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Abstrakt 

Tato bakalářská práce byla vypracována formou odborné praxe ve firmě Continental 

Automotive Systems Czech Republic s. r. o. v oddělení Test Engineering. V jednotlivých 

kapitolách se práce zabývá popisem firmy a oddělení, ve kterém byla praxe vykonávána. Dále 

pak na úkoly řešené během praxe, postup řešení těchto úkolů, uplatněné znalosti a dovednosti, 

scházející znalosti a dovednosti a dosaţené výsledky v průběhu praxe. Tyto úkoly se týkají 

především vypracování nové metody měření polarity ELKO (Elektrolytycký kondenzátor), 

které by bylo moţno vyuţít k testování výrobků v sériové produkci. Také jsou v této práci 

popsány úkoly související se zprovozňováním nové linky pro testování řídících jednotek 

spalovacích motorů, případně úkolů spadajících do oblasti údrţby a správy jednotlivých 

zařízení, která jsou jiţ v provozu. K dodatečné práci patřila také údrţba a správa příslušných 

zařízení. 
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Abstract 

This bachelor thesis was done as individual professional practice in Continental Automotive 

Systems Czech Republic s. r. o. company in Test Engineering group. The first part describes the 

company and the Test Engineering department in which the practice was done. The main part 

describes tasks solved during the practice, knowledge and procedures used to solve them as well 

as the newly learned ones, and achieved results.  The major task was to find a new ELCO 

(Electrolytic capacitor) polarity checking method usable to test products in serial production and 

other tasks related to start of production and run in of a new combustion engine control unit 

testing line. Among the auxiliary work belonged regular equipment maintenance and control 

tasks. 
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1. ÚVOD 

Tato práce, která byla vypracována formou odborné praxe ve firmě Continental Automotive 

Systems Czech Republic s. r. o., je alternativou k bakalářským pracem, které jsou známy v 

současnosti. Umoţňuje studentovi nahlédnout do zákulisí firmy, kterou si vybral, a stát se 

součástí této firmy. Je mu tímto způsobem také umoţněno poznat novou skupinu lidí, která 

v této firmě pracuje, a naučit se od nich mnoho nových znalostí a dovedností, které tito lidé 

získali léty praxe, a ke kterým by se student během svého studia obtíţně dostával.  

Hlavním cílem je, aby student uplatnil své teoretické znalosti, kterých dosáhl během svého 

studia, v praxi, a aby také tyto znalosti rozšířil. Dále také, aby si osvojil nejen schopnost 

samostatně pracovat a řešit problémy vzniklé v průběhu své praxe, ale také schopnost 

spolupracovat ve větším kolektivu, a aby byl schopen přijímat a dále předávat získané 

informace, které jsou potřebné k řešení zadaných úkolů.  

Práce je rozčleněna do kapitol tak, aby bylo moţné udělat si obraz o tom, jaká práce byla 

vykonávána, a jaký měla přínos pro odborný růst firmy. V první kapitole se práce zabývá 

popisem firmy Continental Automotive Systems Czech Republic s. r. o., jejím pracovním 

chodem a pracovním zařazením studenta v daném oddělení. V dalších kapitolách se zaměřuje na 

seznámení s úkoly, které byly zadány, a se způsobem řešení těchto úkolů. Jednotlivé úkoly jsou 

zaměřeny především na oblast působnosti oddělení TE (Test engineering). V závěrečných 

kapitolách se zaměří na úspěšnost zvládnutí vypracování jednotlivých úkolů v průběhu 

vykonávané praxe. A poskytne jistý výhled do budoucna. 
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2. POPIS FIRMY A POPIS PRACOVNÍHO 

ZAŘAZENÍ 

2.1  Popis firmy  

Společnost Continental Corporation je nadnárodní podnik patřící mezi největší světové výrobce 

zaměřené na oblast automobilového průmyslu. Zaměřuje se především na oblasti výroby a 

designu pneumatik, podvozkových komponentů, brzdových systémů a vozidlové elektroniky.  

