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ANOTACE 

Práce se zabývá tvorbou uživatelsky komfortního ovládacího programu (dále jen 

program) ve formě Microsoft® Windows® aplikace určené k měření a ovládání stanoviště 

válcového dynamometru umístěného v laboratořích Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice. 

Program využívá stávající zařízení ve formě válcového dynamometru na vířivé proudy 

a ovládacího terminálu, který je primárním zařízením zajišťující regulaci brzdného momentu 

a otáček a je výsledkem diplomové práce [1], na kterou tato práce navazuje. Program 

komunikuje s ovládacím terminálem po sériové lince RS-232 pomocí sériového portu 

počítače na základě již vytvořeného komunikačního protokolu, který je také výsledkem výše 

zmíněné diplomové práce. Dále, také pomocí sériové linky a sériového portu počítače načítá 

hodnoty charakterizující atmosférické podmínky dané zkoušky (okolní teplota [°C], 

atmosférický tlak [mbar], relativní vlhkost okolního vzduchu [%]) a to pomocí atmosférické 

sondy dodané Dopravní fakultou Jana Pernera. Program řeší dvě varianty řízení, přímé řízení 

a řízení pro statickou zkoušku. Další dvě varianty budou vytvořeny z časových důvodů 

dodatečně - jedná se o dynamickou zkoušku a simulaci jízdy vozidla. Primárním výstupem 

programu je výstup do grafu, který je možno uložit jako obrázek (formát souboru BMP, JPG, 

nebo GIF) a sekundárně také textové soubory hodnot oddělených tabelátorem (formát souboru 

TXT). Program dále umožňuje porovnání hodnot dvou měření a to ve formátu grafu. 

Program je tvořen ve vývojovém prostředí Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition 

pomocí programovacího jazyka C#® využívající platformu Microsoft® .NET Framework 

verze 3.5. 

Klíčová slova: program, software, aplikace, C#®, dynamometr, řízení, měření výkonu, 

krouticí moment, otáčky, výkonové charakteristiky. 



 

ANNOTATION 

This document deals with developing of user friendly control program (thereinafter 

the program) in Microsoft® Windows® application form dedicated to measuring and control of 

a station of cylindrical dynamometer currently placed in a laboratory of Jan Perner Transport 

Faculty of University of Pardubice. 

The program uses current equipment in form of a cylindrical dynamometer which uses 

an eddy currents and a control terminal, which is a primary equipment managing regulation 

of break torque and cylinder revolutions and it is an outcome of a thesis [1], which this work 

follows. The program communicates with the control terminal via a serial link RS-232 by 

a serial port of a personal computer based on already created communication protocol, which 

is also an outcome of the thesis mentioned above. Furthermore, the program uses the serial 

link and the serial port of the personal computer to reading values, which are characterizing 

atmospheric conditions (a surrounding temperature [°C], an atmospheric pressure [mbar], 

a relative humidity of surrounding air [%]) of an examination by using of an atmospheric 

probe delivered by the Jan Perner Transport Faculty. The program solves two variants 

of controlling, a direct control and a static test control. Next two variants will be created 

additionally due to time reasons – concerned dynamic test and a movement simulation of 

vehicle. As a primary output of the program is an output to a chart with possibility to save it 

as a picture (the file format is BMP, JPG, or GIF) and secondarily also an output to text files 

delimited by a tabulator (the file format is TXT). Furthermore the program can compare 

values of two examinations in a chart format. 

The program is created in Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition developing 

environment using C#® programming code based on Microsoft® .NET Framework 3.5 

platform. 

Keywords: program, software, application, C#®, dynamometer, control, power measurement, 

torque, revolutions, load characteristics. 
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit grafický, uživatelsky přístupný a přehledný 

software (dále program) pro řízení stanoviště válcového dynamometru. Program dle zadání 

bude splňovat požadavky na volbu režimu měření, nastavení parametrů zkoušek, zpracování 

naměřených hodnot do formy výpisu a grafu, tedy i tisk a archivace naměřených hodnot, dále 

pak možnost porovnání naměřených hodnot v grafu. Program by měl být přehledný a co 

nejjednodušší na ovládání a také snadno rozšířitelný pro budoucí požadavky. Vytvořený 

ovládací program na PC bude komunikovat přes sériovou linku RS-232 s řídícím terminálem, 

který zajišťuje samotnou regulaci dynamometru. Na závěr této práce bude provedeno měření 

pro ověření správné funkce programu v součinnosti s celým zařízením. 

Pro správné pochopení funkce stanoviště válcového dynamometru je nutné se blíže 

seznámit s aktuálním stavem zařízení, to je v současné době složeno z několika dílčích celků 

a je umístěno v laboratoři Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále DFJP-

UPCE). Prvním a hlavním celkem celého zařízení je vlastní dynamometr na vířivé proudy 

(upevněný na nosném rámu), což je elektrická brzda o výkonu 125 kW, jejíž výrobce je firma 

VUES Brno a.s., jak je uvedeno v diplomové práci [1], ze které tato práce vychází. Nedílnou 

součástí této elektrické brzdy je pak vodní chlazení, zajištující odvod vznikajícího ztrátového 

výkonu. Dalším důležitým zařízením stanoviště je ovládací terminál (dále terminál) ve formě 

mikroprocesorového kontroléru s přídavnými obvody, které zajišťují měření vstupních veličin 

(otáčky válce dynamometru, moment vyvozený na deformačním tenzometrickém snímači, jež 

je součástí dynamometru a proud, kterým se dynamometr napájí) a na základě těchto 

vstupních veličin pak zpětnou regulaci brzdné síly pomocí pulzního měniče řízeného pulzně 

šířkovou modulací. Obvody tohoto terminálu jsou uloženy v počítačové skříni typu MIDI 

TOWER, na přední straně této počítačové skříně je pak umístěn panel s ovládacími tlačítky 

a displejem pro přímou komunikaci s obsluhou, tím se rozumí pro komunikaci bez použití 

přídavného programu, který je cílem této práce. Tento terminál je také výsledkem diplomové 

práce [1]. Mezi sekundární zařízení celého komplexu stanoviště patří samotný měřený objekt, 

nejčastěji celý motocykl, upevněný v upevňovacím rámu tak, aby byl poháněným kolem 

v těsném kontaktu s válcem dynamometru. Jako další objekt k měření může být použit 

samostatně upevněný motor motocyklu nebo automobilu, který bude spojen pomocí řetězu 

nebo hřídele přímo s hřídelí elektrické brzdy. Mezi sekundární zařízení celého stanoviště také 

patří zařízení odtahu výfukových plynů produkovaných měřeným objektem, tvořené 
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výkonným ventilátorem a sběrnou soustavou. Dalším nutným sekundárním zařízením je pak 

vzduchové chlazení zajišťující nezbytné chlazení měřeného objektu, které je tvořeno také 

výkonným ventilátorem. Dalším a posledním sekundárním zařízením stanoviště je pak osobní 

počítač pracující na platformě Microsoft® Windows®, ze kterého je terminál v současné době 

řízen decentralizovaně několika navzájem nezávislými programy pomocí sériové linky RS-

232. 

Úkolem této práce je tedy vytvoření centralizovaného systému řízení (myšlen jeden 

ovládací SW pro všechny typy zkoušek) pro nejpoužívanější platformu operačního systému 

osobních počítačů. Toto centralizované řešení bude realizováno programovou grafickou 

aplikací pro prostředí Microsoft® Windows® verze XP® a vyšší, jelikož bude využívat toho 

času nejnovější platformu .NET Framework® verze 3.5, která podporuje pouze operační 

systémy Microsoft® Windows® XP® a vyšší. Jako programovací jazyk, ve kterém bude 

program vytvořen, byl zvolen v současné době vysokoúrovňový objektově orientovaný 

programovací jazyk C# (zdroj [2]) a jeho vývojové prostředí Microsoft® Visual C#® 2008 

Express Edition, které je bezplatně dostupné po registraci u společnosti Microsoft® 

Corporation. Tento programovací jazyk byl zvolen z důvodů požadavku na snadné rozšíření 

do budoucna, jelikož se přepokládá, že tento jazyk bude i nejbližší době přijatelným trendem 

v oblasti programování a tudíž se přepokládá dostatek programátorů schopných zmíněný 

program snadno rozšířit dle budoucích požadavků. Dalším důvodem volby jazyka C#® byl 

také můj osobní rozvoj, jelikož jsem se aktivně setkal s několika programovacími jazyky 

(prostředí DOS: Basic, Borland® Turbo Pascal®, Borland® C++, prostředí Windows®: 

Microsoft® Visual Basic® for application, Borland® Delphi™), tento nový trend 

v programování jsem vůbec neznal a rozhodl jsem si jej osvojit. 

Program je celkově navrhnut, jako aplikace spuštěná v programovém okně, které bude 

schopné změnit svoji velikost v závislosti na požadavku obsluhy, minimálně však 1024x768 

obrazových bodů. Bude obsahovat hlavní a vedlejší programovou nabídku, stejně tak jako 

záložky odpovídající jednotlivým měřením, z čehož v prvotní fázi budou vytvořeny 

a zpřístupněny první dvě záložky, a to záložka přímé řízení a statická zkouška. 

Z programového menu budou dostupné další nastavení a moduly programu nezbytné pro jeho 

správnou funkci (např. nastavení programu, nastavení parametrů měření, nastavení sériového 

portu atmosférické sondy, nastavení sériového portu pro komunikaci s terminálem, porovnání 

dvou měření apod.). Toto programové menu bude možno dodatečně rozšířit o další nastavení 

a moduly dle budoucích požadavků. Komunikace bude realizována přes sériový port osobního 
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počítače a sériovou linku RS-232 pro obě periferie, tj. terminál a atmosférická sonda. Program 

by měl být celkově ošetřen proti vzniku nenadálých výjimek systémových stavů, tak aby bylo 

možno správně ukončit program i po vzniku této výjimky. Celý program bude finálně 

poskytnut ve formě instalačního balíčku zajišťující kompletní instalaci v sytému Microsoft® 

Windows® na datovém nosiči CD-ROM. K instalačnímu balíčku bude dále přiložena také 

kompletní složka, spolu se zdrojovým kódem programu ve formátu řešení vývojového 

prostředí Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition. 
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1. SOUČASNÝ STAV ZAŘÍZENÍ 

1.1 Blokové schéma stanoviště válcového dynamometru 

Kompletní stanoviště válcového dynamometru umístěného v laboratořích DFJP UPCE, 

lze zakreslit spolu s podpůrnými systémy do následujícího blokového schématu, viz obr. 1.1. 

Nejdůležitější částí pro tuto práci je řídící terminál a program spouštěný z osobního počítače 

(PC). Obě části jsou spojeny sériovou linkou RS-232 a zvýrazněny červeně. 

 

Obr. 1.1 – blokové schéma stanoviště válcového dynamometru 
MO – Měřený objekt (nejčastěji motocykl se spalovacím motorem nebo spalovací motor 

samotný) 

1.2 Mechanické uspořádání stanoviště válcového dynamometru 

Na obrázku č. 1.2 je zachyceno současné mechanické uspořádání celého stanoviště. 

Vířivá brzda je upevněná uprostřed na kovovém nosném rámu spolu s válcem uchyceném na 

jedné straně rámu, který je s brzdou spojený hřídelí. Na opačné straně je pak rám připraven 

k upevnění spalovacího motoru, který by byl spojený přímo s brzdou a válcem přes společnou 

hřídel. Celý rám je upevněn hmoždinkami a šrouby do podlahy montážní šachty, která je 

umístěná pod úrovní podlahy laboratoře tak hluboko, že celé zařízení je téměř schované pod 

úrovní podlahy. Kolem celé montážní šachty je připevněno z důvodů bezpečnosti kovové 

zábradlí. Přes válec je pak upevněná nájezdní plošina s otvorem kolem válce pro usnadnění 

nájezdu měřeného objektu (motocyklu). Motocykl se upevňuje tak, že se předním kolem 

zasune do kovového rámu a ze stran stáhne, tak aby došlo k pevnému uchycení. Zadní kolo, 

které je přímo v kontaktu s válcem měřící soustavy se pevně přitáhne k válci také na těsné 

Vzduchové chlazení 

Řídící terminál 
Osobní počítač Vířivá brzda 

RS-232 

Vodní chlazení 

Snímač 
proudu 

Snímač momentu 

Snímač otáček 

MO 

Odtah výfukových 
plynů 
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spojení pomocí stahovacích upevňovacích pásů, které jsou uchyceny k nájezdové plošině 

a provléknuté úchyty umístěnými pod sedlem nebo za jinou vhodnou část motocyklu. Před 

měřeným objektem je umístěný výkonný ventilátor vzduchového chlazení, zajišťující 

ochlazování motoru motocyklu nebo samotného motoru, pokud je tak vyžadováno. Za 

motocyklem je pak mobilní (volně ložený) sběrač výfukových plynů s flexibilním odtahem 

a pevně uchyceným odtahovým ventilátorem, zajišťujícím odtah výfukových plynů ven 

z laboratoře. 

 

Obr. 1.2 – mechanická část stanoviště válcového dynamometru 

Pracoviště je dále osazeno řídící elektronikou v podobě terminálu zabudovaným 

v počítačové skříni typu MIDI TOWER umístěným spolu s monitorem, osobním počítačem 

a jeho periferiemi na pracovním stole u kraje montážní šachty. Řídící terminál a osobní 

počítač jsou navzájem propojeny pomocí sériových portů přes sériovou linku RS-232. Řídící 

část zařízení válcového dynamometru je zobrazena na obrázku č. 1.3. 
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Obr. 1.3 – řídící část stanoviště válcového dynamometru 

1.3 Hlavní prvky stanoviště válcového dynamometru 

Nyní je potřeba se blíže seznámit s klíčovými částmi měřícího zařízení a tím jsou samotná 

vířivá brzda a ovládací terminál, který přímo řídí brzdný moment vířivé brzdy. 

1.3.1 Vířivá brzda 

Pro účely měření na stanovišti válcového dynamometru byla použita vířivá brzda od 

firmy VUES Brno a.s. s nepřímým chlazením (tj. k chlazení dochází průtokem chladícího 

media kanálky ve statoru). Její základní parametry jsou uvedeny v tabulce 1.1 (zdroj [1]). 

Vířívá brzda je v technické podstatě elektrický točivý stroj se dvěma základními částmi, 

kotvou a statorem, přičemž k přenosu sil se využívá elektromagnetické pole. Rotor je pevně 

spojen s hřídelí, stator je otočně uchycen k rámu vířivé brzdy přes deformační tenzometrický 

snímač momentu a je v něm umístěno budící vinutí. Budící vinutím protéká stejnosměrný 

proud, který vytváří magnetický tok v obvodu brzdy (stator, rotor, vzduchová mezera). 

Jelikož je rotor vyroben s oceli a má tvar ozubeného kola, dochází při otáčení rotoru k střídání 

zubů a mezer a tím také ke změně magnetického odporu obvodu. Jejímž důsledkem je 

indukování napětí a tvorba vířivých proudů. 
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Brzdný moment lze řídit přímo-úměrně velikostí síly vytvořeného magnetického pole a 

otáček rotoru, tudíž přímo-úměrně velikostí budícího proudu (zdroj [1]). 

Typ VD125 

Výkon 125 kW 

Otáčky jmenovité  2 000 min-1 

Otáčky maximální 3 600 min-1 

Moment 597 Nm 

Provedení IP23 dle ČSN EN 60034-5 

Tvar IM B3 dle ČSN 60034-7 

Chlazení vodní IC3W7 dle ČSN EN 60034-6 

Směr otáčení oba směry 

Zatížení trvalé 

Napětí budící cívky 91 V 

Proud budící cívky 1,7 A 

Hmotnost 380 kg 

Tenzometrický snímač síly SSM-AJ-2000, 2 kN 

Snímač otáčení pulzní LUN1326.02-8 

Tab. 1.1 – parametry vířivého dynamometru (zdroj [1]) 

1.3.2 Řídící terminál 

Řídící terminál je srdcem celého systému stanoviště válcového dynamometru. Jeho 

úkolem je zpracování informací ze všech vstupních snímačů, provádění výpočtů, regulace 

a ovládání pulzního měniče, jakožto napájecího členu pro napájení budícího obvodu vířivé 

brzdy. Dále pak zajišťuje komunikaci s obslužným programem spouštěným z osobního 

počítače přes sériový port. Všechny obvody řídícího terminálu jsou umístěny v upravené 

počítačové skříni typu MIDI TOWER, viz obrázek č. 1.4. V řídícím terminálu je použit 

kompaktní terminál firmy AMIT s.r.o. s označením ART267A(X), který je uložen v kovovém 

krytu s LCD displejem o velikosti 2x16 znaků a osmi-tlačítkovou membránovou klávesnicí 

(zdroj [1]). 

Řídící terminál je napájen centrálně z vlastního napájecího zdroje umístěného ve společné 

přístrojové skříni terminálu. Tento zdroj tvoří toroidní transformátor s jedním primárním 

a několika sekundárními vinutími, které napájí usměrňovací a stabilizační obvody zdroje. 
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Dalším obvodem celku řídícího terminálu je kombinace snižujícího a rekuperačního 

pulzního měniče, který zásobuje stejnosměrným napájecím proudem budící vinutí statoru 

vířivé brzdy. Tento měnič je řízen pulzně šířkovou modulací (PŠM anglicky PWM) z obvodu 

řídící jednotky terminálu ART267A(X). 

V řídícím terminálu je použito také několik obvodů snímačů poskytující informaci 

o měřené veličině. Jedním z vnitřních obvodů je obvod zpracovávající signál ze snímače 

otáček, který je dodaný jako součást vířivé brzdy VD125. Snímač otáček LUN1326.02-8 

pracuje na principu indukčního snímače, frekvence výstupního signálu je úměrná rychlosti 

otáčení vířivé brzdy. Dalším obvodem a snímačem je proudový snímač LA55-P/SP1, který 

pracuje na principu Hallova jevu. Jeho výstupní proudový signál se v obvodu převádí na 

napěťový, který je dále upravován. Posledním obvodem a snímačem použitým v řídícím 

terminálu je obvod snímače momentu. Jako snímač je použit deformační tenzometrický 

snímač síly SSM-AJ-2000, který má lineární závislost výstupního napětí na vyvozené síle na 

snímači. Výstupní napětí snímače je ale velmi malé a proto je nutno jej dalším obvodem 

zesílit na úroveň použitelnou pro zpracování řídícím obvodem terminálu. O zesílení se stará 

diferenciální zesilovač s obvodem zajišťujícím absolutní hodnotu signálu a přepínatelným 

rozsahem zesílení, který je řízen programově z řídící jednotky terminálu. 

 

Obr. 1.4 – řídící terminál v upravené počítačové skříni MIDI TOWER 



18 

1.3.3 Atmosférická sonda 

V průběhu zpracování obslužného programu pracoviště válcového dynamometru byla také 

možnost využití atmosférické sondy, jako zařízení zadávání vstupních veličin 

charakterizujících atmosférické podmínky, důležitých pro výpočet korekce momentu 

a následně výkonu na standardní atmosférické podmínky (smluvně dohodnuté a uvedené 

v příslušných normách). 

Použitá sonda je typu HXB85 od společnosti Omega Engineering, Inc. zobrazená na 

obrázku č. 1.5. Sonda poskytuje informace o relativní vlhkosti vzduchu, teplotě, 

barometrickém tlaku a rosném bodu, přičemž poslední zmíněný údaj je pro účely korekce na 

atmosférické podmínky nepotřebný. 

 

Obr. 1.5 – atmosférická sonda HXB85 (zdroj [4]) 
Tato sonda má tři analogové výstupy v rozsahu 0-10 V SS, digitální výstupní linku typu 

RS-232C. Napájení 18-30 V SS, nestabilizované se spotřebou 50 mA. 

