodné vstupní kanály.  

 

 

5.3 Pohled na vybrané části programu 

z programátorského hlediska 

5.3.1 Stručný vývojový diagram 

Při inicializaci, tedy po spuštění programu, se resetuji proměnné, nastaví se souřadnice 

komponent, vytvoří se struktury (vstupní kanály, výstupní kanály), zobrazí se pouze 

poţadované komponenty. Poté se program opakuje ve smyčce, dokud ho uţivatel 

neukončí. 

Při nastavování měření se myslí frekvence vzorkování, délka vzorkování, při 

generování druh signálu. Jestliţe dojde během tohoto procesu k chybě, program 

uţivatele upozorní na danou chybu a ukončí generování či měření. Po bezproblémovém 

měření nebo generování se data zobrazí v grafu nebo se mohou uloţit do tabulky 

v Excelu a dále se zpracovat dle poţadavků uţivatele.  

Simulace soustavy po spuštění probíhá neustále, dokud uţivatel simulaci neukončí 

nebo nedojde k chybě. 
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Obrázek 31: Stručný vývojový diagram 

5.3.2 Nastavení a generování výstupního signálu 

5.3.2.1 Struktura  

Z programátorského pohledu má zařízení USB 6008 bohuţel 2 výstupní kanály (pouze 

jeden se programuje mnohem lépe). Jelikoţ jsou oba kanály totoţné, tak je potřeba 

vymyslet algoritmus, který by uměl pracovat s oběma kanály zároveň. První program 

jsem vytvářel pomocí referencí, takţe jsem naprogramoval jenom první kanál. 

V momentě, kdy jsem se chystal zprovoznit 2. kanál, nastal problém. Veškeré reference 

jsem musel jednotlivě nahrazovat, coţ mi připadlo dost neohrabané. Kdyţ byla později 

potřeba změnit či vytvořit část programu pro výstupní kanály, musel se daný kód 

vytvářet či kopírovat dvakrát. Zbytečně narůstala i velikost programu. Vyuţil jsem tedy 

myšlenky popsané v kapitole 4.8.1. Reference veškerých komponent pouţívaných u 

daného kanálu jsem uloţil do struktury (clusteru). Pro představu sem patří komponenty 

typu: způsob generování signálu vybraný uţivatelem (vlastní, předdefinované), délka 
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generování, atd. Do této struktury jsem zaintegroval i pomocné proměnné. Oba kanály 

mají tedy stejnou strukturu, ale jiné vnitřní hodnoty proměnných. Tímto způsobem se 

výrazně zjednodušilo programování SubVi. Na vstup SubVi se tedy přivede struktura 

daného kanálu (out 0, out 1) a na výstupu se objeví tentýţ kanál.  

 Tato struktura se můţe vést v různých SubVi náhodně, pro přehlednost však 

vedu strukturu v programu mezi SubVi sekvenčně podle časového uspořádání, viz 

Obrázek 32. Na Obrázek 33 jsem pro ukázku uvedl jinou moţnost vedení struktury do 

SubVi, tento typ programování povaţuji za velmi nešťastný, protoţe programátor neví, 

zda bude nejdříve vykonán blok Dynamické změny komponent menu.vi nebo 

Generování napěťových hodnot pro předzobrazení.vi.  

 
        Obrázek 32: Přehledné vedení proměnné struktury přes SubVi 

 
       Obrázek 33: Chaotické vedení proměnné typu struktura 

V Menu Outputs.vi se nachází část programu pro změnu poloh jednotlivých 

komponent. Komponenty se chovají dynamicky podle toho, jaké je zrovna současné 

nastavení: jiná poloha při zobrazení všech kanálů, jiná při zobrazení pouze vstupních 

kanálů. Tato část se velmi těţko modifikuje, neboť programátor musí nastavit polohu 

komponenty u kaţdé zvlášť (např. Obrázek 34 změní nastavení polohy komponenty 

Zobrazit počet period 2). U tabulek se navíc mění počet zobrazených řádků pro 

maximální vyuţití volné plochy na obrazovce.  

