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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je nalézt způsoby vzdáleného ovládání vybraných 
laboratorních přístrojů a zjistit možnosti získávání dat z těchto přístrojů pomocí 
vzdáleného přístupu. Obsahem teoretických kapitol je přehled nejpoužívanějších způsobů 
komunikací a technologií, používaných druhů laboratorních přístrojů a měřených veličin. 
Teoretická část se také zabývá analýzou dostupného ovládacího software vybraných 
výrobců. V praktické části jsou testovány dostupné softwarové aplikace a způsoby 
ovládání vybraných laboratorních přístrojích v laboratoři Katedry elektrotechniky.  
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The aim of this Bachelor᾽s work is to discover the ways of remote control of laboratory 
instruments and analyze possibilities of data acquisition from these instruments with help 
of remote access. Theoretical chapters deal with the overview of the most common 
methods of communications and technologies, types of laboratory instruments and 
measured values. The main theoretical part deals with analysis of available operating 
software of laboratory equipment manufacturers. In the practical part, the available 
software applications and methods of remote control are tested in the laboratory of 
Department of electrical engineering.  
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám možnostmi dálkového ovládání laboratorních měřicích 
přístrojů určených pro získávání skalárních a vektorových veličin - obvodové analyzátory, 
spektrální analyzátory, osciloskopy a funkční, arbitrary a signálové generátory. Mým cílem 
je vytvořit přehled o funkcionalitě a možnostech ovládání přístrojů a přenosu dat pomocí 
různých rozhraní. 

Než se dostaneme k samotnému ovládání zadaných přístrojů, je vhodné osvětlit dílčí prvky, 
které pomohou k ucelenějšímu pohledu čtenáře na tuto problematiku. To je účelem 
teoretické části. V prvé řadě budou analyzovány způsoby komunikace počítač – přístroj, 
kde budou nejdříve popsány typy používaných fyzických vrstev, způsoby získávání dat a 
možnosti softwarů. Následně bude vysvětlen princip ovládání softwarem přes LAN, 
použité standardy a protokoly, bude popsán způsob ovládáním přes LAN z pohledu 
uživatele a nakonec budou do souvislosti dány USB a GPIB. V závěru kapitoly je vše 
shrnuto do vrstvového modelu.  

V následující kapitole je vysvětlen rozdíl mezi spektrální a obvodovou analýzou a stručně 
jsou shrnuty informace o přístrojovém vybavení nutném pro získávání vybraných 
měřených charakteristik. Je vhodné uvést základní informace o generátorech, 
analyzátorech a osciloskopech, protože soustava těchto přístrojů a i samotné přístroje jsou 
nedílnou součástí laboratoře, kde slouží k získávání měřených veličin.  

V poslední kapitole teoretické části se vrátím k hlavní myšlence této práce a analyzuji 
dostupný ovládací software pro měřicí přístroje. Jedná se zejména o softwarové produkty 
firem Rohde&Schwarz, Agilent Technologies a Tektronix. V souhrnu bude uvedena i 
firma National Instruments, která je významným tvůrcem ovládacích softwarů. Součástí 
analýzy budou softwary pro komunikaci se signálovými generátory, osciloskopy a 
analyzátory. V závěru třetí kapitoly jsou informace o softwarech pro komunikaci s přístroji 
shrnuty. 

V praktické části se zabývám analýzou vybraných přístrojů využívaných ve výzkumné 
laboratoři Fakulty elektrotechniky a informatiky, Katedry elektrotechniky. Zadané přístroje 
budou stručně analyzovány z hlediska funkcí a budou na nich vyzkoušeny dostupné 
softwarové aplikace a shrnuty informace, jak postupovat při nastavování přístrojů a 
aplikací pro komunikaci s počítačem. 
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1 Možnosti komunikace s laboratorními p řístroji 

1.1 Komunikace  

S rozvojem výpočetní techniky a prvními mikroprocesory nastal i velmi rychlý rozvoj 
ostatních odvětví elektroniky a tím i měřicí techniky. Dosud dostačující způsoby získávání 
měřených veličin, které můžeme nazvat jako starý způsob, přestaly být dostatečné. Starý 
způsob znamená získávání veličin krok po kroku, kdy musíme například ručně pomocí 
generátoru měnit frekvenci signálu, který přivádíme na vstup měřeného obvodu, abychom 
získali potřebnou charakteristiku (tato metoda se nicméně nadále využívá). Ale se zrodem 
mikroprocesoru začalo lidstvo přecházet z věku analogového do věku digitálního. Naskytly 
se možnosti implementovat mikroprocesor do měřicí techniky a tím vznikly 
nepředstavitelné možnosti měření.  S postupnými zvyšujícími se nároky bylo potřeba přejít 
na vyšší úroveň měření a tím je měření automatizované. Automatizované měření buď 
provádí samotný měřicí přístroj, kde je zabudovaný řídicí systém ovládaný 
mikroprocesorem anebo je dnes v přístroji rovnou zabudován systém na úrovni počítače. 
Moderní měřicí přístroje, jako jsou obvodové analyzátory, mohou například proměřit celé 
frekvenční pásmo měřeného objektu a uložit, případně odeslat naměřené hodnoty. Tím se 
dostáváme k nutnosti komunikace především s počítačem. Laboratorní přístroj vykonává 
příkazy z nadřazeného systému, kterým je počítač, a řídicí pracovník si nechá posílat 
naměřené hodnoty pomocí komunikačního rozhraní. 

1.2 Druhy ovládacího software 

Ovládacích programů existuje celá řada. Přesto, že firmy uvedené v úvodu používají stejný 
technický standard, každá firma upřednostňuje svůj vlastní ovládací software. Ne u 
každého přístroje, který podporuje dálkové ovládání, je k dispozici zdarma. Další možností, 
která je velice rozšířená, je ovládání přístroje přes webové rozhraní, to znamená přes 
internetový prohlížeč, zpravidla jedná se ale o základní formu komunikace. Třetí a 
nejkomfortnější možností je funkce ovládání přes vzdálenou plochu. Tuto možnost 
poskytují nejmodernější typy měřicích přístrojů, které jsou vlastně zároveň i rovnocenným 
počítačem, který má implementován operační systém. Na těchto přístrojích se objevuje 
operační systém Windows XP. Tím pádem nejen že máme přístup k paměti přístroje, ale na 
tentýž přístroj se připojíme právě pomocí vzdálené plochy a nepotřebujeme žádný ovládací 
software, protože můžeme zadávat instrukce a čerpat data přímo. Potřebujeme ale možnost 
používat vzdálenou plochu na našem PC, která je součástí operačního systému Windows. 
Vypadá to tak, jakoby se monitor našeho počítače stal monitorem měřicího přístroje a 
možná omezení tímto padají. Takovýto přístroj by ani nepotřeboval displej (takové 
přístroje se vyrábějí pro automatizovaná měření), stačilo by se na něj vždy připojovat přes 
vzdálenou plochu. Omezením je ale to, že přístroj lze v jeden čas ovládat jen jedním 
člověkem. Existuje ještě jedna možnost, kterou nezařazuji do této trojice možností a tou je 
napsat si vlastní ovládací software, který by byl vytvořen přímo pro potřeby dané 
laboratoře. Některé řídicí softwarové aplikace jsou určeny jen pro odesílání příkazů, jiné 
jen pro získávání dat a některé umožňují obojí.  
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1.3 Získávání dat z laboratorního p řístroje 

Pří získávání dat záleží na typu přístroje a možnostech ovládacího software. Některé 
přístroje neumožňují online měření, kdy to, co je zobrazeno na displeji přístroje, není 
možné v reálném čase zobrazit na monitoru počítače, kde je spuštěn ovládací software, ani 
ukládat měřené průběhy. V tomto případě lze využít zachycení screenshotu, který se uloží 
do paměti přístroje, nebo se nechá zobrazit na monitoru počítače to, co zobrazuje přístroj 
na displeji (pošle se neměnný obrázek aktuálního stavu displeje) a následně se uloží 
obrázek přímo do PC. Většinou se jedná o formát JPEG. Paměť přístroje je omezená, proto 
je lepší obrázky ukládat přímo do PC. Jedná se pak o takzvané offline měření a je spíše 
doménou připojení pomocí USB (přenosné přístroje). Online měření umožňuje aktuální 
zobrazení měření na monitoru. To znamená, že komunikace probíhá neustále. Opět se ale 
jedná o obrázky. Nás v mnoha případech nezajímají jen obrázky určené pro pozorování 
okem, ale potřebujeme uložit průběh jako tok dat, který lze následně zpracovávat 
výpočtovými programy. 

Při ovládání přes internetový prohlížeč je aktuální stav displeje zobrazen s menším 
zpožděním, jedná se o online měření. Pokud máme paralelně spuštěn program pro 
získávání dat, je možné si nechat aktuálně zobrazená data uložit do jednoho z formátů, 
který přístroj podporuje. Pokud je přístroj nastaven na maximální počet uložených vzorků, 
pak jde datový tok jednoho kanálu do desítek megabajtů, ne každý přístroj však umožňuje 
tak dlouhý záznam. Odeslání po Ethernetu je nejen komfortnější, ale znatelně rychlejší 
oproti kopírování dat na flash disk přes rozhraní USB. 

1.4 Komunikace PC – laboratorní p řístroj 

Potřeba získávání velkých objemů dat spolu s rozvojem techniky vedla k vytvoření 
komunikačního kanálu mezi počítačem a měřicím přístrojem. Existují tři nejpoužívanější 
způsoby ovládání a komunikace . Nejstarší je IEEE-448, nazývaný také jako GPIB. Zbylé 
dva, které jsou dnes nejrozšířenějšími standardy, jsou komunikace přes sériovou linku 
USB (hlavně pro přenosné přístroje) a přes síťové rozhraní Ethernet. Těmto třem fyzickým 
vrstvám budou věnovány vlastní kapitoly. Všechny způsoby komunikace jsou obousměrné. 
To znamená, že tímto kanálem jsou posílány příkazy z PC a zároveň mohou být přijímána 
data o průběhu měření, která si řídicí pracovník zobrazí na monitoru nebo nechá uložit a 
data poslouží k pozdějšímu zpracování. Přístroj je tedy závislý na příkazech řídicího 
počítače, který přijímá příkazy a provádí je. Existuje také možnost automatického měření a 
data z měřicího přístroje jsou vstupními daty řídicího softwaru, který reaguje určitou 
odezvou. Zde je potom komunikace obousměrná stále, záleží na instrukcích řízení. Tato 
práce je ale zaměřena na dálkové ovládání měřicího přístroje a získávání skalárních a 
vektorových veličin.  

U některých přístrojů lze ovládání provést přes sériovou linku RS-232. Ve spojení se 
speciálním příslušenstvím je dokonce možno ovládání provést přes Bluetooth. V některých 
aplikacích se ještě objevuje komunikace přes sběrnici PCI express.  
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1.5 Princip ovládání ovládacím softwarem  

Ovládací software používá řídicí příkazy, které se označují jako SCPI. Tyto příkazy 
(příkazové řetězce), založené na standardu ASCII, jsou standardizovanými instrukcemi, 
které ovládají měřicí přístroj[2]. Ale to jen z hlediska nejvyšší vrstvy, tedy aplikační. SCPI 
příkaz je převeden pomocí VISA, což je široce využívané I/O API pro měření a testování, 
které umožňuje komunikaci PC s přístrojem[3]. Aby bylo možné používat ovládací 
software, je nutné mít v počítači nainstalovanou VISA knihovnu. Tímto způsobem je 
zaručena komunikace přes fyzickou vrstvu. Přístroj příkaz rozezná, protože má v sobě také 
zabudovanou VISA knihovnu. Můžeme tedy říci, že když ovládací software vydá příkaz 
například „resetuj se“, tak je příkaz transformován pro transport po fyzické vrstvě a 
v přístroji opět přeměněn na „resetuj se“.  