Tabulka rozsahu a přesnosti měření atmosférické sondy: 

Rozsah měřených hodnot pro atmosférickou sondu HXB85 

Parametr Rozsah Přesnost měření 

Relativní vlhkost okolního vzduchu 0 – 100 % ±1 % 

Hodnota rosného bodu -60 - +70 °C ± 0,5 °C 

Teplota okolního vzduchu -40 - +80 °C ± 0,5 °C 

Barometrický tlak 20 – 1100 mbar ± 5 mbar 

Tab. 1.2 – rozsah měřených hodnot atmosférické sondy HXB85 
Sonda posílá měřené informace ve formě ucelených vět po sériové lince RS-232 ve 

zhruba dvou-vteřinových intervalech. Ukázka výstupu sondy zpracovaným programem 

HyperTerminal je v příloze č. 2. 
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Tabulka parametrů spojení atmosférické sondy pomocí sériové linky RS-232: 

Parametry sériové linky atmosférické sondy 

Parametr Hodnota 

Komunikační rychlost 19200 Bd/s 

Datové bity 8 

Parita Žádná 

Stop bit 1 

Tab. 1.3 – parametry sériové linky atmosférické sondy (zdroj [4]) 
Celá elektronika včetně senzorů je umístěna v odlitku z nerezavějící oceli s krytím IP66. 

1.4 Pomocné prvky stanoviště válcového dynamometru 

Pomocné prvky stanoviště válcového dynamometru jsou prvky zajišťující vzduchové 

chlazení a odtah spalin zkoušených objektů. Na obrázku č. 1.6 je zobrazeno zařízení skládající 

se z jímače výfukových plynů, odtahové flexi hadice a ventilátoru, zajišťujícího odvod spalin 

ven z laboratoře. Na obrázku č. 1.7 je pak výkonný ventilátor řízený frekvenčním měničem 

stojícím v pozadí, zajišťující vzduchové chlazení měřeného objektu. 

 
Obr. 1.6 – zařízení odtahu výfukových 

plynů 
Obr. 1.7 – zařízení vzduchového chlazení 

měřeného objektu
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2. POPIS FUNKCE PROGRAMU 

Tato kapitola by měla uživatele (obsluhu) seznámit se základním ovládáním programu, 

s jeho funkcemi a možnostmi. Také by měla přispět k orientaci v adresářové struktuře, 

souborech a jejích příponách, které program tvoří a využívá ke své práci. 

2.1 Požadované vlastnosti programu 

Dle zadání práce má program splňovat následující požadavky: 

 volba režimu měření 

 nastavení parametrů zkoušek 

 zpracování naměřených dat do formy výpisu a grafu 

 tisk 

 archivace naměřených hodnot 

 možnost porovnání archivovaných dat s nově naměřenými daty 

 jednoduchost a přehlednost 

 snadná rozšiřitelnost do budoucna 

2.2 Adresářová struktura programu 

Adresářová struktura není nijak složitá pro tuto aplikaci, ale je vždy dobré uživatele 

seznámit, co v které složce může nalézt a popřípadě co a kam zkopírovat. Např. z jiného 

osobního počítače, kde probíhalo jiné měření. 

Po instalaci by se měla v uživatelem zvolené nadřazené složce vytvořit základní složka 

programu nazvaná OSVD. Tato je výchozí složka pro program, ve kterém pracuje, a ze které 

vychází pří ukládání a otevírání dalších souborů. V této složce by měly vzniknout další dvě 

základní podsložky a to jménem Parametry a Vystupy (bez diakritiky). Složku Parametry 

program používá jako výchozí pro ukládání nastavení parametrů měření a je možné tuto 

složku dále rozčlenit na další podsložky vyhovující lepší orientaci obsluhy. Složka Vystupy je 

určena pro ukládání výsledků měření a je jí možno také dále dělit na podsložky pro lepší 

orientaci obsluhy (např. dle data měření, měřeného objektu apod.). Dále jsou v této složce 

umístěné dva soubory: OSVD.EXE a ZedGraph.dll. OSVD.EXE je výchozí spustitelný 

program, ZedGraph.dll je knihovna potřebná pro vykreslování a práci s grafy, pokud tato 

knihovna chybí, program se správně nespustí. 

Na obrázku č. 2.1 je zachycena adresářová struktura programu po instalaci. 
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Obr. 2.1 – adresářová struktura programu 
Spolu s adresářovou strukturou by se měla také vytvořit složka se zástupcem v nabídce 

start systému Microsoft® Windows® a to: Ovládací software válcového dynamometru  

OSVD.EXE, dále pak také zástupce na pracovní ploše osobního počítače. 

2.3 Základní obrazovka, základní funkce programu 

 

Obr. 2.2 – základní obrazovka programu OSVD 
Program se spouští pomocí zástupce, nebo přímo spustitelným programem OSVD.EXE. 

Pokud jsou všechny prostředky pro běh programu dostupné, program se spustí a zobrazí se 

hlavní okno celé aplikace v centru aktuálně používané obrazovky. To znamená, pokud 

uživatel používá dva a více monitorů pro svou práci, aplikace se zobrazí na tom monitoru, 
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který bude právě označen jako aktuální, tj. tam kde je umístěn ukazatel myši. Výchozí 

obrazovka aplikace je na obrázku č. 2.2. Výchozí záložkou je pak Přímé řízení. 

Program je graficky upraven pro minimální rozlišení obrazovky 1024x768 obrazových 

bodů. Je to zároveň i minimální možná velikost programového okna. Programové okno je 

zároveň možno libovolně zvětšit dle aktuální situace pro použití např. na dvou monitorech 

zároveň. Toto lze provést kliknutím myši na okraj okna aplikace a táhnutím na požadovanou 

velikost, nebo pomocí kláves ATL+SPACE a z kontextové nabídky vybrat příkaz pro změnu 

velikosti, kurzorovými klávesy nastavit požadovanou velikost a následně potvrdit novou 

velikost klávesou ENTER. Stejně tak je možné použít ikony pro minimalizaci a maximalizaci 

okna. 

V dolní části okna programu je zobrazen stavový řádek informující uživatele o aktuálním 

stavu aplikace, tento stavový řádek je dostupný pro všechny druhy měření. 

V horní části je umístěno programové menu dostupné jak pro ukazatel myši, tak i po 

stisknutí klávesy ALT. Hlavní i vedlejší programové menu je dostupné také po stisku 

příslušné klávesové zkratky ALT+ odpovídající podtržené písmeno menu. Hlavní menu 

programu tvoří tyto čtyři hlavní nabídky: Program, Volba řízení, Nastavení programu 

a O aplikaci.  

Programová nabídka O aplikaci obsahuje informace o využitelnosti aplikace a o verzi 

aplikace, která je právě spuštěna. 

Programová nabídka Program obsahuje podnabídku Porovnat měření a Konec, funkce 

Porovnat měření je popsaná dále a lze ji vyvolat klávesovou zkratkou CTRL+M. Funkce 

Konec pak vyvolá dialogové okno, které se dotazuje uživatele, jestli si opravdu přeje aplikaci 

ukončit. Pokud uživatel potvrdí ukončení aplikace, program se nejdříve pokusí vypnout 

dálkové ovládání na řídícím terminálu, aby tento mohl být ovládán lokálně na klávesnici 

terminálu. Funkce konec programu lze vyvolat několika způsoby. První z nich je kliknutím na 

ikonu pro uzavření okna (ikona s křížkem), dále pak pomocí klávesových zkratek CTRL+F4 

nebo CTRL+X. Jakýkoliv pokus o ukončení aplikace vyvolá již výše zmíněné dialogové 

okno, žádající o potvrzení úmyslu uzavřít aplikaci. Po uzavření aplikace budou veškerá 

neuložená data ztracena! 

Programová nabídka Volba řízení obsahuje následující podnabídky: Přímé řízení, Statické 

měření, Dynamická zkouška, Simulace jízdy vozidla a Vypnutí dálkového ovládání. Přičemž 

podnabídky Dynamická zkouška a Simulace jízdy vozidla jsou dočasně nedostupné, a to jen do 
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doby, než bude aplikace těmito možnostmi dovybavena. Všechny výše zmíněné podnabídky, 

kromě Vypnutí dálkového ovládání slouží k přepínání záložek hlavního okna aplikace, které 

jsou tak i pojmenovány a slouží k jednotlivým účelům řízení a měření na válcovém 

dynamometru. Tyto nabídky lze také vyvolat přidělenými klávesovými zkratkami 

CTRL+ příslušné písmeno klávesnice. 

Programová nabídka Nastavení programu obsahuje následující položky: Sériový port 

terminálu, Sériový port atm. sondy, Nastavení parametrů zkoušek, Nastavení programu. 

Všechny tyto nabídky slouží k nastavení parametrů potřebných pro správnou funkci programu 

a jsou podrobněji popsány dále v textu. Opět všechny tyto nabídky lze vyvolat také 

klávesovými zkratkami CRTL+SHIFT+ příslušné označení klávesy. 

2.4 Nastavení programu 

Prvním úkonem po spuštění aplikace a před každým měření by měla být kontrola 

a popřípadě nastavení parametrů programu a měření, tyto nabídky jsou dostupné z hlavního 

menu programu Nastavení programu (ALT+N). 

2.4.1 Sériový port terminálu 

Nabídka Sériový port terminálu (CTRL+SHIFT+S) vyvolá nové nezávislé okno 

programu, které je uvedeno na obrázku č. 2.3. 

 

Obr. 2.3 – okno nastavení sériového portu terminálu 
Nyní se po uživateli žádá kontrola nastavení použitého sériového portu a komunikačních 

parametrů pro komunikaci s řídícím terminálem. Položky Komunikační rychlost, Počet 

datových bitů, Stop bit a Parita lze měnit pomocí rozevíracích seznamů v rozmezí 

přednastavených hodnot. Volby položky Komunikační port jsou aktualizovány při spuštění 

okna, tak že program zjistí aktuální dostupné sériové porty a ty nabídne uživateli k výběru. 
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Všechny položky jsou při prvním spuštění aplikace nastaveny na výchozí hodnoty, jak je 

uvedeno na obrázku č. 2.3, a odpovídají výchozímu nastavení komunikačního protokolu pro 

komunikaci s řídícím terminálem. 

Po stisknutí tlačítka Ulož nastavení (ATL+U) dojde ke kontrole zadaných parametrů 

a uložení do vnitřního úložiště dat programu, po opětovném spuštění aplikace jsou tato 

nastavení vyvolána zpět. Po stisknutí tlačítka Ulož nastavení dojde mino uložení nastavení 

také k uzavření tohoto okna. 

Tlačítko Storno (ALT+S) slouží k uzavření okna bez ukládání změn v nastavení. 

2.4.2 Sériový port atmosférické sondy 

Nabídka Sériový portu atm. sondy (CTRL+SHIFT+D) vyvolá nové nezávislé okno 

programu, které je uvedeno na obrázku č. 2.4. 

 

Obr. 2.4 – okno nastavení portu atmosférické sondy 
Nyní se po uživateli žádá kontrola nastavení použitého sériového portu a komunikačních 

parametrů pro komunikaci s atmosférickou sondou. Položky Komunikační rychlost, Počet 

datových bitů, Stop bit a Parita lze měnit pomocí rozevíracích seznamů v rozmezí 

přednastavených hodnot. Volby položky Komunikační port jsou aktualizovány při spuštění 

okna, tak že program zjistí aktuální dostupné sériové porty a ty nabídne uživateli k výběru. 

Všechny položky jsou pří prvním spuštění aplikace nastaveny na výchozí hodnoty, jak je 

uvedeno na obrázku č. 2.4, a odpovídají výchozímu nastavení pro komunikaci 

s atmosférickou sondou. 

Po stisknutí tlačítka Ulož nastavení (ATL+U) dojde ke kontrole zadaných parametrů 

a uložení do vnitřního úložiště dat programu, po opětovném spuštění aplikace jsou tato 
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nastavení vyvolána zpět. Po stisknutí tlačítka Ulož nastavení dochází mino uložení nastavení 

také k uzavření tohoto okna. 

Tlačítko Storno (ALT+S) slouží k uzavření okna bez ukládání změn v nastavení. 

2.4.3 Nastaveni parametrů zkoušek 

Nabídka Nastavení parametrů zkoušek (CTRL+SHIFT+N) vyvolá nové nezávislé okno 

aplikace s možností nastavení jednotlivých parametrů měření pro danou zkoušku a je uvedeno 

na obrázku č. 2.5. 

 

Obr. 2.5 – okno nastavení parametrů zkoušky 
Tato část aplikace má několik uživatelsky příznivých funkcionalit. První z funkcionalit je 

tzv. bublinová nápověda, pokud uživatel neví, co přesně parametr znamená, stačí ukázat 

ukazatelem myši nad příslušné pole, kde se zadávají hodnoty, kde po čase 500 ms se objeví 

tato nápověda. Ukázka na obrázku č. 2.6. 

 

Obr. 2.6 – ukázka bublinové nápovědy 
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Další z funkcionalit této části aplikace je okamžitá kontrola zadávaných údajů z pohledu 

logiky vstupních hodnot. Z důvodů dalšího zpracování (to je zapsání hodnot do terminálu 

a zpracování terminálem) musí vstupní parametry zkoušek splňovat požadavky na 

komunikační protokol, kde jsou tyto parametry před přenosem vynásobeny konstantou 

100 000 a postupným dělením rozděleny do čtyř datových bajtů, tím je dosaženo přesnosti na 

pět desetinných míst. Tuto vlastnost je však potřeba zkontrolovat před odesláním, pokud 

vstupní parametry měření toto nesplňují, tak je nutno zabránit jejich dalšímu zpracování. 

Další aplikovanou kontrolou je kontrola znaménka a zdali je údaj klasifikován jako číselná 

hodnota či nikoli. U maximálních a minimálních otáček motoru pak ještě kontrola logická, 

jestli jsou maximální otáčky motoru větší než minimální. Všechny vstupní parametry měření 

vyhodnocené jako nesprávné jsou označeny červeným písmem, a to až do doby jejich 

opravení. Pokud nejsou všechny parametry vyhodnoceny jako správné, není možné tyto 

parametry ani uložit ani odeslat do terminálu. Na obrázku č. 2.7 je ukázka takovéto kontroly. 

POZNÁMKA: Všechny vstupní i výstupní hodnoty programu používají k oddělení 

desetinných míst tečku - „.“, příklad: „1.23“. 

 

Obr. 2.7 – ukázka nesprávně zadaných parametrů 
Pokud nejsou hodnoty správně zadané, tj. nejsou všechny zobrazené černou barvou, dají 

se použít pouze tlačítka Načti ze souboru, Načti z terminálu a tlačítko Storno, které uzavírá 

formulářové okno bez ukládání parametrů. Tlačítko Načti ze souboru otevře dialogové okno 

pro výběr souboru, ze kterého se mají parametry načíst. Jako základní složku toto okno volí 

hlavní složku parametrů programu: nadrazena_slozka\OSVD\Parametry, přičemž filtr 

souborů je nastaven na *.prm (soubory parametrů). Tlačítko Načti z terminálu načítá všechny 

parametry zkoušek z připojeného řídícího terminálu, pokud je možno navázat komunikaci 

s terminálem, tj. pokud je na terminálu zapnuto dálkové ovládání. Pokud se nepodaří všechny 

parametry z terminálu vyčíst korektně, nebo pokud je spojení mezi osobním počítačem 

a terminálem přerušeno, program o tom dává zprávu pomocí dialogového okna s patřičnou 

zprávou pro uživatele. 
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Pokud jsou všechny hodnoty parametrů zkoušek zadány správně, je možno obsluhovat 

také tlačítka Ulož do souboru, Ulož nastavení parametrů a Pošli do terminálu. První ze 

zmíněných tlačítek Ulož do souboru vyvolá dialogové okno pro zadání souboru, do kterého se 

mají parametry uložit a opět využívá základní složku se soubory parametrů, jak je zmíněno 

výše u načítání ze souboru. Tlačítko Ulož nastavení parametrů ukládá tyto parametry do 

vnitřní paměti programu, který s nimi nadále pracuje a je schopen tyto uložené parametry 

vyvolat při opětovném spuštění celé aplikace. Posledním tlačítkem tohoto formulářového 

okna je tlačítko Pošli do terminálu, které zpracuje zadané parametry dle komunikačního 

protokolu a odesílá je do řídícího terminálu. Pokud je možné navázat spojení s terminálem, 

jsou tyto parametry postupně zasílány do terminálu. Ať již program úspěšně či neúspěšně 

odešle parametry do terminálu, informuje o tom obsluhu patřičným dialogovým oknem. 

K uzavření tohoto formulářového okna dojde pouze po zásahu obsluhy pro zavření okna, 

nebo stiskem klávesové zkratky (CTRL+F4). 

2.4.4 Nastaveni programu 

Nabídka Nastavení programu (CTRL+SHIFT+T) vyvolá nové nezávislé okno aplikace 

s možností nastavení chování vlastního programu a je zobrazeno na obrázku č. 2.8. 

 

Obr. 2.8 – okno nastavení programu 
V tomto okně lze nastavit v současnosti dvanáct parametrů, které ovlivňují chování 

programu a jsou popsány zde: 

Síla průměrování – očekává se celé kladné číslo a udává, z kolika vzorků se počítá 

průměr pomocí klouzavého průměru pro zobrazení hodnot ve všech záložkách řízení 
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v programu. Perioda vyčítání hodnot z terminálu je 25 ms, takže při zadání síly průměrování 

např. 100 vzorků se budou zobrazovat hodnoty zprůměrňované za posledních  

25 ms * 100 = 2500 ms, tedy 2,5 s. 

Spojnice hodnot grafu – zapíná či vypíná spojnici hodnot ve všech grafech použitých 

v programu. Po změně tohoto parametru dojde k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Hladká spojnice – tento parametr nastavuje způsob zobrazení spojnice grafu, pokud je 

pomocí předchozího parametru aktivovaná. Po změně tohoto parametru dojde k překreslení 

všech právě zobrazených grafů. 

Tloušťka spojnice – očekává se celé kladné číslo udávající tloušťku spojnice hodnot grafu 

v obrazových bodech (relativně k aktuálnímu rozlišení grafu). Po změně tohoto parametru 

dojde k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Velikost bodu grafu - očekává se celé kladné číslo udávající velikost značky hodnot grafu 

v obrazových bodech (relativně k aktuálnímu rozlišení grafu). Po změně tohoto parametru 

dojde k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Osa otáček grafu – očekává se sada dvou hodnot kladných čísel udávající dolní a horní 

hranici hodnot zobrazované na ose otáček v grafu. Přičemž zde není aplikována kontrola 

logiky zadávaných údajů, je tudíž nutno zajistit, že dolní hodnota otáček nebude vyšší než 

horní hodnota osy otáček – graf by nebyl vůbec zobrazen. Po změně tohoto parametru dojde 

k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Osa momentu grafu – očekává se sada dvou hodnot kladných čísel udávající dolní a horní 

hranici hodnot zobrazované na ose momentu v grafu. Přičemž zde není aplikována kontrola 

logiky zadávaných údajů, je tudíž nutno zajistit, že dolní hodnota momentu nebude vyšší než 

horní hodnota osy momentu – graf by nebyl vůbec zobrazen. Po změně tohoto parametru 

dojde k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Osa výkonu grafu – očekává se sada dvou hodnot kladných čísel udávající dolní a horní 

hranici hodnot zobrazované na ose výkonu v grafu. Přičemž zde není aplikována kontrola 

logiky zadávaných údajů, je tudíž nutno zajistit, že dolní hodnota výkonu nebude vyšší než 

horní hodnota osy výkonu – graf by nebyl vůbec zobrazen. Po změně tohoto parametru dojde 

k překreslení všech právě zobrazených grafů. 

Velikost grafu po uložení – očekává se sada dvou celých kladných hodnot udávající 

rozměr obrázku po uložení grafu do obrazového souboru. Přičemž první hodnota udává šířku 
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obrázku v obrazových bodech a druhá hodnota pak výšku taktéž v obrazových bodech. Ze 

zkušeností je programově přednastaveno 2048x1536 obrazových bodů a je to zároveň i 

doporučená hodnota velikosti ukládání grafů pro další zpracování. 

Rozlišení pro ukládání grafů – očekává se celé kladné číslo udávající rozlišení použité při 

ukládání grafu jako obrázkového souboru, jeho jednotka je bodů na palec (DPI). Obvyklá 

hodnota pro další zpracování (tisk) je 200 obrazových bodů na palec. Tato hodnota také 

ovlivňuje velikost obrazového souboru po uložení. 

Formát souboru grafu – očekává se zvolení jednoho ze tří možných formátů výsledného 

obrazového souboru grafu. Na výběr jsou tyto možnosti: BMP, JPG, GIF, přičemž 

doporučený formát souboru je BMP (nekomprimovaná bitová mapa). Výběr formátu souboru 

také ovlivňuje výslednou velikost obrazového souboru. 

