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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. 
čkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých 

a metodách bezkontaktního měření otáček.  
Měření umožnila PCI karta Acquitek a program Matlab, v němž bylo navrhnuto 

pro 

Klíč

nnotation 

My bachelor’s thesis discusses the design and realization of the contactless 
volution counter. Design of  the revolution counter has been based on the background 

h discusses particular sensors and methods of contactless revolution 
ounting.  

 been calibrated by photoelectric contactless measuring instrument  
CB-2

 
 

Otá
senzorech 

potřeby měření jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Přístroj byl kalibrován 
pomocí fotoelektrického bezkontaktního měřidla CB-2234B. 
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The measuring itself is provided by a PCI card Acquitek and a numerical 
computing environment and programming language Matlab. This programming 
language has been used to develop a simple graphic user interface. The revolution 
counter has
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1.

dské činnosti. Dostatečné a přesné množství informací o jednotlivých procesech je 
mínkou úspěšné činnosti všech automatizovaných systémů i podmínkou 

   Úvod 
Zrychlující se rozvoj techniky si žádá velký podíl automatizace ve všech oborech 

li
základní pod
pro měření různých, zejména neelektrických veličin. Přestože principy měření různých 
neelektrických veličin jsou známy a využívány poměrně dlouhou dobu, v posledních 
letech dochází k jejich značnému rozvoji především za  pomocí využití rozvoje dalších 
oborů, mikroelektroniky, optoelektroniky, číslicové a mikroprocesorové techniky, ale i 
dalších oborů, např. chemie. Schopnost měření neelektrické veličiny s dostatečnou 
přesností je podmínkou pro její další zpracování, nebo regulaci. 

Senzory jako takové jsou hlavními prvky každého regulačního a měřícího systému. 
V současné době se jejich počet odhaduje na několik desítek tisíc. Název senzor má 
stejný význam jako snímač, převodník nebo detektor. 
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2.   Formulace problému a stanovení cílů 
ro návrh snímače otáček je rozhodující vhodnost použití pro danou aplikaci, 

vlastnosti měřícího prostředí aj. Tyto skutečnosti ovlivňují celkovou velikost měřícího 

vat bezkontaktní otáčkoměr. Na 
zákl

 

ěření otáček 
• Navrhnout elektrickou část otáčkoměru 

ást otáčkoměru 
• Pomocí PC a softwaru MATLAB vytvořit jednoduchý měřící program s 

ržený otáčkoměr pomocí přesnějšího 

 
 
 
 

P

přístroje, přesnost, druh výstupního signálu a jeho další zpracování. 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizo
adě zpracované rešeršní studie z oblasti bezkontaktního měření otáček si zvolit 

metodu měření, navrhnout a sestavit otáčkoměr. Výsledky měření zpracovat pomocí 
měřící karty v PC a programu MATLAB. 

Byly stanoveny následující cíle: 
 

• Zpracovat rešeršní studii z oblasti m

• Navrhnout mechanickou č

využitím grafického uživatelského rozhraní 
• Realizovat měření a zkalibrovat nav

měřidla 
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3.   Problematika měření otáček 
Měření otáček patří k velice často měřeným veličinám. Jejich znalost je nezbytná 

ro optimální funkci všech strojních zařízení a zkvalitňování technologických procesů. 
oužívají se různé druhy čidel otáček založené na různých fyzikálních principech a 

 parametrů (rozsah otáček, výstupní signál, 
 společný znak a to, že převádějí úhlovou 

rych

p
P
podle toho dosahují i různých technických
dosah, přesnost, atd.). Všechny mají jeden

lost na jinou fyzikální veličinu. 
3.1   Frekvence otáčení 

Frekvence otáčení n vyjadřuje změnu polohy tělesa za určitý časový interval a 
definuje se tedy jako počet otáček N  dělená časovým intervalem T. 
Equation Chapter 1 Section 1  

( )1Nn s
T

−=                                                (1.1) 
 

lutions per minute) 
nebo rps (revolutions per second). 
3.2   Rozdělení snímačů otáček 

chnologie aj. Podle druhu výstupního 
ích skupin jak ukazuje obr. 1 na :   

 

  
Pro frekvenci otáčení  rotačních strojů se častěji užívá název otáčky za minutu (ot/min) 
nebo otáčky za sekundu (ot/s). V anglickém jazyce pak rpm (revo

Pro měření otáček se používají klasické snímače polohy nebo zrychlení a výstupní 
signál úměrný rychlosti otáčení se získá derivací nebo integrací signálu ze senzoru [1]. 
Snímače lze členit dle měřené veličiny, fyzikálního principu, styku s měřeným 
prostředím, transformace signálu, výrobní te
signálu se dají rozdělit do tří základn

 
 

Obr. 1 : Rozdělení snímačů otáček 
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4.   Kontaktní měření otáček 

Kontaktní (dotykové) měření otáček je takové měření, kdy dochází mezi snímačem 
a měřeným objektem k přímému mechanickému kontaktu. Mechanické otáčkoměry už 
ztrácí v dnešní době na svém dřívějším významu s ohledem na pohyblivé části a z toho 
plynoucí omezení [1]. Přesto se stále ještě využívají i když už pouze v omezené míře. 
Jejich místo v dnešních moderních aplikacích nahrazují většinou snímače s elektrickým 
výstupním signálem. 

 
Mechanický odstředivý otáčkoměr (obr. 2a) 

Tento otáčkoměr využívá principu změny odstředivé síly při otáčení tělesa o 
hmotnosti m. Používá se pro rozsahy od 30 až do 12 000 ot/min. Nevýhoda je, že se 
nedá použít na zařízeních s malým mechanickým výkonem. 

 
Mechanický rezonanční otáčkoměr 

Využívá rezonančních vlastností mechanických rezonátorů představované řadou na 
jedné straně vetknutých ocelových nosníčků ěných na rezonanční kmitání např. po 
0,25 Hz až 0,5 Hz. Čidlo ze pro indikaci určitých 

že měří střední hodnotu frekvence otáčení za časový interval. 

ření používá rtuť, měří v 
rozsahu od 20 do 10 000 ot/min. 

Mag

permanentního magnetu a vířivými proudy dochází k unášení 
vodivého kotouče. Čidla založená na tomto principu se velice často používají k určení 

 

 

 nalad
 pracuje nespojitě a je vhodné pou

omezených otáček. 
 

Chronometrický otáčkoměr-Tachoskop (obr. 2c) 
Tento přístroj patří do skupiny kontaktních snímačů pracující na principu měření 

úhlu natočení rotujícího tělesa za určitý čas. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o spojení 
počítadla otáček s hodinovým přístrojem. Otáčkoměr měří celkový počet otáček za 
určitý časový úsek, tak

 
Hydraulický otáčkoměr (obr. 2b) 

Pracuje na principu měření frekvence otáčení působením účinků odstředivých sil 
při rotaci kapaliny. Podle výšky hladiny kapaliny při rotaci se určí příslušné otáčky. 
Kapalina je uzavřena v rotující nádobě, obvykle se k mě

 
netoindukční otáčkoměr (obr. 2d) 
Magnetické pole permanentního magnetu při otáčení zasahuje elektricky vodivý  

(hliníkový) kotouč, čímž dochází ke vzniku vířivých proudů. Silovým působením 
magnetického pole 

rychlosti u dopravních prostředků.  
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Obr. 2 : Kontaktní snímače otáček s neelektrickým výstupním signálem 
a) Odstředivý otáčkoměr 
1 - závaží; 2 - objímka; 3 - ukazatel; 4 - stupnice 
b) Hydraulický otáčkoměr 
1 - zapisovací zařízení; 2 - kapalina; 3 - plovák 
c) Chronometrický otáčkoměr 
d) Magnetoindukční otáčkoměr 
1 - hřídel; 2 - trvalý magnet; 3 - kotouč; 4 - hřídel; 5 - pružina; 6 - ukazatel 
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Stejnosměrné tachodynamo (obr. 3c) 
V magnetickém poli permanentního magnetu nebo elektromagnetu se otáčí kotva 

s vinutím. Konce vinutí jsou vyvedené na komutátor, odkud se pomocí sběrných 
kartáčků snímá napětí U. Pro svou optimální funkci vyžaduje minimální zatěžování. 
Výhodou je velká citlivost, vysoký výstupní signál a rozpoznání směru otáčení.  

 
Střídavý asynchronní tachogenerátor (obr. 3b) 

Nemá komutátor, výstupní signál je napětí se střídavým průběhem. Vyrábějí se 
buď s klecovou kotvou nebo s bubínkovým rotorem. Asynchronní tachogenerátory lze 
použít až do 8000 ot/min, velikost výstupního signálu se pohybuje mezi 10 V až 100 V. 
Výhodou je vysoká linearita lepší než ± 0,1% a malé zvlnění, nevýhodou je parazitní 
vliv teploty. 

 
Unipolární dynamo (obr. 3d) 

Jeho princip vychází z chování rotujícího disku v homogenním magnetickém poli. 
Jako disk slouží hliníkový kotouč spojený s hřídelí která se otáčí. Magnetické pole 
permanentního magnetu působí právě na tento kotouč. Výstupní napětí je stejnosměrné, 
pomocí sběrných kartáčků je přivedeno na výstupní svorky. Nevýhodou jsou problémy 
s přechodovými odpory na sběračích. 

