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Úvod

Systém ISES je dnes rozšířen po mnoha školách v České Republice a stal se již

víceméně synonymem pro počítačová měření ve školách. Je často využíván jako náhrada

osciloskopu, jako dokonalejší zapisovač, který uživateli umožní data i určitým způsobem

zpracovávat.

Cílem diplomové práce bylo rozšířit možnosti použití ISESu ve verzi ISES Professio-

nal po softwarové stránce, bez nutnosti dokoupit další hardware. Jako vývojový systém

bylo zvoleno prostředí LabVIEW. V průběhu řešení byly vytvořeny ovladače soupravy

ISES pro prostředí LabVIEW, několik konkrétních programů měřících se soupravou ISES

a návodný text, jak tyto programy používat při experimentech na střední škole. Vytvo-

řené ovladače a jejich dokumentace, programy i texty jsou původním dílem autora na

základě vlastních i cizích zkušeností s užitím soupravy ISES na střední škole a s použitím

materiálů uvedených v části Literatura. Všechny programy jsou volně šiřitelné a jsou

k dispozici na internetu.

LabVIEW je komerční produkt, určený pro průmyslová měření a automatizaci a jako

takový obsahuje knihovny s velkým množstvím funkcí pro snímání a zpracování signálů.

Zatímco ve světě je standardem, do průmyslových a laboratorních aplikací u nás Lab-

VIEW teprve nějaký čas proniká a ve školních aplikacích je zatím prakticky neznámou.

Pouze některé, specificky zaměřené školy prostředí LabVIEW vlastní a obvykle jej neumí

využívat. Tato práce využívá pouze zlomek z bohaté škály možností LabVIEW, i tak

však může značně rozšířit možnosti použití ISESu ve školách.

Protože záměrem byla co nejširší použitelnost vytvořených programů, bylo využito

i podpory měření na zvukové kartě, jako jednoduchém převodníku, který je zcela běžnou

součástí většiny PC i ve školách, narozdíl od systému ISES. Některé programy proto

využívají zvukovou kartu, případně oba převodníky.

Jako náznak budoucích možností spolupráce systémů ISES a LabVIEW byla expe-

rimentálně spuštěna i jedna on-line úloha na internetu. Tato úloha je volně přístupná
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Úvod 8

a umožňuje libovolnému uživateli (vybavenému pouze webovým prohlížečem) provádět

některá měření na vzdáleném hardwaru ISES.

První kapitola této práce obsahuje stručný přehled o tom, jaká je realita v oblasti

počítačových měření v českých školách a co znamenají systémy ISES a LabVIEW. Ob-

sahem druhé kapitoly je popis vytvořených ovladačových funkcí a jejich dokumentace.

Ve třetí kapitole jsou stručně popsány funkce jednotlivých programů ze sady ISESLab

a čtvrtá kapitola, popisuje některé experimenty, které lze s programy sady ISESLab

realizovat. Poslední, pátá kapitola obsahuje abstrakty a citace ze souvisejících článků,

které byly autorem publikovány.

V přílohách je detailně popsána tvorba jednoduchého programu v LabVIEW, který

měří se soupravou ISES, popis softwarové instalace ISESu, aby jej programy mohly

používat, manuály k jednotlivým programům a několik obecných rad, jak vytvořené

programy efektivně používat. Poslední dvě přílohy obsahují plná znění článků citovaných

v kapitole 5.

Smyslem této práce nebylo zkoumat možnosti prostředí LabVIEW, vlastnosti rychlé

Fourrierovy transformace nebo zákony akustiky, jak by se mohlo z některých částí na

první pohled zdát. Šlo především o možnost dát učitelům, kteří ve své výuce využívají

soupravu ISES, do ruky další nástroje, které obohatí jejich výuku, a případně je dále

inspirují.



Kapitola 1

Počítačem podporované

experimenty

Dnešní doba bývá často označována jako věk počítačů. Počítače skutečně najdeme

ve všech oblastech lidské činnosti a není divu, že je najdeme také ve školách. Ve fyzice

mají kromě standardního využití pro prezentaci výukových programů i speciální funkci

– počítač je možno používat jako velmi schopný měřicí přístroj.

1.1 Počítač jako měřicí přístroj

1.1.1 ADDA Převodník

Samotný počítač jako takový není schopen měřit žádnou analogovou fyzikální veli-

činu, všechny vstupy běžného počítače jsou připraveny pouze pro digitální signál. Schop-

nost měřit analogovou hodnotu napětí získá počítač, je-li doplněn AD převodníkovou

kartou. Taková zásuvná karta převádí přivedené vstupní napětí na digitální signál sro-

zumitelný počítači.

Pro hodiny fyziky ovšem pochopitelně nestačí pouze měřit napětí, ale je třeba ovlá-

dat i měření jiných fyzikálních veličin. Měření ostatních fyikálních veličin je realizováno

za pomoci čidel, která měřenou hledanou veličinu převádí na elektrické napětí, které pak

můžeme měřit za pomoci počítače s převodníkem. Tímto způsobem je možné měřit i ne-

elektrické veličiny jako jsou tlak nebo síla, je ovšem potřeba najít vhodnou „převodníÿ

součástku.

Použití počítače při měření může přinést výuce velké výhody a zefektivnění. Počítač
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1.1 Počítač jako měřicí přístroj 10

není pouhý měřicí přístroj, ale má mnoho dalších možností. V dobře vytvořeném pro-

středí tak můžeme například nejen analyzovat a odečítat změřená data, ale například

je i porovnávat s modelovanými hodnotami [1]. Podobně cenná může být i možnost

zpracování a vyhodnocení pohybu na videosekvenci.

1.1.2 Kompletní sady pro měření na počítačích

Bylo by velmi neekonomické, kdyby na každé škole vznikal zvláštní, unikátní software

pro měření na počítači a sada vlastních čidel. Z tohoto důvodu existují různé ucelené

systémy, které jsou školám dodávány jako komplet převodník – moduly – měřicí software.

Takových systémů existuje celá řada, Bílek ve své disertaci [2] popisuje 50 typů

souprav pro měření s počítačem. Realitou ovšem je, že většinu trhu v každé zemi obvykle

drží jedna nebo dvě firmy a ostatní systémy se vyskytují spíše výjimečně.

Například ve Velké Británii je na školách nejznámější systém LOGOTRON, v po-

slední verzi doplněný o velmi zajímavé a robustní grafické prostředí pro modelování

fyzikálních závislostí a budování vztahů mezi veličinami [3].

Dalším systémem pro měření podporovaná počítačem je souprava Cobra od němec-

kého výrobce Phywe. Od systému Coach nebo Logo se odlišuje strukturou softwaru –

systém nemá univerzální prostředí, ke každému typu měření je třeba použít zvláštní

program [4].

V Německu vznikla a je vyráběna i souprava Cassy (Computer Assisted Science Sys-

tem). Ovládací prostředí pro systém Windows je univerzální a podporuje i matematické

operace, modelování nebo analýzu signálů [5].

Instalace některé z variant souprav Cobra a Cassy najdeme nejen v laboratořích

v Německu, ale také například v Chorvatsku a Slovinsku. V těchto zemích také má

systém nezanedbatelnou podporu ve formě online databáze experimentů [6].

Velice rozšířený je holandský komplet Coach, který je významně zastoupen i ve

školách v České Republice. Také jeho software se od doby vzniku velmi výrazně vyvinul

a v současné době je dodáván s prostředím Coach 5 pro operační systém Windows.

Systém umožňuje standardní funkce jako jsou například fitování křivek nebo modelování.

S přechodem prostředí z DOSu na Windows byly přidány nové funkce, mezi jinými

i možnost vložení interaktivního videa do okna experimentu a jeho analýza [7].

V České Republice jsou školní fyzikální laboratoře obvykle vybaveny (pokud jsou

v nich počítače) buď některou verzí soupravy ISES nebo systémem Coach.
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1.1.3 Systém ISES

Školní experimentální systém ISES je souprava pro měření a řízení experimentů

ve fyzice, chemii a biologii ve spolupráci s počítačem. Systém pochází od českého výrobce

a je proto rozšířen především po České Republice. Soupravou ISES je vybaveno přes 400

základních a středních škol. Instalace ISESu dnes najdeme i ve vysokoškolském praktiku

a návody na měření se systémem se staly součástí popisu laboratorních přístrojů [8].

Souprava ISES se skládá z ADDA převodníku, který se instaluje do slotu ISA stol-

ního počítače PC, a ze sady modulů, což jsou vlastně samostatné přístroje jako volt-

metr, ampérmetr, siloměr, mikrofon nebo teploměr. K soupravě je možné získat i méně

standardní čidla jako jsou snímač polohy, tlakoměr, manometr, měřič kapacit, sonar,

pH-metr, konduktometr, snímač EKG, snímač srdečního tepu a podobně.

Propojení mezi převodníkem v PC a jednotlivými moduly zprostředkovává panel

ISES, na kterém jsou vyvedeny 4 analogové vstupy pro připojení modulů, další čtyři

připravené pouze na připojení vodičů a měření napětí, dále 2 analogové a 4 digitální

výstupy.

Ve verzi ISES Professional, kterou se zabývá tato práce, je systém schopen měřit

v jednom kanálu s vzorkovací frekvencí do 62,5 kHz. Měření ve více kanálech je reali-

zováno za pomoci multiplexeru na převodníkové kartě. Maximální hodnota vzorkovací

frekvence se potom dělí počtem kanálů, ve kterých probíhá měření. Analogový výstup

a operace s digitálními vstupy a výstupy pracují v pomalejších režimech. AD a DA

převod probíhá v 12bitovém režimu.

Jednou z charakteristických vlastností ISESu je schopnost autodetekce připojených

modulů. Cenou za tuto výhodu je nižší počet využitelných digitálních kanálů. Převodník

AX 5411h disponuje celkem osmi vstupními a osmi výstupními digitálními kanály. Šest

z osmi vstupních kanálů se využívá při detekci modulů, jeden při měření s modulem

„detektorÿ a jeden není zapojen a využit. Podobně z výstupních kanálů je na panel

vyvedena pouze polovina. Zbylé čtyři ovládají funkci druhého multiplexeru, který je

zabudován uvnitř panelu ISES a umožňuje detekci připojených modulů.

K soupravě se dodává ovládací program ISESWIN pro operační systém Windows.

S tímto softwarem lze soupravu používat jako osciloskop s pamětí, doplněný o některé

matematické (například derivování a integrování signálu, součet nebo součin několika

měřených signálů) a analytické funkce (několik typů regrese a podobně).

Součástí soupravy je sbírka základních 50 experimentů z fyziky, na kterou navazují

další sbírky z biologie a chemie a rozšíření z fyziky [9] [10].
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1.1.4 Současné trendy na středních a základních školách

Laboratoř vybavená počítači

Měření na počítačích vstoupilo pomalu do povědomí učitelů fyziky i ředitelů střed-

ních škol. Nezávisle na tom se zvýšila i finanční dostupnost počítačů využitelných pro

fyzikální měření. V současné době lze pozorovat, že ve školách se objevují i celé labora-

toře vybavené pracovními stanicemi se soupravou ISES nebo Coach. V takto vybavených

školách jsou měřeny vybrané laboratorní práce s počítači místo klasických přístrojů [11].

Použitím počítačů se výrazně zvyšují možnosti demonstrací i studentských labora-

torních prací a učitelé si práci s nimi obvykle chválí, a to i před kolegy. Důsledkem je,

že čím více škol takovou laboratoř instaluje, tím více dalších zájemců o laboratoř fyziky

vybavenou počítačovými experimentálními systémy se objevuje [12].

Laboratorní úlohy a jejich sbírky

Jakmile se systémy ISES, Coach a jim podobné dostaly na střední a vysoké školy,

začaly vznikat experimenty a laboratorní úlohy měřené s počítači. Na internetu nebo

na konferencích nalezneme celou řadu takových úloh, jak pro systém ISES [13], [14] tak

pro systém Coach [15].

Na internetu najdeme také databázi experimentů, obsahující katalogizované pokusy.

Uživatel tedy může vyhledávat vhodný pokus podle kategorie nebo za pomoci klíčových

slov. Jednotliví autoři mohou do databáze, po získání přístupových práv od autora, také

vkládat vlastní pokusy [16].

V prostředí škol vybavených laboratořemi s počítači vznikají nejen demonstrační

experimenty, ale i celé laboratorní úlohy. Tyto původní ucelené sbírky hotových labora-

torních úloh jsou nejprve určeny pro vnitřní účely školy, později ale bývají i vydávány

[17].

Dalším podobným fenoménem je vznik samostatných programů pro ovládání souprav

při experimentech, na které dodávané softwarové prostředí nestačí. Z toho důvodu mů-

žeme najít speciální aplikace na měření konkrétních úloh a také ovladače pro použití

souprav v jazycích Pascal nebo C [18].
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Internet a měření

Rozvoj internetu a jeho rozšíření do škol přidal počítačem podporovaným měřením

další rozměr. Použití internetu zaměřené na počítačem podporovaná měření se vyvíjelo

spolu s možnostmi celosvětové sítě až k současnému stavu, kdy jsou po internetu sdílena

nejen zadání úloh, případně jejich výsledky, ale dokonce i celé měřicí aparatury jako

takové.

Dodávaná prostředí zatím nemají zabudovánu přímou podporu sdílení experimentů

po internetu. Protože se ale stále častěji ozývá volání po této vlastnosti, lze očekávat,

že ji budou výrobci počítačový výukových laboratorních systémů ve svém softwaru brzy

nabízet [19].

Jiným i když ne zcela elegantním řešením sdílení experimentu je možnost „sdílení

plochyÿ nabízená programy Netmeeting nebo VNC a jim podobnými. V případě sdílení

plochy je vzdálenému uživateli poskytnuta kontrola nad spuštěnými programy [20].

Výrazně dokonalejším způsobem realizace vzdáleného měření (tzv. „virtuální labora-

tořeÿ) je využití webových technologií, kdy na straně serveru je připojen měřicí hardware

a spuštěny internetové stránky obsahující Java applety spolu s PHP. Na straně klienta

pak k měření stačí libovolný internetový prohlížeč. Tomuto přístupu je také ekvivalentní

technologie „vzdáleného paneluÿ podporovaná prostředím LabVIEW [21].

Komplexní internetová řešení

Logickým důsledkem popsaných faktů je, že vznikají webové servery, které kombinují

všechny možnosti internetu – tedy databázi experimentů, stáhnutelné soubory s parame-

try měření, vzorové soubory s měřenými daty pro srovnání i vzdálená měření. V České

Republice existuje takový server věnovaný systému ISES http://www.ises.info [21].

Na univerzitě v Amsterodamu běží projekt nazvaný „Virtuální praktikumÿ. Zámě-

rem projektu je mimo jiné zvýšit samostatnost studentů. Výsledky uvádí, že studenti

zapojení do vzdělávání v jeho rámci tráví s učiteli jen 70% běžné doby. Mezi aspekty

celého velkého projektu patří i možnost měřit (ať už vzdáleně nebo lokálně) se systémem

Coach, a případně naměřené hodnoty z experimentů zpracovávat [22].
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1.2 LabVIEW

LabVIEW je v České Republice zatím ještě ne obecně známé vývojové prostředí

vytvořené specificky pro potřeby měření a kontroly a automatizace procesů. Ve světě je

LabVIEW uznávaným standardem v průmyslu a vědeckých nebo vývojových laborato-

řích.

1.2.1 Vlastnosti prostředí LabVIEW

Z podmínek vzniku LabVIEW(měření a automatizace) vyplývá, že základní součástí

prostředí je zabudovaná podpora DAQ (Data Acquisition = získávání, měření dat),

ovládání měřicích přístrojů, analýzy měřených dat a jejich zobrazování včetně prezentace

na internetu. LabVIEW současně obsahuje také standardní funkce a procedury pro práci

se soubory, formátování řetězců, časování, synchronizaci podprocesů a další podobné

součásti jako běžné programovací jazyky.

Velkým rozdílem proti běžným programovacím jazykům je způsob tvorby programů.

LabVIEW bývá označováno jako grafické vývojové prostředí, což znamená, že progra-

mátor nepíše deklarace funkcí a řádky zdrojového kódu, ale propojuje v grafickém pro-

středí vstupní a výstupní terminály zástupných symbolů jednotlivých procedur (ikon).

Školenému a zkušenému programátorovi může tento přístup přijít poněkud těžkopádný,

výhodou je však jednoduchost takové tvorby programů pro začátečníka. LabVIEW na-

příklad automaticky ošetřuje vstupy a výstupy, aby nedocházelo k chybám při předávání

hodnot v různých datových typech. Uživatel ovšem má možnost do kontroly typů nebo

vstupních hodnot proměnných zasáhnout.

Pro zajištění konektivity s jinými systémy je v LabVIEW implementována také pod-

pora práce s dynamickými knihovnami a především podpora zdrojového kódu napsa-

ného v jazyce C nebo C++. Tak je možné v programech LabVIEW využívat například

funkční rutiny pro měření s hardwarem, který LabVIEW nepodporuje přímo. V něko-

lika posledních verzích také LabVIEW nabízí použití technologie ActiveX umožňující

propojení programů s externími aplikacemi, například výstup měřených dat přímo do

MS Excelu a podobně.

Samostatnou kapitolou je analýza měřených dat v LabVIEW. Zprostředkovávají ji

jednak bohaté knihovny funkcí obsahující matematické analytické metody mnoha typů,

jednak možnost implementace skriptů z prostředí MATLAB.
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1.2.2 Použití LabVIEW

Vědecké použití LabVIEW

Ve vědeckém světě je použití LabVIEW zcela běžné. Pro ilustraci uveďme například,

že při švýcarské laboratoři CERN existuje skupina vývojových pracovníků pracujících

s LabVIEW. Ti vytvářejí programy pro širokou škálu problémů od získávání přesného

času, přes kontrolu funkčnosti detekčních systémů, automatizaci měřicích procesů až po

ryze vědecké experimenty typu testování ultrasilných nesupravodivých magnetů [23].

Jiným příkladem je, že když v roce 1997 NASA monitorovala pozici a okolí Sojour-

ner Rovers ve vztahu k okolnímu povrchu, životním podmínkám okolí a všeobecným

zdravotním podmínkám, používala software LabVIEW [24]. NASA sponzorovala také

výzkum možností vzdáleného sdílení řízení a automatizace po síti [25].

