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Abstrakt: 

 Tato bakalářská práce se zabývá řešením podpory výuky předmětu "Mikrosenzory  

a mikroelektromechanické systémy“ prostřednictvím vzdáleně řízené laboratoře senzorové 

techniky. Hlavním cílem je návrh a realizace zařízení, které komunikuje s počítačem a které je 

možné ovládat přes Internet. Práce popisuje postupy při návrhu, realizaci a optimalizaci 

zařízení. Dále popisuje vytvořené programové vybavení zařízení a realizovaný internetový 

systém, přes který je zařízení ovládáno. 

Klíčová slova:  

 Internet, vzdálená správa, senzorová technika, ATMega32.  



Abstract:  

 This bachelor’s thesis deals with the support of teaching the course "Microsensors  

and microelectromechanical systems" by the means of remotely controlled sensor technique 

laboratory. Design and realization of a device, which communicates with computer and which  

can be controlled via internet, are the main aims of this work. This thesis describes  

the process of designing, realization and optimalization of already designed preparation 

adjustment. It also describes created software of a device and programme of a web client. 
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Internet, remotely control, sensor technique, ATMega32.  



Bibliografická citace díla: 

CIESLAR, J. Pracoviště senzorové techniky přístupné pomocí internetového rozhraní. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 
55 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Adámek, Ph.D. 



Prohlášení autora o původnosti díla: 

Prohlašuji, že jsem tuto vysokoškolskou kvalifikační práci vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce, s použitím odborné literatury a dalších informačních 

zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury. Jako autor 

uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce 

jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem 

do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení  

§ 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních 

důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

 
V Brně dne 3. 6. 2009 
 
 
                                                                                  …………………………………. 
 



Poděkování: 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Martinovi Adámkovi, Ph.D. za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování bakalářské 

práce.  

 



Vysoké učení technické v Brně     

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií   
Ústav mikroelektroniky    
 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVEREČNÉ PRÁCE 
 
Autor:     Jakub Cieslar 

Název závěrečné práce:  Pracoviště senzorové techniky přístupné pomocí  

internetového rozhraní 

Název závěrečné práce ENG:  The sensor technique workplace available by Internet 

Anotace závěrečné práce:  

Tato bakalářská práce se zabývá řešením podpory výuky 
předmětu „Mikrosenzory  
a mikroelektromechanické systémy“ prostřednictvím 
zařízení, které komunikuje s počítačem tak, aby ho bylo 
možné ovládat přes Internet. 

Anotace závěrečné práce ENG: 

This bachelor’s thesis deals with the support of teaching 
the course "Microsensors and microelectromechanical 
systems" by the device, which communicates with 
computer so that it can be controlled via Internet. 

Klíčová slova:  
Internet, vzdálená správa, senzorová technika, 
ATMega32.  

Klíčová slova ENG: 
Internet, remotely control, sensor technique, 
ATMega32.  

 

Typ závěrečné práce:   bakalářská 

Datový formát elektronické verze: formát pdf 

Jazyk závěrečné práce:  český 

Přidělovaný titul:   Bc. 

Vedoucí závěrečné práce:  Ing. Martin Adámek, Ph.D. 

 

Škola:     Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta:   Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií   
 

Ústav:              Ústav mikroelektroniky 

Studijní program:             Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika  

Studijní obor:             Mikroelektronika 



 
 

8 

OBSAH 
1 ÚVOD..................................................................................................................10 

2 SENZOROVÁ TECHNIKA A MIKROELEKTROMECHANICKÉ SYSTÉMY ......11 

2.1 DEFINICE SENZORU........................................................................................11 
2.2 GENERACE SENZORŮ .....................................................................................11 
2.3 OBECNÉ ROZDĚLENÍ SENZORŮ ........................................................................11 
2.4 OBECNĚ O MIKROELEKTROMECHANICKÝCH SYSTÉMECH ....................................12 

2.4.1 Proces mikromechanizování ...................................................................12 

3 INTERNETOVÉ ROZHRANÍ A PROGRAMOVACÍ JAZYKY ......... ....................13 

3.1 APACHE HTTP SERVER .................................................................................13 
3.2 MYSQL SERVER ...........................................................................................14 
3.3 HTML ..........................................................................................................14 
3.4 PHP.............................................................................................................15 
3.5 C# ...............................................................................................................16 
3.6 C++ .............................................................................................................17 
3.7 C A JSA .......................................................................................................18 

4 NÁVRH ŘEŠENÍ DÁLKOVĚ ŘÍZENÉHO PRACOVIŠTĚ ...................................19 

4.1 VÝBĚR APLIKACÍ ............................................................................................19 
4.2 VÝBĚR MIKROKONTROLÉRU ............................................................................19 

4.2.1 Základní informace o ATMega ................................................................19 
4.2.2 Architektura AVR mikrokotrolérů .............................................................20 
4.2.3 ATMega a ISP programování ..................................................................22 

5 STRUKTURA DÁLKOV Ě ŘÍZENÉHO PRACOVIŠTĚ ........................................24 

6 NÁVRH SYTÉMU SKLÁDAJÍCÍHO SE Z MODUL Ů ..........................................25 

6.1 KONSTRUKCE VZDÁLENÉHO PRACOVIŠTĚ .........................................................25 
6.1.1 Řídicí modul s displejem a klávesnicí ......................................................25 
6.1.2 Měřicí zařízení .........................................................................................26 

6.2 OBVODOVÉ SCHÉMATA VZDÁLENÉHO PRACOVIŠTĚ............................................26 
6.3 ŘÍDICÍ MODUL ................................................................................................28 

6.3.1 Zdroj referenčního napájecího napětí......................................................28 
6.3.2 Standardní zapojení mikrokontroléru ATMega ........................................28 
6.3.3 Blok komunikace a programování ...........................................................29 
6.3.4 Blok pro obsluhu LCD displeje a klávesnice............................................30 

7 DESKA PLOŠNÝCH SPOJ Ů A FINÁLNÍ KONSTRUKCE.............................. ...31 

7.1 DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ ŘÍDICÍHO MODULU.....................................................31 
7.2 FINÁLNÍ KONSTRUKCE ŘÍDICÍHO MODULU..........................................................32 
7.3 DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ...................................................33 
7.4 FINÁLNÍ KONSTRUKCE MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ........................................................33 



 
 

9 

8 SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ ŘÍDICÍHO MODULU..............................................34 

8.1 POHYB V NABÍDCE .........................................................................................34 
8.2 MANUÁLNÍ A INTERNETOVÉ OVLÁDÁNÍ ..............................................................35 
8.3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ.........................................................................................36 

9 C# OVLADAČ .....................................................................................................37 

9.1 NASTAVENÍ KOMUNIKACE S DATABÁZÍ ..............................................................37 
9.2 SPRÁVA PŘÍPRAVKŮ .......................................................................................38 

10 INTERNETOVÉ ROZHRANÍ ...............................................................................40 

10.1 SPRÁVA UŽIVATELŮ........................................................................................41 
10.2 ZÁSUVNÉ MODULY PRO PRÁCI S DÁLKOVĚ ŘÍZENÝMI PŘÍPRAVKY.........................43 

11 WEBOVÁ KAMERA ...................................... .....................................................46 

12 KOMUNIKACE V „REÁLNÉM“ ČASE ...............................................................48 

13 PRACOVIŠTĚ SENZOROVÉ TECHNIKY ..........................................................49 

14 ZÁVĚR ................................................................................................................51 

SEZNAM OBRÁZK Ů ................................................................................................52 

SEZNAM TABULEK ..................................... ............................................................53 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ..............................................................................54 

PŘÍLOHY ................................................................................................................. P1 

PŘÍLOHA 1 – PŘILOŽENÉ CD ..................................................................................... P1 
PŘÍLOHA 2 – PŘÍRUČKA MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ.......................................................... P1 
PŘÍLOHA 3 – PŘÍRUČKA K C# OVLADAČI ..................................................................... P2 
PŘÍLOHA 4 – VZOROVÝ PROTOKOL............................................................................. P6 

 



 
 

10

1 Úvod 
V dnešní době se schopnost komunikace přes Internet stala jednou ze základních 

podmínek pro uspokojení stále vyšších nároků na flexibilitu nejrůznějších aplikací, ale  

i běžných každodenních potřeb. Internet se od doby svého vzniku stal důležitým nástrojem, 

který zasáhl téměř do všech oblastí počínaje komunikací a získáváním informací, až po 

internetové obchody, vzdálené bankovnictví, úřední správu a v neposlední řadě i školství. 

Právě ve školství začíná hrát Internet velkou roli a rozvíjí se proto stále více aplikací, které 

pomáhají studentům plnit jejich školní povinnosti. Zavádění tzv. E-learningu přináší řadu 

výhod a nejrůznějších nástrojů pro zvýšení kvality výuky. Lze získat elektronické texty, 

prezentace, autokorekční testy, základní informace o předmětech, dostupná je i řada 

virtuálních laboratoří a mnoho dalších, výuce nápomocných, nástrojů. E-learning je zaveden  

i na VUT pod označením Moodle [1]. Moodle je internetové rozhraní obsahující širokou 

základnu dynamicky se rozvíjejících funkcí a je ideálním nástrojem pro zavádění nových  

E-learningových metod. 

Mezi jednu z možných forem E-learningu patří i tzv. dálkově řízené laboratoře. Jedná se 

o moderní formu provozu laboratoří, která zatím není ve světě příliš rozšířená. Jedním 

z předních softwarů, které umožňují vzdáleně řídit procesy je LabView [2]. I přesto, že se 

jedná o nejrozšířenější formu, má řadu omezení a z pohledu uživatele internetového rozhranní 

není přívětivý, protože vyžaduje instalaci potřebného softwaru na PC uživatele. Další trochu 

jiný přístup zvolili na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde vyvíjejí tzv. ISES WEB 

Control [3]. Jedná se o typický příklad vzdáleně řízené laboratoře, ovšem i v tomto případě 

lze nalézt jisté nevýhody, a to hlavně v nutnosti instalace serveru. Na Internetu lze najít  

i mnoho dalších zajímavých projektů, které sice neřeší provoz laboratoří, ale zabývají se 

vzdáleným řízením nejrůznějších zařízení, hraček, robotů, atd. Téměř u všech projektů je 

autentičnost podpořena videem z webové kamery a okamžitými výsledky měření [4]. 

Tato bakalářská práce se snaží o vývoj zařízení, pomocí něhož je možné realizovat 

plnohodnotnou vzdáleně řízenou laboratoř. Návrh zařízení je směřován inovativní cestou  

a proto se k řešení komunikace i ovládání přistupuje zcela odlišným způsobem. V práci jsou 

zmíněny jak nutné teoretické základy, tak praktické poznatky z oblasti návrhu a řešení. Také 

jsou uvedeny informace o funkčních blocích, hardwaru a softwaru. Řeší se otázky 

rozšiřitelnosti a univerzálnosti, komunikace v reálném čase a uživatelské přívětivosti 

softwarového vybavení.  
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2 Senzorová technika a mikroelektromechanické systé my 
Hlavním cílem práce je navrhnout zařízení, které je schopné získávat informace 

z různých typů mikrosenzorů. Zařízení získané informace vyhodnotí a určitým způsobem 

zpracuje tak, aby byly srozumitelné uživateli, který zařízení ovládá. Základním předpokladem 

pro návrh zařízení je proto znalost základních informací o senzorech  

a mikroelektromechanických systémech. 