 
Střídavý synchronní tachogenerátor (obr. 3a) 

Rotor se skládá z permanentního magnetu, ve kterém vzniká magnetický budící 
 tok . Stator je tvořen drážkami ve kterých je uloženo jednofázové (nebo třífázové) 
vinutí. Indukované napětí a jeho kmitočet jsou úměrné otáčkám. Při změně otáček 
dochází ke změně reaktance zatím co činné odpory se nemění, tím pádem je 
charakteristika výstupního napětí silně nelineární i při konstantní činné zátěži. Proto se 
používají jako vysílače v otáčkoměrech s dálkovým přenosem, kde dochází k 
cejchování přímo s ukazatelem. 
 

 

Φ
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Obr. 3 : Kontaktní snímače otáček s elektrickým analogovým výstupním signálem 
) Konstrukční řešení synchronního tachogenerátoru 
 - rotor s permanentními magnety; 2 - stator s drážkami a vinutím 
) Tachogenerátor s bubínkovým rotorem 
 - vnější část statoru; 2 - vnitřní část statoru; 3 - vinutí; 4 - rotor 
) Princip činnosti tachodynama 
 - rotující cívka; 2 - sběrné kartáčky 
) Schéma unipolárního dynama 
 - kotouč; 2 - hřídel; 3 - permanentní magnet 
   

a
1
b
1
c
1
d
1
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5.   Bezkontaktní měření otáček 
Bezkontaktní měření otáček nevyžaduje přímý dotyk s rotujícím předmětem. Je 

tedy v řadě případů jednodušší a praktičtější. Nedá se ale říci, že je vždy výhodnější. 
Pro některé úlohy nebo podmínky měření je vhodnější nebo dokonce jedině možné 
měření otáček kontaktním způsobem, například při měření obvodové rychlosti, při 
malém průměru hřídele nebo při uspořádání nevhodném pro bezdotykové měření 
otáček. Obě metody se tedy vzájemně nenahrazují, ale doplňují.  

 
5.1   Stroboskopické snímače 

Jsou založeny na tzv. Stroboskopickém jevu (efektu), tj. schopnosti lidského oka 
vnímat rychle po sobě následující obrazové vjemy jako ucelený obraz. Frekvence těchto 
obrazů musí být nejméně 12 snímků/s. Slovo stroboskop má svůj původ z řeckého slova 
stróbo(s) + skópos, tj. otáčení + pozorovat. Existují dva způsoby jak využít tohoto jevu 
k měření otáček a to buď umístěním dobře viditelné značky na rotující předmět nebo 
použitím tzv. stroboskopického kotouče (obr. 4) spojeného s rotující částí. 

V dnešní době se používají zejména elektronické stroboskopy, které mají 
nastavitelnou frekvenci záblesků pomocí zabudovaného generátoru. Jako zdroj světla 
slouží výkonná halogenová výbojka, která vytváří silné a zároveň velice krátké záblesky 
přerušovaného světla. Frekvenci těchto záblesků lze měnit, obvykle se plynule zvyšuje.  

Frekvenci otáčení (otáčky) měříme tak, že na otáčející se část vyznačíme 
esymetrickou značku. Při frekvenci záblesků, která se rovná otáčkám označeného 
tujícího předmětu, se tato značka jeví jako statická. Frekvence záblesků stroboskopu 
 tedy shodná s frekvencí otáčení označeného rotujícího předmětu a stroboskop nám 

cový 
o stroboskopu.  

obu měří konstantní 
mžité frekvence otáčení.  

 
 
 

 
         Obr. 4 : Stroboskopický kotouč                                     Obr. 5: Stroboskop 

 
 

n
ro
je
přímo ukáže hodnotu měřených otáček. Údaj o otáčkách dostaneme buď jako čísli
(digitální) nebo analogový, záleží na konstrukci danéh

Stroboskopy jsou vhodné pro ty případy kdy se po určitou d
otáčky, nejsou tedy vhodné pro měření oka
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5.2   Indukčnostní snímače 
Tyto snímače pracují na principu převodu neelektrické veličiny (v našem případě 

otáček) na změnu vlastní nebo vzájemné indukčnosti cívky. Ideální indukčnostní snímač 
má mít vysokou reaktanci Lω ⋅  v porovnání s odporem R. Ve skutečnosti se při 
běžných kmitočtech 5-50 kHz  dosahuje 1 až 10 L Rω ⋅ ∼ . Indukčnostní senzor je vždy 

xistuje celá řada možných konstrukcí těchto senzorů. 
Na o
tvořen jednou nebo více cívkami. E

br. 6 je jedno z nejběžnějších provedení indukčnostního snímače otáček. Rotací 
feromagnetického (např.železného) výstupku na hřídeli dochází ke změně vzdálenosti l 
mezi cívkou a výstupkem a tím i ke změně indukčnosti L.  

 
Obr. 6 : Princip indukčnostního impulsního snímače otáček [2] 

                     1-cívka; 2-jádro; 3-měřící zařízení 
                        

Snímač je tvořen cívkou s feromagnetickým jádrem, která je spojena s měřidlem 
indukčnosti. Při průchodu feromagnetického výstupku dojde ke  změně indukčnosti, a 

m i ke změně výstupního napětí z měřidla. Výstupní signál u(t) má už většinou tvar 
ulzů, které se dále zpracovávají pomocí vhodného čítače. Indukčnost cívky je dána 
ztahem: 

Equation Chapter 1 Section 5 

tí
p
v

2

m

NL k
R

= ⋅                                                (5.1) 

de k
[ ]

[ ]
1

   konstrukční konstanta 

  počet závitů cívky 

 reluktance magnetického obvodu(magnetický odpor) m

k

N

R H −

−

−

⎡ ⎤⎣ ⎦

 

Změna indukčnosti je způsobena právě změnou mR . Ta závisí na použitém 

fe
citlivos

romagnetickém materiálu a na geometrickém uspořádání obvodu. K dosažení lepší 
ti snímače je možné použít dvě cívky

 

 v diferenciálním zapojení.  
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5.3   Kapacitní snímače 
Patří  od počátku vývoje metod pro m kých veličin 

k nejpoužívanějším. Ovšem pro měření otáček už patří k méně používaným. Kapacitní 
snímače převádějí měřenou veličinu na změnu kapacity.  

Základem je elektrodový systém, který tvoří kondenzátor. Existují různé druhy 
snímačů s rozličným uspořádáním elektrod. Jedno z možn

ěření neelektric

ých uspořádání pro měření 
otáček je na obr. 7.  

 
Obr. 7 : Princip kapacitního impulsního snímače otáček [2] 

                        1-hřídel; 2-kotouč; 3-kovová destička; 4-deska kondenzátoru; 
                        5-měřící zařízení 
 

Jde o kotouč, na kterém je upevněna kovová destička. Kotouč je spojen s hřídelí a 
otaci tato destička prochází mezi deskami měřícího kondenzátoru o kapacitě C. 

Právě v tom okamžiku kdy destička projde mezi elektrodami dojde ke změně kapacity 
měřícího kondenzátoru, tzn. že kapacita se změní na hodnotu 

při r

C C+∆ .  
Kapacita deskového kondenzátoru je: 
  

          SC
d

ε= ⋅                                                (5
kde 

.2) 

lenost mezi deskami kondenzátoru 

S m

F mε −

[ ]

2

1

   obsah překrytí desek kondenzátoru 

   permitivita dielektrika 

   vzdád m

⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤⋅⎣ ⎦  

 
Zároveň se změní také permitivita dielektrika na hodnotu ε ε+ ∆ . Snímač musí 

obsahovat měřící obvod, který potlačí vliv parazitních kapacit a rušivých polí. Ten 
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může ilátorový, atd.). 

uché co se týče konstrukčního 
prov

ače 
Indukční snímače se dělí na snímače elektrodynamické a elektromagnetické 

pracující na principech Faradayova zákona. U těchto snímačů se jedná o spojení 
magnetického obvodu s cívkou, ve kterém je pomocí permanentního magnetu nebo 
budícího obvodu vytvořen magnetický tok 

 pracovat na různých principech (můstkový, rezonanční, osc
Výstupní signál u(t) má tvar impulzů a je dále zpracováván pomocí vhodných čítačů.    

Kapacitní snímače jsou poměrně spolehlivé a jednod
edení. 

 

5.4   Indukční sním

Φ . Napětí, které se indukuje v cívce je dáno 
Faradayovým zákonem ve tvaru:   

du N
dt
Φ

= − ⋅                                                      (5.3) 

kde 
    počet závitů cívky

 časová změna magnetického toku 

N
d
dt
Φ  

  
5.4.1   Snímače elektrodynamické 

Tyto snímače jsou založeny na využití Faradayova indukčního zákona ve tvaru: 
                                 

U B l v= ⋅ ⋅                                                        (5.4) 
kde 

[ ]
[ ]

[ ]
    délka aktivního vodiče (v tomto případě počet závitů cívky  na délku ) 

   rychlost vodiče ve směru kolmém na magnetické čáry /

l m

v m s

 

 
ívka) se pohybuje ě

   indukce magnetického pole B T

l N

v časov  neproměnném 
ěrné napětí. 

ické snímače pro měření otáček se používají nejběžněji jako 
tachodynama, tachogenerátor

lektrodynamických snímačů analogových patří i snímače využívající vířivých 
proudů, ale ty slouží spíše jako čidla zrychlení. Pokud je měronosnou veličinou 
kmitočet, tak lze získat i výstupní signál ve tvaru pulsů a dále ho zpracovat do 
vhodného tvaru. 
 

