Specifický vysokoškolský výzkum – Studentská grantová soutěž – 2014

SGSFEI_2014001
Název: Návrh a modelování radarových a komunikačních subsystémů
Řešitel: Zálabský Tomáš, Ing.
Uznané náklady: 372.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na návrh a modelování radarových a komunikačních subsystémů. V
rámci projektu bude řešeno několik dílčích úloh. Část projektu je zaměřena na návrh anténních
systémů pro zabezpečovací železniční systém a pro FMCW radar. Další částí výzkumu bude dálkové
řízení přístroje PR100. V části zaměřené na výzkum a vývoj komunikačního systému bude realizován
simplexní širokopásmový spoj. V části zaměřené na modelování radarových subsystémů bude
výzkum orientován především na optimalizaci asociace měření jednotlivých bistatických radarů v
multistatickém režimu. Náplní další části projektu je návrh a simulace širokopásmového systému pro
určování zpoždění při šíření signálu členitým prostředím. Výsledky těchto prací budou publikovány na
mezinárodních vědeckých konferencích.

SGSFEI_2014002
Název: Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a mapování okolního prostoru
Řešitel: Beran Ladislav, Ing.
Uznané náklady: 393.000,- Kč
Anotace: Náplní projektu bude výzkum problematiky robotické navigace a systému inerciální navigace
s možností predikce pohybu objektů. Součástí projektu bude i řešení problematiky mapování prostoru
s využitím fúze obrazových a radarových senzorů. Pro tyto účely budou vytvořena nová pracoviště a
rozšířeno stávající pracoviště automatického mapování vícerozměrných prostorů. Součástí projektu
bude vytvoření pracoviště výzkumu robotické navigace s použitím inerciálních navigačních systémů.
Tímto výzkumným projektem bude na Katedře elektrotechniky rozšířeno stávající pracoviště pro
měření vzdáleností kamerovým snímačem, což umožní vývoj autonomních průzkumných robotů a
systému automatické explorace prostředí. Pracoviště také nalezne uplatnění jako ukázka
automatizovaného měření ve výuce. V projektu bude rozpracována problematika potlačení falešných
cílů a redukce šumu v navigačních datech získaných fúzí různých typů senzorů a problematika aditivní
a multiplikativní lineární predikční filtrace pohybu objektů. Pro potřeby robotické navigace s využitím
obrazové analýzy bude součástí projektu výzkum metod optického toku a vyhodnocení vhodnosti
navržených metod pro zpřesnění přítomnosti objektů ve vymezeném prostoru. Výsledkem projektu
budou publikace na mezinárodních konferencích a funkční vzorky systému porovnání metod výpočtu
optického toku, vývojového prostředku s FPGA pro implementaci výpočetně náročných algoritmů
zpracování obrazu v reálném čase a funkční vzorek měřící platformy s LIDAR senzorem a
multisenzorový systém inerciální navigace s Gaussovským filtrem.

SGSFEI_2014003
Název: DISIM- Distribuované simulační modely
Řešitel: Brožek Josef, Ing.
Uznané náklady: 248.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti architektur, technik a aplikací distribuované
simulace. Cílem projektu je zavést na pracoviště KST FEI moderní technologie distribuované simulace
a to zejména WebRTC, DIS, HLA a provést vlastní vývoj platformově nezávislé sinchronizační metody
logických procesů.

SGSFEI_2014004
Název: Algoritmy pro řízení a kooperaci skupiny robotů
Řešitel: Mariška Martin, Ing.
Uznané náklady: 124.000,- Kč
Anotace: V poslední době nepopiratelně roste podíl využívání různých robotických platforem v praxi.
Mezi nejvíce motivovanými oblastmi je využití v armádě, při záchranných akcích, v oblastech sociální
péče a pomoci, v medicíně, v těžkém průmyslu a vlastně ve všech oblastech, které jsou pro člověka z
určitého pohledu nebezpečné a je tedy vhodnější využít plně automatizovanou robotickou platformu.
Tento projekt zabývá zejména problémem optimalizace spolupráce a kooperace různých autonomních
platforem. Obecně jsou tyto platformy omezeny lokálním použitím a jsou používány jednoúčelově.
Umožnit inteligentním autonomním systémům spolupracovat s ostatními systémy přináší výhody
lepšího využití vynaložených prostředků a času. Dalším zaměřením projektu je využití po částech
lineární neuronové sítě při návrhu řízení dynamických částí jednotlivých robotů.