1.5.1 Příkazy SCPI 

SCPI jsou standardní příkazy pro programovatelná zařízení. Jsou to ASCII textové řetězce, 
kde je přesně definována struktura, syntaxe a datové formáty, které mohou být použity 
v jakémkoliv zařízení[2]. SCPI byl původně navržen pro použití s fyzickou vrstvou IEEE-
448, ale pak k ní byly přidány další možnosti fyzického přenosu dat, jako je USB a 
LAN[1]. Z hlediska ovládání přístroje nás mohou zajímat především jen tyto příkazy, 
protože o přenos se postará I/O VISA, která transformuje příkaz pro fyzický přenos. Tady 
bych chtěl uvést skutečnost, že je celkem nepodstatné, jestli použijeme USB nebo LAN. 
SCPI je tedy vrchní vrstvou, je to vrstva aplikační. Na základě SCPI probíhá mezi PC a 
přístrojem komunikace těchto čtyř skupin[4]:  

• Ovládací příkazy z PC do přístroje 

• Odpověď přístroje – hodnoty vrácené přístrojem (data) 

• Náhodné provozní dotazy přístroje (probíhá automaticky) 

• Nízkoúrovňové ovládací zprávy (probíhá automaticky) 

 

1.5.2 VISA API 

VISA API je široce využívané rozhraní, které zahrnuje specifikace pro ovládání I/O 
(vstupů/výstupů) na úrovni vrstvy prezenční a relační [3]. Jak jsem již psal výše, v počítači, 
kterým chceme ovládat měřicí přístroj, musí být nainstalována VISA knihovna. Právě díky 
VISA knihovně je možná transformace SCPI příkazu do takové formy, ve které může být 
příkaz transportován do přístroje. VISA ve vrstvovém modelu obsazuje druhou a třetí 
vrstvu. Před navázáním komunikace je nutno znát takzvanou VISA adresu, která vychází 
z IP adresy přístroje.  
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1.5.3 Prezentační vrstva VISA 

Ve vrstvě prezentační komunikuje s vrstvou aplikační protokol VXI-11. Tento protokol je 
využíván jako standardní I/O protokol. Pro komunikaci přes USB je použit protokol 
USBTMC. V této vrstvě je komunikace rozdělena na 3 kanály[4]: 

• Kanál komunikace (obsahující všechny čtyři skupiny nejvyšší vrstvy) 

• Kanál ukončení komunikace 

• Kanál přerušení – pro provozní dotazy 

1.5.4 Relační vrstva VISA 

Na základě protokolů TCP/UDP (které patří do transportní vrstvy) jsou zprávy mezi 
ovládacím PC a přístrojem vyměňovány přes ONC-RPC (data-ovládání). S těmito 
zprávami pracuje protokol VXI-11. 

1.5.5 Vrstvový model 

Pojem vrstva a co jednotlivé vrstvy znamenají, vysvětluje vrstvový model, který vychází 
z modelu ISO-OSI počítačové sítě. Jak je vidět z Obr.1, až po transportní vrstvu je 
struktura modelu totožná s počítačovou sítí, od vrstvy relační již začíná rozhraní VISA. 

 

Aplikační vrstva SCPI 

Prezentační vrstva XDR(VXI-11) 

Relační vrstva ONC/RPC 

 

VISA 

Transportní vrstva TCP/UDP 

Síťová vrstva IP 

Datová vrstva Ethernet/802.3 

Fyzická vrstva 802.3/10BASE-T 

Obrázek 1 – Vrstvový model [4] 

Stručná specifikace vrstev modelu[5]:  

Fyzická vrstva – čistě elektronika. Specifikace kabelů, napětí, navazování spojení, 
modulace. 

Datová vrstva – uspořádává data do rámců, opravuje chyby vzniklé na fyzické vrstvě, 
propojuje dvě blízká zařízení. 
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Síťová vrstva – tato vrstva se stará o směrování dat vzhledem k IP adrese (protokol IP), zde 
začíná propojení například řídicího PC s přístrojem. Z rámců se stává datový paket. 

Transportní vrstva – transportní protokol TCP/UDP. 

Relační vrstva – ONC-RPC. 

Prezentační vrstva – transformace dat do tvaru, který je předán vrstvě aplikační, protokol 
VXI-11. 

Aplikační vrstva – tato vrstva zná význam toho, co jí předá vrstva prezentační, program má 
přístup ke komunikaci s jiným programem, vyslání/příjem příkazu. 

Příkaz v podobě SCPI projde výše popsanými stavy rozhraním VISA, je přeměněn na 
síťový paket, dostane adresu, je převeden na rámce a poslán fyzickou vrstvou (LAN kabel) 
do přístroje. Tam proběhne opačný proces a přístroj zareaguje na příkaz. 

1.6 Ovládání p řes rozhraní LAN 

Ovládání přes počítačové sítě LAN přináší úplně novou dimenzi komunikace. Měřicí 
přístroj se chová jako síťové zařízení a poslouchá příkazy, v tu chvíli může být přístroj 
umístěn kdekoliv v dostupnosti sítě. Přímo na přístroji se nastaví IP adresa. Pokud chceme 
měřit sami a nezávisle na vyšší počítačové síti, můžeme si zvolit libovolnou IP adresu a 
vytvořit síť mezi Počítačem a přístrojem. Pokud bude přístroj součástí větší sítě, pak se 
musíme řídit pravidly pro přidělování IP adres nebo je možno nechat na přístroji nastavené 
DHCP, takže přístroji přidělí IP adresu nadřazené síťové zařízení. V počátku komunikace 
naváže ovládací software spojení s měřicím přístrojem (musí znát jeho IP adresu) a pak 
probíhá komunikace mezi řídicím PC a přístrojem. Díky tomu, že je použit protokol 
TCP/IP (který je ovšem ve vrstvovém modelu položen níže než VXI-11), se žádná data 
nikdy neztratí. Pokud to zabezpečení sítě dovolí, je možné například přístroj v laboratoři 
ovládat z domácího počítače. Další velkou výhodou je, že přístroj napojený na síť může 
být ovládán z více počítačů nezávisle na sobě. To znamená, že pokud je ovládací software 
nainstalován na třech počítačích, může každý počítač navázat spojení s přístrojem. 
Všechny počítače jsou tedy řídicími počítači a vzájemně se neovlivňují (Obr.2). Je to dáno 
tím, že datový paket s sebou nese adresu počítače/zařízení a není ani možné, aby se 
komunikace vzájemně rušila.  

 

Obrázek 2 – Ovládání přístroje z více míst [4]  
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1.7 Ovládání p řes USB 

Popis tohoto typu komunikace vychází z možností ovládání spektrálního analyzátoru FSH8, 
protože ne všechny přístroje umožňují ovládání přes USB. Z uživatelského pohledu je to 
asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak začít ovládat přístroj a přijímat data, ale 
zároveň omezený především proto, že jsme limitováni přímým spojením s přístrojem přes 
USB kabel, který ve většině případů nemůže být natažen desítky metrů (zatímco kabelové 
soustavy počítačových sítí jsou přítomny téměř všude). Postačuje nainstalovat ovládací 
software na PC a propojit kabelem PC s přístrojem. USB rozhraní má ještě jednu výhodu- 
pokud měříme pouze s přístrojem bez použití PC, můžeme připojit k přístroji externí flash 
disk a měřená data si nechat ukládat na něj. Z principielního hlediska komunikace přes 
USB funguje úplně stejně, jako přes LAN. Při komunikaci přes USB je použita pevně daná 
IP adresa, přes kterou lze komunikaci uskutečnit. V prezenční vrstvě je u USB místo 
protokolu VXI-11 použit protokol USBTMC.  

1.8 Sběrnice IEEE-448 (GPIB) 

V kapitole 1.4. je uvedena zmínka o GPIB, jakožto nejstarším používaném komunikačním 
prostředku. Tento standard je sice zastaralý, příkazy SCPI původně vyvinuté pro tento 
standard se ale později dostaly do souvislosti s LAN a USB. Pro moderní zařízení, a těmi 
jsou i tyto přístroje, dnes funguje standard IEEE-448.2[1]. Dříve byl tento standard 
využíván k ovládání pomocí PC. Dnes se na přístrojích vyskytuje, protože je to velmi 
jednoduchá a spolehlivá komunikace například pro připojení periferií k přístroji nebo 
komunikaci mezi přístroji. Firma National Instruments nabízí funkční řešení pro ovládání 
počítačem, v jejím sortimentu jsou rozšiřitelné karty pro PC. S kartou samozřejmě 
dostaneme i ovládací software, který vychází ze stejných principů výše uvedených. 

1.9 LXI a ovládání p řes prohlíže č 

LXI je platforma použitelná pro levná měřicí zařízení, která chceme ovládat. Takováto 
zařízení nemají ovládací panel ani displej a jsou vyvinuta přímo pro vzdálené ovládání. 
Tento pojem se objevuje u většiny měřicích přístrojů jako rozšíření možnosti ovládání a 
umožňuje měření a ovládání pomocí webové aplikace přes prohlížeč, jak bylo uvedeno 
v kapitole 1.2. 

LXI umožňuje komunikaci i se zařízeními, která nejsou v souladu s LXI, jako například ty, 
které komunikují přes GPIB nebo přes LAN s protokolem VXI. Pro zjednodušení v tomto 
stavu, je dobré, aby ne-LXI zařízení mělo nainstalováno IVI API, ale není to podmínkou, 
protože lze pracovat i s VISA API nebo rovnou posílat SCPI příkazy přímo [6].  

1.10 Shrnutí možnosti komunikace 

V této kapitole byl uveden  popis přenosu příkazů z ovládacího PC do přístroje, dat 
z přístroje do PC a nejpoužívanější způsoby komunikace. Na vrstvovém modelu byla 
demonstrována cesta příkazu od řídicí aplikace až do fyzické vrstvy a následně do přístroje. 
Za zmínku ještě stojí, že navázání kontaktu mezi řídicím PC a přístrojem lze uskutečnit 
také pomocí takzvané socket komunikace, což je vytvoření soukromé komunikační cesty 
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pomocí protokolu telnet přes internet. Tato komunikace také používá na transportní vrstvě 
protokol TCP/IP. Při použití telnetu není potřeba, aby měl řídicí počítač nainstalovánu 
knihovnu VISA, protože příkazy SCPI lze posílat přímo. Přes telnet se připojí každý 
počítač se systémem Windows nebo Linux, protože je součástí těchto systémů.  

2 Měřené charakteristiky a p řístroje pro jejich m ěření 

Každá laboratoř komunikačních technologií je vybavena různými typy generátorů a 
analyzátorů. Generátory vytvářejí různé signály a modulace. Dalším nezbytným přístrojem 
je analyzátor pro časovou oblast signálů - osciloskop. Na nejvyšší úrovni jsou zpravidla 
spektrální a obvodové analyzátory. Pomocí těchto přístrojů měříme charakteristiky signálů 
nebo obvodů, většinou nám stačí získat skalární veličiny. Nejen ve vysokofrekvenční 
technice je ale důležité získat také vektorové veličiny.  

V textu se objevuje název spektrální analyzátor a obvodový analyzátor. Tyto dva termíny 
mohou člověka snadno zmást, protože si může myslet, že jde o tytéž přístroje. Existují 
přístroje takto samostatné, ale moderní přístroje obsahují v jednom pouzdře a se sdílenými 
funkcemi oba druhy dohromady. Rozdíly jsou popsány dále. 

2.1 Obvodová analýza 

Obvodová analýza je proces, kdy nás zajímá, jak obvod ovlivní signál, který přivádíme na 
jeho vstup. Obvodová analýza je založena na rozmítaném generátoru. Rozmítaný generátor 
(tracking generator) generuje signál v celém kmitočtovém pásmu (nebo v části 
požadovaného pásma, které budeme proměřovat) a výsledkem je grafické zobrazení 
proměření daného pásma, kdy je vykreslena křivka přenosové charakteristiky. Pokud je 
křivka rovnoběžná s osou x, pak jsme pravděpodobně zapojili normalizovaný vodič, který 
přenáší celé pásmo stejně. V případě připojeného obvodu, kterým může být např. filtr, 
úroveň signálu na výstupu obvodu závisí na vnitřním zapojení. Velice nás zajímá také vliv 
impedančního přizpůsobení, to znamená výkon, který se dostane do zátěže a který se 
odrazí. Analyzátor umožňuje buď mód skalární nebo vektorový. (scalar network analysis / 
vector network analysis). 