.4.2   Snímače elektromagnetické 
agne

magnetického obvodu. Jejich využití pro měření rychlosti otáčení je daleko častější než 

Vodič (v našem případě c
oli a indukuje v sobě stejnosmmagnetickém p

 Elektrodynam
y a unipolární dynama s analogovým výstupním signálem. 

Do e

5
Elektromagnetické snímače pracují na principu změny m tického pole v 

cívce. Dochází tak ke změně magnetického toku, nejčastěji změnou impedance 
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pro měření rychlosti přímočarého pohybu. Na obr. 8 je jedno z možných uspořádání 
impulsního indukčního snímače a jeho princip.  

 
 

Obr. 8 : Princip elektromagnetického impulsního snímače [2] 
                      1-cívka; 2-jádro cívky z permanentního magnetu; 3-měřící zařízení; 
                      4-výstupky z magneticky měkkého materiálu 

 
 okamžiku přiblížení feromagnetického výstupku se změní reluktance (impedance) 

edek změnu magnetického toku a v cívce se 
generuje nap

V
magnetického obvodu. To má za násl

ětí ve tvaru: 
  

( ) d dl dN v
dl

u t k N k
dt dl
Φ Φ

⋅                                  (5.5) = − ⋅ ⋅ = − ⋅

Toto n

N

 trubce z nemagnetického materiálu. 

kde 
   počet závitů cívky
   magnetický tok
    konstrukční konstanta

N

k
Φ  

 
apětí se zpracovává měřícím zařízením do vhodného tvaru, nejčatěji obdélníkové 

pulsy.  
a obr. 9 je další možné uspořádání elektromagnetického impulsního snímače. 

Při přiblížení a následném oddálení permanentního magnetu, který je umístěn na rotující 
části, dojde ke změně magnetického pole. V cívce, jejíž jádro je vyrobeno z 
feromagnetického materiálu, se indukuje napěťový signál. Tohoto uspořádání se hodně 
využívá u turbínkových průtokoměrů, kde je permanentní magnet umístěn na turbínce, 
která je uložena v
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Obr. 9 : Princip elektromagnetického impulsního snímače [2] 

                      1-cívka; 2-jádro cívky z magneticky měkkého materiálu;  
                      3-měřící zařízení; 4-permanentní magnety 

. 
ěkolik pólových dvojic 

permanentních magnetů. Počet póĺových dvojic se odvíjí od rozsahu měřené rychlosti 

 lineární pouze v nezatíženém stavu, lze dosáhnout až 50 000 
ot/min u speciálních provedení. Nevýhodou je působení parazitní teploty, která výrazně 
ovlivňuje jeho vlastnosti. Zejména napětí indukované v
zmenšuje. Jedna z možností jak odstranit teplotní chybu je použití m

íků. Podobný princip využívá i střídavý synchronní tachogenerátor, viz. kap.4. 
Mezi výhody elektromagnetických snímačů patří robustnost a skutečnost, že nepotřebují 
žádný zdroj napětí. 
 

 
V praktických aplikacích se  nejvíce uplatňuje konstrukční řešení na obr. 10

Snímač je tvořen vinutým statorem a rotorem, na kterém je n

otáčení. Pro velmi nízké rychlosti otáčení jich může být až 16 a vinutí na statoru 
mnohofázové. Mnohofázové vinutí je též vhodné pro rozlišení směru otáčení.  
Charakteristika snímače je

e vinutí se s rostoucí teplotou 
agnetických 

bočn

 

 
Obr. 10: Elektromagnetický indukční snímač otáček s rotorem a pólovými nástavci [2] 

 1-stator; 2-rotor 
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5.5   Hallovy snímače 
Tyto snímače využívají Hallova jevu (E. H. Hall 1879) objeveného koncem 

minulého století. Hallův jev je založen na skutečnosti, že příčné magnetické pole o 
indukci B působí na polovodič, kterým prochází elektrický proud I. Pohybující se 
elektrony jsou vychylovány působením Lorentzovy síly k jedné straně tohoto vodiče. 
Díky tomu, že póĺy mají různý potenciál, vzniká na protějších stranách hranolu (obr. 11) 
Hallovo napětí:  

   

   P
H H

I BU K sin
d

θ⋅
= ⋅ ⋅                                       (5.6) 

kde 

P A

3 1 1         Hallova konstanta HK m A s

[ ]

− −⎡ ⎤⎣ ⎦
           proud procházející polovodičem I

[ ]  složka magnetické indukce kolmá na směr   P

 
B sin I Tθ⋅

            tloušťka polovodičové vrstvyd
 

 
Obr. 11 : Princip Hallova snímače [8] 

 
Pokud je tloušťka polovodiče d a Hallova konstanta HK  neměnná a vodičem prochází 

konstantní napájecí proud PI , pak bude Hallovo napětí HU  záviset pouze na 

magnetické indukci B a její poloze vůči polovodiči. Hallovo napětí je tudíž možné 
detekovat a pomocí vhodného elektrického obvodu zesílit a dále podle potřeby 
zpracovávat. Snímače se vyrábí v nejrůznějších formách integrovaných obvodů, které 
poskytují výstupní signál ve formě TTL. Signálem je obvykle napětí ve tvaru 
obdélníkových pulsů, které se dále zpracovává pomocí vhodných čítačů.  
Pro měření rychlosti otáčení se používá uspořádání na obr. 12   .
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ení otáček a závislost [12] Obr. 12 : Uspořádání Hallova senzoru pro měř

     magnetické indukce při pohybu permanentních magnetů 
 

Magnetické pole je vytvářeno permanentními magnety různých tvarů a vlastností, na 
obrázku je uveden průběh magnetické indukce za jednu otáčku při průchodu 
permanentních magnetů.   

Hallovy senzory se nejčastěji používají jako snímače otáček u spalovacích motorů 
(řízení a vstřikování paliva) a u sytémů ABS. Dále pak  jako čidla rychlosti jízdy, 
průtoku kapalin a řízení otáček u stejnosměrných motorů. 
 
5.6   Wiegandův senzor 

Jedná se o zvláštní typ indukčního senzoru, který využívá ke své činnosti 
Wiegandova jevu. Jedná se o tzv. Wiegandův drát z anizotropní slitiny Vicalloy 

, který se vlivem magnetostrikčních účinků a anizotropních vlastností 

chová jako jediná magnetická doména. Vlivem změny intenzity magnetického pole 
pomocí budící cívky, dojde při určité spínací intenzitě magnetického pole k 
přemagnetizování jediným Berkhausenovým skokem a ve snímací cívce se naindukuje 
krátký napěťový impuls. Wiegandův drát se skládá z jádra a pláště, jádro je magneticky 
měkkčí než plášť. Wiega r. 13. 

        

( 38 52 10Fe Co V )

ndův senzor pro měření otáček je na ob

 
Obr. 13 : Snímání otáček Wiegandovým senzorem 

                               1-permanentní magnety; 2-feromagnetické výstupky; 
                               3-senzor 
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Senzor je umístěn mezi permanentní magnety. Na obvodu rotujícího předmětu jsou 
zhotoveny feromagnetické výstupky, které při průchodu kolem senzoru vyvolají změnu 
magnetického toku. Tím dojde k přemagnetizování a ve snímací cívce se naindukuje 
napěťový impuls. Tvar impulzu nezáleží na rychlosti změny magnetické indukce. 
Impulsy jsou pak opět zpracovány na vhodný tvar a vyhodnocovány čítačem. 
 

5.7   Jazýčkové kontakty (Reed contacts) 
Jazýčkové kontakty jsou dva kontakty, které jsou vyrobeny z magneticky měkkého 

materiá
tí. Tento odpor závisí 

na styčné ploše, tvaru kontaktů, přítlačné síle a především na povrchové vrstvě. Z 

 kontaktů spočívá v tom, že když se dostanou do 
magn

ematicky znázorněn na  
br. 14.   

lu a spínány magnetickým polem. Jeden z nejdůležitějších parametrů, který 
ovlivňuje celý kontaktový systém je přechodový odpor při sepnu

důvodu malých proudových zatížení bývá plocha kontaktů nejčastěji zhotovena ze zlata, 
stříbra, platiny, paladia, atd. a nanesena ve velmi tenké vrstvě.  