SGSFEI_2014005
Název: Výzkum šíření elektromagnetických vln v oblačnosti a metod určování polohy systémy
GNSS
Řešitel: Brázda Vladimír, Ing.
Uznané náklady: 310.000,- Kč
Anotace: Náplní projektu je základní výzkum založený na dlouhodobém experimentálním měření na
optickém bezdrátovém spoji o délce 60 metrů v pásmech 830 a 1550 nm a na radiovém spoji na
kmitočtu 122 GHz. Všechny tyto spoje výrazně ovlivňuje stav atmosféry a to zejména mlha, déšť, sníh,
kroupy, větrné turbulence, nehomogenity indexu lomu apod. Aktuálně se v problematice optických
bezdrátových komunikací analyzuje metodika zprovoznění stabilního optického spoje mezi pozemní
stanicí a satelitem. Pro tyto spoje je kritickým faktorem pro spolehlivost spoje především oblačnost.
Díky unikátnímu umístění našeho experimentálního pracoviště jsme schopni podrobně analyzovat
parametry přenosu v závislosti na meteorologických parametrech právě v oblačnosti, čímž můžeme
přispět k vývoji satelitních spojů. Projekt svou náplní navazuje na dva předešlé studentské granty,
které umožnily vybavit pracoviště novými meteorologickými přístroji. Další částí projektu je výzkum
metod určování polohy. V rámci této části budou analyzovány možnosti zvýšení integrity určení polohy
pomocí systémů GNSS (GPS, EGNOS, Galileo). Integritu určení polohy je potřeba zvýšit za účelem
splnění přísných železničních požadavků. V předchozí práci bylo na základě simulací chyb navrženo
použít údaj o výšce, který udává GNSS, k detekci chyby GNSS v horizontální rovině.

SGSFEI_2014007
Název: INFROP – Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních systémů
Řešitel: Fikejz Jan, Ing.
Uznané náklady: 166.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na další rozpracování modelů infrastruktury a provozu dopravních
a obslužných systémů z pohledu potřeb: - dalšího rozpracování technik identifikace poloh kolejových
vozidel (založených na zpracování informací získávaných ze systémů GNSS) - návrhu škálovatelného
modelu dopravní infrastruktury - zkoumání dynamiky jízdy vlaku v rámci simulačního nástroje
AnyLogic - experimentálního dálkového řízení mobilního objektu.

SGSFEI_2014009
Název: Centralizace provozních datových výstupů letištních provozních zařízení I
Řešitel: Mařík Ondřej, Ing.
Uznané náklady: 104.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je provést analýzu stávajících datových toků z jednotlivých systémů
sloužících pro dohled a řízení letového provozu na letištích pod správou Armády České Republiky. Na
základě této analýzy navrhnout sjednocení datových výstupů a jejich rozčlenění dle jejich významu a
kritičnosti jejich dostupnosti. V závislosti na provedené analýze a vyhodnocení dat stanovit klíčové
funkce a model systému dohledu nad aktivními a pasivními prvky využívanými pro provoz a správu dat
souvisejících s provozem letiště.

SGSFEI_2014010
Název: Konstrukce řídicího systému a řízení mobilního robotu
Řešitel: Havlíček Libor, Ing. Ph.D.
Uznané náklady: 31.000,- Kč
Anotace: Mobilní roboty jsou vhodnou platformou pro testování nových technických řešení rozličných
úloh zaměřených na oblast moderních řídicích technologií využitelných v oblastech lidské činnosti
spojené například se zásahy integrovaného záchranného sboru. Mobilní roboty nahrazují činnost
člověka zejména ve zdraví a život ohrožujících podmínkách. Pro svoji činnost potřebují získat vhodné
technické řešení, které by jim dávalo určitou míru umělé inteligence. To by umožnilo robotickému
vozidlu činnost v případech, kdy nebude možné ovládání mobilního robota nadřazeným řídicím
systémem, například osobním počítačem, nebo operátorem s bezdrátovým ovládáním. Na Katedře
řízení procesů byl sestrojen kolový robotický podvozek, který by byl vhodnou platformou, právě pro
vývoj a testování řídicí jednotky, která by umožňovala jeho samostatný, autonomní pohyb. Na Katedře
řízení procesů jsou již zahájeny práce na dvou diplomových pracích a jedné disertační práci, jejichž
cílem je konstrukce a řízení moderních řídicích systémů, jako jsou mobilní roboty. Dílčí úkoly těchto
studentských prací budou řešeny v rámci tohoto projektu.

