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ABSTRAKT 
 
 Projekt se zabývá tvorbou programu pro automatizované měření. Zahrnuje hlavní 
teoretické rady, ukázky a možnosti při tvorbě programu v jazyce C++. Ukazuje komplikace 
v komunikaci s měřicími přístroji a popis programovacích příkazů. Obsáhlá část je popis 
vytvořeného programu, jeho řešení, struktura s ukázkou algoritmu měření a zápis ve 
zdrojovém kódu. Ukazuje možnost zapojení pracoviště pro automatizované měření a návrh 
jednoduchých laboratorních experimentů. Realizovaný přípravek s analogovou násobičkou 
jako filtr typu horní a dolní propust je pak součástí přílohy. Použité přístroje pro měření byly 
Stejnosměrný zdroj Agilent E3631A, multimeter Agilent 34411A nebo osciloskop Tektronix 
TDS 1012 a generátor Agilent 33220A. 
 

Klíčová slova:Automatizované měření, řídicí program, měřicí přístroj, příkaz, dotaz, jazyk 
C++, synchronizace,laboratorní experimenty, GPIB. 

 
ABSTRACT 
 
 This project deals with the programme for automated measurement. Project describes 
main theory  advices and possibilities of building programme with language C++. It shows 
complication in communication of PC with measurement devices and it describes programme 
commands. This work includes programme, solution, structure with examples of the 
algorithm and source code. The designed control programme has been applied for automated 
measurement of frequency characteristics of low-pass and high-pass filters with the analogue 
multiplier AD 633 using the programmable DC power supply Agilent E3631A, the digital 
multimeter Agilent 34411A or digital storage oscilloscope Tektronix TDS 1012 and generator 
Agilent 33220A. 
 
Key words: Automated measurement, programme, measurement device, command, query, 
language C++, synchronization, laboratry experiments, GPIB. 
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1 Úvod 
Potřeba sejmout detailně charakteristiky nějakého odvodového prvku či zapojení jsou 

velice častá. Typickým příkladem bývá modulová frekvenční charakteristika, případně síť 
charakteristik s parametrem. Při takových typech měření je obvykle potřeba nastavovat 
pracovní podmínky, jako je velikost a frekvence vstupního signálu, případně některý 
parametr. V procesu vlastního měření se pak získávají měřené veličiny nejčastěji v podobě 
výstupního napětí. Pro kontrolu správnosti výsledků se jistě hodí měření vstupního napětí 
spolu s frekvencí v obvodu. Automatizované měření poskytuje usnadnění právě pro takové 
rutinní, pracné a opakované úkoly. 

 
Po seznámení se s programovacími příkazy k jednotlivým vybraným přístrojům 

z příslušných manuálů, výběrem vhodného rozhraní a užití některého z programovacích 
jazyků je možné vytvořit program schopný plnit výše uvedené měřicí funkce. Na trhu sice 
existují jisté komerční programy umožňující komunikaci s měřícími přístroji, ale současně 
mají i řadu nevýhod. A to komunikaci pouze s jedním přístrojem, nutnost znalosti 
programování, nelze také opomenout ekonomickou stránku, ke které se řadí vlastnictví 
licence k takovému programu.  

 
Ze zadání práce vyvstává požadavek na vytvoření konkrétního automatizovaného 

měřícího pracoviště spolu s návrhem laboratorních experimentů. Pro toto pracoviště bylo 
potřeba vytvořit vhodný software uskutečňující komunikaci mezi PC a měřícími přístroji 
dostupnými z laboratoře urel. Řídicí program v jazyce C++ by měl sloužit převážně 
k pedagogickým účelům. K jeho hlavním vlastnostem má patřit komunikace s více měřícími 
přístroji, brát ohled hlavně na nezkušenou obsluhu v podobě jednoduchosti a přehlednosti, 
zajistit bezpečný provoz daný limity pro vstupní hodnoty a současně poskytovat i flexibilní 
použitelnost. Samozřejmě nelze zapomenout i na vhodnou synchronizaci procesů v samotném 
měření, které v podstatě určují rychlost a kvalitu celého měření. Názorné zobrazení výsledků 
pak poskytuje možnost rychlého opakování měření nebo modifikaci zadaných hodnot. 
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2 Komunikace PC s měřicími přístroji 
Ovládání měřícího přístroje počítačem probíhá pomocí programovacích příkazů. Tyto 

příkazy nahrazují jednotlivé ovládací prvky na příslušném měřicím přístroji. Kompletní sady 
příkazů jsou k nalezení vždy v jednotlivých manuálech k přístrojům.  

 
Pro možnost zasílat právě tyto příkazy z PC (například s využitím terminálu) 

jednotlivým přístrojům je nutné zvolit jednak vhodný měřicí přístroj s nastavenou unikátní 
adresou a k ní odpovídající typ sběrnice (GPIB, RS 233, USB atd.). Uvedeným postupem je 
potom možné po navázání spojení a posíláním příslušných příkazů ovládat měřicí přístroj bez 
nutnosti jakéhokoliv mechanického přístupu k přístroji. 

 
Zvolením vhodného programovacího jazyka s využitím již existujících knihoven 

obsahujících funkce a datové typy pro možnost zasílat programovací příkazy jednotlivým 
přístrojům je možné vytvořit program uskutečňující různorodá měření. Jako další požadavek 
nastává však výběr vhodných programovacích příkazů k jednotlivým přístrojům a dále 
nutnost synchronizovat jednotlivé procesy.  

 
Na základě zadání práce je v tomto projektu použit jako programovací jazyk C++. 

Proto se následující text vztahuje právě k tomuto jazyku. 
 
 
2.1 Programování měřicích přístrojů 

Pro ovládání měřicího přístroje přes sběrnici GPIB případně jiný interface se používá 
rozsáhlá skupina příkazů a dotazů.  

 
Všeobecně se tyto příkazy dělí na: 

• příkaz pro nastavení parametru (příkazy) – anglicky (set commands), 
• příkaz pro zjištění parametru (dotazy) – anglicky (query commands). 

 
Dotazy jsou na rozdíl od příkazů ukončeny otazníkem (?). Velkou většinu příkazů jde 

zapsat jako dotazy, ale toto není pravidlem. Více stručnější informace o všech následujících 
příkazech jsou k nalezení v příslušných manuálech k přístrojům například viz. Literatura 
[3][4]. 

 

SCPI příkazy 

(Standard Commands for Programmable Instruments) 
 
Příkazy SCPI mají pevně stanovený formát pro komunikaci mezi řídící jednotkou  

a přístrojem v automatizovaném měřícím systému přes různá rozhraní. Standard SCPI 
nezávisí na technickém protokolu dat ani na technickém řešení.  

 
Používaná syntaxe: 

• Složené závorky ( {} ) uzavírají parametry vybrané pro příkaz. Závorky se 
neposílají spolu s příkazem. 

• Svislá čárka ( | ) odděluje mnohonásobné parametry. 
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• Ostrá závorka(<>) indikuje nutnost specifikovat hodnotu. Závorky se 
neposílají spolu s příkazem. 

• Hranaté závorky ( [] ) udávají, že parametr je volitelný a může být tedy 
vynechán. Pokud není specifikována hodnota pro volitelný parametr, přístroj 
vybere defaultní hodnotu. Pokud dojde k poslání parametru, závorky se 
neposílají spolu s příkazem. 

• Dvojtečka (:) odděluje jednotlivé části v stromové charakteristice. 
 
Jednotlivé SCPI příkazy vždy vycházejí ze slov anglického jazyka popisující konkrétní 

ovládací prvek. Velká písmena v takovém příkazu značí tu část, která je nutná při zvolení 
k zaslání přístroji. Pokud následuje za příkazem otazník, přístroj vždy vrací odpověď. 
Následující ukázka  pro vysvětlení použití syntaxe příkazu je pro nastavení velikosti napětí  
na generátoru. 
 

[SOURce:] VOLTage {<amplitude> | MINimum | MAXimum} 
 
Podle výše uvedených pravidel syntaxe vyplývá následující použití příkazu. Parametr 

“SOURce:” je uveden v hranatých závorkách, tedy není nutné ho posílat spolu s příkazem. 
Následující “VOLTage” charakterizuje konkrétní požadavek na nastavení velikosti napětí.  
Ve složených závorkách jsou v tomto příkazu uvedeny tři parametry oddělené svislou čárkou 
indikující mnohonásobnost. První v pořadí „amplitude” je uveden v ostrých závorkách, proto 
je potřeba specifikovat konkrétní podobu např: 3, což odpovídá hodnotě 3V. “MINimum”  
a „MAXimum” nastavují minimální a maximální hodnotu napětí. 
 

Při použití uvedeného příkazu pro nastavení například napětí na hodnotu 3V je možné 
příkaz modifikovat do několika podob. Přitom každý takto poslaný příkaz provede na přístroji 
tu samou operaci. 

• SOURce: VOLTage 3 
• SOUR: VOLT 3 
• VOLT 3 
• atd. 