Princip jazýčkových
etického pole, většinou tedy do blízkosti permanentního magnetu, tak dojde k 

jejich zmagnetování. Na jejich volných koncích se objeví opačné magnetické póly a 
kontakty se k sobě přitáhnou, princip snímání otáček je sch
o

 
 

 

 
 

Obr. 14 : Princip snímání otáček pomocí jazýčkového kontaktního snímače 
          
 
Při spínání a rozepínání kontaktů tedy dochází ke vzniku impulsů, které mohou být 
následně upravovány a čítány. Hodnoty magnetického pole po sepnutí a rozepnutí jsou 
odlišné a hystereze, která vznikne přispívá k odolnosti proti náhodnému sepnutí. S 
jazýčkovými kontaktovými snímači se můžete setkat například u vašeho jízdního kola v 
podobě snímače u  tachometru. Permanentní magnet je umístěn ve výpletu předního 
ráfku a samotný s noduchý a lze ho 

1-kotouč s permanentními magnety; 2-jazýčkový kontaktní snímač  

nímač na přední vidlici. Snímač je konstrukčně jed
využít všude tam, kde potřebujeme snadným způsobem změřit otáčky. 
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5.8   Senzor na principu vířivých proudů 
Tento senzor se řadí mezi indukčnostní snímače, jeho princip spočívá ve změně 

indukčnosti cívky vlivem narušení elektrického pole vodivým předmětem. Na obr. 15 je 
jeho uspořádání při měření rychlosti otáčení.  

 
 

Obr. 15 : Snímání otáček senzorem na principu vířivých proudů 

                   
1-výstupek z vodivého materiálu; 2-LC oscilátor; 
3-feromagnetické jádro budící cívky

 

 
Cívka je součástí LC oscilátoru, který když je připojen na napájecí napětí začne kmitat a 
vytvo í elektromagnetické pole o vysoké frekvenci. Dojde-li k narušení tohoto 
lektr magnetického pole vodivým výstupkem, vytvoří se díky vzniku vířivých proudů 
ruhé elektromagnetické pole v okolí tohoto výstupku. Toto pole působí dle Lenzova 

zákona proti poli které jej vyvolalo. Dochází ke zmenšení intenzity původního pole, což 
se projeví ve zmenšení indukčnosti budící cívky. Změna indukčnosti cívky se projeví 
zmenšením původní amplitudy oscilací a jestliže amplituda klesne pod určitou hodnotu, 
dojde v komparátoru k vyhodnocení stavu jako přítomnost objektu. Vznikají tak 
impulzy, které jsou zesíleny, zpracovány většinou do obdélníkového tvaru a 
vyhodnocovány čítačem. Tento typ senzoru slouží například jako snímač otáček v 
turbodmychadle automobilu. Vyznačuje se téměř neomezenou životností, vysokou 
řesností a odolností proti vibracím, prachu a vodě. 

.9   Fotoelektrické senzory 

ř
oe

d

p
 

5
Fotoelektrických snímačů pro měření otáček rotujících součástí je z hlediska 

uspořádání poměrně velké množství. Proto se dají rozdělit do dvou základních skupin 
podle uspořádání vysílače a přijímače a to na snímače s přerušením optické cesty a 
modulací optické cesty. Princip snímače s přerušením optické cesty je na obr. 16. 
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Obr. 16 : Fotoelektrický snímač ot ek s přerušením optické cesty [2] 

               1-z
 

hřídel bývá připevněný kotouč, ve kterém je zhotoven jeden nebo více 
tvorů. Přijímač je umístěn z druhé strany kotouče a měl by být na stejné optické ose 

áč
droj světla; 2-kotouč; 3-hřídel; 4-fotoelektrický snímač 

Na rotující 
o
jako zdroj světelného záření (vysílač). Při rotaci kotouče dochází k přerušovanému 
osvětlování fotoelektrického snímače zdrojem světelného záření. Výstupem ze snímače 
jsou napěťové pulzy nejčastěji ve tvaru obdélníku, které se dále zpracovávají pomocí 
čítače. 

Snímač s modulací optické cesty je na obr. 17. Světelné paprsky se odrážejí od 
reflexní značky, která bývá umístěna na rotující součást. Větším počtem značek lze 
dosáhnout zpřesnění hodnot měřených otáček.  

 
 

Obr. 17 : Fotoelektrický snímač otáček s modulací optické cesty [2] 
1-zdroj světla; 2-odrazová plocha; 3-hřídel; 4-fotoelektrický snímač 
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Paprsky jsou snímány fotocitlivým prvkem a výstupní napětí je opět ve tvaru pulzů s 
obdélníkovým tvarem. U snímače pracujícího s modulací optické cesty se můžou 
vyskytnout tato konstrukční řešení, které ukazuje obr. 18.  
 

 
 

Obr. 18 : Rozmístění zdroje záření a fotocitlivého prvku 

roje světelného záření se používají žárovky, LED diody, lasery apod. Na 
sním

PbS, InAs se používá zdroje světla, který 
vyzařuje infračervenou, viditelnou nebo ultrafialovou část světelného spektra. 
 

5.10   Speciální senzory 

Mezi speciální snímače pro měření otáček patří čidla využívající laseru, čidla pro 
extrémně malé úhlové rychlosti na principu Sagnacova jevu, čidla využívající 
ionizačního záření, fluidíková čidla apod.  

Nejčastěji se používají snímače využívající laseru, založené na dvou metodách. 
První metoda pracuje s odraženým koherentním světlem laseru od povrchu rotující 
části. Osvětlený povrch se chová jako velký počet elementárních zdrojů světla z nichž 
se světlo šíří do prostoru kulovými vlnoplochami, které mezi sebou navzájem 
interferují. Při zobrazení se tyto vlnoplochy jeví jako skvrnky, této vlastnosti se říká 
koherentní zrnitost. Jejich hustota a velikost se odvíjí od kvality opracovaného povrchu 
od níž se laserové světlo odráží. Na obr. 19 je zobrazen princip měření touto metodou. 

 
Zdroj záření je buď oddělen (obr. 18a) nebo tvoří jeden celek se snímačem a to buď v 
nesouosém systému (obr. 18b), v souosém uspořádání s čočkou (obr.18c) nebo v 
souosém uspořádání se zrcadlem (obr. 18d). V situacích kdy je měřené místo špatně 
přístupné nebo je málo místa pro uložení čidla, lze použít nejrůznějších světlovodů. 
Jako zd

aní světla se používají fotodiody, fotorezistory a fototranzistory. Fotodiody mají 
oproti fototranzistorům rychlejší odezvu, ale mají menší citlivost. U polovodičových 
fotocitlivých prvků na bázi Si, GaAs, CdS, CdSe, 
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                              Obr. 19 : Princip měření otáček laserem 

 
kvrnky se pohybují v rozptýleném světle laseru rychlostí, která je úměrná úhlové 

rychlosti rotují s mřížkovou 
konstantou odpovídající velikosti skvrnek do určité vzdálenosti, tak se ve 

ový 

1-zdroj laserového záření; 2-optická soustava; 
3-fotoelektrický snímač; 4-vyhodnocovací zařízení

 

S
cího předmětu. Jestliže umístíme optickou mřížku 

fotoelektrickém čidle objeví signál úměrný rychlosti otáčení předmětu. Nevýhodou této 
metody je kolísání intenzity rozptýleného světla vlivem nestejnoměrné reflexe 
měřeného povrchu.  

Druhá metoda využívá Dopplerova jevu, princip měření je na obr. 20. Laser
paprsek se dělí na dva rovnoběžné svazky soustřeďované objektivem do bodu A.  

 
 

Obr. 20 : Měření otáček pomocí laseru s využitím Dopplerova jevu 
1-rotující součást; 2-optická soustava; 3-laser; 4-fotoelektrické čidlo  

 
Zde, kde se paprsky protínají dochází k rozptýlení světla od elementárních ploch 
povrchu tělesa. Rozptýlené světlo dopadá na fotoelektrický snímač na jehož výstupu je 
signál o frekvenci 
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sin
f

αω

λ

⋅ ⋅
=                                            (5.7) 

kde 
   měřená úhlová rychlost elementárních ploch, ležících v rovině paprsku 

      a kolmá k ose obou paprsků
   úhel mezi osami obou paprsků
   vlnová délka laseru

ω

α
λ

 

 
Pro funkčnost této metody je nutná přítomnost rozptylových plošek na povrchu 
měřeného rotujícího předmětu. 
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6.   Návrh otáčkoměru 
Na základě zpracované rešeršní studie z obla
zhodl využít pro budoucí otáčkoměr fotoelektrický senzor s modulací optické cesty 

etoda), viz. kap. 5.9. Měření otáček odrazovou metodou za použití 
reflexních značek je jednoduché a dosahovaná přesnost je poměrně vysoká. 

 
Na otáčkoměr byly stanoveny tyto základní požadavky: 
 

• jednoduchá konstrukce 

PC s využitím měřící karty Acquitek v programovém 
prostředí Matlab 

.1   Návrh elektrické části 
Při návrhu elektrické části jsem vycházel z požadavků měřící karty. Karta 

možňuje měřit jak analogové signály tak i digitální. Jelikož zvolený senzor patří do 
upiny impulsních snímačů a generuje tedy pulzy za jednotku času, zvolil jsem použití 

igitálních vstupů karty. Použitá elektronika vytváří obdélníkový signál s napěťovou 
rovní TTL o rozpětí 0-5V, který umožňuje karta zpracovat pomocí softwaru v PC. 