Specifický vysokoškolský výzkum – Studentská grantová soutěž – 2013
SGFEI01/2013
Název: Šíření elektromagnetických vln a vývoj distrometru pro měření velikosti hydrometeorů
Uznané náklady FEI: 206.000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem výzkumu bezdrátových spojů je získání poznatků o vlivu atmosféry na
přenosové charakteristiky. Parametry atmosféry s hydrometeory budou sledovány také nově
vyvinutým zařízením, které pomůže zpřesnit již vytvořené modely a případně je ověří. Přenos signálu
v prostředí s hydrometeory je stále aktuální problematika, pouze se s vývojem techniky mění
zkoumaná pásma. Projekt je součástí dlouhodobého výzkumu, do kterého se budou zapojovat
i studenti doktorského studia. Poznatky povedou ke stanovení doporučení pro návrh datových spojů.
SGFEI02/2013
Název: Konstrukce a řízení mobilního robotu
Uznané náklady FEI: 177.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je zhotovení návrhu a fyzického sestrojení mobilního robotu a dále návrh
řídicího algoritmu pro kooperaci skupiny robotů, vyřešení problému kooperace dvojice robotů při
překonávání překážky. Nové a modifikované algoritmy řízení budou publikovány v odborních článcích
a sbornících odborných konferenci.

SGFEI03/2013
Název: Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů
Uznané náklady FEI: 170.000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro odborný růst mladých vědeckých pracovníků
(doktorandů a studentů navazujícího magisterského studia) v oblasti automatizovaných softwarových
řešení vybraných problémů spojených s modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních
a obslužných systémů. Z hlediska podávaného projektu jsou stanoveny následující dílčí cíle, a to
vytvořit podmínky pro prezentování a publikování dosažených výsledků výzkumu na mezinárodních
konferencích a v národním recenzovaných časopisech a vytvořit vybrané softwarové produkty
uplatňují odlišné technologie v oblasti problémů spojených s modely infrastruktury a provozu
pozemních dopravních a obslužných systémů.
SGFEI04/2013
Název: Architektury a techniky distribuované a monolitické simulace
Uznané náklady FEI: 143.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti architektur, technik a aplikací distribuované a
monolitické simulace z pohledu potřeb vývoje nástrojů pro tvorbu distribuovaných simulačních modelů
s využitím deklarativních formalismů pro specifikaci cílového distribuovaného simulujícího systému,
dalšího rozpracování technik výstavby simulačních modelů aplikujících webovou simulaci, budování
distribuovaných simulačních modelů s využitím architektury HLA, využívání technik kombinované
diskrétně-spojité monolitické simulace. Výsledky řešení zmíněných problémů jsou potenciálně
uplatnitelné jednak při budování simulačních modelů komplexních systémů a jednak při integraci
dílčích simulátorů vytvořených v rámci odlišných implementačních platforem.
SGFEI05/2013
Název: Pracoviště pro obrazovou analýzu obsazenosti prostoru a průzkum neznámých prostor
Uznané náklady FEI: 154.000,- Kč
Anotace: Náplní projektu bude vytvoření pracoviště automatického mapování vícerozměrných prostorů
s využitím obrazových, radarových, případně dalších senzorů. Součástí projektu bude studie možností
dálkoměrných systémů s optickým senzorem v prostředí Matlab. V tomto prostředí bude vypracován
program na automatizované měření vzdálenosti, který bude následně po optimalizacích přepsán do
jazyka C#. Další částí výzkumu bude pracoviště automatizovaného vyhodnocování obsazenosti
železničního přejezdu. V této části bude proveden rozbor stávajících metod vyhodnocení přítomnosti
objektů ve vymezeném prostoru se zřetelem k algoritmům vyhodnocení optického toku a shlukování.

