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Abstrakt  

Cílem této práce je vytvoření automatizovaného měření oteplení elektrických přístrojů 
s využitím grafického programovacího prostředí programu LabView. Pro měření oteplení jsou 
použity až čtyři termočlánky libovolného typu. Výsledný .vi soubor musí splňovat požadavky 
týkající se zejména možností nastavení před samotným spuštěním měření. Na čelním panelu .vi 
souboru by se měly nacházet následující nastavovací prvky:  doba měření, počet měření, druh 
termočlánku, zesílení. Program má měřit napětí na termočláncích, přepočítat hodnotu napětí na 
teplotu, naměřené hodnoty zapsat do souboru s příponu txt, zapisovat hodnoty do tabulek a 
sestrojit užitečné grafické závislosti měřených fyzikálních veličin. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to create an automated measurement of the temperature increase of 
electrical devices using the graphical programming environment of LabVIEW. To measure the 
temperature increase, up to four thermocouples are used of any type. The final .vi file must meet 
the requirements for the particular option settings; before running a measurement. On the front 
panel .vi file, is displayed the following configuration elements: time measurement, number of 
measurements, thermocouple type and amplification. The programme measures the voltage of 
the thermocouples, recalculates the value of voltage to the temperature, measures the values to 
write to a file with a txt extension, and writes values into the tables, constructing useful graphical 
information of physical measurements. 
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1. ÚVOD 
 

Prostředí LabVIEW se používá k programování systémů, měření signálů a jejich analýze. 
V této práci bych se s tímto programovacím prostředím chtěl seznámit a osvojit si základní 
programovací dovednosti, dále bych chtěl popsat základní funkce a možnosti jeho využití.  

 

V neposlední řadě bych se chtěl seznámit s různými možnostmi měření oteplení. Metody 
měření oteplení jsou důležitou součástí této práce, protože jejím cílem je pomocí programu 
LabVIEW získat data (naměřené hodnoty) z oteplování elektrických přístrojů a ty pak dále 
analyzovat a vyhodnotit. Tedy získat určité např. grafické závislosti teploty na čase. 

 

Poslední částí této práce by mělo být vytvoření .vi souboru, který by měřil a vyhodnocoval 
velice malá napětí  na termočláncích,  která se pohybují řádově v jednotkách milivolt [mV = 
1*10-3V]. V programu by mělo být možno nastavit parametry měření jako jsou: doba měření, 
počet měření, typ termočlánku, zesílení. 
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2. PROGRAM LABVIEW  A JEHO FUNKCE  
 

LabVIEW je grafickým vývojovým prostředím, programovacího jazyka G. V tomto programu 
se vytváří aplikace, které dovedou řídit sběr dat v průběhu měření a dále je dovedou analyzovat a 
prezentovat. 

 

LabVIEW je produktem firmy National Instruments. Podporuje všechny standardní způsoby 
sběru dat do počítače. Z měřících přístrojů sbírá data přes rozhraní AS-232, RS-485 nebo GPIB. 
Také lze používat zásuvné měřící karty, jako jsou například PXI/CompactPCI, CAMAC. 

 

Výsledný produkt vývojového prostředí programu LabVIEW se nazývá virtuální přístroj (VI 
– Virtual Instrument), protože svými projevy a činností připomíná klasický přístroj ve své fyzické 
podobě. 

 

Vytváření nového virtuálního přístroje probíhá ve dvou oknech, v okně čelního panelu a 
v okně blokového diagramu. Každé okno má obvyklé ovládací prvky dané prostředím Windows 
(tzn. roletové menu, nástrojová lišta, místo pro ikonu a konektor). 
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2.1  Virtuální  přístroj (VI) 
 

Skládá se z : 

 

• Čelního panelu (Front Panel) – simuluje čelní panel fyzického přístroje, obsahuje prvky 
pro ovládání a zobrazování viz. Obr 2.1, tyto objekty zajišťují vstupy a výstupy dat 
programu. 

 
 
 
 

 

 

1Obr. č.2.1  Čelní panel (Front Panel) 

 

 

 

• Blokového diagramu (Block Diagram) – blokovým diagramem je dána činnost virtuálního 
přístroje. Blokové schéma je tvořeno funkcemi, programovacími strukturami, terminály 
reprezentujícími v koncových blocích ovládací a indikační prvky čelního panelu, 
datovými cestami a v uzlech těchto cest jsou funkce, bloky zpracovávající procházející 
data. 
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2Obr. č.2.2  Blokový diagram (Block diagram) 

 

Virtuální přístroj má hierarchickou a modulární strukturu. Lze jej používat jako celý program 
nebo jako jednotlivé podprogramy nazývající se podřízenými virtuálními přístroji (SubVI), které 
jsou analogií podprogramů v textovém programování. Lze je ukládal jako samostatná VI, nebo je 
seskupovat jako SubVI do VI knihoven s příponou llb. 

 

Menu a nástrojové lišty 

 

Slouží v jednotlivých oknech k ovládání VI a při jeho tvorbě k modifikaci čelního panelu a 
blokového diagramu. V menu jsou klasické nabídky funkcí jako File, Edit, Window, Help atd. 
plus jiné, pro LabVIEW specifické - Operate, Tools a Browse. 

 

 

 

3Obr. č.2.3 Nástrojová lišta 

 

V jednotlivých oknech jsou vždy přístupné pracovní „pomůcky" seskupené do palet 
(knihoven): 

 

• paleta Controls - je přístupná jen na čelním panelu. Umožňuje vkládání ovládacích a 
indikačních prvků na čelní panel, které pak uživatel používá při jeho běhu VI. Slouží pro 
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zadávání a zobrazování dat všech typů: Numeric, String. Boolean, Waveform, Variant, 
Array a Cluster. 

 
 
 

 

 

4Obr. č.2.4  Paleta Controls 

 

• paleta Functions - je přístupná jen v blokovém diagramu. Umožňuje vkládání funkcí a 
programovacích struktur. Pomocí těchto funkcí se tvoří kód aplikace (programu). 
 

 

 

 

5Obr. č.2.5  Paleta Functions 

 

• paleta Tools - je paleta nástrojů a je přístupná v obou oknech. Nástroj reprezentuje 
operační mód, s kterým se pracuje a je indikován tvarem kurzoru myši. Lze jej měnit 
výběrem myší kliknutím na paletě, nebo přepínat klávesou Tab nebo mezerníkem 
(přepínání mezi čtyřmi resp. dvěma nejpoužívanějšími nástroji v daném okně).  
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Nástroje palety Tools 

 

 

 

6Obr. č.2.6  Paleta Tools 

 

•   ručka, operační mód. mění hodnoty nebo text ovladačů, 

•   šipka, poziční mód, vybírá objekty, mění velikost a polohu prvků, 

•   text, popisovači mód, mění text jak vlastních tak tzv. volných popisků, 

•   cívka, propojovací mód, tvoří propojení mezi objekty blokového diagramu, 

•   menu, vyvolá pop-up menu objektu, 

•   dlaň, posouvá obsah okna bez pomoci posuvníků, 

•   stop, nastavuje bod přerušení běhu programu, 

•   sonda, vytváří sondy (body sledování) na propojovacích liniích, 

•   kapátko, kopíruje barvy do nástroje štětec, 
•  

•   štětec, nastavuje barvy prvků. 
 

2.1.1 Čelní panel 
Čelní panel VI tvoří grafické rozhraní aplikace vytvořené pro koncového uživatele. Přes jeho 

objekty lze řídit běh aplikace, zadávat parametry a získávat informace o zpracovaných výsled-
cích. Veškeré objekty je možné libovolně měnit a upravovat, programově nastavovat, automa-
ticky přizpůsobovat velikosti obrazovky (menu Edit - Scale Object With Panel), nastavovat 
velikost obrazovky v závislosti na rozlišení, seskupovat objekty atd. 

 

Některé vlastnosti prvků čelního panelu je možné nastavit pouze při tvorbě VI, ale nelze je již 
měnit programovým kódem. Na čelní panel lze importovat grafické objekty z jiných aplikací pro 
použití jako pozadí, vzhled jednotlivých prvků atd. Při vložení prvku na čelní panel se u něho 
objeví popisek (Label), který slouží k jeho pojmenování. 
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Rozměry většiny objektů lze měnit nástrojem šipky. Stisknutím tlačítka a tažením se změní 
rozměr v požadovaném směru. Pomocí klávesy Shift lze měnit rozměry proporcionálně v obou 
směrech. 