 
SCPI příkazy jsou v různých verzích definované podle jednotlivých roků. Pomocí 

příkazu „SYSTem:VERSion?“ se dá vždy zjistit konkrétní verze SCPI standardu pro daný 
přístroj. Přístroj navrací odpověď ve tvaru „YYYY.V“, kde všechny „Y“ značí rok verze  
a „V“ reprezentuje verzi čísla pro daný rok (pro příklad 1995.0). 
 

Obecné přístrojové příkazy 

Všechny přístroje schopné komunikace s PC disponují sadou příkazů určených 
k ovládání přístrojů a identifikaci stavu.  
 
Syntaxe příkazu: 
*XXX - příkaz 
*XXX? – dotaz 
 

Jednotlivé obecné příkazy vždy začínají hvězdičkou a mají tři znaky. Pokud následuje 
otazník, přístroj vždy vrací odpověď. 
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Některé příklady příkazů: 
*IDN? – dotaz na identifikaci přístroje 
*CLS – nulování stavových registrů 
*OPC – aktivace hlášení o ukončení operace 
*OPC? – dotaz na ukončení operace 
*WAI – čekání na ukončení operace 
 
 
2.2 Agilent IO Libraries Suite 

K nespornému usnadnění tvorby programu komunikujícího s měřicími přístroji přes 
vybrané rozhraní je jistě použití již vytvořené knihovny obsahující funkce schopné spojení  
s přístroji. Vývoj programu se tím výrazně zjednoduší bez nutnosti vytvářet vlastní funkce 
uskutečňující předání programovacího příkazu přístroji. 

 
Software společnosti Agilent Technologies - Agilent IO Libraries Suite v sobě 

zahrnuje tři možné dostupné knihovny: 
 

• Virtual Instrument Software Architecture (VISA). 
• VISA for the Common Object Model (VISA COM). 
• Standard Instrument Kontrol Library (SICL). 

 
Každá s těchto uvedených knihoven plní jiný účel a pro konkrétní výběr rozhoduje 

zaměření programu. Pro vytvářený program byla z Agilent IO Libraries Suite verze 14.0 
vybrána právě knihovna VISA z důvodů vyplývajících z kapitoly 5.2 knihovna VISA. 
Detailní popis jednotlivých uvedených knihoven viz. Literatura [5]. 
 
 
2.3 knihovna VISA  

Zvolená uvedená knihovna hraje v tomto projektu velmi důležitou roli. Knihovna 
uskutečňuje pomocí svých funkcí a datových typů předání jednotlivých příkazů přístroji, 
přináší odpovědi od těchto přístrojů, umožňuje synchronizovat jednotlivé procesy, ošetřuje 
výpadky komunikace atd.  

Podrobný popis použití knihovny je možné nalézt například v Literatuře [5] [9]. 
 

Popis knihovny 

VISA (Virtual Instrument Software Architecture)  
• umožňuje transparentní komunikaci mezi aplikačním programem (popř. přístrojovým 

ovladačem) a fyzickým zařízením (přístrojem nebo modulem), 
• umožňuje psát programy jednotným způsobem, bez ohledu na to, kdo je výrobcem 

použitého rozhraní (VXI, IEEE  488, RS-232). 
 

Princip použití knihovny v programu 

Představení jednoduchého principu komunikace využívajícího právě knihovny VISA 
je dobře patrné na následujícím příkladu programu napsaném v jazyce C. 
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Ukázka programu je částečně převzatá z Literatury [5], kde je možné najít detailnější 
popis a použití, jak jednotlivých funkcí a datových typů, tak i různé způsoby možností tvorby 
programu. 

 

Příklad 1 

//následující příklad programu se dotazuje zařízení přes sběrnici GPIB na identifikační údaje 

 

# include <visa.h> 

 

int main(void) 

{                                               

 ViStatus status;  // hlášení chyb  

 ViSession defaultRM, instr;   //komunikační kanály 

 ViUInt32 retCount;               // počet přenesených znaků 

 ViChar buffer[250];     //buffer pro řetězec IO 

 

    //začátek inicializace systému 

 status = viOpenDefaultRM(&defaultRM); 

 

 

 

 if (status < VI_SUCCESS) 

    {  

      return -1; // chyba při inicializaci VISA...ukončení programu 

  } 

 

  //začátek komunikace s GPIB zařízením na adrese 10 

 status = viOpen(defaultRM,"GPIB0::10::INSTR" , VI_NULL, VI_NULL,&instr); 

 

  //nastavení časové hodnoty pro komunikaci  

 status = viSetAttribute(instr, VI_ATTR_TMO_VALUE, 5000); 

 

                                               //dotaz zařízení na identifikační údaje 

 status = viWrite(instr,“*IDN?\n“,6,&retCount); 

 status = viRead(instar, buffer, 250,&retCount) 

 

 //případná práce s daty 

 

  //uzavření systému 

 status = viClose(instr); 

 status = viClose(defaultRM); 

 Return 0; 

} 

 
Inicializace systému začíná užitím funkce viOpenDefaultRM(), která otevře 

komunikační kanál s VISA. Tato funkce musí být v programu volána jako první. Podle [9] má 
tento kanál podobu jako telefonní linka, kde uvedená funkce představuje spojení  
s operátorem. Následně se otevře komunikační kanál s přístrojem pomocí funkce viOpen(). 
Ve funkci je nutné uvést adresu přístroje, se kterým má být navázáno spojení. V tomto 
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příkladu je adresováno zařízení pomocí sběrnice GPIB s adresou 10. Při analogii s telefonní 
linkou představuje funkce volání konkrétního telefonního čísla. Dvě VI_NULL hodnoty 
specifikují, že relace může být inicializována užitím VISA defaultně. ViOpen() navrací 
komunikační kanál k vybranému přístroji v parametru instr. Od tohoto okamžiku je možné 
komunikovat s přístrojem právě pomocí proměnné instr, kde už se neprovádí spojení 
s defaultRM. 

 
Následuje nastavení časového limitu pro délku komunikace. Tato doba je důležitá pro 

stanovení toho co se má stát, když zařízení přestane komunikovat v nastavené časové periodě. 
Pomocí funkce viSetAttribute() se nastaví hodnota pro časový limit atributem 
VI_ATTR_TMO_VALUE. V příkladu je uvedeno nastavení časového limitu na dubu  
5 sekund pro zápis a čtení řetězce. 

 
Nyní, když je komunikační kanál nastavený, může dojít k posílání příkazů pomocí 

funkce viWrite() a čtení řetězce funkcí viRead(). V uvedeném příkladu se přístroji posílá dotaz 
na identifikační údaje příkazem *IDN?. Odpověď přístroje na dotaz je uložena v proměnné 
buffer a hodnota retCount udává délku přijatého řetězce. Tato část programu záleží obecně  
na dané aplikaci a nemá přesně stanovený postup jako navázání a ukončení spojení.  

 
Pro ukončení komunikace slouží funkce viClose(). Nejprve je nutné ukončit 

komunikaci s přístrojem a poté s defaultRM. 
 
Pokud jsou jednotlivé VISA funkce, jako v tomto příkladu, volány přes proměnou 

status typu ViStatus, je do této proměnné vždy vložena hodnota, indikující úspěšnou nebo 
neúspěšnou funkci. Následuje část kódu, kde se porovnáním proměnné status programově 
nejprve rozhodne o úspěšnosti vykonání funkce a následně po neúspěchu je definováno 
ukončení programu návratovou hodnotou -1. 
 

Shrnutí jednotlivých VISA funkcí použitých v příkladu 1: 

• Visa.h – hlavičkový soubor poskytující funkční prototypy a funkce definované 
knihovnou VISA, 

• ViSession() – datový typ definovaný pro každý objekt a komunikační kanál, 
• viOpenDefaultRM() - otevírá spojení s implicitním správcem prostředků, 
• viOpen() – funkce otevírá  spojení s požadovaným přístrojem, 
• viSetAttribute() – funkce nastaví zvolenou vlastnost, 
• vitrite() - posílá data do přístroje, 
• viRead() - čte data z přístroje , 
• viClose() - ukončí spojení s přístrojem nebo správcem prostředků. 

 

Zadávání adresy 

Jedna z významných částí pro uskutečnění komunikace je nastavení správné adresy 
na příslušné sběrnici odpovídající nastavení adresy použitého měřícího přístroje. Specifikace 
přístroje a použitého rozhraní se provádí pomocí deskriptoru. Zde je uveden přehled možných 
zadání adres pro více interfaců. 
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ROZHRANÍ PŘÍSTROJOVÝ DESKRIPTOR 
 
IEEE 488         GPIB[board]::<primary address>[::secondary address]::INSTR 
VXI          VXI[board]::<logical address>::INSTR 
GPIB-VXI    GPIB-VXI[board]::<logical address>::INSTR 
RS-232       ASRL<port>::INSTR 
 

V případě adresování více přístrojů je vždy nutné vytvořit pro každý přístroj unikátní 
adresu. Pro další popis vytvořeného programu je důležité zadání deskriptoru sběrnice GPIB. 
Tato sběrnice byla použita během celé tvorby programu a příklad použití zadání adresy viz. 
následující text. 
 