SGFEI06/2013
Název: Výzkum a testování uživatelského rozhraní založeného na interakci v 3D prostoru
Uznané náklady FEI: 54.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je výzkum v oblasti 3D uživatelských rozhraní. V rámci projektu bude probíhat
zdokonalování aplikací, které využívají algoritmů počítačového vidění pro zajištění intuitivní interakce
mezi počítačem a člověkem. Hlavním cílem je vytvoření šachové aplikace, která umožní nevidomým
hráčům hrát šachy, aniž by museli používat klávesnici nebo myš a dále rozvíjet multi-dotykový stůl
snímaný hloubkovou kamerou.

SGFEI07/2013
Název: Aplikační nadstavby pro síťová a databázová rozhraní
Uznané náklady FEI: 156.000,- Kč
Anotace: Moderní informační systémy obvykle tvoří více navzájem nezávislých subsystémů.
Komunikují mezi sebou prostřednictvím sítě na základě definovaného protokolu. To umožňuje
obousměrný řízený přístup k datům z různých zdrojů i z různých platforem. Klíčová je především
problematika bezpečnosti dat, ale i řešení problémů s redundancí. Cílem projektu je především
analýza a návrh dílčích jednotek a implementace a dokumentace komunikačních rozhraní mezi
jednotkami v rámci systému. Jde o komplexní problematiku telepatických řešení, které vyžadují
integraci aktuálních poznatků z více vědních oborů. Navržená řešení budou ověřena v rámci
existujících subsystémů, popř. budou tvořit nové funkční jednotky informačních systémů.
SGFEI08/2013
Název: Užití statistických modelů v elektroenergetice a technické analýze
Uznané náklady FEI: 159.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na podporu a rozšíření studentského týmu, který se bude zabývat
odhadem parametrů kruhových statistických rozdělení a aplikacemi získaných výsledků
v elektroenergetice. Dalším tématem je citlivostní analýza vlivu vstupních parametrů na výstupní
ampacitu či vnitřní teplotu vodiče.
SGFEI09/2013
Název: Mikrovlnné antény a systémy
Uznané náklady FEI: 331.000,- Kč
Anotace: V rámci projektu bude vytvořeno automatizované pracoviště pro měření antén a bude
provedena studie možností dálkového ovládání měřicích přístrojů v prostředí Matlab. V tomto prostředí
bude vypracován program na dálkové nastavování a čtení dat z těchto přístrojů a dále budou
zpracovány podrobné manuály zabývající se spojením měřicích přístrojů od fy Rohde&Schwarz se
softwarem Matlab. Další součástí projektu bude vývoj dvou typů antén, jejichž vlastností budou na
vyvinutém pracovišti ověřovány. Další částí výzkumu bude modelování anténního pole vícepozičních
systémů pro rovnoměrné rozložení chyby odhadu pozice cíle v horizontální rovině. V části zaměřené
na výzkum a vývoj komunikačního systému s možností retranslace bude navržen, zkonstruován a
analyzován duplexní rádiový spoj s minimálně jednou retranslací signálu.

