NABÍDKOVÝ LIST
České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
Katedra měření
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Měřicí metody a přístrojová technika, senzorika, systémy pro měření, sběr a zpracování dat,
bezdemontážní diagnostika, metrologie elektrických veličin, navigační systémy.

Nabízené služby
Nedestruktivní testování konstrukcí/konstrukčních dílů v extrémních podmínkách
(bezkontaktní testování na výskyt trhlin, nehomogenit a materiálových změn pomocí
bezkontaktního ultrazvukového testování – EMAT, vířivých proudů a termografie).
In-flight snímání a vyhodnocování vibrací a akustické emise pro vyhodnocování stavu
zařízení.
Návrh a vývoj testovacích a kalibračních zařízení pro magnetometry.
Návrh a vývoj videometrických zařízení.
Testování EMC komunikačních sběrnic.
Testování kvality přenosu řeči v nízkorychlostních sítích.
Návrh a vývoj simulátorů pro testování přístrojů a senzorových systémů.
Návrh a FEM simulace zejména v oblasti stejnosměrných a nízkofrekvenčních magnetických
polí.
Vývoj software pro FPGA, CPLD, DSP, PIC, procesory RISC i PC.
Návrh, vývoj a testování embedded systémů (např. videoprocesorů) a komunikačních sběrnic
pro kritické mise. Návrh, vývoj a testování videometrických a kamerových systémů.
Testování a diagnostika číslicových, analogových i ADC systémů.
Návrh a vývoj palubních magnetometrů, kompasů a navigačních systémů.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce





























ADA Akustická emise, s. r. o., Plzeň – vývoj metod zpracování a vyhodnocování signálů
akustické emise při zkouškách tlakových zařízení
ATG s.r.o. – výzkum detekčních schopností metody EMAT
Automotive Lighting CZ, s.r.o. - vývoj komunikačního rozhraní pro diagnostiku
Billingsley Aerospace and Defense, USA - testování magnetických senzorů a
magnetometrů
Brownline, Nizozemí – vývoj navigačního zařízení pro vrtné soupravy
ComAp s.r.o. - měření a konzultace v oblasti EMC
Český metrologický institut, Praha – měření ss proudu kryogenních fotodetektorů
DataPartner, s.r.o. – spolupráce na řešení systémů pro řízení, sběr a zpracování dat
Exxam Systems LLC, Anchorage, USA - vývoj zařízení pro testování izolovaných trubek
INRIM, Itálie – vývoj a zhotovení čtyřpárových termostatizovaných etalonů odporu
JE Dukovany, JE Temelín, Škodu JS a.s., Pražská teplárenská a.s. – zajišťování přesnosti
měření a speciální kalibrace přístrojů
LOM, s.p. odš. záv. VTUL a PVO - spolupráce při vývoji systémů pro řízení a navigaci
bezpilotních letadel
National Instruments, Czech Republic, s.r.o. – vývoj softwarových aplikací
NVE Corporation, USA – výzkumná spolupráce v oblasti nových magnetických senzorů
PAC Corp., USA - Vývoj metod pro měření vlastností ropných produktů
Schiebel, Austria – hledač bomb DIMADS, nové metody detekce a rozpoznání
protipěchotních min
Sintef, Norsko – výzkumná spolupráce v oblasti piezomagnetických senzorů
STARMANS electronics, s.r.o., Praha – nedestruktivní testování materiálů ultrazvukem
Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav – dlouholetá spolupráce při vývoji a implementaci metod
pro testování vozidlových řídicích jednotek, vyhodnocování kvality převodovek pomocí
vibrodiagnostiky, návrh a realizace testovacího pracoviště pro vozidlové moduly Škoda
Auto využívající komunikační sběrnice automobilu CAN.
Texas University Hospital, USA – vývoj zařízení pro měření objemu žaludku
TH&L Systems, s.r.o. - spolupráce na vývoji SW pro laboratorní měřicí systémy
T-Mobile, a.s. – vývoj testovacích programů
Vector Magnetics, USA:- spolupráce ve výzkumu magnetických senzorů, vývoj
gradiometru pro navigaci při horizontálním vrtání
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha – automatizace vyhodnocování vad při
testování metodou vířivých proudů
Volkswagen AG, Wolfsburg –datalogger pro vozy VW a Škoda
ZPA Smart Energy, s.r.o. – spolupráce při vývoji AMM a AMR systémů (rádiová a PLC
komunikace, směrovací algoritmy, měřiče médií)
Cegelec a.s. Vývoj víceúčelového měřicího systému s mikroprocesorem určený pro
analýzu a sběr dat