2.1 Definice senzoru 

Senzor je zařízení snímající sledovanou veličinu, kterou určeným principem transformuje 

na výstupní, lépe měřitelnou, veličinu [5]. Skládá se z: 

▪ citlivé části (snímací převodník), 

▪ vyhodnocovacího obvodu (zesílení a vyhodnocení signálu, mikroprocesorové 

řízení, autokalibrace, …). 

2.2  Generace senzor ů 

Ve vývoji senzorové techniky byly zaznamenány jisté technologické mezníky, které určují 

čtyři generace senzorů [5]:  

▪ první generace – makroskopické principy elektromechanické, elektrochemické 

nebo mechanické, 

▪ druhá generace – jednočipové inteligentní senzory, označované též jako SMART 

převodníky/senzory, 

▪ třetí generace - působení neelektrické veličiny na svazek světelného záření,  

▪ MEMS – založeny na mikroelektromechanických systémech umožňujících 

miniaturizaci druhé a třetí generace. 

2.3  Obecné rozd ělení senzor ů 

Mezi základní rozdělení senzorů patří dělení podle [5]:  

▪ Druhu vstupní veličiny – geometrické, mechanické, teplotní, elektrické, 

magnetické, intenzita vyzařování, chemické, biologické, … 

▪ Druhu výstupní veličiny – signál elektrický, optický, mechanický, …, analogová 

nebo digitální výstupní veličina. 

▪ Styku senzoru s měřeným prostředím – dotykové a bezdotykové. 
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▪ Principu převodu – fyzikální, chemický, biochemický. 

▪ Chování výstupu – generátorové (aktivní), pasivní. 

▪ Převodu neelektrické veličiny – senzor s jednoduchým převodem, nebo 

s několikanásobným převodem. 

▪ Výrobní technologie – senzory elektromechanické, mechanické, pneumatické, 

elektrické, elektronické, mikroelektronické, elektrochemické, optoelektronické…  

2.4 Obecně    o mikroelektromechanických systémech 

Integrací mechanických elementů senzorů či aktuátorů včetně elektroniky na křemíkový 

substrát mikroelektronickými technologiemi vznikají Mikro-Elektro-Mechanické Systémy 

nebo-li MEMS. Používají se mikroobráběcí procesy, kterými se selektivně odleptávají části 

křemíkového plátku či kovu nebo přidávají nové strukturální vrstvy.  

MEMS [5] slibuje způsobit převrat téměř ve všech kategoriích produktů pomocí spojení 

mikroelektroniky založené na křemíku s mikroobráběcími technologiemi. To umožňuje 

realizaci kompletních systémů na čipu (systems-on-a-chip) a zvětšení schopnosti 

integrovaných obvodů o rozhodování za pomoci snímací a akční části systému. To umožní 

ovládat prostředí a reagovat na jeho podměty.  

Mezi MEMS lze řadit: 

▪ senzory pohybu – senzor rychlosti, zrychlení, senzory pozice, gyroskop apod., 

▪ převodníky s využitím kapacitní metody, tedy kapacitní senzory MEMS,  

▪ převodníky s využitím optických metod (Optical MEMS). 

2.4.1 Proces mikromechanizování 

Proces výroby MEMS s elektronikou realizovanou v CMOS technologii se dá rozdělit do 

čtyř kroků: 

▪ Vytvoří se jáma pro realizaci mechanického systému a postupně jsou nanášeny 

jednotlivé vrstvy mechanického systému ve formě sendvičové struktury, 

▪ struktura se překryje ochranným oxidem a zarovná se s povrchem křemíku, 

▪ provede se realizace CMOS obvodů standardním procesem, 

▪ odleptá se oxid podle masky a mechanická část je tak obnažena k plnění své 

funkce. 
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3 Internetové rozhraní a programovací jazyky 
V oblasti programování softwaru a internetových aplikací převládají vždy určité trendy 

ve výběru programovacích jazyků. Je vhodné vybírat programovací jazyky, s nimiž pracují 

velké skupiny programátorů a rozhodnout se pro ten, který je pro danou aplikaci nejvhodnější.  

U internetových aplikací je navíc nutné uvažovat o tom, zda je možné financovat server 

s podporou vybraného jazyka. Tento aspekt hraje ve výběru značnou roli, a proto v dnešní 

době Internet silně ovládá tzv. „Webserver triáda“ – server Apache + databázový server 

MySQL + programovací jazyk PHP. Navzdory tlaku softwarového nástroje .NET, který je 

v určitých oblastech mnohem silnější a má výborné vývojové prostředí, se tato zmíněná triáda 

využívá velkou částí programátorů, protože je zcela zdarma.  

Ve výběru programovacího jazyka pro vývoj formulářových aplikací pro Windows je 

mnohem větší volnost, ale jako nejvhodnější se jeví C# a to z prostého důvodu. Jedná se  

o programovací jazyk vyvíjený přímo společností Microsoft a obsahuje řadu potřebných 

knihoven a mimo jiné i dobrou dokumentaci.  

Software pro mikrokontroléry je často vyvíjen přímo v JSA (jazyk symbolických adres), 

ovšem s výhodou se dají použít i vyšší programovací jazyky a kompilátory vyvíjené přímo 

výrobci mikročipů. Mezi běžně používané vyšší jazyky patří C a C++, jejichž kompilací lze 

efektivně dosáhnout požadovaného cíle bez nutnosti zásahu do JSA.  

Webserver triáda a zmíněné programovací jazyky jsou podrobněji popsány v jednotlivých 

kapitolách uvedených níže. 

3.1 Apache HTTP server  

Apache HTTP Server [6] je v současné době nejrozšířenějším webovým serverem, který 

umožňuje provoz internetových stránek. Je vyvíjen jako Open source aplikace pro Linux, 

BSD, Microsoft Windows a další platformy. 

Vývoj Apache začal v roce 1993 v NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications) na Illinoiské univerzitě. Původní jméno projektu bylo NCSA HTTPd. V dalším 

roce však vývojářský tým opustil hlavní programátor Rob McCool, tím došlo ke zpomalení 

vývoje a poté, v roce 1998, k úplnému zastavení. 

NCSA HTTPd však mezitím už používali správci webových serverů a dodávali k němu 

vlastní úpravy – „patche“. Hlavní úlohu v dalším vývoji sehráli Brian Behlendorf a Cliff 

Skolnick, kteří začali koordinovat sběr úprav a jejich distribuci.  



 
 

14

První veřejná verze s označením 0.6.2 byla vydána v dubnu 1995. Následovalo kompletní 

přepsání kódu a založení Apache Group. Od dubna 1996 byl Apache nejpopulárnější server 

na Internetu. V květnu 1999 běžel na 57% všech serverů a v listopadu 2005 jeho používanost 

dosáhla 69% [6]. 

3.2 MySQL server 

MySQL je relační databázový systém typu DBMS (database management system). Každá 

databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a sloupce.  

V řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy jako hodnoty polí jednotlivých sloupců určených 

názvy. Sloupce uvozují datový typ záznamu. Práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí 

pomocí příkazů, respektive dotazů. Dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka 

SQL (Structured Query Language). Systém MySQL je využitelný v C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python, Tcl, Visual Basic, .NET a je šířen jako Open source . 

MySQL [7] bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, z čehož plynou   

i určitá omezení. Má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna nepodporovalo 

pohledy, triggery a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních 

letech, protože začaly být vyžadovány uživateli hlavně ze strany programátorů webových 

stránek. 

3.3 HTML 

HTML [8] nebo-li HyperText Markup Language, je značkovací jazyk a využívá se k 

vytváření internetových stránek. Byl vyvinut z rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka 

SGML (Standard Generalized Markup Language), ale projevila se i vazba na vývoj webových 

prohlížečů, který zpětně ovlivňoval definici jazyka. 

V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Caillau na propojeném 

informačním systému pro CERN. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly 

jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval potřebu jednoduššího 

jazyka a v roce 1990 bylo proto navrženo HTML a protokol pro jeho přenos v počítačové  

síti - HTTP (HyperText Transfer Protocol). Zároveň byl napsán první webový prohlížeč 

nazvaný WorldWideWeb. 

Jazyk HTML je charakterizován množinou značek a jejich atributů definovaných pro 

danou verzi. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi úhlové závorky <, >. Sémantika 

nebo-li význam části textu dokumentu se určuje uzavřením textu mezi určité značky a vytváří 

se tzv. element (prvek) dokumentu. Každý element může být doplněn atributy, které upřesňují 
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vlastnosti. Značky (zvané tagy) jsou obvykle párové, přičemž koncová značka je shodná se 

značkou počáteční, jen má před názvem znak lomítko. Příklad pro označení odstavce: 

<p>Text odstavce</p>  

Některé značky jsou nepárové - nemají žádný obsah a nepoužívají koncovou značku. 

Příklad pro vykreslení vodorovné čáry: 

<hr>  

Příklad na atributy elementu se dají názorně ukázat na různém zápisu odkazu: 

▪ základní typ zápisu <a href="http://example.com">text odkazu</a> , 

▪ odkaz, který se otevře v novém okně/panelu  <a href=http://example.com 

target="_blank">text odkazu</a> , 

▪ odkaz, který se otevře v novém okně/panelu, obsahuje titulek (zobrazí se po najetí 

myší) a bude přirazen ke třídě CSS <a href="http://example.com" 

target="_blank" title="titulek" class="nazev_tridy" >text 

odkazu</a> . 

Dokument v jazyku HTML má předepsanou strukturu: 

▪ deklarace DTD – je povinná až ve verzi 4.01, je uvedena direktivou, která se liší 

jednotlivými verzemi HTML, např. <!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD 

HTML 4.01 Frameset//EN\">  

▪ kořenový element – značky <html>  a </html> , reprezentuje celý dokument  

▪ hlavička elementu – značky <head>  a </head> , obsahuje metadata, která se 

vztahují k celému dokumentu, definují např. název dokumentu, jazyk, kódování, 

klíčová slova, popis, použitý styl zobrazení  

▪ tělo dokumentu – značky <body>  a </body> , obsahuje vlastní text dokumentu  

Elementy html, head a body jsou povinné, ale jejich otevírací a koncové značky povinné 

nejsou, prohlížeč si je sám doplní podle kontextu.  

3.4 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) [9] je v současnosti velmi rozšířená technologie 

umožňující snadné programování na straně serveru a využívá se k tvorbě různých 

interaktivních webových stránek. Skript je proveden na serveru podle zadaných kritérií  

a výsledek je odeslán volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se odesílají běžné statické 

(HTML) stránky. Jakmile je však stránka načtena klientem, pomocí PHP ji již není možné 
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dále měnit. Změnu stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení se provádí například 

pomocí JavaScriptu. Výhoda tohoto programovacího jazyka spočívá v tom, že není třeba pro 

změnu stránky neustále obnovovat obsah stránky. Nevýhodou je nízká bezpečnost jazyka. 