 

2.1.1.1  Knihovna Controls 

 

Tato knihovna prvků pro tvorbu čelního panelu VI , obsahuje následující prvky: 

 

• Numeric - prvky pro práci s čísly, digitální displeje, vertikální a horizontální „bargraph“, 
ručičkové prvky, atd., 

• Boolean - spínače, vypínače, přepínače, LED atd., 
• String & Path  - prvky pro práci s řetězci a cestami k souborům, 
• Array & Cluster  - prvky pro vytváření polí a klastrů, záložek atd., 
• List & Table  - prvky pro práci se seznamy a tabulkami, 
• Graph - grafické indikátory, 
• Ring & Enum  - ovládací prvky ve tvaru rolovatelného menu, textové, číselné a grafické 

přepínače, 
• I/O  - prvky pro ovládání měřicích karet, zařízení atd., 
• Refnum - prvky pro tvorbu a práci s odkazy (na soubory) atd., 
• Dialog Controls - prvky pro tvorbu dialogových oken, 
• Classic Controls - veškeré prvky z dřívějších verzí LabVIEW, 
• ActiveX - práce s prvky standardu ActiveX, 
• Decorations - nástroje pro editaci čelního panelu. 
• Select a Controls - vkládání jiných prvků z nespecifikovaného adresáře, 
• User Controls - vkládání vlastních prvků z User knihovny. 
 

2.1.1.2 Ikona a konektor 

 

Ke každému VI lze přiřadit ikonu, která graficky reprezentuje toto VI a lze jej pak použít jako 
SubVI ve vytvářené hierarchii VI v rámci aplikace. Konektor definuje na ikoně přípojná místa 
pro přivedení a odvedení dat do funkce a z ní, jejímž ekvivalentem VI je. 

V místě ikony je možno pravým tlačítkem myši vyvolat pop-up menu, které má položky: 

• VI Properties - nastavení zpřístupnění koncovému uživateli více či méně nástrojů z 
vývojového prostředí při provozováni hotové aplikace a modifikace chování funkce při 
jejím volání, definování priority jejího provádění. 

• Edit Icon - vytváření a editace ikony. 
• Show Connector - zobrazení patice konektoru. 
 

Volbou Show Connector se uživatel dostane do oblasti definice a editace konektoru. Při 
prvním zobrazení konektoru LabVIEW automaticky vytvoří konektor, kde každý pin patice 
odpovídá jednomu prvku (control i indicator) na čelním panelu. Roletové menu je modifikované 
a má následující položky: 
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• VI Properties 
• Edit Icon 
• Show Icon - zobrazení ikony 
 

2.1.2 Blokový diagram 
Diagram se vytváří z terminálů a grafických prvků obsažených v knihovně Functions. 

Terminály jsou svázány s prvky čelního panelu, s konstantami zadanými z knihovny Functions 
nebo s globální či lokální proměnnou v módu pro čtení či zápis. Propojení mezi objektem čelního 
panelu a jeho terminálem v blokovém diagramu lze zjistit poklepáním na objekt, či terminál, nebo 
vybráním položky Find Terminal/Indicator/Control z jeho pop-up menu. 

 

Terminály se dělí na: 

 

• zdrojové - počátky datových cest, jsou spojeny s ovládacími prvky, konstantami, globální 
či lokální proměnnou v módu pro čtení (controls). 

• koncové - konce datových cest, jsou spojeny s indikačními prvky, globální či lokální 
proměnnou v módu pro zápis (indicators). 

 

Blokový diagram dále obsahuje uzlové bloky (nodes). Jsou to funkce, programové struktury, 
struktury pro zadávání rovnic (Formula Nodes), prvky pro hledáni a nastavování vlastností 
(Property Nodes a Invoke Nodes) a uzly voláni textově programovaných kódů (CIN - Code 
Interface Nodes). 

2.1.2.1  Knihovna Functions 

 

Knihovna Functions v okně blokového diagramu obsahuje tyto položky: 

 

• Structures - vkládání programových struktur, podmíněné větvení, cykly, proměnné, 
• Numeric - numerické, trigonometrické a podobné funkce a konstanty, 
• Boolean - logické operátory, konstanty, 
• String - funkce pro práci s textovými řetězci a řetězcové konstanty, 
• Array  - funkce pro práci s poli, 
• Cluster - funkce pro práci s klastry, 
• Comparison - funkce porovnávání, 
• Time & Dialog - funkce času a dialogových oken, 
• File I/O  - funkce pro obsluhu datových souborů, 
• Data Acquisition - funkce pro sběr dat zásuvnými měřícími kartami, 
• Waveform - funkce pro generování a zpracování dat typu časový průběh, 
• Analyze - obsáhlá knihovna pro analýzu signálů, 
• Instrument I/O  - funkce pro obsluhu přístrojů přes RS-232 a GPIB, VISA funkce, 

knihovny VI pro komerční přístroje, 
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• Motion & Vision  - zpracování obrazu a řízení pohybu, 
• Mathematics - funkce pro matematické zpracování naměřených hodnot, 
• Communication - prvky ActiveX, TCP/IP, HIQ, 
• Application Control  - funkce pro ovládání VI, jejich propojovaní, 
• Graphics & Sound - funkce zvuku, kresleni a 3D grafiky, 
• Tutorial  - pomocné funkce pro výuku LabVIEW, 
• Report Generation - tvorba protokolů měření, 
• Advanced - zvláštní funkce: práce s registry, volání DLL a C-kódů, synchronizace, 
• Select a VI - vkládáni SubVI z nespecifikovaných adresářů nebo .11b knihoven, 
• User Libraries - vkládání SubVI z uživatelských knihoven. 
 

2.1.2.2  Data Flow – Tok dat 

 

Tok dat zajišťuje směr běhu programu. Program pracuje pouze tehdy, je-li na všech vstupech 
blokového diagramu informace potřebná k správné funkci. Zpracovávané informace procházejí 
jednotlivými uzly v blokovém diagramu a po provedení nastaveného algoritmu má uzel na svém 
výstupu informace, které jsou určeny k dalšímu zpracování nebo formátování. 

 

2.1.2.3   Datový typ Numeric 

 

Číselné datové typy se v základu dělí na typy, které uchovávají pouze celočíselné hodnoty 
(Integer, fixed-point) a na typy, které jsou určeny pro reálná čísla (floating-point). V aplikacích je 
vhodné rozlišovat je na celočíselné a na typy s desetinnou čárkou a nastavit jejich formát 
(reprezentaci) předem tam, kde tušíme, s jakými daty bude program pracovat. Tím se vyhneme 
zbytečnému zatěžování výpočtů a nadměrné alokaci paměti. Formát a přesnost čísel se nastavuje 
v roletovém menu terminálu v položce Representation.  

 

LabVIEW pracuje s formáty čišel typu: 

 

• EXT  - extended-precision floating-point, 
• DBL  - double-precision floating-point, 
• SGL - single-precision floating-point, 
• I32 - long signed integer, 
• I16 - word signed integer, 
• I8 - byte signed integer, 
• U32 - long unsigned integer, 
• U16 - word unsigned integer, 
• U8 - byte unsigned integer, 
• CXT - complex extended-precision, 
• CDB - complex double-precision, 
• CSG - complex single-precision. 
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2.1.2.4  Další datové typy 

 

Datový typ Waveform 

Waveform je speciální klastr s daty z časové oblasti, který obsahuje: Start Time (to) je čas 
začátku (první bod) průběhu, využívá se k synchronizaci vykreslování více průběhů do grafu 
nebo k určování zpoždění mezi jednotlivými průběhy; Delta t (dt) je časový interval mezi 
jednotlivými po sobě jdoucími body průběhu; Waveform data (Y) je 1D pole čísel formátu 
DBL. Obecně počet dat koresponduje s daty nasnímanými DAQ kartou. Jednotlivé atributy 
průběhu lze kontrolovat i samostatně. 

 

Datový typ Boolean 

Datový typ Boolean je obdobou podobného datového typu, který se vyskytuje téměř ve všech 
vyšších programovacích jazycích. Proměnná datového typu Boolean může obsahovat pouze dvě 
hodnoty: False (nepravda) nebo True (pravda). Hodnota typu Boolean je výsledkem všech 
logických výrazů. 

 

Datový typ Variant 

Tento datový typ může obsahovat kterýkoli jiný datový typ, nepředstavuje konkrétní datový 
typ. Obsahuje atributy, jako je např. název a jednotka měřícího kanálu. Odlišují se od ostatních 
datových typů, protože obsahují jméno Control nebo Indicator objektu, informaci o datovém typu 
a samotná data. Funkce pro práci s těmito daty jsou v knihovně Functions-  Advanced- Data 
Manipulation - Variant. Jakákoliv data z LabVIEW se dají zkonvertovat do typu Variant a pak s 
nimi lze libovolně pracovat. Například zkonvertujeme-li data typu String, data typu Variant pak 
obsahují text a informaci, že data jsou typu String. 