Tlačítko Storno – zavírá formulář bez ukládání změn parametrů programu. Tlačítko OK 

usoudí na platnost zadaných parametrů, pokud jsou tyto v pořádku, uloží je do vnitřní paměti 

programu a uzavírá formulářové okno. Pokud některý z parametrů neodpovídá očekávaným 

hodnotám, informuje o tom obsluhu programu a očekává jejich nápravu. 

2.5 Záložka Přímé řízení 

Přímé řízení je nejnižší možné řízení ovládacího terminálu sloužící ke zkoušení 

a ověřování různých stavů měřícího stanoviště. Pomocí přímého řízení lze kontrolovat funkci 

jednotlivých regulátorů (proudu, momentu, otáček) a vyčítat hodnoty některých interních 

programových proměnných z terminálu. Hlavním účelem tohoto módu je tedy především 

usnadnění ladění funkcí programu v řídícím terminálu. 

Výchozí obrazovka záložky přímé řízení je již na obrázku č. 2.2. Tato záložka má 

ovládací prvky uspořádané do tří logických celků (panelů), které jsou doprovázeny hlavními 

ovládacími prvky, které jsou umístěny mimo tyto panely v levé horní části panelu přímého 

řízení. 

2.5.1 Panel Výběr módu regulace 

Tento panel ovládacích prvků je zapotřebí nastavit jako první ještě před spuštěním 

regulace kliknutím na tlačítko Zapni regulaci. Panel je zobrazen na obr. č. 2.9. 
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Obr. 2.9 – skupina Výběr módu regulace 
Na tomto panelu se volí typ regulace dostupný pro přímé řízení a měření na 

dynamometru. Jsou dostupné regulace proudu, brzdného momentu a regulace otáček, více 

informací v příloze č. 1 - Komunikační protokol. Lze zvolit pouze jednu z uvedených. Dále je 

zapotřebí zvolit na jaký objekt se hodnota vztahuje (pro správné vnitřní přepočty hodnot). 

Poslední dostupná volba na tomto panelu je typ regulátoru, jeho hodnoty ze kterých je možno 

vybírat se mění na základě zvolené regulace. Typy regulací a jejich funkce je podrobně 

vysvětlena v diplomové práci [1]. 

2.5.2 Panel Vyčítané hodnoty 

Na tomto panelu, jenž je zobrazen na obrázku č. 2.10 jsou již zvoleny některé hodnoty 

k vyčítání z terminálu. Tyto hodnoty je možno volit zvlášť pro každý displej pomocí 

rozevíracích seznamů. Po zvolení parametru se aktivuje displej příslušné hodnoty (první až 

čtvrté), které se pak vyžádají od terminálu. Pro vypnutí vyčítání hodnoty zvolte „prázdné“, 

dojde tím k deaktivaci displeje a také se tato hodnota nebude vyčítat z terminálu. Ke každé 

hodnotě se automaticky doplní jednotky dle vestavěné matice v programu. Jaké hodnoty lze 

vyčítat je uvedeno v příloze č. 1 – Komunikační protokol a diplomové práci [1]. 

 

Obr. 2.10 – panel vyčítaných hodnot z terminálu 
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Pátá hodnota je měřena automaticky v závislosti na zvoleném typu regulace. Maximální 

počet periodicky vyčítaných hodnot je pět z důvodu přenosové rychlosti komunikačního 

řetězce. Tyto zvolené (tedy aktivované) hodnoty se budou také ukládat do souboru, pokud ten 

je nastaven. 

2.5.3 Hlavní ovládací prvky přímého řízení 

Po nastavení módu regulace a zvolení vyčítaných hodnot je zapotřebí nastavit další 

vedlejší vlastnosti programu přímého řízení a to pomocí ovládacích prvků zobrazených na 

obrázku č. 2.11. 

 

Obr. 2.11 – hlavní ovládací prvky přímého řízení 

Tlačítko Nastav výst. soubor (ALT+S) - zobrazí dialogové okno pro zvolení souboru 

měřených hodnot, jeho počáteční složka je nastavena na nadrazena_slozka\OSVD\Vystupy, 

a jeho jméno nastaveno na výchozí název direct_default_out.txt, jenž lze přepsat na konkrétní 

jméno souboru zvoleného obsluhou. Pokud obsluha programu zvolí již existující jméno 

souboru, bude tázána, chce-li tento soubor nahradit, pokud zvolí nahradit, původní soubor 

bude nahrazen novým, pokud zvolí nenahrazovat, musí obsluha zadat jiné jméno souboru 

nebo uzavřít formulář klikem na tlačítko Cancel (nebo Storno, podle verze operačního 

systému), čímž dojde k uzavření dialogového okna bez založení souboru pro výstupní data, 

tj. žádná data nebudou zapisována jinam než na obrazovku počítače. 

Pokud dojde k úspěšnému založení a otevření souboru pro zápis dat, tlačítko Nastav výst. 

soubor se změní na tlačítko s nápisem Vypni logování s červeným písmem. Tímto tlačítkem se 

pak vypíná zápis hodnot do souboru a soubor se uzavírá pro zápis. 

POZNÁMKA: Pokud dojte k vypnutí a opětovnému zapnutí regulace či samotného 

měření, soubor se přepíše nově měřenými daty příchozími po posledním zapnutí regulace. 

Zatrhávací políčko Periodické vyčítání (ATL+E) – určuje, zdali program bude vyčítat 

zvolené hodnoty z řídícího terminálu automaticky v periodě 25 ms, nebo jestli bude čekat na 

výzvu obsluhy programu, která pak řídí vyčítání hodnot manuálně klikem na příslušné 

tlačítko. 
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Tlačítko Zapnout měření (ALT+M) – zapíná vyčítání zvolených hodnot z řídícího 

terminálu bez možnosti regulace, tzn. regulace je vypnuta. Po úspěšném zapnutí samotného 

měření (vyčítání hodnot z terminálu) dojde ke změně tohoto ovládacího prvku, která zároveň 

indikuje stav programu - je zapnuto vyčítání. Tlačítko změní svůj název na Vypni měření 

(ALT+M), a změní barvu písma na červené indikující následnou funkci tlačítka. Po 

opětovném stisku tohoto tlačítka dochází tedy k zastavení vyčítání zvolených hodnot. 

Pokud je zvolen výstupní soubor dat, jsou vyčítané hodnoty do tohoto zapisovány. 

Tlačítkem Zapnout měření se automaticky zatrhne políčko Periodické vyčítání 

s následným efektem periodického vyčítání hodnot. 

Tlačítko Zapni regulaci (ALT+Z) – zapíná regulaci, zapíná periodické vyčítání (pokud je 

žádané), zapíná zápis do souboru (pokud je zvolen) a aktivuje panel Regulovaná hodnota 

(který je popsán v následujícím bodu) a tlačítko Vypni regulaci, které bylo do té doby 

neaktivní. K úspěšnému zapnutí regulace dojde pouze tehdy, jsou-li zvoleny všechny 

parametry módu regulace, v opačném případě je obsluha programu na tento fakt upozorněna 

dialogovým oknem s příslušnou zprávou. 

Tlačítko Vypni regulaci (ALT+Y) – vypíná regulaci, zastavuje periodické vyčítání (pokud 

je zvoleno), zastavuje zápis dat do souboru (pokud byl zvolen před spuštěním regulace) 

a deaktivuje panel Regulovaná hodnota. 

POZNÁMKA: Před každým zapnutím regulace by měly být nastaveny a zkontrolovány 

parametry zkoušky (viz bod 2.3.3). 

2.5.4 Panel Regulovaná hodnota 

K aktivaci tohoto panelu (obr. č. 2.12) dochází po úspěšném zapnutí regulace. Je na něm 

zobrazena skutečná hodnota parametru v závislosti na vybraném módu regulace. 

Dále je zobrazeno pole s aktivními prvky, ve kterém obsluha programu má možnost zadat 

požadovanou hodnotu regulované veličiny. Toto pole je nastaveno dle aktuálně uložených 

parametrů měření, tzn. pole má nastaveno minimální a maximální akceptovatelnou hodnotu 

dle zvolené regulované veličiny a nastavení parametrů zkoušek. Toto pole je možné ovládat 

šipkami na levé straně, kurzorovými klávesami, nebo přímým zápisem požadované hodnoty. 

Tato bude uchována v poli, pokud nepřekračuje vymezené hranice. Po vložení požadované 

hodnoty regulované veličiny nedochází k nastavení této hodnoty v řídícím terminálu. 
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K nastavení zvolené hodnoty regulované veličiny dojde po stisku tlačítka Nastav hodnotu 

(ALT+H), která odesílá požadovanou hodnotu do terminálu, ten na tuto hodnotu reguluje 

vířivou brzdu. 

 

Obr. 2.12 – panel Regulovaná hodnota 
Pokud terminál potvrdí přijetí nové hodnoty kladným statusem, dojde ke změně barvy 

písma v tomto poli žádané hodnoty (obr. č. 2.13), čímž je obsluha informována o úspěšném 

provedení příkazu. 

 

Obr. 2.13 – ukázka úspěšné odezvy na nastavení požadované hodnoty´ 
Tlačítko Vyčti hodnoty z terminálu (ATL+T) – slouží k vyčtení zvolených hodnot 

z terminálu, pokud není zvoleno periodické vyčítání. Pokud je nastaven soubor výstupních 

dat, tlačítko také zapíše tyto vyčtené hodnoty do zvoleného souboru. 

2.6 Záložka Statické měření 

Záložka Statické měření, může být zvolena přímo klikem na jméno záložky v hlavním 

okně programu, nebo po vykonání příkazu v menu Volba řízení, nebo také klávesovou 

zkratkou (CTRL+S). Její výchozí vzhled je zachycen na obrázku č. 2.14. Její funkce je 

zabezpečit řízení terminálu při vykonávání statické zkoušky na měřeném objektu. Statické 

měření spočívá v brzdění měřeného objektu na konstantní otáčky motoru, odečtením hodnoty 

momentu a výpočet výkonu v tomto otáčkovém bodě. Měření je provedeno pro několik 

otáčkových bodů v rozsahu od minimálních po maximální zadané otáčky motoru. Podrobný 

průběh a princip statické zkoušky je uveden v diplomové práci [1] a v dokumentu [5]. 

Tato záložka měření obsahuje ovládací prvky sdružené do šesti panelů podle účelu. Dále 

šest tlačítek a jedno pole výběru, které jsou na těchto panelech nezávislé. 
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Obr. 2.14 – okno záložky statického měření 

2.6.1 Panel Nastavení parametrů zkoušky společné pro obě 

varianty průběhu 

Tento panel umístěný v záložce vlevo nahoře je výchozím nastavením chování programu 

při statickém měření. Jeho detail je na obrázku č. 2.15. 

 

Obr. 2.15 – panel Nastavení parametrů zkoušky společné pro obě varianty průběhu 
Na tomto panelu nastavení statické zkoušky lze měnit (nastavovat) následující parametry 

a to pomocí ikon šipek v poli hodnoty parametru, kurzorovými klávesy, nebo přímo zápisem 

hodnoty do zvoleného pole. 
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Síla průměrování – je ve skutečnosti ten samý parametr, jako v nastavení programu (bod 

2.4.4), tj. určuje, z kolika vzorků se počítá tzv. klouzavý průměr určený pro zobrazení 

měřených parametrů. 

Toleranční pásmo otáček – vymezuje, v jakém rámci se musí otáčky ustálit, než dojde 

k jejich automatickému odečtení. 

Čas ustálení – vymezuje minimální časový rámec, pro který musí být žádané otáčky 

v rámci tolerančního rozmezí otáček nastaveného v předchozím poli, než dojde k jejich 

automatickému odečtení. 

Počet odebíraných vzorků – tento údaj specifikuje, kolik se odebere vzorků po splnění 

podmínek pro odběr vzorků, které specifikují předchozí dvě pole nastavení. Tyto vzorky se 

následně před zpracováním zprůměrují. Perioda vyčítání vzorků z terminálu je 25 ms, takže 

při zadání počtu odebíraných vzorků např. 100, bude vypočten průměr za posledních 

25 ms*100 = 2500 ms, tedy 2,5 s. Z terminálu se vyčítají hodnoty č. 7 (Mm_skutecny - 

vypočtený hnací moment na motoru.) a č. 27 (otacky_mot - skutečné otáčky motoru). 

Tlačítko Ulož nastavení (ALT+U) – ukládá nastavení do vnitřní paměti programu, ze 

které se tyto hodnoty obnovují při opakovaném startu aplikace. Po stisknutí tohoto tlačítka 

také hodnoty nabývají platnosti. 

2.6.2 Panel Automatické řízení 

Panel Automatické řízení je aktivní v případě, že je vybrána Automatická regulace nebo 

Výběhová zkouška na přepínači nad hlavními ovládacími prvky statického měření. Jeho detail 

je na obrázku č. 2.16. 

Průběh statické zkoušky může být řízen buď ručně (manuálně) nebo automaticky. 

 

Obr. 2.16 – panel automatického řízení 
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Princip automatického řízení spočívá v automatickém běhu statické zkoušky, 

tj. automatický nájezd na zadané otáčky motoru, odměření momentu a výpočet výkonu 

v tomto bodě pro všechny zadané otáčkové body v měřícím rozsahu otáček motoru. 

Na tomto ovládacím panelu lze nastavit dolní a horní mezní otáčky pro automatickou 

zkoušku, dále pak v poli Krok změny ot. lze nastavit krok, se kterým bude řídící algoritmus 

zvyšovat, nebo snižovat požadované otáčky regulace v mezí nastavení polí pro minimální 

otáčky motoru (pole Min. ot. motoru) a maximální otáčky motoru zkoušky (pole Max. ot. 

motoru). Přepínač v dolní části panelu automatického řízení slouží k nastavení „směru“ 

měření, tj. zda bude měření provedeno od nejvyšších otáček motoru směrem k nižším nebo 

obráceně. Přechod mezi dvěma otáčkovými body není skokový, ale plynulý, což zajišťuje 

otáčková rampa v řídícím terminálu. 

Pro výběhovou zkoušku slouží první dvě pole k nastavení horních a dolních mezních 

otáček výběhové zkoušky. Pole kroku změny je v tomto případě nedostupné. Obsluha musí 

akcelerovat otáčky měřeného objektu nad udané maximální otáčky, po tomto překročení 

vymáčknout spojku a nechat klesnout otáčky měřeného objektu pod nastavené minimální 

otáčky. Výběhová zkouška slouží pro zjištění pasivních ztrát v měřícím řetězci. 

2.6.3 Panel Manuální řízení 

Panel Manuální řízení je aktivován pouze v případě, že je vybrána Manuální regulace 

z přepínače způsobu řízení. Jeho detail je zobrazen na obr. č. 2.17. 

 

Obr. 2.17 – panel manuálního řízení 
Tento panel slouží k manuálnímu nastavování požadovaných otáčkových bodů statické 

zkoušky. Obsluha nastavuje otáčkový bod pomocí ovládacích šipek na straně pole, pomocí 

kurzorových kláves, nebo přímým zápisem do pole žádané hodnoty. Přičemž dolní a horní 

hranice možných hodnot zadání je v mezích nastavených v parametrech měření. 

Tlačítko Nastav žádanou hodnotu (ALT+H) – posílá tuto hodnotu uvedenou v zadávacím 

poli do terminálu. Toto umožňuje obsluze připravit další otáčkový bod určený k proměření 



 

37 

a následnému odeslání do terminálu ve chvíli, kdy program oznámí obsluze, že čeká na nové 

zadání otáček ve stavovém řádku ve spodní části obrazovky. 

2.6.4 Panel Měřené parametry 

Panel Měřené parametry je aktivován po zapnutí regulace, nebo po zapnutí samostatného 

měření. Jeho detail je zobrazen na obrázku č. 2.18. 

 

Obr. 2.18 – panel Měřené parametry 
Na tomto panelu jsou zobrazovány měřené parametry statické zkoušky. 

Hodnota Skutečné otáčky motoru je vyčítán z řídícího terminálu jako parametr č. 27 

a odpovídá skutečným otáčkám motoru, hodnota Skutečný moment motoru je také vyčítána 

z terminálu jako parametr č. 7 a odpovídá skutečnému momentu motoru (je to moment 

z tenzometrického čidla brzdy přepočtený přes celkový převod na klikový hřídel motoru). 

Hodnota Vypočtený výkon motoru je stanovena dle následujícího vzorce pro výpočet výkonu 

motoru: 

푃 = 푀 ∙ 휔     Vztah (1) 

Kde: PM – výkon motoru [W] 

MM – moment motoru [Nm] 

M – otáčky motoru [rad/s] 

2.6.5 Panel Výstupní graf hodnot 

Panel Výstupní graf hodnot je prvotním výstupem měření statické zkoušky a je zobrazen 

na obrázku č. 2.19. Jeho funkce je zobrazit zvolené naměřené údaje statické zkoušky. 

Zobrazené osy grafu odpovídají nastavení programu dle bodu 2.4.4, stejně jako vlastnost 

zobrazovaných charakteristik, tj. velikost vynášených bodů, spojnice těchto bodů, její styl 

a sílu čáry. 
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Obr. 2.19 – panel Výstupní graf hodnot 
V dolní části tohoto panelu je několik zatrhávacích kolonek, pro výběr zobrazení 

charakteristik, vybrané charakteristiky budou v grafu zobrazeny. Zatrhávací políčka mají 

v grafu tyto významy: 

Ztrátový moment – vypočtený moment pasivních ztrát v měřícím řetězci z doběhové 

zkoušky přepočtený na motor. 

Ztrátový výkon – vypočtený výkon pasivních ztrát z momentu ztrát. 

Pasivními ztrátami se zde rozumí ztráty výkonu, které vznikají na cestě přenosu výkonu 

z klikové hřídele motoru až na hřídel dynamometru. Jedná se především o ztráty výkonu 

způsobené odvalováním pneumatiky po válci, ztráty v převodovce, ztráty v ložiscích 

dynamometru, kol apod. Zjišťují se doběhovou zkouškou. 

Moment – moment motoru změřený během statické zkoušky, korigovaný na standardní 

atmosférické podmínky (moment z tenzometrického čidla brzdy přepočtený přes celkový 

převod na klikový hřídel motoru) a neobsahuje pasivní ztráty. 

Výkon – výkon motoru vypočtený z momentu a otáček motoru, korigovaný na standardní 

atmosférické podmínky a neobsahuje ztráty. 
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Moment vč. ztrát = Moment + Ztrátový moment, je to vypočtený moment na klikové 

hřídeli motoru (moment změřený tenzometrickým čidlem na dynamometru přepočtený na 

motor, korigovaný na standardní atmosférické podmínky a navýšený o pasivní ztráty 

v měřícím řetězci, taktéž přepočtené na motor). 

Výkon vč. ztrát – výkon na klikové hřídeli motoru včetně ztrát vypočtený z momentu 

včetně ztrát a otáček motoru. 

Obě charakteristiky momentů (kromě ztrátového) a obě charakteristiky výkonů (kromě 

ztrátového) jsou již korigované na atmosférické podmínky. 

Tlačítko Ulož graf (ALT+F) – zobrazuje dialogové okno pro zadání, do jakého souboru 

tento graf uložit. Jak samotné ukládání, tak dialogové okno se řídí nastavením programu, viz 

bod 2.4.4. 

Tlačítko Do okna (ALT+O) – zobrazí aktuální graf ve velkém samostatném nezávislém 

okně (obr. č. 2.20), které je možno zobrazit na celý monitor, případně na druhém pracovním 

monitoru apod. Tento graf kopíruje nastavení grafu v okně výstupního grafu hodnot statické 

zkoušky a také odpovídá nastavení programu. 

 

Obr. 2.20 – samostatné okno grafu 
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2.6.6 Panel Atmosférické podmínky 

Statické měření lze doplnit o korekci na atmosférické podmínky dle platných příslušných 

norem. Detail tohoto panelu je zobrazen na obrázku č. 2.21. 