Z tohoto důvodu se JavaScript využívá spíše pro okamžitou úpravu CSS kódu, či jako 

doplněk při vytváření webové grafiky.  

PHP [10] je programovací jazyk umožňující procedurální i objektově orientované 

programování. Znalost objektově orientovaného programování (OOP) může být při práci v 

PHP výhodou, není však nutnou podmínkou. PHP také patří mezi jazyky, kde například není 

nutné předem definovat typ proměnných, navíc jakákoli proměnná může kdykoli změnit svůj 

typ. Webová stránka s prvky PHP má nejčastěji koncovku php avšak je možné použít i php3, 

php4, php5 nebo phtml.  

3.5 C# 

C# [11] je vysoce úrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou 

Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++  

a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi). 

C# lze využít k tvorbě databázových programů, webových aplikací a stránek, webových 

služeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro mobilní zařízení atd. 

Standard ECMA definuje současný design C# takto: 

▪ C# je jednoduchý, moderní, mnohoúčelový a objektově orientovaný programovací 

jazyk. 

▪ Jazyk a jeho implementace poskytuje podporu pro principy softwarového 

inženýrství, jako jsou: hlídání hranic polí, detekce použití neinicializovaných 

proměnných a automatické uvolňování paměti pomocí funkce garbage collector. 

Důležité jsou také jeho vlastnosti jako: robustnost, trvanlivost a programátorská 

produktivita. 

▪ Jazyk je vhodný pro vývoj softwarových komponent distribuovaných v různých 

prostředích. 

▪ Přenositelnost zdrojového kódu je velmi důležitá, obzvláště pro ty programátory, 

kteří jsou obeznámeni s C a C++. 

▪ C# je navržen pro psaní aplikací jak pro zařízení se sofistikovanými operačními 

systémy, tak pro zařízení s omezenými možnostmi. 
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▪ Přestože by programy psané v C# neměly plýtvat s přiděleným procesorovým 

časem a pamětí, nemohou se měřit s aplikacemi psanými v C nebo jazyce 

symbolických adres. 

Jazyk C# je navržen tak, aby co nejvíce zohledňoval strukturu Common Language 

Infrastructure (CLI), se kterou je používán. Většina základních typů v C# přímo odpovídá 

základním typům v platformě CLI. Návrh jazyka ale nevyžaduje, aby překladač generoval 

Common Intermediate Language (CIL) nebo jiný konkrétní formát. Teoreticky je možné, aby 

překladač vytvářel strojový kód podobný běžným překladačům jazyka C++ a jiných, ale v 

praxi všechny překladače jazyka C# generují CLI. 

3.6 C++ 

C++ [12] je objektově orientovaný programovací jazyk, který byl vyvinut, v Bellových 

laboratořích AT&T pod vedením Bjarna Stroustrupa, rozšířením jazyka C. Není čistě 

objektovým jazykem, protože podporuje i procedurální a generické programování. Starší 

verze jazyka, společně označované jako „C with Classes“ (C s třídami), byly používány od 

roku 1980. Jméno „C++“ vymyslel Rick Mascitti a zdůrazňuje evoluční povahu změn oproti 

jazyku C. 

První překladače C++ byly preprocesory, které překládaly z C++ do čistého C. C++ ale 

není pouhé rozšíření jazyka C, protože s ním není zcela kompatibilní. Koncepce objektů 

jazyka C++ byla převzata z jazyka Simula 67. Objekty (třídy) jsou pojaty jako přirozené 

rozšíření datových struktur jazyka C o možnost vkládání členských funkcí. C++ umožňuje 

řídit viditelnost složek objektů pro ostatní části programu. Pro objekty je možná vícenásobná 

dědičnost, která je hlavní výhodou objektově orientovaného programování. Hlavní myšlenka 

dědičnosti je „znuvupoužitelnost“, tedy možnost vytvářet nové třídy založené na třídě, která 

již byla definována. Díky dědičnosti je možné napsat kód jednou pro obecnější typ a poté ho 

používat pro všechny jeho potomky. Šablony dále rozšiřují „znuvupoužitelnost“ kódu, neboť 

umožňují napsat kód se zcela obecným (neurčeným) datovým typem. Jazyk C++ umožňuje 

deklarovat více funkcí se stejným názvem. Kompilátor určí správné použití podle počtu a typu 

parametrů. Tato technika se nazývá přetěžování funkcí. Velmi silnou vlastností jazyka je  

i možnost přetěžovat standardní operátory (například '+' nebo '=') a tak přirozeně využívat tyto 

operátory pro nově vytvářené třídy a tvorbu abstraktních datových typů.  

Standard jazyka C++ z roku 1998 se skládá ze dvou částí - popis jazyka a standardní 

knihovny. Standardní knihovna jazyka C++ obsahuje mírně modifikovanou verzi standardní 

knihovny jazyka C a Standard Template Library (STL). STL obsahuje velké množství 

užitečných datových struktur a algoritmů, jako například vektory, spojové seznamy, iterátory, 
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zobecněné ukazatele, (multi)mapy, (multi)sety. Všechny tyto struktury mají konzistentní 

rozhraní. S použitím šablon je pak možné programovat generické algoritmy schopné pracovat 

s kterýmkoliv kontejnerem nebo sekvencí definovanou iterátory. Většina kompilátorů 

poskytuje implementaci standardu C++ včetně STL, ale existují také implementace standardu 

nezávislé na kompilátoru nebo jiné projekty vytvářené pro různé zákaznické implementace s 

různými cíli návrhu. 

3.7 C a JSA 

JSA [13], nebo-li jazyk symbolických adres (anglicky assembly language), je 

nízkoúrovňový programovací jazyk, který je tvořen symbolickou reprezentací jednotlivých 

strojových instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu pro daný procesor. 

Symbolickou reprezentaci tvoří zpravidla výrobce procesoru a je založena na 

mnemotechnických zkratkách. JSA je proto závislý na konkrétním procesoru a zapsaný 

program je obtížně přenositelný na jinou platformu. Pro překlad JSA do strojového kódu se 

používá program, který se nazývá assembler (překladač). 

JSA se poprvé objevily v 50. letech 20. století, kdy byly označovány jako druhá generace 

programovacích jazyků. Eliminovaly většinu chyb vznikajících při programování a časovou 

náročnost první generace programovacích jazyků. Ve své době byly široce využívány pro 

všechny typy programování. 

Pokročilé překladače JSA poskytují doplňující nástroje pro správu a vývoj kódu, řízení 

překladu programu, a podporu ladění. Což umožňuje využít vyšší programovací jazyky jako 

např. C pro programování procesorů. Problematický je odhad velikosti výsledného 

zdrojového kódu v JSA, protože vytváření instrukcí je závislé na nastavení, optimalizaci  

a dalších faktorech souvisejících přímo s konkrétním překladačem. I přesto se, ale pro 

programování mikrokontrolérů využívají vyšší programovací jazyky, protože značným 

způsobem šetří čas při vývoji a mnohdy se jimi dají řešit i úlohy v JSA extrémně obtížné [7]. 
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4 Návrh řešení dálkov ě řízeného pracovišt ě 
Způsob provedení komunikace je zásadní a i přesto, že se nabízí řada řešení, není zcela 

jednoduché vybrat správný přístup. Při provozování vzdáleně řízeného pracoviště je nutná 

kvalitní hardwarová a softwarová správa webového serveru. Založení serveru sebou nese 

nemalou investici a nutnost odborné znalosti. Tento fakt je zohledněn a komunikace je 

vyřešena tak, aby byla srozumitelná i laikovi, který se seznámí pouze s nastavením uvedeným 

v uživatelské příručce. Ovládaní je velice intuitivní a obvykle není ani nutné zasahovat do 

defaultního nastavení. 

4.1 Výběr aplikací 

Je více než vhodné vybírat neplacené aplikace s širokým uplatněním. Mezi takové patří 

kombinace Apache HTTP server + MySQL server + PHP, s níž je možné se setkat na řadě 

nynějších webových serverů. Tyto aplikace přinášejí možnost využít řadu výhod moderních 

programovacích jazyků a tvorbu dynamických webů. Dále je nutné zvolit vhodné 

programovací jazyky pro tvorbu softwaru mikrokontroléru a ovladačů instalovaných na PC. 

4.2 Výběr mikrokontroléru 

Práce se soustředí i na výběr mikrokontorléru a do úvahy bere řadu kritérií. Mezi ty 

hlavní byly zahrnuty poměr cena/výkon, dostupnost, z konstrukčního hlediska čip s FLASH 

pamětí nad 8KB, podporou U(S)ART, programovatelný v jazyce C/C++, snadné vypalování 

programu a nízké náklady na programátor. Postup při vyhledávání se ze začátku soustředil na 

čipy PIC, ale poté co bylo zjištěno, že čipy, které by vyhovovaly požadavkům, jsou v rámci 

Evropy téměř nedostupné, nebo mají nevyrovnaný poměr cena/výkon, začal se výběr obracet 

na firmu Atmel. Důvodem,  proč byla vybrána firma Atmel je to, že jejich čipy jsou snadno 

dostupné a usnadní se tak případný nákup čipu pro realizaci dalších přípravků. Dostupnost 

hardwarových prostředků je často opomíjena, ale správný výběr součástek může usnadnit 

nejen práci, ale zrychlit i postup při vývoji. Z těchto důvodů byly od firmy Atmel vybrány 

mikrokontroléry třídy ATMega. 

4.2.1 Základní informace o ATMega 

Firma Atmel s rodinou AVR [14], viz obr. 1, ukazuje, že RISC architektura nemusí být 

používána jen u výkonových procesorů pro pracovní stanice nebo 32-bitových 

mikroprocesorů pro intenzivní početní úkony, ale má smysl i u 8-bitových mikroprocesorů. 

AVR nabízí nejen jednocyklové instrukce, vyšší taktovací frekvence spojené s vyšším 

pracovním výkonem, ale i efektivní optimalizace překladu. Rodina AVR je konkurentem na 



 
 

20

trhu některých dobře zavedených mikroprocesorových rodin, jako jsou 

8-bitové rodiny 6805 a 68HC11 od Motoroly stejně jako 8051 od Intelu, jejichž čipy vyrábějí 

různí vlastníci licencí včetně Atmelu. Hlavním konkurentem je firma Microchip s moderní  

8-bitovou rodinou PIC.  

 
Obr. 1.: Mikrokontrolér ATMega. 

4.2.2 Architektura AVR mikrokotrolér ů 

Jádro AVR [15] se podobá jádru většiny RISC-procesorů dostupných na trhu. Skládá se 

ze 32 stejných 8-bitových registrů, které mohou obsahovat jak data, tak adresy. Posledních  

6 registrů se může použít ve dvojici jako ukazatele adresy pro nepřímé adresování paměti dat. 

