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A. Manuály 

Za dobu ve firmě jsem zpracoval velké množství manuálů, dokumentů či protokolů. 

Tyto manuály pojednávaly o daném zařízení a softwaru Unitesteru. Nebudu se zde 

rozepisovat nad všemi projekty, které jsem sepisoval, ale rozeberu tuto práci trochu 

obecněji.  

Sepsání manuálu nebyla nijak náročná práce, kde bych musel nějak extrémně 

uvažovat, avšak vytvořit jeden manuál nebylo nic rychlého. Velkou výhodou bylo, že 

vytvářené manuály byly vždy strukturálně přibližně identické. Jeden vytvořený 

manuál jsem používal jako šablonu a pouze následně přidával či pozměňoval 

jednotlivé informace. 

Vždy jsem musel do manuálu nějakým způsobem zaznamenat popis zařízení a 

princip jeho funkce. Pochopení principu zařízeí bylo asi nejsložitější, jelikož jsem 

nikdy moc detailně nepochopil princip funkce a mechanizmů stroje. Každopádně tento 

problém jsem řešil s kolegou, který mi dal pár rad a instrikcí, které jsem následně 

rozepsal. Dalším postupem bylo seznámení se s danou verzí softwaru Unitesteru 

určené pro dané zařízení. Pokoušel jsem se pochopit princip a význam všech možných 

prvků v Unitesteru a jednotlivých modulů. Hlavním úkolem však bylo nasnímat 

jednotlivé tlačítka, indikátory a různé ovládací prvky, kterých bylo mnoho desítek. 

Tyto prvky Unitesteru jsem následně vložil do manuálů a pokusil jsem se u každého 

prvku sepsat princip jeho fungování. Dalším postupem byla simulace samotné 

testování. Pokusil jsem v softwaru nasimulovat test zařízení a v průběhu testu jsem 

nasnímal pár obrázků, které jsem použil také v manuálu.  

 

B. Instalace PC 

Instalace a zprovoznění počítačů je jedna z mých hlavních opakujících se prací ve 

firmě. Jedná se o zprovoznění různých druhů průmyslových počítačů, instalace 

různých druhů softwaru LabVIEW a dalších úprav systému. Rukou mi prošly skoro 

všechny druhy a velikosti průmyslových počítačů. Od velmi malých kompaktních 

počítačů s dotykovým displejem, přes klasické počítače, po velké a výkonné stanice 

s velkým dotykovým displejem. Instalace softwaru LabVIEW a modulů je rutinní 

záležitost a bohužel svůj čas si tato práce vezme. Za dobu ve firmě jsem nainstaloval 

desítky počítačů, čímž jsem hodně pomohl kolegům s prací. Předtím si každý kolega 

musel tyto počítače sám instalovat, a když máte takové počítače tři, tak nad tím 

strávíte pomalu celý den. Já jsem tuto práci přebral, aby se mohli kolegové věnovat 

důležitějším věcem. Takhle jsem ušetřil kolegům desítky hodin starostí s instalacemi 

počítačů.   
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C. Tiskárna štítků Toshiba TEC B-SA4TP 

Na tento projekt nevzpomínám moc rád. K této tiskárně bylo nutné napsat ovladač 

v  LabVIEW , který by dokázal ovládat tiskárnu přes Ethernet rozhraní.  Tohle bylo 

vše, co mi bylo řečeno. Dostal jsem zabalenou tiskárnu se softwarem a manuálem na 

sestavení tiskárny do funkční podoby. Začal jsem s instalací tiskových kazet, kde jsem 

začal proklínat všechny, kteří měli co dočinění s výrobou této tiskárny. Dodaný 

manuál byl pěkně popsaný a doplněný pár obrázky, na kterých vypadala instalace 

kazet a nastavování tiskárny jako jednoduchá věc. Avšak realita byla trochu jiná. Už 

jenom otevření tiskárny mi chvíli trvalo, než jsem přišel na způsob, jak ji otevřít. 

Velké tlačítko Open nefungovalo tak, jak jsem předpokládal, a mírné zdržení bylo na 

světě. Bylo třeba tlačítko zmáčknout a domáčknout jako v případě spouště fotoaparátu. 

Já bohužel ze začátku jenom mačkal, ale nedomačkával. Dalším pěkným hlavolamem 

bylo se dostat do horní otevíratelné pasáže. Z celé tiskárny jsem byl žalostně smutný a 

to jsem pouze s tiskárnou začínal pracovat. Zatím jsem ani nevěděl, co mě čeká. 

