
Studijní stáž na Hosei University, Tokio 
Zpráva ze studijní stáže konané 24.6.2014 - 24.9.2014, Ondřej Nentvich 

Během léta roku 2014 jsem se rozhodl vycestovat na studijní stáž spolu s dalšími              

dvěma spolužáky, Bc. Veronikou Stehlíkovou a Bc. Martinem Urbanem. Cílovou destinací           

bylo orientální Japonsko. Pro uskutečnění studijní stáže v období 24.6.2014 až 24.9.2014            

jsem si vybral Hosei University v Tokiu, oblast Koganei na doporučení slečny Elišky             

Novákové z organizace Czech Invest, která nám poskytla kontakt na profesora Dr. Gaku             

Minorikawa z oddělení Mechanického Inženýrství. Jelikož náš zájem je více v oblasti            

elektroniky a informatiky, byli nám doporučeni další dva profesoři - Akira Yasuda, Ph.D. z             

oddělení Elektroniky a Kazuo Yana, Ph.D. z oddělení Aplikované Informatiky, se kterými jsme             

spolupracovali na projektu vesmírného nanosatelitu QB50 pod vedením Ing. Ladislava          

Siegera, CSc. z ČVUT. 

Sonda bude vypuštěna na podzim roku 2015 a bude obsahovat několik měření, jako             

například testování nových materiálů pro stavbu dalších družic. Naším úkolem bylo navrhnout            

desku plošných spojů pro měření stárnutí materiálu a program pro mikrokontrolér. Měření            

sestává ze zjištění rezonanční frekvence materiálu a jejích změn vlivem stárnutí pomocí            

rychlé Fourierovy transformace v maximální možné přesnosti a změny útlumu materiálu           

vypočtením obálky, která by měla být exponenciálního charakteru.  

Úkolem bylo analyzovat signál, který dostaneme po rozvibrování materiálu a          

přizpůsobit tomu program a obvodové řešení. Nejprve následovala krátká analýza signálu v            

prostředí Matlab, se kterou nám pomohl profesor Yana, mimo jiné i poskytnutím počítače,             

neboť když jsme se připojili přes jejich školní síť, naše školní licence nefungovala. Z tohoto               

důvodu nám také zapůjčil přenosný WiFi modem.  

Po naprogramování mikrokontroléru vývojového kitu bylo třeba vyzkoušet funkčnost,         

jestli výsledky vypočtené programem odpovídají skutečnosti. S odzkoušením nám pomohli          

inženýři Iki a Saito, kteří nám v okamžiku připravili laboratoř včetně přístrojů a pomohli nám               

vše zapojit, jak jsme potřebovali. Následné odzkoušení bylo jen otázkou malé chvíle.  

V rámci stáže jsem poznal nové příjemné lidi, naučil se o japonském školství a výuce,               

kde jsme chodili na pár hodin výuky o sotwaru a rozpoznávání objektů v obraze, dále kultuře                

a zvyklostech. Taktéž nové znalosti z oblasti gastronomie v ubytovacím zařízení Higako            

Sports v Koganei, kde nás ochotně naučili místní jídla, jako je sushi či okonomiyaki. Na               

Japonsko budu rád vzpomínat a udržet kontakty s profesory, studenty a lidmi, se kterými jsme               

se během stáže seznámil a rád bych se v budoucnu do Japonska vrátil. 

  


