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Abstrakt 

V bakalářské práci se zabývám simulátorem elektrických pulzů na napájecím vedení 

automobilových senzorů. Tato práce vznikla jako individuální odborná praxe ve společností Continental 

Automotive Czech Republic, předního výrobce automobilových senzorů. 

V první části práce je popsána struktura napájecí soustavy, převážně její komponenty, které mají 

vliv na vznik pulzu. Těmito pulzy se detailněji zabývá norma ISO 7637-2, v rámci které jsou jednotlivé 

pulzy definované. Norma je v této práci rozebraná, včetně jednotlivých přechodových dějů a zařízení, 

které mají vliv na testovací pulzy. 

V praktické části je na základě těchto poznatků popsán princip generování jednotlivých pulzů. 

Pro generování byla použita sestava tvořena vysokonapěťovým zesilovačem AE TECHRON 7224, 

A/D převodníkem USB 6259 OEM od firmy National Instruments a počítače s obslužnou aplikací 

napsanou ve vývojovém prostředí NI LabVIEW. Simulátor slouží pouze k interním automatizovaným 

inženýrským testům, nejde o validační certifikované zařízení. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

LabVIEW, Automobilové pulzy, DAQ karta, ISO 7637-2, Simulace 



Abstract 

In the Bachelor thesis, which has been created as individual professional practice in the company 

Continental Automotive Czech Republic a leading manufacturer of automotive sensors, I deal with a 

simulation of electrical pulses in power system of the automotive power system. 

In the first part of this thesis is described the structure of the power system, mainly components 

which have impact on creation of the pulse. With these pulses specializes in details the norm ISO 7637-

2, in which are the individual pulses defined. The norm is analyzed in this thesis including individual 

transients action and devices have an impact on the pulses. 

In the practical part based on the findings are described the principles of generating individual 

pulses. For generation was used a set of high-voltage amplifier AE Techron 7224, USB D/A converter 

6259 OEM from National Instruments and computer with a service application has been written in 

development environment NI LabVIEW. The simulator is only used for an internal automated 

engineering testing. It is not validation certified device. 
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3 Úvod 

Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci odborné individuální praxe ve společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (dále jen Continental). Společnost Continental se zabývá 

elektrickým a mechanickým vývojem senzorů. Během absolvovaní odborné praxe, mi byla poskytnuta 

možnost vyzkoušet si působení v nadnárodní společnosti a podílet se na vývoji zařízení, které má 

skutečný dopad a vysokou přidanou užitnou hodnotu pro vývoj senzorů. 

V bakalářské práci jsem se snažil popsat, náplň mého pracovního zařazení, které jsem během 

50 pracovních dní ve společnosti odvedl na projektu „Simulátor elektrických pulzů napájecího vedení 

automobilových senzorů“.  

V teoretické části náplně práce popisuji příčiny, které vedou ke vzniku pulzů v napájecí soustavě 

automobilu, popisuji samotnou napájecí soustavu v automobilu, a nakonec provádím hodnocení, proč je 

dané zařízení ve společnosti potřebné vyvíjet. V praktické části se věnuji jednotlivým zařízením, které 

ve své bakalářské práce využívám, dále pak programovému řešení generátoru pulzů pomocí vývojového 

prostředí LabVIEW. Jejich možnostem a vzniklým omezením s jejich řešením.  
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4 O firmě 

 

Obr. 1 Logo firmy Continental Corporation [1] 

 

4.1 Historie 

Společnost Continental byla založena ve městě Hannover 8. října v roce 1871 pod názvem 

„Continental-Cautchouc – und Gutta Percha Compagnie“ devíti bankéři a průmyslníky. Základní kapitál 

Continentalu činil 300 000 tolarů, což odpovídá v dnešní kupní síle asi 6,3 miliónům euro. Dnes má 

Continental kapitál o hodnotě 512 015 316,48 euro a z původních 200 zaměstnanců v německém 

Hannover, dnes pracuje pro tuto společnost celosvětově 155 000 lidí. Continental vlastní 193 závodů 

v 45 zemích na světě. 

Od svého založení v roce 1871 se tato firma se sídlem v Hannoveru vypracovala ze 

specializovaného závodu na výrobu pneumatik, kaučuku, kromě jiného i zboží z měkké pryže jako jsou 

termoláhve, panenky, pogumované látky. Na mezinárodní jedničku mezi dodavateli automobilového 

průmyslu. 

Ve městě Hannover dnes sídlí mateřský výrobní závod, který kromě výroby zboží z měkké 

pryže vyrábí pogumované tkaniny a masivní pneumatiky pro kočáry a jízdní kola. 

V roce 1898 se u firmy projevují první úspěchy ve výrobě a vývoji, a to na poli bez profilových 

nafukovacích pneumatik pro automobily. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se začala 

používat balonová látka Continental. V roce 1904 uvedla na trh jako první společnost profilové 

pneumatiky pro automobily a v roce 1905 začíná vyrábět pneumatiky s ochranou proti prokluzu, které 

obsahují nýty. Tyto pneumatiky se již podobají modernějším pneumatikám s proti-skluzovými hroty. 

V roce 1909 byl uskutečněný první přelet přes kanál La Manche v letadle, které bylo potažené leteckou 

látkou od firmy Continental. 

Koncem 20. let dvacátého století se spojily významné podniky německého kaučukářského 

průmyslu. Z toho vzniklá firma „Continental Gummi-Werke AG“, která produkovala téměř výlučně v 

Německu. Ovšem podíl exportu stále stoupal, a to vedlo k mezinárodnímu zaměření firmy, které 

startovalo začátkem 80. let Získáním evropské výroby americké společnosti Uniroyal Inc., převzetím 

severoamerického General Tire, koupí většinových podílů v portugalském Maboru a v českém Barumu 

zahájil Continental své aktivity i za hranicemi Evropy a stal se opravdovým korporálem na celosvětové 

úrovni. Tento vývoj dokládají i čísla s ohledem na počet zaměstnanců: Jestliže v roce 1990 v Německém 

Continentalu pracovalo přibližně 51 000 zaměstnanců a stejný počet byl i po světě, tak v současné době 

pracuje více než dvě třetiny zaměstnanců ze 155 000 mimo Německo. 
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V roce 1995 byl vytvořen úsek Automotive Systems k zintenzivnění systémových obchodů s 

automobilovým průmyslem. Klíčovou technologii jako předpoklad výroby hybridních pohonných 

systémů prezentujeme již od roku 1997. 