Odborná praxe byla vykonávána v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Který spadá pod 

skupinu Continental AG (Automotive group) od roku 2007 kdy byla původní mateřská 

společnost Siemens VDO Automotive AG koupena firmou Continental. Tento závod se zabývá 

výrobou automobilové elektroniky, jako jsou řídící jednotky určené pro benzínové a dieselové 

motory, elektroniky pro palubní přístroje a senzory. Dále také výrobou klíčů s různými 

dodatečnými funkcemi, jako je například dálkové ovládání, odemykání a zamykání vozu. Závod 

vyrábí elektroniku pro skupinu výrobců automobilů koncernu Volkswagen. Jsou to především 

výrobci Audi, Seat, Škoda a Volkswagen. Dále pak Ford Porsche Renault a Jaguar [1]. 

2.2  Popis oddělení 

Oddělení TE se zabývá vývojem testovacích zařízení pro řídící jednotky. Jedná o testery 

VENTURI případně PARAD, které jsou vybaveny zařízeními firmy Agilent Technologies, 

National Instruments a Hewlett Packard. Pracovníci v daném oddělení také konstruují samotné 

testery a zátěţové karty, které jsou určeny do těchto testerů. Zátěţové karty simulují jednotlivá 

zařízení umístěná v automobilu a jsou připojeny k řídící jednotce. Dále se oddělení TE zaměřuje 

na implementaci testů pomocí softwaru TestExec SL, TestStand/LabView a optimalizaci těchto 

testů. Optimalizace se provádějí z důvodu časové náročnosti prováděných testů, aby testování 

výrobku trvalo co nejkratší dobu. Tímto postupem se dosáhne zvýšení efektivnosti a 

produktivity výroby. Nedílnou součástí práce oddělení TE je také vývoj knihoven pro testovací 

software v jazycích C/C++ či .NET Framework a statistické vyhodnocování jiţ vykonaných 

testů, které umoţňuje určit, na jaké problémy je třeba se prioritně zaměřit v následujících 

úkolech, případně jaké aspekty jsou v rámci výzkumu zanedbatelné. Dále se oddělení TE 

zabývá samotným programováním procesoru řídící jednotky pomocí flashovacích zařízení [2].   
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3. ÚKOLY ZADANÉ V PRŮBĚHU PRAXE 

Úkoly, které byly během odborné praxe zadány a vypracovávány, lze shrnout do několika 

různých bloků: 

 Úkoly související s vypracováváním nové metody měření polarity ELKO. Samostudium 

teorie související s elektrolytickými kondenzátory a zesilovači. Vyhledávání informací 

v manuálech k měřicím přístrojům a seznámení se s jejich ovládáním. Dále také 

vyhledání informací v katalogových listech pouţitých součástek [3] [4] [5]. 

 Úkoly související se zprovozněním nové linky pro testování řídících jednotek. K tomuto 

bloku se váţí úkoly spojené s konstrukcí zátěţových karet, instalací hardwaru 

jednotlivých testovacích zařízení tak, aby splňovaly jednotlivé předpisy, konstrukcí 

přípravků určených pro připojení k MAC panelům, úpravou kontaktovacích hlav a 

návrhem rozmístění konektorů na zadním konektorovém panelu. Nákup dílů, které 

nebyly k dispozici ve firemním skladu, a bylo nutné je pouţít ke konstrukci zařízení.  

 Úkoly související s údrţbou a správou testovacích zařízení, zde patří zejména tvorba 

záloh dat umístěných na pevných discích a údrţba testovacích a programovacích 

zařízení, a nastudování výrobních předpisů z pokynů pro údrţbu testerů. 

Před zahájením samotné práce bylo nutné seznámit se s vnitřní strukturou firmy a 

s uspořádáním laboratoře, ve které byla prováděna veškerá měření a konstrukční práce. Dále 

bylo potřeba nastudovat EGB(Elektrostatisch gefährdete bauelemente- elektrostaticky ohroţené 

součástky-EOS) předpisy, jejichţ znalost je nutná pro pohyb ve výrobních halách. 