 
        Obrázek 34: Změna vlastností proměnných struktury (změna polohy komponenty) 
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5.3.2.2 Generování hodnot pro vybraný signál  

Kaţdý nastavený výstupní signál se zobrazuje v grafu před samotným generováním na 

výstup. Z Obrázek 35 vyplývá, ţe k vytvoření sinusových hodnot pro graf stačí SubVi 

Sine Pattern.vi od LabView. Jako parametry nám stačí počet vzorků na periodu a 

velikost amplitudy. Jelikoţ není moţno generovat na kanálu záporné napětí, musí se ke 

kaţdému prvku přičíst střední hodnota nastavená uţivatelem.  

 

 
  Obrázek 35: Generování jedné amplitudy sinusového signálu 

 U pilovitého (trojúhelníkového) signálu se jiţ nedala pouţít funkce z LabView, 

protoţe neumoţňuje nastavení poměru pravé a levé strany s danou amplitudou. Triangle 

pattern.vi sice obsahuje moţnost asymetrie, ale mění tím i velikost amplitudy. 

Z Obrázek 36 zjistíme, ţe k vytvoření vzorků na jednu periodu stačí amplituda, počet 

vzorků a asymetrie. Z toho se vypočítá počet vzorků na sestupnou hranu (po max. 

hodnotu), amplituda se podělila počty vzorků na sestupné hraně a díky tomu se zjistila 

velikost napětí mezi dvěma vzorky, tímto se pak pomocí smyčky vypočítala velikost 

napětí jednotlivých vzorků. Díky asymetrii se zde zaokrouhlují hodnoty a tím pádem 

občas vzniká nechtěný signál, proto se generuje signál pro kaţdé hodnoty zvlášť (1-

50,51-99,100), modifikoval jsem to podle ladění.  

 

         Obrázek 36: Generování 1 amplitudy pilovitého signálu 

Obdélníkový signál pokládám nejjednodušší pro generování jedné amplitudy. K tomu 

nám stačí pouze dva vzorky: maximální a minimální hodnota (Obrázek 37). 
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        Obrázek 37: Generování 1 amplitudy obdélníkového signálu 

5.3.2.3 Kontrola dat z tabulky vlastních hodnot 

Uţivatel můţe do tabulky vloţit jakékoliv znaky, proto je potřeba vţdy před měřením 

zkontrolovat, zda je tabulka uţivatelských dat správně nadefinovaná. Znaky mimo čísla 

se převedou automaticky na nuly. V levém sloupci se dle Obrázek 30 zadávají časy, 

proto SubVi uprava_tabulky_dle_pozadavku.vi nejdříve seřadí tabulku dle časů. 

K tomuto jsem pouţil metodu třídění Bubble sort. V tabulce musí být vţdy časová 

hodnota o velikosti nula, aby program věděl, jaké napětí se má generovat při spuštění 

simulace. Poté se automaticky veškeré hodnoty napětí mimo 0-5V zaokrouhlí na danou 

mez a ukáţe se oznámení o provedené změně. Dole na  Obrázek 38 vidíme 

algoritmus pro zjištění správnosti dat. Proměnná MaxCas má za úkol spočítat veškeré 

vzorky s časy menšími neţ 1/150s. Proměnná ZaporneHodnoty spočítá veškeré záporné 

hodnoty, protoţe není moţné, aby generování signálu začalo v záporném času. Výstupní 

parametr Duplicita obsahuje veškeré stejné časové hodnoty v tabulce. Poté se program 

pomocí komponent Dialog zeptá, zda má být tabulka upravena dle potřeb, po potvrzení 

se smaţou například duplicitní hodnoty. 

Všimněme si na  Obrázek 38 jedné věci, ţe velikost pole se musela zjistit mimo 

blok s C kódem, protoţe daný blok Formula Node nemá ve své syntaxi funkci pro 

zjištění velikosti pole.  

 
  Obrázek 38: Část programu zjišťující správný formát uţivatelských dat v tabulce 
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5.3.2.4 Generování hodnot šumu pro zobrazení 

Šum se generuje pomocí komponenty Random Number. Na výstupu komponenty se 

objevují čísla v rozmezí o nuly do jedné, takţe se hodnota musí ještě upravid dle 

vlastních poţadavků.  

O jaký typ rozloţení náhodného čísla se jedná, určíme z jednoduchého programu, 

jehoţ zdrojový kód můţeme vidět na Obrázek 39. Program vygenuruje 100 000 čísel 

v rozmezí od nuly do jedné, které následně zaokrouhlí na setiny. Poté spočítá veškerá 

čísla, která mají stejnou hodnotu. Z Obrázek 40 můţeme vydedukovat, ţe se jedná o 

rovnoměrné rozloţení náhodného čísla. 