 

Obr. 2.21 – panel Atmosférické podmínky 
Vstupní hodnoty Teplota vzduchu, Tlak vzduchu, Rel. vlhkost vzduchu lze zadávat 

manuálně nebo automaticky pomocí atmosférické sondy. Při manuálním zadávání nejsou 

všechny tři pole zadávaných hodnot podbarveny a je dovolena jejich editace. Pokud se zapne 

měření sondou, podbarvení těchto tří polí se změní na světle zelené a dojde k deaktivaci 

ručního zadávání hodnot (obr. č. 2.22). Korekční koeficient je pak přepočten každé dvě 

sekundy podle příslušné zvolené normy v poli rozbalovacího seznamu Korekce naměřených 

hodnot. Tímto korekčním činitelem se pak násobí moment a výkon měřený terminálem na 

měřeném objektu. Pokud nedojde k nastavení všech požadovaných vstupních hodnot korekce 

na atmosférické podmínky, korekční koeficient zůstává roven jedné. 

Příklad výpočtu korigovaného momentu dle ISO 1585: 

Při výpočtu se vychází z těchto hodnot: 

Mmn = 5,80 Nm, tA = 23,4 °C, PAS = 915 mbar,  = 0,384 (38,4 %) 

Jelikož je hodnota absolutního atmosférického tlaku odečítána z atmosférické sondy 

v jednotkách mbar, je nutno ji nejdříve přepočíst na hodnotu v jednotkách kPa dle vztahu č. 2: 

푃 =  = = 91,5 푘푃푎      Vztah (2) 

Pro další výpočty je nutno ještě vypočítat hodnotu parciálního tlaku vodních par dle 

vzorce č. 3: 

푃 =  푒 ,  ,
,  푃푎      Vztah (3) 

푃 =
푒( ,  ,

, ) 
1000  푘푃푎 =  

푒( ,  ,
, , ) 

1000 = 2,87979 푘푃푎 

Dále vypočítáme korekční koeficient dle vzorce pro výpočet koeficientu dle ISO 1585: 
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1,2 0,6
273,1599

298,15
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P P

                
Vztah (4)

 

퐾 =  
99

91,5 − 0,384 ∙ 2,87979  

,

∙
23,4 + 273,15

298,15

,

≐ 1,11171 

Pomocí koeficientu korekce na atmosférické podmínky vypočítáme moment korigovaný 

na atmosférické podmínky dle vztahu č. 5: 

푀 = 퐾 ∙ 푀      Vztah (5) 

푀 = 1,11171 ∙ 5,80 ≐ 6,45 푁푚 

Kde: 

Mmn – moment motoru nekorigovaný [Nm] 
Mmk – moment motoru korigovaný na atmosférické podmínky [Nm] 
K – výsledný korekční koeficient 
PAS – absolutní hodnota atmosférického tlaku čteného ze sondy [mbar] 
PA – absolutní hodnota atmosférického tlaku [kPa] 
PV – parciální tlak vodních par [kPa] při dané teplotě tA, rozdíl PA -  .PV je  tlak suchého 
vzduchu [kPa] 
 - číslo v rozsahu 0 až 1 odpovídající relativní vlhkosti 0 až 100 % 
tA – teplota vzduchu [°C] 

Více o korekci na atmosférické podmínky v kapitole č. 3.4. 

Tlačítko Zapni měření sondou (ALT+M) – zapíná měření sondou a za předpokladu 

správného nastavení sérového portu se na aktivovaných displejích zobrazí vyčítané hodnoty 

ze sondy. Toto tlačítko se na potvrzení zapnutí vyčítání hodnot změní na Vypni měření sondou 

(ALT+M), které je odlišené červenou barvou, která také symbolizuje chování tlačítka při 

dalším stisku. Tento další stisk deaktivuje načítání parametrů z atmosférické sondy a na 

displejích pak zůstanou poslední načtené hodnoty. Této vlastnosti lze využít například 

v případě, že máme k dispozici pouze jeden sériový port počítače. 

 

Obr. 2.22 – panel aktivního měření sondou 
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2.6.7 Hlavní ovládací prvky statického měření 

Na obrázku č. 2.23 jsou zobrazeny hlavní ovládací prvky statického měření, které 

nespadají pod žádný tematický panel. 

 

Obr. 2.23 – hlavní ovládací prvky statického měření 
V horní části této oblasti je přepínač, který řídí celý algoritmus statického měření, tj. dle 

výběru Automatická regulace (otáčková rampa), Manuální regulace (ruční zadávání 

jednotlivých otáčkových bodů), Výběhová zkouška (následuje po jakémkoli měření). 

O tom jak jednotlivá měření probíhají je pojednáno v kapitole 4.2.1 a 4.2.2. 

Tlačítko Zapni regulaci (ALT+Z) – zapíná regulaci, zapíná periodické vyčítání hodnot 

z řídícího terminálu a aktivuje panel Měřené parametry. Pokud je navíc zvolena automatická 

regulace, zasílá také do terminálu první požadovaný otáčkový bod, na který se má regulovat. 

Po zapnutí regulace se také aktivuje tlačítko Vypni regulaci (ALT+Y). 

Tlačítko Zapnout měření (ALT+E) – zapíná měření vstupních veličin, bez zapnuté 

regulace, tzn. pouze se zobrazují načítané hodnoty na panelu Měřené parametry. Jako 

potvrzení zapnutí měření změní také tlačítko popis na Vypnout měření (ALT+E) s červeným 

písmem, charakterizujícím další funkci tlačítka. Po druhém kliknutí na toto tlačítko dojde 

k zastavení vyčítání hodnot a deaktivování panelu Měřené parametry. 

Tlačítko Přeskočit hodnotu (ALT+K) – slouží jako možnost přeskočit hodnotu otáčkové 

rampy při automatickém řízení, v případě, kdy není možné ustálení otáček v rámci 

nastaveného času a tolerance otáček. Po stisknutí tohoto tlačítka se jako další otáčkový bod 

nastaví bezprostředně vedlejší otáčkový bod na otáčkové rampě. 

Tlačítko Nové měření – maže všechny již zaznamenané hodnoty měření, jakožto i grafy 

a výstupní zásobník souboru měření. Doporučuje se stisknout toto tlačítko před zahájením 

každého měření. 

 Tlačítko Ulož data (ATL+D) – otevře dialogové okno pro výběr souboru, do kterého se 

mají uložit naměřená data, jeho výchozí složkou je nadrazena_slozka\OSVD\Vystupy, 

a přednastavené jméno souboru static_default_out.txt, které je možné obsluhou programu 
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změnit. Pokud již zvolený soubor existuje, program se zeptá, jestli si obsluha přeje tento 

nahradit a čeká na reakci obsluhy. Toto dialogové okno lze zavřít tlačítkem Cancel (nebo 

Storno, dle verze operačního systému) bez uložení dat do souboru. 

2.7 Funkce Porovnat měření 

Funkce porovnat měření je dostupná z hlavní programové nabídky Program, nebo po 

stisku klávesové zkratky (CTRL+M). Tento příkaz vyvolá nové nezávislé programové okno, 

které je zobrazeno na obrázku č. 2.24. a obsahuje několik ovládacích prvků, které jsou 

všechny umístěné při levém okraji okna. Zbylou plochu zabírá oblast grafu. Toto nezávislé 

okno lze libovolně zvětšovat, popřípadě minimalizovat a maximalizovat příslušnými ikonami 

v pravém horním rohu. 

Tlačítka Otevři soubor měření 1 a 2 (ALT+1,ALT+2) – vykonávají stejnou funkci. 

Zobrazují dialogové okno pro výběr souboru měření č. 1 a č. 2. Počáteční složka, ve které se 

dialogové okno otevře je nadrazena_slozka\OSVD\Vystupy a očekává zadání jména souboru. 

Po zadání jména souboru, se tento analyzuje a do patřičných textových polí zapíše, kdy 

byl soubor měření vytvořen a jaká byla zvolena korekce na atmosférické podmínky. Do polí 

dostupných hodnot parametru se zapíší zatrhávací položky pro existující charakteristiky 

nalezené v příslušném souboru hodnot měření, které dovolují obsluze programu zobrazit do 

společného grafu pouze vybrané charakteristiky. Charakteristiky souboru měření č.1 a č.2 

jsou odlišeny symboly „+“ a „x“. Po načtení jednoho, nebo obou souborů se provede analýza 

maximálních hodnot momentu na klikové hřídeli motoru (měřený moment včetně ztrátového 

momentu a korekce na atmosférické podmínky) a výkonu na klikové hřídeli motoru 

(vypočtený výkon z měřeného momentu včetně ztrátového výkonu a korekcí na atmosférické 

podmínky). Výsledek se zapíše do popisu grafu, rozlišuje se výsledný maximální moment a 

maximální výkon z obou měření a k tomu odpovídající otáčky měřeného objektu. Do grafu je 

také možné zobrazit pouze jedno měření, v tomto případě se maximální hodnoty vyhodnocují 

pouze v rámci tohoto měření. 

Pokud si obsluha přeje porovnat měření s jiným souborem hodnot měření (např. č. 2), 

opět stiskne příslušné tlačítko pro otevření souboru a následně vybere jiný soubor měření 

nebo stiskne tlačítko Cancel (Storno) a tím dojde k odpojení tohoto souboru. 
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Obr. 2.24 – okno Porovnání dvou měření 
Tlačítko Ulož graf (ALT+U) – má stejnou funkci, jako tlačítko Ulož graf na záložce 

statické měření, tedy ukládá graf jako obrazový soubor s parametry nastavenými v nastavení 

programu. 

Tlačítko Zavři okno – zavírá aktuální okno grafu (těch může být otevřeno víc, dle 

potřeby).  
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3. TVORBA PROGRAMU 

Pro tvorbu programu pro ovládání stanoviště válcového dynamometru byl vybrán 

programovací jazyk C#® a platforma .NET Framework® 3.5, který je v současné době 

standardem v oblasti programování, jak bylo zmíněno v úvodu této práce. Jako vývojové 

prostředí bylo zvoleno Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition, které je jako ukázka na 

obrázku č. 3.1, je dostupné zdarma po registraci u společnosti Microsoft® Corporation a je pro 

tvorbu programu dle zadání naprosto vyhovující. 

 

Obr. 3.1 – vývojové prostředí Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition 

Pro další výklad uvádím nejzákladnější strukturu programovacího jazyka C#®, jelikož se 

zde budou zmiňovat pojmy jmenný prostor, třída, metoda. Jmenný prostor je v podstatě 

kontejner pro sdružování tříd, který zabezpečuje jednoznačné určení třídy. Například dvě 

stejně pojmenované třídy umístěné ve dvou různě pojmenovaných jmenných prostorech 

(anglicky namespace), budou nezaměnitelné. Tyto jmenné prostory umožňují vytvářet a lehce 

spravovat rozsáhlé programové aplikace se stovkami tříd a metod. Pro účely tohoto programu 

bude stačit pouze jeden jmenný prostor. Dalším pojmem je třída (anglicky class), ta v sobě 

sdružuje již jednotlivé deklarace proměnných a metody, které patří této třídě. Takže opět dvě 

stejně pojmenované metody ve dvou různých třídách jsou nezaměnitelné. 
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Metody (označovány slovem „void“ a pojmenováním) jsou již jednotlivé programové 

procedury obsahující příkazy programovacího jazyka zapsané pomocí specifické syntaxe, tak 

aby je byl překladač schopný vyhodnotit a přeložit na spustitelný kód. Hlavním vstupním 

bodem programu je pak metoda nazvaná Main, která může například přebírat parametry 

z příkazového řádku. 

Příklad struktury programovacího jazyka s použitím jmenných prostorů, tříd a metod: 

namespace Application // Jmenny prostor 
{ 
 class Program // Jmeno tridy 
 { 

static void Main(string[] args) // Hlavni metoda MAIN – vstupni 
bod aplikace 

  { 
Console.WriteLine("Metoda Main tridy Program a jmenneho 
prostoru Application"); // metoda pro vypis na konzolove okno 

  } 
 } 
} 

3.1 Základní schéma celého souboru řešení programu 

 

Obr. 3.2 – struktura programového řešení 
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Na obrázku č. 3.2 je programová struktura řešení OSVD (Ovládací software válcového 

dynamometru). V tomto projektu je použito několik tříd a základních formulářů programu, 

dále pak tu jsou i další pomocné a konfigurační soubory, které si vytváří a udržuje samotné 

vývojové prostředí. 

Konfigurační soubory vývojového prostředí: 

Složka Properties – obsahuje soubory nastavení programu, jeho základní konfigurace 

a parametry překladače. Také interní zásobník programových proměnných. 

Složka References – obsahuje odkazy na jmenné prostory použité v programu 

(deklarované příkazem using) 

Další obslužnými soubory vývojového prostředí jsou: app.config, 

OSVD_Temporary.Key.pfx a Settings.cs, všechny vytvořené samotným vývojovým prostředím 

a není doporučeno uživatelem tyto soubory upravovat. 

Dalším druhem složek a souborů jsou přidané zdrojové soubory, pro práci programu, 

mezi tyto patří: 

Složka Resources – obsahuje zdroje obrázků a dalších souborů, které program využívá 

pro svůj běh a je tedy nutno je zahrnout do výsledného přeloženého spustitelného programu. 

OSVD.ico – ikona, použitá pro všechny okna jako ikona reprezentující celý program 

OSVD. 

Posledním a nejdůležitějším druhem složek a programových kódů jsou samotné kódy 

formulářů a použitých tříd, zde je jejich základní popis: 

Složka AboutBox.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh okna pro zobrazení 

informací o programu. 

Složka AtmPortSettings.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh formuláře 

určeného pro nastavování parametrů komunikace pomocí sériového portu atmosférické sondy. 

Složka GraphWindow.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh samostatného okna 

grafu, které je vyvolané po stisku tlačítka Do okna na hlavním formuláři. 

Složka MainWindow.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh hlavního výchozího 

formulářového okna programu, kde začíná veškerá další navigace po celém programu. 

Složka ParamSettings.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh formuláře pro 

zadávání parametrů měření. 
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Složka Porovnani.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh vlastního okna pro 

funkci porovnat měření. 

Složka ProgramSettings.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh formuláře pro 

nastavení základních vlastností zobrazení a výpočtu v programu. 

Složka TerminalPortSettings.cs – obsahuje programový kód a grafický návrh formuláře 

pro nastavení parametrů komunikace s řídícím terminálem stanoviště válcového 

dynamometru. 

Soubor CommSerialPort.cs – obsahuje programový kód třídy Communication protocol 

pro základní bajtové operace pro sériovou komunikaci s řídícím terminálem. 

Soubor Mereni.cs – obsahuje programový kód třídy připravené po zápis měřených hodnot 

pro další vývoj programu, zatím tato není aktivně použita ve vlastním programu. 

Soubor PolyInterpolation.cs – obsahuje programový kód třídy PolyInterpolation, 

obsahující kód metod nutných pro výpočet koeficientů polynomů třetích řádů použitých 

v programu. 

Soubor PrimeRizeni.cs – obsahuje programový kód metod zpracování ovládacích prvků 

a vlastních výpočtů na záložce Přímé řízení hlavního okna aplikace. 

 Soubor Program.cs – je výchozím bodem při překladu celého řešení. Obsahuje základní 

a výchozí metodu Main. 

Soubor ProgramCode.cs – obsahuje programový kód metod a událostí na hlavním okně 

aplikace a obsluhující menu, nastavení základních centrálních proměnných programu atd. 

Soubor StatickeMereni.cs – obsahuje programový kód metod výpočtů a událostí 

vyvolaných na záložce Statické měření v hlavním okně aplikace. 

3.2 Komunikační protokol 

Pro vzdálenou obsluhu řídícího terminálu existuje komunikační protokol využívající 

sériovou linku RS-232 jako nosiče dat. Tento protokol je uveden v příloze č. 1 - Komunikační 

protokol a je výsledkem diplomové práce [1]. 

Prvním nezbytným krokem bylo tedy vytvořit třídu, která by zabezpečovala komunikaci 

s terminálem na základě již vytvořeného komunikačního protokolu na úrovni paketů 

složených z několika bajtů. 



 

49 

Tato třída je v programu pojmenována jako CommunicationProtocol a sdružuje v sobě 

funkce (metody s návratovou proměnou), generující pole bajtů, které se mají do terminálu 

odeslat a také funkce, které z pole bajtů přijatých od terminálu dovedou extrahovat užitečnou 

informaci o statusu a hodnotě parametrů měření. 

Pro příklad uvádím jednu funkci, která sestavuje pole bajtů, které po odeslání do 

terminálu zapnout regulaci. Tato funkce obsahuje dvě z několika nejdůležitějších prvků celé 

třídy komunikačního protokolu a to funkci sestavení hlavičky a kontrolního bajtu. Hlavička je 

tvořena ze dvou informací sdružených do jednoho bajtu, a to z čísla příkazu v horních čtyřech 

bitech a počtu datových bajtů v dolních čtyřech bitech. 

Terminálem přijímaný paket vypadá následovně: 

Hlavička + Kontrolní bajt 

Hlavička je tvořena kódem příkazu (kód 1) v horních čtyřech bitech a v dolních čtyřech 

bitech pak počet přenášených datových bajtů (v tomto případě žádné, tudíž 0): 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Horní čtyři bity označeny červeně, dolní čtyři bity zeleně. 

Kontrolní bajt je vytvořen logickou funkcí exclusive or (XOR) mezi jednotlivými bity bajtů 

paketu, jelikož v tomto případě je bajt pouze jeden, dalším bajtem je bajt nulový. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

XOR 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

= 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

V tomto případě je tedy kontrolní bajt roven bajtu hlavičky. 
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Jak je vidět na uvedeném příkladu, hlavička je tvořena bitových posunem o čtyři místa 

vlevo, tudíž informaci o čísle příkazu posuneme do leva na horní čtyři bity, ke kterému jen 

přičteme informaci o počtu datových bajtů, které tvoří dolní čtyři bity. Jelikož je 

v komunikačním protokolu aplikována jednoduchá kontrola správnosti přenesených dat, je 

nutno také doplnit vysílaný paket o kontrolní bajt, který je tvořen XOR (exklusivní bitový 

součet) mezi všemi bity bajtů vysílaného paketu kromě samotného kontrolního bajtu. Tento 

kontrolní bajt se tvoří pomocí funkce KontrolniByte, tak že provede logickou operaci XOR 

mezi prvním a druhým bajtem, tato operace se může provést několikrát za sebou, podle počtu 

datových bajtů, které se chystáme odeslat. 

public byte[] ZapniRegulaci // funkce vracejici pole bajtu pro zapnuti 
regulace 
{ 
 byte[] byty = new byte[2]; 
 byty[0] = Hlavicka(1, 0); // vola funkci Hlavicka s parametry 1 a 0 

byty[1] = KontrolniByte(byty[0], (byte)0); // pocita kontrolni bajt ze 
vstupnich bajtu hlavicky a nuloveho bajtu 

 return byty; 
} 

private byte Hlavicka(int kodPrikazu, int datBajtu) //funkce sestavujici 
hlavicku paketu 
{ 
 return (byte)((kodPrikazu << 4) + datBajtu); 
} 

private byte KontrolniByte(byte vystupniByte, byte vstupniByte) // funkce 
vracejici kontrolni bajt (XOR) 
{ 
 byte KontrolniByte = 0; //inicializace vystupni promenne 
 BitArray vystupniBity = new BitArray(8); // inicializace bitoveho pole 

for (int x = 7; x >= 0; x--) // sestavujeme ze vstupni promenne byt 
pole bitu 

 { 
vystupniBity[x] = (((vystupniByte >> x) & 0x01) == 0x01) ? true : 
false; 

 } 
 BitArray vstupniBity = new BitArray(8); // inicializace bitoveho pole 

 for (int x = 7; x >= 0; x--) // sestavujeme ze vstupni promenne 
byt pole bitu 

 { 
vstupniBity[x] = (((vstupniByte >> x) & 0x01) == 0x01) ? true : 
false; 

 } 
 vystupniBity.Xor(vstupniBity); // funkce XOR aplikovana na bitove pole 

for (byte x = 0; x < 8; x++) //sestavovani promenne typu bajt zpet z 
bitobveho pole 

 { 
KontrolniByte |= (byte)((vystupniBity[x] == true) ? (0x01 << x) : 
0x00); 

 } 
 return KontrolniByte; // navratova promenna 
} 
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Následný celkový příkaz pro zapnutí regulace je dále v programu řešen pomocí těchto 

funkcí následovně: Funkce zjistí dostupnost nastaveného sériového portu, a pokud je tento 

dostupný, následně jej otevře pro komunikaci. V případě, že se sériový port otevře v pořádku, 

odešle na tento port dva bajty, tvořené hlavičkou a kontrolním bajtem. Následně vyčkává 

odpověď od terminálu, pokud tato odpověď přijde, vyčítá ze vstupního zásobníku sériového 

portu bajty jeden po druhém, než dojde k vyprázdnění tohoto vstupního zásobníku. Pokud toto 

pole vyčtených bajtů není nulové, provede se rozbor přijatých bajtů, zkontroluje se správnost 

kontrolního bajtu a funkce vrátí číslo statusu odeslaným terminálem. Na závěr celé akce se 

opět uzavře komunikační sériový port. Pokud nebylo nic terminálem doručeno zpět, funkce 

vrátí status č. 14, který informuje nadřazený program, že nic od terminálu nepřišlo zpět, 

popřípadě status č. 13, který informuje o nemožnosti otevření portu. 

public int ZapnutiRegulace // funkce zapinaci regulaci a vracejici status 
{ 
 int status; //inicializace promennych 
 ArrayList poleZnaku = new ArrayList(); //inicializuje pole 
 PortControlOn(comport); //metoda pro zajisteni kontroly otevreni portu 
 if (comport.IsOpen) 
 { 

comport.Write(terminal.ZapniRegulaci(), 0, 2); //zapisuje na 
komunikacni port dva bajty vytvorene funkci ZapniRegulaci 
CheckPortToRead(); // metoda ke kontrole zde jsou ve vstupnim 
zasobniku jiz nejake bajty ke cteni 

  while (comport.BytesToRead != 0) //vycita bajty ze vstupniho zas. 
  { 
   poleZnaku.Add(comport.ReadByte()); 
  } 
  if (poleZnaku.Count != 0) 
  { 
   status = terminal.Status(poleZnaku); 
  } 
  else status = 14; 
  comport.Close(); // zavira komunikacni port 
 } 
 else status = 13; 
 return status; // navratova promenna 
} 

Pro doplnění bych zde ještě uvedl způsob komunikace po sériovém portu pomocí třídy 

SerialPort v Microsoft® C#®, která je obsažena ve jmenném prostoru System.IO.Ports. Tato 

třída obsahuje tyto nejdůležitější vlastnosti a metody, které jsou spjaté se sériovým portem 

osobního počítače. 