Specifický vysokoškolský výzkum – Studentská grantová soutěž – 2012
SGFEI01/2012
Název: „Výzkum vlastností atmosféry a šíření elektromagnetických vln“
Uznané náklady FEI: 234.000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem výzkumu bezdrátových spojů je získání poznatků o vlivu a stavu atmosféry
a přenosové charakteristiky. Parametry atmosféry budou sledovány nově doplněnými senzory, které
pomohou objasnit vliv konkrétních parametrů atmosféry na přenos signálu. Projekt je součástí
dlouhodobého výzkumu, do kterého se nyní budou zapojovat studenti doktorského studia. Nové
poznatky povedou ke stanovení doporučení pro návrh datových spojů. Cílem výzkumu v oblasti
radarových systémů je analýza vlivu rozmístění přijímacích stanic na přenos na přesnost odhadu
polohy a optimalizace rozmístění stanic pro vybrané aplikace. Součástí výzkumu bude studium metod
zpracování signálu a metod odhadu polohy.
SGFEI02/2012
Název: „Výzkum metod zpracování obrazových signálů a určování polohy“
Uznané náklady FEI: 195.000,- Kč
Anotace: Předmětem výzkumu jsou metody zpracování obrazových signálů pro účely
automatizovaného rozpoznávání směru pohledu lidského oka automatického mapování třírozměrných
prostorů. Dále jsou předmětem výzkumu metody určování polohy pro účely automatického mapování
třírozměrných prostorů, pro použití satelitních navigačních systémů v železniční zabezpečovací
technice a pro účely trojrozměrného podpovrchového mapování založeného na principu GPR.
SGFEI03/2012
Název: „Řízení mobilního robotu pomocí algoritmů umělé inteligence“
Uznané náklady FEI: 137.000,- Kč
Anotace: Smyslem projektu je obecně popsané algoritmy umělé inteligence vhodně modifikovat a
aplikovat na řízení mobilního robotu, přičemž budou simulovány různé podmínky prověřující stupeň
autonomnosti robotu a použitelnost robotu pro praktické účely. V rámci řešení vzniknou dvě pracoviště
vybavené stavebnicemi. Pomocí stavebnic budou navrženy různé druhy mobilních robotů vhodné pro
řešení typických úloh, tyto roboty poté vybavíme autonomními řídicími algoritmy založenými na
metodách umělé inteligence a budeme testovat jejich vhodnost.
SGFEI04/2012
Název: „Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů“
Uznané náklady FEI: 176.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na další rozpracování modelů infrastruktury a provozu dopravních a
obslužných systémů z pohledu potřeb:
- dalšího zpracování technik identifikace poloh vozidel
- vývoje v oblasti technika metodik jednak monolitické a jednak distribuované simulace dopravních
a obslužných systémů
- dokončení vývoje metodiky zjišťování propustnosti mezistaničního kolejového úseku s odbočkou
Výsledky řešení jsou potencionálně uplatnitelné jednak v rámci simulačních modelů dopravních a
obslužných systémů a jednak jako doplňková podpora spojená s operativním, taktickým a
strategickým plánováním.

SGFEI05/2012
Název: „Využití moderních technických prostředků automatizace při řízení vícerozměrového
systému“
Uznané náklady FEI: 117.000,- Kč
Anotace: Testování a využití moderních technických prostředků při konstrukci měřícího zařízení pro
monitorování pohybu složitého, vícerozměrového systému. Zvoleným objektem pro testování
realizovaných konstrukčních řešení jednotlivých zařízení bude aerodynamický systém upoutané
helikoptéry. Bude navržena a realizována měřicí jednotka úhlu natočení, náklonu a rychlosti otáčení
rotorů helikoptéry. Pro přenos dat z měřicí jednotky bude navržena a realizována konstrukce
univerzální bezdrátové akviziční karty s Bluetooth a Zigbee rozhraním. Navržená technická zařízení
budou realizována jako univerzální a mhou být tedy využita nejen pro potřeby testování řídicích
algoritmů složitých, vícerozměrových soustav, ale i pro další zařízení v laboratořích i v průmyslu.
SGFEI06/2012
Název: „Pokročilé metody určení přenosové kapacity linek vysokého napětí“
Uznané náklady FEI: 98.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je podpora vzniku a vědeckovýzkumné činnosti studentského výzkumného
týmu Dynamic Thermal Rating týmu – DTR Group, který se bude zabývat problematikou dynamického
teplotního ratingu přenosových linek. V prvním roce působení se bude zabývat především vytvořením
knihovny pro výpočet ampacity a vnitřní teploty elektrické linky dle IEEE Standardu 738-2006,
modelování distribuce směru a síly větru, vytvořením uživatelské příručky pro vizualizaci datových řad
a pro prezentaci výsledků pomocí SW GNUPLOT a vizualizací aktuální stavu české přenosové stítě
pomocí Google Maps.

SGFEI07/2012
Název: „Výzkum a testování uživatelského rozhraní se zvýšenou produktivitou pro CAD
systémy“
Uznané náklady FEI: 59.000,- Kč
Anotace: Projekt zkoumá možnosti využití gest a reálných fyzických objektů pro alternativní způsoby
ovládání počítače. Zejména se zaměřuje na využití těchto vstupů pro SW typu CAD. V aplikacích
tohoto typu se nachází velký potenciál pro zvýšení efektivity. Umožňují uživateli modelovat 3D prostor,
avšak současné metody ovládání se dějí pomocí 2D vstupních zařízení. Projekt si klade za cíl
navrhnout nová paradigmata uživatelského rozhraní pro práci v CAD systémech. Vhodnost
navržených uživatelských rozhraní poté podložit empirickým měřením, kdy rozhraní budou testována
pomocí funkčních vzorků rozhraní a porovnávána s běžnými způsoby ovládání.
SGFEI08/2012
Název: „Návrh sofistikovaných databázových řešení“
Uznané náklady FEI: 137.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je zejména analýza, návrh a tvorba řešení, které mohou být modulární
součástí aplikací využívajících databázových řešení. Tyto moduly musí řešit problematiku efektivního
návrhu datových struktur, přístupů a výměny dat i zajištění bezpečnosti všech operací. Jde o
komplexní problematiku telematických řešení, která vyžaduje integraci aktuálních poznatků z více
vědních oborů. Navržené algoritmy budou následně otestovány v rámci existujících nebo pro účely
testování navržených informačních systémů.