 
.1.1   Fotoelektrický senzor 

Čidlo je tvořeno infračervenou diodou a fototranzistorem. Jeho princip spočívá 
 osvělení báze fototranzistoru odraženým světlem z infradiody. Tranzistor se „otevře“ 
 závislosti na intenzitě odraženého světla. 

Z komerčně dostupných fotoelektrických senzorů jsem použil optron CNY 70 
5], který se právě používá k detekci značky na pohybujícím se předmětu. Má tu 

ýhodu, že dioda i fototranzistor jsou pohromadě v jednom pouzdře a nemusíme 
astavovat jejich vzájemnou polohu.  

sti bezkontaktního měření otáček jsem 
se ro
(odrazová m

• mobilnost přístroje 
• zpracování dat pomocí 

 
6

u
sk
d
ú

6

v
v

[1
v
n

 
Obr. 21 : Optron CNY 70 

 
ho funkce spočívá v odrazivosti od plochy reflexní značky vzdálené o hodnotu d  
br. 22) 

 

Je
(o
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Obr. 22 : Princip senzoru 

 

Pro zpracování signálu z fotoelektrického čidla bylo využito elektrické zapojení 
 pro modelářské přístroje a volně dostupné z [16]. 

Bylo použito právě kvůli kompaktnosti diody a fototranzistoru, je běžně dostupné, 
cenově příznivé (řádově desítky korun) a pro požadavky na bezkontaktního měření 
otáček v rámci této práce plně postačuje.  
 
6.1.2   Schéma elektrického zapojení 

použité na stavbu sondy otáček
Protože jedním z požadavků na otáčkoměr byla mobilnost přístroje, je použito jako 
primárního zdroje napájení 9V baterie. Kompletní elektrické schéma ukazuje obr. 23. 
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Obr. 23 : Schéma elektrického zapojení 

 
Celá elektronika se skládá z těchto dílčích částí : 
 

• Fotoelektrický senzor CNY 70 s doplňkovým pull-up rezistorem R8 pro 
omezení proudu infradiodou, maximální proud v propustném směru je 50 mA 
při 5 V [15]. V případě potřeby většího osvětlení v infra oblasti je možné jeho 
hodnotu snížit. 

• Integrovaný obvod LM 358 s IO1B, který řídí optimální pracovní bod 
fototranzistoru v CNY 70 a T1 sloužící jako proměnná zátěž. Komparátor 
s IO1A, tvarovač a oddělovač s T2 [16]. 

• Integrovaný stabilizátor napětí LM7805CV v pouzdře TO- 220 se dvěma 
vyhlazovacími kondenzátory C4 a C5. Doporučené zapojení s hodnotami 
součástek převzato z dokumentace [17]. 

• Mechanický přepínač mezi napájením z 9V baterie a vstupem vnějšího zdroje. 
Není nutnost použít externí zdroj s napětím větším jak 12V, protože na pouzdře 
TO-220 není nainstalovaný chladič pro odvod tepla do okolí a pro potřeby 
elektroniky s TTL logikou plně postačuje  napětí 5V.  

• Kontrolní nízkoodběrová LED dioda žluté barvy pro indikaci zapnutí / vypnutí 
přístroje. 
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Plošné spoje jsou umístěny na desce o rozměrech 55 x 60 mm, kompletní elektronika je 
na obr. 24. 
 

 
 

Obr. 24 : Finální elektronika 

 
Elektrické schéma i deska plošného spoje byly vytvořeny pomocí Freeware verze 

u EAGLE 4.11 l vytvořen samostatný 
 rameni, mimo hlavní 

1-kontrolní LED; 2-IO LM 358; 3-stabilizátor napětí LM7805 CV; 
4-spínač / přepínač; 5-klips na 9V baterii; 6-vstupní / výstupní piny pro CNY 70

 

program
p

. Pro fotoelektrický senzor CNY 70 by
lošný spoj. Čidlo je totiž umístěno v pouzdře na polohovatelném

DPS, viz. kap. 6.2. 
 

 
Obr. 25 : Výsledná deska plošného spoje v měřítku 1:1 

                       - vpravo samostatný DPS čidla  
 

         

Sez
 
 
 
 
 

nam použitých součástek se nachází v příloze A. 1 
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6.2   Návrh mechanické části 
Mechanickou část jsem se snažil navrhnout tak, aby byla co nejjednodušší. Na 

onstrukci jsem si stanovil tyto požadavky : 
 

• mobilnost celého přístroje 
• možnost nastavovat fotoelektrické čidlo do různých poloh dle potřeby 
• plně rozebíratelná konstrukce 
• nízké náklady na zhotovení 

 
Mechanická část se skládá z těchto komponent: přístrojová krabička, pouzdro do 
kterého je vsazeno fotoelektrické čidlo CNY 70 a polohovatelné rameno se základnou. 
 
Přístrojová krabička 

Protože jedním z požadavků na otáčkoměr byla jeho mobilnost, použil jsem 
přístrojovou krabičku s boxem na 9V destič ovou baterii viz. příloha A. 1. Krabička je 

ování celé elektroniky a polohovatelného ramena a skládá 
se ze dvou dílů. Ve vrchní části, zhruba v těžišti celé krabičky, je zhotoven otvor pro 
připevnění základny ramena a v podélné ose je otvor pro 3mm kontrolní LED diodu. U 
spodního dílu se musely vytvořit boční otvory pro vývod kabelů a drážka pro 

k

k
dodatečně upravena pro zabud

mechanický přepínač.  
 

 
 

Obr. 26 : a) Elektronika zabudovaná v přístrojové krabičce 
1-otvory pro vývod kabelů; 2-drážka pro pro mechanický přepínač
b) Horní část přístrojové krabičky
3-základna polohovatelného ramena; 4-otvor pro kontrolní LED
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Pouzdro z fotoelektrickým čidlem CNY 70 

idla. Samotné čidlo je umístěno na vnější 
čelní straně pouzdra, jeho „nožičky“ vedou skrz a jsou připájeny k DPS. 
 

Skládá se ze dvou dílů a je nasazeno na konci polohovatelného ramena. Uvnitř se 
nachází konektory nasazené na piny DPS č

 
 

Obr. 27 : Pouzdro s fotoelektrickým čidlem 
 
Polohovatelné rameno se základnou 

Jedním z hlavních cílů bylo vyřešit problém s nastavováním fotoelektrického čidla 
o vhodné vzdálenosti d od reflexní značky (viz. kap. 6.1.1) v závislosti na poloze 

celého přístroje a možnost tuto polohu kdykoliv pohodlně měnit a znovu nastavit.  
Jelikož přístroj měl být mobilní, tak se jako nejefektnější řešení jevilo použití 

polohovatelného ramena.Jedná se o tenkou dutou kovovou trubičku typu „husí krk“ , 
která se dá neustále ohýbat, tvarovat a udrží se ve stabilní poloze. Uvnitř ní vedou 
přívodní kabely k fotoelektrickému čidlu. 

 

d

 
Obr. 28 : Detail polohovatelného ramena 

pojení s přístrojovou krabičkou je zajištěno prostřednictvím základny, do níž je 
meno vsazeno. Rozebíratelný spoj je realizován závitem na čepu základny, který vede 
rz otvor v krabičce. Zevnitř se našroubuje kruhová matice, čímž se zajistí pohodlné a 

evné spojení mezi oběma částmi přístroje.  

 
S
ra
sk
p
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Obr. 29 : Finální podoba bezkontaktního otáčkoměru 
 

Mati

rem. 
Rozm

 
 
 
 
 
 
 

ce, základna i pouzdro čidla jsou vysoustruženy z materiálu Pertinax, což je 
tvrzený celulózový papír sloužící jako výztuž a formaldehydová živice jako pojivo. 
Kvůli celkovému designu jsou základna a pouzdro opatřeny tmavě šedým nátě

ěry jednotlivých dílů jsou uvedeny v příloze A. 2 
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7.   Realizace měření 
Hodnoty obdélníkového signálu, který poskytuje elektronika otáčkoměru jsou 

zpracovávány měřící kartou Acquitek CM-2251 DAQ. Pomocí programu MATLAB 
bylo vytvořeno jednoduché grafické uživatelské rozhraní ( Graphical User Interface), 
dále jen GUI. 
 
7.1   Měřící karta Acquitek CM-2251 DAQ 

Karta byla navržena pro vysokorychlostní 16-ti bitové aplikace zpracovávané 
pomocí PC. Obsahuje vlastní procesor, PCI sběrnici, generátory analogových signálů a 
paměťový buffer. Ke kartě je vytvořen software, ve kterém lze monitorovat průběhy 
vstupních a výstupních signálů. Obsahuje nástroje jako voltmetr, osciloskop pro vstupní 
analogové i digitální signály a spektrální analyzátor. Umožňuje také nastavovat a 
modulovat analogové výstupní signály. 

Vstupních 32 kanálů s maximální frekvencí 1 MHz z ní dělá silný nástroj v řadě 
aplikací automatizace a řízení. Kartu lze pomocí ovladačů řídit z uživatelských rozhraní 
programu MATLAB, LabVIEW, Test Point, DASYLab aj.  
 