4 

 

 

 

4. ZVOLENÝ POSTUP ŘEŠENÍ ZADANÝCH 

ÚKOLŮ 

4.1 Měření polarity ELKO 

Polaritu ELKO, zapojených v LC modulech, je nutné měřit pro ověření správnosti zapojení. Při 

nesprávném zapojení ELKO (přepólování) je takovýto výrobek nevhodný k pouţití. Proto je 

nutno ověřovat zapojení ELKO jiţ během výroby samotného LC modulu a předejít tak uvolnění 

vadných výrobků na trh.  

Veškerá měření prováděná během praxe byla provedena v laboratoři oddělení TE2. Před 

samotným měřením bylo nutné seznámit se s LC modulem, ve kterém jsou elektrolytické 

kondenzátory zapojeny. Dále pak zopakování znalostí nabytých v předchozích letech 

v předmětech Elektrická měření a Základy elektroniky, které byly nezbytné k dalšímu postupu 

vedoucímu k řešení zadaného úkolu. Především se jednalo o zopakování praktického měření na 

kondenzátorech, tranzistorech (bipolárních i unipolárních), odporových děličích napětí a 

diodách. Dále pak pouţití osciloskopů, multimetrů, funkčních generátorů, LCR metru, 

klasických napájecích zdrojů, ale i zdrojů programovatelných, a dalších měřících přístrojů tak, 

aby prováděná měření vedla ke zkvalitnění výsledků a byla dostatečně věrohodná. Jelikoţ teorie 

týkající se elektrolytických kondenzátorů probíraná v Základech elektroniky není příliš obsáhlá, 

bylo nutné individuálně vyhledat materiály týkající se ELKO (jejich chování a také konstrukce) 

a dostatečně je prostudovat. Mnoho informací bylo čerpáno z katalogových listů různých 

výrobců ELKO [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11]. 

Dalším krokem po nastudování teorie, související s ELKO, bylo provedení měření nabíjecích a 

vybíjecích charakteristik na ELKO pouţívaných v sériové výrobě. A to jak proudových, tak i 

napěťových. Bylo potřeba zkonstruovat měřící přípravek, který umoţňoval snadnou a rychlou 

výměnu měřených součástek. Měření byla prováděna pro různé velikosti bezpečného napětí a na 

různě opotřebovaných kondenzátorech. Po provedení měření nabíjecích a vybíjecích 

charakteristik a jejich grafického znázornění bylo zapotřebí vyhledat různé jiţ existující metody, 

týkající se měření kondenzátorů a metod měření polarity elektrolytických kondenzátorů. Po 

nalezení několika metod měření bylo moţno začít s vlastním měřením. Některé metody bylo 

nutné jiţ z počátku vyloučit, z důvodu jejich přílišné náročnosti je nebylo moţné provádět 
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v sériové výrobě. Nalezené metody měření přepólovanosti ELKO nebyly úspěšné. Byly pouţity 

metody z webových stánek FreePatentsOnline.com. s patentovými čísly: 4779040, 5450014, 

5504422, 6169395, 5502375, 5159526,4745359. Při ověřování kaţdé jednotlivé metody měření 

na ELKO byla provedena řada opakovaných měření, která byla zaznamenávána a dále 

zpracovávána do podoby grafů či poznámek. Tyto záznamy, i kdyţ předchozí metody měření 

nebyly úspěšné, vedly k nalezení nové metody měření ELKO [12].   