Specifický vysokoškolský výzkum – Studentská grantová soutěž – 2011
SGFEI01/2011
Název: „Výzkum metod určování polohy“
Uznané náklady FEI: 166.000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je výzkum satelitních navigačních systémů (GNSS) a radarových
systémů. Výzkum GNSS si klade za cíl analyzovat poznatky o skutečném chování bezpečnostních
služeb SoL navigačních systémů EGNOS a Galileo. Tento projekt je součástí dlouhodobého výzkumu
v této oblasti na FEI a SŽDC. Poznatky získané při tomto výzkumu budou dále využity pro potřeby
návrhů a schvalování bezpečnostně-relevantních systémů v dopravě a v dalších pozemních
aplikacích. Cílem výzkumu radarových systémů je ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR
postupně vybudovat pracoviště pro studium vlastností atmosféry s využitím radaru s frekvenční
modulací, pracujícího na kmitočtu v pásmu 35 GHz.

SGFEI02/2011
Název: „Pracoviště mobilních navigačních systémů a inteligentních uživatelských rozhraní“
Uznané náklady FEI: 101.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřena na vybudování a oživení specializovaného pracoviště pro studium
mobilních navigačních systémů, které se bude skládat ze sekcí zaměřených na:
•softwarovou podporu zpracování a vyhodnocení dat o poloze mobilních dopravních objektů z GNSS
systémů v reálném čase, sloužící k inteligentnímu směrování dopravních toků s důrazem kladeným na
plánování nejekonomičtější a nejbezpečnější cesty dle aktuální hustoty provozu
•a na výzkum a vývoj algoritmů počítačové grafiky se zaměřením na oblast rozšířené reality
(augmented reality) v prostředí navigačních systémů. Zkoumání bude zaměřeno především na návrh
a realizaci vhodných postupů, struktur a algoritmů sloužící k rozpoznání aktuální snímané situace
a vykreslováním navigačních objektů do videosekvence v reálném čase.
Pracoviště umožní vytvořit vhodné podmínky pro zkoumání širšího spektra dílčích oblastí mobilních
navigačních systémů, které povede ke zvýšení vědeckého potenciálu a ke generování hodnotných
výstupů vědy a výzkumu v následujících letech.

SGFEI03/2011
Název: „Softwarová podpora pro plánování a vykazování terénních služeb“
Uznané náklady FEI: 79.000,- Kč
Anotace: Náplní projektu je analýza a výzkum softwarových a komunikačních prostředků o podporu
a automatizaci plánování terénních služeb zejména s orientací na oblast ošetřovatelské a
pečovatelské péče.K tomu účelu bude vytvořen řešitelský kolektiv, složený ze školitele a studentů
doktorského a navazujícího magisterského studia a vybudováno specializované pracoviště.
SGFEI04/2011
Název: „Modelování železniční kolejové dopravní infrastruktury“
Uznané náklady FEI: 112.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na zkoumání různých modelů železniční kolejové dopravní infrastruktury
z pohledu následujících (odlišných) potřeb:
- metodik zjišťování propustnosti mezistaničního kolejového úseku s odbočkou,
- identifikace poloh kolejových vozidel (získávaných ze systémů GNSS) a krizových situací (například
protisměrných jízd) v rámci regionálních železničních tratí,
- správy kolejiště (tj. jednoho z obslužných zdrojů) v rámci simulačních modelů provozu železničních
stanic.
Zkoumání a řešení výše zmíněných problémů je potenciálně uplatnitelné jednak v rámci simulačních
modelů železničního provozu a jednak jako doplňková podpora spojená s operativním, taktickým
a strategickým plánováním železničního provozu.