 

Jednotky veličin 

Každému objektu Numeric Control a Indicator, který má reprezentaci s plovoucí desetinnou 
čárkou (DBL), lze přiřadit fyzikální jednotku pokud reprezentuje fyzikální veličinu. Jednotka je 
samostatně zobrazena vedle prvku, její typ se určí volbou v roletovém menu objektu Visible 
Items - Unit Label. Když LabVIEW zobrazuje jednotky, je možné zadat jen jejich standardní 
značky, jako např. m, ft, s, kg, Hz, atd. 

 

2.1.2.5  Polymorfismus funkcí 

Důležitou vlastností základních funkcí je polymorfismus - schopnost funkce přizpůsobit se 
typu vstupních dat (řetězec, číslo,...) a jejich druhu (celé, reálné číslo, ...). 

Funkce, které pracují s číselnými daty, mohou zpracovávat všechny druhy číselných dat 
(výjimkou jsou některé funkce, které nedokáží zpracovat komplexní čísla). Většina funkcí je 
polymorfní v několika úrovních. Některé akceptují všechny druhy dat, jiné pouze např. logické 
hodnoty. 
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Například funkce sčítání může mít na vstupu různé číselné (integer -I- DBL), nebo i datové 
typy: 

 

• číslo + pole = pole 
• pole + pole = pole 
• klastr + číslo = klastr 
• klastr + klastr = klastr 
 

2.2 Práce s VI 
 

Při tvorbě aplikací je vhodné rozdělit VI (jeho blokový diagram) do jednotlivých bloků, pří-
padně podprogramů (SubVI). Například je přehledné, vytvoří-li se zvláštní SubVI pro nastavení, 
analýzu, zobrazování výsledků, ukládání na disk, práci s chybovými hlášeními atd. VI může 
komunikovat i s jinými aplikacemi, viz knihovna Functions - Communication, může být 
zpřístupněno jiným VI, viz knihovna Functions - Application Control. 

 

2.2.1  Spouštění a ladění VI 
VI lze spustit jednorázově nástrojem šipky (Run) v nástrojovém menu, nebo kontinuálně 

(Run Continuously) nástrojem dvou stočených šipek. Běh VI se přeruší pomocí nástroje Stop, 
případně jej lze pozastavit nástrojem Pause. Tyto nástroje jsou postupně na obrázku 2.7 a). Na 
obrázku 2.7 b) je vzhled těchto nástrojů při běhu VI. 

 

 

7Obr. č.2.7 a) 

 

 

 

8Obr. č.2.7 b) 

 

VI nemůže být přeloženo ani spuštěno, je-li nástroj spuštění aplikace zobrazen přerušenou 
šipkou, naznačuje to výskyt syntaktické chyby v algoritmu. Prvním pokusem o odstranění chyb je 
vymazání nezapojených drátů volbou Remove Bad Wires z Edit menu, nebo kombinací kláves 
Ctrl+B. 
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Mezi ladicí prostředky patří: 

 

 

 

9Obr. č.2.8 Ladicí nástroje; vizualizace a krokování 

 

 

• krokování běhu VI (Step – Into, Over, Out) – umožňují přepínání mezi kontinuálním 
během a krokováním; blok, který má být proveden v následujícím kroku, je zvýrazněn. 
Takto je možno ověřit pořadí prováděni jednotlivých bloku. Step Into provede jeden krok 
v SubVT nebo struktuře, Step Over spouští celé SubVI nebo strukturu jako jeden krok 
v další hlavní funkci a Step Out také spouští SubVI nebo strukturu jako jeden krok, ale ve 
volajícím VI nebo struktuře. 

 

• vizualizace toku dat (Highlight Execution) – zapíná se nástrojem žárovky v módu běhu 
programu; blok, který je prováděn, je zvýrazněn; hodnoty, které blok poskytuje, jsou 
explicitně znázorněny na odpovídajících výstupech; jednotlivé datové cesty signálu jsou 
znázorněny kuličkami odpovídající barvy datového typu. VI lze zkompilovat i bez mož-
nosti vizualizace a krokování – šetří se paměť a zrychlí se běh programu (nastaveni ve VI 
setup). 

 

 

• užití sond (Probe) – slouží k zobrazení dat procházejících datovým vodičem, nezdržují 
běh VI; sondu lze i v módu běhu programu nasadit na libovolný datový vodič buď 
nástrojem sondy z palety Tools, nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši na drátu z jeho 
roletového menu; okénko soudy zůstává stále viditelné, nedá se zmenšovat ani zvětšovat; 
v pop-up menu sondy lze zadat „najdi vodič“; v pop-up menu vodiče lze zadat „najdi 
sondu“; jako sondu lze určit i vybraný typ ovládacího prvku z knihovny Controls. 

 

 

• nasazování bodu přerušení (Break Point) – umísťují se do blokového diagramu, při běhu 
programu je aplikace v tomto bodu pozastavena; je ji pak možno krokovat, spouštět plnou 
rychlostí, apod. Používá se hlavně u složitých programů. 

 
 

2.2.2  Práce se SubVI jako podprogramy 
Potom, co se vytvoří VI a jeho ikona a konektor, je možné jej použít v jiném VI jako SubVI. 

SubVI je analogické podprogramům v textově orientovaných programovacích jazycích. Prvky 
v SubVI přijímají a vysílají data z nadřazeného VI a do něj. 

 

SubVI se používají při opakování některých funkci, pro zpřehlednění činnosti VI atd. Jed-
notlivé piny konektoru se přiřazují prvkům Čelního panelu nástrojem cívky. Konektor může mít 
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maximálně 28 pinů. Je-li potřeba propojit víc jak 28 datových cest mezi jednotlivými VI, 
používají se klastry. Jednotlivé piny při zapojování SubVI mohou mít různou prioritu, některé 
třeba pro správnou funkci VI ani nemusí být propojeny, tato možnost se nastavuje vyvoláním 
pop-up menu na příslušném pinu, volbou This Connector Is a vybráním z nabídky potřebný, 
doporučený, nebo nepovinný (Required, Recommended, Optional). Je-li pin značen jako required 
a není-li zapojen, nelze nadřazené VI spustit a je hlášena chyba. 

 

SubVI lze vytvořit také jiným způsobem. A to tak, že je-li v blokovém diagramu hlavního VI 
nějaká část, kterou by bylo vhodné mít jako SubVI, označíme ji a v menu Edit vybereme položku 
Create SubVI. Pak lze toto SubVI editovat běžným způsobem. 

 

2.2.3 Vytváření aplikaci a DLL knihoven 
Správně probíhající VI lze přeložit do samostatně spustitelných souborů (.exe) nebo jako 

DLL knihovny (.dll). V základní verzi LabVIEW to ale umožněno není, je nutné přikoupit 
programový balík (Application Builder), který tuto možnost poskytuje. Po jeho nainstalování je 
v menu Tools nabídka Build Application or Shared Library (DLL).  

2.3  Programové struktury 

 
Struktury jsou grafické analogy cyklů a větvících příkazů textových programovacích jazyků. 

Jsou to řídicí a programovací prvky pro řízení toku dat. Jako ostatní uzlové bloky, mají i 
struktury své terminály. 

 

 

 

 

10Obr. č.2.9 Paleta programových struktur 

 

 

Po vybrání požadované funkce se změní tvar kurzoru na čtverec, který při podržení levého 
tlačítka lze roztáhnout na požadovanou velikost. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

56    
 24 

 

Data se do struktury nebo z ní přivádějí resp. odvádějí datovým vodičem přes tzv. vstupní 
nebo výstupní tunel. Ve výstupním tunelu je hodnota k dispozici až po provedení posledního 
rámce nebo cyklu struktury. Struktura se chová jako blok. 

 

Struktury lze vymazat buď včetně obsahu (s výjimkou terminálů), nebo se zachováním 
obsahu výběrem položky z pop-up menu Remove. 

 

• Sequence - jedna z možností, jak zajistit sekvenčnost provádění funkcí - užívá se, není-li 
sekvenčnost zajištěna principem Data Flow (ani nástroj „žárovka" to nezajistí), 

• Case - podmíněný příkaz nebo přepínač - používá se k větvení postupu algoritmu, 
 

 

 

 

11Obr. č.2.10 Struktura Case   

 

 

• For Loop - cyklus s předem známým počtem opakování, 
• While Loop - cyklus s opakováním v závislosti na splnění testované podmínky (test na 

konci těla cyklu), 
• Formula Node - možnost zadat vzorec pro funkční hodnoty. 
 

 

 

 
12Obr. č.2.11 Formula Node 
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2.3.1  For Loop 
 

 

 

13Obr. č.2.12 For Loop 

 

Tato struktura se používá, je-li předem znám počet opakování algoritmu v něm uvedeném- 
má dva terminály: 

 

• N - pro připojení počtu opakování (vně), 
• i - obsahuje aktuální hodnotu počtu provádění, při prvním provedení vrací hodnotu 0. 
 