Když už jsem věděl, kde se co nalézá, tak jsem začal instalací kotoučů 

s nálepkami a termopáskou na potisk. Držel jsem se radši postupu v manuálu, abych 

neudělal nějakou školáckou chybu. Bohužel manuál byl sice poměrně pěkně sepsaný, 

ale samotná instalace byla utrpením. Nainstalování pásky s nálepkami se poměrně 

rychle povedlo s pomocí manuálu ale u instalace termopásky jsem si už nevěděl rady. 

Extrémně tenkou pásku bylo nutné provléct snad přes všechny válečky v tiskárně, aby 

páska byla nastavenoa tak, jak měla. Na obtížně dostupná místa se nedalo s rukou 

skoro dostat a manipulace s páskou v takových podmínkách bylo velmi nepříjemné. 

Konec konců se mi podařilo všechny pásky nějakým způsoben dostat na své místa a 

stačilo už jenom spustit tiskárnu. Tiskárna při spuštění zahučela, zkusila potáhnout obě 

pásky, ale to se jí nepodařilo a skončilo to chybou na displeji. Po dalším laborování, 

kde je chyba, mě tato práce už přestávala bavit. Termopáska nakonec byla protažena 

opačně, jak by měla a po opravě naštěstí už tiskárna fungovala.  

Další nemilá situace nastala po instalaci samotného softwaru tiskárny. 

Pochopení programu, jak funguje, bylo neskutečně obtížné a donutit tiskárnu tisknout 

byl skoro neproveditelný čin. Chvíli mi trvalo, než jsem přišel jak donutit tiskárnu 

tisknout přes tento program. Bohužel pouze jenom přes USB. Donutit tiskárnu 

tisknout přes Ethernet z programu se mi nedařilo a došlo to až tak daleko, že jsem 

musel zavolat autorovi programu, jak donutit tiskárnu tisknou přes Ethernet. Po 

dvouhodinovém telefonátu jsme našli řešení, jak tisknout přes rozhraní Ethernet. Měli 

jsme s programem však velké problémy a ani autorovi se moc nedařilo s programem 

přes vzdálenou správu pracovat. Každopádně princip tisknutí jsem pochopil. 

 

Všechna tato práce s tiskárnou byla nakonec skoro zbytečná,protože hrozilo, že 

se tiskárna vůbec nebude používat. Tiskárna mi ležela na stole čekající na rozhodnutí 

pomalu měsíc, jestli se tiskárna bude vůbec používat  bude nebo ne. Nakonec celý 
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projekt dopadl tak, že tiskárna bude nakonec v provozu použita, ale celý projekt dostal 

jiný kolega, který měl mnohem větší znalosti v programování, něž já. I když kolega 

byl znalejší věci, tak mu to trvalo také dlouho, než dokázal napsat funkční ovladač 

v LabVIEW pro tuto tiskárnu. 

 

 

 Obrázek C.1: Toshiba TEC B-SA4TP  

 

D. Instalace pITX počítače využívající paměťové 

karty MicroSD 

Počítač velikosti pITX (Pico-ITX) jsou velmi malé počítače s dostatečným výkonem 

pro klasickou práci. Tyto malé počítače mají rozměr základní desky 100x72mm. Já 

jsem se pracoval s těmito počítači od společnosti Kontron. Takový počítač sice 

neohromí svým výkonem ale je ho možné použít všude tam, kde není mnoho místa 

nazbyt a velký výkon není potřeba. Překvapí také svou výbavou i přes svou 

miniaturnost. Jako úložiště může sloužit SATA hardisky anebo miniaturní MicroSD 

karta či větší Compact Flash karta. Jako procesorová jednotka se nejčastěji používá 

procesor firmy Intel z rodiny Atom. Jedinou nevýhodou těchto počítačů vidím v jejich 

chlazení. Základní deska je osazena pasivním chladičem, který pokrývá velkou část 

počítače, avšak i tak je chlazení procesoru poměrně nedostačující. Při delší práci 

s tímto počítačem se pasivní chladič zahřál natolik, že jsem se o tento kus hliníku 

pěkně popálil. Konstrukce základní desky měla dvě patra a počítač neměl žádný 

ochranný obal (case). Tato dvoupatrová konstrukce se po chvíli rozžhavila tak, že 
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nebylo jednoduché s tímto počítačem manipulovat. Při vytáhnutí USB konektoru myši 

či klávesnice bylo zapotřebí ochranných pomůcek, abych si ještě více prsty nepopálil. 