2.1.1 Skalární veli činy 

Skalární veličina má jen jeden rozměr, jednu informaci. Když dám v souvislost hlavní 
myšlenku skalární veličiny pro měření charakteristiky nějakého obvodu, tak pomocí 
skalární veličiny získám představu o tom, že obvod zesiluje nebo zeslabuje. Skalární 
charakteristikou je v tomto případě tedy útlum nebo zesílení závislé na frekvenci. Na 
vysokofrekvenčních obvodech se ale zkoumá především vlna jdoucí do zátěže a odražená 
vlna, takže zjištěním, jak velký výkon se dostal do zátěže, se vlastně zjistí i velikost 
odražené vlny. Pro skalární měření je zpravidla pouze využita standardní (např. jednoroční) 
kalibrace, takže je ideální pro rychlé proměření jakéhokoliv obvodu, ale výsledky jsou pak 
méně přesné, než u vektorové analýzy. Skalární měření neumožňuje měření fáze. 
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2.1.2 Vektorové veli činy 

Vektorová veličina již v sobě nese dvě informace, kterými jsou útlum nebo zesílení a fáze. 
Tím pádem vektorová analýza přináší charakteristiky amplitudové a fázové. Vektorovému 
měření předchází důkladná kalibrace. Kalibrace probíhá na standardizované zátěži, zkratu 
a rozpojení. Co je velkou výhodou, měřený obvod se nemusí z přístroje odpojovat, protože 
oba výstupy z měřicího přístroje mohou být přepnuty naopak. Tím proměříme propustnost 
obvodu z obou směrů. Vektorové měření dokáže změřit i přímé zpoždění signálu skrze 
měřený obvod. Měřením zpoždění lze například zjistit délku kabelu na základě pravidla, že 
na změně impedance dojde k odrazu. Takže délka kabelu je vypočítána jako polovina doby, 
jakou proteče vlna ke konci kabelu a zpět do přístroje. 

2.2 Spektrální analýza 

Zatímco obvodová analýza zkoumala vlastnosti obvodu, frekvenční analýza zkoumá 
vlastnosti signálu. Dalo by se říci, že když máme k dispozici obvodový (spektrální) 
analyzátor, tak již nepotřebujeme žádný další přístroj, protože tímto přístrojem změříme 
obě charakteristiky. Spektrální analýza u těchto přístrojů určených pro vysokofrekvenční 
měření umožňuje zkoumat i základní vlastnosti jakékoliv bezdrátové komunikace, záleží 
na frekvenčním pásmu, které přístroj měří. Spektrální analyzátory mohou analyzovat 
signály v řádech až desítek GHz.  

2.3 Generátor 

Jak již bylo zmíněno, generátor je nedílným prvkem laboratoře a v současnosti může být i 
součástí analyzátorů. Pro měření charakteristik obvodů používáme moderní 
programovatelné generátory, které jsou rozděleny především na nízkofrekvenční a 
vysokofrekvenční a dále na skalární a vektorové. Dále bychom je mohli rozdělit podle toho, 
jestli generují jen základní signály (sinus, pila, obdélník) nebo mají více funkcí, takzvané 
funkční a arbitrary generátory. Dále je možno generovat více synchronizovaných signálů, 
to je výsadou vektorových generátorů. Pak ještě samostatnou skupinu tvoří generátory, 
které vytvářejí modulace. Další výhodou moderních generátorů je možnost odeslat do 
přístroje průběh nějaké námi požadované funkce. Generátor ji uloží a začne periodicky 
opakovat. K programování přístroje nám poslouží USB komunikace. Některé generátory 
mají vyveden konektor na Ethernetové připojení. Více o možnostech ovládání generátorů 
jednotlivých firem bude obsahem kapitoly 3. 

2.4 Osciloskop 

Je dalším přístrojem, který nesmí v laboratoři chybět. Díky digitalizaci signálů velkým 
množstvím vzorků nám umožňují podrobně zobrazit například délku náběžné a sestupné 
hrany pulsů. Osciloskop na rozdíl od analyzátoru umí v základních provedeních jen 
zobrazit průběh napětí. S tím je spojena i FFT analýza, díky níž na novějších osciloskopech 
můžeme provést zobrazení spektra signálu. Tímto typem osciloskopu zjistíme amplitudu a 
frekvenci signálu, po FFT i frekvenční složky (rychlé hrubé měření). I tyto přístroje jsou 
vybaveny funkcí dálkového ovládání.  
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2.5 Obvodový analyzátor 

Základní částí obvodového analyzátoru je vysokofrekvenční rozmítaný generátor. 
Generátor musí mít lineární rozmítání přes celé frekvenční pásmo a dostatečný výstupní 
výkon umožňující měření v širokém dynamickém rozsahu. Výstupní výkon musí být 
konstantní, proto je vybaven vnitřní smyčkou pro udržování stejné hladiny výstupního 
výkonu. Výstupní výkon musí také držet stejné hodnoty v případě velmi malého rozmítání 
nebo držení pevného kmitočtu, aby nedošlo k chybám měření. Výstupní signál generátoru 
nesmí obsahovat vyšší harmonické, aby nedošlo ke zkreslení měření. Následují obvody pro 
rozdělení signálu, tzv. směrové odbočnice. Poté jsou signály upraveny na nižší 
mezifrekvenční kmitočet směšováním a následně vzorkovány. Pak jsou zpracovány 
vektorovým voltmetrem. Posledním článkem soustavy je „běžný“ analogový osciloskop, 
který slouží pro zobrazení měřených charakteristik [8]. 

2.6 Spektrální analyzátor 

Spektrální analyzátor se rozděluje na dva typy. První, stejně jako výše uvedená součást 
osciloskopu, nesuperhetodynní typ analyzátoru provede digitalizaci vstupního signálu a 
pomocí FFT ho převede a zobrazí ve frekvenční oblasti. Tento druh analyzátoru má malý 
frekvenční rozsah a malou citlivost. Pomocí FFT je schopen charakterizovat jednorázový 
jev a to velmi rychle. Druhý typ, kterým je superhetodynní analyzátor (název vychází 
z rádiových přijímačů), má na vstupu obvod snižující frekvenci a až potom nastává 
digitalizace. Tím je schopen zvětšit kmitočtový rozsah. Většinou pro vyšší frekvence 
analyzovaných signálů se používá tento typ. Moderní přístroje, které budou obsahem 
praktické části, jsou všechny druhým typem analyzátorů [9]. 

Měření ve frekvenční oblasti má v současné době velkou důležitost, protože je stále větší 
potřeba přenosu většího objemu dat, ale kmitočtové spektrum, které máme k dispozici, 
nelze nijak zvětšovat. Navíc jsou pravidla pro komunikace řízena státním úřadem a 
porušení může přinést tvrdé postihy nebo dokonce újmu na životech (když je rušena 
komunikace záchranářů). Každý komunikační kanál, ať už je to rozhlasové vysílání nebo 
komunikace radiostanic, má přesně předepsané frekvenční pásmo, které smí využívat. 
Proto musíme měřit spektra a zajistit, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení jednotlivých 
služeb. Neméně důležité je měření kvalit jednotlivých služeb, protože na přenos informace 
jsou využívány různé modulace a naším cílem je co nejúčinněji využít frekvenční pásmo 
pro bezchybný přenos. To znamená vyplnit celé spektrum užitečnou informací,  zabránit 
přeslechům mezi kanály a vzájemné modulaci nosných.  

3 Přístroje a ovládací software 

V této kapitole je analyzován dostupný ovládací software pro měřicí přístroje (generátory, 
osciloskopy, analyzátory). Řada přístrojů sice dálkové ovládání podporuje, ale jsou 
připraveny pro použití se softwarem dodávající firmy, která si ho zajistí/vytvoří sama na 
základě standardů. K většině přístrojů, kde není od výrobce ovládací software, se lze 
připojit přes webový prohlížeč. 
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U obvodových a spektrálních analyzátorů nám jde především o zaslání příkazu do přístroje 
a případné odeslání měřených hodnot zpět do počítače. U osciloskopů je postup podobný. 
Ze signálových generátorů nepotřebujeme získávat žádná data. Pokročilé signálové 
generátory umožňují nechat si zaslat průběh, který budou dále generovat. Řídicí počítač 
k tomu musí mít nainstalovaný příslušný software. 

3.1 Přístroje a software firmy Rohde&Schwarz 

Firma Rohde&Schwarz nabízí většinu měřicích přístrojů s podporou dálkového ovládání. 
V manuálu každého přístroje nalezneme podrobný popis standardů (na způsob kapitoly 
1.5), jak dálkové ovládání funguje a také příklady pro programátory. Na webu výrobce 
jsou rovněž ke stažení takzvané aplikační poznámky, kde jsou přidány novinky, které se 
nevešly do manuálu. Tam bývají informace o ovládacích softwarech, protože samotný 
manuál se zabývá principy komunikace především pro programátory a samotným 
existujícím softwarem (pokud existuje) se nezabývá. Pokud ovládací software k právě 
zkoumanému přístroji existuje, je ho možné dodatečně získat. Jedním ze způsobů, kterým 
se vyhneme potřebě mít ovládací software, je ovládání přes webový prohlížeč, ale 
efektivnější způsob ovládání je pomocí vzdálené plochy. Přístroje při použití vzdálené 
plochy jsou výrobcem testovány na systému Windows XP. V řadě případů 
Rohde&Schwarz vlastní software nemá a v manuálu je popsán způsob ovládání pomocí 
softwaru jiné firmy. 

V následující tabulce č.1 je zobrazen přehled měřicích přístrojů této firmy z hlediska 
fyzické připojitelnosti, způsobů ovládání a, pokud od výrobce existuje, ovládací softwaru. 
Není účelem zobrazit veškeré přístroje, ale variabilitu typů přístrojů podle možností 
ovládání. Nejvíce zástupců mají analyzátory. Zobrazeny jsou zástupci generátorů a 
všechny spektrální analyzátory. Obvodové analyzátory mají operační systém a ovládání je 
možné přes prohlížeč a vzdálenou plochu, proto v tabulce nejsou. Přímo v obvodových 
analyzátorech jsou nainstalovány potřebné programy na analýzu dat a potom je 
nejpřínosnější ovládání přes vzdálenou plochu. 

 

Tabulka 1 - Srovnání měřicích přístrojů podle konektivity Rohde&Schwarz 

Typ Označení LAN USB GPIB Jiné 
Možnosti 
ovládání 

SW 
výrobce 

G analog 
SMA100A 
SMB100A 
SMC100A 

ano ano ano 
RS232 

Bluetooth 

Software 
NI, WB, 

RD 
ne 

G analog SMS100A ano ano ne PCI-e ne ano 

G vektor SMU200A ano ne ano ne 
Software 
NI, WB 

ano 

SA FSW ano ano ano ne WB, RD ne 
SA FSU, FSQ ano ne ano RS232 WB, RD ne 
SA FSMR,FSUP ano ne ano RS232 WB,RD ne 
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SA FSG ano ne ano RS232 WB,RD ne 
SA FSVR,FSV ano ne ano ne WB,RD ne 
SA FSP,FSL ano ne ano RS232 WB,RD ne 
SA FSH4,FSH8,ZVH ano ano ne ne ne ano 
SA FSH3,FSH18 ne ne ne RS232 ne ano 

 

3.1.1 Ovládací software Rohde&Schwarz 

Software od této firmy by se dal rozdělit na dvě skupiny. První skupinu zaujímají přenosné 
přístroje. Pro zobrazení na PC toho, co se právě zobrazuje na displeji, slouží program 
FSHview. Pomocí tohoto programu získáváme data, ale nelze jím přístroj ovládat. Pro 
dálkové ovládání slouží program FSHremote. Přenosné přístroje neumožňují ovládání přes 
prohlížeč a nemají operační systém. Jak je vidět v tabulce v předposledním řádku, mají 
narozdíl od stolních přístrojů USB, protože se s nimi nepočítá pro dlouhodobé měření, ale 
pro rychlé uložení hodnot například na flash disk. S ohledem na cenu jsou tato řešení pro 
PC zdarma ke stažení, pro použití FSHremote je zapotřebí zakoupit licenci, kterou se 
v přístroji odblokuje funkce dálkového ovládání. V této kapitole nebudou tyto programy 
dále rozebírány, protože jsou součástí praktické části.  