 
2.4 Synchronizace 

Při tvorbě programu s více přístroji je nesporně důležitá otázka synchronizace. 
Synchronizace měřicích přístrojů se týká, jak jednotlivých procesů v konkrétním přístroji, tak 
současně i vzájemného vztahu všech použitých přístrojů. Z toho důvodu můžeme 
synchronizaci rozdělit na synchronizaci: 

• Jednoho přístroje. 
• Více přístrojů navzájem. 

 

Synchronizace jednoho přístroje 

K vysvětlení nutnosti synchronizovat děje v měřicím přístroji poslouží Obr. 1.  
Na obrázku, který se týká měřicího přístroje s názvem osciloskop, jsou zobrazeny děje 
v měřicím přístroji v závislosti na čase při programování přístroje bez použití synchronizace. 
První poslaný příkaz v pořadí „ACQUIRE:STATE ON“ má význam spuštění měření stejný 
jako tlačítko stop/ran na přístroji. V následujícím okamžiku tak dochází k získávání 
potřebných údajů z průběhu signálu. Ve stejnou dobu však přichází  žádost o zaslání některé 
měřené veličiny pomocí příkazu „MEASUREMENT:IMMED:VALUE?“. Přístroj v tomto 
případě nemůže odeslat správné naměřené veličiny. 
 
 

 
Obr. 1: Příkazový proces bez užití synchronizace, převzato z literatury [2] 

 
 

Správného průběhu procesů lze dosáhnout synchronizací programu tak, že měřicí 
příkazy nejsou zpracovány osciloskopem, dokud není předcházející operace dokončena. 
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Principielní zlepšení správného průběhu procesů je uvedeno na Obr. 2. Na uvedeném 
obrázku jsou jednotlivé procesy ošetřeny synchronizací. Tím dojde po zaslání příkazu  
na začátek měření k správnému získání hodnot průběhu signálu. Následujícímu dotazu  
na některou měřenou hodnotu již bude možno zaslat správný výsledek. 

 
 

 
Obr. 2: Příkazový proces s užitím synchronizace, převzato z Literatury [2] 

 
 

Synchronizace více přístrojů navzájem 

Při posílání příkazů více přístrojům se komplikace se synchronizací ztíží. Jednak je 
potřeba ošetřit procesy vykonávané přístrojem po obdržení příkazu a dále je nutné tento 
proces zahrnout do cyklů dalším přístrojům. 

 

Ošetření synchronizace 

Řešení problému synchronizace je záležitostí tvůrce programu, kterému se nabízí řada 
možností a je na něm, jakou možnost využije.. Nabízí se hledat rady v některých 
programovacích manuálech, které se možnostem synchronizace detailněji věnují [4]. Další 
možností je využití funkcí knihoven umožňujících komunikaci s přístrojem případně vytvořit 
vlastní funkce ve zvoleném programovacím jazyce. 
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3 Struktura programu 
Vytvořený program je rozdělen z hlediska práce s daty do tří částí, z nichž každá plní 

svoji úlohu nutnou pro celkovou funkčnost programu s možností archivace dat.  
 
Struktura programu: 
 
- Definice vstupních údajů. 
- Sběr dat. 
- Zpracování výsledků. 
 

Definice vstupních údajů 

V této části uživatel zadává vstupní hodnoty potřebné pro další zpracování. Vytvořené 
uživatelské prostředí umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání programu bez nutnosti 
znalosti programovacího jazyka a programovacích příkazů přístroje. Tato část programu je 
čistě jen záležitostí jazyka C++.  
 

Sběr dat  

Je nejdůležitější část celého programu, do které již uživatel nezasahuje. Sběr dat je 
provázen nejprve spojením s konkrétním přístrojem dle nastavené adresy, dále posíláním 
příkazů případně dotazů a získáváním výsledku měření. Tento úsek programu obstarávají 
funkce knihovny VISA pro jazyk C++. Této části je věnována větší pozornost v následujícím 
textu. 
 

Zpracování výsledků 

Program zobrazí naměřené hodnoty v tabulce. Pro lepší interpretaci výsledků je však 
vhodnější tyto hodnoty transformovat do grafu. Vytvořený program umožňuje jednak zobrazit 
naměřené hodnoty v grafu jako závislost přenosu na kmitočtu a dále ukládat data z tabulky  
do různých formátů, z kterých je doporučen soubor *.CSV. Ten je snadno spustitelný  
i pomocí Microsoft Excel, ve kterém lze grafy jednoduše vytvářet. 
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4 Vývoj programu 
4.1 Použité přístroje a zařízení 

Při obecném výběru měřícího přístroje pro automatizované měření je nejlépe vycházet 
z jeho programovacího manuálu. Ten vždy obsahuje jednotlivé příkazy pro komunikaci mezi 
přístrojem a řídící jednotkou a v některých případech poskytuje důležité rady ohledně 
synchronizace procesů. Přístroj samozřejmě musí také splňovat požadavky na samotné 
měření, jako je například kmitočtový rozsah nebo požadovaná velikost napětí. Jako neméně 
důležité je i vybavenost přístroje zvoleným rozhraním (GPIB, USB, RS 232 atd).  
 

Pro výběr měřících přístrojů v tomto projektu rozhodlo vybavení laboratoře urel podle 
zadání projektu. Laboratoř na začátku poskytovala jen vhodný generátor Agilent 33220A  
a Tektronix TDS 1012. S těmito přístroji je již však možné vytvořit vcelku kvalitní program 
uskutečňující automatizované měření. Uvedené zařízení bylo doplněno o GPIB/USB interface 
Agilent 82357A a počítač s instalovanou Agilent IO Libraries Suite 14.0 s využitím knihovny 
VISA. 
 

S nastavováním generátoru pomocí PC nedocházelo k žádným komplikacím. 
Generátor je možné ovládat jednoduchou sadou příkazů a dotazů, které zajistí správný běh 
přístroje. Při zapojení osciloskopu do činnosti programu však nastávají jisté komplikace. 
Současné digitální osciloskopy se jistě dají použít k získání přesných výsledků, ale je nutné 
nějakým způsobem ošetřit plné zobrazení celého průběhu signálu v několika periodách. 
Zobrazený signál tedy nesmí amplitudou překročit úroveň obrazovky a ani se dostat do příliš 
malého zobrazení. Nesprávné změření výsledků je na osciloskopu patrné doplněním otazníku 
u naměřené veličiny. Pro uvedený proces se jistě nejlépe hodí užití funkce autosetu, ale to má 
za následek zdlouhavou dobu měření. Nutné je tedy nějakým způsobem ošetřit vertikální  
a horizontální osy přepínáním rozsahů a časové základny. 
 

Ve vytvořeném programu je problém zobrazení signálu ošetřen následujícím 
způsobem. Nastavení časového zobrazení se provádí podle zadaných hodnot frekvencí. 
Daleko komplikovanější situace nastává pro vertikální osu, kde nejsou definovány žádné 
hodnoty pro výstupní napětí. Program v tomto případě nejprve orientačně nastaví vertikální 
osu, provede měření a z něj pak stanoví porovnáním výsledku a příslušného rozsahu správnost 
výsledku. V případě neúspěchu dojde ke změně rozsahu a následnému opakovanému měření 
na tom samém kmitočtu. Nastavení vstupního kanálu je možné pomocí zadané hodnoty pro 
nastavení vstupního efektivního napětí generátoru. 
 

Postupem času došlo k rozšíření vybavení laboratoře o multimetr Agilent 34411A   
a stejnosměrný zdroj Agilent E3631A, což přispělo ke zkvalitnění vytvořeného programu. 
Ovládání multimetru je na rozdíl od osciloskopu velice snadné. Multimetr disponuje 
automatickým přepínáním rozsahu, čím se celá situace výrazně zjednodušuje. Nastavování 
stejnosměrného zdroje také nepůsobí vážnější komplikace. 
 

Všechny výše uvedené přístroje dokáží komunikovat s PC pomocí sběrnice GPIB, 
která byla pro účely projektu vybrány z důvodu vybavenosti laboratoře. 
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Důležité parametry použitých přístrojů 
 

� Stejnosměrný zdroj – Agilent E3631A 
Výstupní rozsahy napětí  

o 6V 
o 25V 
o -25V 

V programu je využito rozsahu 25V. 
 

� Multimetr – Agilent 34411A  
Měření frekvence:  

o měřící rozsah: 3Hz až 300 kHz 
o vstupní signálový rozsah: 100mVAC až 750 VAC 

  
� Osciloskop – Tektronix TDS 1012 

Kmitočtový rozsah do 100MHz 
 

� Generátor – Agilent 33120A 
Sinusový signál má frekvenční rozsah 100µHz – 15 MHz 
Amplituda – 50mVpp až 10 Vpp 
 
 
Důležité programovací příkazy přístrojů 
 

Následující výpis programovacích příkazů tvoří hlavní skupinu příkazů a dotazů 
použitou v programu.  
 