Continental posunuje vpřed vývoj v automobilovém průmyslu a již od roku 1871 na základě 

řady významných patentů patří mezi první dodavatele automobilového průmyslu. Inovativní sílu 

Continentalu lze doložit každoročně řadou prvních přihlášek: V roce 2011 bude předběžně přihlášeno k 

patentu 1 100 vynálezů. Jako prodejce brzdových soustav, systémů a komponent pro pohony a pojezdy, 

přístrojového vybavení, informační řešení, elektroniky vozidel, pneumatik a technických 

elastomerových výrobků přispívá společnost Continental k větší bezpečnosti při jízdě a ke globální 

ochraně životního prostředí. Společnost Continental je navíc kompetentním partnerem v propojené, 

automobilové komunikaci. [1] [2] [3] 

 

 

Obr. 2 Mapa světa a zvýraznění státu, ve kterých působí Continental Corporation [1] 
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4.2 Dělení korporace 

Společnost Continental se dělí na skupiny Automotive (automobilový průmysl) a Rubber 

(gumárenský průmysl), dále na pět divizí. Ty jsou: 

• Divize Chassis a Safety (podvozky a bezpečnost) se zaměřuje na moderní technologie pro 

aktivní a pasivní bezpečnost a pro dynamiku vozidel. 

• Divize Powertrain představuje inovativní a účinná systémová řešení pro hnací jednotky dneška 

i budoucnosti pro vozidla všech kategorií. 

• Divize Interior (interiér) kombinuje všechny aktivity týkající se prezentace a řízení informací 

ve vozidle. 

• Divize Tires (pneumatiky) nabízí správné pneumatiky pro každé použití – od osobních 

automobilů přes nákladní automobily, autobusy a stavební stroje až po speciální vozidla, kola a 

motocykly. Pneumatiky Continental jsou zárukou vynikajícího přenosu sil, výjimečně 

spolehlivého držení stopy za všech povětrnostních podmínek a vysoké efektivity nákladů. 

• Společnost ContiTech vyvíjí a vyrábí funkční díly, komponenty a systémy pro automobilový 

průmysl a pro ostatní klíčová odvětví. [1] 

 

4.3 Společnost Continental v České republice 

Společnost Continental má v České republice 6 výrobních závodů, tyto závody se nacházejí 

v těchto městech: Adršpach, Brandýs nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Jičín, Otrokovice a Trutnov. 

V České republice se nachází i jedno vývojové centrum v Ostravě. 
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5 Popis pracovního zařazení studenta 

5.1 Zadání: 

Název zadání od společnosti Continental byl: „Simulátor elektrických pulzů na napájecím 

vedení automobilových senzorů“.  

V popisu práce byl zahrnut cíl, jehož obsahem byl návrh programu ve vývojovém prostředí 

LabVIEW od společnosti National Instruments, který by spolu s DAQ kartou a zesilovačem AE Techron 

7224 umožnil generaci elektrických automobilových pulzů dle platných norem za účelem ověřování 

funkce vyvíjených automobilových senzorů během inženýrských testů. 

 

5.2 Popis pracoviště 

Odbornou praxi jsem vykonával ve vývojovém centru společnosti Continental v lokaci Ostrava 

Hrabová v oddělení vývoje elektroniky. Pracoval jsem na vývoji testovacího zařízení pro generování 

elektrických pulzů, které se používá pro testování imunity elektronických zařízení pro automobily. 

Testování probíhalo pomocí DAQ karty od společnosti National Instruments, výkonového zesilovače 

AE Techron 7224 a testovacího programu napsaném ve vývojovém prostředí LabVIEW společnosti 

National Instruments. 

 

 

Obr. 3 Pracoviště, kde probíhala praxe 

 

Při nástupu na pracoviště, první dny proběhly v duchu seznamování se s pracovištěm, to 

zahrnovalo školení bezpečnosti práce a pokyny pro práci v laboratořích. K vlastní práci jsem přistoupil 

po získání nezbytného SW/HW a provedení instalace vývojového prostředí LabVIEW 2012 SP1 od 

společnosti National Instruments.  
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Během mého pracovního působení ve firmě Continental Corporation mi bylo umožněno 

pracovat s velice špičkovými přístroji, které jsou na vrcholu současného trhu. Měl jsem tu možnost 

pracovat s takovými přístroji, jako byl čtyř-kanálový Osciloskop RTE 1024 od německé firmy 

Rohde&Schwarz. Tento osciloskop mi velice pomohl a usnadnil práci při hledání chyb a časových 

posunů generovaných napěťových stavů. Jedná se o běžný počítač s plnohodnotným operačním 

systémem Windows 7 Embedded edition od společnosti Microsoft a integrovaným velice kvalitním 

zesilovačem spolu s A/D převodníkem. Přidaná hodnota tohoto řešení je právě skryta v integraci 

plnohodnotného operačního systému, díky kterému není problém přidat tomuto osciloskopu jakoukoliv 

funkci pouhým nahráním obslužného programu. 

Důvod použití tohoto zařízení byla schopnost samplování rychlostí 2 GS/s a vyšší, po dobu 

delší, než je jedna minuta. U běžného osciloskopu vlivem omezené paměti je samplování silně závislé 

na časovce. Není tedy možné na těchto přístrojích změřit rozdíl času mezi dvěma velice krátkými pulzy 

trvající v řádech jednotek mikrosekund a v časovém rozmezí sekund. 

Po většinu času jsem, ale používal čtyř-kanálový osciloskop rovněž od firmy Rohde&Schwarz, 

a to model HMO2024. Tento model mi plně dostačoval k měření jednotlivých tvarů pulzů a spolu s 

aktivní diferenciální napěťovou sondou PINTECH N103B bylo možné měřit galvanicky odděleně 

vysokonapěťové pulzy dosahující úrovně ±200 V. 

 

5.3 Seznam úkolů s vyjádřením jejich časové náročnosti 

Mou hlavní činností ve společnosti Continental, byl vývoj a realizace zařízení na testovací pulzy 

pro automobilní průmysl. Jednalo se o velice komplexní úkol, který bylo nutné rozdělit do menších 

celků a tím zaručit, že se danou problematiku podaří zrealizovat v daný čas. Plánovaný seznam úkolů 

byl následovný: 

• Teoretická příprava, specifikace požadavků 

• Návrh architektury 

• Průběžná prezentace návrhu 

• Implementace požadavků 

• Ověření funkčnosti 

• Dokumentace projektu 

• Závěrečná prezentace výsledků a případné zaškolení personálu 
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V níže uvedené tabulce, je znázorněn harmonogram daných jednotlivých celků a jejich časová 

náročnost.  