Druhou skupinou jsou stolní přístroje. Pro stolní přístroje je typické, že speciální ovládací 
software od výrobce není k dispozici. Výrobce předpokládá nasazení těchto přístrojů do 
kompletu buď vědecké nebo výrobní činnosti a spíše je v manuálech vysvětlováno, jak 
připojit přístroj na síť a poté jsou popisovány příkazy a protokoly komunikuje s PC pro 
vytvoření vlastního softwaru. V prostředí výroby například není potřeba často měnit 
nastavení přístroje, ale spíše monitorovat. Firma si vytvoří vlastní software pro 
automatické nastavení přístroje jedním kliknutím a pak stačí číst data. Ale současně v této 
situaci se lze k přístrojům připojit přes webový prohlížeč, takže odpadá nutnost mít 
ovládací software, protože právě to, co se aktuálně děje s přístrojem, je možno zobrazit 
v prohlížeči. Výrobce jako webové prohlížeče doporučuje Internet Explorer a Mozillu 
Firefox. U dalších prohlížečů není bezchybná funkčnost zaručena. Poslední možností 
ovládání je vzdálená plocha. Přes Windows vzdálenou plochu se připojíme k měřícimu 
přístroji, který běží také na operačním systému Windows. Veškerá komunikace pak 
probíhá tím způsobem, že jakoby virtuálně sedíme přímo u měřicího přístroje a využíváme 
softwarové aplikace na něm nainstalované.  

Pokud si chce uživatel přístrojů napsat vlastní program, Rohde&Schwarz vychází úplně 
v každém modelu vstříc. Každý model obsahuje podrobný popis, jak komunikace funguje 
z pohledu všech vrstev a všech způsobů komunikace. V manuálu jsou ukázky z programů 
z vývojových prostředí s jazykem Visual Basic, C a C#. V aplikačních poznámkách jsou i 
příklady zdrojových kódů a hotových funkčních celků. Výrobce tedy podporuje Visual 
Basic, C, C# a dále ještě podporuje vývoj pro LabView. Pro první skupinu programovacích 
jazyků je ke stažení ke každému ovladač, který poté funguje přes VISA. Pro LabView je 
taktéž ke stažení ovladač pro nezávislý vývoj v tomto prostředí. Specialitou je ještě 
prostředí Matlab. Tato možnost je jen pro použití s obvodovými analyzátory. V aplikačních 
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poznámkách každého přístroje je ke stažení v zazipovaném archivu potřebná doplňující 
knihovna nebo rovnou patch, kterým doplníme svůj Matlab na PC, stáhneme skript a 
můžeme získávat data z přístroje přímo do Matlabu.  

Pro signálové generátory má Rohde&Schwarz speciální programy, kterými jsou Pulse 
Sequencer Software, což je program na tvoření složitých průběhů, které jsou následně 
odeslány do generátoru a ten je opakuje stále dokola, jako běžný jiný generátor. Dalším 
zástupcem je program winIQsim, který slouží pro generování signálů digitálních modulací.  

3.2 Přístroje a software firmy Agilent 

Firma Agilent je firmou s velmi širokým záběrem a mimo elektro směr se zabývá ještě 
dalšími směry. Produkuje větší spektrum přístrojů než Rohde&Schwarz, ale zase ne 
všechny přístroje mají možnost dálkového ovládání. Ke každému přístroji je ke stažení 
podrobný manuál a v něm je většinou popsán postup, jak zajistit připojení přístroje 
s ovládacím PC. Agilent má velké softwarové vybavení ke svým přístrojům, ale většinou 
se jedná o placené verze. Někdy je možné, u vybraných programů, stáhnout buď 14-ti 
denní nebo 30-ti denní verze na vyzkoušení. To ale není podmínkou, existují i volné 
programy, které jsem mohl v rámci této práce vyzkoušet, protože placené verze nebyly 
k dispozici. Právě z webových stránek Agilentu byl stažen balík software Agilent IO 
Control. Tento balík v sobě obsahuje potřebnou VISA knihovnu, bez které by nefungovaly 
ovládací softwary firmy. Agilent také ke každému přístroji, který má podporu dálkového 
ovládání, dodá CD s příslušným softwarem. Jedná se ale hlavně o propojení, protože 
pokročilé programy, jak jsem psal výše, jsou licencované a jsou nabízeny jako speciální 
doplňkový produkt. Agilent také podporuje ovládání přes webový prohlížeč. K tomu je 
potřeba mít prohlížeč s java plug-in. Ten se buď stáhne automaticky na vyžádání aplikace, 
nebo si ho stáhneme ručně v doplňcích prohlížeče, který používáme. Výrobce doporučuje 
prohlížeč Internet Explorer. Stejně jako u Rohde&Schwarz, obvodové analyzátory mají 
operační systém a lze se k nim připojit přes vzdálenou plochu. Opět zde figuruje operační 
systém Windows XP. 

Jelikož všechny přístroje mají možnost dálkového ovládání přes webový prohlížeč nebo 
pomocí vlastního software, srovnávací tabulka není uvedena. Dále se budu věnovat 
dostupným softwarům firmy Agilent. 

3.2.1 Agilent IO Control 

Agilent IO Control je balíkem knihoven potřebných pro úspěšnou komunikaci počítače 
s přístrojem a zároveň propojovacím softwarem. Tento balík se někdy nazývá Agilent IO 
Libraries Suite a má v sobě několik programů, přičemž program Agilent Connection 
Expert je hlavním programem pro propojování v rámci celého rozhraní. Před každou 
komunikací je nutno navázat spojení počítače s přístrojem. Toto rozhraní je navrženo pro 
přístroje Agilent, pomocí tohoto rozhraní můžeme spojovat libovolné přístroje, které 
podporují dálkové ovládání a jednu z možností komunikace USB nebo LAN. Nejprve 
vyhledáme přístroj na síti, a pokud program úspěšně naváže spojení s přístrojem, uloží si 
jej do seznamu. Příště tím pádem nemusíme nechat znovu vyhledávat přístroj a necháme 
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rovnou navázat spojení. Samotné rozhraní není určeno pro ovládání přístroje, ale navázání 
spojení, proto s ním spolupracují další programy. Vše je synchronizováno, a pokud 
navážeme spojení pomocí tohoto rozhraní, pak stačí spustit ovládací software, který byl 
dodán na CD výrobcem nebo spustit vzdálené ovládání pomocí webového prohlížeče 
(program pracuje i s rozšířením LXI). Přístroj a počítač musí být nastaven podle pravidel 
síťové komunikace (pokud se připojujeme pomocí LAN). Tento balík je zdarma ke stažení 
a díky obsahu knihovny VISA, která se nainstalovala do operačního systému ovládacího 
počítače, je možné používat ovládací programy firmy Rohde&Schwarz, které také vyžadují 
tuto knihovnu. Názorné ukázky spojení pomocí tohoto rozhraní se nacházejí v praktické 
části práce v kapitole 4.3.2. Součástí Agilent IO Control je přímý překladač SCPI příkazů, 
které napíšeme do zadávacího políčka a odešleme přístroji. Propojení s přístrojem se 
dosáhne ručním zadáním VISA adresy, která vychází z IP adresy přístroje nebo 
hostitelského jména přístroje. Více v kapitole 4.3.3. 

3.2.2 Intuilink Data Capture 

Intuilink Data Capture je program určený pro získávání naměřených dat z přístroje. Tento 
program neslouží k ovládání a nastavování přístroje, ale jen odešle dotaz přístroji a 
následně je odeslán do přístroje celý pozorovaný průběh. Je možné nastavit počet bodů, 
které budou odeslány. Čím více bodů bude odesláno, tím delší bude signál pro pozdější 
zpracování, ale za cenu daleko většího objemu dat. Pokud máme navázáno spojení pomocí 
Agilent IO Control, je potom snadné připojit se pomocí tohoto programu. V seznamu 
typových řad přístrojů si vybereme náš přístroj a poté program dostane přístup (názorná 
ukázka v praktické části). Poté si vybereme formátování dat, které chceme odeslat do 
počítače a také počet kanálů. Je možné číst až čtyři kanály nezávisle na sobě. Po potvrzení 
se objeví okno s průběhem, který je možno uložit do počítače. Data lze z přístroje číst i 
pomocí USB flash disku, ale to je nekomfortní a především pomalejší než po síti Ethernet a 
to je hlavní výhoda tohoto programu. Tento program je poskytován firmou Agilent zdarma. 

3.2.3 Agilent VEE 

Agilent VEE je vývojové a manipulační prostředí pro ovládání přístrojů především z řad 
generátorů a osciloskopů. K jeho běhu je potřeba mít nainstalovaný balík IO Control. 
Pomocí IO suite navážeme spojení a dále můžeme pracovat s VEE. Práce s programem je 
vlastně využívání grafického programovacího prostředí, podobně jako LabView. Je možno 
připojit přístroje a dále pracovat s jejich reálnými hodnotami, ale je také možné přidat 
virtuální měřicí přístroj, který generuje průběhy a s nimi dále pracovat ve spojení 
s reálnými hodnotami. Tento program v sobě obsahuje jádro Matlab, takže zpracování 
signálů probíhá způsobem, jako bychom analyzovali data v Matlabu. Pro funkci programu 
není potřeba mít instalován Matlab, protože nejdůležitější funkce jsou součástí VEE. VEE 
je především prostředí pro zjednodušení práce a ke  grafickému zobrazení bloků (namísto 
zdrojového kódu) pro ovládání přístrojů a získávání dat. Jak bylo psáno v kapitole 3.1.1, 
Rohde&Schwarz má velkou podporu pro vývojáře softwarů, ale nemá žádné takovéto 
prostředí k usnadnění práce. Agilent VEE je placený program a je možné stáhnout 30-ti 
denní plně funkční verzi na vyzkoušení.  



 
25 

3.2.4 Agilent Command Expert 

Agilent Command Expert je největší novinkou na poli softwarů zabývajících se ovládáním 
přístrojů a zpracováním dat. Command Expert je ohromný nástroj, který je základnou dnes 
standardizovaných a nejpoužívanějších prostředí a také podporuje komunikační standardy. 
Byl vytvořen firmou Agilent kvůli zvyšující se složitosti a počtu přístrojů, které jsou 
zapotřebí v komplikovaném měřicím procesu. Opět je zapotřebí mít nainstalované IO 
Control. Samotný program umožňuje jednodušší zacházení s ovládacími (například SCPI) 
příkazy, které jsou přístupny v nápovědě. Za normálních okolností jsou ovládací příkazy 
integrovány do řídicího software. Command Expert umožňuje přímo psát příkazy a řídit 
tak přístroj. Obsahuje kontrolu syntaxe, stavbu příkazu s nápovědou a následné odeslání 
příkazu. Také umožňuje napsat sled příkazů pro pozdější automatizované ovládání. 
Software je připraven na rozšíření, takzvané add-on (programy do prostředí Command 
Expert) a add-in (do jiného programu).  

Matlab add-on – je balík Matlab funkcí, který je importován do prostředí Comman Expert. 
Tímto je možné napsat mezi řádky celého skriptu ovládací příkazy, které jsou převedeny 
na příkazy SCPI, a poté okamžitě pracovat s reálnými hodnotami přímo v Matlabu. Je 
nutné mít nainstalován Matlab verze R2009a a novější. Toto rozšíření je placené a nelze 
získat žádnou verzi na vyzkoušení. 

Excel add-in – je speciální možností, kdy se do prostředí Command Expert importuje 
Excel. Po nainstalování Command Expert se v Excelu objeví jeho ikona a pak nastává 
spolupráce Pomocí Excelu je možné posílat příkazy do přístroje a získávat data a přímo je 
zobrazit v Excelu. Pro použití je nutné mít nainstalován Excel verze 2007 nebo 2010. 

Agilent VEE add-on – je spojení základny s grafickým prostředím VEE.  

LabView add-on – Je spojení základny s grafickým prostředím LabView, kdy se po 
nainstalování programu objeví v seznamu další karta, která se nazývá the Sequence block. 
Dále je potom možné pracovat s ovládanými přístroji podobně jako s jakoukoliv jinou 
měřicí kartou nebo virtuálním blokem. 

