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Opísaný je modulárny merací systém, ktorý pozostáva
z centrálnej jednotky a senzorických a aktuátorových
jednotiek. Každá senzorická/aktuátorová jednotka obsahuje
senzor/aktuátor, mikrokontrolér a komunikuje s centrálnou
jednotkou. Na ovládanie a nastavenie zariadenia sa využíva
PC, tablet alebo smartfón, ktorý sa prostredníctvom Wi-Fi
technológie pripája na centrálnu jednotku a využíva sa na
nastavenie a spustenie merania a následné zobrazenie
nameraných údajov. Senzorická a aktuátorová jednotka
modulárneho meracieho systému zabezpečuje posielanie
nameraných hodnôt do centrálnej jednotky/z centrálnej
jednotky, zabezpečuje jej pripojenie do systému, manažuje
rozsahy a pracuje s viacerými meranými veličinami
a aktuátormi.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka modulárneho meracieho systému na získavanie, zobrazovanie a analýzu
nameraných údajov konkrétnych fyzikálnych veličín v reálnom čase.
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Výučba fyziky, chémie a prírodných vied s využitím informačno-komunikačných technológií (počítačom
podporovaný experiment, počítačové modelovanie a simulácie, interaktívne videozáznamy) je v súčasnosti
poprednou témou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má za cieľ poskytnúť učiteľom stredných
a vysokých škôl kvalitnú implementáciu prostriedkov informačno-komunikačnej techniky, aby mohli
zrealizovať experimentálnu, teda modernú výučbu. Možnosti používania počítačov v školách pri výučbe fyziky
a chémie majú špecifiká plynúce z rýchlych zmien v tejto oblasti v porovnaní s inými aspektmi prírodovedného
vzdelávania. Počítače sú v školách bežnou výbavou, a preto je dôležité využívať ich pomoc s rýchlosťou
vyhľadania a dostupnosti informácií nielen na teoretických predmetoch, ale podstatne rozšíriť na okruh vied
s experimentálnymi a bádateľskými činnosťami. Pri vyučovaní fyziky učitelia používajú nástroje, ako textové
procesory, tabuľkové kalkulátory, databázové programy, prezentačné prostredia, počítačom podporované
meranie a programy na modelovanie, programy na skúmanie videozáznamu.
Doteraz známy na trhu dostupný komerčný systém počítačom podporovaného laboratória je univerzálne
prostredie, ktoré integruje nástroje na meranie, ovládanie zariadení počítačom, videomeranie, modelovanie,
tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát. Meranie umožňuje zber dát zo
senzorov pripojených k meraciemu panelu pri rôznych nastaveniach podmienok merania. Pomocou ovládania
je možné vytvárať a používať programy na ovládanie ďalších prístrojov pripojených k meraciemu panelu (napr.
aparatúru na demonštráciu mechanickej rezonancie). Modelovanie umožňuje používať a vytvárať dynamické
modely v grafickom alebo textovom mode. Dáta vypočítané modelom (predpoveď) je možné porovnávať s
nameranými dátami. Videomeranie slúži na zber dát z videosekvencie alebo sekvencie obrázkov z digitálneho
fotoaparátu. Systém pozostáva z meracieho panelu (interfejs), senzorov a príslušného softvéru (citované z
webovej stránky http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/files/kap-4.pdf).
Príkladom známeho riešenia je aj riešenie opísané v článku: Itterheimová, Petra – Kubáň, Petr – Foret,
František: High-resolution Arduino-based data acquisition devices for microscale separation systems.
Analytica Chimica Acta. Roč. 1153 (2021), s. 1 – 7, č. článku 338294. ISSN 0003-2670. E-ISSN 1873-4324. V
tejto práci autori navrhli, skonštruovali a vyhodnotili jednoduché, lacné open source systémy na zber údajov
založené na rôznych moduloch analógovo-digitálneho prevodníka s rozlíšením od 16 do 24 bitov a miniatúrny
mikrokontrolér. Vybudované systémy zberu údajov poskytujú vynikajúci výkon a sú porovnateľné s
komerčným 24-bitovým zariadením. Ponúkajú kompletnú schému a zodpovedajúce zdrojové kódy, takže
analytickí chemici môžu ľahko skonštruovať ktorýkoľvek z vyvinutých systémov bez rozsiahlych znalostí
elektroniky alebo programovania. 24-bitové zariadenie založené na analógovo-digitálnom prevodníku
poskytovalo porovnateľný výkon s komerčným 24-bitovým prevodníkom sigma na delta za zlomok nákladov.
