
 

Laboratoře@FIT 
Laboratoře a oblasti výzkumu týkající se bezpečnosti a Průmyslu 4.0 

● Síťová laboratoř - analýza, monitorování a bezpečnost vysokorychlostních 
počítačových sítí 

● Laboratoř plošných spojů - návrh, výroba, osazení a oživení desek plošných spojů 
pro elektronická zařízení na úrovni současných trendů 

● Biometrická laboratoř - otisky prstů, daktyloskopie, detekce živosti, rozpoznání ruky, 
písma a podpisu, žil ruky, duhovky, sítnice a obličeje  

● Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů - systémy pro 
podporu operátora při náročných činnostech  

● Robotická laboratoř - pozemní i vzdušné platformy, měření, fúze a rekonstrukce 3D 
dat, plánovaní akcí a misí, vývoj specifických platforem a elektroniky  

● Laboratoř komunikace člověka se strojem - integrace senzorických a vizualizačních 
zařízení (VR/AR) pro blízkou spolupráci člověka s roboty  

● Laboratoř mikroskopické analýzy - mikroskopická analýza čipů a bezdrátové 
komunikace  

● Optická laboratoř - holografie a zobrazování HDR obrazů  
● Datové a výpočetní centrum - výpočetní cluster (řazen SGE) a datové centrum 

Robotická laboratoř  

Ing. Filip Orság, Ph.D. 

Robotická laboratoř se skládá z několika detašovaných pracovišť a je vybavena mobilními 
roboty pro pohyb po zemi i ve vzduchu, ve vnitřních i vnějších prostředích. Součástí jsou i 
laboratoře pro vývoj platforem a elektroniky, kde probíhá např. vývoj záchranářského robota 
RUDA a laboratoř pro průmyslovou manipulaci pro experimenty s průmyslovým 
manipulátorem MELFA. Vybavení laboratoře umožňuje výkum v oblastech fúze dat z 
různých senzorů (obrazové, hloubkové, inerciální apod.), měření a rekonstrukce v 3D 
prostoru, plánování a navigace pozemních i vzdušných robotů, interakce člověka se strojem 
(robotem), validace percepčních technologií v robotických či dohledových systémech atd. 
Laboratoř ke své činnosti využívají výzkumné skupiny Robo@FIT a STRADE. 
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Laboratoř komunikace člověka se strojem 

Ing.Vítězslav Beran, Ph.D. 

Laboratoř je zaměřena na výzkum a experimenty v oblasti komunikace člověka se strojem a 
aktuálně se výzkum v laboratoři zaměřuje na interakci člověka s roboty. Laboratoř je 
prostorově propojitelná s robotickou laboratoří a pozemní roboti jsou tak využívání k různým 
experimentům. Laboratoře je dále vybavena jak rozsáhlou sadou senzorů pro snímání 
situace v prostředí robota, polohy a pohybu osob a robotů, gest operátora atd. tak 
množstvím specifických zorbazovacích zařízení pro realizaci virtuální a rozšířené reality 
(virtuální brýle, průhledové brýle, systém pro projekci rozhraní do reálného prostředí). 
Laboratoř ke své činnosti využívá především výzkumná skupina Robo@FIT. 

 

 

 

 

Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných 
systémů 

Doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D. MBA 

Multimediální laboratoř je ucelený soubor pracovišť pro návrh a ověření pokročilých 
multimediálních systémů podporujících člověka-operátora při činnostech, při kterých jsou 
kladeny vysoké nároky na rychlost a kvalitu rozhodování, správné reakce, orientaci v 
prostoru a stavu systému. Pro takové multimediální vestavěné počítačové systémy je 
typické, že v sobě integrují pokročilý model systému, do nějž jsou integrovány, se 
sofistikovaným rozhraním člověk-stroj při naplnění předpokladu vysoké míry intuitivnosti. 
Soustava výukových pracovišť, vybudovaná v rámci projektu, umožňuje studentům propojit 
poznatky získané ve zdánlivě různorodých předmětech do multidisciplinárních celků, a 
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experimentálně navrhovat počítačové systémy pro podporu činnosti člověka v aplikacích s 
vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost. 