 

Tab. 1 Seznam dílčích úkolů a časová náročnost 

Úkol: Časová náročnost: (dny) 

Seznámení s pracovištěm 1 

Studium specifikace problematiky 2 

Analýza zadaných úkolů a požadavků 2 

Hledání možného technického řešení 5 

Programování kódu 25 

Optimalizace kódu, oprava chyb 5 

Psaní Bakalářské práce 10 

 

5.4 Důvod návrhu daného zařízení ve společnosti Continental 

Navrhované zařízení pro společnost Continental se vyvíjí z důvodu nutnosti simulace 

napěťových stavů, které jsou definované normou ISO 7637-2 a rovněž výrobcem automobilů. Z normy 

je patrné, že v automobilu mohou nastat velice kritické stavy, kdy napětí může dosahovat krátkodobě 

extrémních hodnot -600 V až +300 V z důvodu indukčnosti, běhu alternátoru bez akumulátoru nebo 

vlivem spínacích procesů v automobilu. Kromě tohoto extrému se v napájecí soustavě může objevit 

dlouhodobý pokles napětí z důvodu startování. Tento pokles může dosáhnout z nominálních 12 V na 

5 V nebo z 24 V na 8 V. Senzor musí tyto extrémní podmínky zvládnout a v optimálním případě 

fungovat.  

Hlavním důvodem návrhu zařízení tohoto typu je možnost flexibility a automatizace během 

vývoje. U komerčních zařízení, jsou limity v možnosti nastavení výstupu. Většinou dovolují pracovat 

jen v rozsahu výše citované normy, která ne vždy může být v souladu s požadavky zákazníků 

společnosti Continental, tedy výrobců automobilů. Otevřenost dané platformy umožňuje generování 

libovolného signálu v limitech zařízení a tím se přiblížit daným specifikacím, případně mít možnost je 

překročit. Kromě tohoto důležitého aspektu, další nespornou výhodou je možnost automatizace a tím 

spojená efektivita a úspora nákladů při vývoji. 

 Automatizace umožní nadefinovaní libovolné série pulzů a možnost testování bez přítomnosti 

pracovníka. Po ukončení pracovní směny se vyvíjený senzor připojí k zařízení, provede se nezbytné 

nastavení a na druhý den budou známy výsledky. Přístroj v ideálním případě vyhodnotí, v jakém 

okamžiku došlo k poruše na senzoru a celou charakteristiku převede do přehledného záznamu.  
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6 Napájecí soustava 

V první řadě je nutné si specifikovat důvody, které vedou k tvorbě těchto napěťových stavů 

neboli pulzů v napájecí soustavě automobilu a z jakých komponent se daná napájecí soustava skládá. 

Elektrickou soustavu lze rozdělit podle druhu napájecího proudu na stejnosměrnou a střídavou soustavu. 

Stejnosměrná napájecí soustava se v současné době stala nejrozšířenější, hlavně kvůli stejnosměrným 

akumulátorům. Střídává napájecí soustava se používá tam, kde není potřeba mít akumulátor, vyskytuje 

se hlavně u jednostopých vozidel. [4] 

Dalším kritériem je počet použitých vodičů. Je totiž možné využít vodivost karoserie a tím 

zredukovat počet vodičů na jeden. Rozlišujeme proto soustavu jednovodičovou a dvojvodičovou. 

Výhoda jednovodičové soustavy je hlavně v úspoře nákladů a váhy, proto je to dnes nejrozšířenější 

řešení. Využívá se většinou měděný vodič napájecího napětí a kovová kostra automobilu jako zemnící 

vodič. Nevýhodou může být nedokonalé spojení jednotlivých komponent karoserie automobilu, což 

vede k úbytkům napětí na daných spojích. Další nevýhodou je vyšší pravděpodobnost zkratu z důvodu 

uvolnění vodiče a velké pravděpodobnosti kontaktu s kostrou. Toto u dvojvodičové soustavy nehrozí je 

totiž nutné, aby se oba vodiče různého potenciálu poškodily na stejném místě. [4] 

Posledním hlavním parametrem v napájecí soustavě automobilu jsou napěťové úrovně. 

V současné době rozlišujeme dva hlavní systémy 12V a 24V. První systém 12V se využívá hlavně 

v malých osobních automobilech. V případě užitkových automobilů nad 10 tun se využívá již 24V 

systém, vzhledech k větším výkonovým přenosům. U vyššího napětí je totiž možné přenést vyšší výkon 

při stejném průřezu vodiče z důvodu, že ztráty na vodiči jsou přímo úměrné proudu jim protékajícím. 

V níže uvedené tabulce jsou normou ISO 7637-2 definované jednotlivé klidové úrovně napětí UB pro 

baterii při vypnutém motoru a UA pro napětí s nastartovaným motorem a fungujícím alternátorem. [4]. 

 

Tab. 2 Napěťové úrovně v klidovém stavu [5] 

Napájecí napětí 12V systém 24V systém 

UA (V) 13,5 ± 0,5 27 ± 1 

UB (V) 12 ± 0,2 24 ± 0,4 
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6.1 Komponenty napájecí soustavy 

 

Obr. 4 Schéma napájecí soustavy automobilu. [4] 

 

Hlavní součástí každého automobilu je alternátor. Jedná se o zařízení, které po nastartování 

motoru přemění rotační mechanickou energie na energii elektrickou do napájecí soustavy v automobilu. 

Alternátor je třífázový generátor střídavého proudu, který po usměrnění v první řadě nabíjí akumulátor 

automobilu a dodává elektrickou energii do napájecí soustavy. Důvody použití alternátoru jako zdroje 

elektrické energie je menší náchylnost synchronního stroje na výkyvy otáček a změně napětí na 

výstupních svorkách. Výstupní napěťové úrovně jsou dále regulovány regulátorem napětí na hodnotu 

většinou kolem 13 V - 13,5 V. V dnešní době je regulátor řízen elektronicky pomocí integrovaného 

obvodu, který řídí spínaní kartáčů na kroužcích rotoru a mění proud buzení cívky rotoru pro zachování 

konstantního napětí na výstupních svorkách. Výsledné výstupní napětí je potřeba nakonec usměrnit, 

v dnešní době nejčastěji pomocí diodového můstku. [6] 

Za alternátorem se nachází akumulátor. Dnes se jako nejrozšířeněji akumulátor používá typ s 

olověnými články. Tyto články mají elektrody na bázi olova a jako elektrolyt se používá kyselina sírová. 