Obrázek 39: Program pro zjištění rozloţení náhodně vygenerovaných hodnot 

 

 

Obrázek 40: Graf znázorňující rovnoměrné rozloţení generovaného čísla 

Šum pro předobrazení se generuje v Generování_sumu_pro_predzobrazení.vi. Na 

vstup tohoto SubVi se můţe přivést jakýkoliv signál, pro ukázku byl vybrán signál na 

Obrázek 41. 

 
       Obrázek 41: Generování šumu  - část 1 
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SubVi generující šum přidá vzorky k signálu s danou periodou a o velikosti 

zadaného předchozího vzorku (mohou vznikat vzorky se stejným časem: Obrázek 42) 

 
      Obrázek 42: Generování šumu – část 2 

Poté se vyfiltrují vzorky, které mají mezi sebou časový rozdíl menší neţ 1/150 s, 

takţe vzorek se stejným časem se vymaţe. Nakonec se kaţdé hodnotě přidá náhodná 

hodnota v rozmezí od minus velikosti šumu po plus velikost šumu. Zobrazený signál 

v grafu se přesně podle toho negeneruje na výstupním kanále uţ jenom z toho principu, 

ţe je to šum. Na Obrázek 43 vidíme výsledný signál s šumem zobrazený v grafu před 

generováním. 

 
       Obrázek 43:  Generování šumu – část 3 

 

5.3.2.5 Generování nastaveného signálu na výstup 

Jestliţe jsou nastavené vlastní (uţivatelské) data, program zkontroluje jejich správnost. 

V SubVi nastaveni_vystupniho _kanalu_DAQMX.vi se nastavují vlastnosti výstupního 

kanálu. Z napěťových hodnot, které budou generovány na výstupu, vypočítá program 

maximální a minimální hodnotu. Díky tomuto se i zpřesní velikost napětí na výstupu – 

čím menší rozsah, tím přesnější.  

Nastavování rozsahu generovaného napětí se můţe nastavovat těsně před 

generováním daného vzorku, problém však nastává při rychlém obnovování kanálu. 

Nastavení kanálu totiţ spotřebuje hodně času – odesílání dat přes USB do zařízení a 

zařízení si to musí ještě zaregistrovat do paměti. Proto se nastaví rozsah jen jednou a to 

před generováním, které se poté opakuje ve smyčce (while loop) dokud nesplní 

podmínky uţivatele (nastavený čas, stisknutí tlačítka stop) nebo nenastane chyba.  
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Problém však nastal v generování vzorků ve správný čas. V LabView existuje 

komponenta s názvem Timed loop, ale ta bohuţel můţe pouze pracovat v celých 

v milisekundách. Náš program potřebuje však generovat vzorky rychlostí 150 Hz = 

6,667ms.  Tento problém jsem vyřešil pomocí komponenty Elapsed Time. Po resetování 

komponenty začne počítat čas aţ s přesností 10 μs. Tato hodnota se ukládá do proměnné 

Elapsed Time, která se pouţívá ve smyčce jako čas od uplynutí začátku simulace.  

Z USB se vidíme, ţe měření, generování a obnovování času má kaţdý svou 

nezávislou smyčku, protoţe LabView dokáţe vyuţívat více jádrové procesory pouze při 

paralelních smyčkách. Při testování se rapidně zrychlil běh programu, neţ kdyţ byly 

všechny algoritmy v jedné smyčce.  

Z koncepčního USB se můţeme vidět, ţe proměnná Elapsed Time se neustále 

obnovuje, aby časy byly pro generování co nejpřesnější. Výhodou tohoto konceptu 

pokládám dobrou časovou přesnost – při odeslání příkazu na USB se okamţitě 

zaznamená čas, takţe dochází k velmi přesnému ukládání časových hodnot. 

Nyní popíšu samotný algoritmus pro generování vzorků. Kaţdý signál má vţdy 

nastavené časy, kdy se bude na výstupu obnovovat napětí. SubVi 

generovani_hodnoty_true_v_danem_case.vi má za úkol zjistit, zda uplynul čas potřebný 

k vygenerování dalšího vzorku. Zde se vyuţívá proměnné Elapsed Time. Pokud bude 

podmínka splněna, tak SubVi ziskani_hodnot_z_napet_pro_vygenerovani_na 

_vystupu.vi zjistí, zda jiţ nemá být konec generování a zároveň vezme danou hodnotu 

z definovaného signálu a přepošle ji SubVi generovani_vzorku_na_vystup.vi. V tomto 

bloku se i ukládají vygenerované hodnoty.  