Oba terminály jsou formátu I32, maximální hodnota je tedy 231 — 1. Připojením hodnoty 
formátu floating-point na terminál N ji LabVIEW převede na formát I32, přivedením hodnoty 

0 se kód v cyklu neprovede. 

 

2.3.2   While Loop 
 

 

 

 

14Obr. č.2.13 While Loop 

 

Cyklus, jehož prováděni závisí na testované podmínce - nemá terminál N, ale ten je nahrazen 
terminálem pro připojení testované podmínky. Na něj se připojuje signál datového typu Boolean. 
Smyčka může být ukončena, je-li stav ukončovací podmínky True nebo False, to se nastavuje v 
pop-up menu vyvolaném na terminálu ukončovací podmínky zaškrtnutím Stop If True nebo 
Continue If True. Protože VI čeká na splnění podmínky na konci proběhnutí každého cyklu, 
provede se kód ve smyčce vždy minimálně jedenkrát. Jako u For cyklu, terminál 

1 začíná počítání na 0. U tohoto cykluje shodné chování tunelů jako u cyklu For (indexace). 
Rovněž je zde možnost použít posuvných registrů. 
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Řídicí terminál, který posílá hodnotu o stavu ukončovací podmínky, musí být uvnitř While 
cyklu, jinak bude smyčka „mrtvá" nebo „nekonečná" podle toho, zda-li je zaškrtnuta volba 
Continue nebo Stop If True. Hodnota T/F se načte do tunelu a tam zůstane (viditelné je to při 
zapnuté žárovce). 

 

2.3.3   Autoindexace v cyklech 
 

Indexace ve vstupních tunelech For cyklu je přednastavená zapnutá (enable), u While cyklu je 
vypnutá (disable). Lze ji vypnout a nebo zapnout z pop-up menu vyvolaného na tunelu Ena-
ble/Disable Indexing. Při aktivní indexaci je výstupem pole hodnot. Je-li indexace vypnuta, ve 
výstupním tunelu bude jen jedna hodnota, hodnota z posledního provedení kódu uvnitř cyklu. 
Indexování v cyklech je také probíráno při tvorbě polí. 

 

2.3.3.1  For cyklus 

 

U vstupního tunelu se zapnutou indexací z pole připojeného na tunel do smyčky proteče v i-
tém oběhu cyklu pouze i-tý prvek, u vypnuté indexace se bere vždy celé pole. U zapnuté indexace 
není nutné připojovat zvenčí hodnoty na terminál N, cyklus se provede tolikrát, kolik je prvků 
pole s nejmenším počtem prvků z polí připojených na vstupní tunely se zapnutou indexací.  

 

Například, jsou-li do cyklu přivedena dvě pole s 10 a 20 prvky a na terminál N je přivedena 
hodnota 15, cyklus se provede jen 10krát a smyčka indexuje jen prvních 10 prvků druhého pole. 
Při vykreslování dat ze dvou zdrojů najeden graf při požadavku vykreslení prvních 100 bodů 
připojíme na N hodnotu 100. Má-li ovšem jedno pole velikost jen 50, cyklus se provede jen 
50krát. Řešení nabízí funkce Array Size, která vrací informaci o velikosti pole. 

2.3.3.2  While cyklus 

 

Při zapnuté indexaci vstupního tunelu cyklus indexuje prvky stejně jako For cyklus, jen počet 
provádění je dán splněním ukončovací podmínky. Tu lze vytvořit např. porovnáváním počtu 
iterací s hodnotou z funkce Array Size, Stop tlačítkem nebo výskytem chyby v Error Cluster, 
jinak pak cyklus stále běží a do cyklu jsou přiváděny default hodnoty prvků pole. 

 

Při zapnuté indexaci výstupního tunelu výstupní pole má tolik elementů, kolikrát byl cyklus 
proveden. Ve většině případů je výhodnější vytvářet pole For cyklem, i z hlediska práce s pamětí, 
kde je pole uloženo (je předem známa jeho velikost). 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

56    
 27 

2.3.4  Posuvné registry v cyklech 
Jedná se vlastně o zvláštní lokální proměnnou (paměťová buňka), která do dalšího oběhu 

cyklu předá hodnotu přivedenou do ní na konci předchozího oběhu. Přidává se z pop-up menu 
vyvolaného na obrysu rámce cyklu: volbou Add Shift Register. Stejným způsobem se i ruší: 
volbou Remove Shift Register. Posuvný registr je nutno inicializovat zvenčí (nalevo), aby měl 
definovanou hodnotu již při prvním oběhu. Není-li tak učiněno, v registru je uložena hodnota z 
posledního průběhu cyklu při předchozím spuštění VI. 

 

Jedním z mnoha příkladů použití posuvných registrů je výpočet faktoriálu libovolného čísla. 

 

 
15Obr. č.2.14 Výpočet faktoriálu pomocí posuvného registru 

 

2.3.5   Case 
Tato struktura, společně se strukturou Sequence, má více subdiagramů (rámců), kde je vidi-

telný vždy jen jeden z nich. Jde o podmíněný příkaz, přepínač. Používá se v situaci, kdy je 
potřeba algoritmus větvit, odpovídá výrazům typu If, Then, Else z textově orientovaných 
programovacích jazyků. Součástí této struktury je terminál, tzv. selektor, pro připojení signálu, na 
základě jehož hodnoty se volí rámec, který bude prováděn.  

Jednotlivé rámce lze: 

• přidávat - Add Before / After, 
• vypouštět — Remove Frame, 
• změnit pořadí - Make This Case. 

 

Hodnotu lze do nebo ze struktury Case přivést resp. odvést datovým vodičem přes tunel. Je 
také možné vytvářet násobné vstupní tunely, vstupy jsou pak přístupné ve všech rámcích a 
nemusí být propojeny. Je však nutné do výstupního tunelu připojit hodnotu z každého rámce 
přepínače, jinak je hlášena syntaktická chyba. Lze definovat i různé datové zdroje pro různé 
výstupní tunely, ale datový typ musí být kompatibilní. Na obrázcích je ukázka použití Case 
struktury při výpočtu odmocniny, kdy je ošetřeno možné zadáni záporného čísla. 
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16Obr. č.2.15 Použití struktury Case 

 

2.3.6  Sequence 
Slouží pro umělé zavedení sekvenčnosti provádění algoritmu. Jednotlivé rámce jsou 

prováděny postupně v pořadí podle čísla v záhlaví. Data jsou na výstupu sekvence přístupná až 
po provedení posledního rámce.  

Rámce lze: 

• přidávat - Add Before / After, 
• vypouštět - Remove Freme, 
• zdvojit - Duplicate Frame, 
• změnit pořadí - Make This Frame. 

 

Každý vstupní tunel sekvence může mít jen jeden zdroj. Výstupní tunel může mít i každý 
rámec zvlášť (i více), ale pro každý platí výše uvedená podmínka. 

 

Na obrázcích 2.16, 2.17 a 2.18 je ukázka aplikace sekvenčnosti při výpočtu, jak dlouho trvalo 
počítači vygenerovat 1000 náhodných čísel a zobrazit je. Je zde použitá funkce Tick Count (ms) z 
palety Functions - Time & Dialog, která vrací hodnotu čítače milisekund. To je zapsáno do 
lokální proměnné a po vygenerování je spočítán daný čas. 

 

 

 

 

17Obr. č.2.16 Použití sekvenčnosti 1 
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18Obr. č.2.17 Použití sekvenčnosti 2 

 

 

 

 

19Obr. č.2.18 Použití sekvenčnosti 3 

 

 

2.3.7   Formula Node 
Umožňuje výpočty matematických výrazů bez nutnosti přepisovat je do grafického algoritmu. 

Běh aplikace s touto strukturou je však pomalejší. Do rámce se zapisuje matematický výraz 
zakončený středníkem. Seznam možných operátorů a funkcí lze najít v nápovědě. Do rámu je 
možné též zapsat komentář se syntaxí /*poznámka*/. 

 

Vstupy i výstupy lze přiřadit z pop-up menu vyvolaném na obrysu struktury, jsou zde položky 
umožňující editaci vstupů a výstupů: 

 

• Add Input - přidání vstupu, 
• Add Output - přidání výstupu, 
• Change To - změna vstupu na výstup nebo naopak, 
• Remove - odstranění.  
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20Obr. č.2.19  Příklad použití Formula Node 

 

2.4  Další funkce 

2.4.1  Grafika 
Picture Indicator : Slouží k zobrazování obrázků, je umístěn v knihovně Controls - Graph 

- Ctls a je používán k vykreslování čar, kružnic, textu a jiných typů grafického formátu. 
Protože jde o manipulaci s jednotlivými pixely, je možné na něm vykreslovat většinu grafických 
objektů. 

Picture Plot VI : Užívají se k tvorbě různých typů grafů s využitím picture indikátoru. Jedná 
se o grafy pro vykreslování v polárních souřadnicích, Waveform grafy a Smithovy zobrazovače 
(ty se používají například v telekomunikacích - při studiu chování přenosové cesty). 