Hlavní výhodou těchto akumulátorů je schopnost dodávat vysoké proudové špičky, a to ve spojení 

s nízkou cenou. To je důvodem, proč je tento akumulátor výrobci instalován do automobilů. Samotný 

olověný článek má nominální hodnotu napětí 2 V, proto je nutné použít šest článků do sériového 

zapojení akumulátoru pro standardní napájecí hodnotu 12 V u osobního vozu. [6] 

Startér je stejnosměrný komutátorový motor napájený z akumulátoru, který má za cíl svým 

rotačním pohybem roztočit klikový hřídel motoru pro počáteční točivý moment, který je potřeba k 

uvedení motoru do provozu. Jelikož pístový motor postrádá schopnost vytvoření rotačního pohybu 

z klidového stavu. Startér je s pístovým motorem spojen pomocí takzvaného pastorku, jedná se o 

zařízení, které se v době startování vysune a předá potřebný točivý moment motoru. Po nastartování se 

opět zasune. [6] [7] 

Kromě těchto hlavních komponent, je dnes v každém autě nespočet různých spotřebičů. Od 

světel, přes různé motory a servomotory až po řídící jednotky a senzory. [4] [7] [8]  
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7 Definice napěťových stavů v automobilu 

7.1 Specifikace normy ISO 7637-2:2004 a ISO 7637-2:2011 

Tato norma se vztahuje a specifikuje zkušební metody a postupy k zajištění kompatibility a 

ochrany elektrických zařízení před přechodovými ději. Norma specifikuje tvar a čas jednotlivých 

impulzů pro 12V nebo 24V napájecí systém v osobním nebo užitkovém voze. Obsahem zkušebního 

testu je vnucení a měření přechodového děje pro všechna silniční vozidla nezávisle na instalovaném 

pohonném systému (zážehový, vznětový nebo elektrický motor). [5] [9] 

Tyto testy měří přechodové rušení na napájecím vedení a imunitu koncových zařízení před 

účinky přechodových jevů. Tyto testy jsou taky označovány jako „zátěžové testy“ a jsou prováděny 

v laboratořích. Použití zátěžových zkušebních metod vyžaduje použití umělé sítě, aby poskytované 

výsledky byly srovnatelné nezávisle mezi laboratořemi. Zkušební testovací pulzy se mohou provádět 

pomocí speciálního generátoru testovacích pulzů. Tento přístroj nemusí zahrnovat všechny impulzy, 

které se mohou objevit ve vozidle. Většinou se testují jen typické pulzy uvedené níže, ve zvláštních 

případech může být nutné použít dodatečné testovací impulzy. [5] [9] 

Testy probíhají za normální pokojové teploty, tedy (23 ± 5) °C, pokud není specifikované jinak 

zákazníkem. Napájecí napětí testovacího zařízení v normálním klidovém stavu by mělo odpovídat 

podmínkám ve vozidle. Níže uvedená tabulka popisuje stavy, které v této napájecí soustavě mohou za 

klidového stavu nastat. Ve vozidlech jsou dvě napěťové roviny a to UA, tedy napětí na alternátoru při 

chodu a UB napětí na akumulátoru neboli baterii. Parametry těchto napětí přikládám v tabulce uvedené 

níže. [5] [9] 

 

Tab. 3 Tabulka parametru napájecí soustavy, při normálním stavu [5] [9] 

Testovací napětí 12 V systém 24 V systém 

UA 13,5 ± 0,5 27 ± 1 

UB 12 ± 0,2 24 ± 0,4 

 

Vzhledem k tomu, že u aktualizované verze druhé části normy ISO 7637-2 z roku 2011, jsou 

specifikovány jen pulzy 1, 2a, 2b, 3a a 3b, byly v této práci použity podklady pro definování pulzů číslo 

4, 5a a 5b ze starší verze normy z roku 2004. 
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7.2 Testovací pulz 1 

Pulz 1 je prvním případem napěťového pulzu, jedná se o přechodový děj v důsledku odpojování 

induktivní zátěže od zdroje. Z teorie obvodů je známé, že se induktor chová jako zdroj proudu. Ideální 

zdroj proudu dokáže teoreticky při stavu naprázdno dodávat nekonečně velký proud, je to tedy opak 

ideálního zdroje napětí, který dodává nekonečně velký proud ve stavu na krátko. Z této povahy v cívce 

dochází ke stavu, kdy si cívka snaží udržet protékající proud na stejné úrovni, jako byl před rozpojením 

obvodu. Aby tato podmínka mohla být splněna, vede rozpojení obvodu logicky podle Ohmova zákona 

ke zvýšení napětí. Toto napětí může podle níže přiložené tabulky dosahovat úrovně až -600 V za čas v 

řádech jednotek mikrosekund. [5] [10] 

 

 

Obr. 5 Testovací pulz 1 [5] 

 

Tab. 4 Parametry pro testovací pulz 1 [5] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US -75 V až -150 V -300 V až -600 V 

Ri 10 Ω 50 Ω 

td 2 ms 1 ms 

tr (1 0 -0,5) µs (3 0 – 1,5) µs 

t1
a ≥ 0,5 s 

t2 200 ms 

t3
b <100 ms 

 

Jak je vidět z níže uvedeného obrázku, paralelně zapojená cívka se po odpojení zdroje přestane 

chovat jako spotřebič a začne se chovat jako proudový zdroj. Vzhledem k snaze cívky si udržet velikost 

a směr proudu vede tato změna k přepólování směru napětí, aby algebraický součet napětí ve smyčce 

mohl být roven nule, jinými slovy musí být zachována platnost druhého Kirchhoffova zákona. [10] 
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Obr. 6 Schéma zapojení, polarita napětí a směr proudu. 

