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Instalace
Důležité

Pro instalaci je nutné mít administrátorská oprávnění. Jestliže nemáte
administrátorská oprávnění, kontaktujte svého správce.

Při instalaci programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 postupujte podle následujících
kroků:

1. Instalace snímacích zařízení viz kapitola „Instalace snímacích zařízení“ na straně 8.

▪ Instalace digitálních kamer a dalších snímacích zařízení viz kapitola „Instalace
digitálních kamer a dalších snímacích zařízení“ na straně 8.

▪ Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS® (řady E-systém, CAMEDIA®

a SP)

• Instalace zařízení pro zobrazení živého obrazu viz kapitola „Instalace zařízení
pro zobrazení živého obrazu“ na straně 10.

• Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS® viz kapitola „Instalace digitálního
fotoaparátu OLYMPUS®“ na straně 10.

2. Instalace hardwarového klíče viz kapitola „Instalace hardwarového
klíče“ na straně 13.

3. Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola „Instalace
programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13.

4. Dokončení instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.

Jednotlivé kroky jsou popsány v následujících kapitolách.
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1. Instalace snímacích zařízení
1.1. Instalace digitálních kamer a dalších snímacích

zařízení

Instalace digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM

1. USB 3.0 kamery PROMICAM jsou standardně dodávány s přídavným USB 3.0
řadičem. Tento řadič je dodáván ve dvou variantách, buď jako PCI Express karta pro
stolní počítače nebo jako ExpressCard karta pro notebooky. Pokud je součástí vaší
dodávky PCI Express řadič, vypněte počítač a kartu vložte do volného PCI Express
2.0 slotu základní desky vašeho počítače. Poté počítač opět zapněte. Pokud je součástí
vaší dodávky ExpressCard varianta USB 3.0 řadiče, zasuňte ji do volného ExpressCard
slotu vašeho notebooku. Instalace ovladačů USB 3.0 řadiče bude provedena
automaticky během instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.

2. USB 3.0 kameru PROMICAM zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena,
odpojte ji.

3. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola
„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.

Instalace digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM LITE

1. Kameru PROMICAM LITE zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena, odpojte
ji.

2. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola
„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.

Instalace digitálních USB 2.0 kamer Lumenera® INFINITY

1. Kameru Lumenera® INFINITY zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena,
odpojte ji.

2. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola
„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.
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Instalace digitálních zrcadlovek Canon® EOS

1. Digitální zrcadlovku Canon® EOS připojte k počítači pomocí USB kabelu, zapněte
ji a přepněte otočný volič do pozice Av (automatika) nebo M (manuální režim).

2. Vyčkejte, než dojde k automatickému nainstalování ovladačů.
3. Pokračujte krokem Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola

„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13.

Instalace digitálních USB 2.0 kamer IDS uEye®

Důležité

Kamera IDS uEye® UI-1440 je kompatibilní pouze s operačními systémy
Microsoft® Windows® XP/Vista.

1. Kameru IDS uEye® zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena, odpojte ji.
2. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola

„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.

Instalace skeneru PathScan Enabler IV

1. Skener PathScan Enabler IV zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojen, odpojte
jej.

2. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola
„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.

Instalace digitálních USB 2.0 kamer ARTRAY ARTCAM

1. Kameru ARTRAY ARTCAM zatím nepřipojujte k počítači. Pokud je připojena,
odpojte ji.

2. Pokračujte kroky Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 viz kapitola
„Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2“ na straně 13 a Dokončení
instalace viz kapitola „Dokončení instalace“ na straně 14.
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1.2. Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS® (řady
E-systém, CAMEDIA® a SP)

Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS® se skládá ze dvou kroků:

• Instalace zařízení pro zobrazení živého obrazu
• Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS®

Tyto kroky jsou popsány v následujících kapitolách.

Instalace zařízení pro zobrazení živého obrazu

Ovladače zařízení budou nainstalovány v průběhu instalace programu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2. V průběhu instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 na
stránce Zvolte další úlohy v části Instalace ovladačů zařízení pro zobrazení živého obrazu
zaškrtněte volbu odpovídající vašemu zařízení.

