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veletrhy a konference

Společnost Elcom představila testovací 
systémy automobilových světlometů, které 
vykonávají elektrické, rozměrové a kamero-
vé testy. Jádrem těchto systémů je počítač, 
na kterém běží sofistikovaná aplikace vyvi-
nutá v prostředí LabVIEW, která řídí celý tes-
tovací stroj a zároveň snímá obraz z kamer 
a provádí pokročilé zpracování obrazu s pou-
žitím funkcí NI Vision Development Module. 

Jak jsou produkty National Instruments 
využívány v oblasti obráběcích strojů, pre-
zentovalo Výzkumné centrum pro strojíren-
skou výrobní techniku a technologii na Fa-
kultě strojní ČVUT v Praze.

Alianční partner a systémový integrátor 
NI, ANV, s. r. o., ukázal, jak zvládnout střed-
ně velké projekty (nad 800 virtuálních přístro-
jů a více než pět měsíců vývoje) v LabVIEW. 
Úkol byl demonstrován na případové studii, je-
jímž cílem bylo zautomatizovat více technolo-
gických procesů ve výrobě (např. kompenzace, 
kalibrace) a zabezpečit výstupní kontrolu pro 
výrobu inteligentních snímačů tlaku. 

Partnerská firma Škoda Electric ukázala, 
jak byla při vývoji modelu pulzního usměrňo-
vače pracujícího v reálném čase použita karta 
NI PXI-7854R s hradlovým polem, na kterém 
běží samotný výpočet (řešení stavového popi-
su a přepínání mezi jednotlivými stavy sou-
stavy), zatímco řídicí jednotka NI PXIe-8133 
zajišťuje komunikaci s výpočetním virtuálním 
zařízením (VI). Model byl vyvíjen v prostředí 
LabVIEW 2012 FPGA a Real Time. 

Společnost Workswell se s posluchači po-
dělila o své zkušenosti z využívání modulu NI 
Vision Development systému NI LabVIEW. 
Na základě tohoto modulu byl vytvořen sys-
tém SmartVision – knihovna funkcí pro sní-
mání a zpracovávání videozáznamů z digi-
tálních a termovizních kamer. Knihovna uži-
vatelům umožňuje velmi snadno se připojit 
k libovolné kameře podporované ovladačem 
NI-IMAQdx (tedy pomocí rozhraní GigE, 
USB, Fast Ethernet, IEEE 1394 Firewire), na-
stavovat její parametry, zobrazovat ve vlastní 
aplikaci živý videozáznam, provádět základ-
ní filtraci obrazu, snímat obraz, pořizovat vi-
deonahrávky apod.

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
v Praze byl vyvinut automatizovaný systém 
NI-PXI pro měření asynchronních motorů. 
K programovému řízení zkoušek je používána 
spínací jednotka PXI-2566, programovatelný 
DC zdroj PXI-4110, čtyřkanálový digitální 
záznamník rychlých časových dějů a dva mo-
duly PXI-5102. Číslicový záznamník umož-
ňuje měřit přechodné děje při zapnutí a vy-
pnutí asynchronního motoru. Celý systém je 
řízen interaktivním programem Omega 2012, 
který byl vytvořen v prostředí LabWindows 
CVI 2012 v jazyce C++. 

Účastníci konference měli příležitost se-
známit se také s vývojem centralizované řídi-
cí jednotky formulového vozu CTU CarTech 
FS.05. (SAE Team, Fakulta strojní ČVUT 
v Praze). V tomto projektu byla využita řídicí 

jednotka CompactRIO v kombinaci s vhod-
nými moduly a vlastní deskou plošných spo-
jů pro změnu úrovní signálů mezi snímači, 
akčními členy a systémem CompactRIO. Pro-
gram je vytvořen v prostředí NI LabVIEW. 

Na katedře kybernetiky Západočeské uni-
verzity v Plzni byl vyvinut pokročilý systém 
monitorování pro diagnostiku vibrací parních 
turbín, který sleduje, zda nedošlo ke kontaktu 
rotoru se stacionárními prvky parní turbíny. 
Systém je založen na platformě cDAQ a kro-
mě diagnostiky kontaktu nabízí i další pokro-
čilé funkce pro monitorování turbíny. 

Vývojové prostředí LabWindows bylo 
v Ústavu jaderné fyziky AV ČR využito 
k vytvoření systému pro monitorování čipů 
SRAM a SL při ozařování, kdy cílem je pro-
zkoumat funkci čipu v reálných radiačních 
podmínkách. Zařízení je používáno také 
na cyklotronu Ústavu jaderné fyziky v Řeži 
při testování čipů vyvíjených pro zdokonale-
ní vnitřního dráhového systému experimen-
tu ALICE v Evropské organizaci pro jaderný 
výzkum CERN. 

Společnost Tribosonics Ltd na konferen-
ci NIDays 2013 představila nové systémy ul-
trazvukového měření používané v automobi-
lech, energetice, nukleárním oboru, při mě-
ření v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
a v kosmonautice. Několik přednášek bylo 
věnováno využití techniky NI v medicíně 
a biomedicíně. 

(ev)

Ve dnech 23. až 25. října 2013 se na praž-
ském Výstavišti v Holešovicích uskutečnil 
druhý ročník veletrhu Pragosmart (www.pra-
goalarm.cz). Jeho cílem bylo ukázat možnos-
ti a přínosy tzv. chytrého bydlení, především 
technologie stavby šetrných budov a vyspě-
lých technik jejich řízení. Výstavní plocha 
byla sice nevelká, ale představily se zde nej-
významnější firmy v oboru chytrých domů 
(obr. 1). Veletrh Pragosmart probíhal sou-
běžně s tradičním mezinárodním veletrhem 
zabezpečení a požární ochrany Pragoal arm 
(již dvacátý ročník). Spojení obou veletrhů 
ve společném termínu a na společné ploše 
je velmi výhodné, protože komodity obou 
mají mnoho společného a navzájem se pod-
porují s významným synergickým efektem. 

Pragosmart a Perspektivy bydlení
V rámci doprovodného programu Prago smart 
se 24. října uskutečnil seminář Perspektivy 
bydlení IV – bezpečnost, komfort, úspory 
(FCC Public s. r. o.). Příspěvky jsou dostupné 
na www.odbornecasopisy.cz/konference-a-se-
minare-49831.html. Na semináři byla prezen-
tována problematika chytrých domů a bytů 
z různých pohledů – nejen z hlediska realiza-
ce a chytrých instalací, pohodlného užívání, 
úsporného provozu, ale také z hlediska bez-
pečnosti. Významným tématem zde byla asis-
tivní technika, která se stává neodmyslitelnou 
součástí chytrých domů a poskytuje důležité 
služby a ochranu zejména starším nebo hen-
dikepovaným obyvatelům. 
[Tisková zpráva Incheba Praha.]

(Šm)Obr. 1. Z výstavy Pragosmart 2013
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