Takových i jiných aplikací LabVIEW najdeme ve světě vědy a techniky nepřeberné

množství. Pro úplnost dodejme, že v průmyslových a vědeckých aplikacích se LabVIEW

využívá i v České Republice a že jeho využití zvažují i armádní experti [26].

Výrobce prostředí LabVIEW, americká firma National Instruments, na svých strán-

kách zřídila zvláštní doménu pro akademické potřeby http://www.ni.com/academic .

Po zaregistrování zde uživatel získá přístup do uživatelských diskuzí, k experimentům

jiných uživatelů a velkému množství dalších zdrojů.

LabVIEW ve vzdělávání

Pro svou uživatelskou jednoduchost a jasné strukturování programu je prostředí Lab-

VIEW velmi vhodné pro účely vzdělávání, například pro výuku algoritmizace, základů

robotiky nebo principů počítačových měření. K masovému nasazení ve školách ovšem

nedochází, především z důvodu velmi vysokých pořizovacích nákladů.

Ve školství proto najdeme LabVIEW pouze v sylabech přednášek z počítačových

měření a měřicích systémů na vysokých školách a univerzitách technického zaměření

[27]. Dále pak v diplomových pracích, které se zbývají modelováním nebo měřením [28]

a také ve výhledových studiích, kam vývoj v oblasti míří [29]. Tato situace se příliš neliší

ani ve školách v zahraničí.

Výjimku z tohoto trendu tvoří systém RoboLab [30]. RoboLab je klon LabVIEW

určený pro spolupráci se speciálními kostkami stavebnice LEGO, které umožňuje pro-

gramovat a řídit. Je zaměřen na „programátoryÿ od nejmladších až po značně pokročilé.
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Vzhledem k tomuto zaměření je také výrazně cenově dostupnější. Při práci se systémem

je možné pochopit a naučit se velké množství postupů od počátků algoritmizace až po

tvorbu vlastních automatizovaných robotů nebo měřicích zařízení. Použitý ikonografický

jazyk, principiálně i funkčně shodný s jazykem LabVIEW, je didakticky vynikající [32].

Používání RoboLabu ve školách v zahraničí je velmi běžné a objevuje se v příspěv-

cích zabývajících se touto oblastí vzdělávání (např. [31]), země střední Evropy ale v této

oblasti zaostávají. Do konce roku 2000 pracovalo v Česku stejně jako na Slovensku ve

školách 10 souprav RoboLab, v Maďarsku jich bylo 20. Naproti tomu ale jen v Moskev-

ských školách pracovalo zhruba tisíc souprav [33].

1.2.3 Propojení ISESu s LabVIEW

Z popsaných vlastností je zřejmé, že schopnosti zpracování signálů jsou v prostředí

LabVIEW výrazně bohatší než jaké nabízí originální software ISESWIN. Podaří-li se

nám využívat systém ISES v prostředí LabVIEW, rozšíříme velmi výrazně jeho možnosti.

Dalším velmi silným důvodem pro používání LabVIEW je konektivita, ať už ve formě

technologií ActiveX, nebo třeba jenom jednoduchého exportu dat do různých datových

formátů, se kterým má ISESWIN značné problémy. Použití ActiveX by umožnilo vkládat

objekty z programů měřících s ISESem do jiných aplikací, například autorských prostředí

nebo jazyků, a tak umocnit jejich účinnost při využití ve výuce [35].

Systém LabVIEW je ve světě standardem pro průmyslovou automatizaci a tento

trend se s příchodem zahraničních průmyslových společností dostává i k nám. Není

proto bezvýznamné, že se studenti naučí orientovat v aplikacích vytvořených v systému

LabVIEW, popřípadě je i sami vytvářet.

Přístup k systému ISES je mezi softwarem ISESWIN a programy vytvořenými pod

LabVIEW velmi rozdílný. ISESWIN je komplexní prostředí určené k měření s libovolným

modulem nebo moduly a k jejich následnému zpracování nebo demonstraci. Naproti

tomu programy vytvořené v LabVIEW jsou vlastně měřicími přístroji, kde k jednomu

typu měření náleží jeden program. Je samozřejmě možné pospojovat všechny vytvořené

aplikace pod jeden nadřazený program, který je bude interaktivně spouštět, takové řešení

by bylo ale nepřirozené a násilné.

Současně s touto prací vznikala nezávisle diplomová práce „Moderní měřicí systémyÿ

[34], která se také zabývá využitím ISESu v LabVIEW. Jejím výstupem je několik ex-

perimentálních úloh vytvořených v prostředí LabVIEW, které získávají data z modulů

soupravy ISES nebo ze sériových portů počítače.



Kapitola 2

Programátorská část

2.1 Terminologie používaná v LabVIEW

Procedury, funkce i celé programy se v LabVIEW nazývají virtuální přístroje (VI,

virtual instrument). Vůbec celá filozofie LabVIEW spočívá v pohledu na program jako

na přístroj, který má čelní panel s ovládacími prvky a ukazateli a uvnitř kterého jsou

nějakým způsobem zapojeny jednotlivé součástky. Proto má také každý VI dvě části –

čelní panel a blokové schéma.

Čelní panel

Čelní panel, v originálu „front panel,ÿ je skutečně ekvivalentem čelní desky fyzického

přístroje. Sem programátor umístí čidla a ovládací prvky podle potřeby konkrétního

přístroje. Obvykle čelní panel obsahuje přepínače rozsahů čidel, ručkové nebo digitální

indikátory, případně grafy a také, jako skutečný přístroj, vypínač. Aby se systém Lab-

VIEW prosadil mezi těmi, kteří pracují s reálnými přístroji, byl záměrně budován tak,

aby pokud si to programátor přeje, čelní panel virtuálního přístroje byl funkčně i graficky

skutečným ekvivalentem přístroje reálného.

Vzhledem k tomu, že se jedná o čelní panel přístroje, ale současně také obrazovku

počítačového programu, mohou mít ovládací a indikační prvky i jiné formy, jako jsou pří-

kazová dávka pro spouštění externího kódu s parametrem, řetězec pro pojmenování dat

v logovacím souboru, jméno externího konfiguračního souboru, RGB kód analyzované

barvy a prakticky i jakoukoli jinou myslitelnou formu.

17
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Uspořádání prvků na čelním panelu nemá a nemůže mít žádný vliv na funkci pro-

gramu s výjimkou chyb, kdy se prvky panelu překrývají a program například nelze

standardně ukončit kvůli neviditelnému vypínači.

Rozdílem proti reálnému přístroji je, že programátor má možnost definovat každému

prvku panelu, v jakém stavu se bude nacházet při spuštění přístroje, a dokonce je možné

i měnit polohy jednotlivých ovládacích prvků za chodu programu. Této možnosti je

pochopitelně třeba využívat uvážlivě, protože samovolně se měnící polohy ovládacích

prvků mohou působit velmi matoucím dojmem.

Blokové schéma

Ekvivalentem schématu zapojení součástek v reálném přístroji je ve virtuálním pří-

stroji LabVIEW tzv. blokové schéma, v originálu „block diagram.ÿ Každý subVI (v tomto

případě podprogram, procedura nebo funkce) je reprezentován ikonou, která má vstupní

a výstupní terminály. Předávání dat od jednoho VI druhému je realizováno propojením

tzv. drátkem.

Svou grafickou reprezentaci mají i ostatní prvky panelu, například ovládací a indi-

kační prvky jsou reprezentovány obdélníkovým terminálem. Ten se při provádění pro-

gramu chová jako zdroj signálu. Podobně cykly typu While nebo For jsou zobrazeny

jako rám. SubVI umístěné uvnitř rámu opakují svou činnost tak dlouho, než dojde ke

splnění ukončovací podmínky (While) nebo uplynutí předem definovaného počtu cyklů

(For).

K architektuře LabVIEW by mělo být ještě dodáno, že běh programu je řízen princi-

pem „data flow.ÿ Po startu se vždy okamžitě spustí všechny VI, které nepožadují žádné

vstupní hodnoty, nebo kterým byly všechny vstupní hodnoty již předány, a ostatní VI

čekají na předání chybějících parametrů. Posloupnost ikon na drátcích je tak současně

i posloupností, ve které budou jednotlivé podprogramy spouštěny. Zatímco u běžných

(například kancelářských) aplikací není data flow vždy optimálním řízením chodu pro-

gramu, při počítačových měřeních je prakticky nutností.

Uspořádání prvků v blokovém schématu přirozeně nemá vliv na vnější design pří-

stroje a uživatel se s blokovým schématem vůbec nesetká.
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Podprogramy v LabVIEW

Každému VI, který programátor vytvořil, je automaticky vytvořena ikona, kterou lze

v jednoduchém editoru změnit. Podobně lze zvolit, kolik terminálů bude ikona přijímat

a definovat jejich atributy (zda je zapojení povinné, doporučené nebo pouze dobrovolné).

Takto vytvořenou ikonu je možné vložit do schématu jiného programu a z hlavního VI

se stane podprogram. Nezapojené ovládací prvky budou při spouštění pracovat s defi-

novanou implicitní hodnotou, ostatní použijí předávané hodnoty.

U podprogramových VI (tzv. subVI) nehraje uspořádání čelního panelu žádnou roli,

protože je systém spouští pouze na pozadí a jejich obrazovku neukazuje. Mohli bychom

takové subVI přirovnat k integrovaným obvodům, které také obsahují větší množství

jednodušších prvků na malé ploše. U konkrétního subVI je ovšem také možné upřesnit, že

se při jeho spuštění panel zobrazí a program bude čekat na zadání a potvrzení vstupních

parametrů uživatelem.
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2.2 Ovladače ISESu pro LabVIEW

Jako každý hardware v počítači, i systém ISES vyžaduje pro svou činnost ovladače,

tj. soubor knihoven funkcí pro měření s tímto hardwarem. Podmínkou tvorby vlastních

aplikací bylo tedy nejprve vytvoření ovladačů systému ISES.

ISES Professional je, jak bylo popsáno výše, vybudován na převodníku AX 5411h.

Tvorba ovladačů ISESu spočívá v implementaci ovladače převodníku do vlastních struk-

tur, umožňujících kontrolu nad jeho nadstavbami.

Jak bývá zvykem při měření v LabVIEW s převodníkem, který není prostředím přímo

podporován, i pro převodník AX 5411h platí, že jeho ovladače mají dva stupně.

1. 32bitové knihovny Axiom pro C/C++

2. Ovladače LabVIEW - Nadstavba C/C++ knihoven Axiom

2.2.1 32bitové knihovny Axiom

Protože LabVIEW umí používat procedury a funkce z knihoven jazyka C, není nutné

ani ekonomické vytvářet celou strukturu ovladačů přímo v LabVIEW. Je ovšem třeba

nainstalovat a nakonfigurovat ovladače pro C/C++, které je možno stáhnout z inter-

netových stránek výrobce převodníku http://www.axiomtek.com.tw nebo ze stránek

podpory balíku ISESLab http://iseslab.wz.cz. Ovladači pro jazyk C/C++ jsou mí-

něny knihovny obsahující funkce a procedury pro ovládání převodníku a měření s ním.

Důsledkem tohoto přístupu je, že každý uživatel, který chce s aplikacemi pro ISES

naprogramovanými pod LabVIEW pracovat, musí na svůj systém knihovny Axiom na-

instalovat, podobně jako ke správné funkci grafické nebo zvukové karty je třeba nain-

stalovat příslušný ovladač. Doporučený postup instalace knihoven je popsán v příloze

B na konci práce. Vzhledem k několika chybám v instalačním programu je nutné tento

postup dodržet.

2.2.2 Ovladače pro LabVIEW

Ovladači pro LabVIEW je chápána sada ikon (vi) umožňujících používání vstupů

a výstupů zařízení, případně dalších funkcí.



2.2 Ovladače ISESu pro LabVIEW 21

LabVIEW ovladače převodníku AX 5411h

Vzhledem k tomu, že již existují ovladačové knihovny pro jazyk C/C++, bývá zvy-

kem, je ovladač pro LabVIEW sada ikon, které obsahují pouze terminály pro předávání

proměnných a vracení výstupních hodnot a pro zbytek práce je použito již naprogramo-

vaného kódu.

V LabVIEW existují dva druhy spouštění externího kódu. Za prvé je možné spouš-

tět funkce uložené v dynamických knihovnách (dynamic link library). Nevýhodou tohoto

způsobu volání externího kódu je podle dokumentace relativně pomalé spouštění tako-

výchto funkcí. [37]

Druhou možností je spouštění struktur, které LabVIEW označuje jako CIN (CIN =

Code Interface Node). Zjednodušeně řečeno se jedná o způsob spuštění zkompilovaného

úseku kódu naprogramovaného v jazyce C. Zajímavé na těchto strukturách je, že u nich

odpadá výše zmíněný problém. Jedná se o důsledek vnitřní architektury LabVIEW.

Pokud se v tomto externím kódu dále využívá dynamická knihovna, je její spuštění

bezproblémově rychlé.

Ke každému zařízení typu DAQ (Data Acquisition) je samozřejmé, že výrobce do-

dává knihovny ovladačů pro standardní programovací jazyky (obvykle Pascal, C/C++,

případně některá verze jazyku BASIC). Naproti tomu ovladače pro prostředí LabVIEW

a jemu podobné produkty je obvykle nutné dokoupit.

Pro převodník AX 5411h se jedná, tak jak je běžné, o sadu ikon obsahujících pouze

terminály pro vstup a výstup proměnných a uvnitř volání výše zmíněných CINů. Vý-

hodou je, že s minimálními prostředky na vývoj jsou vytvořeny ovladače pro systém

LabVIEW. Naproti tomu nevýhodou je, že tyto ovladačové funkce není možno ani mě-

nit, ani hlouběji pochopit jejich funkci, neboť se jedná o již zkompilované úseky kódu.

Vývoj LabVIEW ovladačů ISESu

V případě ISESu, tedy kompletu převodník – panel – čidla, je třeba, aby ovladač

uměl plně pracovat i s jinými možnostmi, než je pouhé měření napětí v daném kanálu

převodníku. Cílem je vlastní sada ikon, které budou schopny detekovat moduly připojené

k panelu ISES, budou umět měřit a využívat analogových a digitálních výstupů. Při mě-

ření v analogovém kanálu budou vracet hodnoty měřené fyzikální veličiny v příslušných

fyzikálních jednotkách, nikoli pouze napětí čtené převodníkem.
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V začátcích vývoje ovladačů jsme vycházeli z předpokladu, že převodník AX 5411h je

funkčně i konstrukčně stejný s převodníkem Advantech PCL 718/818. Pro tento převod-

ník byly v té době na internetu volně dostupné jak ovladače pro jazyk C, tak i ovladače

pro LabVIEW. Struktura byla podobná, jako je originální pro AX 5411h – knihovny

pro C a jejich LabVIEW nadstavba.

S těmito ovladači bylo možné bez problému měřit v pomalém režimu, kdy časování

řídí systém Windows. Podobně i digitální vstupy a výstupy fungovaly správně. První

verze ovladačů ISESu proto vznikla na základě ovladačů Advantech PCL 718/818, pro

které byly vytvořeny rutiny pro detekci modulů a převody jednotek.

Dalším stupněm při vývoji ovladačů byl požadavek implementace podpory měření

v některém z rychlých režimů DMA nebo INT a v této fázi nastal problém. K LabVIEW

ovladačům převodníku Advantech PCL 718/818 nebyla dostupná žádná dokumentace.

Nejprve jsme se domnívali, že pouze neumíme správně nakonfigurovat parametry před

spuštěním měření, a proto se nevrací žádné měřené hodnoty. Z tohoto důvodu byly

ovladače Advantech PCL 718/818 zakoupeny u dodavatele převodníků včetně manuálu

a sady příkladů.

Po nainstalování a prostudování ovladače se ukázalo, že převodník neměří ani při

správných vstupních parametrech a konfiguraci, a že nefungují ani originální příklady.

Analýzou možných zdrojů problému jsme dospěli k závěru, že náš vstupní předpoklad

(konstrukční shoda AX 5411h a Advantech PCL 718/818) je mylný.

Bylo nutné hledat alternativní řešení, o které se postaralo zjištění, že již i výrobce

Axiom nabízí na svých stránkách prodej LabVIEW ovladačů převodníků, která byla

následně u českého zastoupení zakoupena.

Se sadou ovladačů Axiom se podařilo měřit na převodníku za pomoci dodaných

vzorových příkladů v rychlém režimu DMA. Stejně tak i pomalé analogové a digitální

vstupy a výstupy se zdály být plně funkční. Druhá verze LabVIEW ovladačů ISESu

vznikla proto modifikací původní verze pro ikony Axiom.

V této fázi se vyskytl další problém – v režimu INT (využití systémových přerušení)

neprobíhalo měření vůbec. Vzhledem k tomu, že český prodejce softwaru Axiom nemá

s prostředím LabVIEW žádné zkušenosti a ze zákaznické podpory

http://www.axiomtek.com.tw jsme jako odpověď na emailový dotaz obdrželi pouze

automatickou odpověď ve smyslu: „Naše technické oddělení se vaším problémem bude

zabývat a neprodleně se vám ozve,ÿ bylo řešení tohoto problému odloženo na pozdější

dobu a nebylo ještě nalezeno. Naštěstí je ale INT měření možno nahradit měřením DMA,
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a tak se tento nedostatek navenek neprojeví.

Při složitějších pokusech s nově testovanými ovladači jsme zjistili další problém.

V některých měřeních čidla nefungovala tak, jak by měla, jejich měřicí rozsah byl velmi

malý. Tento nedostatek se projevoval pouze v pomalém režimu, při měření v režimu

DMA bylo vše v pořádku. Také při měření pomalu se měnících hodnot místo rychlejších

pulzů měřila čidla správně s plným rozsahem.

Jako zdroj této chyby byla identifikována nedostatečně rychlá činnost funkcí a pro-

cedur v ovladači. S původními ovladači Advantech jsme na testovací sestavě dosahovali

(při eliminaci časovací procedury) i v pomalém režimu měření vzorkovacích frekvencí

kolem 7 kHz. S procedurami ovladače Axiom klesla tato frekvence na zhruba 30 Hz,

čímž došlo u měřených hodnot k „ořezáníÿ špiček ve střídavých signálech (například

srdeční tep) a byly změřeny pouze hodnoty kolem střední hodnoty.