Generátor – Agilent 33120A 
[SOURce:]FREQuency <frequency> – příkazem je možné nastavovat hodnotu kmitočtu 
[SOURce:]VOLTage:UNIT  VRMS – po uvedeném příkazu se nastavuje hodnota efektivního 
napětí 
[SOURce:]VOLTage  <amplitude> - je možné zadávat velikost napětí 
OUTPut:LOAD MAX – nastavý výstupní impedanci na maximální hodnotu 
 
Osciloskop TDS 1012 
SELect:CH1 ON – výběr kanál CH1 
MEASUrement:IMMed:TYPe FREQuency – nastavení frekvence jako typ měření 
MEASUrement:IMMed:VALue? – dotaz na měřenou hodnotu 
CH2:POSition 0 – nastaví signál do středu obrazovky 
 
Stejnosměrný zdroj – Agilent E3631A 
OUTPut [:STATe] ON – aktivuje výstup 
INSTrument [SELect:] P25V – zvolení výstupu 25V 
[SOURce:]VOLTage[:LEVel] [:IMMediate] [AMPLitude:] <voltage> - nastavení velikosti 
výstupního napětí 
 
Multimetr – Agilent 34411A  
MEASUrement:FREQ? – dotaz na měřenou frekvenci 
MEASUrement:AC? – dotaz na měřené střídavé napětí 
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4.2 Algoritmus měření 

Hlavním jádrem programu a celého projektu je vytvoření kvalitního algoritmu 
k zajištění měření. Uvedený diagram na Obr. 3 ukazuje průběh získání výsledků ze zadaných 
hodnot. 
 

 
Obr. 3: Algoritmus měření 

 
 

Po nastavení vstupních parametrů, jako je například frekvence a amplituda signálu,  
a po stisku tlačítka start, začne vyhodnocování správnosti zadaných parametrů. Pokud některá 
hodnota neodpovídá nataveným podmínkám a je tedy pro další použití nevhodná, dojde 
k předčasnému ukončení měření s příslušným chybovým hlášením odkazujícím se na špatný 
parametr. Pokud však program nenajde žádnou chybu přechází k samotnému měření 
výsledků. Před měřícím cyklem se nastaví vstupní parametry přístrojů, jako je například 
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amplituda signálu, potřebné rozsahy přístrojů atd. Poté program vběhne do měřící smyčky, 
kde vždy na začátku této smyčky nastaví na generátoru příslušnou hodnotu kmitočtu  
a odpovídající rozsahy na přístrojích. Něž však nastává měření výsledků, dochází nejprve ke 
správnému získání údajů signálu měřícím přístrojem, v obrázku naznačeno blokem 
synchronizace. Při odměření na všech kmitočtech následuje ukončení programu spolu 
s hlášením o správném změření. 
 

Z programového hlediska celý proces měření po kontrole správnosti zadaných 
parametrů běží v samostatném vláknu. Toto vlákno se vytvoří v běhu programu a umožňuje 
oknu aplikace možnost minimalizace, přesouvání atd. Po ukončení měření se vlákno 
automaticky uvolní z paměti. 

 
Jádro programu je tvořeno funkcemi z knihovny VISA, jejich činnost byla popsána 

v odstavci 2.3 Knihovna VISA. Část programovacího kódu provádějící měření je uveden 
v příloze B. 
 
 
4.3 Synchronizace dějů 

Vyřešení otázky synchronizace je jednou z nejzávažnějších úkolů pro správnou 
činnost programu. 

 
Jako nejjednodušší možnost se jeví ošetření synchronizace přímo pomocí 

programovacího jazyka C++. V programu se touto možností zavede zpoždění, které umožní 
přístrojům dostatek času na vykonání příslušné funkce. Tímto způsobem je možné vyřešit 
synchronizaci, jak jednotlivých přístrojů, tak i současně všech přístrojů navzájem. Nevýhoda 
uvedené možnosti spočívá právě v přesně stanoveném zpoždění, které výrazně zdržuje 
měření. Od této možnosti synchronizace bylo v programu odstoupeno. 

 
Daleko efektivnější možností je využití funkce knihovny VISA. V uvedené knihovně 

je možné použít pro zápis příkazu a případné čtení odpovědi funkce viWrite() a viRead(), jak 
je uvedeno v odstavci 2.3 Knihovna VISA. Pro jednotlivé přístroje se dá definovat časový 
limit stanovující dobu jakou je možné programově tyto funkce vykonávat. Časový limit  
se nastaví funkcí viSetAttribute(instr, VI_ATTR_TMO_VALUE, xxx), kde instr značí zvolený 
přístroj a xxx definuje dobu časového limitu v ms. Program tak čeká na vykonání funkce bez 
toho aby prováděl další operace. Výhoda této možnosti spočívá v tom, že po přijetí odpovědi 
se nečeká celou definovanou dobu časového limitu, ale program pokračuje dál po vykonání 
příslušné funkce. Vzniká tak pružná časová doba jejíž délka záleží na obtížnosti poslaného 
příkazu přístroji. 

 
Další možností synchronizace přístroje, pokud dochází jen k nastavování nějakého 

parametru a tady program nemá žádnou zprávu o stavu přístroje, je užití registru OPC 
vyskytujícího se u všech přístrojů schopných komunikace s PC. V situaci, kdy přístroj 
vykonává nějaký proces je OPC registr nastaven v logické 0. V době nečinnosti přístroje je 
tento registr v logické 1. Dotazem na uvedený registr (*OPC?) je tedy odpověď logické 
úrovně, podle které je možné vyhodnotit zda uvedený přístroj pracuje či ne. Této možnosti 
synchronizace se dá výhodně využít v situaci, kdy posílaný příkaz jen nastavuje některý 
konkrétní parametr přístroje a tedy neočekává se žádná odpověď. Například při nastavování 
generátoru.  
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Užití synchronizace s OPC registrem ve vytvořeném programu má podobu stejnou 
jako v případě nastavení časového limitu. Využívá se tady však proměnné na ošetření chyb, 
tedy datového typu knihovny VISA ViStatus (pro další vysvětlení zaveďme proměnnou status 
uvedeného datového typu). Vše je vystiženo v příkladu 2. Přes uvedenou proměnou se volají 
funkce viWrite() a viRead() s dotazem na OPC registr. Přístroj na dotaz odpoví pouze 
v případě, až na tento dotaz dojde řada, tedy až se nastaví do logické 1. Pokud uběhne 
nastavený časový limit a funkce viRead() nezískala odpověď, je do proměnné status vložena 
hodnota odpovídající neúspěchu funkce. V programu se tak zavádí nové volání dotazu  
na OPC registr, až do doby dokud nepřijde odpověď, což značí ukončení činnosti přístroje. 
Nebo dokud není program ukončen velkým počtem dotazů na OPC registr daného procesu, 
což odpovídá selhání komunikace s měřicím přístrojem. 

 

Příklad 2 

//fce pro kontrolu OPC 
int opc()                                  
{      ViStatus status; 
        ViChar zk[10]; 
        status=viWrite(instr,"*OPC?\n",5,&ret); 
        status=viRead(instr,zk,10, &ret); 
        if(status<VI_SUCCESS) 
          { 
             return 0; 
          } 
        return 1; 
} 
 

 
4.4 Ošetření chyb komunikace 

Ošetření komunikačního kanálu 

Ošetření chyb komunikace probíhá tak, jak je uvedeno v příkladu 1. Tedy zavedením 
datového typu ViStatus a definováním příslušné proměnné. Pomocí této proměnné se volají 
jednotlivé funkce a následně se vyhodnocuje správnost vykonání těchto funkcí s rozhodnutím 
o pokračování programu.  

 
V případu při dotazu na OPC registr, kdy je této proměnné využito k synchronizaci 

dochází k čítání počtu volání těchto dotazů v tom samém procesu. Po načítání definované 
hodnoty dochází k ukončení programu s chybovým hlášením na selhání komunikace s daným 
měřicím přístrojem. V příkladu 2 je funkce doplněna o globální proměnou typu integer  
a v dané funkci dochází k inkrementaci této proměnné.  
 

Ošetření správnosti měření 

Naměření správných výsledků souvisí se zadáním správných parametrů vstupních 
hodnot. Ve vytvořeném programu se nastavovací příkazy vytvářejí načtením vstupní hodnoty 
definované uživatelem a následným vytvořením příslušného formátu. Ten se pak v uvedené 
podobě pošle přístroji. Pokud by přístroj obdržel příkaz se špatně zadanou syntaxí, reagoval 
by na tento stav chybovou zprávou podle charakteru chyby. Příkaz by se samozřejmě 
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nevykonal a měření by tak ztratilo smysl. Z toho důvodu je uživateli zamezeno zadávat 
parametry jinak než v číselné podobě.  
 