Tyto registry označované písmeny X, Y a Z dovolují libovolné ukládací operace 

(LOAD/STORE). Programátor má například na výběr, zda ukazatel adresy bude po 

zpracování určité instrukce inkrementovat nebo před zpracováním této instrukce 

dekrementovat. Užitečné je pro adresování využít možnosti 6-bitového posunu v ukazateli 

adresy v dvojitých registrech Y a Z. 

AVR architektura má 5 adresovacích módů pro paměť dat:  

▪ přímé adresování, 

▪ nepřímé adresování s posunutím (6-bitový posun), 

▪ nepřímé adresování, 

▪ nepřímé adresování s dekrementací ukazatele adresy před zpracováním instrukce, 

▪ nepřímé adresování s inkrementací ukazatele adresy po zpracování instrukce. 

Registry jsou zobrazovány přímo v adresovém prostoru dat. Prvních 32-bytů paměti  

(0x00 až 0x1F) odpovídá registrům R0 až R31, ty jsou také přímo zamapovány do paměti dat. 
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Proto je možno s každým registrem zacházet použitím standardních odkazů bez toho, aby 

programátor potřeboval znát řídicí instrukce registrů. AVR používá Harvardskou  

architekturu - paměť programu a paměť dat jsou odděleny. Paměť programu je přístupná 

pomocí dvoustupňové pipeline. Když se určitá instrukce začíná vykonávat, další instrukce je 

připravována k zpracování. Tato konstrukce dovoluje zpracovávání instrukcí vždy v jednom 

hodinovém cyklu.  

Zpracování operandů probíhá tak, že během jednoho taktovacího cyklu se přivedou oba 

zdrojové operandy z pracovních registrů, uskuteční se potřebná operace a výsledek se uloží 

zpátky do registrů. Jedná se výhradně o operace typu register - register, na kterých je 

architektura AVR založena a důsledně je dodržuje podle modelu LOAD/STORE.  

Většina všech instrukcí je 16-bitových. Pouze 4 instrukce jsou 32-bitové, které jsou však 

omezeny dovoleným 16-bitovým adresováním. Celá instrukční sada s maximálně 118 

instrukcemi nutí také ke kompromisům. Většina instrukcí v instrukční sadě má přímý  

a jednocyklový přístup do všech registrů. Výjimku tvoří pouze aritmetické a logické instrukce 

jako SBCI, SUBI, CPI, ANDI a ORI mezi konstantou a registrem a instrukce LDI. Jedná se 

tedy hlavně o zpracování přímých datových typů. Jen výše uvedené instrukce akceptují přímé 

hodnoty a mohou být používány pouze v horní polovině registrů (R16 až R31). Ještě je možné 

pro zpracování přímých datových typů použít instrukce ADIW a SBIW, které jsou přístupné 

pouze v posledních 8 registrech (R24 až R31).  

Pro podmíněné větvení a skoky lze použít různé instrukce. Na každý z osmi příznaků ve 

Status registru připadají nejméně 2 instrukce podmíněného skoku (např. BREQ, BRTS atd.). 

Další instrukce pro skoky je RJMP (12-bitová), kterou lze posunout relativně kód o 2 kB  

a také absolutní skoková instrukce IJMP, která provede skok na danou adresu. Zajímavé jsou 

také mnohé "Skip" instrukce (SBRC, SBRS, SBIC a SBIS), které umožňují podmíněný skok 

přes následující instrukci.  

Pro aritmetické a logické operace obsahuje instrukční soubor klasické instrukce sčítání 

ADD, ADC, odečítání SUB, SUBI, SBC, SBCI, logické instrukce jako AND, OR, EOR atd. 

Instrukce MUL má podle definice vynásobit spolu dva libovolné 8-bitové registry během 

dvou taktovacích cyklů a 16-bitový výsledek se má uložit do registrů R0 a R1.  

AVR-architektura disponuje také instrukcemi pro bitové operace a se 16 definovanými 

instrukcemi je možno nastavit nebo vymazat každý příznak (Flag) ve Status registru. Stejný 

efekt vznikne také pomocí logických operací, ale tímto způsobem se dosáhne v mnoha 

aplikacích značného zjednodušení. Například instrukce SER a CLR nastaví eventuálně 
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smažou najednou celý registr a instrukce SBR a CBR mají vliv na vybrané bity v jednom 

registru.  

4.2.3 ATMega a ISP programování 

Firma Atmel nabízí v zásadě dva druhy programátorů: 

▪ paralelní – využívající paralelní zápis obsahu paměti do mikrokontroléru, 

▪ sériové – využívající protokolu ISP (In System Programming) vyvinutého firmou 

Atmel právě pro tyto účely. 

Pro nenáročné podmínky jsou vhodnější programátory sériové  pro svou cenovou 

nenáročnost a velmi jednoduchou konstrukci. Protokol ISP umožňuje 6-ti vodičové připojení 

procesoru k programátoru: 

▪ 2 vodiče pro napájecí napětí, 

▪ ovládání pinu RESET procesoru, 

▪ vodiče pro sériový zápis (MOSI) a čtení (MISO) obsahu interních pamětí FLASH 

a EEPROM, 

▪ jeden vodič pro synchronizaci přenosu (SCK).  

 Protože připojení k programátoru zabere pouze tři vývody procesoru využitelné k jiným 

účelům, lze ve většině případů procesor programovat přímo v aplikační desce, z čehož plyne  

i název protokolu – In System Programing.  

Pro úplnou tvorbu aplikačních programů pro procesory AVR jsou nutné tyto softwarové 

nástroje:  

▪ Pro napsání instrukcí programu program AVR Studio – poskytuje poměrně 

komfortní editační prostředí s možností sdružování zdrojových souborů do 

projektu. K dispozici je i kvalitní simulátor. Součástí AVR Studio je i překladač 

zdrojových souborů ASM do formátu HEX. 

▪ Pro naprogramování nebo načtení mikroprocesoru lze použít PonyProg. 

Jak AVR Studio tak PonyProg jsou neplacené aplikace veřejně dostupné na Internetu. 

Za zmínku stojí i základní zapojení včetně funkčního ISP programátoru, které bylo 

nalezeno na Internetu [16] a bylo přizpůsobeno pro využití v řídicím modulu – obr. 2. 
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Obr. 2.: Elektrické schéma základního zapojení ATMega a ISP programátoru. 

Toto zapojení bylo zhotoveno viz. obr. 3 a odzkoušeno na nepájivém poli s procesory 

Atmel řady ATMega. 

 

 
Obr. 3.: Fyzická konstrukce ISP programátoru. 
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5 Struktura dálkov ě řízeného pracovišt ě 
Každý přípravek je samostatným funkčním celkem propojeným sériovou komunikací 

s počítačem. Funkčnost přípravků je snímána webovými kamerami. Počítače komunikující 

s přípravky mají nainstalovaný „C# ovladač“, který slouží jako prostředník mezi externí 

databází a daty přijímány z přípravku. Také vykonává dotazy zaslané směrem od uživatele 

k přípravku. Internet zahrnuje komunikaci s webovým rozhraním na webovém serveru 

s podporou SQL a PHP. Přípravky se dají ovládat z libovolného počítače nezávisle na 

fyzickém propojení s PC. Toto blokové schéma dokumentuje obr. 4. 

 

Obr. 4.: Blokové schéma řešení dálkového řízení pracoviště. 

 

Přípravek 1 Přípravek 2 Přípravek 3 

PC 1 PC 2 

COM 1 COM 2 COM 1 

C# ovladač C# ovladač 

Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 

Internet 
Server 

MySql, PHP uživatel PC 3 
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6 Návrh sytému skládajícího se z modul ů 
Návrh zařízení se soustředí na to, aby vzniknul jednoduše a rychle modifikovatelný 

měřicí nástroj. Modularity lze dosáhnou rozdělením přípravku na funkční bloky, které se dají 

navzájem propojovat a mohou tak poskytnou řešení pro různé typy úloh. Návrh řešení  

a funkce jednotlivých bloků jsou uvedeny na obr. 5. 

 
Obr. 5.: Blokové schéma vzdáleného pracoviště. 

6.1 Konstrukce vzdáleného pracovišt ě 

Každé pracoviště je složené ze dvou částí: 

▪ řídicí modul s displejem a klávesnicí, 

▪ měřicí zařízení. 

6.1.1 Řídicí modul s displejem a klávesnicí 

Slouží pro příjem a odesílání signálových nebo řídicích dat. Zajišťuje komunikaci 

s počítačem prostřednictvím RS-232. Zpracovává naměřená signálová data a odesílá je 

v definovaném formátu do PC. Provádí zpracování požadavku uživatele. Jeho jádrem je 

RS-232 Klávesnice 

Referenční 
napětí 

~ Nap 

Mikrokontrolé
r 

PC 

Nap 
I/O 1 
I/O 2 
I/O 3 
I/O X 
… 
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mikrokontrolér s programovým vybavením založeným na maximální modulárnosti, kterou 

fyzicky nabízí konstrukce čipu. Má rovněž zabudovaný ISP programátor využívající konektor 

pro sériovou komunikaci. Přípravky jsou konstruovány pro ovládání přes Internet, ale je 

možné měření řídit přímo pomocí klávesnice. Využití manuálního ovládání zamezí 

komunikaci s webovým rozhraním a omezí maximální počet možných vstupů a výstupů pro 

měření. Pro snížení potřebných vstupních portů je využívána diodová logika, která umožní 

mnohonásobně rozšířit kapacitu vstupních portů mikrokontroléru. 

6.1.2 Měřicí zařízení 

Je napojeno na komunikační kabel s přípravkem a využívá volných vstupních  

a výstupních portů kontroléru. Protože všechny typy přípravků nevyžadují řízené zdroje 

napětí nebo proudu, je zbytečné, aby byly povinnou součástí řídicího modulu. Měřicí zařízení 

může využívat buď pevného referenčního napětí z komunikačního kabelu nebo může 

obsahovat zdroj řízený sériovou komunikací. Modularita přípravku současně nabízí i možnost 

komunikace skrze I2C sběrnici a z tohoto důvodu je možné, aby součástí měřicího zařízení 

byly i další mikrokontroléry. Ty pak vykonávají obsluhu přípravku vyžadujících vyšší počet 

vstupů, než nabízí měřicí modul. Přípravek obvykle obsahuje i speciální obvody pro 

specifikaci signálových dat. Jako je např. RS klopný obvod, zesilovače, tranzistorový H-most 

atd. 

6.2 Obvodové schémata vzdáleného pracovišt ě 

Bylo navrženo obvodové schéma demonstračního přípravku pro měření polohy 

zobrazeného na obr. 6. Dále byly postupně zdokonaleny a ověřeny orientační obvodové bloky 

pro řídicí modul uvedené v semestrálním projektu 2 [17]. Finální verze obvodového řešení 

řídicího modulu je uvedena na obr. 7.  

 
Obr. 6.: Obvodové schéma měřicího zařízení pro úlohu Měření polohy. 
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Obr. 7.: Obvodové schéma řídicího modulu s displejem a klávesnicí. 
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6.3 Řídicí modul 

Obvodové schéma řídicího modulu se skládá z několika bloků: 

▪ zdroj referenčního napájení 5V, 
▪ standardní zapojení mikrokontroléru ATMega, 
▪ blok umožňující programování modulu, ale i komunikaci s PC, 
▪ oblok pro obsluhu LCD displeje a klávesnice. 