Kontaktní osoba
Jméno:
Název instituce:
E-mail:
Tel.:
Web:

Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření
holubjan@fel.cvut.cz
(+420) 224 352 000
measure.feld.cvut.cz

NABÍDKOVÝ LIST
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
Katedra elektromagnetického pole

Odborné zaměření
Vývoj a měření antén pro rádiové komunikační a identifikační systémy a koncová mobilní
komunikační zařízení, vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů, měření v oblasti

vysokofrekvenční techniky, měření elektromagnetické kompatibility.

Nabízené služby
Anténní měření zahrnující měření směrových charakteristik antén, měření zisku, měření
impedancí a polarizační měření.
Návrh a vývoj antén.
Návrh a vývoj integrovaných antén pro vícepásmové mobilní komunikační zařízení v pásmech
GSM/DCS/UMTS/LTE, ISM 2,4 a 5 GHz.
Návrh a vývoj anténních řad pro komunikační, identifikační a radarové systémy.

Měření vyzařování zařízení v rámci elektromagnetické kompatibility.
Měření přenosových vlastností materiálů elektromagnetickou vlnou.
Měření s-parametrů (rozptylové parametry) aktivních a pasivních obvodů.
Vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů a systémů do 50 GHz. Zesilovače,
násobiče, oscilátory, směšovače, senzory, radary.
Kontaktování čipů
Návrh a vývoj pevných (čtecích) antén pro UHF RFID systémy
Návrh a vývoj antén nositelných TAGů (transpondérů) se speciálními vlastnostmi pro UHF RFID
systémy (např. odolnost parametrů vůči přítomnosti lidského těla, kovů a dalších materiálů).

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce


Rohde&Schwarz - Praha, s.r.o. – vývoj antény



ŘLP s.p. – návrh anténních systémů



Conel s.r.o. – měření EMC



ELDIS Pardubice, s.r.o. – anténní měření



Huawei Technologies (CZECH) s.r.o. – měření antén



Ing. Jan Jirous J&J – anténní měření



Jablocom s.r.o. – měření antén



RFspin s.r.o. – anténní měření



T-Mobile Czech Republic a.s. - měření antén



Tesla, a.s. – měření antén



Vodafone Czech Republic, a.s. – měření signálů



Ingersoll Rand – měření EMC



Vězeňská služba ČR – vývoj GSM/DCS integrovaných antén pro systém detekce a
lokalizace mobilních telefonů ve vazebních věznicích



MO ČR – vývoj anténních řad pro aktivní systém ochrany bojových vozidel



NBU – vývoj speciálních měřicích metod

Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.
Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole
E-mail: korinet@fel.cvut.cz
Tel.: (+420) 224352273
Web: www.elmag.org

NABÍDKOVÝ LIST
ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Technologie automatické identifikace (RFID, NFC, Čárové kódy, atd…)
Elektromagnetická kompatibilita
Měření a testování přenosových systémů po vedeních