Visual Studio add-on – je pomůcka pro vývojáře programátory. Command Expert 
vygeneruje po nainstalování ovladače .NET SCPI. (.NET je balík programových nadstaveb, 
který využívá Visual Studio). Tento proces opět funguje způsobem, kdy vyšší systém 
(Visual Studio), kde píšeme zdrojový kód, převede příkazy do příkazů SCPI, kterým 
přístroje rozumí. 

3.2.5 Agilent BenchLink Waveform Builder Pro 

BenchLink Waveform Builder Pro je program pro generování průběhů. Na generátoru 
samozřejmě ručně nastavíme průběh podle možnosti nastavení, ale tímto programem si 
vytvoříme průběh přímo v počítači a následně jej odešleme do přístroje, ať má jakýkoliv 
tvar. V přístroji jej můžeme uložit a dále s ním pracovat. V počítači vygenerujeme periodu 
nebo krátký celek signálu. Program obsahuje knihovnu základních signálů a dále pro 
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případ nějakého složitého signálu, který by přístroj nemohl vygenerovat, si v počítači 
namodelujeme libovolný průběh a generátor ho pak periodicky opakuje.  Tento program je 
možné stáhnout na zkušební dobu. 

3.3 Přístroje a software firmy Tektronix 

Tektronix je další významnou firmou v oblasti měřicí techniky. Přístroje, stejně jako 
Rohde&Schwarz a Agilent, podporují stejné standardy z hlediska konektivity a 
komunikace. Pro každou řadu nebo skupinu přístrojů má firma speciální software, proto 
níže popsané softwarové aplikace jsou jen ty, které slouží pro širší spektrum přístrojů. 
Tektronix má také podporu pro LabView a v některých případech pro Matlab. 
Samozřejmostí je také webové rozhraní. Pro přístup k manuálům přístrojů a softwarů je 
nutno se na webu výrobce registrovat. Tektronix, stejně jako Agilent, má pro své přístroje 
softwarovou základnu. Je to rozhraní TekVisa. Z názvu již vyplývá, že se jedná o základnu 
pro propojení počítače s přístroji pomocí standardů popsaných v kapitole 1. Tektronix se 
nejvíce zabývá především osciloskopy a generátory, spektrálních analyzátorů má minimum 
a obvodové analyzátory nevyrábí. Propojení přístrojů využívá stejné standardy jako 
předchozí firmy, a to LAN, USB a GPIB.  

3.3.1 TekVisa Connectivity Software 

TekVisa je podobný softwarový balík, který umožňuje propojit přístroj k PC. Je podobný 
programu Agilent IO Control. Po registraci je ke stažení zdarma. 

3.3.2 Escope Web Based Connectivity 

Escope Web Based Connectivity je aplikace, která umožňuje snadno vytvořit komunikaci 
mezi přístrojem a osciloskopem s využitím webového rozhraní. Postačuje do prohlížeče 
napsat IP adresu přístroje a pak ovládání probíhá přes grafické uživatelské rozhraní, 
podobně jako u Agilentu a Rohde&Schwarz. Aplikaci nelze stáhnout zdarma. 

3.3.3  RFX100 RFXpress 

RFX100 RFXpress je software pro signálové generátory, kdy si vytvoříme požadovaný 
tvar signálu a pošleme ho do přístroje po síti. Princip a použití je stejný jako u stejně 
zaměřených programů od Agilentu a Rohde&Schwarz. Software nelze stáhnout zdarma. 

3.4 Software National Instruments 

3.4.1 LabView 

Firma National Instruments je významnou firmou v oblasti ovládání přístrojů, protože je 
tvůrcem programu LabView. Tomuto programu by šla věnovat celá další práce, proto jej 
zde nebudu rozepisovat jako takový, ale zmíním využití softwaru pro komunikaci 
s přístroji. Hlavní výhodou LabView je grafické uživatelské rozhraní. Obsahuje řadu 
funkcí v offline režimu, kdy pracujeme s generovanými daty. National Instruments 
prodává rozšiřitelné karty do počítače, kdy se z offline měření stane reálné měření a 
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zpracovávání skutečných hodnot. To samé je možné udělat s přístroji výše uvedených 
firem, protože je pro ně výhodné mít podporu pro LabView. Stejně, jako přidáváme do 
kresleného schématu v tomto prostředí virtuální zařízení, přidáme náš reálný přístroj jako 
ikonku. Tohoto stavu dosáhneme tím, že stáhneme a nainstalujeme ovladač určený pro 
LabView. Ovladač si buďto stáhneme na webu výrobce přístroje nebo je možné jej 
stáhnout na webu National Instruments, pokud jej má v databázi.  

3.5 MathWorks Matlab 

Podobně jako LabView, je pro některé přístroje výše uvedených firem podporován Matlab. 
Pro použití s Matlabem je nutné, aby pro příslušný přístroj existovaly ovladače pro Matlab, 
je také potřeba mít nainstalované ovladače pro komunikaci s přístrojem (totéž, jako pro 
jakoukoliv jinou aplikaci). Je nutné mít nainstalovanou VISA knihovnu, pro 32-bit 
operační systém potřebujeme verzi 2009b, ve 64-bit verzi 2010b.  

3.6 Zhodnocení ovládacích softwar ů 

V současnosti se nabízejí široké možnosti ovládání laboratorních přístrojů. Výše uvedené 
firmy se opírají o stejné standardy, nicméně každá z firem a její každý přístroj má svá 
vlastní specifika. Rohde&Schwarz má pro své ruční přístroje speciální software. Pro 
pokročilejší přístroje, které jsou navrženy do konkrétního prostředí, je spíše tvořena 
podpora pro vývojáře. To proto, že každý uživatel má jiné požadavky a potřebuje jiný 
software. Agilent má softwarovou základnu pro propojení s počítačem a následné snadné 
ovládání přes webový prohlížeč. To Rohde&Schwarz také podporuje, ale nemá tuto svou 
základnu. Tektronix má pro své přístrojové řady speciální softwary a také má základnu na 
propojení s počítačem. Ke všem přístrojům, pokud mají operační systém Windows XP, je 
možné se připojit přes vzdálenou plochu a není potřeba žádný další software. Jak je 
uvedeno výše, výrobci se snaží podporovat LabView a Matlab, protože pak má zákazník 
takřka neomezené možnosti a následně si svůj přístroj vloží do měřicího komplexu podle 
svých potřeb. Tyto dva nástroje ale nebyly pro účely bakalářské práce k dispozici, protože 
jsou velmi nákladné. V praktické části jsou vyzkoušeny možnosti ovládání na vybraných 
přístrojích.  
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4 Laboratorní vybavení  

Praktická část práce se zabývá testováním možností vzdáleného ovládání a získávání dat na 
vybraných přístrojích ve výzkumné laboratoři Fakulty elektrotechniky a informatiky, 
Katedry elektrotechniky. Ovládání je v tuto chvíli možné testovat pouze na přímé spojení 
s přístroji (point to point), protože školní síť má velmi propracované zabezpečení a z toho 
důvodu nebylo možné vyzkoušet spojení přes internet. Přístroje, které byly testovány, 
pochází od firem Rohde&Schwarz a Agilent. Seznam vybraných měřicích přístrojů je 
následující. Modely firmy Rohde&Schwarz jsou: 

• FSH8 – Spektrální analyzátor, přenosný 

• SMC100A – Signálový generátor, stolní 

• RSC – Útlumový článek, stolní 

• ZVL – Vektorový obvodový analyzátor, stolní 

• FSL – Spektrální analyzátor, stolní 

• PR100 – Radiopřijímač, přenosný  

Následují modely firmy Agilent: 

• MSO7104A – Osciloskop, stolní 

• 33522A – Funkční generátor, stolní 

• N9030A – Obvodový analyzátor, stolní 

4.1 Změna nastavení sí ťových parametr ů v počítači 

Před každým propojením přístroj-počítač přes LAN je nutné mít správně nastavený síťový 
adaptér. Potřeba nastavení se může lišit (např. pevná IP adresa nebo automaticky 
přiřazovaná), záleží na doporučení manuálu ovládacího software, přímého spojení počítač-
přístroj nebo propojení v rozsáhlé síti. Potřebné parametry, které je třeba nastavit v počítači, 
jsou vždy uvedeny u každého přístroje zvlášť, pokud se liší s nastavením na Obr.3. Cesta 
pro otevření síťového nastavení pro místní síť (kabelové připojení) je pro Windows 7 
následující (u ostatních Windows je cesta podobná):  

Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení > Změnit 
nastavení adaptéru 

Po průchodu touto cestou se dostaneme na seznam ikon všech síťových připojení 
v počítači. Pravým tlačítkem myši klikneme na Připojení k místní síti, vybereme protokol 
IP verze 4 a klikneme na vlastnosti. Otevře se okno pro zadávání síťových parametrů, které 
nastavíme podle potřeby softwaru. Postup nastavení parametrů je stejný pro Windows 
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Vista a XP. Na Obr.č.3 je zobrazen příklad nastavení síťového adaptéru, který byl nastaven 
na IP adresu 172.76.68.9. Tato adresa je doporučena v manuálech Agilentu, byla použita 
při testování velké části přístrojů a nevyskytl se s ní konflikt či problém. Ne vždy ale byly 
použity tyto parametry. 

 

 

Obrázek 3 – Příklad nastavení parametrů 

 

4.2 R&S FSH8 – Spektrální analyzátor, p řenosný 

FSH8 je přenosný spektrální analyzátor, který je navrhnut specielně pro práci v terénu, 
protože jeho součástí je akumulátor s velkou výdrží. Přístroj v základní verzi je spektrální 
analyzátor, ke kterému je možno dokoupit rozšiřující funkce. Pro přístroj v laboratoři bylo 
zakoupeno rozšíření o vektorové měření. Dalším rozšířením je takzvaný „Power meter“, 
který měří velikost výkonu, spotřebovaného na testovaném obvodu, ale i výkon odražený. 
Přístroj má frekvenční rozsah 9 KHz – 8 GHz (v laboratoři je ještě přístroj FSH4 
s rozsahem 9KHz – 3,6GHz, který je funkčně identický s FSH8, jen menším frekvenčním 
rozsahem). V módu spektrálního analyzátoru přístroj umožňuje mimo běžného grafického 
průběhu zobrazovat i spektrogram, kdy je úroveň signálu zvýrazněna sytější barvou. Pro 
obvodovou analýzu přístroj obsahuje rozmítaný generátor, který proměřuje frekvenční 
propustnost daného obvodu (nebo kabelu) ať ve skalárním nebo vektorovém módu.  

Data z měření je možno ukládat v přístroji jako obrázky aktuálního displeje nebo jako 
průběh ve formátu .CSV. Obojí je také možno zkopírovat na připojený USB flash disk a 
samozřejmě ukládat pomocí vzdáleného přístupu. 

4.2.1 Nastavení FSH8 pro komunikaci 

V pravé části ovládacích tlačítek se nachází tlačítko s názvem SETUP. Po jeho stisknutí se 
otevře menu, kde se přesuneme na Instrument Setup. V buňce LAN port je nutno nejprve 
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DHCP nastavit na Off, poté je nutno nastavit pevnou IP adresu a masku podsítě. Údaje 
jsou zobrazeny na Obr.č.4.   

 

 

Obrázek 4 – Nastavení parametrů FSH8 pro komunikaci 

4.2.2 Komunikace s po čítačem - FSHView 

Po spuštění programu nejprve klikneme vlevo nahoře na tlačítko Instrument Connect. 
Otevře se okno Instrument Connect a zde vybereme kartu LAN (je také možno se 
jednoduše připojit pomocí USB, pro které je výrobcem pevně stanovená IP adresa). Pak 
stiskneme Add a do pole vyplníme název (uživatelsky libovolný) a IP adresu přístroje. Poté 
potvrdíme tlačítkem, tím se dostaneme zpět na původní okno a vybereme Connect (postup 
je zobrazen na Obr.č.5). Pro úspěšné připojení je nutno mít v nastavení síťového připojení 
v počítači stejnou IP adresu jako přístroj, jen s rozdílným koncovým číslem. Po úspěšném 
spojení můžeme uložit screenshot aktuálního zobrazení displeje nebo stav uložit tlačítkem 
sweep, kde se uloží zobrazovaný průběh a vedle něj hodnoty měření. Tento program 
bohužel neumožňuje získání .CSV dat průběhu. Umožňuje zkopírovat obrázky z paměti 
přístroje, číst i zapisovat datový soubor nastavení přístroje, ale modifikovat jej nelze. 
Samotné vzdálené ovládání program neumožňuje.  