Instalace digitálního fotoaparátu OLYMPUS®

Při instalaci fotoaparátu OLYMPUS® postupujte podle následujících kroků:

• Přepnutí fotoaparátu do režimu pro ovládání z počítače
• Propojení fotoaparátu s počítačem
• Instalace ovladačů digitálního fotoaparátu

Jednotlivé kroky jsou popsány v následujících kapitolách.

Přepnutí digitálního fotoaparátu OLYMPUS® do režimu pro ovládání
z počítače

Pro ovládání z programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je nutné fotoaparát OLYMPUS®

přepnout do režimu pro ovládání z počítače. Postupujte následovně:

• Zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém:

Ujistěte se, že USB kabel je od fotoaparátu odpojen. Otočný volič přepněte do polohy
P a fotoaparát zapněte.
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Poznámka

V menu fotoaparátu se ujistěte, že funkce ZESIL NAHLED (Live View Boost)
je vypnuta.

▪ Zrcadlovky OLYMPUS® E-330, E-510, E-410

V menu fotoaparátu v nabídceNastavení 2 (symbol klíče s číslem 2) najeďte kurzorem
na položku USB REŽIM (USB MODE). Stiskněte šipku doprava a zvolte možnost
OVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem OK.

▪ Zrcadlovky OLYMPUS® E-3, E-30, E-620, E-520, E-450, E-420

V menu fotoaparátu v nabídce Nastavení 1 (symbol klíče s číslem 1) nebo pro model
E-620 Uživatelská nabídka (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položku
DISP/zvuk/PC a stiskněte šipku doprava. Najeďte kurzorem na položku USB REŽIM
(USB MODE), stiskněte šipku doprava a zvolte možnost OVLADANI (CONTROL).
Potvrďte tlačítkem OK.

▪ Zrcadlovka OLYMPUS® E-600

V menu fotoaparátu v nabídceNastavení (symbol klíče) najeďte kurzorem na položku
MENUDISPLEJ (MENUDISPLAY) a stiskněte šipku doprava. Pomocí šipek nastavte
hodnotu ZAP (ON). Potvrďte tlačítkem OK. Dále v menu fotoaparátu v nabídce
Uživatelská nastavení (symbol ozubených kol) najeďte kurzorem na položkuDISP/PC
a stiskněte šipku doprava. Najeďte kurzorem na položku USB REŽIM (USBMODE),
stiskněte šipku doprava a zvolte možnostOVLADANI (CONTROL). Potvrďte tlačítkem
OK.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady CAMEDIA® a SP:

Ujistěte se, že USB kabel i kabel TV výstupu jsou od fotoaparátu odpojeny. Otočným
ovladačem přepněte fotoaparát do režimu P, zapněte jej a otevřete kryt paměťové karty.
Objeví se varování Card cover open. Poté stiskněte nejdříve tlačítko OK/menu (1)
a k němu tlačítko Quick View (u starších modelů zapnutí/vypnutí LCD obrazovky) (2).
Obě tlačítka držte stisknutá cca 3 vteřiny. Objeví se menu CAMERA/SDK SETUP.
V nabídceUSB vyberte možnost CONTROL (u starších modelů možnost On), potvrďte
tlačítkem OK a zavřete kryt paměťové karty.
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Fotoaparát je nyní připraven pro ovládání z počítače. Po přepnutí do režimu pro ovládání
z počítače fotoaparát nebude přístupný jako disková jednotka Mass Storage. Pokud chcete
stahovat snímky z fotoaparátu jako z diskové jednotky, musí být fotoaparát přepnut zpět
do režimu STORAGE (u starších modelů OFF).

Propojení digitálního fotoaparátu OLYMPUS® s počítačem

1. Pro ovládání fotoaparátu OLYMPUS® (řady E-systém a SP) z počítače je nutné použít
speciální dvojitý kabel USB+živý obraz. CINCH konektor tohoto kabelu zapojte do
zařízení pro zobrazení živého obrazu. USB konektor zapojte do USB portu počítače.
V případě potřeby použijte prodlužovací kabely.

2. Ujistěte se, že otočný volič fotoaparátu je nastaven do polohy P a fotoaparát je zapnut.
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Instalace ovladačů digitálního fotoaparátu OLYMPUS®

• Zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém:

Ovladače zrcadlovky OLYMPUS® budou nainstalovány během instalace programu.