Laboratoř byla realizována v atraktivním formátu, který motivuje zájem studentů a umožňuje            
ověření výsledků tvůrčí studentské práce v prostředí věrně imitujícím realitu. Laboratoř           
obsahuje širokou paletu prostředků a technologií, v nichž jednoznačná podpora          
člověka-operátora počítačem (digitální panoramatická vizualizace, haptické rozhraní se        
silovou zpětnou vazbou) vytváří komplexní celek, který lze kombinovat a integrovat do            
širšího rámce. Vytvořená laboratoř je využita pro účely projektově orientované výuky           
podporující praktické realizace studenty řešených problémů. 

 

http://www.root.cz/clanky/na-navsteve-v-simulatoru-boeing-737-ng-na-fit-vut/ 

http://merlin.fit.vutbr.cz/AeroWorks/  

 

Síťová laboratoř  

Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A., Doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. 

Síťovou laboratoř na FIT tvoří několik pracovišť zaměřených na návrh, konfiguraci, testování 
a monitorování sítí. Laboratoře obsahují aktivní a pasivní síťové prvky pro různé přenosové 
technologie (Ethernet, xDSL, WiFi, VoIP, mobilní sítě), dále síťové analyzátory a sondy, 
generátory provozu a zařízení pro výkonnostní testování síťových prvků. Laboratoře 
obsahují špičková zařízení od firem Cisco, Spirent, FlowMon či Fluke Networks.  

Laboratoř L307 je specializovaná na výuku a výzkum videokonferenčních přenosů (enkodéry 
Teracue, software Polycom) a technologie VoIP (ústředna Daktela, hardwarové IP telefony, 
Cisco Call Manager Express, analyzátor Packet Scan), telekomunikačních sítí (emulátor 
ISDN AdTran, koncentrátor xDSL sítí DSLAM, modemy ADSL, VDSL, technologie pro 
vytváření spojů E1/T1, Sigtran, analyzátor Rhode&Schwarz) a mobilních sítí (GSM brána 
pro VoIP, SDR Kit NI USRP 2922, forenzní analyzátor XRY Office) a jiné.  

Výzkumná laboratoř C304 je orientována na výzkum bezpečnosti síťových technologií, 
monitorování sítí, detekci útoků, simulaci a výkonnostní testování. Pro výzkum využíváme 
směrovače a přepínače Cisco, firewally ASA 5510, hardwarové sondy NetFlow FlowMon, 
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výkonnostní testér Spirent Test Center, síťové analyzátory Fluke Networks OptiView, 
EtherScope, BlueScope a další. V laboratoři probíhá i výzkum v oblasti forenzní síťové 
analýzy zaměřený na detekci a rekonstrukci síťových dat (nástroj NetFox Detective), 
testování robustnosti zabezpečených dat (GPU-akcelerovaný nástroj Wrathion) a další. V 
oblasti modelování a simulace sítí používáme nástroje OMNeT++ s vlastními moduly ANSA.  

 

 

Optická laboratoř  

Ing. Petr Musil 

Optická laboratoř je zaměřena na výzkum a experimenty v oblasti holografie a zobrazování 
obrazu s vysokým dynamickým kontrastem (HDR). Laboratoř je vybavena optickým stolem a 
sestavou základních optických a laserových aparatur pro provádění optických experimentů.  

Dále pak nástroji na zpracování a vyvolávání fotografických materiálů a sadou pro jemnou 
mechaniku. Toto vybavení je využíváno především studenty a umožňuje například pořizovat 
a zpětně zobrazovat hologramy, což je specifická forma záznamu obrazu umožňující 
zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. K výzkumným učelům slouží speciální dataprojektor 
Discovery TM 4000, který je určen pro zobrazování syntetických hologramů, tedy takových, 
které byly vytvořeny pomocí počítače. 

 

Laboratoř plošných spojů 

Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA, Ing. Václav Šimek 

Laboratoř sestává z uceleného a navzájem na sebe navazujícího souboru pracovišť, s jehož 
pomocí je možné zvládnout proces návrhu, výroby, osazení a oživení desek plošných spojů 
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pro elektronická zařízení na úrovni odpovídající současným pokročilým číslicovým i 
analogovým systémům. Laboratoř přináší široké možnosti realizace studentských návrhů 
včetně výstupů v rámci bakalářských a diplomových projektů. Studenti takto získávají při 
práci s moderními technologiemi neocenitelné zkušenosti a řadu nových dovedností, které 
lze jen obtížně sdělit na přednášce nebo během výuky formou měření či programování 
hotových, již navržených přípravků. 