Graphics Formats VI: Používají se k zápisu a čtení dat ze standardních grafických formátů 
jako je bmp, png a jpg. VI jsou umístěna v knihovně Functions - Graphics & Sound - Graphics 
Formats. 

2.4.2 VI zvuku 
V knihovně Functions - Graphics & Sound - Sound jsou VI pro práci ze zvukem a soubory 

zvukového formátu.  

Jde o VI, která umožňují: 

• vytvořit VI, která přehrávají zvukové soubory, jako např. varovné hlášení uživateli při 
vykonání určitého úkonu, 

• konfigurovat zařízení pro nahrávání zvuku, 
• konfigurovat zařízení pro přehrávání zvuku. 

 

2.4.3  Dokumentace a tisk 
V LabVIEW lze užívat i funkce dokumentace a tisku VI. LabVIEW lze použít ke sledování 

vývoje, dokumentace a ukončování VI a k vytváření instrukcí pro uživatele VI. Dokumentaci lze 
vytvářet v rámci LabVIEW, tisknout ji a ukládat ve formátech HTML a RTF. Dokumentaci VI 
nelze tisknout v jiných formátech u vnořených aplikací. 
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Lze vytvářet Help soubory ve formátech HTML nebo RTF. Je možné vytvořit Help jako 
webovou stránku anebo vytvořit odkaz na ni. 

 

Pro tisk VI lze použít následujících metod: 

 

• v menu File - Print Windows tisk aktuálního okna, 
• v menu File - Print je nastavení tisku více volitelných a obsáhlejších forem výpisu VI, 

obsahující informace o čelním panelu, blokovém diagramu, SubVI, ovladačích, VI 
historii, atd.. 

• využití funkce Report Generation VIs pro tisk zpráv, knihovna Functions - Report 
Generation, 

• využití funkce VI Server k programovému tisku jakékoli části VI a to kdykoli. 
 

2.5  Využití LabVIEW v měřících systémech 
 

Využití počítače v DAQ systémech (Data Acquisition - snímání, zpracování dat) výrazně 
zvýšilo maximální rychlost měření a zpracování dat. Současné technologie umožňují dříve složité 
analogové obvody pro měření a zpracování dat nahradit výkonným počítačem s DAQ rozhraním 
a DSP softwarem (Digital Signal Processing), tím vzniká tzv. virtuální přístrojová technika. Ta je 
definována jako kombinace hardwaru a softwaru s průmyslově standardizovanými počítačovými 
technologiemi určená k tvorbě uživatelsky definovaných přístrojových řešení. Současné firmy se 
specializují na vývoj plug-in hardwaru a softwarových ovladačů pro DAQ systémy na bázi PCI, 
ISA, GPIB (IEEE 488), PC-Card, PCMCIA , USB, IEEE 1394, VME, VXI, PXI/CompactPCI, 
Ethernet, sériových, paralelních a dalších průmyslových rozhraní. Softwarový ovladač (driver) je 
programové rozhraní k hardwaru, závislé na dané platformě počítače. Aplikační software, jako je 
LabVIEW, umožňuje sofistikovaně analyzovat a zobrazovat vlastnosti o měřeném signálu. 

 

3. POUŽÍVANÉ METODY PRO M ĚŘENÍ OTEPLENÍ EL . 
PŘÍSTROJŮ 

3.1  Základní pojmy při měření teploty 

3.1.1  Teplota  

Teplota je označení pro tepelný stav hmoty. Značí se T nebo t a základní jednotkou SI je 
kelvin [K]. Další používané jednotky jsou: Celsiova stupnice, Fahrenheitova stupnice, 
Réaumurova stupnice. 

Teplota souvisí s průměrnou kinetickou energií částic látky. Například v plynu je teplota 
úměrná střední kinetické energii molekul a frekvenci jejich srážek. 
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Pokud se teplota snižuje, říkáme, že těleso chladne. Pokud se naopak teplota zvyšuje, říkáme, 
že se ohřívá. Při chladnutí odevzdává hmota do svého okolí teplo a při ohřevu z okolí teplo 
přijímá. 

Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly, ke které se lze libovolně přiblížit, avšak 
nelze jí dosáhnout. V současné době nejsou známé žádné fyzikální zákony, které by omezovaly 
horní hranici teploty. 

3.1.2  Teplotní stupnice 
 

Kelvinova stupnice 

Kelvin [K] je jednotka teploty, indikující termodynamickou teplotu. 

Kelvin je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI, je definován 2 body: 

• 0 K je teplota absolutní nuly, tedy naprosto nejnižší teplota, která je fyzikálně definována, 
• 273,16 K je teplota trojného bodu vody. 

Absolutní velikost jednoho stupně v Celsiově i Kelvinově stupnici je stejná – teplotní rozdíl 1 K 
je roven rozdílu 1 °C. 

Fahrenheitova stupnice 

Vychází ze dvou základních referenčních bodů. Teplota 0 °F je nejnižší teplota, jaké se 
podařilo Fahrenheitovi dosáhnout smícháním soli, vody a ledu a 96 °F teplota lidského těla. 
Později byly referenční body upraveny na 32 °F pro bod mrazu vody a 212 °F bod varu vody. 
Tyto referenční body jsou od sebe vzdáleny 180 stupňů, tudíž jeden stupeň Fahrenheita odpovídá 
5/9 kelvinu, resp. stupně Celsia. 

 

Celsiova stupnice 

Stupeň Celsia [°C] je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Andres 
Celsius. 

Celsius stanovil dva pevné body: 0 °C pro teplotu varu vody a 100 °C pro teplotu tání vody 
(obojí při tlaku vzduchu 1013,25 hPa). Carl Linné stupnici později otočil a proto je dnes bod tání 
0 °C a bod varu 100 °C. 

Dnes je Celsiova stupnice (jako vedlejší jednotka soustavy SI) definována pomocí trojného 
bodu vody, kterému je přiřazena teplota 0,01 °C a tím, že absolutní velikost jednoho dílku 
teplotní stupnice (1 °C) je rovna 1 K. 
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Přepočty na jiné stupnice 

K→°C, °C→K 

 

C = K − 273,15 

K = C + 273,15 

 

°C→F, F→°C 
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)32(5
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3.1.3  Senzor teploty 
Senzor teploty je funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce tedy blok, který je 

v přímém styku s měřícím prostředím. Senzor teploty se obecně dá chápat jako kterékoliv 
teploměrné zařízení. 

 

Senzory teploty můžeme rozdělit podle fyzikálního principu na: 

 

• odporové, termoelektrické, polovodičové s PN přechodem, dilatační, optické, radiační, 
chemické, šumové, akustické, magnetické, a další jako např. kapacitní, aerodynamické. 

 

3.1.4  Statické vlastnosti senzorů teploty 
Statické vlastnosti senzoru popisují jeho chování v časově ustáleném stavu (při 

kvazistacionárních změnách). Nejdůležitější charakteristikou je statická přenosová charakteristika 
(kalibrační křivka), která udává vztah mezi měřenou veličinou x a výstupní veličinou y. Vztah je 
popsán funkcí: 

 

 

Obecně lze závislost mezi vstupní veličinou x a výstupní veličinou y popsat tvarem: 

 

kde a0, a1, a2 … an jsou konstanty. Při omezeném počtu členů této rovnice lze například 
odvodit  statické přenosové charakteristiky zobrazené na obrázku. 
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Ideální tvar charakteristiky  

 

 
21Obr. č.3.1  Příklady statické přenosové charakteristiky 

 

Práh citlivosti  senzoru je dán hodnotou snímané veličiny, při níž je na výstupu senzoru 
signál odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru. Například pro napěťový signál je 
práh citlivosti 

2
St uu =   

 

Dynamický rozsah senzoru je dán intervalem přípustných hodnot snímané fyzikální veličiny, 
ohraničený práhem citlivosti a maximální hodnotou měřené veličiny.  

 

Reprodukovatelnost senzoru je dána odchylkou naměřených hodnot při krátkodobém 
časovém sledu měření neměnné vstupní veličiny a neměnných rušivých vlivů okolí. 

 

Rozlišitelnost senzoru je nejmenší změna snímané veličiny odpovídající absolutní nebo 
relativní chybě senzoru.  
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3.1.5 Dynamické vlastnosti senzorů  

Měřená hodnota fyzikální nebo jiné veličiny se neustále mění s časem. Senzory zařazené 
v regulačních smyčkách nebo indikující mezní stavy procesu musí být navrženy tak, aby výstupní 
signál y(t)sledoval s minimálním zkreslením vstupní signál x(t).  