 



 
31 

 

Obrázek 5 – Nastavení FSHView 

 

4.2.3 Komunikace s po čítačem - FSHRemote 

V případě FSHRemote je nastavení počítače a přístroje stejné. Bohužel ve vybavení 
konkrétního přístroje chybí rozšiřující licence pro vzdálené ovládání (remote control option 
K0/K40), která by musela být zakoupena, proto nebylo možné testovat přístroj tímto 
programem. Tento program již umožňuje získávání dat ve formátu .CSV a zároveň i 
obrázky aktuálního zobrazení displeje. Oproti FSHView umožňuje plné vzdálené ovládání 
přístroje. Před propojením je nutno zadat IP adresu přístroje do pole, které se nachází 
v levé části okna a spustit tlačítkem Connect.  

4.3 Agilent MSO7104A - Osciloskop, stolní 

MSO7104A je čtyřkanálový osciloskop, který je schopen zobrazovat signály až do 1 GHz. 
Umožňuje velmi podrobný převod analogové zobrazované veličiny rychlostí až 4GSa/s. 
Jeho další speciální funkce je schopnost analyzovat průběhy přímo z funkčního hlediska, 
jako je analýza logických signálů. Dále podporuje matematické operace, jako je převod 
signálu do frekvenčního spektra pomocí FFT. Jeho velkou předností je velký dvanácti-
palcový displej s vyhovujícím rozlišením a počtem barev.  

4.3.1 Nastavení MSO7104A pro komunikaci 

 Pro nastavení parametrů síťové komunikace s osciloskopem musíme provést následující 
kroky. V logickém celku tlačítek Trigger stiskneme tlačítko UTILITY. V dolní části 
obrazovky se otevře menu s položkami, které se otevírají stisknutím tlačítka pod každou 
položkou menu. V Utility Menu vybereme položku I/O a přejdeme do I/O Menu. 
Stiskneme první položku s názvem Control a zde vybereme, jestli chceme přístroj ovládat 
přes USB nebo LAN. Vybereme LAN. V I/O Menu ještě vybereme třetí položku a tou je 
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Lan Settings, kde nastavíme IP adresu a masku podsítě. Přístroj měl nadefinovanou adresu 
169.254.254.254, se kterou bylo dále bez problému pracováno. Potřebné kroky jsou 
zobrazeny na Obr.č.6, který se skládá z výřezů levé spodní části obrazovky osciloskopu 
spolu s ovládacími tlačítky.  

 

 

Obrázek 6 – Nastavení MSO7104A pro komunikaci 

 

4.3.2 Komunikace s po čítačem – Connection Expert, zp ůsob I 

Tento přístroj byl první, na kterém bylo testováno propojení s počítačem pomocí rozhraní 
Agilent IO Control. Connection Expert byl dále testován i na dalších přístrojích, protože 
byla zjištěna kompatibilita s dalšími přístroji. Jelikož se propojování s dalšími přístroji při 
použití tohoto rozhranní provádí stejným způsobem, bude vždy případné propojení s jiným 
přístrojem odkázáno na tuto kapitolu.  

Před spuštěním Connection Expert musí být přístroj připojen k počítači (LAN kabel). Po 
otevření programu se nám otevře úvodní okno (na Obr.č.7), kde jsou uprostřed zobrazeny 
možné způsoby komunikace, tedy hardwarové prostředky našeho počítače. Označíme LAN 
a v levé části pod nadpisem General Tasks vybereme Add an instrument. Poté máme 
několik možností, jak vyhledat přístroj. V nejjednodušším případě si Command Expert 
najde přístroj sám, případně musíme kliknout na Find Again v následujícím okně (Obr.č.8). 
Pokud by byl přístroj v rozsáhlé síti nebo i mimo síť, Connection Expert nabízí možnosti 
vyhledávání přístrojů na základě různých kritérií (IP adresa, název, port, VISA adresa atd.). 
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Na Obr.č.8 je zobrazen již nalezený přístroj a k němu možnost spuštění ovládacího 
programu (pokud je nainstalován) nebo otevření prohlížeče, kdy nastane komunikace 
pomocí rozhraní LXI. Pokud máme více přístrojů, Connection Expert je přidá do seznamu 
a zapamatuje si jejich IP adresy. Případné další propojení bude probíhat automaticky, 
pokud nebude stát v cestě jiná softwarová zábrana nebo konfigurace přístroje.  

 

 

Obrázek 7 – Úvodní okno Connection Expert 
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Obrázek 8 – Connection Expert s nalezeným přístrojem 

V horní části Obr.č.8 jsou možnosti nalezení přístrojů podle různých kriterií. Na řádku je 
zobrazen nalezený přístroj, kde je zobrazena jeho IP adresa, dále protokol či technologie, 
přes kterou je možno komunikovat a úplně vpravo Web Page pro otevření komunikace 
přes prohlížeč. Kliknutím na Web Page se otevře okno prohlížeče s možnostmi pro daný 
přístroj. To je jedna z možností, jak využít prostředí Command Expert.  

4.3.3 Komunikace s po čítačem – Connection Expert, zp ůsob II 

Další možností pro komunikaci s přístroji je použití psaných příkazů SCPI. Pokud byla 
navázána komunikace postupem podle kapitoly 4.3.2, stačí jen psát příkazy. Pokud ne, 
musíme zadat VISA adresu (která vychází z IP adresy) a následuje spojení. VISA adresa, 
na základě IP adresy osciloskopu MSO7140A, vypadá takto:  

„TCPIP0::169.254.254.254::inst0::INSTR“.  

VISA adresa na základě názvu přístroje vypadá takto:  

„TCPIP::a-m71401a-260222:INSTR“.  

Ovládání přímými příkazy je užitečné v případě přístrojů, které nemají ovládací software, 
technologii LXI nebo je ovládání přes prohlížeč omezené. Opět se podívejme na Obr.č.7 a 
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v horní liště zvolme Tools (Obr.č.9). Dále v menu Tools vybereme Interactive I/O a otevře 
se okno pro ruční zadávání hodnot (Obr.č.10). Vlevo nahoře vybereme Connect a dále 
položku connect, v případě připojeného přístroje níže položku disconnect. Otevře se další 
okno s polem Resource Name, kam napíšeme VISA adresu. Po potvrzení nastane spojení. 
V okně Interactive I/O poté můžeme ručně zadat SCPI příkaz a odeslat do přístroje. Poté 
nastane okamžité provedení příkazu (Obr.č.11).  

 

Obrázek 9 – Connection Expert - Menu Tools 

 

Obrázek 10 – Connection Expert - Zadávání VISA adresy 

 

Obrázek 11 – Connection Expert - Zadání a provedení SCPI příkazu 
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4.3.4 Komunikace s po čítačem – Webové rozhraní 

Díky tomu, že osciloskop MSO7104A podporuje technologii LXI, je velmi snadné přístroj 
ovládat přes webové rozhraní. Tento přístroj nemá v případě webového rozhraní žádné 
speciální požadavky jako jiné přístroje, proto jsou přístupny veškeré funkce. Propojení 
můžeme uskutečnit buď přes Connection Expert nebo přímým zadáním IP adresy do pole 
prohlížeče. Po zadání IP adresy v prohlížeči se zobrazí úvodní strana s informacemi o 
přístroji (Obr.č.12).  

 

 

Obrázek 12 – Úvodní strana webového rozhraní MSO7104A 

 

Poté po kliknutí v levém sloupci na Get image se v poli prohlížeče objeví aktuální měřený 
průběh v podobě obrázku. Přímé ovládání umožní položka Browser Web Control. Po 
zvolené této položky se objeví okno, které představuje virtuální displej přístroje (Obr.č.13). 
Tlačítka v levé části spolu s položkami nahoře představují virtuální zástupce tlačítek na 
přístroji a umožňují měnit parametry. Položka Configure Network na Obr.12 umožňuje 
měnit nastavení parametrů přístroje pro komunikaci.  
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Obrázek 13 – Okno zobrazení obrazovky a ovládání MSO7104A 

4.3.5 Komunikace s po čítačem – Intuilink Data Capture 

Po spuštění programu nejprve v horním menu zvolíme položku Instrument a vybereme 
položku Agilent 7000 series (Obr.č.14). Poté se zobrazí okno (Obr.č.15), kde je v tuto 
chvíli možné pracovat s kartou I/O. Pole I/O Address je vyplněno automaticky na základě 
IP adresy počítače. Klikneme na tlačítko Find Instrument a otevře se další okno (Obr.č.16), 
kde probíhá vyhledávání přístroje. Program nejprve detekuje přístroj podle VISA adresy a 
pak jej identifikuje. Po identifikaci potvrdíme tlačítkem OK a propojení je dokončeno.   

 

Obrázek 14 – Připojení Data Capture, krok I 
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Obrázek 15 – Připojení Data Capture, krok II 

 

Obrázek 16 – Připojení Data Capture, krok III 

Po identifikaci a připojení přístroje se dostaneme zpět na původní okno a nyní můžeme 
pracovat i s ostatními kartami (Obr.č.17). Přejděme na kartu Get Waveform Data. 
Zobrazovaný průběh může být buď barevný, invertovaný nebo černobílý. Dále máme 
možnost vybrat jeden až čtyři kanály, v tomto případě byl aktivní jen jeden. Důležité je 
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také vybrat počet bodů, aby byl měřený průběh vhodný pro pozdější analýzy, což 
vybereme v položce Number of Points. Na výběr jsou jednotky milionů bodů, což 
odpovídá možnostem osciloskopu, který je schopen vzorkovat rychlostí až 4GSa/s. Po 
kliknutí na OK se otevře pole s vykresleným průběhem, kde máme možnost měnit 
zobrazovanou část, protože z osciloskopu se vytáhne úplně celý průběh ( i za hranicemi 
zobrazení na displeji). Dále můžeme uložit část nebo celý průběh do datového souboru, 
nikoliv obrázku. Data je možno uložit do .txt souboru nebo .csv souboru. Pro uložení 
klikneme v hlavním okně programu Data Capture na File, poté na save as a vybereme 
formát.  

 

Obrázek 17 – Data Capture, výběr parametrů dat 

4.4 R&S SMC100A – Signálový generátor, stolní 

SMC100A je signálový generátor s frekvenčním rozsahem 9KHz – 3,2GHz. Funguje jako 
rozmítaný generátor a generátor analogových modulací, v případě využití externí modulace 
je možno modulovat IQ složkami. Umožňuje generovat amplitudovou, frekvenční, fázovou 
a pulsní modulaci. Má v sobě velmi stabilní referenční oscilátor.  

4.4.1 Nastavení SMC100A pro komunikaci 

V levé části přístroje stiskneme nejníže položené tlačítko s názvem SETUP. Otevře se 
okno Menu. Poté otočným tlačítkem v pravé horní části otáčíme a tím se posunujeme po 
řádcích menu. Až dojedeme na položku Network Settings, stiskneme otočné tlačítko. Poté 
opět rolujeme, až se dostaneme do bloku Environment na položku Address Mode, kterou je 
nutno změnit na Static. Po potvrzení rolujeme dále na položky IP Address a Subnet Mask a 
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nastavíme je na požadované hodnoty. Poté stiskneme tlačítko ESC/CLOSE, které se 
nachází dole uprostřed. Poté rolujeme dále a vybereme v bloku Remote položku Ethernet. 
Otevře se okno Remote Channel Settings, kde musí být položka Language nastavena na 
SCPI a položka Mode na Automatic. Tlačítkem ESC/CLOSE se vrátíme na původní 
obrazovku. Tím je přístroj nastaven. Pro potřebu velkého množství obrázků k ilustraci 
postupu byl zvolen pouze popis. 