Tak či onak, počítač i přes velkou teplotu dokázal bez problému pracovat i přes noc.  

Tento miniaturní počítač využíval MicroSD paměťové karty. To byla jeho 

největší slabost. Jak je dobře známo, MicroSD karty jsou rozměrově velmi malé, 

avšak jednu velkou nevýhodu spatřuji v jejich vlastnosti zápis/čtení. Zapisovací 

rychlost malých souborů na MicroSD kartu a paměťové karty obecně jsou velmi 

pomalé a nainstalování operačního systému nebo softwaru LabVIEW na tuto kartu je 

otázka mnoha hodin. 

Paměťové karty typu SD (Secure Digital) [8] se nejčastěji používají 

v přenosných zařízeních jako mobilní telefony, fotoaparáty či přenosných počítačů. 

Tyto karty používají flash paměť. 

Paměťová karta MicroSD
 
[9] je členem rodiny SD karet. Tato MicroSD karta je 

rozměrově nejmenší s rozměry 11,0 × 15,0 × 1,0 mm. Větší sourozenec MiniSD [10] 

je o něco větší – rozměry činí 20,0 × 21,5 × 1,4 mm. Největším a nejstarším je 

čistokrevná SD karta o rozměrech 32 × 23 × 2,1 mm.  

Obrázek D.2: Typy velikostí SD kater a jejich parametry 

 

Tyto karty se také rozdělují podle výrobní technologie určující rozsah kapacit 

paměťových medií. Nejstarší technologií je SD (Secure Digital), která dovolovala 

výrobu karet s kapacitou od 1MB do 4GB. Novější a vylepšující technologií je SDHC, 

která je v současnosti nejvyužívanější. V této kategorii karet uvidíme karty s kapacitou 

od 4GB do 32GB. Třetí vylepšující technologie SD je SDXC, která dovoluje mít 

rozsah kapacit SD karet od 32GB do neuvěřitelných 2TB. 

U SDHC karet se zavedly kategorie označující minimální rychlosti čtení a 

zápisu. Tyto kategorie lze vidět přehledně v tabulce 2 níže. Tyto rychlosti udávají 

rychlost  čtení/zápisu jednoho velkého souboru z/na SD karty. Problém karet s flash 

pamětí je několikanásobně menší rychlost zápisu malých souborů na kartu. Tento 

problém je způsoben dlouhým zápisem hlavičky jednotlivých malých souboru a 
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nasměrování těchto malých souborů na méně používané adresy na flash paměti. Proto 

kopírování velkých souborů na SD kartu bude rychlejší než kopírování tisíců malých 

souborů.  

 

Třída Zápis/Čtení (MB/s) 

Class 2 2 

Class 4 4 

Class 6 6 

Class 10 10 

Tabulka 2: Parametry SD karet zápisu a čtení pro jednotlivé třídy 

 

Za dobu praxe ve firmě se mi dostaly do rukou minimálně tři tyto malé pITX 

počítače. V jednom případě bylo nutné na prázdnou paměťovou kartu nainstalovat 

image se systémem Windows XP Embleded. Naštěstí tato image byla už dříve 

vytvořená a já musel pouze tento obraz systému pomocí programu Ghost od firmy 

Symantec nainstalovat na kartu. Překlápění obrazu systému na SD kartu trvalo 

přibližně jednu hodinu, mnohem horší byla instalace  LabVIEW  a dalších modulů. 

Instalace samotného  LabVIEW  trvala přibližně 7 hodin. Další moduly jako VISA, 

DAQ a další se instalovaly přibližně stejně. Takto časově náročné instalace jsem 

prováděl přes den, a pokud to šlo, tak i přes noc. V časové mezeře jsem dělal na 

dalších projektech či jiných věcech.  

Na dalším počítači to bylo jednoduší v tom, že nebylo třeba instalovat či 

překlápět obraz Windows. Windows už byly na kartě předinstalovaný, takže odpadla 

jedna starost. Na tomto malém počítači bylo nutné opět nainstalovat  LabVIEW  a 

nějaké potřebné moduly. Dalším věcí co bylo potřeba udělat, bylo zprovoznění 

zápisového filtrů.  