Následuje příklad práce se sériovým portem v C#®. 
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using System.IO.Ports; // definovani pouzivani jmenneho prostoru  

… 

byte[] bajty = new byte[] { 1, 1 }; // inicializace pole pro posilani 
pres seriovy port 
string precteno = null; // inicializace promenne typu string pro 
ulozeni prectenych dat ze serioveho portu 
SerialPort comPort = new SerialPort(); // nova instance tridy 
SerialPort 

 comPort.PortName = "COM1"; // nastaveni jmena portu 
 comPort.BaudRate = 19200; // nastaveni komunikacni rychlosti 
 comPort.DataBits = 8; // nastaveni poctu datovych bitu 
 comPort.StopBits = StopBits.One; // nastaveni stop bitu 
 comPort.Parity = Parity.None; // nastaveni parity 
 comPort.Open();  //otevira vyse nastaveny port 

comPort.Write(bajty,0,2); // zapisuje na port pole bajtu "bajty" od 
bajtu c. nula posila 2 bajty 
precteno = comPort.ReadExisting(); // cte vstupni zasobnik serioveho 
portu do promenne "precteno" 

 comPort.Close(); // zavira komunikaci po nastavenem seriovem portu 
 comPort.Dispose(); // uvolnuje instanci "comPort" tridy SerialPort 

… 

3.3 Hlavní uživatelský formulář 

Hlavní uživatelský formulář (obr. č. 3.3) je výchozím bodem celého programu, ze kterého 

je možné provádět všechny dostupné úkony a měření. Hlavní formulář programu tvoří hlavní 

menu programu v horní části okna, dále záložky jednotlivých způsobů řízení a měření a pod 

nimi je ještě také informační řádek programu upozorňující obsluhu na aktuální stav programu. 

Pro celý program je použit jeden jmenný prostor s názvem 

OvladaciSoftwareValcovehoDynamometru, ve kterém jsou pak umístěny jednotlivé třídy 

a uživatelské formuláře. Tento hlavní formulář je tvořen částečnou třídou 

OSVD_MAIN_FORM, která v sobě sdružuje události, metody a funkce potřebné pro zajištění 

ovládání a běhu pouze této části programu, která je vstupní branou do celé aplikace. 

Vzhledem k obsahu ovládacích prvků na hlavním formuláři, je jeho minimální velikost 

nastavena v programu na 1024x768 obrazových bodů (pro starší monitory s úhlopříčkou 

patnáct palců), nicméně velikost formuláře lze měnit maximalizací okna, nebo nastavením 

velikosti dle vlastního uvážení a to nad rámec minimálních rozměrů, přičemž při každé změně 

velikosti dojde ke změně velikosti a rozmístění ovládacích prvků v závislosti na velikosti 

hlavního formuláře. V programu je toto zajištěno vyvoláním události SizeChanged 

následovně. 
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this.SizeChanged += new EventHandler(AfterSizeChanged); // prihlaseni se k 
odberu vyvolani udalosti po zmene velikosti hlavniho okna 

private void AfterSizeChanged(object sender, EventArgs e) //metoda 
provadena po kazde zmene velikosti hlavniho okna aplikace 
{ 

if (this.Height >= this.MinimumSize.Height && this.Width >= 
this.MinimumSize.Width) 

 { 
tControl1.Scale(new SizeF((float)(this.Width) / (float)FormWidth, 
(float)(this.Height) / (float)FormHeight)); // zmena velikosti 
hlavniho panelu v hlavnim okne aplikace 

  FormWidth = this.Width; FormHeight = this.Height; 
 } 
} 

Tato funkce zajišťuje změnu měřítka pro ovládací prvek tControl1, což je hlavní panel se 

záložkami. 

 

Obr. 3.3 – hlavní uživatelský formulář (záložka přímé řízení) 
Další užitečnou funkci, kterou zajišťuje hlavní formulář je funkce vypnutí dálkového 

ovládání, která odešle terminálu příkaz, aby ukončil komunikaci po sériové lince. Tato 

metoda je volána samotným programem, pokud uživatel potvrdil, že chce skutečně obslužný 

program vypnout, nebo příkazem uživatele z programového menu. Její kód je uveden zde. 
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private void TurnOffRemoteControl() // metoda k vypnuti dalk. ovladani 
{ 

if (!Settings.Default.Regulace) // provede se pokud neni zapnuta 
regulace v programu 

 { 
  try  
  { 

ArrayList status = PrectiHodnotuParametru(1); // cte z 
terminalu hodnotu parametru 1 (dalk. ovladani) 

   if ((int)status[0] == 1 && (double)status[1] ==1) 
   { 
    int status2 = VypniDO(); // vypina dalk. ovl. v term. 
    if (status2 == 1) // pri uspesnem potvrzeni 
    { 
     statusLabelMain.Text = "Dálkové ovládání vypnuto"; 
    } 
   } 
  } 
  catch 
  { 
  } 
 } 
} 

3.3.1 Panel přímé řízení 

Panel přímého řízení, jeho ovládací prvky, funkce a metody jsou také součástí třídy 

OSVD_MAIN_FORM. Tento panel je zobrazen také na obrázku č. 3.3. Jeho jádrem kromě 

nastavovacích a obslužných prvků je pracovní metoda, která se zpracovává v odděleném 

vlákně procesů, tak aby bylo možné během měření také ovládat dále prvky na formuláři 

přímého řízení, toto vlákno se spouští stisknutím ovládacího prvku Zapni regulaci po 

nastavení požadovaných hodnot pro regulaci a vyčítání. Pracovní vlákno má zajišťovat 

vyčítání hodnot ze vstupního zásobníku nastaveného sériového portu a posílání těchto 

vyčtených hodnot do hlavního vlákna programu, který s nimi dále pracuje (zobrazuje, ukládá 

a vyhodnocuje). Kód pracovního vlákna je uveden zde. 

public void Pracuj() // metoda, ktera je zpracovavana v oddelenem vlakne 
{ 
 PortControlOn(comport); //kontola a otevreni serioveho portu 
 ArrayList vystup = new ArrayList(); //pracovni pole ArrayList 
 ArrayList poleZnaku = new ArrayList(); //pracovni pole 
 short casovac = 0; // inicializuje promennou s pocatecni hodnotou 0 
 if (comport.IsOpen) 
 { 

ZapniPeriodickeVycitani(MereneParametry); //zapina periodicke 
vycitani parametru v poli MereneParametry 
CheckPortToRead(); // kontroluje zdali jsou nejaka data ve 
vstupnim zasobniku serioveho portu 

  while (true) // nekonecna smycka pracovniho vlakna 
  { 
   poleZnaku.Clear();  
   vystup.Clear(); 
   if (comport.BytesToRead != 0) //pokud je co cist z portu 
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   { 
for (int i = 1; i <= (MereneParametry.Count) * 2 + 2; 
i++) 

    { 
     poleZnaku.Add(comport.ReadByte()); 
    } 
   } 
   if (poleZnaku.Count != 0) // po naceni ze vstupniho zasobniku 
   { 

if (terminal.StatusAndXorCheck(poleZnaku) == 1) // pokud 
jsou hodnoty vyctene z terminalu shledany korektnimi 
pomoci kontrolniho bajtu 

    { 
     vystup = terminal.VycteniHodnot(poleZnaku); 
     casovac++; 
    } 
   } 

vystup.Insert(0, casovac); // pridava se casova znamka k 
vyctenym hodnotam z terminalu 
if (vystup.Count > 1) 
this.Invoke(this.ThreadCalling_delegate, vystup); // vola 
delagata z jineho vlakna pro dalsi zpracovani a predava mu 
pole hodnot vystup nactenych z terminalu 
if (comport.BytesToRead == 0) Thread.Sleep(5); // pokud neni 
co cist ze serioveho portu pockame jestli neco jeste nedorazi 
if (EventStopThread.WaitOne(0, true) && comport.BytesToRead 
== 0) //provede se pokud jsme z hlavniho vlakna poslali 
zadost pro ukonceni pracovniho vlakna a zaroven jiz neni co 
cist z portu 

   { 
EventThreadStopped.Set(); // pozaduje zastaveni 
pracovniho vlakna 
if (this != null) 
this.Invoke(this.ThreadFinished_delegate); // vola 
delegata ktery prebira rizeni po ukonceni pracovniho 
vlakna 

    return; 
   } 
  } 
 } 
} 

Z důvodu použití dalšího pracovního vlákna programu, které běží na pozadí celé aplikace, 

bylo nutné řešit komunikaci obou vláken mezi sebou. V tomto programovacím jazyce totiž 

není možné měnit vlastnosti a volat metody ovládacích prvků, které nebyly tímto vláknem 

vytvořené. Pro tento účel je v prostředí C#® vytvořena třída s názvem BackgroundWorker ve 

jmenném prostoru System.ComponnentModel a je určená ke správě pracovních vláken. Tato 

třída je ale zbytečně silná pro potřebu tohoto programu a není potřeba ji nasazovat, místo 

tohoto řešení jsem tedy zvolil prostou metodu Invoke z široké třídy Control. Tato metoda 

jednoduše volá delegáta metody s parametry, ve kterých jsou obsaženy informace pro druhé 

vlákno, kterému patří volaný delegát (ve kterém je vytvořen). Delegát je v podstatě odkaz pro 

volání metody, popřípadě více metod najednou. Delegát může přebírat parametry od instancí, 

které tohoto delegáta volají a předávat je dál jedné nebo více metodám najednou. 
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V následujícím kódu je ukázka práce s metodou Invoke. 

using System.Threading; // pouziva jmenny prostor Threding 
… 

namespace WindowsFormsApplication1 
{ 
 public partial class Form1 : Form 
 { 

public delegate void DelegatMetodyZobraz(int increment); 
//deklaruje delegata, zastupujici metody s jednimm parametrem int 
public DelegatMetodyZobraz DelegatZobraz; // zavadi instanci 
delegata zmineneho vyse 

  public Form1() 
  { 
   InitializeComponent(); // generuje hlavni formularove okno 

Thread Pracovni = new Thread(Pracuj); // zavadi instanci 
noveho vlakna,ve kterem se spusti metoda Pracuj 

   DelegatZobraz = new DelegatMetodyZobraz(Zobraz); 
DelegatZobraz += new DelegatMetodyZobraz(Zpracuj); // 
Prirazujeme dve metody delegatu DelegatZobraz 
Pracovni.IsBackground = true; //vlastnost pracovniho vlakna, 
aby bylo zpracovavano na pozadi 

   Pracovni.Start(); // spousti pracovni vlakno 
  } 

public void Zobraz(int increment) //metoda Zobraz aktualizujici 
textove pole na formulari 

  { 
    textBox1.Text = increment.ToString(); 
  } 

public void Zpracuj(int increment) //metoda Zpracuj aktualizujici 
textove pole na formulari 

  { 
   textBox2.Text = (++increment).ToString(); 
  } 
  public void Pracuj() // metoda zpracovavana v pracovnim vlakne 
  { 
   int i = 0; 
   while (i<=100) 
   { 
    Thread.Sleep(100); 

Invoke(DelegatZobraz, ++i); // volani delegata, ktery 
zastupuje metody Zobraz a Zpracuj 

   } 
  } 
 } 
} 

Další důležitou funkcí je funkce výpočtu klouzavého průměru. Jelikož hodnoty posílané 

terminálem nejsou filtrované, nebo jen málo, musí se v programu vyřešit filtrování načtených 

hodnot vhodným filtrováním, tak aby se zobrazované údaje neměnily rapidně a bylo je možno 

odečíst. Funkce počítá aritmetický průměr z nastaveného počtu vzorků tzv. klouzavým 

průměrem, kde je zpracováváno jen posledních x vzorků, kde x je počet vzorků pro filtraci 

(síla filtrace). Kód této funkce je uveden zde. 
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private ArrayList AverageValues(ArrayList vystup) // funkce pro zpracovani 
klouzaveho prumeru nekolika velicin 
{ 

ArrayList averageVaules = new ArrayList(); // inicializace pomocne 
promenne 

 averageVaules.Add(vystup[0]); //pridava hodnotu casove znamky 
 if (vystup1.Count < Settings.Default.nUDAverageStrength) 
 { 

vystup1.Insert(0, vystup[1]); // pridava hodnotu do pole, pokud 
jeste neni prekrocen pocet prumerovanych vzorku 

 } 
 else 
 { 

vystup1.RemoveAt(Settings.Default.nUDAverageStrength-1); // 
odebira nejstarsi vzorek pokud je jiz prekrocen pocet odebiranych 
vzorku  

  vystup1.Insert(0, vystup[1]); // pridava nejnovejsi vzorek 
 } 

averageVaules.Add(Average(vystup1)); // pridava k casove znacce I 
prumerovanou druhou promennou 

 return averageVaules; // navratova promenna funkce 
} 

Kde funkce Average má tento tvar. 

public double Average(ArrayList vstupniFronta) // funkce average vracejici 
prumer vzorku 
{ 
 long sum = 0; 

for (int av = 0; av <= vstupniFronta.Count - 1; av++) sum += 
(short)vstupniFronta[av]; //provadi celkovy soucet vsech prvku pole 

 return (double)(sum / vstupniFronta.Count); // deli jejich poctem 
} 

3.3.2 Panel statického měření 

Panel statické měření je na obrázku č. 3.4. Jeho srdcem je opět pracovní vlákno, stejné 

jako vlákno pro přímé řízení, které je spuštěno po zapnutí regulace a zásobuje hlavní vlákno 

programu vyčítanými hodnotami z terminálu. Tyto hodnoty jsou vstupními informacemi pro 

další zpracovaní, jímž je výběhová zkouška a dva módy řízení samotné statické zkoušky. 
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Obr. 3.4 – panel statického měření hlavního formuláře 
Pro příklad je zde uveden kód řízení výběhové zkoušky. 

public Boolean NadMaximem = false; 
public Boolean MereniPovoleno = false; 
public int CasDobehu = 0; 

private void DobehovaZkouska(ArrayList vstup) //metoda pro rizeni dobehove 
zkousky 
{ 

if (NadMaximem && (short)vstup[0] <= (int)nUDMaxRM.Value && 
(short)vstup[0] >= (int)nUDMinRM.Value // pokud otacky klesnou z 
maximalnich otacek a jsou v povolenych mezich 

 { 
  MereniPovoleno = true; // povoluje mereni tedy odebirani vzorku 
 } 

else if (NadMaximem && (short)vstup[0] < (int)nUDMinRM.Value) //pokud 
byly otacky nekdy na maximem a nyni dobehly pod spodni hranici zkousky 

 { 
  statusLabelMain.Text = "Vyběhová zkouška dokončena"; 
  MereniPovoleno = false; // vypina povoleni k odberu vzorku 
 } 

else if ((short)vstup[0] > (int)nUDMaxRM.Value + 
(int)nUDDiffRangeRounds.Value) // pokud jsou otacky vyhodnocene nad 
maximem 

 { 
  NadMaximem = true; 
  statusLabelMain.Text = "Pusťte plyn a vymáčkněte spojku"; 



 

59 

 } 
 else // v pripade opacnem jeste nebyly otacky nad maximem 
 { 

statusLabelMain.Text = "Vyjeďte s otáčkami nad maximální hodnotu 
(" + nUDMaxRM.Value.ToString() + ")"; 

  MereniPovoleno = false; 
  CasDobehu = 0; // resetuje se casovac odebranych vzorku 
 } 
 if (MereniPovoleno) // pokud je mereni povoleno 
 { 
  statusLabelMain.Text = "Odebírám vzorky"; 
  CasDobehu++; // inkrementace casove znacky odebiranych vzorku 

vybehovaZkouska.Add((double)CasDobehu*25, 
double.Parse(vstup[0].ToString()), 
double.Parse((vstup[1]).ToString())/(double)100); // tvoreni pole 
odebiranych vzorku z casove znamky a skutecnych merenych otacek 

 } 
} 

3.4 Korekce na atmosférické podmínky 

Součástí panelu statického měření (obr. 3.4) je také uplatněna korekce na atmosférické 

podmínky. Tyto lze zadávat ručně do vstupních textových polí, nebo je načítat pomocí 

atmosférické sondy v pravidelných intervalech dvou sekund. Program následně vypočítá 

korekční koeficient, kterým se pak měřený moment násobí. Pro výpočty pro jednotlivé normy 

jsou použity tyto výpočtové rovnice (zdroj [5]): 

Korekce dle ČSN 30 2008:  
0,5273,15100

298,15
A

A

tK
P

       
          

Vztah (6) 

Korekce dle ISO 1585:  
1,2 0,6

273,1599
298,15

A

A V

tK
P P

                 
Vztah (7) 

Korekce dle SAE J1349:  
0,5273,15991,18 0,18

298,15
A

A V

tK
P P

                
Vztah (8) 

Kde: 

K – výsledný korekční koeficient 
PA – absolutní hodnota atmosférického tlaku [kPa] 
PV – parciální tlak vodních par [kPa] při dané teplotě tA, rozdíl PA -  .PV je  tlak suchého 
vzduchu [kPa] 
 - číslo v rozsahu 0 až 1 odpovídající relativní vlhkosti 0 až 100 % 
tA – teplota vzduchu [°C] 

Jelikož ze sondy čteme atmosférický tlak v milibarech je nutno jej také přepočítat na 

kilopaskaly [kPa] pomocí vzorce. 