Graficky se zobrazují dynamické vlastnosti dynamickými charakteristikami:  

• Přechodová charakteristika - odezva na skokovou změnu vstupní veličiny; popisuje ji 
přechodová funkce  

• Rychlostní charakteristika - odezva na vstupní veličinu měnící se konstantní rychlostí; 
popisuje ji rychlostní funkce  

• Impulsní charakteristika  - odezva na změnu vstupní veličiny ve formě impulsu; popisuji 
ji impulsní funkce  

• Frekvenční charakteristika - vyjádření chování přístroje při harmonické změně vstupní 
veličiny; popisuje ji frekvenční přenosová funkce.  

Průběh libovolné dynamické charakteristiky lze určit experimentálně, nebo výpočtem. 

3.2  Kovové odporové senzory teploty 

3.2.1  Platinové odporové senzory  

Platinové teploměry se vyrábějí drátkovou, tlustovrstvou nebo tenkovrstvou technologií. 
V prvém případě je drátkový měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem 
zataveným do keramiky nebo skla. Odpory vyráběné tenkovrstvou technologií, při níž se 
platinový odpor vytvoří na ploché korundové destičce technikou napařování a iontového leptání 
mají rychlejší odezvu než odpory drátkové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější. Drátkové 
odpory jsou však časově stálejší. Čistota platiny pro provozní teploměry se posuzuje podle tzv. 
redukovaného odporu W100 °C, který je dán poměrem odporů senzoru při 100 °C a 0 °C. 

385,1
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22Obr. č.3.2  Platinové senzory teploty 
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3.2.2  Niklové odporové senzory  

Niklové senzory se obvykle vyrábějí tenkovrstvou technologií. Jejich výhodou je vysoká 
citlivost, rychlá časová odezva a malé rozměry. Ve srovnání s platinovými senzory trpí značnou 
nelinearitou, mají omezenější teplotní rozsah (používají se pro teploty -60 °C až 180 °C) a menší 
dlouhodobou stálost. Používají se čidla např. s W100 = 1,6170, ale pravděpodobně nejužívanější 
jsou čidla s W100 = 1,6180 a R0 = 100 W dle normy DIN 43760.  

3.2.3  Měděné odporové senzory  

Tyto senzory lze použít pro měření teplot od -200 °C do 200 °C. Běžně se příliš nepoužívají 
vzhledem k malé rezistivitě a snadné oxidaci mědi. Můžete se s nimi setkat ve formě vinutých 
čidel s W100 =1,4260 a jmenovitou hodnotou odporu 50 nebo 100W . Výhodnou aplikací mědi je 
např. přímé měření teploty měděného vinutí elektromotoru.  

3.3  Polovodičové odporové senzory teploty 

Polovodičové odporové senzory teploty dělíme na: 

• Termistory  
o NTC (negastory)  
o PTC (pozistory)  

• Monokrystalické odporové senzory  

3.3.1 Negastory (NTC) 
Již podle názvu mají termistory NTC ( Negative Temperature Coefficient ) záporný teplotní 

součinitel odporu. S rostoucí teplotou se zvyšuje koncentrace nosičů náboje a elektrický odpor 
klesá.  

• Velká citlivost, malá hmotnost a rozměry umožňují měřit i velmi rychlé teplotní změny.  
• V porovnání s platinovými senzory jsou NTC termistory méně stabilní a časově nestálé.  
• Zásadní nevýhodou je značná nelinearita. 
 

3.3.2 Pozistory (PTC) 
Termistory PTC ( positive temperature coefficient ) mají na rozdíl od NTC termistorů kladný 

teplotní koeficient.  

3.3.3  Monokrystalické senzory  

Polovodičové monokrystalické senzory teploty lze vyrobit z křemíku, germania nebo india, v 
praxi se však setkáváme pouze se senzory křemíkovými.  

Základní vlastnosti monokrystalických Si senzorů:  

• Teplotní součinitel odporu  je téměř konstantní v celém rozsahu teplot a jeho střední 
hodnota se pohybuje kolem 0,01  K-1 (platinové senzory: 0,004 K-1, NTC: cca -0,03 až -
0,06 K-1).  
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• Dlouhodobá stabilita. Teplotní drift kolem 0,2 K po 10000 hodinách nepřetržitého 
provozu při maximální provozní teplotě.  

• Linearita  je lepší než u NTC termistorů, ale horší než u platinových senzorů, nelinearitu 
lze však vhodnými metodami úspěšně korigovat.  

• Teplotní rozsah je obvykle -55 až 150 °C, k dostání jsou však běžně i senzory s horní 
teplotní hranicí 300 °C.  

• Referenční hodnota odporu při teplotě 25 °C je obvykle 1000 nebo 2000 Ω.  

 

3.4  Termoelektrické články 

3.4.1  Seebeckův jev 
Seebeckův jev se dá jednoduše vysvětlit tak, že jsou-li spojeny dva vodiče z různých kovů do 

uzavřeného obvodu a mají-li spoje různou teplotu T1 a T2 , protéká obvodem elektrický proud. 
Tuto skutečnost objevil v roce 1821 německý fyzik T.J.Seeback (1770-1831) a po něm je tento 
jev nazván. Termoelektrické napětí je pro většinu dvojic kovů nepatrné a z dodané tepelné 
energie se pro přímou přeměnu využívá asi 1 až 3 %. Proto termoelektrické články v minulosti 
neměli význam jako technické zdroje proudu, ale využívali se a využívají se pro měření teploty v 
průmyslu.  

 

 

 

 

 

 

23Obr. č.3.3  Seebeckův jev 
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3.4.2  Typy termoelektrických článků 

 
24Obr č.3.4  Závislost termoelektrického napětí na rozdílu teplot měřícího a srovnávacího spoje pro vybrané typy 

termočlánků 

Termočlánky dělíme dle použitých kovů a maximální teploty: 

Označení termočlánku  
dle IEC 584 

Původní označení Měřicí rozsah [°C] 

T Cu-CuNi, Cu-ko - 200 až 350 

J Fe-CuNi - 200 až 750 

E NiCr-CuNi, ch-ko - 100 až 900 

K Ni-Cr-Ni, ch-a - 200 až 1200 

N NiCrSi-NiSi - 200 až 1200 

S PtRh10-Pt 0 až 1600 

R PtRh13-Pt 0 až 1600 

B PtRh30-PtRh6 300 až 1700 

Označení termočlánku 
dle DIN 43710 

Původní označení Měřicí rozsah [°C] 

L  Fe-CuNi, Fe-ko - 200 až 900 

U Cu-Ni, Cu-ko - 200 až 600 

 

1Tabulka č 3.1 Základní informace o termočláncích podle norem IEC 584-1 a DIN 43710 
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3.4.3  Terminologie měřícího řetězce termočlánku 
 

 
25Obr. č.3.5  Měřící řetězec termočlánku 

 

• t0 - srovnávací teplota spoje, tj. teplota svorek spojovacího vedení nebo indikačního 
přístroje 

• t0 – vztažná nebo také referenční teplota je teplota srovnávacích spojů ve funkci 
vztažných spojů, tj. teplota použitá ke stanovení základních hodnot termoelektrického 
napětí 

• prodlužovaní vedení (obvykle v provedení kabelu) je vedení ze jiných kovů jako větve 
termoelektrického článku z obecných kovů 

• kompenzační vedení (obvykle v provedení kabelu) je vedení z jiných kovů než jsou větve 
termoelektrického článku ze vzácných kovů, ale termoelektrický koeficient těchto 
materiálů musí v omezeném teplotním rozsahu (do 200°C) být stejný jako u připojeného 
termoelektrického článku 

 

3.4.4  Konstrukce termoelektrických snímačů teploty 

3.4.4.1  Termoelektrické články drátové 

Drátový termoelektrický článek je tvořen kovovými větvemi (vodiči) uloženými v izolačních 
trubičkách, které slouží nejen k jejich ochraně proti vlivům vnějšího prostředí, ale především k 
elektrické izolaci obou větví.  

3.4.4.2  Termoelektrické články z plášťového kabelu  

Provedení měřicího konce plášťových termočlánků mohou být následující : 

• Izolované - kdy měřicí spoj(e) termočlánků jsou chráněny pláštěm jednak proti 
chemickému a mechanickému působení měřeného prostředí, jednak proti 
elektromagnetickému rušení, které lze při vhodném uzemnění pláště odstínit. Proto je toto 
provedení vhodné pro spolupráci s počítačovými systémy a měřicími ústřednami.  

• Uzemněné - kdy měřicí spoj(e) termočlánků jsou přímo zavařeny do dna plášťového 
termočlánku, takže přímé chemické ani mechanické působení na spoj zde není vyloučeno.  