Zápisový filtr známá také jako Enhanced Write Filter [11] (EWF) je velice 

užitečná funkce, která dokáže zakázat zápis na lokální uložiště (SD karta, HDD, …). 

Když je filtr povolený, tak s počítačem je možné pracovat úplně normálně jako bez 

tohoto filtru. Rozdíl je v tom, že se vše zapisuje do paměti počítače. Po restartování 

počítače dojde k vymazání paměti a uvedení systému do výchozího stavu před 

povolením zápisového filtru.  

 

Bohužel jsem se vydal špatnou cestou. Jako první věc, co jsem udělal, byla 

instalace  LabVIEW  a modulů a pak následné zprovoznění zápisového filtru. To 

všechno proto, jelikož jsem se obával právě vlastností tohoto filtrů. Kdyby byl filtr 

funkční a já instaloval dlouhé hodiny LabVIEW a další moduly, tak by ta práce přišla 

vniveč, pač by po restartu bylo všechno, jako před instalací. Statut filtrů jde sice zjistit 
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příkazem v příkazovém řádku, ale člověk si nemůže být 100% jist, zda je opravdu 

vypnutý. Řekl jsem si, že raději naistaluju  LabVIEW  s moduly se stoprocentní 

jistotou a pak následně zprovozním zápisový filtr. Bohužel tento postup se ukázal jako 

velmi nevhodný. 

Instalace LabVIEW s moduly trvala přibližně dva dny a po dokončení jsem se 

vrhl na zprovoznění zápisového filtru. Zprovoznění zápisového filtru mě o 

prázdninách minulý rok naučil jeden kolega z jiného oddělení. Celý proces 

zprovoznění filtru jsem také přesně zdokumentoval, jelikož tento postup znal jenom 

kolega a já v celé firmě. Při zprovoznění zápisového filtru je nutné upravit či vytvořit 

pár klíčů v registrech Windows a nahradit dané soubory Windows jádra. Díky 

vytvořeným spustitelným „.bat“ souborům bylo možné tento filtr zapínat a vypínat. 

Bohužel instalace LabVIEW s přídavnými moduly si asi dané registrové klíče nějak 

upravila, což mělo za následek modrou obrazovku („Blue Screen“) při restartu 

počítače při vytvoření filtru. Bylo mi jasné, že je chyba někde při úpravě registrů, ale 

nenašel jsem východisko, jak tento problém opravit. Konzultoval jsem to s kolegou 

znalým věcí a také nepřišel na rozumné vyřešení problému. Měl jsem sice funkční 

Windows s nainstalovaným LabVIEW s moduly, ale nepodařilo se zprovoznit 

zápisový filtr. Nezbývalo nic jiného než udělat image karty pro možnou budoucí 

potřebu a začít znova od čistých Windows, které jsem si naštěstí, před započetím 

instalace, zazálohoval. Nyní jsem prvně zprovoznil zápisový filtr a až pak jsem začal 

s instalací softwaru. Vše proběhlo v naprostém pořádku. 

O této chybě, že nastane, jsem bohužel nevěděl a ani kolega o tom nevěděl, aby mě 

mohl varovat. Každopádně jsem sice dělal vše nadvakrát, ale aspoň jsem přišel na 

problém, který by se časem jistě stal někomu jinému ve větším časovém tlaku. 

 

E. Instalace ENA 440 využívající karty Compact 

Flash (CF) 

Tento úkol jsem realizoval o letních prázdninách minulý rok. Jednalo se o práci 

v jiném oddělení firmy, kde jsem se musel naučit zprovoznění analyzátoru ENA 440. 

Zdálo by se, že nainstalování počítače v tomto analyzátoru je hračka, ale kolega, který 

mě zaučoval, mě ihned vyvedl z míry. Postup instalace není triviální a z celé firmy 

umí zprovoznit tyto zařízení pouze on. Já jsem měl tu čest být druhým, který toto bude 

umět. Hlavním cílem tohoto úkolu bylo se naučit postup zprovoznění tohoto zařízení a 

následné sepsání přesného postupu krok za krokem této instalace.   

ENA 440 [12] je zařízení, které by se dalo zařadit do skupiny analyzátorů. Tento 

analyzátor dokáže monitorovat několik 3-fázových soustav. ENA 440 se skládá 

z miniaturního počítače v kompaktní skříni s externí jednotkou BK-SCM-01A. Tato 

externí jednotka převádí okamžité hodnoty vstupních střídavých napětí a proudů na 
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okamžité hodnoty napětí úrovňově odpovídající vstupům multifukčních měřících karet 

National Instruments. 