Řešením problému, které se nabízelo jako první, bylo používat pouze nutné procedury

a funkce z ovladačů Axiom a zbytek ponechat z ovladačů Advantech, ale takové řešení

by ale bylo velmi nepraktické. Každý uživatel by musel stahovat a konfigurovat dvě

sady knihoven pro C, přičemž každá instalace má svá specifika. Vzhledem k tomu, že se

předpokládá použití výsledků této práce na středních školách, kde učitelé nemají vždy

dostatečné jazykové zázemí ani zkušenosti s prací na počítačem a kde bývá problémem

i instalace jedné sady ovladačů, jsme takové řešení zamítli.

Jako poslední alternativa zůstala možnost kombinace využití LabVIEW ovladače

pro měření v rychlém režimu a tvorby vlastních ovladačových funkcí pro pomalá mě-

ření. Tento druh přístupu k převodníku je možné poměrně snadno realizovat pomocí

příkazu PORT (přímý zápis a čtení na konkrétní adrese v paměti), i když se nejedná

o programátorsky „čistýÿ postup. Cenou za jednoduchost je totiž neexistence jakékoli

kontroly nad procesy.

Třetí a finální verze ovladačů ISESu pro LabVIEW je, jak bylo popsáno, vytvořena

kombinovaným přístupem vlastních VI pro pomalý režim čtení a zápisu z a do kanálů

převodníku a LabVIEW nadstavbou Axiom knihoven C/C++ pro rychlá měření.
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2.2.3 Struktura ovladače

V prostředí LabVIEW je každý VI (procedura nebo funkce) reprezentována svojí

ikonou. Tyto ikony jsou obvykle uspořádány v paletových menu a jejich uspořádání

v submenu odpovídá hierarchii procedur. Základní menu ovladačových VI je na obrázku

2.1. Každá ikona reprezentuje jednu podskupinu ovladačových VI.

Obrázek 2.1: Hlavní menu ovladače

2.2.4 Základní VI ovladače

První ovladačová podskupina obsahuje obecné VI (obr. 2.2). Jsou tu základní funkce

na inicializaci převodníku, detekci modulů, ošetření chyb nebo převádění jednotek. Pro

běžného uživatele, který nemá záměr rozšiřovat ovladačovou knihovnu jako takovou,

jsou významné pouze ikony v prvním řádku.

Obrázek 2.2: Hlavní menu ovladače
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ISES Initialize.vi

Načte do paměti knihovny ovladačů převodníku. Použití tohoto VI musí povinně

předcházet každé aplikaci využívající systém ISES. Naopak by nemělo dojít k více-

násobnému paralelnímu spuštění. Při nedodržení je pravděpodobné, že systém nebude

pracovat správně, v horším případě dojde k havárii aplikace nebo výjimečně i operačního

systému.

vstupy Device No. číslo zařízení, pokud je v počítači jen jeden ISES, je

autodetekován

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

hAxDrvDll pointer na knihovny ovladače

error out klastr obsahující hlášení o chybách

ISES Terminate.vi

Uvolní knihovny ovladačů z paměti. Po spuštění tohoto VI nelze provádět žádná

další měření se systémem ISES, proto je důležité, aby byl spuštěn až na konci měřicího

cyklu. Při standardním toku programu je nemožné, aby byl spuštěn jakýkoli měřicí VI

po uvolnění ovladačů. Pokud je ale měřicí smyčka z nějakého důvodu větvena, pak může

dojít k této chybě a následně havárii aplikace.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy error out klastr obsahující hlášení o chybách

Detect.vi

Detekuje moduly připojené k panelu ISES. Detekce se provádí za použití druhého

multiplexeru umístěného přímo v panelu ISES. Čidla (moduly) jsou rozpoznávána podle

logických úrovní na šesti digitálních pinech nevyužitých pro přenos analogového signálu.

Vlastnosti čidel jsou získávány z definičního souboru module.map.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Compile logická hodnota určující, zda se VI nachází v přelo-

žené aplikaci nebo ve vývojovém prostředí

error in klastr obsahující hlášení o chybách
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výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Input

device list

pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotlivých

vstupních kanálech panelu

Output

device list

pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotlivých vý-

stupních kanálech panelu

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Convert Values.vi

Převede pole napětí změřených převodníkem za pomocí pole detekovaných vlastností

modulů na pole hodnot reálných fyzikálních veličin.

vstupy Converter value pole hodnot napětí z převodníku

Input device list pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotlivých

vstupních kanálech panelu

výstupy Real values pole převedených hodnot

Units pole jednotek příslušících měřeným veličinám

Zeroes Everywhere.vi

Na všechny digitální výstupy přivede hodnotu „lowÿ, na obou analogových výstupech

nastaví napětí na 0 V. Tento VI je vhodné použít před uvolněním ovladačů z paměti

a také pro úlohy umístěné na internetu, kde má význam v podmínce vázané na čas po-

slední akce uživatele, a chránit se tak například před případným poškozením připojeného

hardwaru dlouhodobým zatížením proudem.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách

ISES Error Handler.vi

Pokud ohlásí ovladač převodníku chybu, je informace o ní předána i s chybovým

hlášením a názvem zdroje chyby do chybového klastru (error cluster) LabVIEW. Pokud

najde systém v chybovém klastru hlášení o chybě, nebude žádný další VI spuštěn. Tento

VI slouží k interpretaci vnitřního kódu chyby používaného převodníkem na chybový

klastr
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vstupy error code kód chyby vrácený ovladačem převodníku AX 5411h

error

source

název aplikace pro předání případného chybového hlá-

šení dál

error in klastr obsahující hlášení o předchozích chybách

výstupy Error? logická hodnota, „highÿ v případě, že nastala chyba

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Port State Global.vi

Toto není standardní VI ve smyslu procedury nebo funkce. Jedná se o globální pro-

měnnou obsahující stavy všech portů.

Architektura převodníku AX 5411h je taková, že zápis na paměťovou adresu přiřa-

zenou digitálním portům změní hodnotu na výstupních kanálech, ale čtením ze stejné

adresy získáme hodnoty na vstupních kanálech. Neexistuje tedy způsob, jak zjistit sou-

časný stav výstupních kanálů. Protože je možné zapsat vždy pouze celý byte a nikoliv

konkrétní bit, je nutné udržovat aktuální stav výstupních portů v paměti a v případě,

že uživatel chce změnit pouze jediný bit, přepsat ostatní (neměněné) bity původními

hodnotami.

2.2.5 Digitální vstupy a výstupy

Skupina VI pro práci s digitálními porty obsahuje pět položek (obr 2.3). Tyto VI před

použitím nevyžadují žádnou konfiguraci, pouze inicializaci převodníku. Levý sloupec

ikon jsou VI pro zápis na digitální porty, VI v pravém sloupci obstarávají čtení.

Obrázek 2.3: VI pro digitální vstupy a výstupy
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DO Write Channel.vi

Zapíše logickou hodnotu na zvolený výstupní digitální kanál (K - N) panelu ISES.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Channel zvolený výstupní kanál K - N

Data logická hodnota

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách

DI Read Bit.vi

Přečte jeden bit na digitálním vstupu převodníku AX 5411h.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Digital Port No. číslo digitálního portu

Bit No. číslo bitu

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Status stav portu - logická hodnota

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Pozor: Na panel ISES nejsou žádné digitální vstupy vyvedeny. Jeden port převodníku

AX 5411h je plně využíván při detekci čidel, zbylé dva nejsou vyvedeny.

DI Read Byte.vi

Přečte byte z digitálního vstupu převodníku AX 5411h.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Digital Port No. číslo digitálního portu

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Status stav portu

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Pozor: Na panel ISES nejsou žádné digitální vstupy vyvedeny. Jeden port převodníku

AX 5411h je plně využíván při detekci čidel, zbylé dva nejsou zapojeny.
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DI Write Bit.vi

Zapíše jeden bit na digitální výstup převodníku AX 5411h.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Data logická hodnota k zápisu na port

Digital Port No. číslo digitálního portu

Bit No. číslo bitu

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Pozor: Na panel ISES jsou přivedeny pouze 4 bity z celého portu, další tři jsou využity

pro ovládání mutliplexeru při detekci čidel, jeden není zapojen.

DI Write Byte.vi

Zapíše data (byte) na digitální výstup převodníku AX 5411h.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Digital Port No. číslo digitálního portu

Data data k zápisu na port

Data Mask maska

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách

Pozor: Na panel ISES jsou přivedeny pouze 4 bity z celého portu, další tři jsou využity

pro ovládání multiplexeru při detekci čidel, jeden není zapojen.

2.2.6 Analogové vstupy a výstupy v pomalém režimu

V této skupině (obr. 2.4) se nachází VI, které umožňují jednoduchý přístup k analo-

govým kanálům převodníku. Horní dva řádky obsahují VI pro jednokanálové respektive

vícekanálové měření a jeho konfiguraci. Ve spodním řádku je VI pro výstup na analogový

kanál a speciální funkce na čtení z modulu detektor.
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Obrázek 2.4: VI pro pomalá měření

AI Config.vi

Zkonfiguruje zadaný kanál k měření. Pokud je předán seznam modulů, je rozsah

kanálu a přepočet nastaven podle typu čidla. V opačném případě bude měřicí procedura

vracet reálné hodnoty napětí na převodníku (0 - 5)V.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Input

Device List

pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotlivých

vstupních kanálech panelu

Channel kanál zvolený k měření

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Channel, Gain &

Info

klastr s parametry modulu

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AI One Point.vi

Změří na určeném nakonfigurovaném kanálu napětí a převede jej za pomoci předa-

ných parametrů o čidle na příslušnou fyzikální veličinu.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Channel, Gain &

Info

klastr s parametry modulu

error in klastr obsahující hlášení o chybách
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výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Value hodnota měřené veličiny

Unit jednotka měřené veličiny

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AI One Point Voltage.vi

Změří na určeném kanálu převodníku napětí.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Channel No. číslo kanálu převodníku

Gain Code zesílení podle [36]

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

AI Value napětí na měřeném kanálu

Binary binární hodnota na převodníku

error out klastr obsahující hlášení o chybách

MAI Config.vi

Zkonfiguruje kanály v zadaném rozsahu k měření. Měření je prováděno v několika po

sobě jdoucích sousedních kanálech. Pokud je předán seznam modulů, jsou rozsahy v ka-

nálech a přepočet nastaven podle typu čidla. V opačném případě bude měřicí procedura

vracet reálné hodnoty napětí na převodníku (0 - 5)V.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Input Device List pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotlivých

vstupních kanálech panelu

Starting Channel první kanál zvolený k měření

No. of Channels počet měřených kanálů

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

List & Config klastr s nastavením a parametry modulů

MAI Voltage In klastr s nastavením kanálů

error out klastr obsahující hlášení o chybách
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MAI One Point.vi

Změří v určených nakonfigurovaných kanálech napětí a převede je za pomoci předa-

ných parametrů o čidle na příslušné fyzikální veličiny.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

List & Config klastr s nastavením a parametry modulů

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Measured Values pole hodnot měřených veličin

Units pole jednotek měřených veličin

error out klastr obsahující hlášení o chybách

MAI One Point Voltage.vi

Změří v určených kanálech převodníku napětí a vrátí je jako binární a reálnou hod-

notu.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

MAI Voltage In klastr s nastavením kanálů

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

AI Voltages pole napětí v měřených kanálech

Binary Values pole binárních hodnot na převodníku

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AO One Point Voltage.vi

Zapíše na zvolený výstupní kanál (E - F) analogovou hodnotu napětí v rozsahu

(-5 – 5) V.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Voltage zapisované napětí

Channel výstupní kanál

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách
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Detector.vi

Tento VI se váže ke konkrétnímu čidlu – k detektoru. Modul detektor je specifický

tím, že využívá jeden digitální a jeden analogový vstup. Při použití vrátí stav na obou

sondách detektoru.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Channel kanál, kde je detektor zapojen

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Probe 1 logická hodnota - stav 1. sondy

Probe 2 logická hodnota - stav 2. sondy

error out klastr obsahující hlášení o chybách

2.2.7 Analogové vstupy v režimu DMA

Obrázek 2.5: VI pro měření v režimu DMA

AD - DMA Simple.vi

VI určený k jednoduchému změření dat v rychlém režimu. Po spuštění zkonfiguruje

a spustí měření v režimu DMA a změří balík dat dlouhý podle vstupních parametrů.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Input Device List pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotli-

vých vstupních kanálech panelu

DMA Parameters Klastr s parametry DMA režimu

error in klastr obsahující hlášení o chybách
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výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Measured

Waveforms

Změřená data v datovém formátu waveform

Measured Values 2D pole změřených dat

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AD - DMA Simple II.vi

VI určený k jednoduchému změření dat v rychlém režimu. Od předchozího se liší

tím, že vstupním parametrem není doba měření, ale počet vzorků na kanál.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

Input Device List pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotli-

vých vstupních kanálech panelu

DMA Parameters Klastr s parametry DMA režimu

Frequency Požadovaná měřicí frekvence

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

Measured

Waveforms

Změřená data v datovém formátu waveform

Measured Values 2D pole změřených dat

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AD - DMA Setup.vi

Připraví z požadovaných parametrů měření konfigurační klastr DMASTART nutný jako

vstupní parametr dalších VI.

vstupy Mode typ měření (1 průchod / cyklicky)

No. of Conversions počet snímaných vzorků

Divider 1 nastavení 1. děliče

Divider 2 nastavení 2. děliče

Start Channel první snímaný kanál

Stop Channel poslední snímaný kanál

Gain Code zesílení podle [36]

Trigger source nastavení triggeru (externí / interní)
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výstupy DMASTART klastr obsahující parametry DMA měření

No. of Conversions počet snímaných vzorků

No. of channels počet kanálů

AD - DMA Setup II.vi

Vytvoří ze zadaných parametrů měření konfigurační klastr DMASTART. Proti AD -

DMA Setup.vi se liší přirozenějšími vstupními hodnotami, které je nutné před vy-

tvořením konfiguračního klastru převést na veličiny požadované převodníkem. Konverzi

zajišťuje také tento VI.

vstupy Time doba měření

Required

Frequency

počet snímaných vzorků

Start Channel první snímaný kanál

Stop Channel poslední snímaný kanál

Gain Code zesílení podle [36]

výstupy DMASTART klastr obsahující parametry DMA měření

No. of Conversions počet snímaných vzorků

No. of channels počet kanálů

AD - DMA Convert Data.vi

Převede dvojrozměrné pole hodnot měřených napětí na jednorozměrné pole obsahu-

jící proměnné typu waveform škálované v jednotkách skutečně měřených veličin.

vstupy Measured Values 2D pole změřených dat

Start Time čas na začátku měření

DMASTART klastr obsahující parametry DMA měření

Input Device List pole klastrů s vlastnostmi modulů v jednotli-

vých vstupních kanálech panelu

No. of Samples klastr počet vzorků v jednom kanálu

výstupy Measured

Waveforms

Změřená data v datovém formátu waveform

Units Pole jednotek příslušejících k jednotlivým ka-

nálům
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1DTo2D.vi

Převede data ze surových hodnot na 2D pole hodnot napětí.

vstupy Column Počet měřených kanálů

Input Array Vstupní pole surových dat

výstupy Temp Array Dočasné pole se zbytkem dat při převodu

Output Array 2D pole reálných výstupních hodnot

AD - DMA Start.vi

Spustí měření v režimu DMA podle požadovaných parametrů předaných v klastru

DMASTART.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

DMASTART klastr obsahující parametry DMA měření

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

DMASTART’ klastr obsahující parametry DMA měření

Start Time čas na začátku měření

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AD(DMA) Start

Status

logická hodnota udávající, zda se start zdařil

AD - DMA Status.vi

Vrátí počet dosud nevyčtených vzorků.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

DMASTART’ klastr obsahující parametry DMA měření

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy dwCurCount počet dosud nevyčtených vzorků

wActBuf pointer na aktivní buffer

error out klastr obsahující hlášení o chybách
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AD - DMA Data.vi

Vyčte data z neaktivního bufferu a vrátí je ve formě pole surových hodnot fRealBuf.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

DMASTART’ klastr obsahující parametry DMA měření

error in klastr obsahující hlášení o chybách

výstupy fRealBuf pole surových hodnot

error out klastr obsahující hlášení o chybách

AD - DMA Stop.vi

Ukončí měření v režimu DMA a uvolní paměťové prostředky.

vstupy DrvCfg klastr obsahující nastavení karty

DMASTART’ klastr obsahující parametry DMA měření

error in klastr obsahující hlášení o chybách

AD(DMA) Start

Status

logická hodnota, zda se start zdařil

výstupy DrvCfg Out klastr obsahující nastavení karty

error out klastr obsahující hlášení o chybách

2.2.8 Použití ovladačových VI

Nejjednodušší akcí, kterou lze se systémem ISES realizovat, je použití digitálních

kanálů. K přečtení stavu na digitálních vstupech převodníku stačí spuštění funkce DI

ReadBit.vi pro přečtení konkrétního bitu (kanálu), případně DI Read Byte.vi pro

přečtení všech najednou. Funkce vyžadují pouze přivedení klastru DrvCfg generovaného

při inicializaci. Podobně fungují funkce DI WriteBit.vi a DI WriteByte.vi pro zápis

na digitální porty.

Podobně jednoduché je i použití analogových výstupních kanálů. Opět stačí jedna

funkce – AO One Point Voltage.vi, která vyžaduje pouze určení výstupního kanálu

a klastr DrvCfg.

Při měření v jednoduchém režimu je třeba více kroků. Jeho realizace je naznačena ve

vývojovém diagramu na obrázku 2.6 vlevo. Po inicializaci následuje (není vyžadována

ale je doporučena) detekce připojených modulů použitím Detect.vi. Dalším krokem
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je konfigurace měření funkcí AI Config.vi, případně MAI Config.vi pro měření ve

více kanálech, které je předán seznam detekovaných modulů a číslo zvoleného měřicího

kanálu. Samotný stav převodníku se přečte funkcí (M)AI One Point.vi. Tu je možné

umístit do cyklu a její provádění opakovat. Po ukončení měření je ještě provedeno ukon-

čení funkcí ISES Terminate.vi.