1 kPa = 10 mbar     Vztah (9) 
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V programu je výpočet aplikován po každé změně vstupních hodnot atmosférického 

měření, tj. každé dvě sekundy v případě načítání atmosférickou sondou, dle platných rovnic 

upravených pro výpočet pomocí milibarů. 

private void AtmConditionChanged(object sender, EventArgs e) // metoda pro 
vypocet korekcniho koeficientu atmosferickych podminek 
{ 
 double coeficient = 0; 
 try 
 { 

double temperature = 
double.Parse(txBTemperature.Text,CultureInfo.InvariantCulture); // 
prevadi teplotu z textoveho pole teploty 
double pressure = 
double.Parse(txBPressure.Text,CultureInfo.InvariantCulture); // 
prevadi tlak z textoveho pole tlaku 
double humidity = 
double.Parse(txBHumidity.Text,CultureInfo.InvariantCulture); // 
prevadi rel. vlhkost vzduch z textove pole vlhkosti vzduchu 

  double Pv; 
  if (temperature < 0) // provadi v pripade teploty mensi nez nula 
  { 

Pv = Math.Exp(28.557-(5951.3855/(268.78+temperature))) / 
1000; 

  } 
  else // v pripade teploty vyssi nez nula 
  { 

Pv = Math.Exp(23.58 - (4044.6 / (235.628 + temperature))) / 
1000; 

  } 
switch (cmbAtmCond.SelectedIndex) // provadi vypocet dle zvolene 
korekce 

  { 
case 0: coeficient = (1000 / pressure) * 
Math.Pow((temperature + 273.15) / 298.15, 0.5); break; 
case 1: coeficient = Math.Pow(99 / (pressure / 10 - humidity 
/ 100 * Pv), 1.2) * Math.Pow((temperature + 273.15) / 298.15, 
0.6); break; 
case 2: coeficient = (1.18 * 99 / (pressure / 10 - humidity / 
100 * Pv) * Math.Pow((temperature + 273.15) / 298.15, 0.6)) - 
0.18; break; 

   default: coeficient = 1; break; 
  } 
  if (double.IsInfinity(coeficient)) coeficient = 1; 
 } 
 catch 
 { 

coeficient = 1; // koeficient pokud se nepodari prevest hodnoty z 
textovych poli 

 } 
lCoeficientAtm.Text = "K=" + coeficient.ToString("#0.00000", 
CultureInfo.InvariantCulture); // vypis do panelu atm. mereni 

} 
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3.5 Polynomická interpolace – vyhodnocení výběhové zkoušky 

Pro statické měření bylo nutno zavést algoritmus pro výpočet ztrátového momentu 

proložením naměřených hodnot polynomem třetího řádu, jinak by byl ztrátový moment 

a tudíž i výkon vlivem měření otáček válce při výběhové zkoušce velice rozkmitaný a nedal 

by se použít. Naměřená závislost otáček válce v čase je proto vyrovnána (proložena) 

polynomem třetího řádu, což je standardní způsob, který se používá ve vyhodnocovacích SW 

válcových dynamometrů. Toto je v programu implementováno v oddělené třídě s názvem 

PolyInterpolation, která je umístěná ve jmenném prostoru 

OvladaciSoftwareValcovehoDynamometru.  

Celé vyhodnocení výběhové zkoušky je pak rozděleno do několika kroků: 

V prvním kroku se spočítá celkový převod icelk potřebný pro další výpočty. 

푖 = 푖 ⋅ 푖 ⋅ 푖 ⋅       Vztah (10) 

V dalším kroku se redukuje naměřený vektor hodnot otáček motoru na otáčky válce 

a obrací se závislost tak, že platí t=f(Nv). Dále je také potřeba obrátit závislost měřeného 

ztrátového momentu válce tak, že platí MB=f(Nv). Tím vzniknou dvě pole hodnot, které slouží 

jako vstupní hodnoty pro následný výpočet polynomu. 

Další krok je výpočet polynomů průběhu t=f(Nv) a MB=f(Nv), ze kterého vzniknou dva 

vektory koeficientů výsledných polynomů třetích řádů. Pro výpočet polynomu je použitá 

metoda Regrese ve třídě PolyInterpolation,která používá pro svůj výpočet další vnitřní 

metody této třídy PolyInterpolation. 

푡(푁 ) = 푐 ⋅ 푁 + 푐 ⋅ 푁 + 푐 ⋅ 푁 + 푐      Vztah (11) 

Poté se vygeneruje pole otáček výběhové zkoušky (vektorOtacekProVypocet), ve kterém 

se pak vypočítá ztrátový moment. Toto pole je vždy tvořeno ze čtyřiceti hodnot od 

maximálních po minimální otáčky výběhové zkoušky. 

V dalším kroku zpracování se vypočítá pro každý otáčkový bod vektoru 

vektorOtacekProVypocet ztrátový moment. Tím vznikne pole hodnot ztrátového momentu 

v závislosti na otáčkách válce vířivé brzdy – opět čtyřicet hodnot. V programu je to 

aplikované tak že se vypočítá celkový moment setrvačnosti rotujících částí (vztah č. 12), 

následně derivace průběhu otáček v závislosti na čase (vztah č. 13) a pomocí vztahu č. 14 

konečně ztrátový moment v každém otáčkovém bodě vektoru vektorOtacekProVypocet. 
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Kde čas v otáčkových bodech tNv je vypočten pomocí polynomu t=f(Nv) a příslušný MB 

také vypočten pomocí polynomu MB=f(Nv). 

퐽 = 퐽 + 퐽 ∙      Vztah (12) 

= ∙ ∙     Vztah (13) 

푀 0(푁 )= - (퐽c)· − 푀 (푁 )     Vztah (14) 

Výsledné pole ztrátových momentů v závislostech na otáčkách válce se výsledně proloží opět 

polynomem třetího řádu, takže vznikne závislost: 

푀 (푁 ) = 푐 ⋅ 푁 + 푐 ⋅ 푁 + 푐 ⋅ 푁 + 푐       Vztah (15) 
Kde: 

MB – brzdný moment měřený tenzometrickým snímačem [Nm], 

MV0 – člen, který v sobě zahrnuje všechny pasivní odpory na cestě motor –  válec, 
včetně pasivních odporů zkušebny, vztaženo na osu  válce [Nm], 

JB – moment setrvačnosti dynamometru (2,70326 kgm2), 

JK – moment setrvačnosti kola [kgm2], 

JC – celkový moment setrvačnosti rotujících částí [kgm2], 

Nv – otáčky válce [1/min], 

v – otáčky válce [rad/s], 

dv/dt – zrychlení válce [rad/s2], při doběhu bude záporné. 

icelk – celkový převodový poměr na cestě motor válec vířivé brzdy 

iprim – převod primárního převodu 

isek – převod sekundárního převodu 

iprev – převod aktuálního zařazeného převodového stupně 

Rv – poloměr válce vířivé brzdy 

Rk – dynamický poloměr kola měřeného objektu 

c0-c3 – koeficienty polynomu třetího řádu 

Tím vzniká rovnice ztrátového momentu válce v závislosti na otáčkách válce a pomocí 

něj můžeme v jakémkoliv proměřeném otáčkovém bodě statické zkoušky dopočítat ztrátový 

moment a následně i celkový moment a celkový výkon měřeného objektu, jako součet 

momentu měřeného a ztrátového pro daný otáčkový bod. 
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Příklad výpočtu celkového momentu ze ztrátového a měřeného momentu měřeného 

objektu. Vychází se z naměřených hodnot v příloze č. 3 a z následujících vzorců pro výpočet 

celkového momentu motoru měřeného objektu a přepočtu hodnot otáček. 

푀 = 푀 +       Vztah (16) 

푁 =        Vztah (17) 

푀 (푁 ) = −2,2866 ⋅ 푁 + 6,1829 ⋅ 푁 + 0,0019252 ⋅ 푁 + 9,2483 

Pro vstupní hodnoty M0 = 5,94 Nm, NM = 7000 ot./min, icelk = 7,0369 pak: 

푁 =
7000

7,0369 = 994,7562 푚푖푛  

푀 (994,7562) = −2,2866 ⋅ 994,7562 + 6,1829 ⋅ 994,7562 + 0,0019252

⋅ 994,7562 + 9,2483 = 15,0308 푁푚 

푀 = 5,94 +
15,0308
7,0369 ≐ 8,07 푁푚 

Kde: 

MM – celkový moment motoru měřeného objektu 

M0 – měřený moment motoru měřeného objektu (bez zahrnutí ztrát) 

MZV – ztrátový moment redukovaný na válec vířivé brzdy 

icelk – celkový převodový poměr motor-válec 

NV – otáčky válce vířivé brzdy 

NM – otáčky motoru 

Programovou realizaci polynomické interpolace lze shlédnout v přiloženém souboru 

řešení, z důvodů její rozsáhlosti není možné ji zde uvádět. 

3.6 Výstupní grafy 

Výstupní grafy měření jsou v programu realizovány pomocí již vytvořené knihovny 

ZedGraph.DLL, která je dostupná zdarma [6], jako open source řešení pro potřeby 

programového vykreslování grafů. Tato knihovna je taky nezbytná pro běh programu a je 

přidána do instalačního balíčku. 

Po bližším prostudování dokumentace bylo vhodné použít datovou strukturu 

PointPairList této třídy jako zásobník naměřených hodnot v průběhu měření. Datová struktura 

PointPairList umožňuje ukládat párové hodnoty (hodnoty osy X, hodnoty osy Y), této 
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vlastnosti lze později využít při zpětném vyčítání hodnot a dalším zpracování (výpočty, 

ukládání apod.). Tyto datové struktury pak slouží především jako zdrojová data pro 

vykreslování všech grafů použitých v programu. Následuje ukázka práce s datovou 

proměnnou PointPairList. 

private PointPairList moment= new PointPairList(); // inicializace 
promennych typu PonitPairList 
private PointPairList vykon = new PointPairList();// inicializace 
promennych typu PonitPairList 
… 

private void ZapisHodnotyStatic(params string[] vzorek) // metoda pro 
ulozeni hodnot do promenych zminenych vyse 
{ 
 if (rdBRunOutTest.Checked == false) 
 { 

moment.Add(double.Parse(vzorek[1], CultureInfo.InvariantCulture), 
double.Parse(vzorek[4], CultureInfo.InvariantCulture)); 
vykon.Add(double.Parse(vzorek[1], CultureInfo.InvariantCulture), 
double.Parse(vzorek[5],CultureInfo.InvariantCulture)); 
korekce.Add(double.Parse(vzorek[1], CultureInfo.InvariantCulture), 
double.Parse(vzorek[6], CultureInfo.InvariantCulture)); 
otackyZadane.Add(double.Parse(vzorek[1], 
CultureInfo.InvariantCulture), double.Parse(vzorek[0], 
CultureInfo.InvariantCulture)); 
momentNekorigovany.Add(double.Parse(vzorek[1], 
CultureInfo.InvariantCulture), double.Parse(vzorek[2], 
CultureInfo.InvariantCulture)); 
vykonNekorigovany.Add(double.Parse(vzorek[1], 
CultureInfo.InvariantCulture), double.Parse(vzorek[3], 
CultureInfo.InvariantCulture)); 

  grphStaticGraf.AxisChange(); // po zapisu hodnot obnovime graf 
  grphStaticGraf.Refresh(); // po zapisu hodnot obnovime graf 
 } 
} 

Pro ukládání grafů byl vytvořen vlastní kód, který umožňuje uložit zobrazený graf do 

třech formátů obrazových souborů (BMP, JPG a GIF), přičemž lze také volit velikost 

výsledného obrázku a jeho rozlišení, vše v nastavení programu. 

3.7 Porovnání měření 

Funkce porovnání měření je řešena ve vlastním okně jako jednoduchý a přehledný nástroj 

pro otevření dvou souborů měření a porovnání naměřených hodnot pomocí grafu. Programově 

je řešeno tak, že po otevření souboru se tento analyzuje a vyčte se, jaké hodnoty byly při 

ukládání souboru zaznamenány a ty se pak dají uživateli na výběr pomocí zatrhávacího 

seznamu možných hodnot. Toto platí pro oba dva otevírané soubory. Při otevírání každého 

souboru se vypočítává maximální hodnota celkového momentu a výkonu a určí se, pro jaké 
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otáčky k těmto maximům došlo. Pokud jsou otevřeny pro analýzu dva soubory, vypočítá se 

maximum z obou těchto souborů a to se také v názvu grafu zobrazí. 

3.8 Nastavení programu 

Pro správnou funkci programu je nutno zavést nastavení programu, tak aby nejlépe 

reflektoval požadavky obsluhy. Toto je zabezpečeno pomocí interního zásobníku 

nastavovaných parametrů programu přímo v programovém kódu, takže není zapotřebí další 

soubor, který by toto nastavení uchovával. Po uložení se hodnoty nastavení uloží a při dalším 

spuštění programu jsou opět vyvolány. Po jakékoliv nové instalaci programu je zapotřebí tyto 

parametry opět nastavit. 

Tato funkcionalita je zabezpečena díky třídě ApplicationSettingsBase jmenného prostoru 

System.Configuration. 

Pro každé jednotlivé nastavení bylo vytvořeno nové aplikační okno programu a to pro 

nastavení sériového portu a parametrů komunikace s řídícím terminálem a atmosférickou 

sondou, přičemž program sám zjistí dostupné sériové porty na počítači a tento seznam 

uveřejní pro uživatele pomocí výběrového boxu. 

Další nastavení programu je věnováno především uživatelským nastavením zobrazení 

výsledných grafů, aby byly zobrazeny, tak jak si uživatel přeje. Při každé změně vlastností 

zobrazení jsou pak tyto grafy překresleny dle aktuálního nastavení. 

3.9 Natavení parametrů měření 

Pro správnou funkci měření je nezbytné nastavit příslušné parametry zkoušky, toto 

nastavení je dostupné v odděleném okně po spouštění patřičného příkazu uživatelem. Jelikož 

parametry každé zkoušky se mohou lišit, byla zpracována možnost uložení nastavení 

parametrů i do souboru (soubory s příponou *.prm – parametry měření), kromě toho, že se 

nastavené parametry uloží přímo do těla spustitelného programu pro další použití. Načítání ze 

souboru je řešeno také. Jeho ukázka je v příloze č. 4. Parametry jsou identifikovány 

především svým kódem, takže pokud by došlo k přidání parametrů do nastavení parametrů 

zkoušek v programu, nebyl by problém s načítáním, popřípadě doplněním těchto parametrů 

zpětně do souborů parametrů. 

Dále, jelikož je potřeba zajistit aby parametry nastavené v programu, byly zaznamenány 

také v řídícím terminálu a naopak, musela se naprogramovat možnost tyto hodnoty do 
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terminálu zapsat a také vyčítat. Tak aby nemohlo dojít k zapsání hodnot, které by nebylo 

možné zpracovat, je tato část kódu vybavena okamžitou kontrolou zadávaných údajů, 

nesprávně zadané údaje jsou zvýrazněny červeně a parametry nepůjdou uložit ani zapsat do 

terminálu. 
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4. OVĚŘENÍ PROGRAMU MĚŘENÍM 

K ověřování funkce programu docházelo v průběhu celého vývoje postupně. Nicméně je 

nezbytné provést alespoň jedno řádné měření na reálném měřeném objektu. Tímto objektem 

byl motocykl JAWA 125 Dandy a na něm bylo provedeno statické měření momentu a výkonu 

motoru včetně výběhové zkoušky pro zjištění ztrátového momentu a výkonu na celém objektu 

včetně válce dynamometru a vířivé brzdy. 

4.1 Parametry měřeného objektu 

Měřeným objektem je motocykl JAWA 125 Dandy s těmito základními parametry: 

Motor: 

typ               čtyřdobý jednoválec, vzduchem chlazený s rozvodem OHC 

vrtání x zdvih         56,5 mm x 49,5 mm 

zdvihový objem        124 cm3 

kompresní poměr       9:1 

maximální výkon       9,4 kW při 8200 ot./min. 

maximální točivý moment  9,2 Nm při 7000 ot./min. 

Převody: 

převodovka          pětistupňová s postupným řazením 

spojka             vícelamelová mokrá 

primární převod        ozubenými koly 

sekundární převod       řetězem 

primární převodový poměr  4,05 

sekundární převod. poměr  2,60 

převodový stupeň I.      2,76 

převodový stupeň II.     1,88 

převodový stupeň III.     1,4 

převodový stupeň IV.     1,13 

převodový stupeň V.     0,96 

4.2 Průběh měření 

Na začátku měření je vždy nutno zadat parametry zkoušky v nastavení parametrů zkoušky 

v programu, pro tuto zkoušku byly nastaveny parametry, které jsou uvedeny na 
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obrázku č. 4.1. Z těchto je patrné, že zkouška probíhala na zařazeném rychlostním stupni číslo 

pět. Dynamický poloměr kola byl určen před začátkem vlastního měření experimentálně, 

porovnáváním hodnot otáček motoru měřeným terminálem a zobrazovaným v programu na 

osobním počítači s hodnotou odečítanou ze stroboskopické pistole připojené na VN kabel 

zapalovací svíčky. Ostatní parametry zkoušky byly známé a zjištěny z dostupných informací 

[1]. 

Před vlastní zkouškou je vždy zapotřebí zahřát motor měřeného objektu na pracovní 

teplotu, která by měla být po celou dobu měření konstantní. 

 

Obr. 4.1 – nastavené parametry měření 

4.2.1 Provedení měření statickou zkouškou 

Princip statické zkoušky spočívá v zatěžování motoru měřeného objektu na zadané 

konstantní otáčky a to pomocí automatické nebo ruční regulace brzdného momentu 
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dynamometru. Přičemž pokud je zvoleno automatické řízení program provádí měření v 

předem stanovených otáčkových bodech, odpovídající nastavení minimálních a maximálních 

otáček zkoušky a otáčkovému kroku. Pokud je zvoleno ruční řízení zkoušky, program čeká na 

každý specifický otáčkový bod jako vstup od obsluhy. 

Vlastní zkouška probíhá tak, že na měřeném objektu se nastaví příslušný převodový 

stupeň, zapne se regulace v ovládacím programu a přidá se plyn měřeného objektu na 

maximální hodnotu. Po ustálení otáček na první zvolený otáčkový bod se automaticky 

odečtou hodnoty otáček motoru, vyvozený moment na dynamometru a dopočítá se výkon 

motoru a následuje nájezd na další zvolený otáčkový bod. 

Vlastní statická zkouška probíhala v rozmezí otáček 4500 ot./min. až 9000 ot./min. Stejně 

tak i výběhová zkouška pro určení ztrátového momentu a výkonu. Dále byly zvoleny tyto 

parametry regulace a měření v programu pro statickou zkoušku: 

Zvoleny mód regulace: Manuální 

Hloubka průměrování: 50 vzorků 

Tolerance otáček: 40 ot./min. 

Časová prodleva pro ustálení otáček: 15 s 

Počet odebíraných vzorků: 100 vzorku 

Zvolena korekce atmosférických podmínek: Korekce dle ČSN 30 2008 

V průběhu celého měření statické zkoušky bylo zapnuto měření hodnot atmosférických 

podmínek atmosférickou sondou. Před začátkem měření se stanovily otáčkové body, ve 

kterých se po ustálení otáček motoru měřil moment a dopočítával výkon. Tyto otáčkové body 

se zadávaly pomocí pole pro zadávání otáček ruční regulace průběhu zkoušky. 

4.2.2 Zjištění ztrát výběhovou zkouškou 

Výběhovou zkoušku je nutné provést vždy po statickém i dynamickém měření, jelikož se 

pomocí této zkoušky dá určit ztrátový moment způsobený všemi rotujícími částmi řetězce od 

klikové hřídele měřeného objektu až po válec vířivé brzdy. 

Po proměření všech předem stanovených otáčkových bodů se vypnula regulace a zvolila 

se výběhová zkouška, při které se nastavily hodnoty maximálních a minimálních otáček pro 

měření na hodnoty 9000 ot./min. jako maximální otáčky motoru a 3000 ot./min. Posléze došlo 

k zapnutí regulace a došlo k akceleraci otáček motoru nad maximální otáčky zkoušky. 

V tomto okamžiku program informoval obsluhu, aby pustila plyn měřeného objektu 
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a zmáčkla páčku spojky, čímž došlo k odpojení motoru měřeného objektu od zbylého systému 

stanoviště válcového dynamometru. Po klesnutí otáček pod minimální otáčky motoru došlo 

k zastavení vyčítání hodnot a bylo možno tedy vypnout regulaci. 

Po vypnutí regulace program vyhodnotil, že došlo k měření momentu statickou zkouškou 

a také k měření ztrátového momentu pomocí výběhové zkoušky a vypočetl ztrátový moment a 

výkon spotřebovaný stanovištěm válcového dynamometru a tyto charakteristiky vynesl do 

grafu na panelu měření statické zkoušky. Poté obsluha uložila soubor naměřených hodnot, 

které byly zaznamenány v průběhu celé statické zkoušky včetně zkoušky výběhové. Tento 

soubor dat je spolu s grafem charakteristik statické zkoušky také uložen na přiloženém 

datovém nosiči CD-ROM. 