Po nalezení vhodné metody měření bylo potřeba navrhnout a sestrojit zařízení, které by tato 

měření provádělo a vyhodnocovalo. Zde jsem uplatnil znalosti elektroniky a především znalosti 

týkajících se operačních zesilovačů, které poslouţily k výběru vhodného zapojení. Zařízení bylo 

nejprve zkonstruováno a odlaďováno na stavebnici. Následně bylo toto zařízení zkonstruováno 

na desce plošných spojů (DPS), s čímţ bylo spojeno navrţení vodivých spojů na této desce tak, 

aby bylo zařízení co moţná nejmenší a vyhovovalo tak poţadavkům dnešní doby minimalizací . 

Během měření byl vyuţit programovatelný zdroj firmy Agilent technologies napojený pomocí 

GPIB rozhraní na počítač. Na tomto počítači běţel studentem navrţený jednoduchý test 

vytvořený v programu TestExec SL. 

Po dokončení tohoto měřícího zařízení byla provedena opakovaná měření ověřující jeho 

funkčnost a rychlost vyhodnocení tak, aby jej bylo moţno nasadit do výrobního procesu. 

K tomu se váţe další úkol, kterým je sepsání dokumentace k výrobku a vytvoření protokolu o 

provedených měřeních tak, aby mohla další oddělení firmy pracovat s tímto zařízením a znala 

principy jeho funkcí a chování. 

4.2  Zprovozňování linky pro testování řídících jednotek 

Linka HP2 je výrobní zařízení určené pro sestavování, testování a programování řídících 

jednotek do aut vybavených spalovacími motory typu TFSI (Turbocharged fuel stratified 

injection-přeplňované lineární vstřikování paliva). Jednalo se především o úkoly týkající se 

instalací jednotlivých hardwarových komponent této linky a zavedení kabeláţe mezi 

jednotlivými zařízeními linky tak, aby odpovídala normám a zavedeným standardům ve firmě. 

Především pak, aby splňovala dané nároky týkající se bezpečnosti a spolehlivosti.Dále šlo o 

úkoly související s konstrukcí jednotlivých zátěţových karet do testovacích zařízení, úpravou, 

případně opravou, jiţ existujících karet a úpravou měřících karet, ke kterým se zátěţové karty 

připojují. Také byly prováděny úpravy přípravků pro připojení k MAC panelům umístěných na 

testovacích stanicích a úpravy testovacích adaptérů, které byly připojeny k těmto přípravkům. 
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Do těchto testovacích adaptérů se vkládají jednotlivé řídící jednotky a následně se na těchto 

jednotkách provádí testování. Tato práce musí být prováděna přesně a precizně, aby časem 

nedocházelo k poruchám na zařízení, případně aby nedocházelo k ohroţení výrobního 

personálu, jelikoţ špičkové proudy procházející těmito zařízeními mohou být v některých 

případech i desítky ampér, v případě napětí to můţou být stovky voltů. Veškerá zapojení musí 

být provedena podle technické dokumentace případně podle wiringlistu (popis vedení kabeláţe 

a jednotlivých vodičů). Dalším úkolem bylo navrhnout rozmístění konektorů na zadním panelu 

flashovacího zařízení tak, aby bylo umoţněno jednoduché připojení a odpojení zařízení, která 

jsou umístěná na pracovišti, a která je potřeba připojit k flashovacímu zařízení. Jedná se 

především o tiskárny chybových hlášek, monitory, klávesnice, myši a zařízení SIMATIC, 

případně scanneru. Během praxe bylo podniknuto několik sluţebních cest, jejichţ cílem byl 

nákup materiálů a dílů, které nebyly ve firemním skladu, nezbytných ke konstrukcím. 

4.3  Úkoly související s údrţbou testovacích zařízení 

Úloha údrţby testerů spočívá hlavně v udrţení testovacích zařízení v chodu po co moţná 

nejdelší dobu s co nejmenším počtem výpadků. Samostatně byly řešeny úkoly související 

s analýzou a opravou chybně zapojených přípravků pro připojení na MAC panel či oprava 

testovacích adaptérů. Pokud se jednalo o poruchy závaţnějšího charakteru, bylo potřeba 

pracovat v týmu s člověkem, který zapojení zná a rozumí sloţité konstrukci testeru. 