Pokud však dojde k nastavení hodnoty frekvence vyšší nebo nižší než je generátor 
schopen nastavit je tato událost programem akceptována. Nastává měření spolu 
s nastavováním jednotlivých kmitočtů. V případě, že program pošle generátoru příkaz  
na nastavení frekvence mimo svůj rozsah reaguje generátor chybovým hlášením a setrváním 
v předešlém nastaveném stavu. Program se vždy po nastavení hodnoty kmitočtu ptá  
na uvedené chybové zprávy. Jestli tedy přístroj obdržel chybný příkaz a následně stanovil 
chybové hlášení, je program o této události informován a dochází k ukončení celého měření 
z důvodu nesprávného měření výsledků. 
 
 
4.5 Uživatelské prostředí 

Vzhled uživatelského prostředí, viz. obrázek 4 a 5, a v podstatě celý program je 
vytvořen s ohledem na uživatele neznalého, jak programování, tak i principu 
automatizovaného měření. Snahou však zůstává využití běžných standardů tvorby obecných 
programů. Při tvorbě programu vznikly dva projekty, navzájem pro uživatele stejné, lišící  
se v uživatelském prostředí jen nepatrně. Jedna verze projektu umožňuje měřit elektrický 
obvod pomocí multimetru a druhá za pomocí osciloskopu. Osciloskop přináší uživateli 
výhodu, jednak v měření vstupních hodnot, tak i většího kmitočtového rozsahu přístroje. 
Verze s multimetrem však přináší rychlejší měření. Oba výše uvedené programy jsou 
z pohledu uživatele detailně popsány v následující kapitole s názvem 5 Ovládací manuál.  
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5 Ovládací manuál 

 
5.1 Popis programů 

Kapitola popisuje současně dva programy. První s názvem Automatizované měření 
s multimetrem se od druhého s názvem Automatizované měření s osciloskopem pro uživatele 
prakticky neliší. Rozdílné jsou vzhledem k uživateli pouze v případu zadávání adres přístrojů 
a u Programu s osciloskopem možnosti měřit současně s kmitočtem a výstupním napětím  
i vstupní napětí. Jak vyplývá z názvů programů v praxi se liší aplikací užitých měřicích 
přístrojů. V textu je na uvedené odchylky upozorněno. 

 
Pro komunikaci měřících přístrojů s PC je důležité definovat pro každý přístroj 

jedinečnou adresu. Při použití sběrnice GPIB je možné připojit až 32 přístrojů. Každý 
z přístrojů má své tovární nastavení adresy, které je možné změnit. V případě neznalosti cesty 
k zadání adresy na přístroji je vše vždy k nalezení v příslušném manuálu k přístroji.  

 
Při změně adresy v programu je nutné uvádět adresu v následujícím tvaru. 
 

GPIB0::xx::INSTR  
 
Kde za „xx“ se dosazuje příslušná adresa přístroje. 

 
 
Současný program umožňuje ovládat několik přístrojů. Generátor, u kterého dochází 

k nastavení amplitudy a frekvence. Stejnosměrný zdroj pro nastavování parametru v podobě 
kladného stejnosměrného napětí. A dále multimetr nebo osciloskop, které slouží k měření 
vstupního napětí, výstupního napětí a kontrolní frekvence. Program tady slouží hlavně 
k měření amplitudových frekvenčních charakteristik nebo k síti charakteristik s proměnným 
parametrem.  

 
V hlavním okně uživatel zadává všechny potřebné parametry pro měření. Tedy 

kmitočty, na nichž hodlá měřit, amplitudu vstupního signálu a v případě potřeby potřebný 
parametr. V hlavním okně se zobrazují výsledky a stav měření, podle kterých uživatel může 
sledovat proces měření. Je možné provádět spousty měření pro každý zadaný parametr. Pro 
orientační účely o naměřených výsledcích je program vybaven možností zobrazit graf 
závislosti přenosu na kmitočtu, který zobrazuje pokles o 3 dB. Pokud jsou naměřené výsledky 
vyhovující je možné uložit je do souboru a později je zpracovat v programu Excel. V případě 
desetinné tečky nebo čárky program automaticky převádí data do potřeby pro přístroj. 

 
Měření se zahájí tlačítkem start nebo nastavením přesného časového spuštění. Nabízí 

se i možnost odpočtu zadané hodnoty sekund do startu měření.  
 
Při použití části programu s názvem Terminál je možné komunikovat se zvoleným 

přístrojem a vyzkoušet si tak ovládání přístroje pomocí programovacích příkazů. Při posílání 
příkazů je nutno dodržovat správnou syntaxi. 

 
Program je vytvořen podle potřeb zadání projektu. Poskytuje provoz neznalému 

uživateli s možností rychlého měření. 
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5.1.1 Automatizované měření s multimetrem 

Při spuštění programu se otevře okno uvedené na Obr. 4. U tohoto programu se pro 
měření výstupních hodnot používá multimetr. Ten obstarává měření jednak napětí a v případě 
požadavku uživatele i kmitočtu. 
 
 

 

Obr. 4: Program s multimetrem 
 
 

5.1.2 Automatizované měření s osciloskopem 

Při spuštění programu se otevře okno uvedené na Obr. 5. Tento program provádí 
měření hodnot pomocí osciloskopu. Ten obstarává měření jednak výstupního napětí  
a v případě požadavku uživatele i hodnotu vstupního napětí a kmitočtu. Důležité je správné 
připojení kanálů na osciloskopu. Kanál CH1 musí odpovídat vstupnímu napětí a kanál CH2 
výstupnímu napětí. Měření kmitočtu probíhá na kanálu CH2. 

 



 25

 
Obr. 5: Program s osciloskopem 

 
 
5.2 Popis jednotlivých částí programů 

5.2.1 Hlavní okno 

Uvedený popis se vztahuje na části programů uvedených na Obr. 4 a Obr. 5. V případě 
odlišností programů je u příslušné části uvedena poznámka - (jen u programu  
s osciloskopem). 

 
MENU:  

• Soubor: 
o Nový: Všechny hodnoty v tabulce budou smazány. 
o Otevřít: Do tabulky se načtou hodnoty z příslušného souboru CSV. 
o Uložit: Celá tabulka se uloží do souboru CSV (možné otevřít v programu 

Microsoft Excel). 
o Konec: Program se ukončí. 

• Program: 
o Zpět: Při špatně zvoleném řádku na zadání hodnoty je možné vrácení kroku. 
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o Start: Spustí se měření. 
o Stop: Měření se ukončí. 
o Adresy: Otevře se okno s možností zadávat adresy jednotlivých měřicích přístrojů. 
o Zobrazit graf: Zobrazí závislost přenosu na zadané frekvenci. 
o Terminál: Otevře okno, v kterém je možné komunikovat s adresovaným 

přístrojem 
• Nápověda: 

o Ovládání: Otevře se jednoduchý návod k ovládání programu 
 

� OVLÁDACÍ PANEL:  
• Nový:  Všechny hodnoty v tabulce budou smazány. 
• Otevřít:  Do tabulky se načtou hodnoty z příslušného souboru CSV. 
• Uložit:  Celá tabulka se uloží do souboru CSV (možné otevřít v programu Microsoft 

Excel). 
• Nápověda: Otevře se jednoduchý návod k ovládání programu. 
• Zpět:  Při špatně zvoleném řádku na zadání hodnoty je možné vrácení kroku. 
• Start:  Spustí se měření. 
• Stop:  Měření se ukončí. 
• Zobrazit graf:  Zobrazí závislost přenosu na zadané frekvenci. 
 
POZNÁMKA: Při najetí ukazatelem na příslušnou komponentu se zobrazí nápověda 
s názvem příslušného tlačítka. 
 

� TABULKA 
• zadaná frekvence [Hz] 
• napětí [V] 
• vstupní napětí [V] (jen u programu s osciloskopem). 
• naměřená frekvence [Hz] 
 

� Omezit hodnoty nastavení 
• Nastavit: Otevře okno, v kterém je možné nastavit limitující hodnoty pro generátor  

a stejnosměrný zdroj.  
 

� Nastavení generátoru 
• Zadání frekvence: (zadávat je možné pouze celá čísla) 

o Počáteční hodnota: Zadejte počáteční hodnotu kmitočtů. 
o Koncová hodnota: Zadejte koncovou hodnotu kmitočtů. 
o Krok v dekádě: Jednotlivé kroky od 1 do 9 oddělte čárkou (,). 
o Načíst frekvenci: Ze zadaných hodnot se v tabulce v prvním sloupci „zadaná 

frekvence“ vytvoří posloupnost kmitočtů. 
• Vstupní efektivní napětí: Zadaná hodnota bude při měření nastavena na generátoru. 
• Výstupní impedance generátoru: Zvolená položka impedance bude při měření 

nastavena na generátoru. 
o 50 OHM 
o HIGH Z 
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� Použít ss zdroj: Pokud je pro měření používán vhodný stejnosměrný zdroj 
zatrhněte příslušnou položku 

• Napětí ss zdroje: Zadejte velikost stejnosměrného napětí. Pokud provádíte měření ve více 
cyklech viz. níže, můžete pro každý cyklus zadat jinou hodnotu napětí. Jednotlivé 
velikosti napětí oddělte středníkem (;). V případě, že je počet cyklů měření větší než počet 
zadaných stejnosměrných napětí budou  měřena jednotlivá stejnosměrná napětí stále 
znovu. 