Programátorsky nejnáročnější je měření v režimu DMA. Jeho vývojový diagram je

v pravém sloupci obrázku 2.6. Před vlastním spuštěním je nutné zjistit počet vzorků,

které se mají změřit. Převodník měří do kruhového bufferu o maximální velikosti 216

vzorků. Požadovaný počet vzorků vydělíme velikostí inicializovaného bufferu a vynáso-

bíme dvěma, protože z bufferu se vzorky vyčítají vždy nadvakrát. Tak získáme počet

vyčítání, která je třeba realizovat, ve vývojovém diagramu je tato hodnota označena C.

Velikost poloviny bufferu (počet najednou vyčtených vzorků) je označen N.

Požadované parametry (frekvenci, počet kanálů a délku měření) předáme konfigu-

rační funkci a spustíme měření funkcí AD - DMA Start.vi. Od startu je třeba kont-

rolovat stav bufferu funkcí AD - DMA Status.vi a pokud počet nevyčtených vzorků

překročí velikost poloviny bufferu, vyčteme vzorky funkcí AD - DMA Data.vi a pře-

vedeme funkcí 1Dto2D.vi. Vyčtení bufferu provedeme C-krát, tedy tolikrát abychom

získali minimálně požadovaný počet vzorků. Poté ukončíme měření funkcí AD - DMA

Stop.vi a data převedeme z napětí na hodnoty veličin funkcí AD - DMA Convert

Data.vi. Samozřejmostí je před ukončením programu zakončení použitím funkce ISES

Terminate.vi. Pro lepší pochopení procedury měření v režimu DMA je doporučeno

otevřít a prostudovat funkci AD - DMA Simple.vi.

Podrobná realizace programu pro jednoduché měření v pomalém režimu pro úplné

začátečníky je popsána v příloze A.

Několik programátorských rad

Na závěr kapitoly o ovladačích systému ISES pod LabVIEW uvádíme několik zásad

které je třeba dodržovat při programování.:

1. Předtím, než začne jakékoli měření, je nutné provést inicializaci převodníku a na-

čtení knihoven spuštěním ISES Initialize.vi.

2. Pokud mají být měřené údaje vraceny ve fyzikálních jednotkách příslušících mě-

řeným veličinám, je nutné nejprve detekovat připojené moduly a jejich seznam

předat měřicí VI.
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3. Spuštění ovladačových VI by mělo probíhat v jedné linii za sebou. Vedení klastrů

DrvCfg a Error In/Out by nemělo být větveno, pokud pro to nejsou výjimečné

důvody. V takovém případě je nutné zajistit, aby nedošlo k žádnému externímu

přístupu k převodníku ve chvíli, kdy je aktivní režim DMA.

4. Inicializační VI nesmí být spuštěna paralelně dvakrát nebo vícekrát. Pokud se

v programu vyskytuje vícekrát, což je celkem běžné, je nutné zařídit, aby byla

první linie uzavřena použitím ISES Terminate.vi dříve, než dojde k druhému

spuštění. Není-li možné toho dosáhnout návazností VI při chodu programu, mělo

by být použito synchronizačních metod jako jsou semafory a podobně.

5. Před ukončením chodu programu, ve kterém byl převodník inicializován, musí být

knihovny ovladačů z paměti uvolněny a spuštěné operace ukončeny provedením

ISES Terminate.vi.
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Obrázek 2.6: Meření v pomalém režimu (vlevo) a měření v režimu DMA (vpravo)



Kapitola 3

Balík nástrojů ISESLab

Za pomoci ovladačů systému ISES pro LabVIEW bylo vytvořeno několik univerzál-

ních a několik speciálních aplikací využívajících možností LabVIEW pro zpracování dat

naměřených soupravou ISES. Tuto sadu programů jsme nazvali ISESLab.

Snažili jsme se, aby programy byly co nejpoužitelnější, proto byla mimo podpory

ISESu implementována do některých programů i podpora zvukové karty - nejběžnějšího

převodníku na PC. Tyto programy Lze tedy používat i bez vlastnictví ISESu. Měření

se zvukovou kartou a počítačem lze provádět i za použití jiných programů [38], které

ale obvykle nefungují s moderními typy zvukových karet. Programy sady ISESLab se

s tímto problémem zatím nesetkaly.

3.1 Instalace podpůrného software

Programy vytvořené v prostředí LabVIEW pro měření se systémem ISES vyžadují

pro svůj správný chod instalaci podpůrného softwaru. Jde o knihovny ovladačů převod-

níku Axiom, bez kterých nelze provádět žádná měření s ISESem (blíže viz strana 20).

Dále je to podpora aplikací vytvořených v LabVIEW a nakonec ISES Installer, který

počítač připraví pro správnou práci všech programů.

3.1.1 LabVIEW Run-Time Engine

Jak již bylo zmíněno, prostředí LabVIEW je finančně velmi nákladné a nedá se

předpokládat, že by si jej střední školy, s výjimkou speciálně zaměřených, mohly dovolit

zakoupit. Programy pro systém ISES by tak nebylo ve školách možné používat, a proto

41
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jsme hledali řešení, jak zajistit, aby programy byly zkompilovány do tvaru, který lze

spustit i na počítači bez instalovaného LabVIEW. Takovou kompilaci umožňuje doplněk

prostředí nazvaný Application Builder, který ze zdrojových programů vytvoří aplikace

ve spustitelném tvaru typu *.exe.

Aplikace vytvořené popsaným způsobem nejsou skutečně samostatnými programy.

Pro svou funkci potřebují podporu ve formě LabVIEW Run-Time Engine. Teprve po

jeho instalaci je systém Windows schopen spouštět programy *.exe přeložené v Ap-

plication Builderu prostředí LabVIEW. Podobně i prohlížení nebo řízení experimentů

běžících online na internetu vyžaduje instalaci LabVIEW Run-Time Engine.

LabVIEW Run-Time Engine je k nalezení na stránkách firmy National Instruments

http://www.ni.com v sekci LabVIEW/downloads nebo na stránkách podpory balíku

ISESLab – http://iseslab.wz.cz.

3.1.2 Knihovny Axiom

Soubor s ovladači převodníku Axiom vyžadovanými v LabVIEW lze stáhnout ze strá-

nek výrobce převodníku http://www.axiomtek.com.tw nebo podpory balíku ISESLab

– http://iseslab.wz.cz. Jeho název je as59020.zip.

Stažený instalační program knihoven ovladače pro Windows 9X má několik chyb.

Návod jak se vyhnout problémům při instalaci je popsán v příloze B na konci práce.

3.1.3 ISESLab installer

Po instalaci ovladačových knihoven a LabVIEW Run-Time Engine je nutné otestovat

rychlost počítače a nastavit ještě jednou parametry karty, tentokrát již pro programy

sady ISESLab. To zajistí program ISESLabI.exe, který lze stáhnout ze stránek podpory

ISESLab.

Po spuštění programu je třeba nastavit ještě jednou hodnoty IRQ a DMA, tak jako

u knihoven Axiom. Po kliknutí na tlačítko TESTPANEL lze ověřit, že čidla i výstupní

kanály pracují, a to nejlépe asi tak, že se výstupní kanál propojí s jedním vstupním.

Řízením napětí na vstupním kanálu bude ověřeno současně, zda funguje výstupní kanál,

i jestli převodník měří.

Pokud měření pomocí testovacího panelu funguje, je souprava ISES připravena pro

práci s programy sady ISESLab.
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3.2 Součásti balíku ISESLab

3.2.1 GamaBeta

Program GamaBeta je jednoduchou aplikací pro zobrazení pulzů měřených Geiger-

Müllerovým detektorem soupravy GamaBeta, která byla před časem zakoupena většinou

středních škol.

S původním vybavením, které se k soupravě GamaBeta dodává, lze oznamovat prů-

chody částic buď akusticky, nebo je předávat čítači. Oba způsoby mohou být pro práci

se třídou nepraktické. Pokud vývod Geiger-Müllerova detektoru přivedeme na voltmetr

ISES, bude program zachycovat každý pulz (a tedy průchod částice) do grafu. Současně

je i vyhodnocována četnost pulzů za zvolenou jednotku času.

Z takto zobrazeného grafu je jasně zřetelné, že pulzy nepřichází pravidelně, ale ná-

hodně. Jejich četnost naproti tomu zůstává takřka konstantní. Učitel má na něm možnost

dobře demonstrovat, jak vypadají ve fyzice náhodné jevy, a jakou roli může pro fyziku

hrát statistika.

3.2.2 Harmonická Analýza

Harmonická Analýza je komplexní nástroj pro analýzu frekvenčního spektra libovol-

ného změřeného signálu a jeho jednoduchou úpravu. Jedná se o nejrozsáhlejší program

sady ISESLab.

Program umožňuje sejmout signál jak z ISESu, tak ze zvukové karty. Při spuštění

na počítači, kde není ISES nainstalován, ohlásí program chybu (nenalezena dynamická

knihovna), ale pokračuje bez problému v činnosti. Pouze při pokusu o vyčítání z ne-

existujícího převodníku může dojít k pádu aplikace.

Po změření a úpravě signálu je možné změřená data a jejich analýzu uložit pro

pozdější práci nebo exportovat do textového formátu, aby mohla být zpracována a pre-

zentována v libovolném jiném programu.

Nemožnost analyzovat spektrum frekvencí přímo v softwaru ISESWin ani v žádném

jiném běžně dostupném programu byla podle konzultací s učiteli nejcitelnějším nedo-

statkem soupravy ISES. Program Harmonická Analýza tuto mezeru zaplňuje.
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3.2.3 Ladička

Program Ladička čte ze zvoleného nahrávacího zařízení zvukové karty počítače

vstupní signál a vyhodnocuje v něm základní tón. Na jeho základě pak určí, kterému

tónu v temperovaném ladění změřená frekvence odpovídá. Na monitoru se objeví jak

změřená frekvence, tak zjištěný tón. Analogová ručička ukazuje, jak přesně se tón sho-

duje. V programu je možné změnit základní tón a jeho frekvenci podle potřeby.

Při výkladu o akustice se může stát, že učitel začne se studenty rozebírat i oblasti,

jako je ladění hudebních nástrojů, po fyzikální stránce. Pro ověření sestavené hypotézy

pak lze použít právě tento program.

3.2.4 Padostroj

Je jednoúčelová aplikace k měření gravitačního zrychlení. Optickou závorou systému

ISES pustíme „hřebenÿ se známou roztečí zubů. Padající hřeben několikrát přeruší pa-

prsek procházející mezi fotodiodou a tranzistorem. Tak získáme sadu hodnot odpovída-

jících průchodům jednotlivých zubů. Pokud proložíme těmito naměřenými hodnotami

polynom druhého stupně, jeho koeficienty mají význam 1
2g a v0 (při zanedbání odporu

vzduchu). Program Padostroj automaticky provádí měření a popsanou analýzu.

3.2.5 Zvukový Analyzér

Aplikace Zvukový Analyzér nabízí zpracování zvukového nebo jiného periodického

signálu změřeného na zvukové kartě v on-line režimu (v reálném čase). Můžeme tedy

sledovat například pokles frekvence při dostatečně výrazném Dopplerově jevu.

V průběhu měření je samozřejmě možné běh analýzy zastavit, odečíst zajímavá data

a případně je exportovat. Program je také možné používat jako osciloskop měřící na

vstupu zvukové karty.

3.2.6 Syntéza

Program Syntéza vytvoří akustický signál a přehraje jej na výstup zvukové karty.

Uživatel má možnost zvolit základní frekvenci a potom poměr mezi amplitudami zá-

kladní a sedmi vyšších harmonických frekvencí. U každé z nich lze nastavit také počá-

teční fázi. Je zajímavé zkoumat, jak se jednotlivé tóny liší a co je a není lidské ucho

schopno rozpoznat.
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3.2.7 Voltampérová charakteristika

Jednoduchá aplikace určená ke změření voltampérové charakteristiky libovolného

prvku (v rámci rozsahu čidel soupravy ISES).

3.3 Internetová úloha

Občas se může učiteli při výkladu stát, že by studentům chtěl ukázat experiment, ke

kterému nemá potřebné vybavení. Na výběr pak obvykle má pouze literaturu a fotogra-

fie, v lepším případě i filmovou dokumentaci. S rozvojem internetu se ale objevuje nová

možnost – pracoviště, které aparaturu má, ji poskytne na internetu veřejnosti k dispozici.

Protože LabVIEW obsahuje podporu pro prezentaci experimentů na internetu, zpro-

voznili jsme jednu takovou úlohu v naší laboratoři. Jedná se hlavně o demonstraci mož-

ností moderních systémů. Z tohoto důvodu není prezentována žádná složitá aparatura

s náročným pokusem, ale tři jednoduché úlohy:

1. Kmitání pružiny – Na pružině je zavěšeno závaží, pod kterým je umístěna cívka

s jádrem. Do cívky jsou pouštěny proudové pulzy vytvářející magnetické pole,

které rozkmitává železné závaží. Uživatel na grafu vidí kmity pružiny a má mož-

nost ovládat frekvenci a fázi budících pulzů. Výsledky svého počínání může také,

s jistým zpožděním, kontrolovat pomocí záběrů webové kamery v okně pod expe-

rimentem.

2. Vzdálené řízení – Posuvníkem v okně lze řídit napětí na žárovce. Smyslem je

především prolomení psychologické bariéry, kdy uživatel není schopen uvěřit, že

jeho akce skutečně fyzicky něco způsobuje na straně serveru. Prostá rozsvícená

žárovka v okně webové kamery experimentu tuto představu velmi rychle bourá

a až překvapivě uživatele ohromuje.

3. VA Charakteristika – Na ISESu v laboratoři je připojen ampérmetr a voltmetr.

K těmto měřidlům a řídicímu kanálu je zapojena polovodičová dioda, jejíž voltam-

pérovou charakteristiku má uživatel možnost proměřit. Ovládání napětí na diodě

se řídí posuvníkem pod grafem.

Popisované úlohy lze nalézt na stránkách http://iseslab.wz.cz v sekci „On-line

měření.ÿ Pro řízení lze použít libovolný webový prohlížeč. Na počítači je nutné mít
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nainstalovaný LabVIEW Run-Time Engine. Pokud tomu tak není, prohlížeč obvykle

sám po připojení na stránky nabídne uživateli jeho instalaci.

Vzdáleně může experiment současně řídit pouze jeden uživatel a další čtyři jej mo-

hou sledovat. O možnost řídit experiment je třeba požádat v kontextovém menu, a to

kliknutím pravého tlačítka myši na okno experimentu a zvolením vhodné položky. Další

uživatelé, kteří požádají o řízení, se automaticky řadí do fronty a čekají, než předcho-

zímu uživateli vyprší přidělený čas. Pokud je uživatel připojen sám, nijak časově omezen

není.

Při vzdáleném ovládání experimentů nemusí uživatel mít obavy o bezpečnost. V prů-

běhu měření vidí stav pracoviště v okně webové kamery. Dále se vždy, když změní typ

úlohy, předchozí úloha ukončí a všechny aktivní části vypnou. V případě odchodu ze

stránek při zapnutém měření, server počká pět minut od poslední akce a následně vy-

nuluje všechna řídicí napětí, aby nedošlo k poškození nebo požáru.



Kapitola 4

Středoškolské použití ISESLabu

Tato kapitola obsahuje návodný text, jak by mohly vypadat hodiny fyziky, ve kterých

jsou používány vytvořené programy. Každý učitel má pochopitelně svůj styl výuky,

přesto věříme, že by zde uvedené postupy mohly zaujmout a inspirovat.

4.1 Hrátky se zvukem

Ke zkoumání akustických jevů jsou přímo určeny programy Zvukový analyzér,

Syntéza a Ladička. Program Harmonická Analýza je komplexnější a také obsahuje

podporu pro demonstrace a měření v akustice. Všechny grafy uvedené v této kapitole

byly změřeny, analyzovány a exportovány v programech sady ISESLab.

Co, proč a jak měřit

Když se studenti ve druhém ročníku gymnázia učí o kmitech a vlnách, je jim sdě-

leno, že zvuk je příkladem podélného mechanického vlnění a to často pouze s obrázky

z učebnice bez nějaké demonstrace.

Pokud chce učitel studentům ukázat, jak zvuk vypadá, může zvolit osciloskop s při-

pojeným mikrofonem (případně se zesilovačem), ISES s jeho modulem mikrofon nebo

nějaký freewarový program, počítač s mikrofonem a zvukovou kartou. S programy sady

ISESLab je taková demonstrace také možná – buď se zvukovou kartou v programu

Zvukový Analyzér, a nebo s ISESem v programu Harmonická Analýza. Pro první

demonstraci je patrně názornější program Zvukový Analyzér, protože studenti vidí

„jak zvuk běžíÿ, zatímco ve druhém případě je vidět pouze staticky naměřená křivka.

47
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Při pokusu je vhodné stáhnout zesílení u frekvenční analýzy na 0 („aby graf nerušilÿ)

a nastavit délku zobrazované oblasti v horním okně (osciloskopu) na zhruba 50 – 100 ms.

V tuto chvíli musí učitel sám uvážit, zda v konkrétní třídě bude spíše přínosem,

pokud rozebere, jak se zvuk dostane na monitor počítače, nebo by naopak pouze rozptýlil

pozornost.

Obrázek 4.1: Časový diagram tónu

Obrázek 4.2: Časový diagram šumu

Studentům demonstrujeme několik různých zvuků (řeč, dlouhá znělá slabika, sy-

kavka, šum, . . . ). Pokud máme dobře nastaveny parametry zobrazení, brzy sami odhalí,

že zatímco u samohlásky najdeme delší úseky, které se pravidelně (periodicky) opakují,

šum je nepravidelný. Příklady takových průběhů najdeme na obrázcích 4.1 (samohláska

a) a 4.2 (mikrotenový sáček). Pozorování se shoduje s definicí v jejich učebnici [39].

Dále můžeme nechat různé studenty, aby několik z nich vyslovilo například konkrétní

samohlásku a potom aby pozorovali, co záznamy různých hlasů spojuje a rozlišuje. Při

dobrém pozorování, podobných hlasech a dostatku času, by studenti mohli dojít k tomu,

že časové průběhy signálů se co do tvaru odlišují, ale jisté prvky zůstávají zachovány.