 

Obrázek E.3: ENA 440 s externí jednotkou BK-SCM-01A 

 

Kolega, který mě zaučoval, mi poprvé celý proces instalace ukázal a já si dělal 

poznámky. Druhý pokus zprovoznění jsem si zkusil už sám, a když se mi to bez 

problému povedlo, tak následovalo třetí kolo, u kterého jsem detailně sepisoval 

jednotlivé kroky instalace za sebou.  

Instalace počítače probíhala na dvě průmyslové paměťové karty Compact Flash 

(CF). Jedna karta sloužila jako systémový disk a druhá jako datový disk. Tyto karty se 

musely naformátovat na základní desce, ve které budou později použity, jinak by 

mohly nastat problémy s kompatibilitou.  

Popíšu zde obecně postup instalace, který jsem prováděl. Vytvořený postup je 

velmi obsáhlý, takže nebudu zacházet do velkých detailů. 

Prvním co se muselo nastavit, bylo upravení nastavení BIOSu. Zde bylo potřeba 

poupravit nastavení sekundárního IDE mastera a nastavení Chipsetu, přesněji jižního 

můstku (SouthBridge). Po nastavení BIOSu jsem musel vložit do CD-ROMky 

bootovotelné CD Windows 98 pomocí kterého jsme s FDISKem odstranili všechny 

oddíly na systémové kartě a následně opět vytvořili. Poté jsme kartu naformátovali a 

pomocí příkazu „sys c:“ překopírovali systémové soubory. Při přípravě datové karty 

jsme postupovali skoro stejně jako u systémové karty.  

Když jsme měli formátování za sebou, tak bylo potřeba překopírovat Windows 

XP Embleded na systémovou kartu. Stačilo již vytvořený image systému nakopírovat 

na kartu. Poté stačilo vygenerovat ve Windows SID (Security Identifier) a Windows 

byly připraveny. Dále bylo třeba upravit systémový čas, firewall, sítě a další věci. 

Další věcí bylo zprovoznění zapisovacího filtru. Pak nastal čas na instalaci DAQ 

modulu nutný k podpoře softwaru ENA 440. Po DAQu se instaloval samotný software 

PNA, což je uživatelské prostředí analyzátoru.  
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Tyto kroky jednotlivé skoky jsem musel vypracovat krok po kroku, tak, aby tato 

instalace byla zcela jasná i pro nezkušeného člověka.  

 

F. Kód pro vyčtení obrazu z kamer 

Tento úkol by se dal nazvat vědecko-výzkumným úkolem. Cílem této práce bylo 

vytvořit funkční algoritmus v  LabVIEW , který by vyčítal data ze čtyř kamer přes 

Ethernet rozhraní a následně by je zobrazoval v XY grafu. Tyto kamery byly vyrobeny 

firmou Basler. 

Už ze začátku byl velký problém přijít na to, jak tyto kamery připojit pomocí 

Ethernetu tak, aby fungovaly aspoň v dodávaném softwaru výrobce (Pylon SDK).  

Propojením jedné kamery s počítačem a následné zprovoznění čtení snímků 

v dodávaném softwaru nebyl problém. Po nastavení správných IP adres kamery a 

počítače fungovalo všech, jak mělo. Když chceme připojit více kamer k jednomu 

počítači, tak je zcela jasné, že musíme použít kvalitní Switch, který by všechny prvky 

propojil mezi sebou. Zde byl první zádrhel celé práce, nad kterým jsem si lámal hlavu. 

Problém nastal, když kamery propojené Switchem k počítači začali komunikovat 

po síti. Začátek komunikace se všemi kamerami vypadal dobře, ale časem se tato 

komunikace pokazila. Problém jsem zkušil řešit tím, že jsem zkoušel celou 

konfiguraci na různých počítačích s různými druhy switchů. Na některých počítačích 

to fungovalo jenom s některými switchi, na některých počítačích to nefungovalo 

vůbec. Zkoušel jsem různé variace a už jsem byl z této situace docela zoufalý. Pokusil 

jsem se zapisovat funkční variace switchu, počítačů a druh systému. Z této statistiky 

mi vyšlo, že některé Switche vůbec nefungovaly s těmito kamerami. Switche, které 

nefungovaly, jsem vyřadil a řešil jsem problém dále. 