4.4.2 Komunikace s po čítačem 

V tomto případě nevadí, že neexistuje software od výrobce, protože pro uživatele je velmi 
spolehlivý a jednoduchý způsob propojení přes prohlížeč, přístroj tedy podporuje rozhraní 
LXI. Test proběhl v prohlížeči Google Chrome, který není v seznamu doporučených, 
nicméně funkce byla bezchybná. Je nutné mít nainstalovaný Java plug-in, bez kterého 
ovládání nefunguje. Otevřeme okno prohlížeče a do pole adresa napíšeme adresu, kterou 
jsme nastavili v přístroji. Po potvrzení nás formulář vyzve k zadání hesla. Pro generátor je 
heslo „instrument“. Heslo je přijato a v okně prohlížeče nyní vidíme totéž, co na obrazovce 
generátoru. Veškeré nastavení, které můžeme provádět ručně na panelu přístroje, je možné 
provádět pomocí kurzoru myši v prohlížeči. Funkcí se tento způsob chová jako ovládání 
přístroje pomocí vzdálené plochy.  

4.5 R&S RSC – Útlumový článek, stolní 

RSC je elektronicky řízený krokový útlumový článek, který umožňuje zeslabení vstupního 
signálu o 0-115 dB, s krokem minimálně 0,1 dB. Zeslabený signál může být v rozsahu DC 
až do frekvence 18 GHz.  

4.5.1 Nastavení RSC pro komunikaci 

Pro nastavení parametrů pro ovládání nejprve stiskneme tlačítko SETUP v levé části 
panelu. V pravé části panelu pomocí tlačítek s šipkami přejdeme na IO Setup a potvrdíme 
tlačítkem ENTER, poté na LAN Setup. Zvolíme Static IP a dále vyplníme IP adresu a 
masku podsítě. Potvrdíme políčkem apply tlačítkem ENTER a tlačítkem ESC se vrátíme 
zpět a přístroj je nastaven. Na Obr.č.18 je zobrazeno nastavení přístroje.  
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Obrázek 18 – Nastavení parametrů RSC 

4.5.2 Komunikace s po čítačem 

Vzdálené ovládání přístroje v měřeném procesu má za hlavní účel především zapnutí a 
vypnutí zeslabení. Přes prohlížeč je možné měnit nastavení parametrů komunikace (jako je 
IP adresa) a je možné si nechat zaslat soubor s informacemi o připojení k přístroji. RSC 
podporuje technologii LXI a stačí zadat IP adresu přístroje do pole adresy v prohlížeči. Při 
testování přístroj zobrazoval zprávu v prohlížeči, že spouštění tlumení není dostupné. Opět 
byl použit prohlížeč Google Chrome. Jelikož prakticky nemůžeme tímto způsobem 
vzdáleně měnit parametry přístroje, byla vyzkoušena možnost přímého zadání SCPI 
příkazu pomocí překladače, který je součástí Agilent IO Control. V případě, že rozhraní 
detekuje přístroj automaticky nebo jsme ho dříve vyhledali pomocí přidávání přístroje do 
seznamu, stačí zadat přesný SCPI příkaz do pole a odeslat jej přístroji, jinak je nutno se 
k přístroji připojit zadáním VISA adresy, která vychází z IP adresy nebo názvu přístroje. 
Jako příklad je uveden testovaný příkaz, který změní nastavení útlumu na 10 dB, který 
vychází z manuálu přístroje: ATT1:ATT 10. Testování tohoto příkazu je zobrazeno na 
Obr.č.11 v kapitole 4.3.3, kde byl obrázek použit pro ilustraci nastavení programu 
Connection Expert.  

4.6 R&S FSL – Spektrální analyzátor, stolní 

Spektrální analyzátor řady FSL je jeden z nejmodernějších přístrojů v laboratoři, na kterém 
běží operační systém Windows XP. Ke zrychlení práce s přístrojem je možno připojit 
klávesnici a myš, které zastoupí přední ovládací panel. Spektrum je možno tímto 
přístrojem analyzovat až do kmitočtu 18 GHz. Pokud chce uživatel rozšířit měření o další 
vlastnosti, je nutno aktivovat rozšiřitelné funkce (které na přístroji již jsou, jen je k nim 
potřeba licenční aktivační klíč). Těmito funkcemi se měření rozšíří o měření Bluetooth, 
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digitální televize, mobilních systémů, wifi, WiMax a další. Na přístroji se nejprve 
nastartuje operační systém a poté automaticky spustí software spektrální analyzátor. 

4.6.1 Nastavení FSL pro komunikaci 

Pro nastavení přístroje stiskneme v levé části tlačítko SETUP. Pro jednodušší práci byla 
připojena myš do vstupu na předním panelu přístroje. Pro zadávání parametrů lze připojit 
klávesnici, ale při testování bylo s přístrojem manipulováno pomocí tlačítek na předním 
panelu. Po stisknutí SETUP se v pravé části obrazovky otevře svislé menu, které lze 
ovládat tlačítky i myší. Myší zvolíme General Setup, dále na Network Address a DHCP 
nastavíme na off. Poté klikneme úplně nahoře (v General Setup) na Configure Network. 
Otevře se okno Windows XP s nastavením síťových parametrů, které je stejné jako 
v kapitole 4.1. Opět byla nastavena statická IP adresa 176.76.68.10. Pro používání 
webového rozhraní je v General Setup, dále LXI, nutno nastavit LAN na on. Pro množství 
za sebou následujících kroků byl zvolen pouze popis.    

4.6.2 Komunikace s po čítačem – Vzdálená plocha 

Pro použití vzdálené plochy bylo nutno nastavit IP adresu na 192.168.1.1, protože při 
zadávání adresy, která byla použita v kapitole 4.6.1, přístroj odmítal komunikovat 
(v počítači byla nastavena IP adresa na 192.168.1.2). Pro připojení přes vzdálenou plochu 
otevřeme v počítači program Připojení ke vzdálené ploše (je součásti Windows) a poté 
zadáme název přístroje, který je v tomto případě FSL18-101295. Poté se dostaneme do 
úvodní přihlašovací obrazovky, kde je vyžadováno zadání přihlašovacího jména a hesla do 
uživatelského účtu přístroje. Z manuálu přístroje bylo zjištěno jméno a heslo ve znění 
„instrument“. Z neznámých příčin přístroj odmítal připojení přes vzdálenou plochu. 
V případě, že by se pracovník ke vzdálené ploše úspěšně připojil, následovalo by ovládání 
pomocí virtuálního monitoru se všemi funkcemi, které přístroj nabízí. 

4.6.3 Komunikace s po čítačem – Webové rozhraní 

Tento přístroj také podporuje rozhraní LXI. Po otevření prohlížeče a zadání IP adresy 
máme přístup k přístroji, ale v tuto chvíli je možné pouze měnit nastavení komunikace 
s přístrojem. Přes webové rozhraní je možno přístroj ovládat velmi sofistikovaně, podle 
manuálu přístroje se ovládání přes webové rozhraní moc neliší od vzdálené plochy. Toto 
ovládání vyžaduje na přístroji instalaci VNC serveru. Tato aplikace je open source a je 
možné jí stáhnout na webu www.tightvnc.com.  

4.6.4 Komunikace s po čítačem – Trace Recorder 

Trace Recorder je aplikace, která umožňuje „nahrávat“ právě zobrazený průběh v určitém 
časovém úseku s možností výběru četnosti ukládaného průběhu (počet uložení za sekundu). 
Propojení s přístrojem je na základě VISA adresy (v okně programu zadáváme IP adresu), 
jak je vysvětleno v kapitole 4.3.3. Ukládání probíhá do souboru v počítači, kam uvedeme 
cestu. Na Obr.č.19 je zobrazeno okno programu. Na výběr je počet uložení průběhů za 
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sekundu, dále celkový počet průběhů (záleží na měření), cesta souboru a typ souboru. Po 
nastavení parametrů klikneme na tlačítko START, po libovolné době záznamu na tlačítko 
STOP. Program neumožňuje nastavení doby ukládání, záleží na měřicím pracovníkovi, 
kdy ukládání zastaví.  

 

Obrázek 19 – Okno programu Trace Recorder 

4.6.5 Komunikace s po čítačem – Record Play 

Má hodně společného s předchozím programem. Připojení probíhá stejným způsobem, 
zadáním IP adresy přístroje. Vpravo nahoře (Obr.č.20) je nutno vybrat typ komunikace 
(LAN) a pak napsat do pole IP adresu. Oproti Trace Recorder umožňuje nejen „nahrávání“, 
ale také „přehrávání“. Program má dva módy. V prvním módu jen zobrazuje to, co 
obrazovka přístroje. Toho se dosáhne tlačítky START a STOP vpravo nahoře. V druhém 
módu může zároveň „nahrávat“, k tomu je zapotřebí kliknout vpravo dole, vedle zelené 
šipky, na tlačítko Conf (na obrázku je i přes nejlepší volbu zobrazení špatně čitelné). Tím 
se otevře okno (Obr.č.21), kam zadáme cestu ukládání, podrobnost ukládání a dobu, po 
kterou se bude „nahrávat“. Poté klikneme na červené tlačítko nahrávání a necháme 
„nahrávat“. Výhodou oproti Trace Recorder je tedy především to, že je možné nastavit 
dobu nahrávání. Další výhodou je možnost „přehrát“ data, která byla zachycena 
programem Trace Recorder.  
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Obrázek 20 – Okno programu Record Play 

 

Obrázek 21 – Nastavení parametrů po kliknutí na Cont 

 

4.7 R&S ZVL – Obvodový analyzátor, stolní 

ZVL je vektorový obvodový analyzátor umožňující pracovat v kmitočtovém rozsahu 
9KHz-13,6GHz. ZVL také běží pod Windows XP. Z hlediska vlastností konektivity je 
naprosto stejný jako FSL. Postup při nastavování přístroje vychází z kapitoly 4.6.1, proto 
nemá smysl ho opakovat. Byl zjištěn stejný problém jako s FSL, připojení ke vzdálené 
ploše bylo z neznámých příčin neúspěšné. Pro použití webového rozhraní je nutno také 
nainstalovat VNC server. Na přístroji byl ověřen fakt, že programy Trace Recorder a 
Record Play se s tímto přístrojem použít nedají, protože program nerozezná data tohoto 
přístroje. Testovány byly pro ověření informace z manuálu, kde analyzátor ZVL nebyl 
v seznamu využitelnosti s těmito dvěma programy. 
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4.8 Agilent 33522A – Funk ční generátor, stolní 

33522A je funkční generátor základních průběhů, jako je sinus, pila, obdélník (u obdélníku 
je možné nastavit libovolnou délku impulsu vzhledem k délce celé periody). Generátor 
umožňuje generovat také složené signály ze dvou různých průběhů, frekvenční rozmítání, 
šumy a také některé modulace, kterými jsou amplitudová, frekvenční a pulsní šířková. 
Veškeré průběhy lze generovat do kmitočtu 30 MHz. K tomuto generátoru existuje 
program, kde lze nadefinovat libovolný průběh, který je poté odeslán přístroji, viz kapitola 
3.2.5. Přístroj také umožňuje přijímat průběhy z osciloskopu, Matlabu nebo souboru 
v datovém formátu .CSV a poté průběh vygenerovat.  

4.8.1 Nastavení 33522A pro komunikaci 

V pravé dolní části stiskneme tlačítko SYSTEM, poté pomocí tlačítek pod displejem 
otevřeme položku I/O Config. Následně otevřeme první položku Modify Settings a pak 
první položkou vypneme DHCP. Dalšími položkami nastavíme IP adresu a masku podsítě. 
V I/O Config, položkou LAN Services, můžeme zapnout nebo vypnout protokoly a 
technologie komunikace. Veškerá nastavení vždy potvrdíme položkou Done. Obrazovka 
nastavení je zobrazena na Obr.č.22. 