Vynikajúci výkon bol overený pomocou systému kapilárnej elektroforézy s bezkontaktnou detekciou vodivosti
a separáciou anorganických iónov v klinických vzorkách utierok z kože a vody z vodovodu. Nevýhodou tohto
riešenia je, že zahŕňa iba samotný zber údajov so sériovým výstupom, LCD, alebo uložením údajov na
pamäťové médium.
Nevýhodami opísaných riešení s meracími panelmi, okrem ich ceny, ktorá zahŕňa hardvér aj softvér, je
malý displej so zlým rozlíšením a nutnou kalibráciou. Ďalšou nevýhodou býva, že ich nie je možné rozšíriť o
nové funkcie, stanú sa zastaralými. Doterajšie systémy neumožňujú rozširovanie ako pridávanie senzorov
alebo zmenu rozsahov senzorov. Aktualizácia firmvéru môže byť pre učiteľov zložitá, prípadne k nej nemajú
prístup a potrebuje odborný zásah, čím sa zvyšujú aj finančné náklady. Meranie si môže žiadať viac času, ak
nie je aktualizovaný softvér. Často sú nevýhodné aj pri prácach v teréne. Prepojenie pri komerčných doteraz
používaných systémoch je spravidla realizované buď cez USB kábel, alebo cez BT (problematické pre PC). V
oboch prípadoch sú nutné špeciálne programy. V súčasnosti sa pracuje na systémoch na zdieľanie
experimentov, ale v reálnom čase to súčasné meracie systémy neumožňujú.
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Spomínané nevýhody odstraňuje modulárny merací systém, ktorý pozostáva z modulu centrálnej
jednotky, senzorických jednotiek a aktuátorových jednotiek. Modul centrálnej jednotky obsahuje
mikrokontrolér s Wi-Fi modulom, displej a pamäťovú jednotku. Každá senzorická jednotka obsahuje senzor a
mikrokontrolér zabezpečujúci snímanie meranej veličiny a komunikáciu senzorickej jednotky s modulom
centrálnej jednotky. Na ovládanie a nastavenie modulárneho meracieho systému sa využíva PC, tablet alebo
smartfón, ktorý sa prostredníctvom Wi-Fi technológie pripája na modul centrálnej jednotky. Modul centrálnej
jednotky zabezpečuje nastavenie a spustenie merania, následne zobrazenie nameraných údajov. Senzor
modulárneho meracieho systému okrem samotného merania a ukladania nameraných hodnôt tieto hodnoty
posiela do modulu centrálnej jednotky, zabezpečuje jeho načítanie, manažuje rozsahy, pracuje s viacerými
meranými veličinami.
Pripojenie medzi užívateľom a modulárnym meracím systémom sa realizuje pomocou Wi-Fi technológie,
ktorá je dostupná na väčšine zariadení, ako sú notebooky, smartfóny, tablety a počítače. Rozsahy meracích
prístrojov je možné meniť vzdialene, t. z. nie je nutný zásah prevádzky priamo na senzore. Po pripojení
užívateľa k modulárnemu meraciemu systému sú merané veličiny aktuálne pripojených senzorov okamžite
zobrazované vo webovom rozhraní na spomínanom zariadení. Webové rozhranie modulárneho meracieho
systému predstavuje webová stránka obsahujúca JavaScripty prvkov, ako sú ručičkové ukazovatele a grafy od
tretích strán. Aktuálne hodnoty meraných veličín sú posielané prostredníctvom protokolu WebSocket, ktorý
umožňuje rýchlu a efektívnu aktualizáciu webovej stránky. Meranie je možné realizovať aj dlhodobo, nakoľko
modulárny merací systém podporuje tzv. spiace mody, ktoré šetria energiu, a môžu tak byť napájané
z batérie, a to bez nutnosti aktívneho pripojenia klienta. Po skončení časového merania sú namerané údaje
uložené v pamäťovej jednotke modulu centrálnej jednotky. Namerané údaje sú v systéme dostupné v
univerzálnom formáte CSV, ktorý má veľmi dobrú podporu, takže prakticky bez ďalších krokov je možný
import nameraných údajov napríklad do tabuľkového editora. Formát je možné užívateľsky upraviť
prostredníctvom nastavovacieho rozhrania.