• Otevřené - kdy měřicí spoj termočlánkových větví je svařen vně pláště a plášť plášťového 
termočlánku není na měřicím konci uzavřen. Toto provedení je určeno pro klidná, nebo 
proudící plynná neagresivní média a má ze zmíněných měřicích konců nejrychlejší reakci 
na změnu teploty.  
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26Obr. č.3.6 Příklad plášťového termočlánku 

 

3.5  Bezdotykové měření teploty pomocí termovize 

Termovizní systémy jsou založeny na zviditelnění tepelného záření, které objekty samy 
vyzařují. Jedná se dokonalé pasivní zobrazovací přístroje, které nepotřebují žádné osvětlení 
objektů (Sluncem, hvězdami, umělými zdroji). Termovizní přístroje zobrazují tepelné rozdíly 
objektů.  

Následující grafy představují spektrální vyzařování těles dle Planckova zákona, jejichž teplota 
se pohybuje v rozmezí na zemi obvyklém. 

 

27Obr. č.3.7 Spektrální vyzařování těles 
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Konstruk ční principy  

Registrace termovizního obrazu je v podstatě analogická jako registrace obrazu na filmu, 
nebo na CCD prvku digitálního fotopřístroje, nebo v lidském oku. U všech těchto detektorů je 
společné, že v obrazové rovině jsou umístěny světlocitlivé elementy, které zachytí obraz. Do 
ohniskové roviny objektivu se tedy umísťuje registrační plocha detektoru - FPA (focal plane 
array).  

Infračervené detektory pro tepelné záření vyžadují při výrobě speciální postupy a jsou velmi 
drahé. Z tohoto důvodu byly v počátku využívány k detekci jen "jednopixelové" prvky. Zorné 
pole bylo skenováno ve dvou na sobě kolmých směrech, takže obraz se zaznamenal v časové 
posloupnosti bod po bodu. Později byly realizovány lineární detektory, kdy v jedné lince byla 
umístěna řada detektorů a skenování probíhalo jen v jednom směru. Vlastní skenování bylo 
realizováno například kmitavým pohybem jednoho zrcadla tak, jak je to naznačeno na obrázku.  

 

 

28Obr. č.3.8 Skenování pohybem jednoho zrcadla 

Teprve nedávno se objevily dvourozměrné detektory, které umožňovaly současnou registraci 
celého zorného pole jak je to obvyklé u CCD prvků.  

Další zvláštností termovizního záznamu je okolnost, že tepelné záření vyzařuje vše, tedy i 
objímky objektivu, zobrazovací čočky a dokonce detektor sám. Aby se zabránilo zobrazování 
nežádoucích "duchů" je nutno zahrnout další prvky, systém důsledně odclánět nezářivými 
clonami a zajistit dostatečné chlazení detektoru.  
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29Obr. č.3.9 Skenování pohybem jednoho zrcadla 

Materiál ze kterého jsou vyrobeny zobrazovací prvky musí být propustné pro oblast vlnových 
délek tepelného záření. Optické sklo je pro tyto účely nepoužitelné. Typické materiály využívané 
u čoček pro termovizní objektivy jsou germanium, ZnS, ZnSe, safír, CSi. Tyto materiály jsou 
většinou nepropustné pro viditelné světlo.  

Technická specifikace termovizní kamery 

Rozsah měřených teplot objektu          -40 až +2000 °C 

Přesnost měření                                    ± 2 % 

Teplotní citlivost                                  < 0.1 °C 

Detektor                                                FPA, nechlazený mikrobolometr 320×240 pixelů 

Spektrální rozsah                                  7.5 - 13 µm 

 

 
30Obr. č.3.10 Termovizní obraz ruky 
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3.6  Další způsoby měření teploty 

3.6.1  Dilatační teploměry 
Dilatační teploměry jsou založené na principu roztažnosti látek, nejčastěji kapalin nebo kovů, 

vlivem změny teploty. Teplotní dilatace se projevuje změnou délky, objemu nebo tlaku použité 
látky. 

Druhy dilatačních teploměrů: 

• Bimetalické teploměry (jsou jednoduché, levné, používají se do 400°C ) 

• Skleněné teploměry ( používají se od -190°C do 600°C) 

• Kapalinové tlakové teploměry ( pro rtuťové -30°C do 500°C, pro xylen -40°C do 400°C, 
pro methylakoholové -45°C do 150°C) 

• Parní tlakové (od -40°C do 230°C) 

• Plynové tlakové teploměry ( od – 250°C do 800°C) 

 

3.6.2  Speciální dotykové senzory 
 

• Akustické teploměry ( od 750°C do 3000°C) 
 

• Krystalové teploměry ( od -80°C do 250°C) 
 

• Šumové teploměry ( od 3K do 1100K) 
 

• Magnetické teploměry (od 20K do 80K) 
 

• Optické vláknové senzory teploty ( od -190°C do 460°C) 
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4. APLIKACE V LABVIEW  
Vysvětlení samotné funkce aplikace lze rozdělit na dvě části a to na popis čelního panelu 

(angl. front panel), na kterém jsou umístěny nastavovací a ovládací prvky a na popis blokového 
diagramu, který znázorňuje konkrétní chod programu. 

4.1 Základní princip 
Aplikace měří napětí na připojených termočláncích, které se pohybuje řádově v jednotkách 

milivolt, zobrazuje okamžité hodnoty napětí na grafickém zobrazovači (angl. waveform chart) a 
zapisuje je do tabulky. Zároveň přepočítává napětí podle zvoleného typu termočlánku a 
zvolených jednotek na teplotu. Teplotu také souběžně zapisuje do tabulky a zobrazuje na 
grafickém zobrazovači. Po uplynutí zadané doby měření program zapíše naměřené a přepočtené 
hodnoty do souboru s příponou txt. 

Dále pak obratem načte naměřené hodnoty z vytvořeného souboru a sestrojí grafy, kterými 
jsou závislosti  napětí a teploty na čase a sestrojí kalibrační křivku termočlánků. 

Aplikace je vytvořená pro zpracovávání dat z maximálně čtyř termočlánků. 

4.2 Čelní panel (Front panel) 
Na čelním panelu jsou umístěny nejen ovládací prvky, ale také zobrazovače časových 

průběhů měřených veličin a tabulka okamžitě zobrazující naměřené hodnoty. Na obrázku  č.4.1 
můžeme vidět, jak celý čelní panel vypadá se všemi ovládacími prvky a indikátory.  

 

 
31Obr. č.4.1 Čelní panel aplikace 

Čelní panel je rozčleněn do tří oblastí, z nichž jedna se jmenuje „Nastavení měření“ další se 
jmenuje „Průběh měření“ a třetí oblastí je „záložkový kontejner“, kde jsou jednotlivé záložky 
popsány jako: Tabulky a průběhy, Grafy, Kalibrační křivky termočlánků. 
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Nastavení měření 

V této části nastavujeme počet měření, dobu měření (číselná hodnota a v další kolonce se 
volí jednotky času), jednotky teploty, ve kterých chceme získat přepočítanou teplotu, typ 
termočlánku a zesílení. 

Průběh měření 

V této sekci jsou zobrazovány informace o uplynulém čase měření, aktuální počet měření a 
aktuální oteplení na termočlánku. 

V části Průběh měření je umístěno STOP tlačítko, kterým můžeme měření předčasně ukončit 
s tím, že dosud získaná data budou zaznamenána a zpracována. 

Záložkový kontejner 

• Tabulky a průběhy (do tabulek jsou v průběhu měření zapisovány naměřené hodnoty a 
grafické zobrazovače ukazují okamžité průběhy napětí a proudu) 

• Grafy (jsou to závislosti napětí a teploty na čase) 

• Kalibrační křivky termočlánků (tato záložka slouží spíše jako ověření správnosti měření, 
je to závislost napětí na teplotě, každý druh termočlánku má svou charakteristickou 
křivku) 

4.3 Blokový diagram 
Celé schéma blokového diagramu na obrázku obr. č.4.7 a obr. č.4.8 je umístěno do struktury 

Sequence. Tato struktura umožňuje sekvenční vykonávání jednotlivých částí programu. Struktura 
Sequence je v tomto programu rozdělená do dvou částí (rámců – angl.  frames), které jsou 
podobně jako ve filmu vykonávány ve sledu za sebou zleva doprava. 

První rámec (obr. č.4.7) 

V aplikaci je využito dalších programových struktur, kterými jsou smyčka While (angl. 
While loop) a struktura Case. 

Struktura Case je uvnitř smyčky While a zajišťuje zápis hodnot do tabulky a do souboru 
v měřících intervalech, zatímco smyčka While zajišťuje běh celé měřící části programu. Jinými 
slovy, ukončením smyčky While ukončíme celé měření. 

Pro komunikaci s měřící kartou a měření vstupních hodnot napětí na termočláncích je 
v aplikaci použita funkce DAQ Assistant (Obr. č.4.2) 

 
32Obr. č.4.2 Funkce DAQ Assistant 
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Funkce DAQ Assistant je pro naše účely nastavena na dva kanály, ke kterým jsou připojeny 
termočlánky. V kolonce pro nastavení časování (angl. Timing settings) je zvolena hodnota N 
Samples, 10, 100 (viz obrázky č.4.3 a č.4.4). 