Funkční Switch, který nemá problémy s kamerami a jejich provozem, jsem měl 

relativně vyřešený. Dalším problémem byl nefunkční komunikace na různých 

počítačích. Nad tímto problémem jsem chvíli bádal, ale nakonec jsem na řešení přišel 

v celku rychle. Problém byl v tom, že firewall některých Windows měl s touto 

komunikací IP kamer nějaký náboženský problém. Podrobněji jsem tento problém 

neřešil a pouze firewall vypnul. 

Pokud bych měl shrnout tyto propojovací problémy, tak některé kamerky 

nedokáží komunikovat přes některé switche. Plně funkční switche byly od firmy 

NetGear, na kterých vše fungovalo perfektně. Dalším poznatkem byl náboženský 

problém firewallů některých Windows s touto komunikací, která se vyřešila 

jednoduchým vypnutím firewallu sytému. 

Když už jsem měl propojovací část za sebou, čekala mě další část. Programování 

komunikace IP kamer s  LabVIEW . Naprogramovat vyčítání obrazu z kamery není až 

tak těžké, jak by se na první pohled zdálo. Existují různé vytvořené příklady, které je 
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potřeba občas trochu poupravit ke správnému chodu. Všechno šlo celkem od ruky a 

během několika desítek minut bylo všechno naprogramované. Dalším problémem, 

který mě potkal, byla vzájemná kolize posílaných paketů IP kamer.  

Tato kolize paketů se projevovala tak, že při spuštění algoritmu chvíli fungovalo 

vše, jak mělo, ale po chvíli se v obraze jednotlivých kamer začaly objevovat černé 

místa. Tyto černé místa se s každou vteřinou zvětšovali, až po několika sekundách celá 

komunikace spadla. Ze začátku jsem nevěděl, o co se jedná a tak jsem byl z toho 

celkem udiven. V dodávaném softwaru výrobce při vyčítaní obrazu ze čtyř kamer nic 

takového nenastalo. Nevěděl jsem, o co se jedná a po chvíli kontrolování chyby 

v nadrátovaném algoritmu, jsem se poradil s kolegou. Dospěli jsme k tomu, že by to 

mohla být právě kolize posílaných paketů jednotlivých kamer. Když jsme tento 

problém řešili, tak se k nám přidal jeden další kolega, který kdysi viděl nějakou 

dokumentaci, která tento problém řešila. Jednalo se o dokumentaci popisující 

zpožďování jednotlivých začátků posílání paketů. Už jsem věděl, co mám hledat a po 

chvíli hledání na internetu jsem danou dokumentaci našel.   

Po přečtení dokumentace jsem z této problematiky moc chytrý nebyl, avšak 

pointu jsem pochopil. Bylo třeba přímo v dodávaném softwaru kamer nastavit 

kamerkám zpoždění poslání paketu. Po menších počtech jsem tak jednotlivé zpoždění 

kamer nastavil a bylo skoro hotovo. Bylo nutné ještě trochu poupravit jednotlivé 

zpoždění, protože se občas objevilo černé místo v obraze ale jinak komunikace byla 

funkční.  

Celková rychlost snímání jednotlivých kamer se pohybovalo okolo 10 až 12 

snímků za sekundu. Pokud bychom si to chtěli spočítat, tak potřebujeme vědět kolik 

megapixelů jednotlivé kamery měly a jaký typ Ethernetu byl použit. 

Kamery měly rozlišení dva megapixely (2MPx) a linka měla propustnost 

1Gbit/s. Kamery byly černobílé, což je také důležité vědět. Víme, že odstíny šedé (256 

úrovní = 2
8
) mají osmi bitovou hloubku, tzv. osm bitů na pixel (8bit/pixel). Pokud 

vynásobíme rozlišení kamery s bitovou (barevnou) hloubkou tak dostaneme velikost 

obrázku v nekomprimované formě, což můžeme vidět na vzorci (1).  

                                                       

 

Kamery máme čtyři, tudíž celková velikost všech čtyř obrázků bude 8MB. 

Těchto 8MB se musí přenést po kabelu za jednu sekundu. Pokud chce vědět rychlost 

přenosu, kterou se mají tyto čtyři obrázky přenášet, tak stačí výsledných 8MB 

vynásobit osmi (1 Byte=8 bit).   
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Čtyři kamery nám teda vyprodukují 64Mb dat za jednu sekundu ve vzorci (2). 