Jestliţe uţivatel poţaduje šum, pak v bloku 

generovani_hodnoty_true_v_danem_case.vi se zjišťuje, zda uplynul čas pro 

vygenerování hodnoty šumu na výstup. Zároveň program kontroluje, zda do dalšího 

Obrázek 44: Demonstrační obrázek paralelních smyček pro více jádrové procesory 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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uţivatelem zadaného vzorku nezbývá čas menší neţ 1/150 s. Pokud jsou obě podmínky 

splněny, vygeneruje se na výstupu stejné napětí jako zadaný vzorek přičtený o 

náhodnou velikost s maximální velikosti šumu určené uţivatelem.  

Bloky SubVi v obou smyčkách (Obrázek 444) pro oba výstupní signály jsou 

v podstatě stejné kromě názvů. Uvnitř bloků se totiţ pracuje se spousty proměnnými, 

navíc se oba výstupní kanály zpracovávají současně, takţe by se vnitřní proměnné 

měnili náhodně podle aktuálně zpracovávaného kanálu. Řešením by bylo přidání dalších 

proměnných do struktury výstupního kanálu a pozměnění daných SubVi, coţ by zabralo 

spoustu času. Takhle jsem pouze rozkopíroval 3 SubVi a přejmenoval.  

Můţe se stát, ţe by se kvůli nějaké neošetřené chybě mohlo generovat napětí mimo 

definované. Tento problém vyřešil blok těsně před generováním, který zjišťuje, zda jsou 

všechny podmínky splněny, pokud by nebyly, napětí by se zaokrouhlilo na danou mez. 

 

5.3.3 Simulace soustavy prvního řádu 

5.3.3.1 Teoretický popis soustavy 1. řádu 

Soustavu prvního řádu můţe v praxi představovat RC článek s časovou konstantou t = 

RC. Vychází se z rovnice Laplaceova obrazu pro první řád. 

U =  
 

    
 (5.1) 

U … napětí [V] 

K … zesílení [-] 

T … časová konstanta [s] 

 Po malých úpravách se rovnice převede na tvar  

U = 

 

 

  
 

 

. 
(5.2) 

Z Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyplývá, ţe soustava bude mít jeden integrátor. 

Záporná zpětná vazba bude o velikosti 
 

 
, a celkové zesílení soustavy se bude rovnat 

  

 
 . 

Ze (5.2 a ze [8] (str. 28) můţeme sestavit model dle Obrázek 455. Oba modely na 

obrázku jsou totoţné, akorát jiným způsobem vytvořené. Pro ověření rovnosti obou 

soustav z obrázku Obrázek 455 jsem vyuţil Simulink. Po skončení simulace byly 

výstupy soustav na stejný jednotkový skok shodné. Poté jsem musel spojitou soustavu 

převést na diskrétní, neboť počítač pracuje jedině s diskrétními signály.  Pro tento 

převod stačilo změnit spojitý regulátor na diskrétní.   
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Obrázek 45: Model 1. řádu v Simulinku 

5.3.3.2 Realizace soustavy v LabView  

V Příloha 5 můţeme vidět samotnou realizaci diskrétní soustavy v LabView. Obrázek 

vystihuje pouze realizaci soustavy, takţe přebytečné kódy (např. zápis dat do grafu) 

byly vymazány pro lepší čitelnost obrázku. Na začátku simulace je vţdy potřeba 

resetovat integrátor na hodnotu zadanou jako počáteční napětí. Při kaţdém kroku přijde 

na vstup integrátoru aktuální čas časovače Elapsed Time, který měří čas od začátku 

simulace s přesností zhruba 10µs. Integrátor si vţdy ukládá předchozí časovou hodnotu, 

takţe program spočítá čas t1 uplynulý od předchozího kroku. Díky známému času t1 je 

diskrétní integrátor schopen tento čas vynásobit s hodnotou na vstupu integrátoru a 

přičíst k velikosti uloţené v integrátoru.  