V takovýchto případech se jednalo o analýzu poruchy pomocí testovacího softwaru a pouţití 

řídící jednotky, která jiţ předtím prošla všemi testy bez problémů. Po spuštění testovacího 

programu se začaly vykonávat jednotlivé testy (kterými jiţ tato jednotka prošla). V případě 

chyby na zařízení se některý z prováděných testů vyhodnotil jako neúspěšný. Podle názvu testu, 

který byl neúspěšný, bylo moţno zjistit, která zařízení testeru jsou během tohoto testu v provozu 

a postupně zjistit, která část testeru nepracuje správně a z jakého důvodu. Důvody takových 

problémů byly různé, od špatně navrţeného testu, kde stačilo přidat zpoţdění v jednotkách 

milisekund, aby se některé spínací relé sepnulo do ustáleného stavu, po problémy s nefunkčním 

zařízením, které bylo třeba vymontovat a nahradit jej novým funkčním zařízením, které by 

plnilo jeho funkce. V tomto případě bylo potřeba dodrţovat zákonné bezpečnostní předpisy pro 

práci na elektrickém zařízení. Dále byly zpracovávány úkoly týkající se přepracování starých 

plánů údrţby na nový formát, s čímţ byla spojena jednak práce v programu MS Word, ale i 

pořizování fotodokumentace a následná úprava těchto fotografií v grafickém editoru tak, aby 

mohli pracovníci snadno a správně provádět práce spojené s údrţbou zařízení. 
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5. UPLATNĚNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 

Během praxe byly uplatněny znalosti z těchto předmětu: Úvod do informačních technologií, 

Bezpečnost práce v laboratořích FEI (v roce 2009 bylo provedeno rozšiřující školení dle 

vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4 – poučení pracovníci), Architektury počítačů, Elektrická měření Bc, 

Elektronické obvody I, Základy elektroniky a Angličtina. Ze všech výše jmenovaných předmětů 

byly nejvíce uplatněny předměty Elektronické měření Bc, Elektronické obvody I, Základy 

elektroniky a Angličtina. 

Znalosti z Úvodu do informačních technologii, byly uplatněny především při elektronickém 

zpracovávání naměřených údajů a vypracovávání protokolů v balíčku MS Office společnosti 

Microsoft. Především pak tvorba grafů a provádění  různých výpočtů v MS Office Excel. 

Případně psaní protokolů v MS Office Word.Teoretické znalosti nabyté v předmětu Bezpečnost 

práce v laboratořích FEI a na něj navazujícím školení v roce 2009 umoţnily bezpečně pracovat 

na elektronických zařízeních a pamatovat na bezpečnostní zásady a ohroţení, která by mohla 

způsobit špatně odvedená práce prováděná na těchto zařízeních. Jelikoţ v testerech a 

flashovacích zařízeních jsou pouţity průmyslové počítače, které se od klasických osobních 

počítačů lišily jen málo, uplatnil zde student znalosti získané v předmětu Architektury počítačů, 

kde byly podrobně probírány jednotlivé části počítače.Znalosti nabyté v Elektronických 

měřeních byly nezbytné pro provádění jednotlivých měření na přístrojích v laboratoři. 

Obzvláště pak práce s osciloskopem a práce s generátorem funkcí. Nedílnou součástí těchto 

znalostí byly také postupy měření elektronických obvodů, které byly v tomto předmětu 

nastudovány nejen teoreticky, ale i prakticky vyzkoušeny při praktických měřeních. Poznatky 

z Elektronických obvodů I a Základů elektroniky byly vyuţity při konstrukci testovacího 

zařízení pro ověřování přepólovanosti ELKO. Zejména byly praktikovány znalosti týkající se 

operačních zesilovačů, které umoţnily vhodně zvolit zapojení, a také znalosti týkající se 

základních elektrotechnických součástek a způsobu výpočtů jejich základních parametrů. 