Ze zkušenosti se ukazuje, že nejlépe vychází samohlásky i a u, které vypadají velmi

podobně u velké skupiny lidí. Je tomu patrně proto, že jsou složeny pouze z malého

počtu harmonických frekvencí.
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Přirozenou otázkou v této situaci je, jak klasifikovat rozdíly, tedy jak exaktně vy-

jádřit, v čem se průběhy signálů liší. Teoretický základ k odpovědi získávají studenti

o několik hodin později, kdy je jim řečeno, že: „Výška zvuku je určena jeho frekvencí.

U jednoduchých tónů s harmonickým průběhem určuje frekvence absolutní výšku tónu.

Složené tóny jsou výsledkem superpozice většího počtu jednoduchých tónů a jejich frek-

vence jsou násobky základního tónu.ÿ [39] Takové sdělení je obtížně představitelné a vy-

žaduje, pokud nám na něj zbývá čas, experimentální ověření.

K demonstraci budeme potřebovat nástroj, který umožní měřit jednotlivé frekvenční

složky signálu (například programy Harmonická Analýza nebo Zvukový Analyzér).

Tyto programy určují diskrétní spektrum frekvencí metodou rychlé Fourrierovy trans-

formace. O této matematicky náročné metodě není z didaktických důvodů vhodné hovo-

řit, je lépe dívat se na program jako na „detektor frekvencí,ÿ černou skříňku se známou

funkcí.

Obrázek 4.3: Tón ladičky

Obrázek 4.4: Analýza tónu ladičky

O tom, že zvolený program skutečně měří frekvenci přesvědčíme studenty například

jednoduchým pokusem s ladičkou. Při hodině se obvykle dozvědí, že ladička vydává

tón s téměř harmonickým průběhem. Změříme tedy záznam z ladičky a porovnáme

jej opticky se sinusoidou. Pokud používáme program Harmonická Analýza, můžeme
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v jednom z oken záznamů ponechat naměřený signál a do druhého okna vytvořit čistý

sinusový signál. Vytvoření provedeme tak, že nejprve zvolíme z hlavního menu položku

upravit a poté klepneme na tlačítko vytvořit. Při vytváření je vhodné zvolit stejnou

nosnou frekvenci, s jakou jsme měřili zvuk ladičky a také stejnou frekvenci signálu. Ve

spodním okně programu je vidět spektrum frekvencí, které je velmi dobře nulové, až na

jeden pík odpovídající frekvenci tónu ladičky, respektive simulovaného signálu. Tímto

pokusem jednak demonstrujeme, že program vyhodnotí sinusový signál jako jedinou

frekvenci, ale také to, že jej vyhodnotí téměř stejně jako tón ladičky, tedy oba průběhy

jsou téměř identické (to můžeme zkontrolovat i opticky). Současně jsme i ověřili, že

frekvence změřená programem odpovídá frekvenci vyražené na kovovém těle ladičky.

V experimentu, ze kterého pochází záznam na obrázku 4.3 a 4.4, byla použita ladička

s frekvencí kmitů 440 Hz.

Máme-li takto připravenu půdu, můžeme ukázat zajímavější zvuky a jejich analýzu.

Následující experimenty předpokládají při demonstraci použití kytary.

Akustika na kytaře

Tón na struně kytary vzniká chvěním struny mezi nultým pražcem a kobylkou. Pokud

rozechvějeme jednu strunu, můžeme získat průběh podobný obrázku 4.5. V tuto chvíli

je lepší, abychom získali velké množství harmonických frekvencí, udeřit na strunu blízko

kobylky. Tím se vybudí větší množství módů. Z analýzy získaného zvuku(obr. 4.6) je

zřejmé, že zvuk struny je skutečně složen z několika frekvencí, které jsou celistvými

násobky nejnižší, základní frekvence.

Obrázek 4.5: Tón kytary hraný u kobylky
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Obrázek 4.6: Analýza tónu kytary z obrázku 4.5

Například na prázdné struně A, která je na obrázcích, naměříme sadu frekvencí

108 Hz, 217 Hz, 326 Hz, 434 Hz, 543 Hz, 650 Hz, 760 Hz, 869 Hz, 978 Hz, 1085 Hz.

Tato série výborně splňuje tvrzení o tom, že vyšší harmonické frekvence jsou násobkem

frekvence základní.

Ladění

Ponechme zatím stranou vyšší harmonické frekvence a věnujme se výšce tónu. Ta

je podle teorie dána frekvencí nejnižší harmonické složky v tónu, což můžeme snadno

ukázat. Pro následující demonstrace je praktičtější, i když ne nutné, použití programu

Zvukový Analyzér.

Hned po prvních tónech studenti jasně odhalí, že vyšší tón znamená i vyšší základní

frekvenci a pokud je třída naladěna na experimentování, mohou začít zkoumat, jaký je

vztah mezi půltóny a jak souvisí s délkou struny. Dobrým začátkem je změřit frekvence

jednotlivých půltónů na jedné struně. Například pro strunu h získáme přibližně tyto

hodnoty:

pražec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tón h c c# d d# e f f# g g# a a# h

f [Hz] 246 262 277 294 312 331 350 370 393 417 440 468 495

Při analýze těchto dat mohou studenti například vynést hodnoty do grafu a prokládá-

ním různých typů křivek zjistí, že nejlépe naměřeným hodnotám odpovídá exponenciála.

Podobně mohou objevit, že poměr dvou sousedních frekvencí zůstává vždy stejný (to je

samozřejmě také vlastnost exponenciály, nebo, jinými slovy, geometrické posloupnosti).

Z dat zde uvedených vychází poměr dvou následujících frekvencí (1, 06± 0, 01).
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K dalším možným pozorováním patří to, že se frekvence zdvojnásobí po dvanácti

půltónech. Pokud již studenti znají geometrickou posloupnost, jsou schopni z uvede-

ných údajů určit její kvocient. Pro libovolné dva po sobě následující členy geomettrické

posloupnosti platí vztah

an+1 = an q.

Postupným dosazováním zjistíme, že pro dvanáctý člen platí

an+12 = an q12,

a protože jsme zjistili, že an+12 = 2 an, určíme kvocient posloupnosti jako

q = 12
√

2 .= 1, 059.

Tato teoretická hodnota je ve velmi dobré shodě s naměřenou hodnotou (1, 06±0, 01).

Z uvedených úvah vyplývá, že frekvence jednoho tónu, automaticky určuje frekvence

všech ostatních tónů. Ladění, ve kterém frekvence vyšších tónů získáme násobením 12
√

2,

se nazývá temperované a využívají jej například klávesové nebo některé strunné nástroje.

Toto ladění není dokonalé, obzvláště v některých polohách může cvičenému uchu znít až

nepříjemně, proto se pro nástroje, které to umožňují (například housle), využívá obvykle

matematicky složitější ladění přirozené neboli pythagorejské. V pythagorejském ladění

jsou hudební intervaly vyjádřeny poměrem celých čísel – kvinta 3
2 , kvarta 4

3 atd.

Bližší popis přirozeného ladění najdeme obvykle v každé učebnici hudební nauky

[40], se studenty ale není příliš účelné se jím podrobně zabývat. Uvedené poměry jsou

samozřejmě téměř stejné i v temperovaném ladění, což také můžeme ukázat – podíl

frekvencí tónů pro kvintu h− f# je 1, 50 a pro kvartu h− e je 1,34.

Z těchto poznatků také vyplývá způsob, programování elektronických ladiček – elek-

tronický čip analyzuje nejsilnější frekvenci obsaženou v signálu a té přiřadí konkrétní

tón. Matematicky probíhá přiřazení na základě určující frekvence, kterou je obvykle ko-

morní a se základní frekvencí f0 = 440 Hz. Odvodili jsme již, že pro frekvenci každého

čistého tónu v temperovaném ladění platí

f = f0

(
12
√

2
)n



4.1 Hrátky se zvukem 53

Informace o tom, o jaký tón se jedná, je skryta v proměnné n. Abychom ji vyjádřili,

rovnici upravíme a zlogaritmujeme.

f

f0
=

(
12
√

2
)n

ln f − ln f0 = n ln
(

12
√

2
)

Po výsledné úpravě získáme rovnici pro n.

n =
12
ln 2

(ln f − ln f0)

Vzhledem k tomu, že měříme reálný a ne ideální signál, nebude číslo n celé. Pro

přiřazení příslušného tónu jej tedy zaokrouhlíme a dělíme modulo 12. Výsledek udává

počet půltónů, o které se měřený tón liší od tónu a.

U ladičky bývá zvykem, že ukazuje nejen, o který tón se jedná, ale také analogovou

ručkou udává, jak přesný tón je. Stupnice, na které ručka ukazuje, je obvykle škálována

od -50 do 50 a hodnoty mají význam 100násobku desetinné části čísla n. Tímto způsobem

je také naprogramována Ladička ze sady ISESLab.

Flažolety a vznik tónu na struně

Další otázkou, kterou jsme schopni studentům přiblížit je, kde a proč vznikají na

struně vyšší harmonické frekvence. Na vysvětlení může studenty částečně navést, pokud

k záznamu struny A z obrázku 4.5 přidáme zvuk stejné struny, tentokrát ovšem zahraný

jemně palcem nad 12 pražcem (obrázek 4.7). Takto zahraný tón má mnohem lépe har-

monický průběh, je tedy mnohem blíže čistému základnímu tónu. Tento tón má stejnou

výšku ale výrazně jinou barvu, než měl tón zahraný u kobylky.

Obrázek 4.7: Tón hraný nad 12. pražcem
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Podobně můžeme simulovat vznik druhé, třetí nebo čtvrté harmonické frekvence

snímáním zvuku flažoletu. Flažolet vytvoříme tak, že přiložíme prst levé ruky lehce

na strunu nad speciální pražec a pravou rukou na strunu zahrajeme. Speciální jsou ty

pražce, které dělí krk kytary na poloviny (12.), třetiny (7. nebo 19.) nebo čtvrtiny (5.).

Další flažolety jsou obvykle velmi špatně slyšitelné. Analýzou zvuku flažoletů zjistíme,

že jejich průběhy jsou velmi dobře harmonické a frekvence odpovídají 2., 3. a 4. vyšší

harmonické frekvenci v původním tónu.

Chvění struny na kytaře je typickým příkladem stojatého vlnění (což můžeme velmi

pěkně demonstrovat například se stroboskopem, nebo proti televizní obrazovce či mo-

nitoru počítače). Struna může kmitat současně v mnoha módech, přiložením prstu ale

vnutíme této stojaté vlně do konkrétního místa uzel. Vytvoříme-li jej v polovině délky

struny, bude frekvence proti prázdné struně dvojnásobná (první flažolet je o oktávu výše,

délka půlvlny na struně je poloviční), ve třetině délky bude trojnásobná atd. Názorně je

situace rozkreslena na obrázcích 4.8 a) – d). Při normálním úderu potom struna kmitá

současně ve všech těchto módech a každému z nich přísluší určitá vyšší harmonická

frekvence.

Obrázek 4.8: Jednotlivé módy kmitání struny na kytaře

Analýza a syntéza

S programy Harmonická Analýza a Zvukový Analyzér si studenti mohou prohléd-

nout, jak vypadá frekvenční spektrum různých zvuků a objevit, že barva zvuku souvisí

se zastoupením vyšších harmonických frekvencí. Když se tyto jevy se třídou rozeberou,

může se objevit dotaz, „zda by to šlo obráceně.ÿ Zda nastavením vhodného poměru

harmonických frekvencí lze dosáhnout tónu shodného například s kytarou nebo flétnou.

K tomu je určena aplikace Syntéza, ve které si můžeme vytvořit tón s konkrétním

poměrem osmi harmonických frekvencí a přehrát jej přes výstup zvukové karty.
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Můžeme zde pohodlně ukázat, jak se mění barva tónu přidáním nebo ubráním vyšší

harmonické frekvence, jak zní tón, který tvoří pouze liché násobky základní frekvence

a podobně.

Lidské ucho je schopno velmi dobře rozlišit změnu frekvence. Pokud ale změníme

počáteční fázi některé ze sinusoid, rozdíl sluchem nepoznáme. Vzhledem k tomu, že na

čelním panelu programu Syntéza je vidět jedna perioda výsledného zvuku a radikální

změna jejího tvaru při změně počáteční frekvence, je tento fakt velmi překvapivý.

Tato aplikace je ideální „na hraní,ÿ když můžeme nechat studenty, ať zkouší, co

dokážou. Lze jim například poradit, aby nejprve zjistili, v jakém poměru jsou harmonické

frekvence reálně zastoupeny u kytary a potom se pokusili zvuk kytary nasyntetizovat.

Výsledek, kterého dosáhnou je sice původnímu zvuku stále výrazně vzdálen, nicméně se

již nejedná o čistý a plochý zvuk jedné sinusoidě.

Program Syntéza je také vhodný pro vysvětlení pojmu superpozice kmitů.

Frekvenční spektrum – „otisk prstuÿ

Podobně jako jsme hledali jednotlivé vyšší harmonické frekvence ve spektru a z je-

jich intenzity určili, jak silně je zastoupen příslušný mód kmitů, můžeme ve spektru

složitějšího zvuku, (například akordu) hledat, které tóny jsou v něm zastoupeny. Na

obrázcích 4.9 - 4.12 vidíme plný akord C, který se skládá z tónů c, e a g . Ve spektru

frekvencí jasně rozpoznáme čáry, které patří k příslušným tónům. Při porovnávání má

smysl sledovat pouze polohy čar a nikoliv jejich výšku (amplitudu), protože se nikdy

nepodaří zahrát tentýž tón dvakrát přesně stejně. Aby byla rozlišovací schopnost větší,

jsou měřeny delší úseky tónu (1-2 s), při kterých se již projeví útlum kmitů struny.

Obzvláště vyšší frekvence se při každém pokusu zatlumí jinak rychle, proto nemá výška

čáry velkou vypovídací hodnotu.

Ve spektru akordu najdeme také čáry, které nejsou obsaženy ve spektru žádného

z tónů. Tyto čáry náleží tónům hraným na hlubokých strunách, které zde vyobrazeny

nejsou. Čára odpovídající frekvenci 50 Hz nepatří ke zkoumanému akordu, jedná se

o frekvenci rozvodné sítě, která se patrně indukuje na přívodních vodičích k mikrofonu

nebo v převodníku.

Jak vidíme, každá struna zanechala svůj „otisk prstuÿ v podobě svých čar ve frek-

venčním spektru. Výsledný zvuk není nic jiného, než superpozice (složení) zvuků jed-

notlivých dílčích strun. Podobným způsobem je možné analyzovat i jiné zvuky, přičemž
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Obrázek 4.9: Frekvenční spektrum akordu C

Obrázek 4.10: Frekvenční spektrum tónu c

Obrázek 4.11: Frekvenční spektrum tónu e

Obrázek 4.12: Frekvenční spektrum tónu g
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každý zvuk je svou barvou charakteristický. Na základě frekvenční analýzy jsou založeny

například i metody počítačového rozpoznávání hlasu.

Rázy

Skládají-li se dva tóny o blízkých frekvencích a přibližně stejné hlasitosti, neuslyšíme

dva, ale pouze jeden tón, jehož intenzita se periodicky zesiluje a zeslabuje. Tomuto jevu

říkáme rázy nebo zázněje. Matematické vysvětlení vzniku rázů je jednoduché – jedná

se o superpozici dvou vln [41]. Časový průběh výchylek v jednom místě můžeme zapsat

vztahy

s1 = sm cos(2πf1)t a s2 = sm cos(2πf2)t.

Podle principu superpozice je okamžitá výchylka rovna

s = s1 + s2 = sm [cos(2πf1)t + cos(2πf2)t] .

Za použití vztahu pro součet goniometrických funkcí přepíšeme rovnici na tvar

s = 2sm cos π(f1 − f2)t cos π(f1 + f2)t.

Substitucí f = 1
2(f1 + f2) a f ′ = 1

2(f1 − f2) pak získáme finální vztah

s = 2sm cos(2πf ′)t cos(2πf)t.

Uvážíme-li, že frekvence f1 a f2 jsou si téměř rovny, pak platí, že f ′ ¿ f . Vzniklé

kmity budou proto odpovídat funkci kosinus s frekvencí f , jejíž amplituda se periodicky

mění a obalovou křivkou je kosinusoida s frekvencí f ′. Takový průběh je znázorněn na

obrázku 4.13. Jedná se o zvuk dvou ladiček o frekvencích 435 Hz a 440 Hz.

Na střední škole se v hodinách fyziky o rázech vykládá, obvykle bez matematického

odvození. Pokud se po výkladu studentů zeptáme, jak bude vypadat spektrum frekvencí

takového zvuku, bude se většina domnívat, že najdeme dvě čáry s frekvencemi f a f ′.

Že tomu tak není a že ve spektru najdeme opět frekvence původních tónů (obr. 4.14), je

v první chvíli překvapí. Když situaci rozebereme a studenti si uvědomí, že rázy vznikají

superpozicí dvou frekvencí, bude jim už výsledek analýzy připadat samozřejmý a někteří

možná i lépe pochopí, co superpozice znamená.
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Obrázek 4.13: Rázy ve zvuku dvou ladiček

Obrázek 4.14: Analýza rázů

Dopplerův jev

Pokud posloucháme zvuk vydávaný zdrojem, který se pohybuje, zjistíme, že jeho

výška je jiná, míří-li zdroj k nám nebo od nás. Tento jev se nazývá Dopplerův a zná jej

každý, koho někdy v životě předjížděla na silnici houkající sanitka.

Fyzikální vysvětlení vychází z konečné rychlosti šíření zvuku [41]. Předpokládejme,

že detektor zvuku je v klidu a zdroj se pohybuje rychlostí vz. Rychlost zvuku označme

v. Tím, že se zdroj pohybuje, se mění vzdálenost mezi vysílanými vlnoplochami, tedy

vlnová délka.

Pro popis její změny položme T = 1
f
. Perioda T označuje dobu mezi vysláním dvou

po sobě následujících vlnoploch W1 a W2. Během doby T se první vlnoplocha W1 posune

o vzdálenost vT a zdroj o vzdálenost vzT . Po uplynutí doby T je vyslána vlnoplocha

T2. Vzdálenost mezi W1 a W2 ve směru pohybu zdroje (a tedy registrovaná vlnová délka

λ′) je rovna vT − vzT . Když vlnoplochy dopadnou na detektor, budou zaznamenány

s frekvencí f ′ danou vztahem

f ′ =
v

λ′
=

v

vT − vzT
=

v
v
f
− vz

f

= f
v

v − vz

.



