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Jakmile modul PIR zjistí pohyb, je spuště-
na tato událost a uzel WSN zpracovává data 
z digitálního vstupu, dokud signál neklesne 
zpět na nízkou úroveň.

Jakmile uzel detekuje událost, pošle 
do stanice CompactRIO zprávu oznamující, 
že nastala událost, a udává i délku jejího tr-
vání. Užitím funkce oznámení změny digitál-
ních vstupů a výstupů a analogového vzorko-
vání s velmi nízkou rychlostí je minimalizo-
ván provoz měřicích uzlů WSN a maximálně 
prodloužena životnost baterií. Údaje o délce 
pulzu z uzlů WSN jsou zasílány do stanice 
CompactRIO a podle délky trvání je určeno, 
zda objekt, který se pohyboval okolo senzo-
ru, bylo jedno auto, více aut, nebo prošel-li 
chodec. Jednotka CompactRIO udržuje infor-
mace o celkovém počtu automobilů v parko-
vacím domě. Informace o vjezdech a výjez-
dech a o celkovém počtu vozidel jsou interně 
zaznamenány do souboru v paměti typu flash 
a poté načteny do úložiště dat sensorbase.org.

Data přístupná na webu

V současnosti jsou data ze systému po-
sílána do úložiště dat sensorbase.org k pro-
hlížení, stahování a vynášení do grafů pro-
střednictvím vestavěného webového rozhra-
ní. Data jsou také k dispozici pro zpracování 
pomocí zákaznických webových aplikací pro-
střednictvím vrstvy webových služeb. S po-
užitím těchto webových služeb vytvořili ná-
vrháři systému jednoduché webové rozhraní 
pro záznam dat do grafu v určitých časových 
periodách. Graf udává aktuální počet vozi-
del v garáži.

Měření spotřeby 

Vedle detekce vozidel byl každý uzel na-
staven tak, aby každých deset minut změ-
řil jeden analogový kanál a tak bylo mož-
né monitorovat stav baterie senzoru. Data 
o baterii a kvalitě spojení jsou přenášena 
do stanice, kde jsou zaprotokolována a na-
čtena do databáze. Bylo rovněž vytvoře-
no jednoduché webové rozhraní poskytují-
cí uživatelům informace o provozním sta-
vu systému.

Vylepšení systému v budoucnosti

Po první instalaci je záměrem firmy vy-
lepšit systém tak, aby stanice mohly vysílat 
a přijímat data z jiných „propojených“ par-
kovacích míst. To umožní uživatelům zvo-
lit jiné parkoviště, když přijedou tam, kde 
je plno. Systém je možné rozšířit ve stej-
ném patře parkoviště lékařského domu, ale 
i na sousedních parkovištích. Veškeré infor-
mace o parkovacích místech budou dostupné 
on-line a značky přímo na místě mohou in-
formovat řidiče o možnosti parkovat v neda-
lekých lokalitách.

V plánu je také instalace značek v podo-
bě displejů LED v parkovacích garážích. Dis-
pleje budou automaticky aktualizovány, aby 
poskytovaly přijíždějícím řidičům informa-
ce o volném parkovacím prostoru. Nahra-
dí značky, které nyní ručně umísťuje obslu-
ha parkoviště. 
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  Veletrh Vision 2011: slibný 
začátek registrace

Veletrh Vision 2011, který se uskuteční 
ve dnech 8. až 10. listopadu ve Stuttgartu, na-
váže na zdařilý loňský ročník. O ten projevi-
lo zájem 323 vystavovatelů a 6 700 návštěv-
níků. Již současný počet přihlášených vysta-
vovatelů naznačuje, že letošní veletrh bude 
příznivě ovlivněn oživením v hospodářství 
i v oboru strojového vidění. Podle průzku-
mů pořadatele, Messe Stuttgart, roste zájem 
o kompletní řešení strojového vidění. Každý 
čtvrtý návštěvník se loni na veletrhu Vision 
zajímal o systémy strojového vidění vyrobe-
né „na klíč“. Přibližně 25 % návštěvníků se 
označilo za koncové uživatele. Ve snaze vy-
hovět těmto cílovým skupinám bude veletrh 
Vision 2011 uspořádán do tří oblastí orien-
tovaných na různé skupiny zákazníků: oblast 
integrace zaměřená na systémové integrátory 
a řešitele systémů, aplikační park, který před-

staví uplatnění produktů v praxi v manipu-
lačních, balicích a štítkovacích zařízeních, 
a také uživatelské semináře, kde bude mož-
né seznámit se s  poznatky o strojovém vi-
dění získanými v praxi.

Mladé firmy z Německa se na veletr-
hu Vision představí díky dotaci Spolko-
vého ministerstva hospodářství a techni-
ky (BMWi). Vystavovatelům ve společ-
ném stánku BMWi uhradí stát 80 % nákladů 
na vystavování. Zahraniční vystavovatelé, 
kteří se ještě nikdy na veletrhu Vision ne-
prezentovali, mají možnost dát o sobě vědět 
v mezinárodním pavilonu (International Pa-
vilion). Na Vision 2011 nebude chybět tra-
diční přednáškové fórum Industrial VISION 
Days, jehož odbornou úroveň garantuje pro-
fesní organizace VDMA Machine Vision, 
která je také odborným a koncepčním part-
nerem veletrhu. Další informace zájemci na-
leznou na www.messe-stuttgart.de/vision.
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