Výhodne aktuátorová jednotka obsahuje motor, ventil, klapku alebo ohrievač a pod. Aktuátorové
jednotky môžu byť navyše jednoducho riadené modulom centrálnej jednotky nastavovaním rozmanitého
počtu parametrov.
Výhodne je súčasťou technického riešenia displej s ovládacími tlačidlami alebo dotykový displej.
Modulárny merací systém nevyžaduje na prácu špecializovaný softvér, využíva ľubovoľný internetový
prehliadač. Ďalšou výhodou vynálezu je, že senzor môže obsahovať viacero meracích prístrojov, ako sú
podsenzory, resp. subsenzory, čo znižuje množstvo fyzicky pripojených zariadení a navyše znižuje náklady na
výrobu. Výhodou modulárneho meracieho systému sú aj rôzne jazykové mutácie.
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V prípade uskutočnenia technického riešenia modulárny merací systém pozostáva z modulu centrálnej
jednotky s pamäťovou jednotkou, senzorických jednotiek a aktuátorových jednotiek. Senzorická jednotka,
ktorá sa pripája káblom k modulu centrálnej jednotky, pozostáva z mikrokontroléra a senzora konkrétnej
fyzikálnej veličiny, napr. teploty, tlaku, elektrického napätia či prúdu, magnetického poľa, vzdialenosti a pod.
Aktuátorová jednotka, ktorá sa pripája káblom k modulu centrálnej jednotky, pozostáva z mikrokontroléra a
aktuátora. Senzorická a aktuátorová jednotka zabezpečuje snímanie meranej veličiny a komunikáciu s
modulom centrálnej jednotky prostredníctvom CAN zbernice, čo zahŕňa samotné pripojenie senzorickej
jednotky do modulárneho meracieho systému, nastavovanie rozsahov a parametrov snímačov a zber
nameraných údajov (aj z viacerých snímačov), ktoré posiela vlastným protokolom do modulu centrálnej
jednotky. Na ovládanie a nastavenie modulárneho meracieho systému sa využíva PC, tablet alebo smartfón,
ktorý sa prostredníctvom Wi-Fi technológie pripája na modul centrálnej jednotky, na ktorom je spustený
webový server, ktorý sa využíva na nastavenie a spustenie merania a následné zobrazenie nameraných
údajov. Po skončení časového merania sú namerané údaje uložené v pamäťovej jednotke modulu centrálnej
jednotky. Senzory sú nastavené na komunikáciu v ľubovoľnom jazyku podľa zvyklostí a konvencií konkrétnej
krajiny užívateľa. Napríklad je možné merať teplotu nie v °C, ale v °F, prípadne dĺžku merať v palcoch alebo
stopách.

3

SK 9636 Y1

NÁROKY NA OCHRANU
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1. Modulárny merací systém na získavanie, zobrazovanie a analýzu nameraných údajov v reálnom čase,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z modulu centrálnej jednotky, senzorických jednotiek a
aktuátorových jednotiek, pričom modul centrálnej jednotky obsahuje displej, pamäťovú jednotku a
mikrokontrolér s Wi-Fi modulom, prostredníctvom ktorého sa modul centrálnej jednotky pripája na PC, tablet
alebo smartfón, ktorý sa využíva na nastavenie a spustenie merania a následné zobrazenie nameraných
údajov, senzorická jednotka obsahuje aspoň jeden senzor a mikrokontrolér zabezpečujúci snímanie a
komunikáciu senzorickej jednotky s modulom centrálnej jednotky, každý senzor je komunikačne prepojený s
modulom centrálnej jednotky, a aktuátorová jednotka obsahuje aktuátor a mikrokontrolér zabezpečujúci jej
komunikáciu s modulom centrálnej jednotky, ktorým je jednoducho riadená nastavovaním najmenej jedného
parametra.
2. Modulárny merací systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , displej je doplnený
ovládacími tlačidlami alebo je dotykový.
3. Modulárny merací systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že centrálna jednotka so
senzorickou jednotkou komunikujú diaľkovo a rozsahy senzorickej jednotky sa nastavujú diaľkovo.
4. Modulárny merací systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , aktuátorová jednotka
obsahuje motor, ventil, ohrievač alebo ďalšie aktuátory.
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