• Fotoaparáty OLYMPUS® řady CAMEDIA® a SP:

Ovladače fotoaparátu OLYMPUS® řady CAMEDIA® a SP budou nainstalovány
automaticky po připojení zapnutého fotoaparátu k počítači.

2. Instalace hardwarového klíče
Hardwarový klíč (je součástí dodávky) připojte k USB portu vašeho počítače. Pokud se
objeví Průvodce nově rozpoznaným hardwarem, ukončete jej. Ovladače hardwarového
klíče budou nainstalovány během instalace programu.

3. Instalace programu QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2

Poznámka

Pro instalaci programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vyžadováno
administrátorské oprávnění. Jestliže nemáte administrátorské oprávnění,
kontaktujte svého správce.

Důležité

Neinstalujte do operačního systému žádné balíčky kodeků typu ffdshow, All In
1, K-Lite Mega Codec Pack a podobně. Tyto balíčky mohou způsobit nesprávnou
funkci programu. Pokud máte v systému některý balíček kodeků nainstalován,
doporučujeme jeho odinstalování.

Postupujte následovně:
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1. Pokud se chystáte program instalovat z dodaného instalačního disku, vložte jej do
DVD jednotky a počkejte na zobrazení uvítací obrazovky. Pokud se uvítací obrazovka
automaticky nezobrazí, spusťte z instalačního disku program autorun.exe. Instalaci
programu spusťte tlačítkem Instalovat QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 z uvítací
obrazovky.

Pokud se chystáte program instalovat ze staženého instalačního balíčku, spusťte jej
a zvolte složku, kam se mají instalační soubory rozbalit. Počkejte na rozbalení
instalačních souborů a zobrazení uvítací obrazovky. Instalaci spusťte tlačítkem
Instalovat QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 z vítací obrazovky.

2. Zobrazí se průvodce instalací programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2. Pokračujte
podle pokynů průvodce. Na stránce Zvolte součásti - Snímací zařízení zvolte podporu
požadovaných snímacích zařízení. Pokud chcete používat snímací zařízení ovládané
prostřednictvím rozhraní TWAIN, vyberte volbu Zařízení ovládaná prostřednictvím
rozhraní TWAIN. Pokračujte podle pokynů průvodce.

3. Na stránce Zvolte další úlohy zaškrtněte odpovídající volby pro instalaci ovladačů pro
používaná zařízení (pokud jsou v nabídce).

Poznámka

Podpora odečtů zvětšení a počítačem říditelných osvětlovačů bude nainstalována
automaticky.

Pokračujte podle pokynů průvodce. V případě zobrazení výzvy, restartujte počítač.

4. Dokončení instalace
4.1. Dokončení instalace v případě použití USB 3.0 kamer

PROMICAM
1. Připojte USB 3.0 kameru PROMICAM k portu přídavného USB 3.0 řadiče pomocí

přiloženého USB 3.0 kabelu. Nepoužívejte žádný přídavný prodlužovací kabel.
2. Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.
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Poznámka

USB 3.0 kamery PROMICAM je možné připojit také do portů USB 2.0.
V takovém případě kamera poběží v "USB 2.0 režimu" s mírně omezenou
funkcionalitou.

4.2. Dokončení instalace v případě použití USB 3.0 kamer
PROMICAM LITE

1. Připojte kameru PROMICAM LITE k USB 3.0 portu vašeho počítače pomocí
přiloženého USB kabelu. Nepoužívejte žádný přídavný prodlužovací kabel.

2. Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.

Poznámka

Kamery PROMICAM LITE je možné připojit také do portů USB 2.0. V takovém
případě kamera poběží v "USB 2.0 režimu" s mírně omezenou funkcionalitou.

4.3. Dokončení instalace v případě použití USB 2.0 kamer
Lumenera® INFINITY

1. Připojte kameru Lumenera® INFINITY k USB 2.0 nebo USB 3.0 portu vašeho počítače
pomocí přiloženého USB kabelu.

2. Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.

