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téma

VIEW Real-Time Module na 
počítači se dvěma čtyřjádro-
vými procesory:
– s využitím čtyř jader a funk-

ce single precision (32bito-
vé výpočty s pohyblivou de-
setinnou čárkou) bylo dosa-
ženo doby výpočtu 0,7 ms,

– s využitím osmi jader a 
funkce single precision 
bylo dosaženo doby výpo-
čtu 0,5 ms.
Zrcadlo M4 musí měnit 

tvar podle naměřených atmosférických jevů 
a technici společnosti NI dospěli k závěru, že 
tento problém lze řešit pouze za použití vy-
spělého deskového (blade) systému s vícejá-

Obr. 7. Řídicí systém je řešen pomocí šestnáctideskového 
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drovými procesory. Společnost Dell nabídla 
týmu NI pro otestování tohoto řešení vlastní 
šestnáctideskový systém M1000 (obr. 7). Vý-
sledky testů byly povzbuzující. Každý z des-

kových počítačů M1000 disponuje osmi já-
dry, což znamená, že řídicí problém zpracová-
vaný programem LabVIEW byl distribuován 
na 128 jader.

Technici společnosti NI dokázali, že po-
mocí prostředí LabVIEW a LabVIEW Real- 
-Time Module lze vyvinout systém na bázi 
komerčně dostupných produktů a řídit vícejá-
drové výpočty pro dosažení výsledků v reál-
ném čase. Tým Evropské jižní observatoře má 
tedy pro řešení dalekohledu E-ELT poslední 
objevy počítačové vědy, což může značně při-
spět i k pokroku v astronomii.

Jason Spyromilio,
European Southern Observatory 

Automatické měření množství pylů v ovzduší
Sníh rychle taje, první krokusy vyrážejí ze 

studené půdy na denní světlo – a lidé trpící 
sennou rýmou opět vytahují kapesníky. Příči-
nou jejich obtíží je prudce se zvyšující výskyt 
typických jarních alergenů, jako jsou pylové 
částice lísky, olše, břízy apod. V rozhlase, te-
levizi i v dalších médiích se začínají objevo-
vat pravidelná pylová hlášení, která mají in-
formovat veřejnost o aktuálním a očekávaném 
výskytu pylových částic v ovzduší. O spoleh-
livosti pylových hlášení lze ovšem často po-
chybovat. Předpověď je závislá na počasí a na 
počtu momentálně létajících pylových částic. 
Hlavní problém spočívá v tom, že je k dispo-
zici jenom velmi málo kvantitativních i kvali-
tativních údajů o výskytu pylů v ovzduší, pro-
tože jejich stanovení je nákladné. Měří se vět-
šinou ručně. Kontrolovaný vzduch proudí na 
proužek lepicí pásky, na které se pylové části-
ce obsažené v ovzduší zachytí. Pracovníci la-
boratoře zkoumají zachycené pylové částice 
pod mikroskopem a zjišťují počet pylových 
zrníček různého druhu. Je to zdlouhavá pro-
cedura, která se navíc vykonává jen na vybra-
ných pracovištích. 

Pro optimální předpověď pylové situace 
je zapotřebí hustší síť monitorovacích stanic. 
Německá meteorologická služba proto objed-
nala patnáct nových moderních měřicích sta-
nic, které vyvinuli odborníci Fraunhoferova 
ústavu pro aplikovanou informatiku FIT (In-
stitut für Angewandte Informationstechnik) 
v Sankt Augustinu a Fraunhoferova ústavu 
pro toxikologii a experimentální medicínu 
ITEM (Institut für Toxikologie und Experi-
mentelle Medizin) v Hannoveru ve spolupráci 
s výrobní firmou Helmut Hund GmbH. Pod-
stata jejich řešení spočívá ve způsobu vyhod-
nocení. Stanice zjišťují skladbu a množství 
pylových částic v ovzduší zcela automaticky 

a zjištěné údaje odesílají přímo na pracoviš-
tě meteorologické služby.

K tomu účelu nasávají měřicí stanice, 
které jsou umístěny ve velkých celokovo-

vých skříních (obr. 1), kontrolované množ-
ství okolního vzduchu. Pylové částice, kte-
ré jsou v něm obsaženy, se oddělí od běž-
ných nečistot a separují se na speciálním 
nosiči. V podstatě je to tenká skleněná des-
tička opatřená vrstvou gelu, ve které se za-

chycují pylové částice. Světelný mikroskop 
automaticky snímá obrazy pylových částic. 
Potíž je v tom, že na dvourozměrných obra-
zech se jeví převážně kulovité pylové části-

ce (ať už lísky, olše nebo břízy) je-
nom jako kruhy. Při trojrozměrném 
zobrazení však vykazují zrnka růz-
ných druhů pylů drobné rozdíly, jako 
např. prohlubně.

Mikroskop proto vyšetřuje py-
lové částice v sedmdesáti různých 
vrstvách tím, že se sedmdesátkrát 
automaticky změní jeho ohnisko-
vá vzdálenost. Pro každou rovi-
nu vypočítá systém místa, která 
jsou zobrazena nejostřeji. Ze všech 
těchto bodů se potom složí dvou-
rozměrný obraz, který obsahuje 
trojrozměrné informace – obraz 
ukazuje jakoby „zplácnutou“ hor-
ní polovinu pylového zrnka. Má-
li zde pylové zrnko prohlubeň, na 
tomto obraze je to možné roze-
znat. Ze získaných informací sys-
tém vypočítá určité matematické 
znaky, porovná je s údaji v data-
bázi a určí, o jaký druh pylu jde. 
Během jedné až dvou hodin jsou 
výsledky k dispozici a po komu-
nikační síti se odešlou na přísluš-
né pracoviště meteo rologické služ-
by. Odborníci jsou přesvědčeni, že 
nové inteligentní monitorovací sta-
nice, umožňující automaticky měřit 

množství pylových alergenů v ovzduší, vý-
razně přispějí ke zlepšení a zpřesnění před-
povědi pylové situace. 
[Mediendienst FhG, Nr. 2–2009, Thema 2: Pollen-
flug automatisch messen.]
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Obr. 1. Moderní monitorovací stanice zcela automa-
ticky zjišťuje množství pylových částic v ovzduší (foto: 
Fraunhofer FIT)