Vybrané vlastnos
 

• 3 čítače/časovače 
• PCI sběrnice 
• 2 analogové výstupní kanály 
• Kompatibilní s Windows 98/Me/2000/XP, Linux 
 
 
 

ti: 

• 16/32vstupů v módu Single Ended (8/16 v módu Differential) 
• 16 Bit A/D a D/A převodníky 
• až 16 MB operační paměti 
• Maximální vzorkovací frekvence 1MHz 
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Obr. 30 : Zapojení svorkovnice 

 
Pro z apojení ve třech režimech, úplný popis v  
man l

d  
      omto režimu hodnotu vstupního napětí vůči zemi počítače. 

      
 Režim Pseudo-Differential 

            Poskytuje stejné výhody jako režim Single Ended ale redukuje se počet    
            vstupních kanálů z 32 na 16. 
 
7.2   Návrh grafického uživatelského rozhraní 

Měřící karta Acquitec CM-2251 DAQ je pomocí souboru ovladačů tzv. ThirdPart 
propojena s programem MATLAB, který obsahuje nástroj Handle Graphics pro práci 
s grafickými objekty. Systém Handle Graphics umožňuje vizualizaci dat v 2D a 3D, 
zpracování signálů atd. Grafické prvky lze vytvářet automaticky pomocí nástroje pro 
interaktivní tvorbu grafického rozhraní GUIDE ( Graphical User Interface Development 
Environment) nebo ručně psaním zdrojového kódu. Jednoduché GUI za účelem měření 
otáček jsem vytvářel ručně metodou Switched Board Programming. O celé 

 rů norodé aplikace lze využít z
uá u [18]. 
• Režim Single Ende
      Karta měří v t
• Režim Differential 
      Karta měří hodnotu napětí mezi dvěma vstupními signály. 
•
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problematice tvorby uživatelských aplikací v MATLABU pojednává [19], vlastní GUI 
pro měření otáček je na obr. 31. 

GUI je tvořeno grafem, ve kterém je vykreslován průběh otáček v čase. Dále pak 
tlačítky pro spuštění měření, uložení naměřených hodnot a tlačítkem pro ukočení celé 
aplikace. 

 
Význam jednotlivých prvků v GUI: 
 

• MĚŘENÍ - Dvoustavové tlačítko ( Toggle ), které spouští celý skript měření. Po 
jeho stisku je opakovaně volána funkce časovače, ve které dochází ke čtení 
z digitálních portů karty. Měření se zastaví opětovným stiskem tlačítka, s červeným 
nápisem STOP. 
 
• SAVE - Jednostavové tlačítko ( Push ), vyvolá funkci pro uložení naměřených 
dat do vektoru. Nejprve dojde k zastavení časovače, spustí se funkce pro ukládání a 
uživatel si může naměřené hodnoty uložit pod libovolným jménem do libovolného 
adresáře. Tyto soubory jsou typu .mat, jsou uloženy vždy otáčky za minutu, otáčky 
za sekundu a čas. 
 
• QUIT - Jednostavové tlačítko, po jehož stisknutí se nejprve zastaví a sm

      časovač a poté se ukončí ručuji používat výhradně     
      pro zavírání celé aplikace. 

- Editační pole pro vypisování číselných hodnot měřených otáček, které 
 nebo ot/s. 

e pro nastavování portu A0-A7 na měřící kartě dle připojení 
 ). 

nkce 

 
tu reflexních značek. Počet pulzů 

je

 

aže 
 celá aplikace. Toto tlačítko dopo

 
• Otáčky 
 jsou vypisovány v ot/min
 
• Kanál - Editační pol
výstupního signálu z otáčkoměru ( číslo kanálu se nastavuje 1-8
 
• Perioda časovače - Editační pole pro nastavení periody s jakou je volána fu
časovače. 

• Počet značek - Editační pole pro nastavení poč
 totiž úměrný počtu značek na rotujícím předmětu. 

 
• Vzorkovací frekvence - Editační pole pro nastavení měřící frekvence karty. 
Vzorkovací frekvence vlastně určuje s jakou vzorkovací periodou měřící karta 
snímá data. Tzn. v jakých časových intervalech kontroluje logické stavy na 
digitálních portech. Nejmenší hodnota vzorkovací frekvence je 250 Hz , což je  
0,004 s vzorkovací periody. 
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• Počet vzorků - Editační pole pro nastavení počtu měřených vzorků dat během 
jedné vzorkovací periody. 
•

 interval pro získání informace o počtu impulzů během jedné sekundy. 
Perioda měření se většinou volí dvě sekundy, v případě potřeby ji lze měnit 

 a počtu vzorků. 

 Perioda měření - Textové pole pro vypsání informace o hodnotě periody měření. 
Perioda měření závisí na poměru počtu vzorků ku vzorkovací frekvenci. Slouží jako 
časový

nastavením vzorkovací frekvence
 

 
 

Obr. 31 : GUI pro měření otáček 
 
7.3   Z

 [vektor_hodnot cet_vzorku); 
 
Do  
zařízení 1, vektorem [0 1] se nastavuje port A a B jako vstup. Množství uložených 
hodnot odpovídá počtu vzorků nastavených uživatelem. Pro zjišťování počtu impulsů 
jsem
 
                          vyhledej_nulajedna = bitget(vektor_hodnot,kanal) 
      
     
     
     
     
     
 

pracování naměřených dat pomocí Matlabu 
Naměřené hodnoty jsou do Matlabu importovány příkazem: 

 
] = XDA_Din_Read(1, [0 1], vzorkovaci_frekvence, po

ve toru jsou ukládány naměřená data z digitálních portů karty. Měření probíhá nak

 využil algoritmu z [20], který je obsažen ve funkci časovače: 

                    impulsy = 0; 
                     for i=2:pocet_vzorku 
                          if vyhledej_nulajedna(:, i)==1 && vyhledej_nulajedna(:,i-1)==0 
                               impulsy = impulsy+1; 
                          end; 
                     end; 
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Alg t lu 
logický stav a uloží jej do vektoru vyhledej_nulajedna. Ten je pak procházen 
jedn u
spln

 
casovac=timer('TimerFcn',@mereni,'Period',perioda_casova
    

• @mereni - Funkce ve které se provádí čtení z digitálních portů karty, následné    
      čítání impulsů a vykreslování naměřených hodnot.  
 
• perioda_casovace - Doba, za kterou je volána funkce @mereni. 

 
• fixedRate - Mód časovače nastavující periodu časovače měřenou od zařazení do 

fronty. 
 

ori mus nejprve přečte ve vektoru_hodnot na n-tém bitu dle zvoleného kaná

od chým cyklem pro zjišťování náběžné hrany obdélníkového signálu. Pokud je 
ěna podmínka pro náběžnou hranu, tak dojde k přičtení impulsu.  
Opakované měření zajišťuje časovač s periodou, který byl nastaven takto: 

ce,'ExecutionMode',… 
                   'fixedRate')  

 

 
 

Obr. 32 : Módy časovače [21] 
 
Protože při měření dochází k určitému zpoždění mezi měřící kartou a Matlabem je 
aktuální čas měřen pomocí příkazů tic, toc a cputime. Při stisku tlačítka MĚŘENÍ se 

říkazu 
m, který je potřebný 

ento čas potřebný k načítání dat z měřící karty je 

 

začne měřit čas příkazem tic a ve funkci časovače dochází k postupnému volání p
ozdíl mezi hodnotou času v toc a časetoc. Aktuální čas tvoří vždy r

k vykonání příkazu XDA_Din_Read . T
měřen pomocí příkazu cputime. Celý skript měření a GUI je uveden v příloze  
A. 3. 
 
 

- 41 - 



8.   Kalibrace a nejistota měření 
Kalibrace byla prováděna pomocí přesnějšího komerčně vyráběného měřidla  

CB-2234B. Jedná se o bezkontaktní otáčkoměr fotoelektrického typu s LCD displayem. 
 

 
 

Obr. 33 : Bezkontaktní otáčkoměr CB-2234B 

Vybrané parametry: 
• rozlišení 0,1 ot/min pro rozsah 5 - 999,9 ot/min 
• rozlišení 1 ot/min pro rozsah 1000 – 99 999 ot/min 
• přesnost ± 0,05% ± 1 digi 

Pro kalibraci bylo naměřeno 20 hodnot každým přístrojem. Bylo opakovaně měřeno 10 
hodnot konstantních otáček v rozsahu do 800 ot/min a následně v rozsahu do 1680 
ot/min.  
 