 

 
33Obr. č.4.3 Nastavení kanálů v DAQ Assistant 

 

 
34Obr. č.4.4 Nastavení časování v DAQ Assistant 

 

Z DAQ Assistant jdou data do funkce Median (obr. č.4.5), která vypočítává median z po 
sobě jdoucích deseti vzorků ( to záleží na nastavení časování v DAQ Assistant).  

 

 
35Obr. č.4.5 Funkce Median 

Z funkce Median jdou data do struktury Case, kde jsou v měřících intervalech zapisovány do 
tabulky napětí a do souboru. Zároveň jsou ve funkci pro linearizaci termočlánku (angl. Convert 
Thermocouple Reading, obr. č.4.6) přepočítány z hodnoty napětí na teplotu a to v závislosti na 
nastaveném typu termočlánku.  

 

 
36Obr. č.4.6 Funkce pro přepočet napětí na teplotu (angl. Convert Thermocouple Reading) 

 

Přepočtené hodnoty z napětí na teplotu jsou ve struktuře Case také zapsány do tabulky a do 
souboru. Dále pak jsou sestrojeny kalibrační křivky termočlánků. 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

56    
 47 

 

 
37Obr. č.4.7 První rámec (měřící část aplikace) 
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Druhý rámec (obr. č.4.8) 

V druhém rámci je část programu, která se stará o znovunačtení hodnot z vytvořeného 
textového souboru a sestrojení grafických závislostí oteplení na čase a napětí na čase. 

 

 
38Obr. č.4.8 Druhý rámec ( znovunačtení hodnot ze souboru a sestrojení grafů) 

4.4 Testování aplikace 
Při testování aplikace bylo použito měřící karty NI DAQCard-6036E ( Obr. č.4.9) od firmy 

National Instruments a měřilo se napětí na dvou připojených termočláncích typu T. Bylo 
odměřeno deset hodnot v časovém úseku deseti minut. Změřeno bylo ochlazování elektrického 
přístroje. 

 
39Obr. č.4.9 Měřící karta DAQCard-6036E 
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4.4.1 Výsledky 
 

• Na obrázku č.4.10 je výsledná grafická závislost ochlazování elektrického přístroje. 
Ochlazení pro termočlánek připojený na kanále číslo 1 je znázorněno černou barvou a 
pro druhý termočlánek je graf červený. Tento graf je získán přímo z aplikace pomocí 
funkce exportu obrázků, která je u každého grafického zobrazovače v LabView. 
Export je možné provést kliknutím pravým tlačítkem na zobrazovač a volbou položky 
Export Simplified Image. 

 

• Na obrázku č.4.11 jsou dvě překrývající se kalibrační křivky. Tyto křivky se 
překrývají z toho důvodu, že byly použity dva termočlánky stejného typu. 

 

• Naměřené hodnoty aplikace uložila do souboru. Způsob formátování textu 
v textovém souboru můžeme vidět na obrázku č.4.12. V prvním sloupci je 
zaznamenána časová hodnota jednotlivých měření, v druhém sloupci je hodnota 
napětí na termočlánku1, ve třetím sloupci je hodnota napětí na termočlánku2, ve 
čtvrtém a pátém sloupci je hodnota NaN (zkratka z nagl. Not a Number), protože 3. a 
4. termočlánek nebyl připojen a v 8. a 9. sloupci jsou přepočtené hodnoty oteplení na 
termočláncích 1 a 2.  

 

 

 
40Obr. č.4.10  Změřené ochlazení elektrického přístroje dvěma termočlánky typu T 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

56    
 50 

 

 
41Obr. č.4.11  Kalibrační křivky obou termočlánků 

 

 

 
42Obr. č.4.12  Textový soubor s uloženými naměřenými hodnotami 
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Tabulka naměřených hodnot: 

 

Napětí na 
termočlánku [V] 

Oteplení na 
termočlánku[°C] 

Doba měření 

[s] 
č.1 č.2 č.3 č.4 č.1 č.2 č.3 č.4 

0,00000 0,00092 0,00069 NaN NaN 23,13463 17,45942 NaN NaN 

60,02631 0,00084 0,00069 NaN NaN 21,25052 17,45942 NaN NaN 

120,07266 0,00076 0,00076 NaN NaN 19,35882 19,35882 NaN NaN 

180,10898 0,00076 0,00069 NaN NaN 19,35882 17,45942 NaN NaN 

240,18537 0,00069 0,00061 NaN NaN 17,45942 15,55221 NaN NaN 

300,21168 0,00069 0,00076 NaN NaN 17,45942 19,35882 NaN NaN 

360,25803 0,00061 0,00046 NaN NaN 15,55221 11,71393 NaN NaN 

420,31438 0,00061 0,00061 NaN NaN 15,55221 15,55221 NaN NaN 

480,33068 0,00061 0,00053 NaN NaN 15,55221 13,63709 NaN NaN 

540,41708 0,00061 0,00053 NaN NaN 15,55221 13,63709 NaN NaN 

 

2Tabulka č.4.1 Naměřené a vypočtené hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

56    
 52 

5. ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo seznámit se s programovacím prostředím programu LabView, 

s metodami měření oteplení a v neposlední řadě vytvoření aplikace v programu LabView, která 
by automaticky změřila a vyhodnotila oteplení libovolného elektrického přístroje. 

V teoretické části této práce je  možné nalézt popis programu LabView, základní principy 
programování a popis důležitých funkcí. Zvládnutí a pochopení základních principů grafického 
programování je všeobecně poměrně snadné, avšak velké množství různých funkcí, které 
LabView má a fakt, že tento program neexistuje v české verzi, poměrně zhoršuje orientaci v něm. 
Také jsem se zde zabýval různými měřícími metodami oteplení.  S ohledem na zadání bylo 
v kapitole 3. nejpodrobněji popsáno měření oteplení s využitím termočlánků. Výhodou 
termočlánků je, že ovlivňují jen nepatrně teplotu zkoumaného tělesa a rychle reagují na změny 
teploty.  

Při tvorbě aplikace jsem vycházel z předpokladu, že pomocí měřící karty nejprve změřím 
napětí na termočláncích a po té pomocí vhodných funkcí , které LabView nabízí, získané hodnoty  
přepočtu na   teplotu a vytvořím grafy, hodnoty zapíšu do tabulky a textového souboru.  

Pro otestování funkčnosti vytvořené aplikace jsme použili nastavení funkce DAQ Assistant 
zmíněné v kapitole 4.3 (viz obrázky č.4.3, č.4.4) a dva termočlánky, které byly typu T. Naměřená 
data uvedená v této práci jsou z měření ochlazování elektrického přístroje. Před spuštěním měření 
jsme nastavili na čelním panelu aplikace dobu měření na 10 minut, počet měření na 10 a 
termočlánek č.1 a č.2 na typ T. 

Naměřené   termoelektrické   napětí  bylo  velice  nízké  a  pohybovalo  se  v  rozsahu od 
0,61*10-3 V do 0,92*10-3 V pro  první termočlánek  a  od 0,53*10-3 V do 0,69*10-3 V  pro druhý 
termočlánek (viz. Tabulka č.4.1). Při pohledu na obrázek č.4.10 vidíme měřením získanou 
závislost oteplení obou termočlánků na čase. U termočlánku 1 (černě vyznačený) je jasně patrný 
sestupný trend ochlazování elektrického přístroje. U termočlánku 2 (červeně vyznačený) byly 
naměřeny tři hodnoty s vzestupným trendem. Tato chyba měření byla pravděpodobně způsobena 
méně kvalitním propojovacím kabelem mezi termočlánkem a měřící kartou.  Jelikož 
termoelektrické napětí se pohybuje řádově v milivoltech, je nutné potlačit rušivé vlivy, kterými 
mohou být elektrické, magnetické a elektromagnetické pole, různé parazitní kapacitní vazby nebo 
proudové parazitní smyčky. Na obrázku č.4.11 jsou charakteristiky termoelektrických článků. 
Tento graf slouží spíše jako informace o správnosti měření. Z grafu je zřejmá lineární závislost 
napětí na teplotě, jinými slovy nemůže být řeč o nelinearitě termočlánku, a proto není důvod se 
domnívat, že měření bylo nesprávné. 

Nejvhodnější způsob měření pomocí termočlánků by byl s použitím zesilovače, kterým 
bychom lépe odstranili nežádoucí šum a odpadlo by v některých situacích problematické měření 
velice malých hodnot napětí. V mém případě takový zesilovač nebyl k dispozici. Podle mých 
informací existují měřící karty vyráběné firmou NATIONAL INSTRUMENTS určené přímo pro 
termočlánky, které problém s šumem automaticky řeší. 
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