 

7.3 Testovací pulz 2a a 2b 

Pulz 2a popisuje přechodový děj, na základě náhlého odpojení výkonové zátěže odebírající 

velký proud a indukčního charakteru vedení. Při odpojení zátěže, není možná skoková změna napětí 

vzhledem k indukčnosti vedení, které se chová jako cívka. To vede k nalezení alternativní cesty pro 

proud, vzhledem k vyšší impedanci dané cesty rovněž stoupá napětí. Tvar a velikost průběhu zachycuje 

níže uvedený obrázek a tabulka. [10] 

 

 

Obr. 7 Schéma zapojení DUT (testovací zařízení), polarita napětí a směr proudu pro pulz 2a 
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Obr. 8 Testovací pulz 2a [5] 

 

Tab. 5 Parametry pro testovací pulz 2a [5] 

Parametry: 12 V a 24 V systém 

US +37 V až +112 V 

Ri 2 Ω 

td 0,05 ms 

tr (1 0 -0,5) µs 

t1
a 0,2 s až 5 s 

 

Pulz 2b zachycuje situaci vypnutí spalovacího motoru, kde alternátor vlivem poklesu otáček 

přestane dodávat elektrickou energii do napájecí soustavy. Vlivem setrvačnosti rotace stejnosměrných 

motorů dojde ke generování napětí po vypnutí zapalování. Ze spotřebiče se stane zdroj napětí. Mezi 

stejnosměrné motory v napájecí soustavě automobilu můžeme zařadit například ventilátor klimatizace 

nebo chladiče. [5] 

 

 

Obr. 9 Testovací pulz 2b [5] 
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Tab. 6 Parametry pro testovací pulz 2b [5] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US 10 V 20 V 

Ri 0 Ω až 0,05 Ω 

Td 0,2 až 2 s 

t12 1ms ± 0,5 ms 

Tr 1ms ± 0,5 ms 

t6 1ms ± 0,5 ms 

 

7.4 Testovací pulz 3a a 3b 

Vznik těchto pulzů je způsoben mechanickými spínacími procesy vlivem kapacity a indukčnosti 

na napájecím vedení soustavy automobilu. [5] 

 

 

Obr. 10 Testovací pulz 3a [5] 
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Tab. 7 Parametry pro testovací pulz 3a [5] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US -112 V až -220 V -150 V až -300 V 

Ri 50 Ω 

td 150 ns ± 45 ns 

tr 5 ns ± 1,5 ns 

t1 100 µs 

t4 10 ms 

t5 90 ms 

 

 

Obr. 11 Testovací pulz 3b [5] 

 

Tab. 8 Parametry pro testovací pulz 3b [5] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US +75 V až +150 V +150 V až 300 V 

Ri 50 Ω 

td 150 ns ± 45 ns 

tr 5 ns ± 1,5 ns 

t1 100 µs 

t4 10 ms 

t5 90 ms 
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7.5 Testovací pulz 4 

Pulz číslo 4 se snaží simulovat pokles napětí v napájecí soustavě v důsledku sepnutí startéru při 

startování, z charakteristiky pulzu je patrné, že v prvních okamžicích může napětí klesnout až na úroveň 

5 V u 12V systému, vlivem vysokého proudu na cívkách startéru, v systému následně dojde k roztočení 

alternátoru a pokles napětí se zmírní. V níže uvedeném nákresu pulzu, lze vypozorovat, že šlo patrně o 

nepodařené startování, vzhledem k tomu, že se napětí vrátilo na úroveň UB, tedy napětí baterie. [9] 

 

 

Obr. 12 Testovací pulz 4 [9] 

 

Tab. 9 Parametry pro testovací pulz 4 [9] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US -6 V až -7 V -12 V až -16 V 

Ua -2,5 V až -6 V s |Ua|≤|Us| -5 V až -12 V s |Ua|≤|Us| 

Ri 0 Ω až 0,02 Ω 

t7 10 ms až 40 ms 50 ms až 100 ms 

t8 ≤ 50 ms 

t9 0,5 s až 20 s 

t10 5 ms 10 ms 

t11 5 ms až 100 ms 10 ms až 100 ms 
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7.6 Testovací pulz 5a a 5b 

Pulz číslo 5, je simulací odpojení akumulátoru od alternátoru. Akumulátor v napájecí soustavě 

auta funguje jako velký kapacitor, který pohlcuje napěťové špičky v důsledku funkce regulace na 

alternátoru. Alternátor ke svoji regulaci napětí funguje na principu spínání budící cívky rotoru 

alternátoru. Kdy při překročení určité meze napětí je buzení odpojeno, a naopak při poklesu zapnuto. 

Vlivem tohoto procesu vznikají na alternátoru vysokonapěťové skoky, které jsou v normálním stavu 

zachyceny akumulátorem. [9] 

 

Tab. 10 Parametry pro testovací pulz 5a [9] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US 65 V až 87 V 123 V až 174 V 

Ri 0,5 Ω až 4 Ω 1 Ω až 8 Ω 

td 40 ms až 400 ms 100 ms až 350 ms 

tr 10 (0–5) ms 

 

Z výše uvedené charakteristiky, že se jedná o tvrdé napěťové špičky. Proto výrobci alternátorů, 

pro potlačení těchto špiček používají paralelně zapojenou výkonovou zenerovu diodu. 

 

Tab. 11 Parametry pro testovací pulz 5b [9] 

Parametry: 12 V systém 24 V systém 

US 65 V až 87 V 123 V až 174 V 

US* Specifikováno zákazníkem 

td Stejné jako nepotlačená hodnota 

 

 

Obr. 13 Testovací pulz 5a a 5b [9] 

 

a) Nepotlačená verze (pulz 5a) 

b) Potlačená verze (pulz 5b)  
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8  Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

Celé řešení je postavené na HW zařízení, které společnost Continental již vlastní a díky tomuto 

řešení nebylo nutné vynakládat další finanční prostředky pro nákup nového HW zařízení. 

Řešení je postaveno na konceptu virtuální instrumentace, u které veškerou řídící část zajišťuje 

běžný osobní počítač, který má nainstalován program pro obsluhu periferii, tedy DAQ karty a zároveň 

funguje jako grafický terminál pro komunikaci s uživatelem. 

 

8.1 Porovnání požadavků s možnostmi realizace 

V první řadě bylo nutné analyzovat požadavky normy ISO 7637-2 a možnosti soustavy 

zesilovače s DAQ kartou. Tato činnost zahrnovala vypsání kritických částí jednotlivých pulzů. Při 

studování těchto specifikací nastaly tyto otázky: 

• Jaká je maximální a minimální amplituda daného pulzu? 

• Za jakou dobu přeběhu z jednotlivých napěťových hladin se musí daný pulz vykonat. 

• Je možné realizovat všechny pulzy na daném hardware? 

Druhým krokem bylo porovnat požadavky s možnostmi DAQ karty USB 6259 OEM a 

zesilovače AE Techron 7224. Jednotlivá omezení a způsob realizace bude shrnuto v následujících 

kapitolách. 