 

Základem pracovišť pro realizaci plošných spojů je počítačem řízená frézka LPKF ProtoMat 
S-62 a řídicí PC. Přesnost zařízení umožňuje zhotovovat DPS na úrovni srovnatelné se 
současnými konvenčními technologiemi, přitom je však s ním výroba v kusovém množství 
levnější a dostupná okamžitě. Přesnost zařízení (opakované zaměření s rozlišením 10um) 
umožňuje vytvářet DPS (včetně vrtání otvorů) pro aplikace využívající nejnovějších pouzder 
součástek a opracovat desku např. pro vytvoření přímého konektoru. DPS může mít 
rozměry až 230 x 305 mm. Pracoviště prokovení a pokovení je vybaveno zařízením pro 
elektrochemické pokovování LPKF MiniContac RS. Toto zařízení dokáže nanášet vrstvu 
kovu (mědi) na příslušná místa DPS. Tímto způsobem lze vytvářet zejména propojení mezi 
vrstvami DPS s vysokou vodivostí. Zařízení je kompaktní a nevyžaduje zvláštní údržbu.  

Pracoviště vícevrstvých plošných spojů umožňuje vytvořit DPS složenou z až 8 různých 
vrstev. To je důležité zejména u pokročilých číslicových systémů, které se vyznačují velkým 
množstvím spojů (sběrnice, desítky datových a adresových vodičů, rozvody napájení a 
hodinových signálů) spolu s obtížnými prostorovými podmínkami (součástky s velkým 
počtem vývodů velmi blízko u sebe, např. v pouzdře BGA). Pracoviště osazování umožní 
pohodlné osazení desky i SMD součástkami v pouzdrech typu PQFP, BGA, QFN nebo 
diskrétní komponenty (odpor, rezistor, cívka, dioda). Jádrem pracoviště je profesionální 
osazovací stanice ESSEMTEC EXPERT-FP. Pracoviště je doplněno zařízením pro pájení 
desek přetavením, ručními páječkami i horkovzušnou páječkou a zařízením pro nanášení 
pasty. 
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Biometrická laboratoř 

Doc. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D. 

Naše biometrická laboratoř patří svým vybavením mezi nejlepší na světě. Můžete zde nalézt 
mnoho moderních biometrických zařízení a technologií z oboru biometrie, především pak z 
oblasti otisků prstů, daktyloskopie, detekce živosti, rozpoznání ruky, písma a podpisu, žil 
ruky, duhovky, sítnice, obličeje a mnoho dalších. 

Studentům jsou k dispozici různé hardwarové moduly a biometrická zařízení. Ze zařízení pro 
snímání otisků prstů jmenujme například Bergdata FCAT 100, BioLink UM MB3.5, BMF EZF 
650, Identix Biotouch 500, LES650 USB Scanner, Lumidigm Venus, Sagem MSO 300, 
Secugen HFDU02A, Suprema SFM300-FL, SFM3010-FC, SFM3020-OP, SFM3050-TC1, 
SFR 3000 a SFR300-S, TST Biometrics BiRD3, Veridicom 5th Sense PRL, Waldso 
Fingerprint Lock L2000, ZK Evaluation Board v1.0, PlusID 60, 75 a 90, a mnohé další. 

Kromě zařízení určených k analýze otisků prstů máme k dispozici další biometrická zařízení 
jako například Handkey II IR Recognition System na rozpoznání tvaru ruky, tablet Wacom 
Intuos3 A3 Wide DTP na rozpoznání písma, Hitachi Finger Vein Biometric Scanner nebo 
Fujitsu PalmSecure na rozpoznávání podle žil, Authenticam BM.ET100US, myš Iribio Iris 
nebo OKI IrisPass-M (EQ5016) Qritek na rozpoznání podle duhovky, non-mydriatická fundus 
kamera Canon CR-1 na rozpoznání a analýzu sítnice, AGA Thermovision 110 a FLIR 
ThermaCAM E300 na termální analýzu, A4Vision enrolment station ES2.2, A4Vision 
Facereader FR3.3 a Multimodal Biometric Terminal iFace 302 na rozpoznání obličeje a 
některá další zařízení používaná na rozpoznání podle méně častých biometrik, určených 
především k výuce. 

 

Laboratoř mikroskopické analýzy 

Doc. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D. 