Podobným způsobem by se řešili soustavy vyšších řádů, jenom by se celý program 

navýšil o více diskrétních integrátorů. Problém u vyššího řádu je v tom, ţe soustava se 

jiţ můţe rozkmitat do nekonečna, takţe by se mohl objevit poţadavek napětí na výstup 

mimo dovolené meze (0V a 5V). Tento problém by se dal vyřešit saturací 

implementovanou před výstup soustavy.  

Celý algoritmus bylo potřeba optimalizovat na výkon PC. Jelikoţ výstup soustavy 

není schopen obnovovat napětí s frekvencí větší neţ 150 Hz, tak pro naše účely bohatě 

postačuje vzorkování vstupu soustavy s frekvencí 150 Hz. K tomu poslouţil časovač 

timer, který spustí další část programu aţ po jeho uplynutí (viz  Příloha 5, blok 

s hodinkami).  Tento časovač se nastavuje pouze v celých milisekundách, a tak jsem 

nastavil 4 ms, abych měl i časovou rezervu pro výpočet výstupu soustavy. Pro další 

zvýšení výkonu jsem pouţil algoritmus pro vyuţití vícejádrových procesorů podobný na 

Obrázek 444, kde jsem časovač nahradil snímáním kanálu a ukládáním vzorků do 

proměnné Žádaná hodnota. Ţádaná hodnota se obnovuje s periodou 6ms.  
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         Obrázek 46: Simulace soustavy při K = 1, T = 1 U0  =  2,5V 

 
        Obrázek 47: Simulace soustavy při K = 0,5, T = 3s, U0 = 2,5V 

5.4 Otestování programu 

Program by se měl v budoucnu propojit s laboratorním systémem I51 (Obrázek 499). 

Laboratorní systém zatím nemá vytvořený program pro analogové vstup/výstupy, takţe 

dle pokynů vedoucího práce jsem nakonec program testoval pomocí dvou počítačů a 

dvou USB 6008. Program pro USB 6008 je dimenzován pro vstupní napětí od 0 do 

10V, takţe by neměl nastat problém při budoucím propojení s lab. systémem I51. 

Programování lab. systému I51 mají za úkol studenti v laboratořích. 
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5.4.1 Snímání a generování analogového signálu 

Výstupní kanál jednoho zařízení USB 6008 jsem propojil se vstupním kanálem druhého 

zařízení (Obrázek 488). Pro vyzkoušení budeme generovat sinusový signál o frekvenci 

1Hz, kdy rychlost obnovování kanálu byla nastavena na 150 Hz. Signál se generoval 

neustále, aby se signál mohl navzorkovat v libovolném okamţiku. Na druhém zařízení 

jsem nastavil periodu vzorkování 10 KS/s a dobu vzorkování 1s.  

Z Příloha 6: Naměřený sinusový signál na vstupu USB 6008, fvz = 10 kS/s 

 generovaný jiným USB 6008 s f = 150 S/s.Příloha 6 můţeme vidět, ţe 

snímaný sinusový signál začíná od náhodné fáze, neboť není moţné spustit oba procesy 

na počítačích zároveň. Sinusová křivka se zdá zašuměná, ale je to způsobené 

mnoţstvím naměřených bodů, které se zobrazují jako kříţky. Příloha 7 ukazuje detail 

Příloha 6. Na jeden schod by mělo připadat 67 vzorků (10 000/150). Graf změřených 

hodnot z Příloha 7 naznačuje nepřesnost generování signálu, protoţe kaţdý schod má 

trochu jinou časovou šířku. Windows není operační systém reálného času, a tak tuto 

nepřesnost jako programátor neovlivním. 

5.4.2 Zobrazení signálů do jednoho grafu 

K této realizaci jsem mohl opět pouţít obě zařízení, ale pro ukázku jsem pouţil jenom 

jedno zařízení USB 6008, u kterého jsem propojil jeho výstup se vstupem, abych 

předvedl časový rozdíl při snímání a generování signálu na jednom zařízení. Tentokrát 

jsem pro generování nastavil pilovitý signál, opět s frekvencí 150S/s, snímání je 

nastaveno na 10 kS/s. V Příloha 8 vidíme vygenerovaný a snímaný signál. Oba jsou 

totoţné aţ na menší časové rozdíly, jak upozorňuje Příloha 9. Program totiţ uloţí čas, 

kdy odeslal příkaz pro vygenerování signálu, ale kdy se výstupní kanál opravdu obnoví, 

není moţné zjistit.  