 

8.2 Omezení vůči normě 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že generování pulzů není možné v celém rozsahu normy ISO 

7637-2, z tohoto důvodu byly nutné kompromisy. Pro pulz jedna se kompromis týká pouze 24V 

varianty, kde není možné dosáhnout hodnot -300 V až -600 V, generování tohoto pulzu je proto vlivem 

maximální a minimálního napětí oříznuto na hranici -200 V. U pulzu číslo 3a a 3b, je to kromě již 

zmíněného napěťového omezení, rovněž problém v časování. Kdy časy v řádech nanosekund, není 

možné realizovat vzhledem k rychlosti přeběhu zesilovače, které činí 75 V za sekundu. 

 

Tab. 12 Požadavky na pulzy dle specifikace ISO 7637-2 (kritické, neproveditelné testovací pulzy jsou 

označený šedou barvou) [5] [9] 

 TP1 TP2a TP2b TP3a TP3b TP4 TP5a TP5b 

US12 

(V) 

-75 až -

150 

+37 až 

+112 
+10 

-112 až -

220 

+75 až 

+150 
-6 až -7 

+65 až 

+87 

+65 až 

+87 

US24 

(V) 

-300 až -

600 

+37 až 

+112 
+20 

-150 až -

300 

+150 až 

+300 
-12 až -16 

+123 až 

+174 

+123 až 

+174 

tr 1 µs 1 µs 1 ms 5 ns 5 ns 5 ms 10 ms 10 ms 
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8.3 Hardwarový řetězec generovaného signálu 

Veškerý výpočet a charakteristika pulzu je tvořena pomocí výpočetního výkonu personálního 

počítače, na kterém běží aplikace napsaná ve vývojovém prostředí LabVIEW od společnosti National 

Instruments. Samotné aplikaci se budu věnovat v pozdějších kapitolách této práce. 

Základem celého řešení je karta USB 6259 OEM od společnosti National Instruments, která je 

svými parametry naprosto dostačující. Používaná karta obsahuje 32 analogových vstupů v 16 bit 

rozlišení, 4 analogové výstupy rovněž v 16 bit rozlišením a 48 vstupně-výstupních číslicových portů 

s dvěma čítači. Karta je schopná generovat signály rychlostí až 2,8 MS/s v rozsahu od -10 V do +10 V 

v již zmíněném 16 bit rozlišení. V programu využívám vzorkování 1 MS/s, což odpovídá vzorku každou 

1 µs, vyšší vzorkovací frekvence již nemá smysl z důvodu omezení na straně zesilovače. [11] 

 

 

Obr. 14 Řídící karta NI USB 6259 OEM [11] 

 

Za DAQ kartou se nachází zesilovač AE Techron 7224, na tomto zesilovači bylo upraveno 

zesílení z proměnné hodnoty na fixní dvacetinásobek. Dokáže proto vstupní napětí z výstupu karty o 

hodnotě ±10 V zesílit na hodnotu ±200 V s rychlostí přeběhu 75 V za mikrosekundu. Podle specifikace 

výrobce dokáže pracovat ve frekvenčním rozsahu od DC složky až po 300 kHz. Spojení mezi kartou a 

zesilovačem je zajištěno koaxiálním kabelem, pro co možná největší zamezení zkreslení, vlivem 

indukování šumu na signálním vedení. [12] 

 

 

Obr. 15 Zesilovač AE Techron 7224 [12] 
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Testované zařízení je následně skrz volitelný externí odpor, který simuluje vnitřní odpor zařízení 

připojeno svorkami přímo k zesilovači. Blokové schéma řetězce pro generování pulzu je zobrazeno níže. 

 

PC

s LabView 

D/A

převodník
NI USB 6259 OEM

Zesilovač
AE Techron 7224

Testované 

zařízení
(senzor)

±10 V ±200 V

 

Obr. 16 Blokové schéma zapojení. 
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9 Softwarová část – LabVIEW 

Cílem bakalářské praxe bylo navrhnout program, který umožní simulování elektrických pulzů 

na napájecím vedení automobilových senzorů. V požadovaném programu bylo navrženo grafické 

uživatelské prostředí, kde uživatel bude mít možnost jednoduše vybrat požadovaný pulz a nastavit dané 

parametry z rozsahu, který je v souladu normy ISO 7637-2. Kromě této možnosti, program umožňuje i 

generování specifických pulzů, které je možné nastavit pomocí CSV souboru nebo přímo zadáním 

hodnot do tabulky. Poslední možností je generování harmonického rušení na napájecím vedení 

automobilu. 

Důvod výběru vývojové platformy LabVIEW byl hlavně ten, že tento software vyrábí stejná 

společnost jako DAQ kartu s D/A převodníkem, tedy National Instruments a ve firmě Continental je to 

zavedený standard. LabVIEW je integrované vývojové prostředí určené speciálně pro inženýry, vědce 

a elektrotechniky v oblasti řízení a měření. Celé programovací prostředí je založené na platformě 

grafického programovacího jazyka, který má za cíl zjednodušit programování lidem pouhým 

propojováním funkčních bloků, bez znalosti jazykové syntaxe, jako v klasických řádkových 

programovacích jazycích. [13] 

 

9.1 Čelní panel aplikace 

Čelní panel aplikace je možné z funkčního a uživatelského hlediska rozdělit na část informační 

a na část konfigurační. V pravé části se nachází blok, ve kterém se provádí veškeré úkony nastavení 

charakteristiky pulzu, nahoře můžeme nalézt jednotlivé záložky na výběr druhu pulzu, z pohledu 

LabVIEW se jedná o „Tab Control“. Po výběru pulzů je možné v tomto bloku nastavit další parametry 

pulzu. Kromě nastavení pulzu v aplikaci je možné nastavit zařízení a výstupní porty připojené DAQ 

karty. Toto nastavení se nachází v dalším „Tab Control“ vpravo dole.  

V informačním panelu je kromě grafického ztvárnění pulzu, vidět doba trvání pulzu a celková 

doba s datem a časem, kdy dojde k ukončení testování. V procesu kontroly je možné si přepnout graf na 

vykreslení celé periody pulzu i s konstantními složkami, nebo pouze dynamickou část pro přesnější 

nastavení daného pulzu. 