Rozsah do 800 ot/min Rozsah do 1680 ot/min 

 

měření 
Otáčkoměr 

[ot/min] 
CB-2234B 

[ot/min] 
měření

Otáčkoměr 
[ot/min] 

CB-2234B 
[ot/min] 

1. 719 720,5 1. 1674 1675 
2. 720 720,2 2. 1675,1 1675 
3. 720,3 719,9 3. 1675 1676 
4. 720,1 74 1675 719,8 4. 16
5. 720,4 720 5. 1675 1674 
6. 720 720,4 6. 1675 1674 
7. 720,6 720,2 7. 1676 1675 
8. 720,1 719,7 8. 1674,9 1675 
9. 720 720,2 9. 1675 1676 
10. 720 719,8 10. 1674 1675 

y  720,05 720,07 y  1674,8 1675 
 

Tab. 1 :  Kalibrační data  
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Nejistota měření typu A 

Nejistotu typu A získáme statistickou analýzou série naměřených hodnot z 

  

opakovaných měření stejné veličiny. Je ovlivněna náhodnými vlivy. 
quation Chapter 1 Section 8 E

( )
( ) ( )

2 2

1 1( )
1 1

n n

i i
i i

A

y y y
u s y

n n n n
= =

− ∆
= = =

⋅ − ⋅

∑ ∑
−

                                   (8.1) 

 
Rozsah do 800 ot/min Rozsah do 1680 ot/min 

i iy  2
iy∆  i iy  2

iy∆  

1. 719 1,1025 1. 1674 0,64 
2. 720 0,0025 2. 1675,1 0,09 
3. 720,3 0,0625 3. 1675 0,04 
4. 7 ,64 20,1 0,0025 4. 1674 0
5. 720,4 0,1225 5. 1675 0,04 
6. 720 0,0025 6. 1675 0,04 
7. 720,6 0,3025 7. 1676 1,44 
8. 720,1 0,0025 8. 1674,9 0,01 
9. 720 0,0025 9. 1675 0,04 
10. 720 0,0025 10. 1674 0,64 

y = 720,05 y = 1674,8 

Au 0,4223 0,2006 Au

 
 kalibrovan ěr
 

Z naměřených dat byla pro kalibrovaný otáčko r stanovena střední hodnota otáček a 
směrodat odchylk

o 800 in 
n = (720,05 ± 0,4223) ot/min

 
rozsah do 1680 ot/min 

                                                 n = (1674,8 ± 0,2006) ot/m
 
Měřidlo 2234B s přesno 5% ± igit. Z n  pro 
dané roz  stanov ček a rodatnou odchylku následovně: 
 

in 
chyba rozsahu : 0,05% z 800 = 0,4 ot 
hyba digitalizace : 0,01 ot 

Tab. 2 : Zpracovaná data z ého otáčkom u  

mě
ná a: 

rozah d  ot/m
 

in 

CB- měrí stí ± 0,0 1 d aměřených hodnot jsem
sahy il střední hodnotu otá  smě

rozsah do 800 ot/m

c
výsledná chyba : 0,01 + 0,4 = 0,41 ot 
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n = (720,07 ± 0,41) ot/min 
 

= 0,84 ot 
chyba digitalizace : 0,01 ot 
výsledná chyba : 0,01 + 0,84 = 0,85 ot 
 

n = (1675 ± 0,85) ot/min 
 

Dále byly měř y postu ně zvyšující se otáč , jejichž odnoty jsou pro srovnání obou 
měřidel vyneseny do grafu. 

rozsah do 1680 ot/min 
chyba rozsahu : 0,05% z 1680 

en p ky h

 
Obr. 34 : Srovnání obou měřidel 

 

. Jedna z podstatných věcí při měření je barva a odrazivost 
povrchu rotující součásti. Pro dosažení nejlepších výsledků při měření sestaveným 
otáčkoměrem je pro měřní ovrch s použitím reflexních 
značek. Lze měřit i na lesklém povrchu, ale již s obtížemi. 
 

Kalibrovaný otáčkoměr poskytuje poměrně přesné hodnoty při porovnání 
s měřidlem CB-2234B

nejvhodnější tmavý matný p
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9.   Závěr 
Otáčkoměr jsem se snažil navrhnout v  provedení v závislosti na 

mobilnosti celého přístroje. Po jišťuje snadnou manipulaci a 
oxem na 9V baterii umožňuje plnou mobilnost 

 je omezená pracovní vzdálenost čidla od povrchu rotující 
 karta lze otáčkoměr díky TTL logice zapojit na 

kýkoliv čítač s funkcí otáčkoměru. Při měření otáčkoměr poskytuje poměrně dobré 
výsledky ve srovnání s komerč . Drobné chyby měření byly 
způsobeny lesklým povrchem měřené rotující součásti, což mělo za následek načtení 

nstruovat otáčkoměr pro jednoduchá nenáročná měření ve 
školní laboratoři s využitím GUI v programu Matlab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

co nejjednodušším
lohovatelné rameno za

nastavení čidla. Přístrojová krabička s b
přístroje. Jistou nevýhodou
součásti. Pokud není k dispozici měřící
ja

ním měřidlem CB-2234B

většího počtu impulsů a docházelo tak ke zkreslení výstupních hodnot otáček.  
Celkově se podařilo zko
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A příloha 
 
A. 1   Seznam použitých součástek 

elektronické součástky 

    1M 

               B-GP 9V G 

 

 
optron                                 CNY 70 
IO1                                      LM 358N 
T1,T2                                  BC 546B 
stabilizátor napětí                LM7805 CV 
LED dioda                          LED 3MM 2MA/Y 
C1,C2,C3,C4                      100n 
C5                                       330n        
R1                                       10k 
R2                                   
R3,R4,R5                            22k 
R6,R7                                 1k 
R8                                       270R 
R9                                       1,5k 
destičková baterie
 

mechanické součástky 
 
klips na 9V baterii              006-PI 
 
přepínač                              P-B140 A 
 
přístrojová krabička 
s boxem na 9V baterii         U-KP20 A   
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A. 2   Rozměry jednotlivých dílů 
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A. 3   Zdrojový kód Mereni_otacek_GUI 
nction Mereni_otacek_GUI(vstpar) 
-------------------definování globálních proměnných----------------------- 

lobal vzorkovaci_frekvence pocet_vzorku cas ... 
          vektor_hodnot perioda_casovace pocet_znacek... 
          perioda_mereni ot_za_min ot_za_sek casovac t1 t2 t3  
if nargin==0 %funkce je volána bez vstupního parametru 
%-------------------------------proměnné-----------------------------------------    
   vzorkovaci_frekvence=1000; 
   pocet_vzorku=2000; 
   pocet_znacek=1; 
   perioda_casovace=1; 
   perioda_mereni=pocet_vzorku/vzorkovaci_frekvence; 
   kanal=1; 
   ot_za_min=0; 
   ot_za_sek=0; 
   cas=0; 
   %------------------------------definování GUI--------------------------------- 
   h=figure('Units','centimeters','MenuBar','none','Name',... 
   'Měření otáček','NumberTitle','off','Position',[5 5 26 13],... 
   'Resize','off','Visible','on'); 
   %---------------------------------graf--------------------------------------------  
   h1=axes('Parent',h,'Units','centimeters','Position',... 
   [2.295 1.754 17 10],'Color',get(0,'defaultaxesColor'),'Tag','graf'); 
   %-------------------------panel Naměřené hodnoty--------------------------- 
   h2=uipanel('Parent',h,'Units','centimeters','Title',... 
   'Naměřené hodnoty','Tag','panel_Namerene hodnoty','Clipping','on',... 
   'Position',[19.9 9.236 5.578 2.723]); 
   h3=uicontrol('Parent',h2,'Units','centimeters','HorizontalAlignment',... 
   'center','Position',[0.291 1.295 2.005 0.529],'String','Otáčky',... 
   'Style','text','Tag','text1'); 
   h4=uicontrol('Parent',h2,'Units','centimeters','HorizontalAlignment',... 
   'center','Position',[4.45 1.2 0.9 0.529],'String','Ot/min','Style',... 
   'text','Tag','text2'); 
   h5=uicontrol('Parent',h2,'Units','centimeters','HorizontalAlignment',... 
   'center','Position',[4.45 0.4 0.767 0.529],'String','Ot/s','Style',... 
   'text','Tag','text3'); 
   h6=uicontrol('Parent',h2,'Units','centimeters','BackgroundColor',... 
   [1 1 1],'HorizontalAlignment','right','Position',... 
   [2.565 1.295 1.851 0.529],'String','0','Style','edit','Tag',... 
   'edit_otacky/min'); 
   h7=uicontrol('Parent',h2,'Units','centimeters','BackgroundColor',... 
 [1 1 1],'HorizontalAlignment','right','Position',... 
 [2.565 0.476 1.851 0.529],'String','0','Style','edit','Tag',... 
 'edit_otacky/s'); 
 %---------------------------panel Nastavení------------------------------------ 
 h8=uipanel('Parent',h,'Units','centimeters','Title','Nastavení',... 
 'Tag','panel_Nastaveni','Clipping','on','Position',... 
 [19.9 3.4 5.578 5.2]); 
 h9=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters','HorizontalAlignment',... 

fu
%
g
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   'center','Position',[0.291 1.3 2.005 0.629],'String',... 
ag','text4'); 

29],... 

right','Position',... 
29],'String',num2str(vzorkovaci_frekvence),... 
vzorkovaci frekvence'); 

ndColor',... 

851 0.529],'String',num2str(pocet_vzorku),'Style',... 
pocet vzorku'); 

'Parent',h8,'Units','centimeters',... 

olor',... 

r',... 

9],... 

 

 

   'Vzorkovací frekvence','Style','text','T
   h10=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters',... 