4.2.3 Provedení měření dynamickou zkouškou 

Pro porovnání správnosti měření byla ještě provedena dynamická zkouška a to ihned po 

skončení statické zkoušky, aby byly co nejvíce shodné podmínky měření. Byly nastaveny 

stejné parametry měření jako při měření statickou zkouškou. 

Toto měření bylo provedeno pomocí programu BrzdaDyn, který byl již vytvořen 

a odzkoušen a byl dostupný na osobním počítači na pracovišti stanoviště válcového 

dynamometru. Pomocí tohoto programu lze měřit moment a výkon motoru dynamickou 

(akcelerační) zkouškou. 

Princip dynamické zkoušky spočívá v akceleraci otáček motoru měřeného objektu 

z minimálních na maximální otáčky zkoušky za plného plynu motoru. Při překročení 

minimálních otáček motoru dojde k odečítání měřeného momentu vyvozovaným akcelerací 

otáček motoru a toto odečítání se ukončí po překročení maximálních otáček zkoušky. Po 

provedení dynamické zkoušky následuje automaticky výběhová zkouška, tak že po dosažení 

maximálních otáček zkoušky je obsluha vyzvána k vypnutí plynu motoru a vymáčknutím 

spojky. Po změření výběhové zkoušky dojde k dopočítání ztrátového momentu a výkonu 

stanoviště válcového dynamometru, stejně jako u statické zkoušky. Všechny změřené hodnoty 

se zaznamenají do souboru měřených hodnot a do grafu. 

Dynamická zkouška probíhala na zařazeném pátém převodovém stupni, v rozmezí 

počátečních otáček motoru 4500 ot./min. a koncových otáček motoru 9000 ot./min. Byly 

změřeny tři průběhy dynamické zkoušky, které se výsledně zprůměrovaly a tím se dosáhlo 

výsledného průběhu hodnot měřeného momentu a výkonu motoru měřeného objektu. 
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4.3 Výsledky měření 

4.3.1 Výsledky měření statické zkoušky 

Graf charakteristik statického měření momentů a výkonů jsou zobrazeny na obr. č. 4.2, 

hodnoty grafu a měření pak v následující tabulce č. 4.1. 

 

Obr. 4.2 – graf charakteristik momentu a výkonu motoru při statické zkoušce 
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Otacky 
zadane
|ot/mi

n 

Otacky 
merene|
ot/min 

Moment 
motoru 
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Ztratovy 
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|Nm 

Ztratov
y 

vykon|
kW 

Celkovy 
moment

|Nm 

Celkov
y 

vykon|
kW 

4500 4492 4.14 1.95 4.24 2.00 1.02345 1.76 0.83 6.00 2.83 

5000 4992 4.28 2.24 4.38 2.29 1.02352 1.83 0.96 6.21 3.25 

6000 5978 5.30 3.32 5.42 3.40 1.02358 1.98 1.24 7.40 4.64 

6500 6484 5.71 3.88 5.85 3.97 1.02367 2.06 1.40 7.91 5.37 

6800 6792 5.75 4.09 5.89 4.19 1.02374 2.10 1.50 7.99 5.69 

7000 6989 5.80 4.24 5.94 4.34 1.02391 2.13 1.56 8.07 5.90 

7200 7189 5.79 4.36 5.93 4.46 1.02379 2.16 1.63 8.09 6.09 

7400 7392 5.79 4.48 5.93 4.59 1.02400 2.19 1.70 8.12 6.29 

7600 7591 5.85 4.65 6.00 4.77 1.02537 2.22 1.77 8.22 6.54 

8000 7994 5.83 4.88 5.97 5.00 1.02418 2.28 1.91 8.25 6.91 

8200 8195 5.77 4.95 5.91 5.07 1.02442 2.31 1.98 8.22 7.05 

8400 8388 5.60 4.92 5.74 5.04 1.02444 2.34 2.05 8.08 7.09 

8600 8595 5.44 4.90 5.57 5.02 1.02471 2.37 2.13 7.94 7.15 

8800 8782 5.18 4.76 5.31 4.88 1.02485 2.39 2.20 7.70 7.08 

9000 8991 5.05 4.75 5.18 4.87 1.02500 2.42 2.28 7.60 7.15 

Tab. 4.1 – tabulka hodnot momentu a výkonu měřených při statické zkoušce 

4.3.2 Výsledky měření dynamické zkoušky 

 

Obr. 4.3 – graf charakteristik momentu a výkonu motoru při dynamické zkoušce 
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Na obrázku č. 4.3 je zobrazen graf charakteristik měřených programem BrzdaDyn, na 

dalším obrázku č. 4.4 je pak zobrazen výsledný průběh ztrát při měření dynamickou 

zkouškou. 

 

Obr. 4.4 – výsledný průběh ztrát při měření dynamickou zkouškou 
Z důvodů rozsáhlosti tabulek dynamické zkoušky tyto tu nejsou uvedeny, ale je možné je 

nalézt na přiloženém datovém nosiči CD-ROM. 

4.4 Porovnání obou způsobů měření 

Na obrázku č. 4.5 je grafické porovnání naměřených hodnot pomocí statické a dynamické 

zkoušky. Na obrázku č. 4.6 je pak porovnání výsledné závislosti ztrátového momentu a 

výkonu na otáčkách motoru měřeném při statické a dynamické zkoušce. 

Jak je vidět na těchto porovnávacích grafech, výsledky měření se liší v řádech desetin u 

výsledných momentů a výkonů. Průběh měřených veličin se také mírně liší, ale to je 

pravděpodobně způsobeno odlišným způsobem měření mezi statickou a dynamickou 

zkouškou. Obdobně můžeme vyhodnotit porovnání výběhových zkoušek a výsledného 

ztrátového momentu a výkonu na cestě motor – válec vířivé brzdy. Výchozí data grafů lze 

nalézt v elektronické podobě na přiloženém datovém médiu CD-ROM. 
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Na základě tohoto porovnání usuzuji na správnou funkci statické měření a výsledného 

vyhodnocení a výpočtu ztrátového momentu a výkonu aplikovaného v programu. 

 

Obr. 4.5 – graf porovnání naměřených hodnot pomocí statické a dynamické zkoušky 

 

Obr. 4.6 – porovnání vyhodnocení ztrátového momentu a výkonu měřeného statickou a 
dynamickou zkouškou 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit program pro centralizované ovládání stanoviště válcového 

dynamometru umístěného v laboratořích Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě 

Pardubice. Pro tento úkol byl vybrán z důvodů osobního rozvoje programovací jazyk C#®, 

který je nyní standardem mezi programátory. 

Prvním úkolem, před vlastní tvorbou programu bylo seznámení se s vlastnostmi 

a způsobem zápisu programu psaného ve zvoleném vývojovém prostředí Microsoft® Visual 

C#® 2008 Express Edition (zvoleno bylo z důvodu bezplatné licence). Jelikož jsem se již 

v minulosti setkal s jinými programovacími jazyky (v některých případech velice podobnými 

– C++), nebyl tento úkol velice složitý a náročný, ale spíše inspirativní pro osobní rozvoj. 

Během tohoto seznamování se s novým programovacím jazykem jsem se dále současně 

seznamoval s diplomovou prací [1], která byla základem pro úspěšnou tvorbu programu a její 

důležitou částí, komunikačním protokolem, který z této práce také vzešel. 

Dalším počátečním cílem po seznámení se s tvorbou programu v C#® bylo zprovoznění 

základní komunikace s ovládacím (řídícím) terminálem, pro který jsem prvními pokusy 

sestavil programovou třídu, která zajišťuje vytváření komunikačních paketů na nejnižší 

bajtové úrovni. K ověření funkčnosti této třídy a tudíž také komunikace bylo ještě zapotřebí 

vytvořit oddělený konzolový program, který do jisté míry simuloval řídící terminál, tedy 

alespoň ve smyslu generování paketů, které by byly za normálních laboratorních podmínek 

posílané z řídícího terminálu. Pomocí tohoto konzolového programu jsem byl schopný dále 

rozvíjet vlastní ovládací program, bez nutnosti pravidelného navštěvování měřícího 

pracoviště. 

Jako prvním počinem vzniklo hlavní okno aplikace, programové menu a prázdné záložky 

měření. Tímto byl vytvořen vzhled a hlavní vstupní bod celé aplikace a tím pádem také 

odrazovým můstkem pro další vývoj programu, který pokračoval nejjednodušším způsobem 

měření – přímým řízením. Vzhled a programový kód této záložky vznikl jako první a zároveň 

na něm byla odzkoušena komunikace s řídícím terminálem přímo v laboratoři. Tato 

komunikace byla na první pokus úspěšná ve všech ohledech. Už při přímém řízení bylo 

zapotřebí vytvořit část kódu, která by načítala periodicky hodnoty z terminálu na pozadí 

aplikace, aby obsluha byla dál schopna tento program ovládat, bylo tedy zapotřebí se seznámit 

s problematikou tzv. vláken, které umožňují spustit část kódu programu, společně s hlavním 



 

76 

průběhem programu. Po prostudování dostupné dokumentace jsem byl schopný vytvořit kód, 

který by toto umožňoval. 

Po úspěšném základním odladění funkce záložky přímé řízení jsem obrátil pozornost 

k nejzákladnějšímu způsobu řízení, k záložce obsluhující statickou zkoušku. Základní vzhled 

této záložky byl vytvořen relativně rychle, horší to již bylo při vytváření jejího kódu. Musel 

jsem čelit požadavkům na výstup hodnot do grafu, jeho archivaci a také požadavkům na 

samotné výpočty ztrátového momentu z provedené výběhové zkoušky. Grafy jsem vytvořil 

pomocí nekomerční třídy ZedGraph, která byla rychle dostupná a dobře zdokumentovaná. Pro 

výpočet ztrátového momentu byla z prvopočátku zvolena metoda výpočtu přímo 

z naměřených hodnot výběhové zkoušky, ale to posléze nepřineslo kýžený výsledek. 

Vypočtený ztrátový moment neměl očekávaný hladký průběh hodnot, proto byla 

zakomponována ještě polynomická interpolace, která tento průběh naměřených diskrétních 

hodnot převádí výpočty na polynomickou rovnici třetího řádu, dle které se počítá ztrátový 

moment v kterémkoli otáčkovém bodě měření. 

K závěrečnému testu vytvořeného programu došlo pomocí provedení statického měření a 

následným porovnáním naměřených hodnot s dynamickou zkouškou změřenou pomocí 

stávajícího programu BrzdaDyn. Porovnáním výsledných charakteristik jsem se pak 

přesvědčil, že program plní svou funkci dobře a bude dobrým pomocníkem při měření 

v laboratořích. 
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Komunikační protokol 

Parametry přenosu 

Typ přenosu: RS232, asynchronní, duplexní 

Komunikační rychlost: 57 600 Bd 

Počet datových bitů: 8 

Stop bit: 1 

Parita: žádná 

Příkazy jsou přenášeny formou paketů, skládajících se z několika bajtů. 

Formát přenosu dat ve směru PCterminál je následující: 

HLAVIČKA DATA 0… DATA N BYTE KONTROLNÍ BYTE 

Ve směru terminálPC: 

STATUS DATA 0… DATA N BYTE KONTROLNÍ BYTE 

Hlavička 

Obsahuje kód příkazu a počet přenášených datových bajtů. Hlavička je rozdělena na dvě 

části. Horní 4 bity určují kód příkazu, dolní 4 bity udávají počet přenášených datových bajtů. 

Jsou definovány tyto příkazy: 

Kód příkazu Počet následujících datových bajtů Význam příkazu 

1 0 Zapnutí regulace. 

2 0 Vypnutí regulace. 

3 1 nebo 3 Výběr módu regulace. 

4 2 Nastavení žádané hodnoty pro regulaci. 

5 1 Čtení parametru. 

6 5 Nastavení parametru. 

7 1 až 15 Jednorázové vyčtení měřených hodnot. 

8 1 až 15 Periodické vyčítání měřených hodnot. 

9 1 Vypnutí módu dálkového ovládání. 
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Data 

Data nesou užitečnou informaci. Počet datových bajtů závisí na kódu příkazu a je různý 

pro oba směry komunikace. Bude vysvětleno níže v pasáži věnované jednotlivým příkazům. 

Status 

Terminál každou přijatou zprávu potvrzuje odesláním status bajtu následovaného určitým 

počtem datových bajtů podle typu přijatého příkazu. Celá odpověď je zakončena kontrolním 

bajtem. 

Jsou definovány tyto hodnoty STATUS bajtu: 

Kód Význam 

1 Příjem OK. 

2 Špatný XOR. 

3 Není vybrán mód regulace. 

4 Regulace zapnuta. 

5 Špatný počet datových bajtů. 

6 Špatné číslo módu řízení. 

7 Neznámý parametr. 

8 Neznámý příkaz. 

9 Při nastavení parametru došlo k limitaci otáček motoru. 

10 Přenos přerušen. 

Kontrolní bajt 

Je použit pro zabezpečení přenosu. Smyslem tohoto opatření je alespoň malá ochrana 

před náhodným krátkodobým rušením. Zařízení vysílající zprávu vypočte kontrolní slovo jako 

XOR mezi hlavičkou (nebo status bajtem) a všemi následujícími datovými bajty. Zařízení, 

které zprávu přijme, vypočte kontrolní slovo stejným způsobem, porovná ho s přijatým  

a podle výsledku usoudí na platnost zprávy. 

Terminál v případě neshody vypočteného a přijatého kontrolního bajtu odešle odpověď o 

chybě. Taktéž nepřijdou-li všechna data do časového limitu, který je nastaven na 1,68 s. 

Při špatném kontrolním slově vypadá terminálem vysílaný paket následovně: 

Status Kontrolní bajt 
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2 2 XOR 0 

Při překročení časového limitu vypadá terminálem vysílaný paket následovně: 

Status Kontrolní bajt 

10 10 XOR 0 

Příkazy 

1) Zapnutí regulace 
Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + Kontrolní bajt 

Hlavička:  

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR 0 

Příkaz slouží k zapnutí regulace. Terminál dovolí zapnout regulaci pouze tehdy, je-li 

vybrán některý z módu regulace (přímé řízení nebo statické měření nebo dynamická zkouška 

nebo simulace jízdy vozidla). 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 - OK 

2 - Špatný XOR 

3 - Není vybrán mód regulace 

2) Vypnutí regulace 
Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + Kontrolní bajt 

Hlavička: 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 



PŘÍLOHA Č. 1 

 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR 0 

Příkaz slouží k vypnutí regulace. 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 - OK 

2 - Špatný XOR 

3 - Není vybrán mód regulace 

3) Výběr módu regulace 
Příkaz slouží k nastavení módu regulace. Měnit mód regulace je povoleno pouze  

při vypnuté regulaci a zapnutém dálkovém ovládání. V případě zapnuté regulace bude příkaz 

ignorován a STATUS bajt v odpovědi bude nastaven na hodnotu 4 (regulace zapnuta). 

V případě vypnutého d. o. bude příkaz taktéž ignorován a STATUS bajt v odpovědi bude 

nastaven na hodnotu 8 (neznámý příkaz). 

Lze vybírat z následujících módů: 

Číslo módu Název módu 

0 Přímé řízení I, M nebo N. 

1 Statické měření. 

2 Dynamická zkouška. 

3 Simulace jízdy vozidla. 

V případě výběru módu 1 až 3 vypadá terminálem přijímaný paket následovně: 

Hlavička + č. módu = 1 nebo 2 nebo 3 + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 0 0 1 1 0 0 0 1 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR č. módu 

V případě výběru módu 0 je ještě nutno vybrat regulátor a typ zadávané hodnoty: 

Číslo regulátoru Název regulátoru 
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Regulace proudu 

0 Generátor (přímé zadávání poměrného otevření) 

1 Regulátor I PI 

2 Regulátor I 2stav 

Regulace brzdného momentu 

10 Přepočet MI  

11 Regulátor. M 2stav 

12 Regulátor. M PI 

Regulace otáček 

20 Regulátor N PID + MI 

21 Regulátor N PID + M 2stav 

22 Regulátor. N PID přímý 

23 Regulátor N adaptivní + MI 

24 Regulátor N adaptivní přímý 

 

Typ zadávané hodnoty  Význam 

0 Zad. hodnota je vztažena na motor. 

1 Zad. hodnota je vztažena na kolo. 

2 Zad. hodnota je vztažena na válec. 

Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + č. módu = 0 + č. regulátoru + Typ zad. hod. + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR č. módu XOR č. regulátoru XOR typ. zad. hod. 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 – OK 
2 – Špatný XOR 
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4 – Regulace zapnuta 
5 – Špatný počet datových bajtů 
6 - Špatné číslo módu řízení. 

4) Nastavení žádané hodnoty 
Příkaz slouží k nastavení žádané hodnoty pro regulaci. Její fyzikální smysl závisí  

na tom, jaká veličina se reguluje, což je dáno nastaveným módem regulace. Příkaz funguje jen 

při zapnutém dálkovém ovládání. V případě vypnutého d. o. bude příkaz ignorován  

a STATUS bajt v odpovědi bude nastaven na hodnotu 8 (neznámý příkaz). 

Žádaná hodnota je při vysílání z PC rozdělena na dva bajty, které jsou po příjmu složeny 

v jedno 16bitové číslo. Při regulaci proudu reprezentuje toto 16bitové číslo hodnotu proudu 

v mA. Při regulaci otáček udává číslo žádanou hodnotu v ot./min. Při regulaci brzdného 

momentu udává 16bitové číslo hodnotu momentu v 0,1 Nm. To znamená, přijme-li se např. 

číslo 1005, žádaná hodnota momentu je 100,5 Nm. Krok žádané hodnoty je tedy v případě 

momentu 0,1 Nm. 

Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + High byte + Low byte + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 0 0 0 0 1 0 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR High byte XOR Low byte 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 - OK 

2 - Špatný XOR 

3 - Není vybrán mód regulace 

5) Čtení hodnoty parametru 
Příkaz slouží k přečtení hodnoty parametru. Seznam parametrů je uvede v tabulce. Jedná 

se o některé parametry, které jsou dostupné v menu Nastavení při manuálním ovládání 

terminálu.  
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Č. parametru Název param. Jednotka Význam 

Obecné parametry 

1 dalkove_ovl  Indikuje stav d.o.  
(0-vypnuto, 1-zapnuto) 

2 rizeni  Indikuje typ řízení (0-přímé, 1-statické 
měř., 2-dynamická zk., 3-simulace jízdy) 

3 pracovni_mod   Indikuje zvoleny typ regulátoru  
(viz příkaz Výběr módu regulace) 

4 typ_zad_hod  Na co je zad. hod. vztažena  
(0-motor, 1-kolo, 2-válec) 

5 zrychleni_rampa ot/min/s Hodnota zrychlení otáčkové rampy 

6 rampa_zap  Stav rampy (0-vyp, 1-zap) 

7 f_zrych_K1 1/40 s Koeficient účinnosti filtrace zrychlení. 

8 cas  1/40 s Čas. 

Parametry brzdy 

10 Nb_max ot/min Maximální otáčky brzdy. 

11 Pb_max kW Maximální výkon brzdy. 

12 Mb_max Nm Maximální moment brzdy. 

Č. parametru Název param. Jednotka Význam 

13 Ib_max mA Maximální proud budicího vinutí brzdy. 

14 Rv cm Poloměr válce. 

15 Jb kgm2 Moment setrvačnosti celého kompletu 
vířivá brzda + hřídele + válec. 

Parametry vozidla 

20 Rk cm Dynamický poloměr kola. 

21 i_prim  Primární převod. (převodový poměr 
klikový hřídel – převodovka) 

22 i_sek  Sekundární převod (převodový poměr 
hnací hřídel převodovky – zadní kolo) 

23 i_prevodu  

Převod od klikové hřídele motoru ke hnací 
hřídeli převodovky. Zahrnuje tedy 
primární převod (motor-převodovka)  
a převod převodovky při aktuálně 
zařazeném rychlostním stupni. 

24 Jm  kgm2 Moment setrvačnosti motoru. 

25 Jk  kgm2 Moment setrvačnosti kola. 

26 uc_prevodu  Účinnost přenosu výkonu mezi klikovou 
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hřídelí motoru a kolem. 

27 uc_kolovalec  Účinnost přenosu výkonu mezi kolem a 
válcem. 

28 mv  kg Celková hmotnost vozidla. 