Obrázek 49: Laboratorní systém I51 Obrázek 48: Propojení dvou USB 6008 
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5.4.3 Simulace soustavy  

Obě zařízení jsou opět stejně propojena jako na Obrázek 48. Příloha 4 a obrázky 

Obrázek 466 Obrázek 477 presentují odezvy na sinusový signál a jednotkové skoky. 

Tyto odezvy jsem pro jistotu otestoval v Simulinku a výsledky byly totoţné.  
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6 KRITIKA LABVIEW Z VLASTNÍHO 

 POHLEDU 

Před vytvářením samotného projektu jsem si LabView dost vychvaloval, jak se můţeme 

ostatně dočíst z 3.4. Zpočátku vypadalo vše slibně, ale postupem času se ukázaly i 

stinné stránky tohoto programovacího prostředí.  

V polovině rozpracovaného programu začaly najednou mizet bloky v blokovém 

diagramu, jakoby se staly neviditelnými, přitom takovou moţnost LabView nedovoluje. 

V LabView se dá pouze nastavit neviditelnost u objektů v předním panelu. Coţ mi 

připadne záhadné. Dle [6] má s tímto problém více uţivatelů. Tento problém je 

způsoben ze strany developerů. S tímto oříškem se objevil ještě jeden negativní jev a to 

u propojovacích drátů. I přes pouţití funkce Clean Up se tyto dráty vedly úplně mimo 

blokový diagram a vracely se jinde nebo tyto dráty měly volný konec – pravděpodobně 

se jedna polovina drátu stala neviditelná. Nejhorší byl na tom překladač. I přes tyto 

chyby celý program bez problému zkompiloval místo toho, aby nahlásil chybu u 

neviditelných objektů. Jako ukázku zde uvádím Obrázek 50, který zároveň ukazuje, ţe 

dané blokové schéma je spustitelné.  

Nepomohlo ani řešení National Instrument v jiţ uvedeném odkazu, kdy jsem celý 

program přesunul ze souřadnic (-30 000,-10 000) do počátku. Tento problém jsem 

nakonec vyřešil vytvořením úplně nového SubVi, ve kterém jsem vše znovu 

naprogramoval dle původního vzoru. Jednotlivé bloky jsem nemohl klasicky kopírovat, 

neboť se kopírovali i s chybou, navíc spousta bloků nebyla ani viditelná.  

Dalším kamenem úrazu byla rychlost LabView při běhu programu. Jako 

programátor jsem nemohl ovlivňovat zdrojové kódy funkčních bloků. Při odesílání dat 

z výstupního kanálu je potřeba mít co nejrychlejší algoritmus, jenomţe jako 

programátor nevím, jakým způsobem jsou naprogramovány jednotlivé bloky, které 

brzdí běh programu. V klasickém jazyku C++ můţe programátor nahlédnout do jiţ 

vytvořených knihoven na algoritmus, popřípadě jej poupravit nebo vytvořit znovu po 

Obrázek 50: Chyby v LabView – chybějící bloky, nezakončené dráty 
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svém. Příkladem mohou být funkce pro práci s poli. V LabView nevím, zda definované 

bloky pracují s jednosměrně vázaným lineárním seznamem nebo s obousměrně 

vázáným lineárním seznamem nebo jinak.  

Z toho vyplývá, ţe LabView se nehodí pro programátory, kteří chtějí mít zdrojové 

kódy plně pod kontrolou, ale pro programátory, kteří pouze vyţadují vytvořit rychle a 

efektivně jednoduchý program pracující se zařízeními od National Instrument.  Pro 

náročnější aplikace bych LabView nedoporučoval.  

Na další nevýhodu jsem narazil při krokování. Jestliţe jsem napsal rozsáhlejší kód 

v jazyce C ve funkčním bloku Formula Node (např. seřazení tabulky dle 2. sloupce), 

nebylo poté moţné sledovat jednotlivé kroky probíhající uvnitř bloku, jako programátor 

jsem mohl pozorovat pouze změnu hodnot vstupních a výstupních proměnných, coţ 

mnohdy nedostačovalo.  

Jako obrovskou výhodu LabView vidím v propracovaném nápovědním systému. 