0.9 0.529],...    'HorizontalAlignment','center','Position',[4.3 1.2 
   'String','Hz','Style','text','Tag','text5'); 
   h11=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters',... 

 0.6   'HorizontalAlignment','center','Position',[0.291 0.3 2.005
   'String','Počet vzorků','Style','text','Tag','text6'); 

ts','centimeters','BackgroundColor',...    h12=uicontrol('Parent',h8,'Uni
gnment','   [1 1 1],'HorizontalAli

1 0.5   [2.565 1.295 1.85
   'Style','edit','Tag','edit_
   h13=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters','Backgrou

orizontalAlignment','right','Position',...    [1 1 1],'H
   [2.565 0.476 1.

t_   'edit','Tag','edi
control(   h14=ui

   'HorizontalAlignment','center','Position',[0.291 1.9 2.005 0.629],... 
   'String','Počet značek','Style','text','Tag','text7'); 
   h15=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters','BackgroundC

nt','right','Position',...    [1 1 1],'HorizontalAlignme
   [2.565 2.114 1.851 0.529],'String',num2str(pocet_znacek),'Style',... 
   'edit','Tag','edit_pocet znacek'); 
   h16=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters',... 
   'HorizontalAlignment','center','Position',[0.291 3 2.005 0.629],... 

    'String','Perioda časovače','Style','text','Tag','text8');
   h17=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters','BackgroundColor',... 

Position',...    [1 1 1],'HorizontalAlignment','right','
   [2.565 2.933 1.851 0.529],'String',num2str(perioda_casovace),... 
   'Style','edit','Tag','edit_perioda casovace'); 

,'Units','centimeters',...    h18=uicontrol('Parent',h8
   'HorizontalAlignment','center','Position',[4.5 2.85 0.3 0.529],... 
   'String','s','Style','text','Tag','text9'); 

ent',h8,'Units','centimeters','BackgroundColo   h19=uicontrol('Par
   [1 1 1],'HorizontalAlignment','right','Position',... 

..    [2.565 3.752 1.851 0.529],'String',num2str(kanal),'Style','edit',.
   'Tag','edit_kanal'); 
   h20=uicontrol('Parent',h8,'Units','centimeters',... 

.6 2.005 0.629],...    'HorizontalAlignment','center','Position',[0.291 3
   'String','Kanál [ 1 - 8 ]','Style','text','Tag','text10'); 

nt',h,'Units','centimeters',...    h21=uicontrol('Pare
   'HorizontalAlignment','center','Position',[19.8 2.5 3.005 0.629],... 

);    'String','Perioda měření : T = ','Style','text','Tag','text11'
   h22=uicontrol('Parent',h,'Units','centimeters',... 

ment','center','Position',[22.6 2.5 0.8 0.62   'HorizontalAlign
   'String','','Style','text','Tag','text12'); 
   h23=uicontrol('Parent',h,'Units','centimeters',... 

.4 0.629],...   'HorizontalAlignment','center','Position',[23.4 2.5 0
t','Tag','text13');    'String','(s)','Style','tex

   %--------------------------- tlačítka----------------------------------------------
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   h24 = uicontrol('Parent',h,'Style','Toggle','Units','centimeters',... 
ek_GUI start',... 
','tlacitko_MERENI'); 

ereni_otacek_GUI save',... 

lá sama sebe) 

k 
ĚŘENÍ        

  
        %příkazy po 1 

 

mereni,'Period',perioda_casovace,... 
a časovače se  

'),'String')); 

u'),'String')); 

','edit_kanal'),'String')); 

oda_mereni)); 

ndColor','red');                

Í',... 

SAVE   

'),'Value',0) 

   'Position',[19.9 1.3 2 0.8],'CallBack','Mereni_otac
   'String','MĚŘENÍ','ForegroundColor','green','Tag
   h25 = uicontrol('Parent',h,'Style','Push','Units','centimeters',... 
   'Position',[22.5 1.3 2 0.8],'CallBack','M
   'String','SAVE','Tag','tlacitko_SAVE'); 
   h26 = uicontrol('Parent',h,'Style','Push','Units','centimeters',... 
   'Position',[19.9 0.4 2 0.8],'CallBack',... 
   'Mereni_otacek_GUI konec_aplikace','String','QUIT','Tag',... 
   'tlacitko_QUIT'); 
   grid on; 
   xlabel('t [s]') 
   ylabel('n [ot/min]') 
else %funkce je volána se vstupním parametrem(vo
   tic %počátek měření času 
   switch(vstpar)%volání z callbac
    case('start')%odezva aplikace po stisku tlačítka M
     if get(findobj('Tag','tlacitko_MERENI'),'Value')==1%provedou se
                                                                                
                                                                                        %stisknutí tlačítka
        perioda_casovace = str2num(get(findobj... 
                                ('Tag','edit_perioda casovace'),'String'));  
        casovac=timer('TimerFcn',@
                      'ExecutionMode','fixedRate');%period
                                                                     %měří od zařazení do  
                                                                     %fronty 
        vzorkovaci_frekvence = str2num(get(findobj... 
                            ('Tag','edit_vzorkovaci frekvence
        pocet_vzorku = str2num(get(findobj... 
                                    ('Tag','edit_pocet vzork
        pocet_znacek = str2num(get(findobj... 
                                    ('Tag','edit_pocet znacek'),'String')); 
        kanal = str2num(get(findobj('Tag
        perioda_mereni = pocet_vzorku/vzorkovaci_frekvence; 
        set(findobj('Tag','text12'),'String',num2str(peri
        set(findobj('Tag','tlacitko_MERENI'),'String','STOP',... 
                    'Foregrou
        ot_za_sek=0; 
        ot_za_min=0; 
        cas=0; 
        start(casovac); 
     else % provedou se příkazy po 2 stisknutí tlačítka 
        set(findobj('Tag','tlacitko_MERENI'),'String','MĚŘEN
                    'ForegroundColor','green'); 
        stop(casovac); 
    end 
    case('save')%odezva aplikace po stisku tlačítka 
        stop(casovac); 
        set(findobj('Tag','tlacitko_MERENI
        set(findobj('Tag','tlacitko_MERENI'),'String','MĚŘENÍ',... 
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                    'ForegroundColor','green');             
        assignin('base','cas',cas); 
        assignin('base','ot_za_min',ot_za_min); 
        assignin('base','ot_za_sek',ot_za_sek); 
        [jmeno,adresar]=uiputfile('*.mat','Uložit data ...'); 
        if jmeno==0 % volba "Storno" v menu pro uložení souboru typu  

in','ot_za_sek'); 

ace')%odezva aplikace po stisku tlačítka QUIT   
asovac); 

vac); 

erou volá s danou 

odnot... 
 t2 t3  

ěřící karty 
vence,... 

a n-tém 
%bitu dle zvoleného  

kanálu  

í počtu impulsů                  
,i-1)==0      

t_znacek)); 
k)); 

2str(otacky_za_minutu)); 
dit_otacky/s'),'String',num2str(otacky_za_sekundu));  
s zpoždění měřící karty 

ý čas  

ndu]; 
'-or','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','b',... 

rkerFaceColor','b','MarkerSize',2)%vykreslení otáček v čase 

        else        % *.mat  
           save([adresar,jmeno],'cas','ot_za_m
    end 
    case ('konec_aplik
        stop(c
        delete(caso
        close all 
    end 
end 
function mereni(hObject, eventdata, handles)%funkce,kt
                                                                        %periodou časovač 
global vzorkovaci_frekvence pocet_vzorku cas pocet_znacek vektor_h
       perioda_casovace perioda_mereni ot_za_min ot_za_sek casovac t1
    
  t1=cputime;%počáteční čas při čtení hodnot z m
  [vektor_hodnot] = XDA_Din_Read(1, [0 1], vzorkovaci_frek
                                 pocet_vzorku);%příkaz pro čtení z digitál. 
                                               %portů karty 
  vyhledej_nulajedna = bitget(vektor_hodnot,kanal);%přečte 0 a 1 n
                                                                                    
                                                                                    %
  impulsy = 0; 
  for i=2:pocet_vzorku%cyklus pro zjišťován
      if vyhledej_nulajedna(:,i)==1 && vyhledej_nulajedna(:
         impulsy = impulsy+1;         
      end; 
  end; 
  otacky_za_minutu = (impulsy)*60/((perioda_mereni)*(poce
  otacky_za_sekundu = (impulsy)/((perioda_mereni)*(pocet_znace
       
  set(findobj('Tag','edit_otacky/min'),'String',num
  set(findobj('Tag','e
  t2=cputime-t1%ča
  t3=toc; 
  time=t3-t2;%celkov
  cas = [cas,time]; 
  ot_za_min = [ot_za_min,otacky_za_minutu]; 
  ot_za_sek = [ot_za_sek,otacky_za_seku
  plot(cas,ot_za_min,
      'Ma
  grid on;   
  xlabel('t [s]') 
  ylabel('n [ot/min]') 
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A. 4   Datové CD  
 

• elektronická verze práce v formátu .pdf 
• soubor programu EAGLE 4.11 pro tisk DPS 
• m.file programu MATLAB verze 2006a pro spuštění GUI 
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