


POPIS  POSKYTOVANÉHO  SW 
 

Zařízení je určeno pro snímání tlaků (hodnoty bodů) ze snímače kontaktních tlaků, jejich záznam a základní vyhodnocování. Veškerá již 
pořízená data lze kdykoli zpětně načíst do SW a pracovat s nimi jako by byla právě naměřena. 
 Zařízení umožňuje tři základní režimy: 

- Průběžné zobrazení. Zobrazuje aktuální rozložení tlaků na snímači v reálném čase. Rychlost je dána rychlostí počítače a pohybuje 
do 50 snímků/sekundu.. Tento režim slouží hlavně pro nastavení parametrů s okamžitou vizuální kontrolou pro pozdější, již přesné 
měření nebo pro pořízení jednorázových snímků, které lze uložit. 

- Přesné měření. Měřená data nejsou přímo zobrazována, ale jsou ukládána na interní pevný disk (HDD) v zařízení pro pozdější 
přenos do PC. Rychlost se pohybuje až do 300 snímků/sekundu. Velkost disku je volitelná (běžný IDE ATA HDD), podle potřeby. 
V zařízení je standardně disk o kapacitě 160GB pro asi 4 hodiny záznamu. Záznamů může být na disku uchováno i několik pro 
jejich pozdější jednorázové uložení na PC.  

 
Zařízení lze zcela ovládat z připojeného PC. Při každém měření lze samostatně nastavit několik parametrů (některé parametry mají význam 
pouze pro určitý režim): 

- Rychlost měření / pořizování záznamu. (Podle režimu měření.) 
- Zesílení signálu ze snímače (1/2x, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x). Vhodné pro využití celého rozsahu zobrazení nebo omezení při 

překročení mezí. 
- Posuv nuly vstupního signálu. Tímto lze dosáhnout například zamezení pronikání rušení/šumu do naměřených dat. Nebo naopak 

posunout práh snímání do oblasti rušení/šumu pro zachycení i nepatrné zátěže. 
- Typ spouštění záznamu 

- okamžité z PC 
- externí 
- při aktivaci snímače, například došlapem 

 
Všechna naměřená data lze uchovat v několika formátech: 

- Pracovní DAT soubory. Ty lze kdykoli načíst zpět do SW a vykonávat s nimi všechnu činnost jako by byly právě naměřeny. Lze je 
později uložit v jiném formátu. Uložená data zachovávají všechna nastavení a informace zvolená při měření. 

- Textové soubory TXT. Vhodné pro zpracování naměřených dat pomocí jiného programu (EXCEL, MATLAB, …). 
- Obrázky BMP.  Pro pozdější tisk, úpravy a použití ve vlastních dokumentech. 

 
Obslužný SW umožňuje naměřená data nejen zobrazovat a ukládat, ale umožňuje i jejich základní zpracování. Při zobrazování je umožněno: 

- Zobrazit jakýkoliv snímek z naměřeného průběhu. Požadovaný snímek lze nastavit buď podle jeho času, nebo jako číslo snímku 
v průběhu. 

- Snímky lze samozřejmě otáčet podle osy X a Y a zvětšovat. 
- Změřit vzdálenost vybraných bodů a jejich úroveň. 
- Přehrávat záznam zvolenou rychlostí oběma směry. 
- U snímku zobrazit hlavní centrum tlaku (těžiště). 
- Ve snímku lze vytvořit lokální/samostatné regiony a v těch mít vlastní centra tlaku. 
- Vytvořit vlastní vodorovné a svislé řezy. Ke každému lze otevřít vlastní dialog, v němž lze při přehrávání záznamu sledovat 

průběhy ve vybraných řezech. 
- Pro zobrazení lze vytvořit vlastní stupnici/paletu barev (tlak/barva). Tohoto lze použít například při požadavku zvýraznění 

některých úrovní tlaku pomocí nějaké výjimečné barvy. 
- Ze zaznamenaných hodnot vytvořit videozáznam, který lze přehrát na kterémkoliv počítači s OS Windows. 
- Lze pracovat ve 2D a 3D zobrazení.  
- Obraz lze libovolně natáčet, měnit převýšení a zobrazit vrstevnice. 
- Naměřená data lze exportovat do EXCELu. 
 

Kromě zobrazení jsou umožněna i určitá matematická zpracování: 

- Pro zvolený řez lze vytvořit záznam do souboru o průběhu tohoto řezu ve všech (zvolených) snímcích. Záznam může obsahovat i 
další údaje o řezu (minimum, maximum, průměr, histogram,...). 

- Pro zvolený region lze vytvořit záznam do souboru o průběhu v tomto regionu. Záznam může (volitelně) obsahovat: minimum, 
maximum, průměr, součet, COP, histogram, … . 

 
Program není vytvořen jako uzavřený celek, ale není ani poskytován jako zdrojový, lze k němu však velmi snadno dodat vlastní, (třeba 
matematické) bloky pomocí tzv. knihoven. Program je například schopen při zobrazení nebo zpracování libovolného snímku tento snímek 
nejdříve zaslat do externě připojené knihovny pro jeho zpracování nebo předzpracování. Externí knihovně je poskytnut tzv. ukazatel na 
příslušný snímek, a tudíž lze snímek i zcela přepracovat (nikoli pouze změnit pro zobrazení). Například lze takto vytvořit různé filtry pro 
vymazání nebo průměrování celého nebo částí snímku. Šablona pro knihovnu je poskytnuta. Vlastní knihovna je tedy určena pouze pro 
matematické zpracování a všechno ostatní: zobrazování, načítání a ukládaní dat vykonává původní SW. 
 
 Zde popsané možnosti SW jsou pouze základní. Podle potřeby (uživatelů) je dále SW doplňován. V současné době jde o další verzi 
(HW i SW), která poskytuje mnohá vylepšení a hlavně umožňuje mnohostranné rozšiřování (HW i SW). HW lze doplnit o libovolné externí 
spouštění (z vnějšku) nebo naopak vytvoření spouštěcího signálu pro libovolné externí zařízení (kamery, fotoaparáty, …). Rovněž SW lze 
pomocí vlastních knihoven rozšířit o libovolné možnosti. 
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