6.3.1 Zdroj referen čního napájecího nap ětí 

Referenční zdroj je založen na stabilizaci střídavého zdroje napětí. Jedná se o standardní 

zapojení pro LM317T. Původně bylo zapojení zjednodušeno využitím pevného stabilizátoru 

LM7805, ale kvůli nedostačujícímu výkonu takto navrženého zdroje bylo zapojení upraveno. 

Je sice nutné před samotným oživením modulu seřídit referenční zdroj, ale výkon je 

postačující i pro ovládání měřicího přípravku. Nevýhodou je vyšší pracovní teplota, s níž se 

musí počítat při konstrukci krabičky pro řídicí modul. Schéma zdroje je uvedeno  

níže na obr. 8. 

 Obr. 8.: Zdroj referenčního napájecího napětí 5V. 

6.3.2 Standardní zapojení mikrokontroléru ATMega 

Zapojení uvedené níže na obr. 9 je možné nalézt jak v katalogovém listu, tak v řadě 

jiných publikací. Jedná se o zapojení tlačítka reset, externího krystalu 16MHz a obvodu 

nutného pro zapojení, které využívá interní AD převodníky mikrokontroléru. Standardní 

zapojení bylo rozšířeno o výstupní sběrnici, na níž jsou vyvedeny veškeré volné porty 

mikrokontroléru, a připojení na zdroj referenčního napětí. 
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Obr. 9.: Standardní zapojení mikrokontroléru ATMega a výstupní sběrnice. 

6.3.3 Blok komunikace a programování 

Komunikace s PC i programování mikrokontroléru je možné provádět přes RS-232 

sběrnici. Snahou bylo využít této možnosti a zároveň použít pouze jednu vidlici Canon9. 

Základní problém řešení je rozdílné zapojení portu v jednotlivých případech. Problém byl 

odstraněn využitím tří spínacích relé a klopného obvodu T. Klopný obvod slouží pro, 

přepínaní jednotlivých stavu mikrotlačítkem. Stav programování je signalizován červenou 

LED diodou. Standardně jsou relé vypnutá a je umožněna komunikace s PC. Protože sběrnice 

RS-232 nemá na všech PC shodné úrovně logických signálů je využíván integrovaný prvek 

od firmy MAXIM – konkrétně MAX232, který je navržen přímo na řešení napěťové 

problematiky a rovněž upravuje hodnoty logických úrovní na 0-5V z původních ±15V. 

Schéma tohoto bloku je na obr. 10.  
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Obr. 10.: Blok zahrnující programování a komunikaci. 

6.3.4 Blok pro obsluhu LCD displeje a klávesnice 

Požadavek na konstrukci přípravku byl ve využití LCD displeje a 12 tlačítkové 

klávesnice. Samotné zapojení těchto dvou prvků by si vynutilo téměř polovinu všech portů 

mikrokontroléru. Toto řešení se zcela rozcházelo s původní myšlenkou modulárního zařízení, 

a proto bylo nutné nalézt vhodnější typ zapojení viz. obr. 11. Snížení počtu využívaných portů 

je možné pouze softwarově, ale je nutná i hardwarová příprava. LCD displej může být řízen 

v čtyřbitovém módu. Klávesnice také, ale musí se požít např. diodová logika. Navržené 

zapojení je univerzální pro všechny LCD dvouřádkové displeje a také klávesnice s přímými 

vývody. 

 

Obr. 11.: Univerzální zapojení LCD displeje a 12 tlačítkové klávesnice. 
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7 Deska plošných spoj ů a finální konstrukce 
Snahou bakalářské práce bylo nejen navrhnout softwarové vybavení a obvodová 

schémata, ale rovněž vytvoření DPS a zapouzdření řídicího modulu. Konstrukce přípravku 

byla nutností pro správnou činnost a otestování měření. 

7.1 Deska plošných spoj ů řídicího modulu 

Prvním požadavkem na DPS byla nenáročnost na místo. Požadavek na rozměry je brán za 

samozřejmost a vychází z toho, že se jedná o laboratorní vybavení, které bude snímáno 

webovými kamerami. Z konstrukce webkamer vychází řada geometrických omezení, ale 

velikost navrženého zařízení je i věcí estetiky a ta by v tomto případě asi také neměla být 

opomíjená. Rozměr DPS byl určen na základě vybrané konstrukční krabičky o rozměrech 

90x130x40mm. Vyvolání bylo provedeno v laboratořích plošných spojů na VUT. Kvůli 

vysoké integraci byla zvolena dvouvrstvá DPS (obr. 12 a obr. 13) s mikropropoji. Kvalita 

vyrobené DPS byla zajištěna použitím dat pro CNC vrtačku, vyexportovaných z návrhového 

systému, a následným pokovením otvorů. Vyrobená DPS byla poté osazena – obr.14 a obr.15. 

 

Obr. 12.: Negativní předloha horní vrstvy DPS 
řídicího modulu. 

 

Obr. 13.: Negativní předloha spodní vrstvy DPS 
řídicího modulu. 
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Obr. 14.: Horní strana vyrobené DPS pro řídicí 
modul po osazení. 

 

Obr. 15.: Spodní strana vyrobené DPS pro řídicí 
modul po osazení. 

7.2 Finální konstrukce řídicího modulu 

Řídicí modul byl vložen do upravené konstrukční krabičky – obr. 16 a obr. 17. Byly 

zhotovený potřebné komunikační kabely a displej a klávesnice byly zafixovány do horní 

strany krytu. 

 

Obr. 16.: Krabička pro  
řídicí modul – pohled horní. 

 

Obr. 17.: Krabička pro řídicí modul – pohled ze strany. 
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7.3 Deska plošných spoj ů měřicího za řízení 

Konstrukce měřicího zařízení obvykle rovněž vyžaduje DPS a ani u přípravku pro měření 

polohy tomu není jinak viz. obr. 18 a obr. 19. DPS sice není veliká ani složitá, ale je hlavně 

demonstrací správně navrhnutého modulárního zařízení. DPS obsahuje konektor pro připojení 

ke komunikačnímu kabelu a dále obvod pro řízení krokového motorku, tedy čtyři 

tranzistorové H-mosty. 

 

Obr. 18.: Negativní předloha horní vrstvy DPS 
měření polohy. 

 

Obr. 19.: Negativní předloha spodní vrstvy DPS 
měření polohy. 

7.4 Finální konstrukce m ěřicího za řízení 

Jako demonstrační přípravek na obr. 20 bylo zvoleno zařízení pro měření polohy. 

Důvodů byla celá řada, ale mezi hlavní patří jednoduchost, cenová nenáročnost a dostupnost 

pro konstrukci nutného krokového motorku. 

 

Obr. 20.: Měřicí zařízení pro úlohu měření polohy. 
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8 Softwarové vybavení řídicího modulu 
Celé zařízení by se mělo chovat dle modulárního modelu. To znamená, že i software 

musí zvládat ovládání různých přípravků bez, nebo jen s minimálním zásahem, do zdrojového 

kódu. Modulárně postavený software není jednoduché navrhnout hlavně z důvodu, že je nutná 

odborná znalost celé problematiky měření v laboratořích senzorové techniky a široké škály 

používaných typů senzorů. Často se velmi liší i průběh měření, a proto je otázkou 

programátora jakým způsobem vytvořit hierarchii ovládacího menu a programových bloků.  

8.1 Pohyb v nabídce 

Z důvodu využití 12 tlačítkové klávesnice pro manuální ovládání byla zvolena stromová 

struktura pro procházení nabídkou. Při zanoření do nabídek se charakter ovládání může měnit, 

a proto bylo pro ovládání zavedeno několik základních podmínek viz. tab. 1, které se striktně 

dodržují a zpřehledňují tak pohyb v programovém vybavení. 

Tab. 1.: Základní podmínky pro ovládání při krátkém stisku. 

Tlačítko Funkce 

* OK – potvrzení volby nebo zadané hodnoty 

# další/storno – procházení nabídkou nebo zrušení volby 

1 - 9 volba/číslice – automatický výběr z nabídky nebo zadávání číselné hodnoty 

0 cancel/číslice – opuštění podnabídky nebo zadávání číselné hodnoty 

Speciální druh ovládání je vytvořen u zadávání číselných hodnot, ale i zde se funkce řídí 

striktními pravidly uvedenými v tab. 2. Funkce pro vytvoření čísla je založená na volbě mezi 

hodnotou s desetinnou čárkou a bez desetinné čárky. Vždy je pevně nastaven počet 

zadávaných čísel. Počet čísel je ošetřen tak, aby desetinná čárka nebyla brána v potaz jak při 

zadávání tak při mazání. Pokud je počet číslic překročen provede se automatické smazání 

zadaného čísla. 

Tab. 2.: Základní podmínky pro ovládání při zadávání číselných hodnot. 

Tlačítko Funkce 

# DEL/cancel – smaže poslední číslici nebo znak v zadané hodnotě při krátkém stisknutí, 
nebo opustí nabídku bez uložení čísla při delším podržení 

0 číslice/desetinná čárka – zadává číselnou hodnotu 0 při krátkém stisknutí, nebo 
desetinnou čárku při delším podržení 
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Pohyb v nabídce lze vyjádřit jednoduchým vývojovým diagramem na obr. 21. 

 

Obr. 21.: Vývojový diagram manuálního ovládání řídicího modulu. 

8.2 Manuální a internetové ovládání 

Přístup k zařízení přes Internet je proveden v několika fyzických vrstvách. Programová 

vrstva mikrokontroléru je nejnižší a má za úkol pouze přijímat jakékoliv požadavky pokud 

zrovna neprobíhá měření. Aby bylo možné zajistit ovládání přes Internet i přes klávesnici, je 

nutné oba tyto vstupy neustále kontrolovat a při volbě jednoho z nich zdrojový kód vhodně 

rozdělit. Při manuálním ovládání se vytváří jednotlivé vstupní proměnné pro měření 
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postupným nastavením jednotlivých nabídek v menu. Internetové rozhraní funguje na 

principu vytváření „řídicího řetězce znaků“, který je automatický generován skriptem 

ovládacího formuláře a jeho hodnoty jsou modifikovány na základě požadavků uživatele 

rozhranní. Pokud přípravek detekuje inicializační znak pro příjem, je připraven na přijetí 

nekonečně dlouhého řetězce. Délka řetězce je omezena pouze komunikačními intervaly. 