Většinu odpovědí na otázky najde programátor na oficiálních stránkách ni.com, kde 

odpovídají na otázky buď lidé přímo od NI, nebo jiní programátoři. I přes zmíněné 

chyby jsem si LabView oblíbil, hlavně, co se týče do jednoduchosti. Microsoft Visual 

C++ je v současné době natolik sloţitý, ţe pouhé vygenerování tabulky zabere pro 

začátečníka dost času, kdeţto v LabView se dá tabulka vytvořit během okamţiku díky 

jednoduchosti.   

Kdybych byl developer LabView, určitě bych LabView hodnotil objektivněji. 

Některá porovnání LabView a klasického C++ jsem uvedl v tabulce Tabulka 2. Celá 

kritika na LabView je popsána z mého pohledu, takţe některé uvedené informace 

nemusí být pravdivé.  

 

Labview C++ 

Rychlé efektivní programování jednoduchých 
aplikací (pohodlnost) 

Veškeré komponenty se musí zvlášť 
programovat (např. zoom v grafu) 

Přímá podpora zařízení od NI - funkční bloky pro 
zařízení jsou jednoduché na pochopení 

I když existuje knihovna NIDAQmx, musí 
se nastudovat parametry funkcí 

Nemožný náhled do již vytvořených zdrojových 
kódů  od NI  

Stažené zdrojové kódy komponent 
možné modifikovat 

Krokování možné pouze v blokovém diagramu 
Lepší sledování průběhu spuštěného 
programu i ve funkcích 

Tabulka 2: Srovnání LabView a C++ 
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7 ZÁVĚR     

V rámci bakalářské práce byly popsány základní vlastnosti zařízení USB 6008, které 

umí snímat a generovat analogový signál. Práce se také zabývá výhodami a nevýhodami 

jednotlivých programovacích prostředí, které nebylo pevně stanoveno. Program pro 

simulaci byl nakonec vytvořen v programovacím jazyce LabView od National 

Instrument. Tento programovací jazyk se velmi osvědčil, co se týče do jednoduchosti a 

účelu této práce.  

Bakalářská popisuje problémy, jenţ vznikaly buď behěm navrhování algoritmů nebo 

při samotné realizaci. Problematika navrhování algoritmů se objevuje například u 

generování šumu. Při spuštění programu vznikaly problémy s výkonem PC, které 

nezvládalo program obsluhovat. Proto zde byli navrţeny algoritmy zohledňující 

rychlost počítače. Program je nakonec navţen pro PC s alespoň dvoujádrovým 

procesorem 1,8 Ghz. Počítače v laboratořích tyto poţadavky splňují. 

Program zvládne vzorkování kanálů aţ s rychlostí 10kS/s, generování signálů na 

výstupních kanálech aţ 150S/s, obojí zároveň, zobrazit veškeré signály do jednoho 

grafu pro porovnání, simulaci soustavy 1. řádu. 

V příloze můţeme vidět finální podobu programu z uţivatelského hlediska. 

Ovládání programu zvládne jakýkoliv uţivatel během krátkého intervalu díky 

přehlednému zobrazení a nastavování. V příloze je také ukázána časová nepřesnost 

generování a snímání vzorků. Vzhledem k účelu, ke kterému je program vytvořen, je 

výsledek více neţ dostačující. 

Programování v LabView mi přineslo jiný styl myšlení při vytváření aplikace. 

Běţný programátor totiţ přemýšlí v textové syntaxi (C,C++, C#, Java), v LabView se 

však programuje výhradně pomocí grafických bloků, které mají vstupní a výstupní 

parametry. Díky této práci jsem blíţe poznal programování v LabView, získávání a 

generování vzorků pomocí zařízení od NI. K LabView se určitě budu vracet při 

programování aplikací komunikujících s periferiemi od NI, ale nejen od nich, neboť 

LabView disponuje funkcemi pro sériové rozhraní, takţe je v něm moţné zpracovávat 

data z vlastního zařízení. 

Na tento projekt hodlám do budoucna navazovat v inţenýrské práci. Aplikaci 

rozšířím o simulace soustav vyšších řádů, simulace PSD regulátorů a jiných regulátorů. 

Pokud bude časový prostor, chtěl bych díky dvěma vstupních a dvěma výstupních 

kanálů implementovat MIMO systém 2. řádu. V budoucí práci plánuji také vymyslet 

úlohy pro studenty jako je například návrh konstant pro PSD regulátor, protoţe tato 

bakalářská práce neobsahuje ţádnou úlohu a ani stručný návod k pouţití programu.  
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