SGFEI05/2011
Název: „Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů“
Uznané náklady FEI: 173.000,- Kč
Anotace: Předmětem výzkumu jsou metody zpracování zvukového signálu pro účely určení směru
příchodu signálu a metod zpracování obrazového signálu, zejména metod a postupů
automatizovaného rozpoznávání směru pohledu lidského oka. Při výzkumu metod zpracování
zvukového signálu bude realizováno softwarové zpracování reálně naměřených signálů, přicházejících
z jednoho zdroje – od mluvčího, pohybujícího se ve volném prostoru nebo v uzavřené místnosti.
Účelem systému bude určení směru a polohy zdroje signálu. Pro záznam reálných zvukových signálů
budou použity mikrofony s lineárními zesilovači, vzorkovací karta a vhodné softwarové prostředí.
Budou vyhodnoceny přesnosti dosažené pro různé sestavy mikrofonního pole (čtvercové mikrofonní
pole malých rozměrů, linie mikrofonů před sledovaným prostorem, mikrofony rozložené okolo
prostoru). Vyvinuté algoritmy budou implementovány do zařízení na úrovni funkčního vzoru
pracujícího v reálném čase. Pro účely výzkumu obrazového signálu bude vytvořeno specializované
pracoviště s jakostním snímacím zařízením s vysokým rozlišením a software umožňujícím následné
zpracování a vyhodnocování. Po ověření a optimalizaci navržených metod budou algoritmy
implementovány do vhodného vestavěného zařízení s výkonným DSP ve formě funkčního vzoru.
SGFEI06/2011
Název: „Artificial Intelligence Control Toolbox pro Matlab“
Uznané náklady FEI: 159.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvořit Artificia| lntelligence Contro| Toolbox pro Matlab. Úplný nástroj pro
návrh automatické regulace soustav pomocí několika algoritmů využívajících metod umělé inteligence
včetně dokumentace a prezentace.V rámci projektu bude nutné sestavit dva funkční vzory. Konkrétní
demonstrační a laboratorní soustavy s odlišnými nelineárními vlastnostmi, které budou sloužit
k ověření správné funkce toolboxu.

Specifický vysokoškolský výzkum – Studentská grantová soutěž – 2010
SGFEI01/2010
Název: „Pracoviště pro výzkum zpracování signálů v RF zařízeních pro určování polohy“
Uznané náklady FEI: 100.000,- Kč
Anotace: V rámci projektu bude navrženo a realizováno pracoviště pro studium signálu v zařízeních
RTLS na bázi vf čipů subkomponent, obsahující generátor a přijímač digitálně modulovaného signálu
v pásmu 2,4 GHz a bude ověřena jeho funkce. Toto pracoviště umožní výzkum metod zpracování
signálů a povede k hodnotným výstupům VaV v podobě publikací v uznávaných časopisech
a konferencích v následujících letech.

SGFEI02/2010
Název: „Měřící stanice pro měření strukturního indexu a jeho vliv na bezkabelové optické
spoje“
Uznané náklady FEI: 60.000,- Kč
Anotace: Návrh, rozbor, realizace a provoz senzorového pole měřícího parametry atmosféry v okolí
experimentálního bezkabelového optického spoje spolu s centrálním sběrem dat. V projektu se bude
využívat též měření větrných turbulencí 3D sonickými anemometry a dohledoměry ÚFA Akademie věd
ČR.
SGFEI03/2010
Název: „Softwarová podpora dispečerského řízení železniční dopravy“
Uznané náklady FEI: 110.000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum ohledně softwarových podpor dispečerského řízení železniční
dopravy. Řešitelé se soustředí na zkoumání problémů - rozhodování o přidělování náhradních
nástupištních kolejí zpožděným vlakům přijíždějícím do osobní stanice a identifikace potenciálních
krizových situací vznikajících na regionálních železničních tratích na základě analýzy dat o poloze
kolejových vozidel získaných ze systémů GNSS.
SGFEI04/2010
Název: „Realizace řídicího systému malého manipulačního robota s přímou regulací akčních
sil“
Uznané náklady FEI: 100.000,- Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvoření nižší vrstvy řídicího systému zakoupeného robota, který bude
využívat přímé řízení akčních sil. Tato koncepce řídicího systému umožní optimalizaci pohybu robota,
při respektování jeho dynamiky a reálných omezení. Výsledek bude využit pro experimentální ověření
vlastností pokročilých algoritmů řízení robota.