4.4. Dokončení instalace v případě použití USB 2.0 kamer
IDS uEye®

1. Připojte kameru uEye® k USB 2.0 nebo USB 3.0 portu vašeho počítače pomocí USB
kabelu.

2. Pokračujte nainstalováním ovladačů následovně:

• Microsoft® Windows® 7/8.1/10

Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.
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• Microsoft® Windows® Vista

Objeví se okno Nalezen nový hardware. Zvolte Vyhledat a instalovat ovladač
(doporučeno).
Otevře se okno Řízení uživatelských účtů. Zvolte Pokračovat.
Objeví se okno Zabezpečení systému Windows®. Zvolte Přesto nainstalovat tento
software ovladače. Dojde k instalaci ovladačů kamery.

Po dokončení uvedeného postupu by měla na kameře začít zeleně svítit kontrolka (pokud
je jí kamera vybavena). Ta signalizuje, že kamera je správně nainstalována a připravena
k použití. Jestliže kontrolka i nadále svítí červeně, není kamera pravděpodobně připojena
k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 nebo došlo k problému s instalací ovladačů.

4.5. Dokončení instalace v případě použití skeneru
PathScan Enabler IV

1. Připojte skener PathScan Enabler IV k USB 2.0 nebo USB 3.0 portu vašeho počítače
pomocí přiloženého USB kabelu a zapněte jej.

2. Instalace a zprovoznění ovladačů skeneru proběhne automaticky.

4.6. Dokončení instalace v případě použití USB 2.0 kamer
ARTRAY ARTCAM

1. Připojte kameru ARTRAY ARTCAM k USB 2.0 nebo USB 3.0 portu vašeho počítače.
2. Instalace a zprovoznění ovladačů kamery proběhne automaticky.

4.7. Dokončení instalace v případě použití fotoaparátů
OLYMPUS® řady CAMEDIA® nebo SP

Poznámka

V 64bitových verzích operačních systémů Microsoft® Windows® je nutné pro
ovládání fotoaparátů OLYMPUS® CAMEDIA® a SP program QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2 spouštět s administrátorským oprávněním. Fotoaparáty
OLYMPUS® CAMEDIA® a SP nelze používat z účtu Guest.
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Pokud budete chtít ovládat fotoaparáty z administrátorského účtu, stačí zapnout fotoaparát
a poté spustit program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 s administrátorským oprávněním
(jako správce).

Pokud budete chtít používat program ze standardních uživatelských účtů nebo
z administrátorských účtů se zapnutou funkcí Řízení uživatelských účtů (UAC), je nutné
dodržet po instalaci programu následující postup (jedná se pouze o první spuštění programu):

1. Fotoaparát vypněte a odhlaste se z administrátorského účtu.

2. Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu a zapněte fotoaparát. Počkejte, než dojde
k navázání komunikace mezi fotoaparátem a operačním systémem (objeví se ikona
v pravém dolním rohu obrazovky).

3. Poté spusťte program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.

5. Přidání podpory nového snímacího zařízení
Pokud chcete nainstalovat podporu nového zařízení do již nainstalovaného programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, spusťte znovu instalaci programu. Na stránce Zvolte
typ instalace vyberte volbu Aktualizovat existující instalaci - přidat součásti a vyberte ze
seznamu požadovaná zařízení, jejichž podporu chcete přidat. Dále pokračujte podle instrukcí
průvodce.

6. Řešení potíží s připojením nebo změna typu
fotoaparátu OLYMPUS® (řady CAMEDIA® a SP)

Poznámka

V 64bitových verzích operačních systémů Microsoft® Windows® je nutné pro
ovládání fotoaparátů OLYMPUS® CAMEDIA® a SP program QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2 spouštět s administrátorským oprávněním.

Pokud se objeví problém s přípojením fotoaparátu nebo chcete začít používat jiný fotoaparát
OLYMPUS® (nový typ nebo jiný přístroj původního typu) v 32bitové verzi operačního
systému Microsoft® Windows®, je nutné dodržet následující postup:
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1. Přihlaste se do Microsoft® Windows® s administrátorským oprávněním.
2. Připojte nový fotoaparát přepnutý do režimu pro ovládání z počítače „Instalace

digitálního fotoaparátu OLYMPUS®“ na straně 10, zapněte jej a otočný volič přepněte
do polohy P.