Jakmile je řetězec přijat, zahájí se jeho parsování (rozložení) na jednotlivé vstupní proměnné 

pro měření. Internetové rozhraní je povinné vytvářet řídicí řetězec dle specifikované struktury 

a jeho délka nesmí překročit délku, jež je možné zpracovat definovaným komunikačním 

intervalem. Formát řídicího řetězce: 

volba_1: hodnota|volba_2: hodnota|volba_3: hodnota 

je možné zadávat i speciální sady znaků jako např.: 

h-most: R, h-most: L, time: hodnota 

jmenovky volba_N  mohou být libovolně přejmenovány a speciálně zpracovány, ale je 

tím narušen modulární model. Mezi další speciální sady znaků patří i možnost nastavení 

chování jednotlivých portů mikrokontroléru: 

port_1: 1|port_2: 0 

v tomto případě je 1. volný (vstupně/výstupní) port nastaven jako vstupní a 2. port jako 

výstupní. Z toho vyplývá, že i přes internetové rozhraní je možné upravovat softwarové 

vybavení řídicího modulu a není nutné přímo zasahovat do zdrojového kódu.   

8.3 Výsledky m ěření  

Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny dvojím způsobem a to v závislosti na volbě 

ovládání: 

▪ Manuální ovládání zobrazuje výsledek jen na LCD displeji. Aby ho bylo možné 

odečíst je zobrazen po dobu zhruba 10s. Střídavě je zobrazován výsledek  

a upozornění uživatele na možnost návratu do základního menu. Pokud návrat 

uživatel nevykoná manuálně stiskem tlačítka *, je po uplynutí 10s automaticky 

zobrazení ukončeno. Toto opatření bylo zavedeno kvůli uvolnění přípravku pro 

internetovou obsluhu. 

▪ Internetové rozhraní umožňuje naměřené výsledky automaticky ukládat do 

databáze a kdykoliv je schopné je zobrazit. Data jsou strukturována dle času a typu 

měření. Na LCD displeji přípravku je možné pozorovat stavová hlášení  

o inicializaci, nastavení a poté výsledku měření. Výsledek se zobrazí po dobu asi 

3s a poté je odeslán “výsledkový řetězec” ke zpracování C# ovladačem. 
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9  C# ovlada č 
C# ovladač je vytvořen v programovacím jazyku C# z prostého důvodu a to, že v něm 

jsou naimplementovány knihovny pro komunikaci se sériovým portem. Komunikace je velice 

jednoduchá a odehrává se na několika řádcích kódu. Navíc s využitím vhodného softwaru, 

jako je VisualStudio od společnosti Microsoft, je tvorba Windows aplikace (obr. 22) poměrně 

snadná a rychlá. C# ovladač je vyšší fyzickou vrstvou ve struktuře internetového ovládání 

vzdáleně řízeného pracoviště. S definovaným intervalem kontroluje nastavení uložené 

v databázi a při změně provede požadavek. Poté čeká na naměřené hodnoty a po obdržení je 

zašle do databáze. Slouží rovněž k identifikaci přípravku a určení jeho volnosti. Ovladač 

nevyžaduje žádné speciální zacházení, rovněž instalace je automatická a bezproblémová. 

Pokud na hostujícím počítači chybí potřebný software, jako např. .NET framework, je 

v instalačním balíčku vyžadovaný software zahrnut. Po nainstalování se ovladač objeví 

v nabídce Start a může být pouhým přesunem do složky Po spuštění automaticky volán hned 

při startu systému. 

 

Obr. 22.: C# ovladač hlavní okno aplikace – stavový formulář. 

9.1 Nastavení komunikace s databází 

Dostatečnou modulárnost celého systém je možné zajistit volbou vhodného databázového 

serveru přístupného na síti Internet. Proto je nutné nastavit cestu pro komunikaci se serverem 

a potřebnou autorizaci do databáze. Je možné nastavení autorizace vložit přímo do kódu, ale 

jako vhodnější se jeví umožnit změnu nastavení z okna aplikace viz. obr. 23. Protože se jedná 

o citlivé údaje a uložení je prováděno do běžného textového souboru, bylo nutné zvýšit 
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bezpečnost zavedením šifrování informací o nastavení. Správnost nastavení je okamžitě 

ověřena po stisknutí tlačítka nastavit a i během činnosti aplikace je neustále signalizován 

aktuální stav komunikace. Pokud je tedy komunikace aktivní, je zobrazen zelený nápis 

Running, pokud z určitého důvodu selže, objeví se červený nápis Stopped. 

 

Obr. 23.: C# ovladač – formulář pro nastavení databáze. 

9.2 Správa p řípravk ů 

Správa přípravků je rozdělena do dvou funkčních celků – obr. 24, které jsou navzájem 

propojeny. Jedná se o správu nespárovaných a spárovaných přípravků.  

Za nespárované přípravy jsou považovány všechny ty, které byly zaregistrované 

v nejvyšší fyzické vrstvě, tedy v internetovém rozhraní, a dosud nebyly propojeny s žádným 

PC. Na jednom PC může být připojeno více přípravků, ale žádný přípravek nesmí být 

spárován více než jednou. Toto se dá jednoduše docílit zápisem do společné databázové 

tabulky. Seznam pro nespárované přípravky je automaticky generován dle údajů v databázi  

a je seřazen dle id přípravků. Aby nedocházelo k chybnému, nebo vícenásobnému propojení 

se sériovým portem počítače, je vytvářen řetězec obsahující nastavení konkrétního C# 

ovladače. V řetězci jsou uloženy informace o tom, které id přípravku je propojeno 

s konkrétním sériovým portem a je ukládán do běžného souboru. Proto je z něj možné nejen 

vyčíst nastavení, ale i změnit nastavení bez použití formuláře. Na základě nastavení se 

automaticky generuje seznam volných sériových portů, který je navíc omezen jen na porty, 

které na počítači fyzicky existují. Pokud některý z portů na PC fyzicky neexistuje nebo je 

nefunkční, je signalizován tento stav v hlavním okně aplikace červeným nápisem NA  

a seznam v nabídce sériových portů je o něj ochuzen. Po výběru přípravku a názvů sériového 

portu se stiskem tlačítka spojit vytvoří pár PC-přípravek a je možné jej dále editovat v nabídce 

pro spárované přípravky. Pokud je nabídka nespárovaných přípravků neaktuální je nutné 
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stisknout tlačítko refresh seznamu a ujistit se o tom, že přípravek, jež v seznamu chybí, je 

opravdu nespárován.  

Nabídka funkcí pro spárované přípravky v sobě zahrnuje i nastavení adresy webové 

kamery a možnost aktivovat servisní údržbu. Průběh měření je monitorován webovou 

kamerou umístěnou v prostorách s přípravkem. Kamera je propojená s počítačem skrze 

rozhraní USB. Na počítači je spuštěn program pro streamování videa, ale webové rozhraní 

musí znát adresu, na níž bude snímaný obraz dostupný. Tato adresa se zadává do kolonky 

adresa webkamery. Nastavení spárovaných přípravků funguje paralelně s nabídkou dostupnou 

v internetovém rozhraní. Pokud má uživatel dostatečně vysoká práva, může provádět  

i rozpojení přípravku přímo přes Internet, ale tato volba může být matoucí, a proto je 

umožněna pouze těm, kteří se starají o správu laboratoře. Standardně se tedy dají přípravky 

rozpojit pouze skrze C# ovladač a je tak zajištěna unikátnost páru PC-přípravek. Pro případ 

poruchy či jiné nestandardní práce s přípravkem obsahuje jak C# ovladač, tak internetové 

rozhraní možnost aktivovat servisní údržbu a náležitě tak informovat uživatele  

o nedostupnosti měřicího zařízení. 

 
Obr. 24.: C# ovladač – formulář pro správu přípravků. 
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10    Internetové rozhraní 
Webový klient na obr. 25 je postavený na PHP, Javasriptu a MySQL a jeho grafickou 

stránku zpracovává HTML a CSS. Mezi přední výhody využití kaskádových stylů „CSS“ je 

snadná změna grafického vzhledu webu prostřednictvím jediného souboru. Volba 

programovacího jazyka a typu databáze úzce souvisí s webovým serverem. 

Pro realizaci webového klienta je zvolen redaktorský a administrační systém EXUS, 

který je již dlouhodobě vyvíjen nezávisle na bakalářské práci. Volba na něj padla, protože je 

modulární a umožňuje snadné rozšíření programového vybavení. Jednotlivé přípravky mají 

vlastní obslužný software založený na základním balíku vstupních a výstupních 

komunikačních kanálů. Míra jejich využití závisí na typu přípravku, ale poskytují značnou 

operativní schopnost. Tvorba ovládání nového přípravku je pak založena na vytvoření PHP 

skriptu, který se zasune jako modul do systému EXUS. Tento nový skript pracuje 

s předdefinovanými globálními proměnnými a není tedy vyžadována žádná znalost interního 

řešení systému EXUS ani struktura databáze.  

 

 
Obr. 25.: Náhled na webového klienta vzdáleného pracoviště nainstalovaném na 

http://senzor.exus.cz. 
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10.1 Správa uživatel ů 

Systém EXUS byl pro účely tohoto projektu upraven hlavně v oblasti registrace, viz.  

obr. 26, a správy uživatelů – obr. 27 a obr. 28. Registrační formulář byl optimalizován pro 

použití na VUT. Byly vytvořeny univerzální registrační skupiny, které slouží pro základní 

rozřazení a identifikaci uživatelů. Jedná se konkrétně o tyto tři nové skupiny: 

▪ Student VUT – studenti mají právo přístupu k přípravkům, k jejich naměřeným 

hodnotám případně mohou hodnoty sdílet se studentem, s nímž spolupracovali  

a mají přístup jak k elektronické podpoře (tj. skripta, návody, zadání 

k laboratorním úlohám…), tak k formuláři pro odevzdávání protokolů. 

▪ Učitel VUT – má právo vkládat nové příspěvky, nahrávat studijní materiály, 

spravovat účty se studenty a rozřazovat je do skupin ať už nových, nebo starších. 

▪ Návštěvník – může si vyzkoušet měření na libovolném přípravku, ale jeho pohyb 

na webu je velice omezený. 

 

 Obr. 26.: Formulář pro registraci nového uživatele. 

Učitelé mají možnost aktivovat si automatické hlášení o nově registrovaných studentech a po 

přihlášení mohou byt přesměrování na seznam studentů, jejichž registrace zatím nebyla 

potvrzena. Tento krok byl zaveden z důvodu ochrany VUT dat. Student poté bude učitelem 

zařazen do příslušné skupiny a budou mu umožněny veškeré operace související s jeho právy. 

Protože se počítá s velkým počtem registrovaných, byla upravena struktura seznamu 
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uživatelů. Bylo zavedeno seřazení seznamu a odlišné zobrazení nepotvrzených registrací  

a zablokovaných účtů. Úpravy byly rovněž provedeny v oblasti správy skupin a byla rozšířena 

některá nastavení a přístup k informacím o uživatelích. 

 

 

Obr. 27.: Seznam registrovaných uživatelů.  

 
Obr. 28.: Nastavení vybraného uživatele.  
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10.2 Zásuvné moduly pro práci s dálkov ě řízenými p řípravky 

Vytvoření modulů pro práci s přípravky si vyžadovalo založení nových databázových 

tabulek pro registraci a správu přípravků a dále pro operace s daty při komunikaci skrze  

C# ovladač. Jakožto nejvyšší fyzická vrstva v komunikaci přes Internet musí internetové 

rozhraní obsahovat formulář pro registraci a správu přípravků (obr. 29). Tento formulář byl 

navíc obohacen o registraci IP adres počítačů, z nichž je možné blokovat přípravek např. po 

dobu měření v laboratoři. IP adresy mají rovněž přednost při sestavování seznamu řídicích 

řetězců odesílaných směrem k jednotlivým přípravkům. Vytvářením hierarchických seznamů, 

je možné zajistit větší spolehlivost komunikace při ovládání přípravku v laboratořích za 

pomoci PC. 