 
� Počet opakování měření: Při zvyšování této hodnoty se bude zvyšovat počet 

měření pro jednotlivé kmitočty. Při každém navýšení dojde k přidání příslušných 
sloupců potřebných pro vypsání výsledků v tabulce. 

 
� Provádět měření vstupního napětí: Zatržením/odtržením položky rozhodnete 

zda chcete provádět měření kmitočtů. (jen u programu s osciloskopem). 
 

� Provádět měření frekvence: Zatržením/odtržením položky rozhodnete zda 
chcete provádět měření kmitočtů. 

 
� Časové spuštění měření:  

• Nastavení: Otevře okno, v kterém je možné zvolit start měření ve stanovený okamžik 
nebo po odpočtu nastaveného počtu sekund. 

• Čas spuštění: Indikuje, kdy dojde ke startu měření. 
 

� Stavový řádek 
• Stav měření – informuje o současném stavu měření 

o Neměří se 
o Probíhá měření 

• Aktuální čas 
 
 
5.2.2 OKNO – Adresy přístrojů 

Formulář je možné otevřít následující cestou „Menu – Program – Adresy“. 
 
Nastavení adres přístrojů je důležité udávat ve tvaru GPIBn::m::INSTR, kde „n“ je 

číslo sběrnice a „m“ číslo přístroje (lze nastavit na interface a přístroji). Při zadávání mohou 
být stejná „n“, ale jednotlivé adresy musí být unikátní. 
  
 Obrázek 6 obsahuje následující položky: 

• Generátor: Sem zadejte adresu pro generátor. 
• Multimetr: Sem zadejte adresu pro multimetr. 
• Stejnosměrný zdroj: Sem zadejte adresu pro stejnosměrný zdroj. 

 
POZNÁMKA: Adresa pro Stejnosměrný zdroj je využita pokud na hlavním panelu je vybraná 
položka „Použít ss zdroj“. 
 
POZNÁMKA: V případě Programu s osciloskopem je na místo pole Multimetr použito pole 
Osciloskop. 
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Obr. 6: Adresy přístrojů 
 
 
5.2.3 OKNO – Omezení zadaných parametrů: 

V hlavním okně v panelu Omezit hodnoty nastavení se pomocí tlačítka „Nastavit“ 
zobrazí formulář, jak je uvedeno na Obr. 7. V uvedeném okně je možné nadefinovat příslušné 
limitní hodnoty pro zdroj signálu. Při definování konkrétních mezí tak bude zabráněno měření 
mimo stanovený rozsah. Pro stanovení mezí je vždy nutné zatrhnout příslušnou kolonku. 
 
 

• Generátor 
o Povolit omezení amplitudy: Zadáním minimální a maximální hodnoty se 

definují meze pro efektivní hodnotu vstupního napětí. Program neumožní 
následné měření mimo zvolenou oblast. 

o Povolit omezení frekvence: Zadáním minimální a maximální hodnoty se 
definují meze pro hodnotu kmitočtu. Program neumožní následné měření 
mimo zvolenou oblast. 

 
 

• Stejnosměrný zdroj 
o Povolit omezení ss zdroje: Zadáním minimální a maximální hodnoty se definují 

meze pro velikost stejnosměrného napětí. Program neumožní následné měření 
mimo zvolenou oblast. 
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Obr. 7: Omezení zadaných parametrů 
 
 
5.2.4. OKNO – Nastavení časového spuštění 

V hlavním okně v panelu Časové spuštění měření se pomocí tlačítka „Nastavení“ 
zobrazí formulář, jak je uvedeno na Obr. 8. Časové spuštění měření je vhodné pro 
automatický start měření. Spuštění měření se provede, buď v nastavení časový okamžik nebo 
po odpočtu nadefinovaného počtu sekund. 
 
 

 

Obr. 8: Nastavení časového spuštění 
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• Povolit časové spuštění měření  
o Zadejte přesný čas spuštění měření: Zadejte čas, v kterém chcete zahájit 

měření. 
o Aktuální čas: Zobrazuje aktuální hodnotu času. 

• Povolit odpočet pro start měření 
o Odpočet do startu měření: Zadejte hodnotu v sekundách. 

 
 
5.2.5 OKNO – Graf 

Obrázek 9 zobrazuje graf závislosti přenosu na kmitočtu, který však neslouží jako 
výstup z programu. Jeho využití se předpokládá pro orientační stanovení kvality naměřených 
výsledků. V grafu je vždy zobrazen maximální přenos a pokles o 3 dB, jak je uvedeno  
na Obr.9. V případě více naměřených údajů pro různé parametry je možné měnit zobrazení 
grafu pomocí šipek v kolonce „Změnit parametr“. 
 

• Změnit parametr: změnou hodnoty pomocí šipek dojde k vygenerování grafu 
odpovídajícího jinému stejnosměrnému napětí. 

• ss napětí: zobrazuje hodnotu stejnosměrného napětí u současného grafu. 
 
 

 
Obr. 9: Graf závislosti přenosu na kmitočtu 
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5.2.6. OKNO – Terminál 

Terminál tvoří v programu samostatnou část. Jeho zaměření je jen pro komunikaci 
s jedním přístrojem. Terminál umožní po zadání adresy a správném spojení posílat měřicímu 
přístroji programovací příkazy a zobrazovat odpovědi na dotazy. Viz Obr. 10. 
 
 

• Zadejte adresu přístroje: Do okna zadejte adresu přístroje ve tvaru odpovídajícímu 
GPIB0::xx::INSTR, kde „xx“ značí číslo definované na přístroji. 

� Navázat spojení: Po zadání adresy se provede spojení s příslušným přístrojem. Pokud 
program není spojen s přístrojem objeví se v poli „Historie“ text znění „Není navázáno 
spojení s žádným přístrojem“. 

• Zadejte příkaz: Do kolonky zadejte příkaz, který chcete poslat přístroji. Po zadání 
příkazu je možné použít některé z následujících tlačítek. 

o Pošli: Slouží k zaslání jak příkazu tak i dotazu. 
o Čti: V poli „Historie“ zobrazuje odpověď na dotaz. 
o Pošli a Čti: Slouží k posílání dotazů, kde se odpověď zobrazí hned v poli 

„Historie“. 
• Historie: Zobrazuje veškeré odeslané příkazy a odpovědi na dotazy. 
• Vymazat historii: Tlačítko slouží k vymazání pole „Historie“. 
 
 

 

Obr. 10: Terminál 
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5.3 Postup měření s programem 

1. Zadejte hodnoty frekvence do prvního sloupce tabulky. Vepsáním konkrétních 
velikostí nebo pomocí panelu Zadání frekvence. 

2. Do pole vstupní efektivní napětí zadejte velikost napětí pro příslušný generátor. 
3. Podle charakteru měřeného obvodu definujte hodnotu výstupní impedance v poli 

výstupní impedance obvodu. 
4. Nastavte počet opakování měření podle počtu parametrů nebo počtu cyklů měření. 
5. Při zapojení stejnosměrného zdroje jako proměnného parametru zaškrtněte políčko 

použít ss zdroj. A definujte hodnoty ss napětí. Pro případ více parametrů oddělujte 
jednotlivé hodnoty středníkem (;). 

6. V případě měření frekvence zatrhněte pole Provádět měření frekvence. Pokud 
používáte program Automatizované měření s osciloskopem můžete vybrat i měření 
vstupního napětí zatrhnutím Provádět měření vstupního napětí. 

7. Stiskem tlačítka start  zahájíte měření. Ve stavovém řádku můžete sledovat aktuální 
stav měření. 

8. Dokončení správného měření bude indikováno zprávou s nápisem měření bylo 
úspěšně dokončeno.  

9. Pomocí tlačítka graf  zobrazíte graf závislosti přenosu na frekvenci. Zobrazený graf 
má jen orientační účely pro stanovení kvality měření. Pokud nejste s výsledky měření 
spokojeni proveďte nové nastavení měření od bodu 1. 

10. Celou tabulku je možné uložit do souboru csv stiskem tlačítka uložit . 
11. Celou tabulku smažete stiskem tlačítka nový . 

 
 
5.4 Programové hlášení 

Vytvořený program je ošetřen proti vzniku chyb způsobených jednak uživatelem  
a v druhé řadě způsobených chybou při samotné komunikaci s měřícím přístrojem.  

 
Omezení zadávat do příslušných kolonek jen celá čísla případně čísla s desetinnou 

čárkou vedou k potlačení omylů vzniklých při zadávání. U některých kolonek nastává 
oddělení jednotlivých čísel použitím středníku (;). Zadávat tedy jiné znaky než je uvedeno 
výše je nemožné. 