Nabízené služby
Testování, analyzování a měření RFID tagů pro pásma LF, HF a UHF.
Testování, analyzování a měření RFID čteček pro pásma LF, HF a UHF.
Řešení problémů koexistence RFID a dalších (bezdrátových) technologií.
Posuzování vhodnosti implementace RFID
Expertní činnost – řešení potíží s provozem RFID
Předcertifikační měření EMC (odolnost i rušení)
Měření vlastností vedení, parametrů přenosových zařízení, testování datové propustnosti

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Měření RFID dle ISO – standardy:
ISO/IEC 10373-6:2011 Identification cards -- Test methods -- Part 6: Proximity cards
ISO/IEC 10373-7:2008 Identification cards -- Test methods -- Part 7: Vicinity cards

Měření citlivosti RFID UHF tagů a čteček v souladu se standardy:
ETSI: EN 302 208-1, ISO/IEC:18000-6:2013 a standardy GS1 EPC

Skupina realizovala významné projekty spojené s RFID v oblasti zdravotnictví, automobilového
průmyslu i obecné logistice.

Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Název instituce: ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
E-mail: lukas.vojtech@fel.cvut.cz
Tel.: (+420) 2 2435 5800
Web: www.comtel.cz, cai.cvut.cz

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu „Inovační vouchery v Praze“

NABÍDKOVÝ LIST
České vysoké učení technické v Praze
fakulta elektrotechnická
katedra počítačů (http://cs.felk.cvut.cz)
laboratoř inteligentní datové analýzy (http://ida.felk.cvut.cz)

…………………………………………………………………………………………
název poskytovatele znalostí a logo

Odborné zaměření
Analýza dat, data mining, strojové učení, prediktivní modelování

Nabízené služby
•

Tvorba, testování a údržba predikčních modelů z historických dat
◦ klasifikace (predikce diskrétní veličiny, např. „ano/ne“)
◦ regrese (predikce spojité veličiny, např. spotřeby)

•

Vyhledávání neznámých vzorů, asociací a zákonitostí v datech

•

Statistické testování hypotéz

•

Optimalizace rozhodování na základě nalezených vzorů

•

Využití doménové znalosti (již známých pravidel, zákonitostí, omezení) pro hledání
znalostí nových

•

Schopnost analyzovat data s komplexní strukturou (multi relační databáze, grafy,
relační struktury, časové řady, apod.)

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
SEVENPRO: Evropský projekt, v němž jsme vyvinuli modul pro
vyhledávání charakteristických postupů v návrhu modelů CAD.

SUPREME: Evropský projekt, v němž vyvíjíme prediktory
závad na papírenském stroji.

XGENE.ORG: náš webový nástroj pro tvorbu predikčních
a explanatorních modelů z dat genové exprese kombinovaných
s veřejnými daty o funkcích genů a jejich rolích v
biochemických reakčních drahách.

ECML PKDD 2013
(http://www.ecmlpkdd2013.org/): největší
evropská konference o strojovém učení a
vyhledávání znalostí v datech. Organizovali jsme
její 23. ročník v Praze.
V projektu pro firmu CISCO vyvíjíme detektory významných
událostí v datech síťového provozu.

V projektu pro firmu ASSA ABLOY vyvíjíme program pro automatický
návrh struktury klíčů pomocí kombinatorické optimalizace.

Kontaktní osoba
Jméno: doc. Ing. Filip Železný, PhD.
Název instituce: ČVUT FEL v Praze, katedra počítačů, laboratoř IDA
E-mail: zelezny@fel.cvut.cz
Tel.: (+420) 224357661
Web: http://cs.felk.cvut.cz , http://ida.felk.cvut.cz

NABÍDKOVÝ LIST
České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická,
katedra radioelektroniky
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Měření v oblasti rádiové komunikace, návrh měřicích metod a měřicích systémů, aplikace
měřicích postupů podle platných norem/standardů
Akustika, elektroakustika, psychoakustika, zpracování akustických signálů
Obrazová a multimediální technika