 

Obr. 29.: Formulář pro správu přípravků a registraci IP adres.  

 

Součástí jednotlivých přípravků je adresa pro ovládací formulář. Ten slouží jednak 

k vytvoření ovládacích prvků, ale i řídicího řetězce. Formulář je velice jednoduchý, protože se 

jeho kód vkládá do ovládací matrice uvedené na obr. 30 zajišťující spravování dat 

z ovládacího formuláře a automatickou obnovu internetového prohlížeče po čas měření. 



 
 

44

Automatická obnova slouží k tomu, aby uživatel byl správně informován o aktuálním stavu 

přípravku a také aby se automaticky zobrazila poslední naměřená data. 

 

Obr. 30.: Matrice pro ovládání přípravků.  

Jak již bylo zmíněno, tvorba ovládacího formuláře je velice jednoduchá a splňuje veškeré 

nároky na modulárnost systému. Není vyžadovaná žádná znalost struktury databázových 

tabulek, systému EXUS ani matrice pro ovládání přípravků. Jediná podmínka správnosti 

chování je splnit HTML zápis ovládacích prvků a strukturu řídicího řetězce.  
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Zdrojový kód ovládacího formuláře pro měření polohy vypadá následovně: 

<?php  

echo  " 

<span class=\"text\">Vzdálenost:</span> 

<input class=\"textfield\" size=\"4\" type=\"text\"  name=\"d\" 

value=\"0\" autocomplete=\"off\"> 

<span class=\"textmaly\">mm</span><br> 

<span class=\"text\">Smer posuvu:</span> 

<input type=\"radio\" name=\"h_most\" value=\"R\" C HECKED> 

<span class=\"text\">doprava</span> 

<input type=\"radio\" name=\"h_most\" value=\"L\"> 

<span class=\"text\">doleva</span><br>" ; 

 

if ( isset ( $_POST[ "send_query" ])|| isset ( $_POST[ "add_query" ])){ 

if ( $_POST[ "d" ]>=0&& $_POST[ "d" ]<=59){ 

$query_array ="d: " . $_POST[ "d" ]. "|h-most: " . $_POST[ "h_most" ]; // ridici 

retezec  

} 

else { echo  "<span class=\"vystraha\">Vzdálenost musí být v int ervalu 

<0;59>.</span><br>" ;}   

} 

?>  
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11    Webová kamera 
Součástí každého přípravku je i webová kamera snímající činnost zařízení v průběhu 

měření přes Internet. Video je snímáno pomocí softwaru booruWebCam [18] viz. obr. 31, 

který je možno zdarma stáhnout. Zhlédnutí videa z kamery je možné aktivovat na ovládací 

matrici jak je patrné z obr. 32. Software pracuje na principu opakovaného snímání obrazu 

z webkamery. Obraz se uloží na FTP a následně se načte v internetovém rozhraní. Takto 

vytvořené „video“ obsahuje 1 snímek za 1s, což sice není ideální u rychlých měření, ale 

pokud se patřičně upraví software ovládající přípravek, je rychlost streamování dostačující. 

Video je pouze doplňující informací o průběhu měření, a proto je uživatel informován  

o aktuálním stavu přípravku hlavně hlášením v textové podobě. 

 

Obr. 31.: Náhled na software pro streamování videa z webkamery. 
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Obr. 32.: Ukázka přenosu signálu z webkamery na internetové rozhraní. 
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12    Komunikace v „reálném“ čase 
Internetový server nedokáže s přípravkem komunikovat přímo, protože není nainstalován 

na PC s přípravkem. Komunikační kanál Internet-PC-přípravek není spojitý. Tento spoj 

vytváří „C# ovladač“ a komunikace se děje prostřednictvím změn v MySql tabulkách. 

Problém tohoto řešení je v tom, že nejde vyvolat požadavek na znovunačtení stránky v 

prohlížeči. Jeho aktualizace je proto automatická a je závislá na komunikačních intervalech.  

I přesto je důležité s co největší přesností zajistit interpretaci prováděných operací. 

Komunikace vypadá takto: 

▪ Přihlášení uživatele – ověření správnosti zadaných údajů a přiřazení pravomocí. 

▪ Volba přípravku – výběr ze seznamu aktivních přípravků (spárovaných s PC). 

▪ Inicializace – získání informací o fyzické dostupnosti a volnosti přípravku. 

▪ Zadání a odeslání požadavků – na základě ovládacího formuláře jsou odeslány 

požadavky směrem k vzdálenému pracovišti. 

▪ Odesílání, příjem a zpracování požadavku – tento proces získává informace o tom, 

zda byl požadavek odeslán, dále jestli byl zpracován nebo se zpracovává (probíhá 

měření), a poté po přijetí naměřených dat provede jejich zobrazení. 
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13    Pracovišt ě senzorové techniky 
V průběhu řešení bakalářské práce bylo zprovozněno ukázkové dálkově řízené pracoviště 

mikrosenzorů a mikroelektromechanických systémů. Jedná se o pracoviště pro měření polohy, 

které splňuje veškeré nároky dle zadání bakalářské práce. Je možné ho ovládat jak manuálně, 

tak přes Internet a jeho součástí je i webkamera. Na obr. 33 níže je fotografie pracoviště 

umístěného v laboratořích tlustých vrstev na VUT. Toto pracoviště bylo otestováno a byl na 

něm odměřen i vzorový protokol, který je součástí práce jako příloha. 

 

Obr. 33.: Fotografie pracoviště senzorové techniky – Měření polohy. 

 

Celý projekt se ubírá směrem modulárnosti, estetického vzhledu, snadnosti ovládání. 

Všechny tyto požadavky jsou uvažovány hlavně z důvodu, že se předpokládá využití 

realizovaného zařízení při výuce v laboratoři Ústavu mikroelektroniky, FEKT, VUT v Brně  

a měl by tedy nést i jistý reprezentační charakter. Velmi příznivá je i konečná cena zařízení, 

která umožňuje využití zařízení nejen pro výukové účely, ale i jako obecný přípravek pro 

ovládání různých zařízení přes Internet např. zabezpečovací systém bytu nebo rodinné domu, 
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řízená regulace topení a klimatizace, vzdálené ovládání mechanických soustav… Konečná 

cena výrobku je jen orientační, ale nepřesáhne cenu 1000Kč. Navíc byla vytvořena  

a odzkoušena tzv. Light verze řídicího modulu, která neobsahuje žádné periférie krom 

měřicího přípravku. To vede ke značné úspoře v oblasti zdrojového kódu, který není tak 

náročný na paměť procesoru a je tedy možno použít i nejnižší řady Atmel AVR. Tato verze 

navíc využívá kabelového programátoru propojeného pomocí 5-ti pinové vidlice a zásuvky. 

Celkově se značně snížily náklady a při uvažované SMD montáží i mnohonásobně rozměry. 

Light verze přípravku by nepřesáhla cenu 250Kč a zachovávala by přitom plnohodnotnou 

funkci měřicího pracoviště ovládaného přes Internet. 
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14    Závěr 
Bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky pomocí nově vzniklého výukového 

pracoviště dálkově řízeného pomocí Internetu, které je příkladem jedné z možných forem  

E-learningu. Zvolený přístup řešení internetové podpory předmětů lze v tomto případě 

považovat za inovativní, protože navržený způsob komunikace nevyžaduje instalaci serveru 

na straně zařízení ani komunikačního softwaru na straně uživatele internetového rozhraní. 

Dálkově řízené pracoviště je schopné pracovat 24 hodin denně a získané výsledky měření 

odpovídají reálným hodnotám, na rozdíl od virtuálních laboratoří, kde  se jedná o pouhou 

simulaci. 

 Úkolem bakalářské práce bylo seznámit se se základy senzorové techniky  

a mikroelektronických technologií se zaměřením na oblast mikrosenzorů, dále s rozhraním 

WWW, jazykem HTML a některým s jazyků pro psaní skriptů (např. PHP, Java Script). Na 

základě nabytých teoretických znalostí byl zahájen návrh řešení dálkově řízeného pracoviště 

pro využití v předmětu Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy přístupný 

studentům denního i dálkového studia prostřednictvím internetového rozhrání.  

  Nejdříve byly určeny základní myšlenky pro tvorbu vzdáleného pracoviště a jeho 

funkčních bloků. Dále se vytvořil řídicí modul a demonstrační přípravek. Provedlo se  

i zprovoznění výstupu na LCD displej a manuální ovládání 12 tlačítkovou klávesnicí. Řídicí 

modul byl přenesen z nepájivého pole na DPS a zapouzdřen do konstrukční krabičky. Založil 

se webový klient umožňující správu uživatelů a přípravků. Rovněž se naprogramoval  

C# ovladač a vyexportoval se jeho instalační balíček. Byla ověřena komunikace přes 

internetové rozhraní a správná funkčnost C# ovladače i softwarového vybavení řídicího 

modulu. Navíc byla zhotovena uživatelská příručka pro C# ovladač, byl vypracován vzorový 

protokol z úlohy měření polohy a rovněž se shrnuly finanční nároky na řídicí modul. 

 Konečným výsledkem bakalářské práce je zařízení, které je možné ovládat jak ručně, tak 

vzdáleně přes Internet. Zařízení je silně modulární a proto má širokou oblast uplatnění. Dá se 

využít nejen pro realizaci vzdáleně řízených laboratoří, ale např. i pro zabezpečovací systémy, 

ovládání mechanických soustav a mnoho dalších úkonů každodenního života.    

 Z důvodů velkého potenciálu již navrženého zařízení je pravděpodobný i další vývoj, 

který se bude soustředit hlavně na zdokonalení bloku komunikace a programování – přechod 

na rozhraní USB a JTAG programátor. Bude se rovněž pokračovat ve vývoji modulů 

jednotlivých přípravků a modulu řízeného zdroje napětí a proudu. C# ovladač bude rozšířen  

o schopnost streamování videa a bude zdokonalena jeho vnitřní programová struktura. 
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Přílohy  

Příloha 1 – p řiložené CD 

CD obsahuje elektronickou verzi bakalářské práce, vzorový protokol, soupis součástek, 

návody, manuály, instalační soubory (C# ovladač, AVR studio, AVR knihovna, PonyProg, 

booruWebCam), data pro návrhový systém Eagle 4.15, poslední verzi zdrojového kódu 

softwaru mikrokontroléru a internetového rozhraní a zálohu MySql databáze. 

Příloha 2 – p říručka manuálního ovládání 

RC_LAB – řídicí modul 
 

Manuální ovládání 

Klávesnice pro manuální ovládání se řídí stromovou strukturou nabídky řídicího modulu. 