4.2 Tíhové zrychlení 59

Ve škole můžeme Dopplerův jev demonstrovat s tyčí, která je zavěšená v těžišti na

gumovém úponu. Pokud do tyče udeříme kladivem, vznikne v tyči stojaté vlnění, jehož

frekvence je dána délkou tyče a rychlostí zvuku v tyči. My slyšíme tón této frekvence.

Uprostřed tyče se vytvoří uzel, neboť jsou zde kmity tlumeny úponem, na koncích tyče

vzniknou kmitny. Pokud bychom zvuk analyzovali, 2. ani 4. harmonickou frekvenci ne-

najdeme, protože jejich existence by vyžadovala, aby v místě úponu byla kmitna.

Pokud nyní tyč roztočíme s úhlovou rychlostí ω kolem osy procházející úponem,

budou se její konce vzhledem k nám pohybovat nejvýše rychlostí vmax = ω l
2 , kde l je

délka tyče. Původně monofrekvenční tón, který tyč vydávala v klidu, se tak v důsledku

Dopplerova jevu rozpadne na širší spektrum. Na obrázku 4.15 vidíme, že tomu tak

skutečně je. Vysoká křivka odpovídá zvuku tyče v klidu, širší spektrum rotující tyči.

Při experimentu byla použita hliníková tyč délky l = 1, 2 m, která se v průběhu

měření otáčela s periodou T = 1, 0 s. Frekvence zvuku tyče v klidu byla f = 2077 Hz,

rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě měření v = 334 m s−1.

Nejvyšší rychlost, které dosahovaly konce tyče (a tedy zdroje zvuku) vzhledem k mi-

krofonu pro uvedené údaje vychází

vmax = ±ω
l

2
= ±2π

T

l

2
.= 3, 8 m s−1.

Frekvence měřených signálů by tedy měly být omezeny hodnotami

f ′min = f
v

v + vmax

.= 2050 Hz a f ′max = f
v

v − vmax

.= 2100 Hz

Odečtením z grafu zjistíme, že reálně se frekvence zvuku rotující tyče pohybují v in-

tervalu 2048 Hz – 2107 Hz, což můžeme, vzhledem k nepřesnému určení periody otáčky

tyče, považovat za velmi dobrou shodu s teorií.

4.2 Tíhové zrychlení

Mezi laboratorními úlohami prezentovanými v [11] najdeme úlohu na měření gravi-

tačního zrychlení. Pro její realizaci je využita optická závora ISES a speciální hřeben.

Myšlenka měření je jednoduchá – studenti pustí hřeben skrz optickou závoru a zuby

hřebene poté budou střídavě zakrývat a propouštět její paprsek. Z naměřeného prů-

běhu poté odečtou časy průchodů jednotlivých zubů. Protože znají (musí změřit) rozteč

a šířku zubů hřebene, získají sadu dvojic čas – uražená dráha.
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Obrázek 4.15: Dopplerův jev měřený s rotující hliníkovou tyčí

Získané hodnoty studenti vynesou do grafu a proloží jimi polynom 2. stupně. Protože

se měření spouští automaticky vstupem hřebene do fotobuňky, tedy v čase t0 je dráha

s0 nulová, měla by být použita regrese bez absolutního členu (ax2 + bx = 0). Koeficienty

polynomu a a b mají fyzikální význam veličin 1
2g a v0 (za předpokladu, že lze zanedbat

odpor vzduchu).

Změření této laboratorní práce včetně instruktáže trvá nejméně jednu vyučovací

hodinu, její zpracování pak opět zabere mnoho času. Pokud se učitel rozhodne, že tento

čas věnuje jiné laboratorní úloze nebo procvičování příkladů, ale tíhové zrychlení by

změřit chtěl, může využít programu Padostroj.

Program Padostroj automaticky vykonává všechny výše uvedené činnosti – po spuš-

tění čeká na vstup hřebene do optické závory a poté najde časy průchodů zubů hřebene

závorou (Počet a rozteč zubů lze nastavit v konfiguračním souboru). Změřenými hod-

notami program proloží výše popsanou regresní křivku (polynom 2. stupně) a spolu se

změřenými hodnotami ji vynese do grafu závislosti dráhy na čase. Na čelním panelu

jsou také zobrazeny určené hodnoty zrychlení a počáteční rychlosti (čelní panel je na

obr. C.3 v příloze). Pokud nedojde k chybě měření (špatně nebo křivě puštěný hřeben

apod.), vychází hodnoty zrychlení zhruba v rozmezí 9, 6− 10, 0 ms−1

Z počáteční rychlosti v0 je ještě určena výška prvního zubu nad paprskem fotobuňky

v okamžiku spuštění jako h = v2
0

2g
. Tuto hodnotu můžeme použít jako hrubou kontrolu

správnosti měření – výška nemůže být větší než je šířka mezery mezi zuby hřebene.

Popsaný program tedy používáme k změření zrychlení padajícího hřebene. Není neza-

jímavé udělat několik pokusů, kdy kromě prázdného padajícího hřebene změříme i zrych-
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lení hřebene padajícího se zátěží (obr. 4.16). Studenti často očekávají, že hřeben bude

padat rychleji, dáme-li pod něj závaží. Že tomu tak není je v první chvíli překvapí, ale

tento moment je pozitivní, protože bourá zažité špatné představy o mechanice.

Pokud bychom pod hřeben umístili zátěž rozměrnější, může se stát, že zrychlení

bude vycházet nižší, než obvykle (viz obr. 4.17). Vysvětlení je přirozené – při výpočtu

byl zanedbáván odpor vzduchu.

Obrázek 4.16: Měření zrychlení zatíženého hřebene

Obrázek 4.17: Měření zrychlení hřebene s rozměrným závažím
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Publikace a řešené projekty

5.1 Publikace

Průběžné výsledky byly prezentovány na konferencích GIREP 2002 a DIDFYZ 2002.

5.1.1 GIREP 2002 – Physics in New Fields and Modern Ap-

plications

KOUPIL, Jan; LUSTIG, František. The School Measurement Studio controlled by Lab-

VIEW. In GIREP 2002 – Physics In New Fields. Sborník. 2002.

Abstract: We have developed a School Measurement Studio consisting of tools for mea-

suring and demonstration of school physical experiments using a computer, electronical

signal conditioning and analysis. For the development we have used the LabVIEW soft-

ware, formerly aimed to laboratory measurement and automation.

The usage of full LabVIEW in schools is impossible and wouldn’t be of much use,

but the prepared applications may be useful. The advantage of our approach is that you

don’t have to know, how to work with LabVIEW, but you may use some of the functi-

ons contained in its rich libraries for signal measurement and analysis. Some of these

examples are the “FFT Analyzer” or the “AC/DC volt/ampere meter with memory”

Our software is working with the hardware called ISES, commonly used in Czech

schools, but there’s no obstacle in using it with any other ADDA converter supported

with LabVIEW drivers.

Celý článek je uveden v příloze E.
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5.1.2 DIDFYZ 2002

KOUPIL, Jan; LUSTIG, František. Školní měřicí studio se systémem LabVIEW.

In DIDFYZ’02. Sborník. V tisku.

Abstrakt :

Vytvořili jsme Školní Měřicí Studio sestavené z nástrojů pro měření a demonstraci

školních fyzikálních experimentů podporovaných počítačem. Pro vývoj bylo použito pro-

středí LabVIEW vytvořeného speciálně pro potřeby měření a automatizace.

Vytvořené programy využívají analytických možností LabVIEW, jako příklad uveďme

Zvukový FFT Analyzér nebo střídavý Volt/Ampérmetr. Hotové programy ve spustitelné

formě mohou být využity na každém počítači, který je opatřen systémem ISES nebo

zvukovou kartou, podle typu programu.

Celý článek je uveden v příloze F.

5.2 Řešené projekty

Výstupy diplomové práce byly součástí realizace těchto projektů:

- projekt FRVŠ 2002, „Školní experimenty v prostředí LabVIEWÿ V2417 / 2002,

Tematický okruh: G4 – autor byl spoluřešitelem projektu

- pokračování projektu MŠMT „Distanční formy laboratorní výukyÿ z programu

„Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivitÿ pro rok

2002. – autor se účastnil realizace projektu jako člen řešitelského týmu
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V průběhu práce byly vytvořeny ovladače systému ISES Professinal pro prostředí

LabVIEW. Tyto ovladače byly v této práci zdokumentovány a případným zájemcům

o programování s ISESem v LabVIEW jsou k dispozici.

Za použití vytvořených ovladačů bylo naprogramováno několik univerzálních a spe-

cifických programů, které pracují se systémem ISES a zvukovou kartou. Konkrétně byly

vytvořeny tři programy pro výuku akustiky (Zvukový Analyzér, Syntéza a Ladička),

komplexní prostředí pro analýzu frekvenčního spektra periodických signálů (Harmonická

Analýza), program pro měření tíhového zrychlení (Padostroj), program pro měření

voltampérové charakteristiky elektrických prvků (VA Charakteristika) a vizualizační

doplněk soupravy GamaBeta (GamaBeta).

Všechny programy byly přeloženy do spustitelného tvaru a jsou spolu s manuály

a jednou on-line běžící úlohou volně dostupné na internetových stránkách

http://iseslab.wz.cz. Tyto spustitelné soubory zprostředkovávají uživatelům, kteří

prostředí LabVIEW jako takové nevlastní, část jeho silných analytických možností.

K programům byly sepsány úlohy, které je možno studentům ukázat, nebo jich využít

pro inspiraci při vlastních pokusech.

Výstupy této práce byly součástí řešení projektů FRVŠ (projekt „Školní experi-

menty v prostředí LabVIEW ÿ a MŠMT (projekt „Distanční formy laboratorní výukyÿ).

Průběžné výsledky práce byly prezentovány na mezinárodní konferenci GIREP 2002 –

Physics In New Fields and Modern Applications v Lundu ve Švédsku [42] a na konfe-

renci DIDFYZ 2002 [43] v Račkově Dolině na Slovensku. Publikované články jsou v této

práci uvedeny jako přílohy.

V práci je možné pokračovat programováním dalších Virtuálních Přístrojů měřících

se systémem ISES. Zajímavými přístroji by mohly být měřič fázového posunu ve dvou

kanálech, akustický teploměr založený na změření vzdáleností dvou mikrofonů a fázového

posuvu mezi signály na nich nebo univerzální multimetr, který by po připojení modulu
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sám zvolil vhodný typ měření a nabídl uživateli adekvátní „přístroj.ÿ Navázat je možné

i vytvořením ovladačů a přizpůsobením programů pro sadu ISES základní, která je ještě

rozšířenější než ISES Professional.

Tyto a mnohé další možnosti jsou místem pro pokračování další práce, která by již

byla méně „průkopnickáÿ a mohla by více směřovat k školským aplikacím.
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Příloha A

Tvorba jednoduchého měřicího

programu

S ovladači ISESu pro LabVIEW je možné snadno vytvářet vlastní aplikace (úlohy).

K vývoji těchto vlastních úloh ovšem nestačí pouze nainstalovaný LabVIEW Run-Time

Engine, ale je nutné vlastnit některou z variant vývojového prostředí LabVIEW ve verzi

6.1.

Chceme-li své vytvořené aplikace používat i na počítačích, na kterých není nainsta-

lováno prostředí LabVIEW, ale pouze LabVIEW Run-Time Engine, který je zdarma,

je nutné přeložit je za použití LabVIEW Application Builderu. LabVIEW Application

Builder je samostatná komponenta, kterou je nutné k prostředí LabVIEW dokoupit.

Tvorbu velmi jednoduchého programu, který bude detekuje modul v jednom kanálu

a bude na něm měřit příslušnou fyzikální veličinu předvedeme v následujícím návodu.

Všechny obrázky, které jsou zde umístěny, se týkají blokového schématu (viz vysvětlení

na str. 18). Vzhled čelního panelu není pro chod programu ani jeho pochopení důležitý,

jeho příklad je uveden na obr. A.5.

Finální vzhled programu vytvářeného v tomto návodu včetně popisu jednotlivých

ikon najdeme na obrázku A.4.

1. Načtení knihoven

Do blokového schématu umístíme ikonu funkce ISES Initialize.vi ze skupiny ikon

ISES general drivers.vi. Pokud není v počítači více převodníků AX 5411h, není nutné

předávat proceduře žádné parametry. Když program při chodu tuto funkci spustí, načte

do paměti knihovny pro měření s převodníkem a inicializuje jej.
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Načtení knihoven a tedy použití této funkce je nezbytnou podmínkou realizace jaké-

hokoli měření s ISESem v LabVIEW.

2. Detekce modulů

Obrázek A.1:

Propojení ikon

Za první ikonu vložíme další, s názvem Detect.vi, ze stejné

skupiny. Ikony propojíme dvěma drátky (podle obrázku). Horní

spoj předává informace o zařízení a umístění knihoven v paměti,

dolní nese záznamy o chybách. Tento tzv. „Error clusterÿ není

pro funkci aplikace striktně vyžadován, nicméně je vhodné jej

zachovávat. Pokud dojde v některé funkci k chybě, je tato nahlášena dále a žádné další

operace se neprovádí. Je tak například sníženo riziko pádu operačního systému a ztráty

dat, ke které může chybným chováním funkcí nebo hardwaru dojít.

Funkce Detect.vi projde všechny AD a DA kanály převodníku a podle definiční ta-

bulky určí, jaký modul je v nich zapojen. Jako výstup předá seznam modulů a parametry

pro převod měřeného napětí na příslušnou fyzikální veličinu.

3. Inicializace jednokanálového měření

Za ikonou Detect.vi pokračujeme položením ikony AI Config.vi ze skupiny Slow

Analog I/O. Obě ikony opět propojíme drátkem, tentokrát ovšem na třech pozicích.

Spoj, který přibyl, nese informaci o detekovaných modulech.

Obrázek A.2:

Inicializace měření

Funkce AI Config.vi vyžaduje ještě jeden vstupní

parametr – zvolený kanál. Ten budeme chtít zadá-

vat ručně a je proto potřeba vytvořit jeho ovládací

rozhraní (vstupní terminál) – nejjednodušším způ-

sobem je zvolit nástroj „drát,ÿ najet kurzorem na

místo, kam se má terminál připojit, klepnout pra-

vým tlačítkem myši a zvolit z kontextového menu

položku Create Control. Vstupní rozhraní je možno vytvořit také jinak nebo je gene-

rovat programově, např. na základě seznamu detekovaných modulů. Funkce akceptuje

jako vstup proměnnou libovolného ordinálního typu (celé číslo).

4. Měřicí cyklus

Nyní máme inicializován převodník a nakonfigurovány moduly, stačí tedy naprogra-

movat měřicí cyklus.
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Vytvoříme cyklus typu While (While Loop.vi, v menu Structures.vi, v blokovém

diagramu má vzhled obdélníku s šedým okrajem) a do něj umístíme měřicí funkci AI

One Point.vi ze skupiny Slow Analog I/O. Na její vstupy opět přivedeme iniciali-

zační a chybový klastr a dále informace o konfiguraci kanálu, které vrátila funkce AI

Config.vi (viz obr. A.4.

Obrázek A.3:

Čekací funkce

Dobu mezi vyčítáním jednotlivých vzorků z převodníku definu-

jeme LabVIEW funkcí Wait Until Next ms Multiple.vi z menu

Time and Dialog. Na vstup přivedeme požadovanou dobu v mili-

sekundách. Tato „čekacíÿ funkce pracuje spolehlivě pro hodnoty 50

ms a více. Pro rychlejší měření je nutné použít rychlý DMA režim,

kde je časování založeno na krystalu a děličích v převodníku a Windows se starají pouze

o čtení hodnot z kruhového bufferu.

Přepneme ukončovací terminál cyklu v kontextovém menu na typ Stop If True

a vytvoříme k němu příslušné tlačítko na čelním panelu, nejlépe opět z kontextového

menu. Pokud není ukončovací terminál zapojen, program bude hlásit chybu a nebude

jej možné spustit.

5. Zobrazování hodnot

Na čelní panel umístíme vhodný typ „měřáku,ÿ analogový nebo digitální. Pokud se

rozhodneme pro graf, je nutné použít typ Waveform Chart. Spolu s položením libovol-

ného prvku na čelní panel se v blokovém schematu vytvoří jeho terminál. Ten propojíme

s výstupem funkce AI One Point.vi.

Funkce AI One Point.vi dává jako návratovou hodnotu také jednotku měřené

fyzikální veličiny. Ta byla určena podle typu modulu z definičního souboru při detekci.

Pro její zobrazení na čelním panelu použijeme terminál typu string (řetězec).

6. Ukončení měření

Aplikace, kterou jsme dosud vytvořili, by již byla schopna funkce, je ale pravděpo-

dobné, že při opakovaném spuštění by namísto měření hlásila chybu. Po ukončení práce

s převodníkem je doporučeno provést terminaci (zakončení). Tu obstarává procedura

ISES Terminate.vi. Při jejím spuštění počítač ukončí všechna spuštěná měření, uvolní

rezervovanou paměť a všechny případné další hardwarové prostředky a nakonec vymaže

z paměti knihovny ovladačů.
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Program, který jsme právě vytvořili je schopen spolehlivě měřit. Pokud bychom si

přáli provádět například nějakou následnou analýzu změřených dat, vyvedeme je ven

z měřicího cyklu a připojíme k příslušné analytické funkci. Podobně je možno data

uložit, exportovat a podobně.

V LabVIEW je možné například uvést programově jednotku přímo v grafu, přizpů-

sobit škálování os rozsahu měřicího čidla, nastavit délku historie dat v grafu a podobně.

Takové úpravy vyžadují hlubší znalost práce s LabVIEW, především používání panelů

vlastností objektů.

Obrázek A.4: Hotový program - Blokové schema

Obrázek A.5: Příklad uspořádání prvků na čelním panelu



Příloha B

Instalace knihoven Axiom

Následující návod k instalaci knihoven Axiom byl ověřen pod operačním systémem

Windows 98 a Windows 95. Knihovny Axiom existují v odlišné verzi i pro operační sys-

témy založené na Windows NT, nicméně instalace na těchto systémech nebyla odladěna

a funkčnost aplikací není zaručena.