Pokud nebudeme brát v potaz reálnou rychlost našeho 1Gbitového propojení ale 

ideální rychlost, tak by nám podílem těchto hodnot měla vyjít maximální možná 

snímkovací frekvence jednotlivých kamer, vzorec (3). 

           

         
                              

 

Kdyby měl 1Gbit Ethernet 100% propustnost, tak by kamery mohli nasnímat a 

následně poslat kabelem přibližně 15 snímků pro každou kameru (celkově 60 snímků) 

podle vzorce (3). Ethernet má však reálně propustnost přibližně okolo 80%. 

Jednoduchou trojčlenkou (4) si můžeme dokázat, že naše reálná snímkovací frekvence 

je přibližně shodná s reálnou vypočtenou propustností Ethernetu. 

Trojčlenka výpočtu snímkovací frekvence (4): 

                    

                

   
      

   
                  

 

Reálná snímkovací frekvence se pohybovala okolo 10-12 snímků za sekundu. 

Vypočtená reálná hodnota propustnosti 1Gbitového Ethernetu nám vyšla 12,5 snímků 

za sekundu. Tato malá odchylka je způsobena tím, že nasnímaný obraz musí projít 

ještě přes algoritmus v LabVIEW. 

 

G. Snímání spekter laku skel světlometu 

Tato úloha byla jedna z těch jednodušších. Jednalo se o nasnímaní spekter laku 

na sklech světlometů. Tyto měření spekter laku jsem prováděl na několika místech, 

aby bylo více hodnot k pozdější analýze. Takových skel světlometů jsem měl několik 

a některé byly nalakované a některé nikoliv. Některé světla měly na sobě nanesenou 

zvláštní ochrannou vrstvu a díky spektrometru se všechny tyto informace daly podle 

tvaru spektra poznat.  

Abych mohl tyto skla podrobit testu, musel jsem prvně zprovoznit spektrometr. 

Zprovoznění spektrometru není nic těžkého, stačí spektrometr propojit s počítačem 

pomocí USB kabelu a je hotovo. Pak stačí tento spektrometr správně nastavit 

v dodávaném softwaru a pak už je připraven měřit. Abych však mohl měřit skla, tak 

bylo nutné ještě připojit ke spektrometru speciální optické vlákno, do kterého se musí 
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navázat světlo. To proto, aby bylo možné osvítit sklo světlometu, které by se následně 

v podobě různých vlnových délek odrazilo od různých vrstev laku zpátky do 

spektrometru. Takto příchozí spektrum světla se analyzuje a zobrazí v podobě křivky 

spektra světla. 

Speciální optické vlákno je spojené s dalšími vlákny, čímž jeden konec vlákna 

vede do spektrometru a další konec vede do konzole zdroje světla. Druhá strana 

spojených vláken je konec, kterým svítí světlo a zároveň tudy prochází i odražené 

světlo od skla do spektrometru. Takto sestavený spektrometr dokáže analyzovat 

spektrum všech povrchů a materiálu. V mém případě to byly vrstvy laku a plastové 

sklo světlometu. Na každém skle jsem provedl měření na čtyřech různých místech 

skla. Všechny tyto spektra jsem si nechal programem ve formě dat vyexportovat do 

textového souboru. Toto měření jsem provedl u všech různých skel a všechny 

výsledky zapsal do tabulek v Excelu. 

 

H. Domové osvětlení 

 

Obrázek H.4: Hliník se žlutou hmotou nasvícené bílým světlem 
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Obrázek H.5: Výsledná extrahace pasty. Na tomto obrázku lze vidět pár vyfiltrovaných 

kousků žluté hmoty. Okolí hliníku se nebere v potaz, jelikož se vždy extrahuje pouze určité 

oblasti hliníku. 

 

 

I. Snímaní sériového čísla z waferu 

 

Obrázek I.6: Wafer č.1 
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Obrázek I.7: Wafer č.2  

 

J. Reflexy na skle světlometu 

 

Obrázek J.8: Finální sestava focena seshora znázorňující rozložení LED pásků 

(světel). 
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Obrázek J.9.0 – 9.5: Nasnímané obrázky kamerou s viditelnými reflexy skla od světel 

ve hvězdicovém uskupení. 

 

 

 

 

 

 