3. Počkejte, než dojde k nainstalování ovladačů fotoaparátu.
4. Spusťte nástroj Změna fotoaparátu OLYMPUS® řady CAMEDIA® a SP z nabídky

Start → Programy → QuickPHOTO → QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 → Změna
fotoaparátu OLYMPUS řady CAMEDIA a SP.

5. Stiskněte tlačítko OK v okně programu Nástroj pro změnu fotoaparátu OLYMPUS®
řady CAMEDIA® a SP.

6. Při zobrazení výzvy fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
7. Změnu dokončete stiskem tlačítka OK.
8. Odhlaste se z administrátorského účtu.
9. Po přihlášení do vašeho uživatelského účtu by měl být program QuickPHOTO

INDUSTRIAL 3.2 připraven pro práci s novým fotoaparátem.

Celý postup (změna fotoaparátu) je nutné zopakovat pokaždé před prvním použitím nového
fotoaparátu. Jestliže se rozhodnete používat původní fotoaparát, není třeba uvedený postup
opakovat.
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Základní nastavení programu
První spuštění programu

Při prvním spuštění programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 se otevře průvodce, který
vám pomůže program správně nakonfigurovat. Nastavení lze později kdykoliv ručně změnit
volbou z nabídky Úpravy → Nastavení... nebo opětovným spuštěním průvodce z nabídky
Úpravy → Průvodce nastavením.

Důležité

Úplné dokončení konfigurace pomocí Průvodce nastavením je v případě prvního
spuštění programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 nezbytné. Po dokončení
Průvodce nastavením bude program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 automaticky
spuštěn.

1. Průvodce nastavením
Průvodce se skládá z několika stran, mezi kterými můžete přecházet tlačítky Další a Zpět.
Při nastavení postupujte podle pokynů průvodce.

Výběr snímacího zařízení

Druhá strana průvodce nabízí volbu snímacího zařízení, které bude používáno pro pořizování
snímků. Na výběr jsou pouze ta zařízení, jejichž podpora byla zvolena při instalaci
programu. Vyberte požadované snímací zařízení a stiskněte tlačítko Další.

Výběr zařízení TWAIN

Pokud jste vybrali možnost Zařízení TWAIN, objeví se seznam dostupných TWAIN zařízení.
Vyberte zařízení, které budete používat pro snímání a stiskněte tlačítko Vybrat.

Digitální fotoaparáty OLYMPUS® (všechny typy)

Tato stránka se objeví pouze v případě, že byla nainstalována podpora digitálních
fotoaparátů OLYMPUS® řady CAMEDIA® a SP nebo zrcadlovek OLYMPUS® řady
E-systém a je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z těchto
fotoaparátů. Pokud používáte zařízení dodané s programem QuickPHOTO INDUSTRIAL
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3.2, bude nakonfigurováno automaticky po zobrazení této stránky. Při použití jiného zařízení
zvolte toto zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a normu videosignálu z nabídky Video
norma. V nabídce Vstup by měla být vybrána volbaKompozitní. Zaškrtnutí volby Ponechat
snímek na paměťové kartě způsobí, že pořízený snímek zůstane po přenesení do počítače
na paměťové kartě uložen (tato funkce je dostupná pouze pro řady fotoaparátů CAMEDIA®

a SP). Pokud tuto volbu ponecháte nezatrhnutou (doporučeno), bude pořízený snímek po
přenesení do počítače z paměťové karty fotoaparátu automaticky smazán. Pro pokračování
stiskněte tlačítko Další.