Po nastavení a zkontrolování charakteristiky pulzu se pomocí tlačítka START přejde do 

testovacího módu, které je možné zastavit pomocí tlačítka STOP, které je pod klávesou F4. Uživatel je 

ve výchozím stavu limitován zadáním hodnoty mimo rozsah pulzu, tuto funkci je ale pro případnou 

modularitu systému možné vypnout. 
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Obr. 17 Čelní panel aplikace. (Plná velikost je obsažena v Příloze II) 

 

9.2 Nastavení parametrů a tvaru pulzu: 

Program se skládá ze dvou částí (smyček) typu WHILE, jedna smyčka se stará o obsluhu 

uživatelského panelu, v téhle smyčce se nachází Stavově řízená struktura neboli Event Structure. Ve 

struktuře probíhá sběr uživatelem zadaných informací, vzhledem k tomu, že se časové konstanty 

nezadávají v základních jednotkách ale pro uživatele přehledných SI násobcích, je nutné prvně vstupy 

převést do základní jednotky. Po převodu následuje ověření, zda jsou zadané parametry v rozsahu. Tuto 

činnost zajišťuje SubVI pod jménem „TIME Function“ a „In range?“. 

Následně proběhne výpočet a předaní pole dat do druhé smyčky, kde probíhá vykreslení a po 

stisku tlačítka generování signálu.   
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Obr. 18 Předání parametrů vstupu s ošetřením rozsahu a následné vygenerování pole charakteristiky 

pulzu. (Plná velikost je obsažena v Příloze III) 

 

V níže uvedeném blokovém diagramu, je znázorněn algoritmus pro vstupní část programu. Je 

patrné, pokud je vstupní hodnota mimo rozsah a je zapnuta kontrola, algoritmus vrátí maximální možnou 

nebo minimálně možnou hodnotu, podle způsobu překročení. Následně je hodnota předána funkci na 

vykreslení charakteristiky pulzu do pole a hodnota je rovněž zobrazena na čelním panelu aplikace. 

 

V rozsahu?

Nastavení nejbliží 
hodnoty v rozsahu

Zapnutí 
kontroly 
rozsahu

Zadání 
parametrů
tvaru pulzu

Přepočet 
parametrů

VýstupAno Ano

Ne

Ne

 

Obr. 19 Blokový diagram nastavení pulzu a ošetření vstupu 

 

9.3 Ošetření zadaných parametrů uživatelských vstupů 

Jelikož v rámci specifikace jsou přesně určené rozsahy pro jednotlivé parametry, bylo potřeba 

ošetřit vstupy pomocí funkce, která dovolí nastavení pouze správného parametru. Vzhledem k tomu, že 

v LabVIEW byla absence jednoduchého řešení, které by bylo implementované přímo ve vývojovém 

prostředí. To mě vedlo k potřebě naprogramování vlastního řešení. Funkce na ošetření by měla zvládat 

tyto úkony, detekci rozsahu vstupu a vrácení na výstupu maximální nebo minimální hodnoty z rozsahu 

pří překročení vstupních kritérii. Jednoduché zadání kritérii pro rozsah a možná snadná úprava a 

poslední možností byla možnost vypnutí omezení na vstupu, ale při zachování detekce a signalizace. 
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Řešení bylo následující, parametry pro omezení vstupu se předávají pomocí textového řetězce, 

který je v následujícím formátu: 

• ==hodnota; formát parametru pro definování jedné hodnoty 

• >=hodnota; formát pro interval větší nebo rovno 

• <=hodnota; formát pro menší nebo rovno 

• <<hodnota; formát pro menší 

• >>hodnota; formát pro větší 

Následující parametry je možné i skládat pro určité intervaly. Stačí zachovat syntaxi a rozdělit 

dva parametry středníkem, například: >=-150;<=-75; pro interval od -150 do -75 včetně. 

V rámci SubVI se nachází „stříhaní“ těchto textových řetězců na menší celky podle klíčových 

znaků, které jsou =,> a <. Podle kombinace těchto znaků program vyhodnotí operaci, kterou má provést 

a převede vloženou hodnotu z textového řetězce na datový typ s plovoucí desetinou čárkou (double).  

 

 

Obr. 20 Převod a zpracování parametru pro omezení vstupu. (Plná velikost je obsažena v Příloze IV) 

 

Proces probíhá následovně, vstupní textový řetězec (neboli string) je na vstupu pomocí interní 

funkce „Match Pattern“, rozdělen na část s hodnotou a typem požadavku. Přes detekci prázdných stringů 

a kombinací jednotlivých detekcí, je skrz následný převod na číslo a CASE výsledný algoritmus 

zpracován. 

 

9.4 Vykreslení pulzu 

Algoritmizace vykreslení pulzů je u všech pulzů obdobná a je následovná, po nastavení 

parametru v konkrétním SubVI pro daný pulz dojde pomocí několika smyček k naplnění pole 
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hodnotami, které odpovídají dynamickým hodnotám v pulzu. Tedy jedná se o část pulzu bez 

konstantního čekání na napájecím napětí na začátku a na konci s nulovým napětím. 

 

 

Obr. 21 Ukázka části kódu pro vykreslení charakteristiky pulzu do pole. (Plná velikost je obsažena v 

Příloze V) 

 

Jednotlivé smyčky obstarávají plnění pole po stanovenou dobu, která je určena z následujícího 

vztahu: 𝑁 =
𝑡

𝑑𝑡
, kde N je počet kroků ve smyčce, t doba pro stanovený úsek pulzu a dt doba mezi 

jednotlivými vzorky. Pokud zachováme stejnou dobu vzorkování i pro vykreslení, zaručíme tím časově 

přesné vykreslení jednotlivých pulzů. 

 

9.5 Generování pulzů 

Tato část kódu, prošla velice náročným třístupňovým vývojem.  

První koncept se zabýval ideálním řešením problematiky, aby bylo možné zaslání celého pulzu 

do DAQ karty, tato koncepce se později ukázala jako neprůchozí u delších pulzů, vlivem omezené FIFO 

paměti. Ve které jednotlivé pulzy byly generovány samostatně v rámci smyčky WHILE. Tento koncept 

měl dopad na přesné časování, vlivem nahrávání nových vzorků v každé interakci smyčky WHILE, 

v době generování signálu docházelo ke zpoždění mezi jednotlivými pulzy. 