 
Chybové hlášení s příslušnou zprávou sdělí uživateli příčinu neúspěchu měření.Jako 

příklad je uvedeno hlášení při pokusu spustit měření bez zadaných hodnot kmitočtu v prvním 
sloupci tabulky. Operace je vyhodnocena jako chybová s příslušným varováním viz. Obr. 11.  

 

 

Obr. 11: Varování při pokusu spustit měření bez nastavení kmitočtu 
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Obr. 12: Varování při špatně zadané hodnotě pro stejnosměrný zdroj 
 
 
S podobným chybovým varováním je možné se setkat při pokusu o nesprávné měření. 

 
Program je také ošetřen proti chybám způsobených zařízením. Chybová varování se 

objevují v případech ztráty spojení s jednotlivými přístroji, nesprávném ukončení měření, 
neodměření výsledků atd. Viz Obr. 13 a 14. 
 

 

Obr. 13: Zpráva o selhání komunikace 
 

 

Obr. 14: Zpráva o překročení zadané frekvence 
 
 

Pokud měření bylo úspěšné zobrazí se zpráva uvedená na Obr. 15. 
 

 

Obr. 15: Zpráva o úspěšném měření 
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6 Laboratorní experimenty 
Návrh laboratorních experimentů vychází z možností programu. Obecně je program 

vytvořen pro detailní měření frekvenčních charakteristik s možností nastavit vstupní hodnoty 
frekvencí a stanovit velikost amplitudy signálu. V případě naměření výsledků a jejich 
vyhodnocení jako nedostačující k stanovení potřebných údajů, může celé měření jednoduše 
proběhnout znovu s přesnějším definováním vstupních hodnot. Další neméně důležité 
rozšíření celého měření je možnost měnit hodnotu stejnosměrného napětí na ss zdroji 
v průběhu měření, spuštění měření v stanoveném okamžiku atd. Nesporným přínosem  
je určitě archivace dat. 
 

Navržené laboratorní experimenty 

Pro návrh laboratorních experimentů se podle výše zmíněného hodí nejvíce přípravky, 
u kterých se měří frekvenční charakteristiky i s možností změny parametru. Velké využití 
najde program zejména u zapojení, kde je nutné stanovit lomový kmitočet, který by se jinak 
velice těžko hledal. Takovýchto laboratorních přípravků existuje nemalé množství již  
ve vytvořené podobě. V úvahu se dají vzít například různé typy filtrů jako je derivační  
a integrační článek, pásmové propusti a pásmové zádrže. Různé typy zapojení se zesilovači, 
analogové funkční bloky atd.  
 

Realizované laboratorní experimenty 

Navržený a realizovaný přípravek na DPS je zapojení s analogovou násobičkou jako 
filtr typu horní nebo dolní propust. Na Obr.16 je zobrazena podoba vytvořeného přípravku.  

 
 
 

 

Obr. 16. Realizovaný laboratorní přípravek 
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Popis k tomuto přípravku je uveden v odstavci 8.2 Popis a schéma přípravku. 
 
Detailní popis Analogové násobička je uveden v Literatuře [8]. V odstavci 8.1 

Teoretický úvod se nachází popis Analogové násobičky využitý pro realizaci filtru typu dolní 
a horní propust. Navržené DPS jsou přiloženy v příloze na CD. 
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7 Zapojení pracoviště 
Konkrétní pracoviště pro automatizované měření využívá zapojení přístrojů generátor 

Agilent 33220A, stejnosměrný zdroj Agilent E3631A a osciloskop Tektronix TDS 1012. Je 
využito paralelní rozhraní GPIB, přičemž jednotlivé GPIB sběrnice jsou prostřednictvím 
interfacu GPIB/USB Agilent 82357A připojeny na USB port řídicího počítače. Počítač 
má instalovanou Agilent IO Libraries Suite 14.0 pro využití knihovny VISA. Celý systém je 
doplněn o program s názvem Automatizované měření s osciloskopem. Na Obr. 17 je 
zobrazeno právě toto pracoviště.  

 
 

 
Obr. 17: Uspořádání pracoviště pro automatizované měření 

 

Zapojení pracoviště je možné modifikovat použitím multimetru Agilent 34411A 
namísto osciloskopu a změnou řídicího programu. Pro měření pomoci multimetru je vytvořen 
program s názvem Automatizované měření s multimetrem. 
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8 Automatizovaná laboratorní úloha 

 
Analogová násobička – Filtr typu dolní a horní propust řízený 

kladným stejnosměrným napětím 
 

8.1. Teoretický úvod 

Laboratorní úloha s využitím analogové násobičky firmy Analog Device AD633 
realizuje možnosti automatizovaného měření. Analogová násobička obecně umožňuje funkce 
násobení, dělení, umocňování, modulaci, demodulaci signálu atd. Laboratorní úloha využívá 
zapojení násobičky jako filtr typu dolní nebo horní propust z důvodu vhodného využití pro 
automatizované měření. 
 

V úloze je tedy nutné měření výstupního napětí v závislosti na frekvenci a to pro různé 
parametry dané hodnotou stejnosměrného zdroje. Veškeré tyto úlohy obstará počítač spolu 
s Knihovnou z Agilent IO Libraries a softwarem s názvem Program s multimetrem. 
Pracoviště pro úlohu tedy obsahuje potřebné vybavení. Nutné je vždy nastavit jen 
odpovídající typ filtru na přípravku. 
 
 
8.1.1 Analogová násobička AD633 

AD633 je čtyřkvadrantová násobička, která nevyžaduje žádné vnější součástky. Má 
vysokou impedanci, diferenční vstupy X a Y a vysokoimpedanční sumační vstup Z. 
Impedance výstupu W je dána výstupní impedancí OZ. Součin vstupních napětí je normován 
ke vnitřnímu Zenerovou diodou stabilizovanému napětí o nominální hodnotě 10 V. 
Symetrické napájecí napětí může být v rozsahu ±8 V až ±18 V, výrobcem udávané provozní 
parametry jsou zaručeny při napájecím napětí ±15 V. Šířka pásma pro malé signály je 1 MHz, 
rychlost přeběhu 20 V/µs. Násobička může pracovat s kapacitními zátěžemi. Podrobnosti 
k použité analogové násobičce je možné najít na stránkách výrobce. 
 

Násobička realizuje funkci danou vztahem 
 

Z
YYXX

W +
−⋅−

=

10

)()( 2121      8.1 

          
kde W je napětí na výstupu [V], X1, X2, Y1, Y2, Z jsou napětí příslušných vodičů 

vůči zemi [V], konstanta 10 je napětí vnitřního stabilizovaného zdroje [V]. Podrobnosti 
k použité analogové násobičce je možné najít na stránkách výrobce. 
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8.1.2  Analogová násobička v zapojení filtr typu dolní a horní propust řízený 
kladným stejnosměrným napětím 

Obrázek 18 a) ukazuje jednoduché užití analogové násobičky jako napětím řízeného 
filtru typu dolní propust. Napětí na výstupu A je výsledkem filtrace vstupního signálu. Mezní 
frekvence je řízena stejnosměrným napětím na řídícím vstupu. Mezní frekvence se rovná 

 

RC

X
f

π2

1

10
1

2 =        8.2 

kde X1 je ss napětí na řídicím vstupu X1 [V], konstanta 10 [V] je dána napětím 
vnitřního stabilizovaného zdroje, R[Ω] a C[F] jsou parametry vnějších použitých součástek, f1 

je mezní frekvence použitého RC členu [Hz]. Výstup B je přímý výstup AD633. Vyznačuje se 
stejnou odezvou od frekvence f1, což je přirozená lomová frekvence RC filtru.  
 

RC
f

π2

1
1 =          8.3 

Na  obrázku 18 b) je zobrazena přenosová charakteristika filtru na níž jsou vyznačeny 
body f1 a f2. Z charakteristiky je vidět pro frekvence f>f2 klesající přenos napětí se směrnicí  
6 dB na oktávu.  

 
Obr. 18: a) Napětím řízený filtr typu dolní propust  b) a jeho přenosová charakteristika 

 
Obrázek 19 a) ukazuje zapojení analogové násobičky jako napětím řízeného filtru typu 

dolní propust. Jak je z obrázku patrné, liší se pouze zapojením RC článku na výstupu. Z toho 
důvodu platí stejné vztahy pro výpočty jako v předešlém případě. Oproti filtru typu dolní 
propust se odlišuje přenosovou charakteristikou filtru, jak je uvedeno na obrázku 19 b). 
 

 
Obr. 19: a) Napětím řízený filtr typu horní propust  b) a jeho přenosová charakteristika 
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Použitý výstup A je v obou typech zapojení připojen přímo na vysokoimpedanční 
vstup Z, který nelze zatěžovat. Podle doporučení výrobce má být stejnosměrné řídící napětí 
kladné o velikosti 100 mV až 10 V. 
 