29 Vmax km/h Maximální konstrukční rychlost vozidla. 

30 Nm_min ot/min Minimální otáčky motoru. 

31 Nm_max ot/min Maximální otáčky motoru. 

Koeficienty jízdních odporů 

40 K1 Nm Odpor do stoupání. 

41 K2 Nm Valivý odpor. 

42 K3 Nm/rads-1 Odpor lineárně závislý na rychlosti. 

43 K4 Nm/(rads-1)2 Odpor vzduchu (kvad. závislý na 
rychlosti). 

Koeficienty rovnice ztrát motorka+brzda 

44 K1Z Nm Konstantní odpor. 

45 K2Z Nm/km/h Odpor lineárně závislý na rychlosti. 

46 K3Z Nm/(km/h)2 Odpor kvad. závislý na rychlosti. 

Pozn. Proměnná cas je při zapnutém dálkovém ovládání inkrementována o jedničku 

každým průchodem obsluhy přerušení časovače T2, tj. každých 25 ms.  

Parametry jsou před vysíláním vynásobeny konstantou 100 000 a pomocí postupného 

dělení mocninami čísla 0x100 (256) rozděleny na 4 bajty. Tím je dosaženo přesnosti  

na 5 desetinných míst. Na přijímací straně (v PC) je nutno udělat opačný postup. Vynásobit 

přijaté bajty mocninami čísla 0x100, sečíst a následně podělit 100 000. Výsledná hodnota pak 

bude mít rozměr uvedený v tabulce. 

Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + č. parametru + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 0 1 0 0 0 1 

Kontrolní byte = Hlavička XOR č. parametru 
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Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný datovými bajty a kontrolním bajtem. 

STATUS + D4 + D3 + D2 + D1 + Kontrolní bajt 

Datové bajty jsou seřazeny od nejvyššího (D4) po nejnižší (D1) bajt. 

Kontrolní bajt = Status XOR D4 XOR D3 XOR D2 XOR D1 

Vrácená hodnota statusu:  1 – OK 
2 – Špatný XOR 
5 – Špatný počet datových bajtů 
7 – Neznámý parametr 

6) Nastavení hodnoty parametru 
Příkaz slouží k nastavení hodnoty parametru. Je funkční pouze při zapnutém dálkovém 

ovládání. Seznam parametrů, které lze měnit je stejný jako seznam parametrů, které lze číst. 

Parametry č. 1, 6, 8, 40 až 46 lze měnit i během zapnuté regulace, ostatní parametry nelze při 

zapnuté regulaci měnit. Při vypnuté regulaci lze nastavovat všechny parametry. Vysílací 

strana (PC) musí opět dodržet formát přenášených dat, který je stejný jako při čtení parametrů 

(hodnota je vynásobená 100 000 a přenáší se pomocí 4 bajtů).  

Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + č.param. + D4 + D3 + D2 + D1 + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 1 0 0 1 0 1 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR č. parametru XOR D4 XOR D3 XOR D2 XOR D1 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 – OK 
2 – Špatný XOR 
5 – Špatný počet datových bajtů 
7 – Neznámý parametr (pozor vrací i v případě, kdy parametr 
existuje, ale je zapnuta regulace !!!) 
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9 – Limitace otáček motoru 

7) Jednorázové vyčtení měřených hodnot 
Příkaz slouží k vyčtení měřených či terminálem vypočtených hodnot. Seznam 

proměnných, jejichž hodnotu lze vyčítat je uveden v následující tabulce. Najednou lze vyčíst 

hodnotu až 15-ti proměnných. 

Č. prom. Název proměnné Jednotka Význam 

1 cas 1/40 s Čas. 

2 AD_proud  mA Převedená hodnota proudu z A/D 
převodníku. 

3 AD_proud_zobr mA Filtrovaná hodnota proudu pro 
zobrazení. 

4 zadana_hodnota_I mA Žádaná hodnota proudu. 

5 AD_moment  0,1Nm Převedená hodnota momentu z A/D 
převodníku (Msn), mírně filtrovaná. 

6 Mv_skutecny 0,1Nm Vypočtený hnací moment na válci. 

7 Mm_skutecny 0,1Nm Vypoč. hnací moment na motoru. 

8 Mk_skutecny 0,1Nm Vypoč. hnací moment na kole. 

9 AD_moment_zobr 0,1Nm 
Převedená hodnota momentu z A/D 
převodníku, filtrovaná pro 
zobrazení. 

10 Mv_skutecny_zobr 0,1Nm Vypoč. moment na válci, filtrovaná 
hodnota pro zobrazení. 

11 Mm_skutecny_zobr 0,1Nm Vypoč. moment na motoru, 
filtrovaná hodnota pro zobrazení. 

12 Mk_skutecny_zobr 0,1Nm Vypoč. moment na kole, filtrovaná 
hodnota pro zobrazení. 

13 Mob 0,1Nm Moment pasivního odporu  samotné 
vířivé brzdy. 

14 Mdyn_b  0,1Nm Vypoč. dynamický moment brzdy. 

15 Mdyn_celk 0,1Nm 
Vypoč. celkový dynamický moment 
(brzda + motor + kolo) redukovaný 
na osu válce. 

16 zadana_hodnota_M 0,1Nm Žádaná hodnota momentu. 

17 zadana_hodnota_M_red 0,1Nm Žádaná hodnota momentu 
redukovaná na osu válce. 

18 Ms 0,1Nm Vypočtený simulovaný moment.  
Viz obr. 4.12 ve stati. 
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19 Mn  0,1Nm Výstupní hodnota PID regulátoru 
otáček. Viz obr. 4.17 ve stati. 

20 Mb  0,1Nm Viz obr. 4.12 a 4.17 ve stati. 

21 Mb_regPI 0,1Nm Výstupní hodnota PI regulátoru 
momentu. Viz obr. 4.12 ve stati. 

22 zadana_hodnota_N ot/min 
Žádaná hodnota otáček (motoru 
nebo kola nebo válce – záleží na 
hodnotě parametru typ_zad_hod). 

23 zadana_hodnota_N_red ot/min 
Žádaná hodnota otáček redukovaná 
na osu válce a vystupující 
z otáčkové rampy. 

24 zadana_hodnota_N_red_rampa ot/min 
Žádaná hodnota otáček redukovaná 
na osu válce a vstupující  
do otáčkové rampy. 

25 otacky_skutecne ot/min Skutečné otáčky válce. 

26 otacky_kola ot/min Skutečné otáčky kola. 

27 otacky_mot ot/min Skutečné otáčky motoru. 

28 rychlost 0,1km/h Rychlost vozidla. 

29 Zrychl_v  0,1rads-2 Zrychlení válce. 

30 P_limit   Indikace limitace výkonu  
(0-není limitace, 1-je limitace) 

31 I_limit  Indikace limitace proudu  
(0-není limitace, 1-je limitace) 

32 RUN_STOP  Indikace zapnutí regulace  
(0-vypnuta, 1-zapnuta) 

Vyčítané hodnoty jsou rozděleny na dva datové bajty a ty jsou přenášeny. Rozdělení  

na vyšší a nižší bajt je opět provedeno pomocí dělení číslem 0x100. Hodnoty momentů  

a zrychlení jsou přenášeny s přesností na jedno desetinné místo, proto je před jejich 

jednotkami uvedeno číslo 0,1. Tyto hodnoty je pak nutno po přijetí a složení ještě podělit 

deseti abychom dostali rozměr v základních jednotkách.  Momenty a zrychlení mohou 

nabývat i záporných hodnot, na což je nutno brát ohled při zpracování přijatých výsledků. 

Maximální velikost kladného 16-bit čísla je 32 767, záporného pak -32 768. Je-li přijatá 

hodnota vyšší 32 767, znamená to, že je záporná. Od takové hodnoty je pak nutno odečíst  

65 536, abychom dostali záporné číslo. Hodnoty ostatních veličin jsou jen kladné. 

Pozn.: Při příjmu hodnoty času je nutné počítat s jejím možným přetečením neboť 

proměnná cas se inkrementuje při zapnutém dálkovém ovládání každým průchodem přerušení  
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od časovače T2. Interně je proměnná cas 4 bajtová (typ long), ale její hodnota se přenáší jen 

pomocí 2 bajtů, takže za cca 27 minut dojde k přetečení přenášené hodnoty. 

Terminálem přijímaný paket vypadá následovně: 

Hlavička + č. prom. 1 +…+ č. prom. 15 + Kontrolní bajt 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 1 1 x x x x 

Počet vyčítaných proměnných (datových bajtů) je volitelný a může nabývat hodnot 
1 až 15. 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný datovými bajty a kontrolním bajtem. 

Počet odesílaných datových bajtů závisí na počtu čtených proměnných. 

STATUS + HB 1 + LB 1 +.....+ HB 15 + LB 15 + Kontrolní bajt 

HB 1 – high byte 1. proměnné 

LB 1 – low byte 1. proměnné  

HB 15 – high byte 15. proměnné 

LB 15 – low byte 15. proměnné 

Kontrolní bajt = Status XOR všechny datové bajty 

Vrácená hodnota statusu:  1 – OK 
2 – Špatný XOR 
7 – Neznámý parametr 

8) Periodické vyčítání měřených hodnot 
Příkaz slouží k periodickému vyčítání měřených či terminálem vypočtených hodnot. 

Jedná se o stejnou funkci jako u příkazu 7) s tím rozdílem, že data jsou z terminálu vysílána 

periodicky každých 25 ms. 

Terminálem přijatý paket je stejný jako u 7) akorát je v hlavičce uvedeno číslo  

příkazu 8. Terminálem vysílaný paket je taktéž stejný, akorát se jeho vysílání opakuje 

periodicky. 
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Vypnutí periodického vysílání se provede vysláním paketu s nulovým počtem datových 

bajtů: 

Hlavička + Kontrolní bajt 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR 0 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Odpověď: ŽÁDNÁ 

Důležité: 

Je-li zapnuto periodické vysílání měřených dat, terminál neposílá potvrzovací pakety  

na žádný z příkazů (kromě příkazu č. 8) neboť by došlo k narušení toku dat. Chceme-li změnit 

vyčítané proměnné, je nutno periodické vysílání zrušit a pak opětovně zapnout, ale již 

s jinými čísly proměnných. 

Maximální počet periodicky přenášených dat je limitován cca na 5 z důvodu přenosové 

rychlosti 57600 Bd a periody vysílání 25 ms. 

Důkaz: 

Rychlost vysílání je 57600 Bd, rámec RS-232 má 10 bitů → přenosová rychlost je 5760 

bit/s. Perioda vysílání je 25 ms. Odeslání pěti hodnot znamená odeslat 2x5 + hlavička + xor = 

12 bajtů → 12x10 bitů = 120 bitů. Odeslání 120-ti bitů trvá: 120 / 5760 = 0,02083 s = 20,83 

ms. Takže se to během periody vysílání 25 ms stihne odeslat, s malou rezervou. 

Bude-li toto omezení vadit (tzn., že 5 vysílaných hodnot bude málo), zkusíme zvednout 

přenosovou rychlost na 115200Bd, ale to už bude pravděpodobně vyžadovat převodník  

RS-232/ USB, protože by to po obyčejném RS-232 kabelu asi neprolezlo (velká chybovost). 

9) Vypnutí módu dálkového ovládání 
Pomocí tohoto příkazu dojde k vypnutí dálkového ovládání a terminál je možno řídit 

místně. Podmínkou pro splnění příkazu je vypnutá regulace. 

Terminálem přijímaný paket: 

Hlavička + Datový bajt + Kontrolní bajt 



PŘÍLOHA Č. 1 

 

Hlavička 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 1 0 0 1 0 0 0 1 

Datový bajt má hodnotu 2. 

Kontrolní bajt = Hlavička XOR Datový bajt 

Odpověď: 

Terminál odešle bajt STATUS následovaný kontrolním bajtem. 

STATUS STATUS XOR 0 

Vrácená hodnota statusu:  1 – OK 
2 – Špatný XOR 
4 – Regulace zapnuta (vrátí když se chce vypnout DO, ale 
regulace je zapnuta – nutno nejprve vypnout regulaci a pak 
vypnout DO) 
5 – Špatný počet datových bajtů 

Při vypnutém dálkovém ovládání je možno i nadále komunikovat pomocí sériové linky, 

ale některé příkazy nejsou dostupné. Po vypnutí d. o. lze používat jen příkazy č. 5, 7, 8. Při 

příjmu jiného příkazu bude mít terminálem odeslaný STATUS bajt hodnotu 8 – neznámý 

příkaz.  

Opětovné zapnutí dálkového ovládání se musí provést místně na terminálu - v hlavní 

nabídce položka č. 5 - dálkové ovládání. Tím je vyloučen konflikt mezi oběma typy ovládání.
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Výstup atmosférické sondy 

Po zapnutí napájení atmosférické sondy, se na výstupu nejdříve objeví úvodní hlavička 

s kalibračními údaji sondy, teprve pak následují již v pravidelných intervalech dvou sekund 

jednotlivé věty (pakety) dat, oddělené čárkou. 

HTB 75 Rev_J0  
y= 9 w= 21 n= 2 cg= 2 r= 2 en= 255 
Ro=   .00, Rg=  .0000, To=    .0, Tg=  .0000W[0]= 65496 
W[1]= 46922 
W[2]= 41055 
W[3]= 46928 
W[0]= 65496 
W[1]= 46922 
W[2]= 41055 
W[3]= 46928 

C1= 48037, C2= 8003, C3= 733, C4= 641, C5= 28408, C6= 74, 

DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.79,%RH=46.82 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.69,%RH=46.80 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.89,%RH=46.79 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.79,%RH=46.79 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.79,%RH=46.80 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.79,%RH=46.79 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.89,%RH=46.78 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.89,%RH=46.77 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.89,%RH=46.75 
DP°C=10.15,AT°C=21.84,Pmb=978.89,%RH=46.75 
DP°C=10.18,AT°C=21.85,Pmb=978.79,%RH=46.84 
DP°C=10.20,AT°C=21.85,Pmb=978.79,%RH=46.90
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Uložený soubor měření 

Vystupni soubor merenych hodnot vytvoreny: 14.5.2010 11:13:12 
 
Mereno za vstupnich parametru: 
Cislo p. Nazev parametru Hodnota parametru Jednotka 
5 Zrychleni rampy    100 ot/min/s 
7 Koef. ucin. filtrace zrychleni 2 1/40s 
10 Maximalni otacky brzdy   3600 ot/min 
11 Maximalni vykon brzdy   125 kW 
12 Maximalni moment brzdy   600 Nm 
13 Maximalni proud bud. vinuti  1700 mA 
14 Polomer valce     19.7 cm 
15 Moment setr. celeho kompletu  2.7033 kgm2 
20 Dynamicky polomer kola   28.3 cm 
21 Primarni prevod    4.05  
22 Sekundarni prevod    2.6  
23 Prevod klik.hr - prevodovka  0.96  
-- Celkovy prevod motor-valec  7.0369  
24 Moment setrvacnosti motoru  0 kgm2 
25 Moment setrvacnosti kola  0 kgm2 
26 Ucinnost prenosu motor-kolo  1  
27 Ucinnost prenosu kolo-valec  1  
28 Celkova hmotnost vozidla  0 kg 
29 Maximalni konstr. rychlost voz. 200 km/h 
30 Minimalni otacky motoru   3000 ot/min 
31 Maximalni otacky motoru   9500 ot/min 
 
Zvoleny mod regulace: Manualni 
Hloubka prumerovani: 50 vzorku 
Tolerance otacek: 40 ot/min 
Casova prodleva pro ustaleni otacek: 15 s 
Pocet odebiranych vzorku: 100 vzorku 
Zvolena korekce atmosferickych podminek: Korekce dle CSN 30 2008 
 
Otacky zadane|ot/min Otacky merene|ot/min Moment motoru mereny|Nm
 Vypocteny vykon motoru|kW Korigovany moment motoru|Nm Korigovany 
vykon motoru|kW Koeficient korekce atm.podminek Ztratovy moment|Nm
 Ztratovy vykon|kW Celkovy moment|Nm Celkovy vykon|kW 
4500 4492 4.14 1.95 4.24 2.00 1.02345 1.76 0.83 6.00 2.83  
5000 4992 4.28 2.24 4.38 2.29 1.02352 1.83 0.96 6.21 3.25  
6000 5978 5.30 3.32 5.42 3.40 1.02358 1.98 1.24 7.40 4.64  
6500 6484 5.71 3.88 5.85 3.97 1.02367 2.06 1.40 7.91 5.37  
6800 6792 5.75 4.09 5.89 4.19 1.02374 2.10 1.50 7.99 5.69  
7000 6989 5.80 4.24 5.94 4.34 1.02391 2.13 1.56 8.07 5.90  
7200 7189 5.79 4.36 5.93 4.46 1.02379 2.16 1.63 8.09 6.09  
7400 7392 5.79 4.48 5.93 4.59 1.02400 2.19 1.70 8.12 6.29  
7600 7591 5.85 4.65 6.00 4.77 1.02537 2.22 1.77 8.22 6.54  
8000 7994 5.83 4.88 5.97 5.00 1.02418 2.28 1.91 8.25 6.91  
8200 8195 5.77 4.95 5.91 5.07 1.02442 2.31 1.98 8.22 7.05  
8400 8388 5.60 4.92 5.74 5.04 1.02444 2.34 2.05 8.08 7.09  
8600 8595 5.44 4.90 5.57 5.02 1.02471 2.37 2.13 7.94 7.15  
8800 8782 5.18 4.76 5.31 4.88 1.02485 2.39 2.20 7.70 7.08  
9000 8991 5.05 4.75 5.18 4.87 1.02500 2.42 2.28 7.60 7.15  
 
Zvoleny mod regulace: Vybehova zkouska 
 
Polynom ztratoveho momentu v zavislosti na otackach valce, Mzv=f(Nv) : Mzv 
= -2.2866E-09*Nv^3 +6.1829E-06*Nv^2 +0.0019252*Nv +9,2483 , R^2 = 1 
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Cas|ms Otacky merene|ot/min Moment motoru mereny|Nm 
25 8993 0.12 
50 8986 0.11  
75 8972 0.11  
100 8964 0.11  
125 8950 0.11  
150 8943 0.10  
175 8936 0.10  
200 8922 0.10  
225 8908 0.10  
250 8894 0.10  
275 8887 0.10  
300 8880 0.10  
325 8866 0.10  
350 8859 0.09  
375 8845 0.09  
400 8838 0.09  
425 8824 0.09  
450 8817 0.09  
475 8803 0.09  
500 8789 0.09  
525 8782 0.09  
550 8774 0.09  
575 8760 0.09  
600 8753 0.09  
625 8739 0.09  
650 8725 0.09  
675 8718 0.08  
700 8711 0.08  
725 8697 0.08  
750 8690 0.08  
775 8676 0.08  
800 8669 0.08  
825 8662 0.08  
850 8641 0.08  
875 8634 0.08  
900 8627 0.08  
925 8613 0.08  
950 8606 0.08  
975 8592 0.08  
1000 8584 0.08  
1025 8570 0.08  
1050 8563 0.08  
1075 8556 0.08  
1100 8542 0.08  
1125 8535 0.08  
1150 8521 0.08  
1175 8507 0.08  
1200 8500 0.08  
1225 8493 0.08  
1250 8479 0.08  
1275 8472 0.07  
1300 8458 0.08  
1325 8444 0.07  
1350 8444 0.07  
1375 8430 0.07  
1400 8416 0.07  
1425 8409 0.07  
1450 8394 0.07  
1475 8387 0.07 
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Uložený soubor parametrů 

Soubor typu textova data oddelena tabelatorem s parametry zaznamenanymi 
19.5.2010 21:14:43. 
Cislo parametru Nazev parametru Hodnota 
5 zrychleni_rampa 100 
6 rampa_zap   1 
7 dalkove_ovl  2 
8 cas    2877 
10 Nb_max   3600 
11 Pb_max   125 
12 Mb_max   600 
13 Ib_max   1700 
14 Rv    19.7 
15 Jb    2.7033 
20 Rk    28.3 
21 i_prim   4.05 
22 i_sek   2.6 
23 i_prevodu   0.96 
24 Jm    0 
25 Jk    0 
26 uc_prevodu  1 
27 uc_kolovalec  1 
28 mv    0 
29 Vmax    200 
30 Nm_min   3000 
31 Nm_max   9500 
40 K1S    0 
41 K2S    0 
42 K3S    0 
43 K4S    0 
44 K1Z    0 
45 K2Z    0 
46 K3Z    0 