Instalační program knihoven ovladače pro Windows 9X má několik chyb, nicméně

při dodržení zde popsaného postupu instalace by nemělo dojít k problémům:

1. Stáhněte ovladačový soubor as59020 ze stránek výrobce převodníku

http://www.axiomtek.com.tw nebo ze stránek podpory balíku ISESLab –

http://iseslab.wz.cz.

2. Rozbalte komprimovaný archiv zip a z adresáře disk1 spusťte soubor setup.exe.

Knihovny nainstalujte do doporučené cesty. V instalačním programu je chyba,

pokud zvolíte jiný než doporučený instalační adresář, systém nebude schopen

knihovny najít a převodník nakonfigurovat.

3. Pokud se vám po instalaci spustí konfigurační program automaticky, uzavřete jej.

Jakékoli změny, které byste provedli v nastavení se totiž při tomto prvním spuštění

neuloží.

4. Spusťte konfigurační program, například z nabídky Start a nainstalujte nové zaří-

zení:

• Ze seznamu vyberte položku AX5411h (5V)

• Nastavte adresu převodníku tak, jak je nastavena přepínačem na kartě (ob-

vykle od dodavatele 340hex) přepsáním přímo v názvu zařízení.
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• Nastavte hodnoty IRQ (přerušení) a DMA (přímý přístup do paměti) na hod-

noty, při kterých karta pracuje. Ty zjistíte například v programu ISESWin

dodávanému k systému ISES.

Uložte změny a zavřete konfigurační program. Převodník AX 5411h je připraven

k použití.



Příloha C

Manuály k programům sady

ISESLab

GamaBeta

Tento program nemá jinou funkci, než sloužit jako vylepšená verze čítače k soupravě

GamaBeta určené pro pokusy s radioaktivitou.

Před měřením zapojte výstup z Geigerova počítače soupravy na voltmetr ISES. K za-

pojení použijte buď krokosvorky, nebo si připravte redukci z 3,5 mm monojacku na

banánky. Po připojení spusťte aplikaci a zvolte v menu kanál, ve kterém je voltmetr

zapojen.

Na výběr jsou 2 měřicí módy:

čítač – počítá částice po zvolenou dobu

kontinuálně – měří do doby stisku tlačítka STOP. Průběžně počítá frekvenci pulsů

změřených za nastavený časový interval
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Harmonická Analýza

Program Harmonická Analýza se ovládá z hlavního panelu:

Obrázek C.1: Čelní panel programu Harmonická Analýza

Panel je rozdělen na tři základní části - v horní polovině jsou dvě okna pro změřený

signál, dolní polovina se týká frekvenční analýzy signálů v horních oknech.

Okna záznamů (v horní části panelu):

Zoom, posouvání grafu – K zoomování respektive posouvání grafem slouží paleta

grafu. Její použití je popsáno v příloze D „Tipy pro LabVIEW.ÿ Pokud chcete do

okna zobrazit všechna naměřená data, použijte tlačítko UnZoom.

Zobrazení je také možno upravit přímo přepsáním hodnot na osách.

Kurzor a odečet hodnot – Panel napravo od okna záznamu označený „Kurzor Aÿ

resp. „Kurzor Bÿ se váže k vlastnostem odečítacího kurzoru v příslušném grafu.

Jeho součásti jsou:

- Čas / Výchylka – poloha odečítacího kurzoru v grafu

- Zamknout – volba, zda je kurzor volný, nebo se může pohybovat pouze po

bodech naměřené křivky
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- Skrýt – skryje / zviditelní kurzor

- Najít – umístí kurzor do středu okna (přitom jej v případě potřeby zviditelní

a odemkne od grafu)

Práce se záznamem – Data je možno změřit a dále upravit za pomocí příkazů z ro-

letového menu pod oknem záznamu. Po výběru příkazu je nutné jej potvrdit tla-

čítkem Provést. Aplikace umožňuje tyto příkazy:

- Změřit – zobrazí měřicí okno, kde zvolíme zdroj (Zvuková karta / Převodník

AX5411), vzorkovací frekvenci a další parametry

- Přimixovat – opět změří záznam, ale sečte jej s aktuálním záznamem

- Vymazat – vyčistí záznam

- Smixovat s A/B – smíchá se záznamem z druhého okna

- Zkopírovat A/B – přepíše záznam v příslušném okně záznamem z druhého

okna

- Načíst/Uložit data – načte / uloží změřená data z pevného disku počítače

- Normovat – odstraní offset (stejnosměrnou složku) a podle potřeby zesílí

nebo zeslabí signál tak, aby byl v mezích 〈−1; 1〉
- Upravit data – otevře nové okno podpůrné aplikace, kde lze změnit frek-

venci, umazat část záznamu, zesílit, přidat offset nebo vytvořit nový záznam

s požadovanými vlastnostmi (frekvence, tvar, amplituda, počáteční fáze)

- Export do *.csv – exportuje data do textového formátu čitelného například

v programu MS Excel

- Import dat – importuje data ze známých formátů (v současné době pouze

*.csv)

- Přehrát – přehraje změřený záznam přes výstup zvukové karty počítače.

Okno frekvenční analýzy (spodní část panelu):

Graf frekvenční analýzy – Zabírá většinu plochy dolní poloviny hlavního panelu. Ob-

sahuje dvě frekvenční spektra vypočítaná podle zadaných parametrů (viz níže)

a dva kurzory.

Ovládací prvky a indikátory – Pod grafem a napravo od něj se nachází několik

menu, která obsahují:
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- volbu zdrojových dat pro obě křivky analýzy (Analýza I = bílá, Analýza II

= zelená),

- nastavení parametrů zobrazení – někdy nemá význam příliš jemně vypočtená

křivka, dvě nepopsaná čísla napravo od výběru zdroje nabízejí možnost „stře-

dovatÿ zobrazované hodnoty přes několik okolních bodů. Takto určené křivce

se sice sníží výška vrcholů, ale současně se „vyhladí chlupyÿ.

- napravo od grafu je možné změnit metodu okénkování (windowing) při vý-

počtu FFT.

- tlačítka pro export I. a II. analýzy do formátu *.csv

Změny parametrů je nutné potvrdit stiskem tlačítka Změnit.

Práce s analýzou – Program je schopen automaticky vyhledávat maxima v grafu.

Je třeba pouze zvolit, ve které křivce má hledat (Hledat peaky v ) a posunutím

oranžového kurzoru (vodorovné čáry) v grafu nastavit vhodnou rozlišovací úroveň,

aby program ignoroval nezajímavý šum. Program hledá všechna maxima, které

mají pološířku nejméně tři body (záleží tedy na jemnosti změření). Nalezené peaky

se zobrazí v tabulce v pravé části panelu. Tabulku je možné tlačítkem Export

převést do textového datového souboru.

Stejně jako u záznamu, i zde je možné odečítat hodnoty z grafu. K odečtu slouží

žlutý kurzor a odečtené hodnoty se zobrazují nahoře napravo od grafu.

Zoom, posouvání grafu – K zoomování, respektive posouvání, grafu slouží paleta

grafu. Její použití je popsáno v příloze D „Tipy pro LabVIEW.ÿ Pokud chcete do

okna zobrazit všechna spočtená data, použijte tlačítko UnZoom

Zobrazení je také možno upravit přímo přepsáním hodnot na osách.

Běh aplikace je korektně ukončen stiskem tlačítka Ukončit v pravé dolní části panelu

Pomocné okno, které se otevírá při úpravách signálu, obsahuje několik velmi jednodu-

chých příkazů, jako jsou oříznutí nezajímavé části na začátku nebo na konci změřeného

bloku dat, změna vzorkovací frekvence, normování, přidání nebo ubrání offsetu a po-

dobně.

Při tvorbě nového čistého signálu je možné zvolit nosnou frekvenci, frekvenci sig-

nálu, amplitudu, offset, počáteční fázi a jeden z nabízených průběhů (sinus, obdélník,

symetrická a náběhová pila).
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Ladička

Program po spuštění okamžitě začne snímat signál ze vstupního zařízení zvukové

karty a vyhodnocovat jeho základní frekvenci. Té přiřadí tón a na monitoru zobrazí

digitálně jak frekvenci, tak příslušný tón. Analogový ručkový ukazatel měří odchylku

měřeného tónu od čistého.

Obrázek C.2: Čelní panel programu Ladička

Základní tón a jeho frekvenci je možno nastavit přímo v aplikaci, implicitně je na-

staveno A - 440 Hz.

Pokud bychom chtěli zvuk nejprve do počítače nahrát, a až následně analyzovat, je

to možné. V takovém případě nejprve zvuk v nějakém jednoduchém zvukovém editoru

nahrajeme a uložíme jako stopu wav. Potom zvolíme ve vlastnostech zvukové karty

jako zdroj nahrávání zařízení „Waveÿ a program spustíme. Nyní bude analyzovat zvuk

přehrávaný z počítače.

Co dělat, když program nefunguje:

Na slabším PC (Pentium 266MHz a slabší) se může stát, že aplikace „zamrzne.ÿ Po-

tom je nutné v inicializačním souboru tuner.ini zmenšit velikost pamětového bufferu.

Tím se sice zmenší přesnost měření, ale také objem dat, které je nutno zpracovávat.

Pokud se zdá, že aplikace nereaguje na zvuk, který mikrofon snímá, ověřte, že je

mikrofon funkční, je připojen do správného vstupu, ale především to, že je vybrán jako

vstupní zařízení. Všechny tři potenciální zdroje problému rychle ověříme například v ná-

stroji „záznam zvukuÿ z nabídky start\příslušenství\zábava.
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Padostroj

Program Padostroj po spuštění najde optickou závoru. Po potvrzení uživatelem

z ní začne číst signál. Zaznamená časy průchodů jednotlivých zubů hřebene a z nich

vyhodnotí zrychlení, s jakým se hřeben pohyboval. K vyhodnocení je použita kvadratická

regrese. Změřené body, regresní křivka i její parametry jsou okamžitě zobrazeny na

monitoru.

Obrázek C.3: Čelní panel programu Padostroj

Údaj δg udává odchylku změřené hodnoty od tabulkové g = 9, 81 m · s−2

Vlastnosti hřebene (rozteč zubů a jejich počet) nastavujeme v inicializačním souboru

padostroj.ini.

Zvukový Analyzér

Tato aplikace vyžaduje silnější PC (∼400 MHz a výše). Nabízí vyhodnocení frekvenčního

spektra měřeného signálu v reálném čase. Měření probíhá na vstupním zařízení zvukové

karty.
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Obrázek C.4: Čelní panel programu Zvukový Analyzér

V horním okně vidíme časový průběh záznamu, ve spodním jeho frekvenční spek-

trum. Rozsah osy x (frekvence) volíme přímo v aplikaci posuvníkem pod grafem. Im-

plicitně je nastaveno, aby zvuk ze zvukové karty byl vyčítán s frekvencí 44100 Hz což

umožňuje určovat frekvenční spektrum do 22050 Hz.

Parametry měření na zvukové kartě lze upravit v inicializačním souboru sndanal.ini

umístěném v adresáři aplikace. Lze nastavit vzorkovací frekvenci (přednastavena je hod-

nota 44100 Hz, další povolené hodnoty jsou 22050 Hz a 11025 Hz), přesnost převodu (16

nebo 8 bitů), množství vzorků vyčtených najednou (položka buffer, číslo je automaticky

zaokrouhleno na nejbližší mocninu 2) a počet posledních převodů, které jsou započítány

při analýze FFT (položka blocks).

Pro slabší PC je doporučeno snížit vzorkovací frekvenci a současně snížit velikost

bufferu nebo množství analyzovaných dat (blocks).

Aplikace umožňuje zastavit měření a odečítat z grafu. Poloha kurzoru je vypsána na-

pravo od grafu frekvenčního spektra nad zesílením. Na obrázku C.4 tak vidíme odečítací

kurzor na druhé harmonické frekvenci pro tón - 592 Hz.

Dále aplikace dovoluje softwarově zesílit signál, změnit okénkovací metodu při výpo-

čtu FFT a změřenou křivku frekvenčního spektra exportovat do formátu *.csv

Pokud bychom chtěli zvuk nejprve do počítače nahrát, a až následně analyzovat, je

to možné. V takovém případě nejprve zvuk v nějakém jednoduchém zvukovém editoru
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nahrajeme a uložíme jako stopu wav. Potom zvolíme ve vlastnostech zvukové karty

jako zdroj nahrávání zařízení „Waveÿ a program spustíme. Nyní bude analyzovat zvuk

přehrávaný z počítače.

Co dělat, když program nefunguje:

Pokud aplikace vůbec neběží, zkuste dvakrát stiskout tlačítko STOP/PLAY. Roze-

běhne-li se a po několika okamžicích znovu zastaví, je nutné snížit nároky (položky

bitrate, bits, blocks) v konfiguračním souboru.

Pokud se zdá, že aplikace nereaguje na zvuk, který mikrofon snímá, ověřte, že je

mikrofon funkční, je připojen do správného vstupu, ale hlavně, že je vybrán jako vstupní

zařízení. Všechny tři potenciální zdroje problému rychle ověříme například v nástroji

„záznam zvukuÿ z nabídky start\příslušenství\zábava.

Syntéza

Program Syntéza umožňuje přehrát na výstup zvukové karty zvuk složený ze zvolené

základní a sedmi vyšších harmonických frekvencí.

Obrázek C.5: Čelní panel programu Syntéza

V nejvyšším řádku na obrazovce nastavíme základní frekvenci a hlasitost. Synteti-

zovaný zvuk můžeme kdykoli přehrát stisknutím tlačítka

4
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V prostředním pásu jsou posuvníky, kterými můžeme každé složce měnit její ampli-

tudu a počáteční fázi. Příslušná frekvence je vypsána pod posuvníkem.

Ve spodní části okna vidíme pro kontrolu frekvenční spektrum vytvořeného signálu

a také jeho průběh. Pozor, nejedná se o „teoretický průběh,ÿ tedy spočtenou a vykres-

lenou funkci v zobrazovaných bodech grafu, ale o skutečný průběh signálu odesílaný na

výstup zvukové karty. Frekvence vzorků v takovém signálu je 44100 Hz, to znamená, že

například v jedné periodě signálu o frekvenci 2000 Hz je spočteno jen 22 bodů.

Poznámka: Aby nebyl zvuk pouze se základní frekvencí příliš slabý a nebo naopak, při

skládání mnoha frekvencí nedocházelo k přebuzení reproduktoru, je syntetizovaný signál

před výstupem na zvukovou kartu (a obrazovku) normován.

VA Charakteristika

1. Měřený prvek X, voltmetr a ampérmetr zapojíme do obvodu například podle

schématu:

Obrázek C.6: Čelní panel programu VA Charakteristika

Při zapojování je třeba zvážit, zda je nutné měřit přesně proud, který prochází

prvkem a napětí celkově na něm a ampérmetru nebo obráceně a podle toho zvolit

pořadí voltmetr - ampérmetr.

2. Spustíme program VAchar.exe, z menu zvolíme kanál, ve kterém je zapojen volt-

metr (A-C). Ampérmetr program automaticky předpokládá v kanálu následujícím.

Zvolíme také řídicí (výstupní) kanál (E-F), a stiskneme tlačítko OK.

3. Objeví se okno vlastní měřicí aplikace. Posuvníkem pod grafem charakteristiky

ovládáme napětí na měřeném prvku.
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4. Pokud je třeba změnit rozsah os, využijeme buď ovládacích tlačítek grafu nebo

přepíšeme přímo čísla na osách.

5. Poté, co charakteristiku dostatečně hustě proměříme, můžeme buď aplikaci buď

ukončit tlačítkem Opustit nebo tlačítkem Konec měření. Ve druhém případě máme

možnost pomocí žlutého kurzoru a tlačítka „Odečístÿ nebo klávesy F11 odečíst

zajímavé hodnoty do tabulky vedle grafu. Pokud odečteme více hodnot, než je

rozměr tabulky, data se neztrácí, pouze nejsou viditelná, exportována ale budou.

Tlačítka pod tabulkou umožňují export naměřených nebo odečtených dat do sou-

boru v textovém formátu *.csv, který lze načíst například do aplikace Microsoft

Excel. Další analýza naměřených dat je tedy na externím programu.

Poznámka: Protože se veškerá naměřená data ukládají v paměti počítače, respek-

tive ve stránkovacím souboru, po delším čase měření se může chod počítače výrazně

zpomalit, při běžném měření však toto riziko nehrozí.



Příloha D

Tipy a triky pro LabVIEW aplikace

Než si uživatel zvykne na prostředí aplikací - virtuálních přístrojů vytvořených v Lab-

VIEW, může se cítit poněkud zmaten. Těchto několik tipů by mělo uživateli začátek

práce usnadnit

Front - panel: základní ovládací prvky

Při spuštění aplikace se obvykle objeví hlavní okno aplikace, v terminologii LabVIEW

nazývané front panel, tedy čelní panel přístroje. Obsahuje typicky ovládací prvky pro

měření (jako napětí na výstupním kanálu, definice vstupních kanálů), výstupy (tabulky,

grafy, spočtené hodnoty) a přepínače sloužící k upravení zobrazovaných dat (vyhledávání

píků v grafu, volba metody regrese).

Inicializace - zadávání vstupních hodnot

Některé aplikace po spuštění nezobrazují ihned hlavní měřicí aplikaci, ale pouze

inicializační okno. Zde je nutné nastavit parametry experimentu, jako je volba vstupních

kanálů a podobně. Program není schopen rozlišit, zda jste již provedli všechny volby,

proto je správnost nastavení třeba potvrdit, obvykle tlačítkem OK.

Tip: Pokud aplikace nabízí logický přepínač podobný svítivé diodě nebo seznam, ze

kterého máte vybrat, přepnutí respektive výběr se provede jednoduchým klepnutím myši

na ikonu.

86
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Škálování os, zoom

Často se stává, že je třeba zvětšit nebo zmenšit zobrazovanou oblast v grafu. Existuje

několik metod pro un/zoomování grafu, navzájem ekvivalentních:

• Najedeme myší přímo na číselný popisek osy, klepneme a přepíšeme na požadova-

nou hodnotu.