V druhém konceptu bylo využito zajímavého chování DAQ karty, kdy karta po skončení 

vykreslování zůstane na napěťové úrovni posledního vzorku. Pokud se podíváme na většinu pulzů, tak 

jen malá část pulzu je dynamická. Proto bylo možné, pulz rozdělit na dvě nebo tři části. A to konstantní 

část napájecího napětí a dynamickou část charakteristiky pulzu, a případně na koncovou konstantní část 

o hodnotě 0 V. 

Postup generování je následovný, ve smyčce WHILE se průběžně střídá vykreslování 

konstantních a dynamických částí pulzu, které v součtu dávají na výstupu charakteristiku pulzu. Zatímco 

se generuje první část pulzu, do DAQ karty se už posílají vzorky nového pulzu, pro zachování co možná 

nejmenšího zpoždění mezi vzorky, tento přístup je prakticky bez omezení délky pulzu. Omezení je 

pouze v dynamické části, která se musí vlézt do bufferu a zpožděním mezi jednotlivými vzorky, které 

bylo možné stlačit na 2 ms. Tato prodleva, je pro krátké pulzy příliš dlouhá a bylo nutné hledat třetí 

způsob vykreslování pulzu. 
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Obr. 22 Blokové schéma časování mezi vzorky u druhého konceptu 

 

Ve třetím způsobu je využito takzvaného double bufferingu, jedná se o metodu, kdy je použito 

dvou vyrovnávacích pamětí pro zachování celistvosti dat, tak aby karta měla neustálý přísun dat. Princip 

funkce je následovný, celé pole je uložené v bufferu počítače, který následně skrz rychlé médium (USB), 

plní postupně první část (Sektor A) interního bufferu na kartě, zatímco je druhá část kartou čtena. 

Jakmile DAQ karta dokončí čtení (Sektor B), přepne se na čtení první části paměti (Sektor A) a počítač 

může začít plnit druhý sektor B. V níže přiloženém diagramu je celá situace zakreslena. 

 

FIFO

Sektor A

Sektor B

DAQ board

Zpracování

dat

PC

FIFO

USB

  

Obr. 23 Princip přepínaní pamětí v double bufferingu 

 

Tímto způsobem je možné zajistit kontinuální vykreslování pulzu, bez přerušení do velikosti 

2 MS, to činí při vzorkování 1 MS/s možnou délku pulzu 2 s. 

Ve finální verzi softwaru se využívá pouze druhé a třetí metody vykreslování. Způsob určení je 

následovný, pokud je pulz kratší než 2 sekundy je možné jeho kontinuální nahrání do DAQ karty a 

vykreslování probíhá nepřerušovaně. Jedná-li se o delší pulz, využívá se druhé funkce k rozdělení pulzu 

na dynamickou a konstantní část. Následné 2 ms zkreslení vlivem zpoždění mezi vzorky je vzhledem 

k délce pulzu skutečně zanedbatelné. 
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Obr. 24 Blokový diagram logiky metody vykreslení  
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10 Zhodnocení praxe 

10.1 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení 

Za největší přínos, který mi přinesla odborná praxe, bych označil možnost pracovat na 

bakalářské práci ve významné společnosti zabývající se výzkumem senzorů. Jako velké pozitivum 

hodnotím možnost pracovat na skutečně využitelném zařízení určené k inženýrským testům, které 

pomůže zefektivnit vývoj.  

Vyvinuté zařízení splňuje požadavky společnosti Continental a je plně funkční. 

Dále bych zmínil, zdokonalení mých znalostí anglického jazyka z důvodu přítomnosti 

zahraničních kolegů a možnosti s nimi komunikovat. Dalším zdrojem zlepšení mých jazykových 

schopností, bylo čerpání informací z anglicky psané literatury. 

 

10.2 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia 

uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

Během své odborné praxe, jsem se ve většině času věnoval programování simulátoru 

napěťových stavů. Tento simulátor vznikal ve vývojovém prostředí LabVIEW od společnosti National 

Instruments. Uplatnil jsem proto hlavně znalosti z předmětů Virtuální Instrumentace I a Virtuální 

Instrumentace II, kromě těchto znalostí jsem při programování vycházel z obecných vědomostí 

algoritmizace a objektově orientovaného programování, které jsem z větší míry získal zejména 

samostudiem. 

Kromě těchto programových zkušeností, jsem využil rovněž teoretické a praktické znalosti 

z oblasti elektroniky a teorie obvodů, které byly důležité z hlediska bezpečnosti zapojování jednotlivých 

komponent. 

 

10.3 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe 

V průběhu mého působení ve společnosti jsem se setkal s úkoly, s kterými jsem neměl příliš 

velké zkušenosti. Pro úspěšné zvládnutí zadaných úkolů, bylo pro mě nutné si danou problematiku 

nastudovat. Tato zkušenost mi pomohla se zdokonalit v programovací technice LabVIEW. Informace 

pro vývoj aplikace, jsem mimo konzultace s řadou zkušených kolegů čerpal z portálu od společnosti 

National Instruments. 

Mnou nabrané zkušenosti jsem následně uplatnil v předmětech Virtuální Instrumentace I a 

Virtuální Instrumentace II, kde vlivem pozdního načasování předmětu výuky vzhledem k začátku praxe, 

byly moje znalosti na mnohem vyšší úrovni. Nabrané programovací znalosti vidím jako přínos pro mou 

budoucí práci a pro další pokračování mého studia.  
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11 Závěr 

V této kapitole, bych rád shrnul mnou nabrané zkušenosti, které jsem během svého působení na 

praxi získal. Nejzásadnější pro mě byla skutečnost, že jsem mohl během mé praxe samostatně pracovat 

na zařízení, které je pro společnost skutečným přínosem a bude se aktivně používat. Simulátor 

elektrických pulzů bude sloužit k inženýrským testům, a oproti komerčním přístrojům přinese do 

společnosti flexibilitu s možností budoucí automatizace, to povede k zefektivnění vývoje senzorů ve 

společnosti. 

Během vývoje jsem pracoval se špičkovými přístroji a konzultoval s řadou zkušených 

odborníků společnosti Continental. Díky tomu jsem mohl získat velice důležité poznatky a znalosti, 

které uplatním nejen během svého studia, ale i při vývoji dalších zařízení.  

Z celkového pohledu musím hodnotit praxi, jednoznačně pozitivně. Bylo mi umožněno zapojit 

se do velmi komplexního projektu, během kterého jsem si postupně zlepšoval své programovací 

schopnosti a techniky v LabVIEW. Na konci praxe jsem se naučil programovat v LabVIEW zcela jiným 

komplexnějším způsobem, než tomu bylo před praxí. 
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