Nastavení zařízení pro snímaní z analogových video vstupů

Tato stránka se objeví pouze tehdy, jestliže byla nainstalována podpora analogových zdrojů
videosignálu a je určena k nastavení digitalizačního zařízení pro snímání z těchto zdrojů.
Pokud používáte digitalizační zařízení dodávané s programem QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2, bude nakonfigurováno automaticky po zobrazení této stránky. Při použití jiného
digitalizačního zařízení zvolte zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a normu videosignálu
z nabídky Video norma. V nabídce Vstup můžete zvolit příslušný typ použitého konektoru.
Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Výběr výchozích složek

Další strana průvodce umožňuje nastavit složky, které budou nabízeny jako výchozí při
ukládání snímků, exportování výsledků měření a ukládání protokolů. Nebude tak nutné
procházet celou adresářovou strukturu počítače pro výběr složky, kam se mají soubory
uložit. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Nastavení měřítka a jednotek

Na této straně průvodce můžete zvolit typ a velikost kalibrovaného měřítka. V části Typ
měřítka lze nastavit základní vzhled měřítka: Pravítko, Úsečka, Sponka a Proužek. V části
Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí (Malá, Velká) nebo
můžete vybrat volbu Vlastní a do pole Zvolená délka vepsat vlastní požadovanou délku
měřítka. V částiNáhled uvidíte, jak bude měřítko vypadat při použití aktuálního nastavení.
V části Jednotky zvolte jednotky, ve kterých budou zobrazovány naměřené hodnoty. Pro
pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Výchozí nastavení měřených veličin

Další strana průvodce slouží k výběru veličin, které budou měřeny jednotlivými měřícími
nástroji (délka, průměr, poloměr, obvod, plocha, úhel) a označení jednotlivých veličin
písmeny (řádekOznačení). Veličiny, které mají být měřeny, vyberte zatrhnutím. Pro změnu
označení přepište příslušné písmeno v řádku Označení. Při zatržené volbě Zobrazit čísla
měření ve snímcích bude u každé naměřené hodnoty ve snímku zobrazeno odpovídající
pořadové číslo měření. Tato nastavení se stanou výchozími pro celý program a budou
platná pro všechny nově pořízené snímky. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Nastavení dálkové spouště

Tato strana slouží k nastavení a ověření funkce dálkové spouště. Dálková spoušť je volitelné
zařízení připojitelné přes sériový nebo USB port. Pokud chcete používat dálkovou spoušť,
zaškrtněte volbu Používat dálkovou spoušť a vyberte port COM, ke kterému je připojena
(v případě USB spouště se jedná o USB Serial Port (COM#)). V části Typ dálkové spouště
zvolte používaný typ dálkové spouště. Spoušť se dvěma tlačítky (např. dvoutlačítkový
nožní spínač) je určena ke snímání fotografií a pořizování videozáznamů pomocí volitelného
modulu pro nahrávání videa. Funkčnost dálkové spouště ověříte stisknutím jejích tlačítek.
Pokud čtverečky při stisknutí tlačítek změní barvu na zelenou a po uvolnění zpět na černou,
je spoušť správně nastavena a připravena k použití. Stiskněte tlačítko Další.
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Výběr barevného schématu

Na této záložce můžete zvolit barevné schéma programu. Pro pokračování stiskněte tlačítko
Další.
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Vyhlazování vložených objektů

Na této záložce je možné zapnout funkci vyhlazovaní vložených objektů. Ve výchozím
stavu je tato funkce vypnutá. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.

Nastavení dokončete stiskem tlačítka Dokončit. Poté se program QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2 automaticky spustí.
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Kalibrace programu pro měření
1. Úvodní informace o kalibracích

Dříve než bude možné zahájit měření v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, je
nutné provést zkalibrování programu pro použitou soustavu mikroskop-snímací zařízení.

Zkalibrování je nezbytné provést pro všechna dostupná zvětšení mikroskopu, která chcete
používat pro měření. Zvětšením mikroskopu se v programu rozumí kombinace zvětšení
objektivu a zvětšení zoomu či měniče zvětšení. Pokud používáte přímý nebo invertovaný
mikroskop bez měniče zvětšení, je počet zvětšení ke kalibrování dán počtem použitých
objektivů (hodnota zoomu je pro všechny objektivy rovna 1). Jestliže používáte přímý
nebo invertovaný mikroskop s měničem zvětšení, je počet zvětšení ke kalibrování roven
počtu objektivů x počet zvětšení měniče zvětšení. Při použití stereomikroskopu se zoomem
je počet zvětšení ke kalibrování roven počtu objektivů x počet zvětšení (zaklikávacích
pozic) zoomovací jednotky.

Důležité

Pro zkalibrování budete potřebovat kalibrační měřítko (objektivní mikrometr).