• Pokud je zobrazena paleta grafu, využijeme jejích nástrojů:

– První pole využíváme pro pohyb s kurzorem, například při odečtech z grafů.

– Druhé pole zobrazí další paletu, tentokrát pro zoom.

Horní tři tlačítka odpovídají zoomování v ob-

délníku nebo jen podle jedné souřadnice (což je

velmi praktické například, pokud chceme roz-

táhnout zaznamenaný průběh zvuku, ale při-

tom neskrýt vrcholky amplitud). Dolní tři tlačítka provedou zoom/unzoom/návrat

do předchozího stavu.

– Třetí pole („rukaÿ) je určeno pro posun grafu - najedeme na střed, „chytneme

do rukyÿ a táhneme.

• Některé aplikace mají tlačítka nebo přepínače pro změnu rozsahu na grafu a tla-

čítko UNZOOM. Po jeho stisknutí se uvnitř grafu zobrazí všechna naměřená data,

která jsou v paměti počítače.

Občas se stane, že přepsání osy ani kliknutí na zoom nepomohou - graf se okamžitě

přepíná zpět do původního zobrazení. To znamená, že je zapnuto automatické škálování

osy. Je třeba najet někam do prostoru osy (ale tam, kde není žádný text, popisek a po-

dobně) a zkontrolovat, zda není zaškrtnuto autoscale x resp. autoscale y a případně je

zrušit. Potom by se již zoomování mělo chovat normálně.

Export a ukládání hodnot

Je běžné, že data, která byla naměřena, chceme externě zpracovat v nějakém externí

analytickém nástroji. Z tohoto důvodu mají některé aplikace možnost exportovat data.

Pro export je použit textový formát *.csv (hodnoty oddělené středníkem).
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K analýze se často používá program MS Excel ze sady MS Office. Pozor, v Excelu

je chyba. Pokud otevřete soubor *.csv poklepáním v průzkumíku, importuje jej Excel

špatně. Je nutné nejprve spustit Excel, otevřít dialog na otevření souboru, z menu typ

souboru vybrat položku všechny soubory a teprve potom bude soubor načten správně.

Některé aplikace umožňují také práci se soubory vlastního typu. Tyto soubory nejsou

určeny k importu kamkoliv jinam. Chcete-li tedy svá data zpracovávat, používejte vždy

možnost export, chcete-li je uchovávat pro pozdější načtení měřicím programem, dejte

naopak přednost vnitřního formátu před exportem a následným importem.

Havarijní ukončení aplikace

Pokud se stane, že aplikace, která měřila s ISESem v rychlém režimu (DMA), tak-

zvaně „spadneÿ, zůstanou obvykle ve Windows nahrány ovladače převodníku. Také na

porty převodníku jsou odeslány příkazy, které nebyly správně zakončeny. Je proto možné,

že před dalším měřením bude nutné restartovat počítač
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GIREP 2002 – Physics in New

Fields and Modern Applications

KOUPIL, Jan; LUSTIG, František. The School Measurement Studio controlled by Lab-

VIEW. In GIREP 2002 – Physics In New Fields. Sborník. 2002.

School Measurement Studio controlled by LabVIEW

Jan Koupil, František Lustig

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic.

1. Introduction

As a reaction to the number of computers came out before some time the idea to

use them for teaching Physics. These ways have been developed many systems based on

the principle of sensors, ADDA converter and controlling software. Some of them are

Leybold CASSY, IP-COACH, Phywe COBRA, Philip Harris “First Sense” or the ISES.

Each of them has its unique controlling software incompatible with other systems. For

the older systems it was common that each single experiment had had its own control

program, modern conceptions tend to universality.

Many of Czech schools have nowadays usually at least one computer with the ISES

system installed, with its standard measuring software. It should be mentioned that

there are schools owning a whole ISES equipped classroom or laboratory. The idea of
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our work was to support ISES users with extra measurement software, which would

work in a more “open” way. This means working with another hardware systems and

possibly sharing the measurement control or results on the Internet. This is the set of

tools for ISES - The School Measurement Studio.

2. ISES and LabVIEW

The ISES (Intelligent School Experimental Systém - more info at www.ises.info)

mentioned above consists of an ADDA converter (Axiom AX5411), a set of sensors

for measuring various physical, biological and chemical quantities and the measurement

software. The system is able to measure with up to four sensors and two output (control)

channels connected at one time. One of its interesting features is the capability of sensor

autodetection.

For our studio’s development we have used the LabVIEW environment. LabVIEW is

a graphical programming environment designed for industrial and laboratory measure-

ment and automation. It would be very expensive and also useless for schools to purchase

the full development environment. That’s why we decided to create single applications

and compile them to an executable format.

It was crucial for entire development that there exist LabVIEW drivers for the

AX5411 converter. As their upgrade we could have designed the LabVIEW drivers for

ISES. And here we find the way to create an open system. If any other measurement

system has proper LabVIEW driver, it is possible to create a similar upgrade and use

our studio with it.

The LabVIEW gives us a great number of benefits, for example rich signal conditio-

ning libraries, quick front panel creation or easy Internet presentation. It should be also

mentioned, that LabVIEW is a standard in many real laboratories and students have

an opportunity to learn things useful for their life.

3. The ISES Drivers for LabVIEW

As mentioned, one part of our work was creation of LabVIEW drivers for ISES. This

means a set of VIs (Virtual Instrument – A program or subcode in LabVIEW) that may

have its significance for application creators (teachers). This presumes a school equipped

by both ISES and LabVIEW, in Czech Republic these are mainly Universities. With the

help of such drivers a teacher may develop his own applications and instruments suitable

for his lessons and possibly place them on the Internet.



Příloha E – GIREP 2002 91

4. The School Measurement Studio

The standard software included in the ISES works mostly as a recorder with the

capability of drawing time-based graphs or dependence between quantities. It is also

able to make some post-measurement analysis such as differentiation, integral or ap-

proximation. This software is totally universal (for all kinds of sensors) which has both

its pros and cons. The Studio is created other way, as a set of independent tools for

each kind of measurement. It consists from the tools like Volt-Ampere Characteristics

Measurement Tool, Frequency Analyzer, Universal Multimeter etc.

4.1. VA Characteristics Measurement Tool

The least complicated tool of the whole set is this application. It is able to mea-

sure and draw the VA characteristics of any connected element. For the measurement

a voltmeter, amperemeter and one output (control) channel are used. After the me-

asurement time is over, it is possible to read values from graph and export them to

a standard text format. This Tool is meant mostly as a learning task. Student finds

here out how a virtual instrument looks like, how it behaves and how it is controlled.

A simplified version of this task with online measurement is available on the address

http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/multitask.htm, however only Czech version is

available now.

4.2. Frequency Analysis Tool

The tool for frequency measurements is the most complex tool of all. It is capable

of measuring with any sensor from the ISES set, possibly also without a sensor directly

on the converter input. When the measurement session is over, it is possible to analyze

the signal, edit it, com-pare to a clean generated signal (sine, triangle, sawtooth) and of

course save and load, mix, read values from it etc.

4.3. Universal Multimeter

The Multimeter Tool is not fully working now. It will be a complex instrument

aimed to simple one-channel measurements. In the first phase the program detects the

sensor and according to it selects proper measurement environment. For example, if the

program finds the voltmeter, it opens a window where actual values will be written to

a graph (similar to oscilloscope). The digital display will be showing the actual value,
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RMS and peak value of the voltage. The user has only to set the measurement frequency.

While measuring the capacity only the value will be shown. The heart pulse meter will

show the graph (similar to EKG) and count the number of heartbeats per minute.

4.4. AC Volt/Amperemeter

As mentioned, the original ISES software is capable of making good signal analysis

but everytimes it is the post-processing. It is not possible to count online the RMS

value from measured values while measuring when using it. When we were creating this

tool we have used the LabVIEW libraries, mainly the statistical functions. The result

is a tool measuring both effective and peak value of electric voltage and current. What

is more, it also finds the phase shift between signals. This is a capability we haven’t

found by any other system than our Studio. The periodic signal may look anyhow but

the reliability is best with harmonic signals

5. Web - publishing

From version 6.1 the LabVIEW enables user to publish an experiment on the Inter-

net. The technology is called Remote Panel Sharing. To use it, it is necessary to own the

full Lab-VIEW development system. For this reason this form is not available for our Stu-

dio’s common user. However, on the web is placed one task running online in our labora-

tory in Prague. The address is http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/multitask.htm.

It is possible to remotely measure the VA characteristics of a semiconductor diode, make

a spiral with weigh move (by resonance with magnetic force) or light a bulb. These tasks

are very simple but it is a way to distance learning. This is the possibility how to show

an experiment running on an apparatus not owned by school. It only requires, that there

is a laboratory with an online experiment. For the measurement you don’t need then

anything else than the free LabVIEW Run-Time Engine and any kind of browser.

6. Conclusion

We have developed a set of ISES drivers for LabVIEW and on their base built our

School Measurement Studio. For the school laboratories equipped with ISES system

this is a complement to standard soft-ware, a new toolkit filling the gaps between ISES

possibilities and common usage. Without new investments it is giving an opportunity

to show new experiments, for example from acoustics or alternating currents (RLC
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circuits etc.), with existing hardware. Finally, in every institution, where both ISES and

LabVIEW are installed, it is possible to connect these systems. It is for example possible

also to publish the measurement running on the Internet.
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1. Úvod

S nástupem počítačů do škol přišla před časem i myšlenka zapojit je do výuky fyziky

jako schopné měřicí přístroje. Tak vzniklo několik systémů na principu ADDA převod-

níku a ovládacího software na měření fyzikálních veličin jako jsou Leybold CASSY,

IP Coach, Phywe COBRA, Philip Harris „First senseÿ a nebo ISES. Každý z těchto

systémů má svůj vlastní uzavřený ovládací software nekompatibilní s jinými systémy.

U starších systémů přitom bylo zvykem, že každý jednotlivý experiment měl vlastní

ovládací program, modernější koncepce jsou spějí k univerzalitě.

Na českých středních školách je v současné době velmi často k vidění alespoň jedna

stanice se systémem ISES a s jeho standardním softwarem, někde jsou však již takto

vybaveny i celé pracovny. Myšlenkou naší práce bylo jednak dodat uživatelům ISESu

nestandardní měřicí aplikace, jednak software, který by mohl fungovat ”otevřenějším

způsobem,” tedy i s jinými systémy, a případně umožnit sdílení měřených úloh nebo
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dokonce jejich řízení po internetu. Vzniká tedy sada nástrojů pro ISES - School

Measurement Studio.

2. ISES a LabVIEW

Souprava ISES, která je zmiňována, je tvořena ADDA převodníkem (Axiom AX

5411) a sadou čidel na měření různých fyzikálních, chemických a biologických veličin.

Zajímavou vlastností je schopnost autodetekce připojeného čidla za pomoci digitálních

vstupů převodníku.

K tvorbě našeho Studia bylo využito programovací prostředí LabVIEW. LabVIEW

je grafickým programovacím prostředím určeným pro průmyslová laboratorní měření

a automatizaci. Jako kompletní vývojové prostředí je pro školy finančně nedostupné

a i zbytečné. Proto byla zvolena možnost pracovat s hotovými i na počítači bez systému

LabVIEW, které jsou již zkompilované a přímo spustitelné.

Pro celou realizaci je významné, že existují ovladače převodníku AX5411 pro Lab-

VIEW. Jako jejich nadstavbu jsme mohli vytvořit LabVIEW ovladače soupravy ISES.

A zde je ona cesta k otevřenosti. Pokud nějaký jiný systém má ovladače pro LabVIEW,

je možné vytvořit podobnou nadstavbu a používat naše studio i s ním. Po několika

zkušenostech s ADDA kartou jsme ověřily v LabVIEW i podporu snadno dostupné zvu-

kové karty. Zvuková karta je relativně kvalitním převodníkem, je s ní vybaveno téměř

každé PC a umožňuje obvykle dvoukanálové měření napětí s frekvencí do 44 kHz (za

použití například mikrofonového vstupu). Její použití je ideální například pro pokusy

z akustiky.

LabVIEW nám poskytuje obrovské množství výhod. Jsou to například bohaté knihovny

na zpracování signálů, možnost rychlé tvorby čelních panelů „virtuálních přístrojůÿ nebo

prezentace na internetu. V neposlední řadě bychom měli vzpomenout i to, že LabVIEW

je standardem pro měření ve velkém množství laboratoří a studenti tak mají možnost

seznámit se s tím, co by mohli v životě reálně potřebovat.

3. ISES Drivers for LabVIEW

Součástí realizace bylo vytvoření ovladačů ISESu pro LabVIEW. Tato jejich sada

má samozřejmě význam pouze pro tvůrce vlastních aplikací (učitele) na školách, kde je

prostředí LabVIEW a kde mají současně ISES. S jejich pomocí mohou vytvářet další

aplikace a úlohy, případně je umísťovat na internet.
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4. School Measurement Studio

Dosavadní software dodávaný k soupravě ISES pracuje víceméně jako zápisník s mož-

ností vykreslování grafů závislosti na čase nebo mezi měřenými hodnotami a s následnou

analýzou signálu jako je derivace, integrál z křivky nebo její aproximace. Tento software

je zcela univerzální, což ovšem současně nese i nevýhody. Studio je koncipováno jinak,

jako sada nezávislých nástrojů pro každý druh měření. Prozatím jsou jimi programy VA

charakteristika, Frekvenční analýza, Univerzální multimetr aj.

4.1. VA Chrakteristika

Nejjednodušším nástrojem celé sady je tato aplikace určená k proměření VA charak-

teristiky připojeného prvku. K měření je potřeba voltmetr, ampérmetr a jeden výstupní

(řídicí kanál). V současné době je k dispozici se systémem ISES. Po vlastním změření

následuje fáze odečítání hodnot s možností jejich exportu do standardního textového

formátu. Tato úloha je myšlena spíše jako výuková, kde se student seznámí s tím, jak

přístroj v LabVIEW vypadá a jak se ovládá. Zmenšená verze této úlohy (bez mož-

nosti odečtu hodnot) s polovodičovou diodou je také přístupná na internetu na adrese

http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/multitask.htm , zatím jen v české verzi.

4.2. Frekvenční analýza

Nástroj na změření frekvenční analýzy signálu je patrně nejkomplexnější z celé sady.

Umožňuje měřit s libovolným čidlem ze soupravy ISES (případně i bez čidla přímo

na vstupu převodníku) nebo se zvukovou kartou. Po změření lze signály analyzovat,

upravit, porovnat s generovaným čistým signálem (sinus, trojúhelník, pila) a samozřejmě

záznamy ukládat, mixovat, odečítat a podobně. Panel nástroje - viz obr. F.1.

4.3. Univerzální Multimetr

Nástroj Multimetr zatím není uveden do chodu, bude se ale jednat o komplexní pří-

stroj pro rychlé a jednoduché jednokanálové měření, který nejprve detekuje čidlo a podle

něj vybere vhodné měřicí prostředí. Například tedy pokud program najde čidlo „volt-

metr,ÿ měřicí okno bude zaznamenávat průběh aktuálních hodnot napětí (podobně jako

osciloskop), a digitálně budou zobrazeny efektivní a špičková hodnota. Uživatel musí
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Obrázek F.1: Frekvenční analýza

nastavit pouze frekvenci snímání z převodníku. U měření kapacity se bude zobrazo-

vat pouze okamžitá hodnota, naproti tomu snímač srdečního tepu ukáže průběh pulzů

(podobně jako EKG) a vypočítá počet tepů za minutu, aj.

4.4. Střídavý voltmetr

Jak již bylo řečeno, původní software ISES nabízí možnosti analýzy signálu, většinou

se ale jedná o post-processing. Při tvorbě toho nástroje jsme využili knihoven LabVIEW,

především jejich statistických funkcí. Výsledkem je nástroj který jednak měří efektivní

a špičkové hodnoty napětí a proudu na součástce, současně ale je schopen i měřit fá-

zový posuv mezi signály. Tuto schopnost jsme u jiných systémů zatím nezaznamenali.

Spolehlivost je nejvyšší při harmonickém signálu, není to však podmínkou.

5. Web - publishing

Labview umožňuje od verze 6.1 prezentovat běžící měření na internetu formou Lab-

VIEW Remote Panelu, je však zapotřebí mít koupené kompletní vývojové prostředí. Pro

běžného uživatele našeho Toolkitu tedy není možnost prezentace svých úloh zatím pří-

stupná. Na internetu však již je umístěna jedna úloha běžící u nás v laboratoři v Praze.

Na adrese http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/multitask.htm si lze na dálku změřit
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Obrázek F.2: Střídavý voltmetr

VA charakteristiku diody, uvést závaží na pružině do kmitů (buzením magnetickým po-

lem) a nebo na dálku rozsvítit žárovku. Tyto úlohy jsou samozřejmě velmi jednoduché,

otevírá se tu ale cesta, jak ukázat studentům experiment, který je prováděn na drahém

přístroji, který škola nemá. Stačí, aby byl v některé laboratoři podobným způsobem

zpřístupněn. K prohlédnutí a měření je třeba mít na počítači nainstalovaný LabVIEW

Run-Time Engine, který je zdarma. Uživatelům Internet Exploreru se obvykle nabídne

při prvním prohlížení k instalaci sám, jinak je nutné jej vyhledat a stáhnout ze stránek

výrobce National Instruments http://www.ni.com. (k dispozici pro Windows a RedHat

Linux).

Závěr

Vytvořili jsme sadu ovladačů soupravy ISES pro prostředí LabVIEW a na jejich

základě vybudovali naše School Measurement Studio.

Do školních laboratoří vybavených systémem ISES tedy existuje jako doplněk ke

standardnímu softwaru nový toolkit, který zaplňuje mezery mezi možnostmi soupravy

a jejím využíváním. Dává tak možnost předvádět bez nových investic se stávajícím

hardwarem pokusy například z akustiky nebo z oblasti střídavých proudů (RLC obvody

apod.) Některé nástroje fungují i bez sady ISES, pouze se zvukovou kartou.

Současně lze všude, kde mají prostředí LabVIEW a soupravu ISES nyní, ať pro vý-

ukové nebo vnitřní potřeby propojit tyto dva systémy. Je možné například i zpřístupnit

průběh měření nebo dokonce umožnit řízení po internetu.
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