 

Obrázek 22 – Nastavení parametrů 33522A 
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4.8.2 Komunikace s po čítačem 

Jelikož je přístroj od firmy Agilent, komunikace pomocí Command Expert je samozřejmá. 
Ale není nutné přístroj tímto programem propojovat. Přístroj má rozhraní LXI, tím pádem 
umožňuje snadné ovládání pomocí webového prohlížeče, stejně jako generátor SMC100A. 
Stačí opět jednoduše napsat IP adresu přístroje do pole prohlížeče. V okně prohlížeče 
máme dvě možnosti ovládání. První je jednoduché prostředí aplikace v prohlížeči pod 
kartou Configure Channels, kde lze měnit nastavení průběhů a modulací (Obr.č.23), pod 
kartou Interactive I/O je pole, kam lze psát přímo SCPI příkazy.  

 

Obrázek 23 – Prostředí prohlížeče pro ovládání 33522A 

4.9 R&S PR100 – Přenosný p řijíma č 

PR100 je přístroj pro příjem a analýzu signálů v reálném čase téměř všech aktuálně 
využívaných rádiových systémů v Evropě, které pracují v rozsahu 9KHz-7,5GHz. Je to 
přijímač s vysokou citlivostí, umožňuje signály demodulovat. Jeho největší výhodou oproti 
stolním analyzátorům je jeho přenositelnost. Přístroj umožňuje jak manuální, tak 
automatické zaměřování zdroje signálu pomocí směrové antény, která je v příslušenství a 
má spolehlivé detektory rušení. Přístroj také umožňuje detekovat improvizované výbušné 
zařízení (například mobilní nástražné zařízení). 

4.9.1 Nastavení PR100 pro komunikaci 

Nejprve stiskneme v levé dolní části tlačítko CONF. Otevře se menu a tlačítkem F4 pod 
displejem přejdeme na kartu General. Poté nalistujeme na buňku LAN. Nejprve vypneme 
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DHCP a poté změníme na pevnou IP (prostředí a nastavování je podobné jako u FSH8, 
nastavení parametrů přístroje bylo provedeno jako v kapitole 4.2.1 na obr.č.4). Port byl 
standardně nastaven na hodnotu 5555. 

4.9.2 Komunikace s po čítačem – PRView 

PR100 má totožný software na zobrazování aktuálního stavu obrazovky a ukládání ve 
formě obrázku jako FSH8. Nastavení a práce s programem je stejná jako v kapitole 4.2.2, 
rozdíl je jen v přidání portu, který je s číslem 5555.  

4.9.3 Komunikace s po čítačem – PR100 Remote 

Tento program je navržen pro kompletní ovládání přístroje, analýzu a ukládání měřených 
dat. Při instalaci programu je důležité zadat IP adresu přístroje, kterou budeme používat, 
aby se po spuštění programu počítač s přístrojem propojil automaticky. Program 
představuje velmi propracované GUI, které je rozděleno na dvě části, a to ovládací část s 
tlačítky v horní polovině okna a zobrazovací část v dolní polovině, která obsahuje 
zobrazení spektra signálu a spektrogram. Analýza pásma má několik funkcí, a to buď 
skenování aktuálního stavu v reálném čase s okamžitými změnami sledovaného spektra 
(karta Control, Panorama Scan), nebo postupné skenování vybraného pásma, kdy se 
pomalu vykresluje křivka, ale je podrobnější (Karta Control, Scan). Pokud chceme velmi 
podrobně analyzovat určitou malou část spektra, v menu v kartě Control klikneme na Fixed 
Frequency Mode. Program umožňuje nahrávat analyzovaný signál v reálném čase (oproti 
programu Trace Recorder u FSL je ukládání daleko podrobnější) a ukládat na vybrané 
místo (počítač, paměťová karta na přístroji) a poté jej jako záznam spustit. Práce 
s programem je příjemná, problém nastává teprve v případě, že máme několik požadavků 
za sebou (rychlé změny nastavení, rychlé změny ukládání dat), v tomto případě program 
„spadne“. Vyzkoušeným doporučením je vždy chvíli počkat, než rychle měnit parametry 
nebo skenování (testovací počítač má operační systém Windows 7, je možné že na 
Windows XP se problém neprojeví). Na Obr.č.24 je zobrazeno okno prostředí programu 
PR100 Remote s příkladem frekvenčního zobrazení rozsahu FM vysílaní u nás. 
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Obrázek 24 – Okno programu PR100 Remote 

4.10 Agilent N9030A – Vektorový spektrální analyzát or, stolní 

Je nejpokročilejším měřicím přístrojem v laboratoři. Podobně jako ZVL a FSL běží pod 
operačním systémem Windows XP. Přístroj je velmi sofistikovaná soustava několika 
přístrojů v jednom, které je možno přepínat dle potřeby. Po zapnutí a nabootování systému 
se automaticky spustí primární program, kterým je spektrální analyzátor. Po spuštění 
primárního programu je možno začít s přístrojem pracovat pomocí předního panelu, ale 
vzhledem k možnostem přístroje a zpomalení manipulace při používání ovládacího panelu 
je lepší použít klávesnici a myš, které jsou součástí příslušenství. Přístroj je soustavou 
měřících prostředků, kterými jsou zejména spektrální analyzátor a analyzátor modulací. 
Tyto součásti běží v reálném čase. Na přístroji je nainstalován speciální software (VSA 
software), který představuje propracovanou analýzu signálů. Při práci s tímto programem 
je možné spustit záznam, kde zaznamenáme část reálného průběhu a poté se nám nabízí 
velká škála možností tohoto programu, jak naložit s daty. Přístroj měří signály v rozsahu 
3Hz-8,4GHz. K přístroji náleží velké množství doplňků pro analýzu signálů různorodých 
rádiových systémů, které je možno dodatečně získat. 

4.10.1 Komunikace s po čítačem 

I když se jedná o velmi propracovaný přístroj na přímé měření a zpracování dat na místě, 
umožňuje vzdálený přístup. Přístroj lze ovládat jak přímým spojením (point to point), tak 
připojením do rozsáhlé sítě. Zde nastává rozdíl oproti ostatním přístrojům, kde byly 
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použity VISA standardy (VISA knihovna, VISA API) na komunikaci s přístrojem. Tento 
přístroj používá SICL rozhraní na ovládání vstupů a výstupů, které je součástí Agilent IO 
Control a je produktem firmy Agilent. Přístroj také podporuje rozhraní LXI a je možno se 
na něj připojit pomocí vzdálené plochy. Tento přístroj byl analyzován jako jeden 
z posledních přístrojů. Pod uživatelským účtem, ve kterém byl analyzován, nelze měnit 
nastavení síťové komunikace, proto přímá komunikace v tomto stavu nemohla být ověřena. 
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Diskuse a záv ěry 

Cílem práce bylo analyzovat možnosti komunikace s laboratorními přístroji, čehož bylo ve 
většině případů dosaženo. Byla zajištěna komunikace přístrojů přímým způsobem typu 
point to point, ale v případě vzdáleného přístupu přes vyšší síť nebylo možné funkci ověřit, 
protože zabezpečení sítě nedovolí přístup k přístrojům z vnitřní sítě, například z kanceláře 
pracovníka fakulty, natož zvenku.  

Analyzovány byly veškeré možnosti z uživatelského hlediska. Ve všech případech, 
s výjimkou radiopřijímače PR100, byly použity softwarové aplikace stažené z internetu, 
většinou z webu výrobce. Tímto byla splněna podmínka hledání softwarových aplikací 
s ohledem na cenu řešení, tyto aplikace jsou bez poplatku. Největší přínos si zaslouží 
Agilent IO Control, bez kterého by nebylo možné komunikovat s přístroji, protože 
obsahuje velmi důležitou VISA knihovnu. 

Pro některé přístroje existuje větší, pro jiné menší množství volně dostupného softwaru. 
Ruční přístroje, jako je FSH8 a PR100, jsou navrženy tak, že spíše slouží pracovníkům do 
terénu, proto jsou k nim vytvořeny specifické softwarové aplikace. Samozřejmě je možné 
tyto přístroje používat jako statické stanice, protože podporují standardy komunikací pro 
vzdálené řízení.  

Stolní přístroje jsou určeny pro zahrnutí do měřícího řetězce, proto k nim v určitých 
případech nejsou vytvořeny příliš propracované softwarové aplikace pro vzdálené ovládání, 
protože se počítá s tím, že instituce mající tento přístroj si potřebné aplikace vytvoří sama. 
Proto výrobci na svých webových stránkách publikují návody a také příklady k vyšším 
programovacím jazykům, kterými jsou například jazyk C, C# nebo Visual Basic. Část 
přístrojů je také výrobci podporována pro prostředí Matlab, pro který jsou tvořeny balíčky, 
které se nainstalují do prostředí Matlabu a poté lze přístroj ovládat Matlab skriptem. U 
Matlabu je výhoda, že je přístroj nejen ovládán, ale je možné si nechat poslat data a přímo 
je zpracovávat procesem Matlabu. Totéž platí i o prostředí Lab-View. V Lab-View se 
dokonce přístroj chová jako blok ve schématu. Tyto veškeré aplikace pracují 
s příkazovými řetězci SCPI a výhodou je velká rychlost získávání dat, případně 
automatické systémy a také možný přístup několika řídících pracovníků nebo systémů. 
V manuálu každého přístroje je seznam příkazů SCPI, na které přístroj „slyší“ a které 
mohou být pro daný přístroj použity (software určený pro určitý model pracuje se SCPI 
příkazy pro daný přístroj, proto není kompatibilní s jinými přístroji).  

I když jsou stolní přístroje většinou navrženy pro měřící řetězec, existuje množství aplikací 
napsaných ve vyšším programovacím jazyku. Přístroje obsahují také platformu LXI, díky 
níž se laboratorní pracovník připojí přes internetový prohlížeč. Pokud s přístrojem pracuje 
jeden pracovník, je tento způsob velmi komfortní a jednoduchý. Bohužel některé přístroje 
vyžadují speciální instalaci dalších aplikací, proto nebylo dosaženo tohoto ovládání (ZVL, 
FSL). Přístroje, na kterých běží operační systém Windows XP je možné ovládat i pomocí 
vzdálené plochy. 
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Snahou této práce bylo vytvořit náhled do problematiky vzdáleného přístupu, principů 
komunikace, instalací potřebných aplikací do počítače a nastavení přístrojů pro ovládání a 
přístup k datům, aby člověk, který k této problematice přistupuje poprvé, nalezl odrazový 
můstek za účelem zjednodušení práce při měření nebo při tvorbě vlastního softwaru.  



 
52 

Literatura 

[1] IEEE-488. Wikipedia. [online]. 28.4.2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-488> 

[2]  Standard Commands for Programmable Instruments. Wikipedia. [online]. 14.3.2012 
[cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Commands_for_Programmable_Instruments> 

[3] Virtual Instrument Software Architecture. Wikipedia. [online]. 17.12.2011 
[cit.2012-04-28]. Dostupné z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Instrument_Software_Architecture> 

[4] ROHDE & SCHWARZ. R&S FSH-K40 Remote Control via LAN or USB. 2011. 
Dostupné z: <http://www2.rohde-schwarz.com/file/FSH-
K40_RemoteControl_FW1.60.pdf> 

[5] SOSINSKY, Barrie. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 
978-80-251-3363-7. 

[6] LAN eXtensions for Instrumentation. Wikipedia. [online]. 13.4.2012 [cit. 2012-04-
28]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/LXI> 

[7] ROHDE & SCHWARZ. R&S FSH Handheld Spectrum Analyzer. 2011. Dostupné z: 
<http://www2.rohde-schwarz.com/file/FSH_OperatingManual_en_FW1.60.pdf> 

[8] SVAČINA, Jiří a Ivana JAKUBOVÁ. VUT BRNO. VYSOKOFREKVENČNÍ A 
MIKROVLNNÁ TECHNIKA [online]. Brno, 2003 [cit. 2012-04-28]. ISBN 80-214-2480-X. 
Dostupné z: <http://micki.hofyland.cz/vut/bvmt/Mikrovlnna_technika/Laboratore/MT-
laboratore.pdf> 

[9] Spektrální Analyzátory. 2008. Dostupné z: 
<http://www.volny.cz/jirka.jedla/Spektralni%20analyzatory.zip> 

[10] ROHDE&SCHWARZ. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
<http://www2.rohde-schwarz.com/> 

[11] AGILENT TECHNOLOGIES. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 
<http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx> 

[12] TEKTRONIX. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: <http://www.tek.com/> 

 