Laboratoř mikroskopické analýzy umožňuje zájemcům pracovat s excelentním vybavením 
určeným pro mikroskopickou analýzu čipů. V laboratoři jsou k dispozici dva mikroskopy – 
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elektronový mikroskop Phenom G2 Pure a optický mikroskop Olympus BF61X s mechanicky 
stabilizovaným stolem. Kromě toho jsou v laboratoři k dispozici zařízení pro analýzu 
bezdrátové komunikace v podobě osciloskopu Tektronix DPO7254 se třemi pasivními a 
jednou aktivní sondou, generátor funkcí Metex, anténa Aaronia HyperLOG380, příslušné 
moduly pro BlueTooth, ZigBee a GPS, a spektrální analyzátor Rhode Schwarz FSQ 8. 

 

 

Datové a výpočetní centrum 

Ing. Tomáš Kašpárek 

Fakultní servery jsou umístěny v 19" serverových skříních, nyní je osazeno 18 skříní. Každá 
skříň obsahuje distribuovaný KVM přepínač, patch panel strukturované kabeláže (24 
přívodů) a až 6 samostatně jištěných zásuvek 230V/16A, z toho 5 zásuvek napojených na 
záložní zdroj a motorgenerátor. Servery jsou většinou připojeny rychlostí 1 Gb/s přímo na 
páteřní přepínač. Kritické servery jsou vybaveny redundantními zdroji a diskovými poli 
RAID-5/6, které jsou odolné vůči poruše jednoho/dvou disků. Soubory na serverech jsou 
navíc pravidelně zálohovány (inkrementálně každý den) na páskové knihovny Oracle 
StorageTek SL150 LTO-5 o kapacitě 225 TB (450 TB s kompresí) a Overland NEO 4200 
LTO-3 o celkové kapacitě 48 TB (96 TB s kompresí). 

V roce 2010 jsme začali nejzatíženější servery (zejména blade servery a souborové servery) 
připojovat rychlostí 10 Gb/s na 24portový přepínač 10 Gb/s Dell 8024F. Další rozšíření 10 
Gb/s spojů nastalo po inovaci hlavního přepínače BD8810, kde je nyní k dispozici 56 portů 
10 Gb/s SFP+. Většina spojů na servery je metalickým rozhraním 10GBASE-CR (SFP+ DA), 
delší spoje pak optickým rozhraním 10GBASE-SR (také SFP+). 
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Během prázdnin 2012 proběhla první rekonstrukce serverovny s hlavním cílem zvýšení 
výkonu chlazení a záložního zdroje z 45 kW na 90 kW (s možností růstu na 150 kW). 

 

 

 

Páteřní síť je založena na přepínačích L3 Extreme Networks. Hlavní přepínač Black 
Diamond 8810 slouží jako soustředěná páteř sítě, jsou na něj napojeny všechny přepínače v 
jednotlivých distribučních centrech areálu a propojuje lokální síť s ostatními areály VUT a 
Internetem. Další přepínač Summit X480 tvoří samostatnou páteř VoIP sítě a jsou na něj 
napojeny PoE přepínače v distribučních centrech. Všechny přepínače jsou propojeny 
redundantními gigabitovými spoji pracujícími v režimu sdílení zátěže. Nejzatíženější spoje 
jsou 10 Gb/s, ostatní většinou v režimu load-sharing (2 x 1Gb/s) s redundancí vůči výpadku 
jednoho spoje. Díky přepínání na úrovni 3. vrstvy jsou oddělené virtuální sítě IPv4 i IPv6 
propojeny plnou rychlostí backplane přepínače.  

Výpočetní cluster je založen na blade serverech IBM a Dell. Blade servery Dell byly pořízeny 
z projektu VAVINET, blade servery IBM z projektů FR CESNET a FRVŠ. Celkem je nyní 
osazeno 102 modulů, každý má dva 4 až 16 jádrové procesory s pamětí 8 až 256 GB. Na 
blade serverech běží 64bitový systém Linux CentOS 6. Pro ukládání rozsáhlých dat je k 
dispozici 12 souborových serverů o celkové kapacitě přes 400 TB. 

Zpracování úloh v clusteru je řízeno systémem Sun Grid Engine (SGE). Požadovaný 
výpočet musí být popsán skriptem shellu a ten je předán do SGE. SGE na základě 
aktuálního stavu uzlů v clusteru rozhodne, kdy a na kterých z dostupných uzlů úlohu spustí. 
Maximální paralelní výpočetní kapacita clusteru je dynamická, závisí na stavu jednotlivých 
blade serverů, teoreticky cca. 2400 procesů. 
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