Při zanoření do nabídek se charakter ovládání může měnit, a proto bylo pro ovládání 

zavedeno několik základních podmínek viz. tab. 1, které se striktně dodržují a zpřehledňují 

tak pohyb v programovém vybavení. 

Tab. 3.: Základní podmínky pro ovládání při krátkém stisku. 

Tlačítko Funkce 

* OK – potvrzení volby nebo zadané hodnoty 

# další/storno – procházení nabídkou nebo zrušení volby 

1 - 9 volba/číslice – automatický výběr z nabídky nebo zadávání číselné hodnoty 

0 cancel/číslice – opuštění podnabídky nebo zadávání číselné hodnoty 

Speciální druh ovládání je vytvořen u zadávání číselných hodnot, ale i zde se funkce řídí 

striktními pravidly uvedenými v tab. 2. Funkce pro vytvoření čísla je založená na volbě mezi 

hodnotou s desetinnou čárkou a bez desetinné čárky. Vždy je pevně nastaven počet 

zadávaných čísel a tento počet je ošetřen tak aby desetinná čárka nebyla brána v potaz jak při 

zadávání tak při mazání. Pokud je počet číslic překročen provede se automatické smazání 

zadaného čísla. 

Tab. 4.: Základní podmínky pro ovládání při zadávání číselných hodnot. 

Tlačítko Funkce 

# DEL/cancel – smaže poslední číslici nebo znak v zadané hodnotě při krátkém stisknutí, 
nebo opustí nabídku bez uložení čísla při delším podržení 

0 číslice/desetinná čárka – zadávává číselnou hodnotu 0 při krátkém stisknutí, nebo 
desetinnou čárku při delším podržení 
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Pohyb v nabídce lze vyjádřit jednoduchým vývojovým diagramem na obr. 1. 

 

Obr. 34.: Vývojový diagram manuálního ovládání řídicího modulu. 

Příloha 3 – p říručka k C# ovlada či 

C# ovlada č – uživatelská p říručka 
 

C# ovladač je vyšší fyzickou vrstvou ve struktuře internetového ovládání vzdáleně 

řízeného pracoviště. S definovaným intervalem kontroluje nastavení uložené v databázi a při 

Inicializace 
zařízení 

Spuštění menu 

Stisk 
číslice 

1

0

Vnoření do zvolené 
podnabídky 

Stisk  
* 

Stisk  
# 

0 0

1 1

Posun v nabídce 

Inicializace chování 
podnabídky 

Stisk 
klávesy 

1

0

Vykonání 
funkce 

podnabídky 

Zadávání číslic, změna nastavení, 
prohlížení podnabídky, opuštění 
podnabídky, spuštění měření… 
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změně provede požadavek. Poté čeká na naměřené hodnoty a po obdržení je zašle do 

databáze. Slouží rovněž k identifikaci přípravku a určení jeho volnosti.  

Ovladač jako takový nevyžaduje žádné speciální zacházení, rovněž instalace je 

automatická a bezproblémová viz. obr. 1. Pokud na hostujícím počítači chybí potřebný 

software, jako např. .NET framework, je v instalačním balíčku vyžadovaný software zahrnut. 

Po nainstalování se ovladač objeví v nabídce Start a může být pouhým přesunem do složky 

Po spuštění automaticky volán hned při startu systému. Spustí se formulářové okno s hlavní 

nabídkou ovladače (obr. 2) a může být okamžitě k použití. 

 

Obr. 35.: Náhled na instalátor C# ovladače 

 

Obr. 36.: C# ovladač hlavní okno aplikace – stavový formulář. 
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Nastavení komunikace s databází 

Modulárnost celého systému si vyžaduje nastavení přístupu k databázovému serveru 

dostupnému v síti Internet. Toto nastavení se provádí z okna aplikace viz. obr. 3 pod záložkou 

Nastavení->Databáze. Správnost nastavení je okamžitě ověřena po stisknutí tlačítka nastavit 

a i během činnosti aplikace je neustále signalizován aktuální stav komunikace. Pokud je tedy 

komunikace aktivní, je zobrazen přímo v hlavním okně aplikace zelený nápis Running, pokud 

z určitého důvodu selže, objeví se červený nápis Stopped. 

 

Obr. 37.: C# ovladač – formulář pro nastavení databáze. 

Správa p řípravk ů 

Správa přípravků je přístupná ze záložky Nastavení->Přípravky a je rozdělena do dvou 

funkčních celků – obr. 4, které jsou navzájem propojeny. Jedná se o správu nespárovaných  

a spárovaných přípravků.  

Za nespárované přípravy jsou považovány všechny ty, které byly zaregistrované 

v nejvyšší fyzické vrstvě, tedy v internetovém rozhraní, a dosud nebyly propojeny s žádným 

PC. Na jednom PC může být připojeno více přípravků, ale žádný přípravek nesmí být 

spárován více než jednou.  

Seznam pro nespárované přípravky je automaticky generován dle údajů v databázi a je 

seřazen dle id přípravků. Na základě aktuálního nastavení se automaticky generuje seznam 

volných COM portů, který je navíc omezen jen na porty, které na počítači fyzicky existují. 

Pokud některý z portů na PC fyzicky neexistuje nebo je nefunkční, je signalizován tento stav 

v hlavním okně aplikace červeným nápisem NA a seznam v nabídce COM portů je o něj 

ochuzen.  
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Po výběru přípravku a COM portu se stiskem tlačítka spojit vytvoří pár PC-přípravek a je 

možné jej dále editovat v nabídce pro spárované přípravky. Pokud je nabídka nespárovaných 

přípravků neaktuální je nutné stisknout tlačítko refresh seznamu a ujistit se o tom, že 

přípravek, jež v seznamu chybí je opravdu nespárován.  

Nabídka funkcí pro spárované přípravky v sobě zahrnuje i nastavení adresy webové 

kamery a možnost aktivovat servisní údržbu.  

Na počítači je spuštěn program pro streamování videa – booruWebCam. V něm se musí 

nastavit stejná adresa jako v internetovém rozhraní, aby bylo možné získat obraz  

z kamery – záložka Settings->FTP...->kolonka Destination. Adresa se zadává ve formě 

zápisu z od hlavního adresáře do kolonky adresa webkamery a je nutná pro správné fungování 

náhledu na přípravek v internetového rozhraní. 

Nastavení spárovaných přípravků funguje paralelně s nabídkou dostupnou v internetovém 

rozhraní, ale standardně se tedy dají přípravky rozpojit pouze skrze C# ovladač, aby byla 

zajištěna unikátnost páru PC-přípravek.  

Pro případ poruchy, či jiné nestandardní práce s přípravkem, obsahuje C# ovladač 

možnost aktivovat servisní údržbu a náležitě tak informovat uživatele o nedostupnosti 

měřicího zařízení. 

 
Obr. 38.: C# ovladač – formulář pro správu přípravků. 
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Příloha 4 – vzorový protokol 
 

Mikrosenzory a 
mikroelektromechanické systémy 

Zpráva z laboratorního měření 
Jméno a příjmení: 
Jakub Cieslar 

Spolupracovník: 
 

 

Číslo úlohy: 
1 

Datum měření: 
20. 4. 2009 

 

Měření polohy 
 
Zadání: 
Proveďte kalibraci jednoduchého senzoru polohy založeného na odporovém principu. 
Vyneste kalibrační křivku a vyznačte chybu měření pro oba směry polohování. 
 
Schéma zapojení: 

 
 
Naměřené a vypočtené hodnoty: 
- chyby měření byly určeny za pomoci rovnic regrese uvedených v grafu níže 
příklad výpočtu pro 8. řádek:  

δdoprava = %80,2100
3898,1146655,1

)3898,1146655,1(314,21 −=⋅
+⋅

−⋅−
  

δdoleva = %66,2100
8891,1146723,1

)8891,1146723,1(951,20 −=⋅
−⋅

−⋅−
  

 
 
 
 

RC-LAB 

R

Senzor 

Ω 
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naměřené vypočtené poloha 
[mm] 

Rdoprava [kΩ] Rdoleva [kΩ] Rdoprava [kΩ] Rdoleva [kΩ] δdoprava [%] δdoleva [%] 

0 0,000 0,000 -1,390 -1,889 -100,00 -100,00 

2 0,960 1,497 1,941 1,456 -50,55 2,85 

4 3,265 3,719 5,272 4,800 -38,07 -22,52 

6 6,802 7,346 8,603 8,145 -20,94 -9,81 

8 10,702 9,168 11,934 11,489 -10,32 -20,20 

10 14,149 13,284 15,265 14,834 -7,31 -10,45 

12 18,488 16,839 18,596 18,179 -0,58 -7,37 

14 21,314 20,951 21,927 21,523 -2,80 -2,66 

16 25,032 24,670 25,258 24,868 -0,90 -0,80 

18 28,479 28,388 28,589 28,212 -0,39 0,62 

20 32,470 31,926 31,920 31,557 1,72 1,17 

22 35,735 35,281 35,251 34,902 1,37 1,09 

24 39,453 38,909 38,582 38,246 2,26 1,73 

26 43,172 42,446 41,913 41,591 3,00 2,06 

28 46,528 45,893 45,244 44,935 2,84 2,13 

30 49,793 49,067 48,575 48,280 2,51 1,63 

32 53,149 52,786 51,906 51,625 2,39 2,25 

34 56,051 55,779 55,237 54,969 1,47 1,47 

36 59,407 58,772 58,568 58,314 1,43 0,79 

38 62,672 62,128 61,899 61,658 1,25 0,76 

40 66,209 66,028 65,230 65,003 1,50 1,58 

42 69,746 69,293 68,561 68,348 1,73 1,38 

44 72,830 72,467 71,892 71,692 1,30 1,08 

46 76,004 75,460 75,223 75,037 1,04 0,56 

48 79,360 78,907 78,554 78,381 1,03 0,67 

50 81,628 82,535 81,885 81,726 -0,31 0,99 

52 85,528 85,528 85,216 85,071 0,37 0,54 

54 88,521 88,793 88,547 88,415 -0,03 0,43 

56 91,695 91,786 91,878 91,760 -0,20 0,03 

58 92,511 92,602 95,209 95,104 -2,83 -2,63 

59 92,511 92,784 96,875 96,777 -4,50 -4,13 
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Použité měřicí přístroje: 

- internetové rozhraní BMMS 
- měřicí ústředna RC-LAB s modulem pro měření polohy 

 
Závěr: 
 Na délce 59mm s krokem 2mm byly změřeny hodnoty odporu pro danou polohu a to 
pro oba směry pohybu. Měření bylo provedeno v celém rozsahu nejdříve pro jeden směr  
a poté nazpět. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu. Z grafu byly určeny rovnice 
regrese, které byly využity pro výpočet chyb měření. Chyby by mohly být způsobeny 
hysterezí AD převodníků a také nedostačující přesnosti kalibrační křivky. Měření polohy 
nevykazuje chybovost vyšší než 3,5%, což je výsledek dostačující pro stanovení měřených 
úseků. Z měření plyne, že je nutné počítat s parametry AD převodníku, protože jeho kvalita 
má značný vliv na výstupní charakteristiku senzoru. 
 