Znalosti anglického jazyka a především znalosti technické angličtiny notnou měrou přispěly 

k řešení úkolů, především při studiu poskytnutých materiálů, manuálů k technickým přístrojům 

a obzvláště pak k překladu postupů měření jednotlivých nalezených metod týkajících se měření 

přepólovanosti ELKO. 
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6. SCHÁZEJÍCÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 

Studentovi scházely především hlubší znalosti týkající se vlastností a chování elektrolytických 

kondenzátorů, které nastudoval z různých pramenů, především z internetu. Dále bylo nutné 

nastudovat firemní předpisy týkající se bezpečnosti a pohybu v EGB zónách, způsobu práce 

s konečnými případně rozpracovanými produkty, tak aby nedošlo k poškození některých 

citlivých polovodičových součástek (například vlivem statické elektřiny), a pochopení vnitřní 

architektury jednotlivých testerů a konstruovaných zařízení, aby byl schopen s těmito 

zařízeními pracovat a provádět na nich údrţbu. Také bylo potřeba osvojit si některé základní 

manuální práce, jejichţ zvládnutí bylo nezbytné k provádění konstrukčních prací. Jednalo se 

zejména o zvládnutí pájení s pájecí stanicí (mikropájka) tak, aby byly provedené spoje pevné a 

bez vad. Dále také chyběly znalosti týkající se konstrukce elektronických zařízení, jako je 

vhodný návrh DPS. Také bylo zapotřebí naučit se orientovat v technické dokumentaci 

k testerům, ve wiringlistech určujících zapojení jednotlivých konektorů a některých 

elektrotechnických schémat[3] [6] [11] [13]. 
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7.  ZÁVĚR 

Všechny zadané úkoly byly bez větších obtíţí vyřešeny a vypracovány dle poţadavků. 

V případě, ţe se vyskytly problémy s řešením zadaných úkolů, mohl se student obrátit na kolegy 

v oddělení, kteří mu poskytli informace a cenné rady potřebné k dalšímu postupu v řešení 

zadaného úkolu.  

V případě řešení úkolu týkajícího se měření přepólovanosti ELKO nebylo zjištěno proč ani 

jedna z nalezených metod nebyla správná. Nutno však podotknout, ţe cíl úkolu (nalezení 

metody pro měření přepólovanosti ELKO) byl splněn. V současnosti probíhají přípravy nutné 

k otestování zařízení, k ověřování polarity ELKO a k nasazení ve zkušební sériové výrobě. 

Pokud se přípravek ve zkušební sériové výrobě prosadí, bude profesionálně zhotovena jeho 

kopie, která bude následně pracovat v sériové výrobě LC modulů. Linka HP2 je jiţ téměř 

připravena k uvedení do provozu. Byly na ní provedeny revize a validace, které prověřily, zda 

vše odpovídá dokumentaci a normám. Tyto revize proběhly bez problémů. Práce související 

s údrţbou jednotlivých zařízení byly rovněţ provedeny bez významných komplikací. Zařízení 

tedy mohla být ihned po provedení údrţby nasazena ve výrobě. 

 

Během odborné praxe student získal mnoho nových znalostí a dovedností, seznámil se s vnitřní 

strukturou firmy, zajímavými technologiemi pouţitými ve výrobě a s postupy výroby některých 

jejich produktů, které jsou jinak skryty, a ke kterým se běţný člověk nemá příleţitost dostat. 

Během vypracovávání jednotlivých úkolů uplatnil mnoho teoretických a praktických 

dovedností, které jsou zaměřeny na elektrotechniku, získaných během studia jak na vysoké 

škole, tak i na škole střední. Také byla nabídnuta moţnost budoucí spolupráce a prodlouţení 

praxe, která byla přijata.  Práce v této firmě byla velmi zajímavá a přínosná nejen pro studenta, 

ale i pro firmu, ve které absolvoval odbornou praxi.  
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