Nabízené služby
Subjektivní a objektivní hodnocení zvukové kvality
Subjektivní a objektivní hodnocení obrazové kvality
Návrhy a simulace v oblasti elektroakustiky a akustiky
Měření v RF oblasti (signály, radiové funkční bloky a systémy, speciální měření)
Měření v systémech digitálního rozhlasu a televize (měření na analogových i digitálních systémech,
na vysílačích, přijímačích a na jednotlivých obvodech těchto zařízení)
Měření a modelování vybraných částí obrazových snímacích (kamery a digitální fotoaparáty) systémů.
Zpracování obrazu v reálném čase, návrh a realizace systémů pro řízení kamerových systémů,
archivace obrazových dat.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce


Měření pro mobilního operátora ČR; Digitální televize versus systém mobilní
komunikace






Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav; Měření přijímačů FM rozhlasu
Návrh televizního systému pro sledování slabých meteorů Asú AV ČR
BBT – Materials Processing, s.r.o – měření optické kvality krystalů kalomelu
GLORIA – FP7 projekt zaměřený na E-science

Kontaktní osoba
Jméno: Mgr. Petr Gerold
Název instituce: ČVUT FEL katedra radioelektroniky
E-mail: gerold@fel.cvut.cz
Tel.: (+420) 224 352 205
Web: radio.feld.cvut.cz

NABÍDKOVÝ LIST
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
Katedra fyziky
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Akustická měření, metody snižování hluku, prostorová akustika, hodnocení kvality zvuku a
srozumitelnosti

Nabízené služby
Poradenství a konzultace v různých oblastech akustiky (hluk, vibrace, prostorová akustika,
audiotechnika apod.)
Měření v bezodrazové místnosti pro akustiku (volné pole, nízký hluk pozadí) – přesná měření
vyzařovacích charakteristik zdrojů zvuku
Měření akustického výkonu různých zdrojů zvuku
Snižování hluku (např. v průmyslových aplikacích, dopravních prostředcích i různých typech
životního prostředí)
Měření mechanických vibrací akcelerometry nebo laserovým skenovacím vibrometrem
Snižování vibrací, vibroizolace
Měření a úpravy prostorové akustiky (učebny, sály, zvukové režie apod.)
Subjektivní a objektivní metody hodnocení kvality zvuku

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce


Škoda Auto, a. s. – dlouholetá spolupráce na vnitřní i vnější akustice vozidel: srovnávací
měření hluku, měření akustických parametrů vnitřního vybavení vozidel, vývoj metod
měření akustických impedancí, srovnávací měření a hodnocení audiovýbavy vozidel,
měření hands free.



CS-BETON, s. r. o. – snižování hluku a vibrací od výrobních linek



Atrium Flora, a. s. – měření přenosu nízkofrekvenčního hluku a vibrací z kina IMAX



Národní technická knihovna – měření hluku pozadí a návrh úprav vedoucích k jeho
snížení



GZ Digital Media, a. s. – měření hlukových expozic na pracovišti poslechové kontroly



MOSA Solution, s. r. o. – dlouhodobá spolupráce na výzkumu vlastností pneuakustických
měničů a související měření



Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o. – měření vibrací na vnitřní sestavě
transformátoru ETD



Česká filharmonie – Měření akustických parametrů nahrávacích režií



BECON, s.r.o. – Měření vibrací na budově B v Office Parku Nové Butovice a analýza
potenciálních zdrojů vibrací



ABM architekti s.r.o. – Posouzení návrhu vibroizolace na Bytovém parku Roztyly

Kontaktní osoba
Jméno: prof. Ondřej Jiříček
Název instituce: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky
E-mail: jiricek@fel.cvut.cz
Tel.: (+420) 22435 2310
Web: http://acoust.feld.cvut.cz/

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Elektronika, mikroelektronika, mikrosystémy, senzory fyzikálních a chemických veličin,
mikrosenzory, senzorové systémy, mikroakční členy, integrované mikroaktuátorů, integrace,
integrované obvody, tepelně-mechanické simulace (spolehlivostní inženýrství na čipu nebo PCB),
bezpečnostní elektronické systémy, energy harvesting, optoelektronika, integrovaná optika, fotonika,
optické senzory

