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ní dobu měření do zaplnění paměti. Soubor, 
do kterého jsou data ukládána, je možné uži-
vatelsky pojmenovat. Globálně pro všechny 
kanály je také možné nechat po dobu měření 
počítat statistické funkce (average, max, min, 
peak nebo RMS). Začátek a konec vlastního 
měření lze ovládat ručně tlačítkem na přístro-
ji nebo některou z bohatých možností funk-
ce trigger – úroveň signálu, externí vstup, 
datum, čas apod. Během měření může být 
použita i funkce alarm, pro kterou má zá-
znamník i výstupní kanály. Celé nastavení 
přístroje lze uložit do jednoho ze tří konfi-

guračních profilů pro rychlejší nastavení jed-
notlivých kanálů.

Na přehledném displeji se třemi volitel-
nými módy jsou zobrazovány reálné průbě-
hy měřených veličin jak v grafické, tak i v ta-
bulkové nebo kombinované podobě. Po ukon-
čení vlastního měření nebo i během něho je 
možné prohlížet již uložená data a s pomocí 
dvou kurzorových značek provádět základní 
analýzu měření. S přístroji je standardně do-
dáván síťový napájecí adaptér a jako volitelné, 
ale doporučené příslušenství také 7,4V bate-
rie Li-ion s kapacitou 2× 2 200 mA·h, s ni-

miž přístroj umí pracovat autonomně a ne-
závisle na jiných zdrojích energie přibližně 
2,5 h při zapnutém spořiči displeje. Speciální 
uživatelský software je zdarma a nabízí stej-
né grafické rozhraní a programové možnos-
ti jako vlastní záznamník. Samozřejmostí je 
i možnost exportovat data do excelu (formá-
ty GDB, CSV). 

Podrobnější technické informace rádi po-
skytnou odborní pracovníci firmy TR instru-
ments, s. r. o.

Ing. Petr Zejda,
TR instruments, spol. s r. o.

První interaktivní datové brýle

V poslední době se v technické praxi lze 
stále častěji setkat s pojmem „rozšířená vir-
tuální realita“ (augmented reality) jako ozna-
čení techniky umožňující současně pozorovat 
skutečný svět a virtuální obraz, často použí-
vané jako účelný doplněk „virtuální reality“ 
např. ve vojenské technice, při počítačových 
hrách a při komplexních simulacích. Rozvoj 
této techniky byl umožněn velkým pokrokem 
dosaženým v oboru displejů ur-
čených k upevnění přímo na hla-
vu pozorovatele (Head Mounted 
Display – HMD). Moderní pří-
stroje typu HMD jsou díky mi-
niaturizaci a pokroku v mikroe-
lektronice mnohem kompaktněj-
ší a lehčí než jejich předchůdci. 
Většinou je lze snadno připevnit 
k běžným brýlovým obroučkám, 
a proto jsou také často označová-
ny jako „datové brýle“. Když si 
uživatel takové datové brýle na-
sadí, může současně pozorovat 
běžně okolí, ale i obrazy zobra-
zované na miniaturním monito-
ru umístěném několik centimetrů 
před jeho očima, popř. promítané 
přímo na sítnici jeho oka (Virtual Retinal Dis-
play). Datové brýle tak dokážou svého nosi-
tele přenést do virtuálních světů nebo ho také 
zásobit důležitými údaji pro práci v reálném 
prostředí. Přístroje typu HMD v současnos-
ti patří k běžnému vybavení pilotů stíhacích 
letadel, pilotů vozů formule 1, designérů au-
tomobilů apod.

Prostřednictvím datových brýlí bylo do-
sud možné informace z počítače jenom pa-
sivně zobrazovat. Pracovníci Fraunhofe-
rova ústavu pro fotonické mikrosystémy 
IPMS (Institut für Photonische Mikrosyste-
me) v Drážďanech si vzali za cíl navrhnout 
datové brýle tak, aby byly obousměrné, tedy 
interaktivní, a mohly nejenom zobrazovat 

informace z počítače, ale také předávat po-
vely pro jeho ovládání. To by datovým brý-
lím otevřelo zcela nové oblasti použití. Při 
vývoji interaktivních datových brýlí využi-
li odborníci ústavu postup sledování pohy-
bu optické osy oka k obrazu (eye-tracking). 
Uživatel může obsah zobrazení na displeji 
sám ovlivňovat tím, že očima cíleně pohy-
buje nebo se zafixuje na určité body v obra-

zu. Bez dalších vstupních zařízení si může 
vybrat nové informace, procházet nabídka-
mi (menu) nebo posouvat obrazy. Výhody 
obousměrných datových brýlí ocení a vyu-
žijí zejména lidé, kteří při své práci potřebu-
jí často doplňující informace z počítače, ale 
přitom nemají volné ruce, aby mohli počí-
tač ovládat s použitím klávesnice nebo myši.

Všechny komponenty důmyslného sys-
tému včetně unikátního mikrodispleje in-
tegrovali drážďanští odborníci do jediného 
čipu vyrobeného technikou CMOS. Díky 
tomu jsou nové datové brýle malé a lehké 
a lze je snadno vyrobit za příznivou cenu. 
Čip po užitý u prototypů datových brýlí má 
rozměry 19,3 × 17 mm a je upevněn na 

bočnici brýlí, hned za kloubovým závěsem 
(obr. 1). Z čipu se promítá obraz mikrodis-
pleje na sítnici oka uživatele tak, že ho vidí 
zhruba ve vzdálenosti jednoho metru před 
sebou. Aby byl obraz dobře viditelný i při 
měnícím se pozadí, musí displej světlo okolí 
přesvítit. Proto jsou v tomto případě použi-
ty organické světelné diody (Organic Light 
Emitting Diodes – LED), umožňující vyro-
bit mikrodispleje s mimořádně velkým ja-
sem. Datové brýle jsou spojeny s osobním 
počítačem (notebookem, PDA), jehož vý-
stupní data zobrazují.

Odborníci ústavu IPMS předpokládají, 
že interaktivní datové brýle umožní zjedno-
dušit, zefektivnit a zpřesnit mnoho pracov-
ních postupů zejména v průmyslu a v lékař-
ství – možných scénářů použití je mnoho. 
Při montáži nebo opravách složitých me-
chanismů a agregátů v automobilovém a le-
teckém průmyslu i ve strojírenství interak-
tivní datové brýle umožní např. montérům 
a servisním technikům postupovat přesně 
podle zobrazených instrukcí, aniž by mu-
seli ztrácet čas nahlížením do výkresů a 
montážních návodů, přičemž pouhým po-
hybem očí si budou moci obsah zobrazení 
podle potřeby měnit (montážní plán nosí 
pracovník vlastně „na nose“ a datové brýle 
mu čtou z očí, jaké detaily právě potře buje). 
Při použití v lékařství zase např. umožní, 
aby chirurg mohl při složité operaci pozo-
rovat operované orgány a současně si vybí-
rat životně důležité informace na snímcích 
pacienta z rentgenu, tomografu a magnetic-
ké rezonance. První prototypy interaktiv-
ních datových brýlí se již zkoušejí v praxi. 
Pracovníci Fraunhoferova ústavu IPMS vy-
hodnocují výsledky zkoušek a připravují 
výrobek pro sériovou výrobu.
[ –: Von den Augen abgelesen. Mediendienst FhG, 
Nr. 6–2009, Thema 4.]
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Obr. 1. První interaktivní datové brýle pro praxi (Foto: 
Fraunhofer IPMS)