 
8.2 Popis a schéma přípravku 

Přípravek obsahuje násobičku AD633 a volitelně nastavitelné kombinace RC členů 
(čtyři typy kondenzátorů C1=4,7 nF, C2=3,3 nF, C3=2,7 nF, C4=2,2 nF a čtyři typy rezistorů 
R1=12 kΩ, R2= 9,1kΩ, R3=8,2kΩ, R4=7,5kΩ). Přípravek je napájen symetrickým napětím 
±15 V a je doplněn ochranou před poškozením hrubými chybami obsluhy (přepólování 
napájení apod.). 
 

 
Obr. 20: Schéma zapojení přípravku 

 
 
8.3 Zadání úlohy 

1.  Dle Obr. 1 zapojte napětím řízený filtr typu dolní propust. Pomocí programu proměřte 
kmitočtovou charakteristiku, a to pro několik hodnot kladného řídicího napětí v rozsahu 
100 mV až 10 V. Měřte dle obrázku1 výstup A. 

 
2.  Dle Obr. 2 zapojte napětím řízený filtr typu horní propust. Pomocí programu proměřte 

kmitočtovou charakteristiku, a to pro několik hodnot kladného řídicího napětí v rozsahu 
100 mV až 10 V. Měřte dle obrázku 2 výstup A. 

 
3.  Výsledky měření zpracujte do přehledné zprávy o měření. 
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8.4 Pokyny k zadání 

Na označené zdířky přípravku připojte symetrické napájecí napětí ±15 V.  
 
Ad 1. Napětím řízený filtr typu dolní propust 
 

Obvod zapojte dle Obr. 2 a). Na vstup X1 připojte napětí ze ss zdroje Agilent E3631A 
(je nutné použít výstupní panel ±25V a výstup označený +. Výstup COM připojte na zem). 
Vstup X2 uzemněte. N vstup Y1 a zem připojte harmonický signál z vnějšího generátoru. 
Vstup Y2 a sumační vstup Z vzájemně propojte. Mezi vstup Z a výstup W zapojte některou 
kombinaci z RC článků v přípravku. 
Výstup AB2 představuje v obrázku 2 a) výstup A. Výstup AB1 pak představuje výstup B. 
 
Postup měření s programem je uveden v odstavci 1.6 Pokyny k ovládacímu programu. 
 
Ad 2. Napětím řízený filtr typu horní propust 
 

Obvod nechejte zapojený jako v předchozím případě jen změňte zapojení RC článku. 
Pozor výstup AB1 bude v tomto případě výstup A a výstup AB2 bude výstup B. 
 

Postup měření s programem je uveden v odstavci 1.6 Pokyny k ovládacímu programu. 
 
Ad 3.  

V protokolu zejména uveďte, jak se mění kmitočtová charakteristika filtru vlivem 
řídicího napětí. Pro zvolená kladná řídicí napětí (např. 4 V, 6 V, 10 V) změřenou modulovou 
kmitočtovou charakteristiku filtru vyneste do grafu. 
 
 
8.5 Použité přístroje 

Generátor Agilent 33120A         
Multimetr Agilent 34411A  
Stejnosměrný zdroj Agilent E3631A 
GPIB/USB interface Agilent 82357A 
Zdroj ±15V 
PC + Agilent IO Libraries a program Automatizované měření s multimetrem 
 
 
8.6 Pokyny k ovládacímu programu 

Nastavení měřeného rozsahu kmitočtů se provádí, buď vepsáním konkrétních hodnot 
do tabulky ve sloupci frekvence [Hz] nebo pomocí panelu Frekvence. V panelu se zadává 
počáteční frekvence do kolonky Start, koncová frekvence do kolonky Stop a krok v dekádě 
do kolonky krok v dekádě. Vepsání hodnot nastavených frekvencí do tabulky se provede 
tlačítkem Načíst frekvenci. Případné dopsání konkrétních hodnot frekvence je možné pomocí 
dvojkliku myší v tabulce a do volného políčka vepsáním příslušné hodnoty kmitočtu.  
 

Nastavení amplitudy vstupního signálu se provádí v políčku vstupní efektivní napětí 
[V]. Defaultně je nastavena hodnota 3V. 
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Hodnotu v poli Impedance ponechte na hodnotě HIGH-Z.  
 

Označte políčko „použít ss zdroj“ pro zapojení stejnosměrného řídícího zdroje  
do programu. Po označení je možné nastavit velikost stejnosměrného napětí v políčku „Napětí 
ss zdroje“. Defaultně je nastavena hodnota 8V. Do políčka „Napětí ss zdroje“ zadejte hodnoty 
příslušných velikostí stejnosměrného napětí oddělené středníkem (;) např: 2;4;6;8;10. 
Pohybujte se v rozsahu 100 mV až 10 V. 
 

Počet měření se nastaví automaticky podle počtu zadaných stejnosměrných napětí. 
 

Položku Provádět měření frekvence nechejte zatrženou. 
 

Měření je možné spustit tlačítkem start  v panelu nástrojů nebo pomocí menu 
Soubor-> Spustit. Možné je i využití položky Časové spuštění měření. 
 

Po správném naměření výsledků použijte tlačítko  nebo menu Program->Zobrazit 
graf, které zobrazí graf závislosti přenosu na zadané frekvenci. V grafu je vyznačen 
maximální přenos a pokles o 3 dB. Z uvedeného je možné stanovit zda naměřené výsledky 
jsou vhodné k dalšímu zpracování. 
 

Uložení výsledků proveďte tlačítkem uložit  nebo pomocí menu „Soubor->Uložit“. 
Po otevření tabulky uložit jako zadejte název souboru s příponou ve tvaru *.csv. Uložený 
soubor je možné spustit v programu Microsoft Excel. 
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9 Závěr 
Byl vytvořen program, který umožňuje měřit modulové frekvenční charakteristiky, 

nebo síť charakteristik s proměnným parametrem v podobě stejnosměrného napětí. 
Automatizované měření spočívá v nastavení amplitudy a frekvencí vstupního signálu, 
definování výstupních veličin a případně nastavení stejnosměrných napětí. Zavedená 
synchronizace spolu s dalšími funkcemi poskytuje velmi rychlé a přesné měření s možností 
definovat případné dodatečné hodnoty nebo opakovat celé měření. Velmi vhodné je naměřené 
výsledky zobrazit v grafu závislosti přenosu na kmitočtu, který slouží k vizuálnímu posouzení 
kvality měření a následné uložení do souboru s příponou csv. Program dále nabízí možnost 
omezit vstupní zadávané parametry, spouštění v předem nastavené čase nebo výběr 
kontrolních měřených veličin.  

 
Velký problém při řešení programu byla synchronizace, která ovlivňuje, jak přesnost  

a rychlost měření, tak i kvalitu výsledků. Využito bylo funkcí knihovny VISA pro komunikaci 
s měřícími  přístroji a sestavena vlastní funkce, která kontroluje stav OPC registru. Měřicí 
cyklus v době, kdy je program spojen s přístroji běží v samostatném vlákně z důvodu 
možnosti přesouvat okno aplikace, minimalizace, maximalizace atd. 

 
Pro tvorbu programu a automatizované měřící pracoviště  byly použity následující 

přístroje. Generátor Agilent  33220A, stejnosměrný zdroj Agilent E3631A, osciloskop 
Tektronix TDS 1012 a multimetru Agilent 34411A. Jejich použití bylo hlavně z důvodu 
dostupnosti v laboratoři a zároveň přístroje disponují vlastnostmi použitelnými pro 
obousměrnou komunikaci s řídicím PC pomocí paralelní sběrnice GPIB. Sestaveným 
automatizovaným pracovištěm byla změřena modulová frekvenční charakteristika připravené 
úlohy s analogovou násobičkou jako filtr typu horní a dolní propust. Výsledky měření jsou 
uvedeny v příloze A. Použitý vytvořený program poskytl velmi rychlé měření s následným 
zpracováním výsledků, čímž se ověřila funkčnost programu.   

 
Splněním všech požadavků zadání a to hlavně vytvořit jednoduchý program zaměřený 

na neznalou obsluhu, umožňuje jeho využití pro pedagogické účely. 
 
Pro případné rozšíření programu je vhodné doporučit vyzkoušet si práci s velkým 

množstvím přístrojů a to od více výrobců. Tím dojde k ověření použitelnosti měřících příkazů 
a případné tvorbě univerzálnějšího programu. Jistě není na škodu prozkoumat další možnosti 
synchronizace a pokusit se vyhledat jestli existují knihovny pro komunikaci s měřícími 
přístroji s dokonalejšími funkcemi. 
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11 Přílohy 
Příloha A: Automatizovaná laboratorní úloha 
Příloha B: Zdrojový kód 
 
Obsah přiloženého CD 

• Program Automatizované měření s multimetrem 
• Program Automatizované měření s osciloskopem 
• Zdrojové kódy obou programů 
• Soubor metadat 
• Zdrojový tvar písemné zprávy bakalářské práce se všemi přílohami 
• Plošné spoje přípravku s analogovou násobičkou ve formátu PDF a ve zdrojovém 

formát BRD 

 