Nabízené služby
Návrhy integrovaných obvodů, návrhy mikrosenzorů a mikroaktuátorů včetně aplikací, testování a
diagnostika, návrhy mikroelektronických struktur, návrhy senzorů fyzikální a chemických veličin,
aplikace, bezdrátové přednosy senzorových dat, návrhy a aplikace elektronických zabezpečovacích
systémů se zaměřením na senzory a akční členy, tepelně-mechanické modelování a simulace
mikroelektronických struktur pasivních i aktivních, návrh a diagnostika integrovaných obvodů, EMC
na čipu a na PCB, měření, analýzy, diagnostika, návrhy optických planárních a optoelektronických
struktur pro informatiku a senzoriku, flexibilní polymerní planární vlnovody.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Dosažené úspěchy (kolektivu navrhovatele):
Patenty, funkční vzorky, publikace v impaktovaných časopisech, publikace na mezinárodních
konferencích, publikace v českých odborných časopisech, např. DPS, Slaboproudý obzor, Sdělovací
technika, apod. Lze nalézt v příslušných databázích.
Úspěšné spolupráce s tuzemskými i zahraničními firmami a výzkumnými institucemi (včetně US),
firmami do roku 1985 a především od roku 1993 do dnes.
Patenty




Prajzler, V. - Maštera, R., Optická planární mnohavidová POF rozbočnice, Patent Úřad
průmyslového vlastnictví, 304236. 2014-01-15.
Foit, J., Oscilátor typu Butler s omezeným zatíženým elektromechanického rezonátoru, Patent
Úřad průmyslového vlastnictví, 304463. 2014-04-02.
Formánek, J. - Jakovenko, J., Měřicí systém pro zrychlenou charakterizaci životnosti
koncentrických plošných spojů, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 304545. 2014-05-14.











Foit, J., Korektor amplitudově kmitočtové charakteristiky, Patent Úřad průmyslového
vlastnictví, 304678. 2014-07-16.
Foit, J., Oscilátor řízený elektromechanických rezonátorem, Patent Úřad průmyslového
vlastnictví, 304235. 2013-12-04.
Foit, J., Obvod s neminimální fázi pro korekci amlplitudové a fázové kmitočtové
charakteristiky, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 303150. 2012-03-21.
Foit, J.,Korektor zkreslení štěrbinovou funkcí, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 303149.
2012-03-21.
Foit, J.,Posouvač fáze, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 303147. 2012-03-21.
Janíček, V., Struktura MEMS kondenzátoru elektrostatického generátoru, Patent Úřad
průmyslového vlastnictví, 303335. 2012-06-21.
Foit, J., Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou, Patent Úřad průmyslového
vlastnictví, 302141. 2010-03-15.
Foit, J., Vysoce lineární adaptivní zesilovač s velkým rozsahem regulace zisku, Patent Úřad
průmyslového vlastnictví, 301819. 2010-01-06.
Jeřábek, V. - Prajzler, V. - Bušek, K. - Armas Arciniega, J., Integrovaný optoelektrický
transceiver pro účastnickou stranu sítě PON-FTTH, Patent Úřad průmyslového vlastnictví,
302146. 2010-10-04.

Funkční vzorky











Prajzler, V. - Maštera, R., Optická Polymerní Mnohavidová Planární 1X3 Výkonová
Nesymetrická Rozbočnice, 2014.
Bouřa, A. - Husák, M. - Řezáč, R., 2D posuvná lavice pro litografický osvit, 2013.
Frolec, J. - Kokeš, J., Referenční modul pro lokalizaci, 2013.
Maštera, R. - Prajzler, V., Optical polymer multimode planar 1x2 power splitter, 2013.
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