2. Správce kalibrací

Poznámka

Kalibrací se v programu rozumí jak proces zkalibrování, tak soubor kalibračních
hodnot pro jednotlivá zvětšení soustavy mikroskop-snímací zařízení označený
Názvem kalibrace. Pokud budete chtít pro měření používat více typů snímacích
zařízení nebo mikroskopů, je nutné provést zkalibrování (vytvořit kalibraci) pro
každou použitou soustavu mikroskop-snímací zařízení. Mezi vytvořenými
kalibracemi je možné přepínat podle aktuálně používané soustavy.

Pro vytváření a správu kalibrací je určena funkce programu s názvem Správce kalibrací,
kterou najdete v nabídce Měření → Správce kalibrací... [Ctrl+Alt+C]. Správce kalibrací
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slouží k vytváření a správě všech kalibrací vytvořených pro jednotlivé měřící soustavy
mikroskop-snímací zařízení.

Pro vytvoření nové kalibrace stiskněte ve Správci kalibrací tlačítko Přidat kalibraci.
TlačítkoOdebrat kalibraci smaže vybranou kalibraci ze seznamu. Již vytvořenou kalibraci
lze přejmenovat tlačítkem Přejmenovat kalibraci. Pokud existuje více kalibrací v seznamu,
aktivujte použití zvolené kalibrace pro měření stiskem tlačítka Nastavit jako aktivní -
podrobněji viz kapitola „Nastavení aktivní kalibrace“ na straně 52.

Po označení kalibrace kliknutím myší a stisku tlačítka Tabulka zvětšení dojde k otevření
okna Tabulka zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“, obsahujícího kalibrační hodnoty
pro jednotlivá zvětšení použité soustavy mikroskop-snímací zařízení.

Všechny kalibrace je možné proti nepovolaným změnám zamknout s ochranou heslem.
Pro zamčení stiskněte tlačítko Zamknout kalibrace a zadejte heslo pro uzamčení.
Po uzamčení nebude možné provádět žádné změny v kalibracích, dokud nebudou kalibrace
opět odemčeny stiskem tlačítka Odemknout kalibrace a zadáním hesla, které bylo zvoleno
při uzamčení.

Poznámka

Pro heslo používejte pouze standardní znaky bez diakritiky.

Všechny vytvořené kalibrace je možné exportovat do záložního souboru (formát xml)
stiskem tlačítka Zálohovat kalibrace. Pokud je potřeba provést jejich obnovení, je možné
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uložené kalibrace ze zálohy načíst stiskem tlačítka Načíst kalibrace a v dialogovém okně
vybrat příslušný soubor se zálohou kalibrací.

V levé spodní části okna Správce kalibrací je uvedeno datum a čas poslední změny kalibrací.

3. Vytvoření nové kalibrace
3.1. Vytvoření nové standardní kalibrace (režim

manuálního přiřazování zvětšení)
Před vytvořením nové kalibrace vložte pod mikroskop objektivní mikrometr, nastavte
nejmenší zvětšení a mikroskop zaostřete.

Proces vytvoření nové standardní kalibrace se skládá ze dvou hlavních kroků:

• přidání nové standardní kalibrace
• standardní kalibrování jednotlivých zvětšení

Přidání nové standardní kalibrace

Přidání nové kalibrace proveďte podle následujícího postupu:

1. Volbou Měření → Správce kalibrací... [Ctrl+Alt+C] otevřete okno Správce kalibrací.
2. Po stisknutí tlačítka Přidat kalibraci se otevře průvodce Přidávání kalibrace, kde

v prvním kroku zvolte název vytvářené kalibrace. Název kalibrace se skládá ze dvou
částí: z názvu snímacího zařízení a typu mikroskopu. Nejprve z rozbalovací nabídky
Snímací zařízení zvolte typ použitého snímacího zařízení. Do tohoto pole je také
možné napsat vlastní název snímacího zařízení. Do pole Mikroskop vepište typ
použitého mikroskopu. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
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3. Druhá strana průvodce Výběr odečtu zvětšení bude mít aktivní pouze možnost Žádný
odečet zvětšení (režim manuálního přiřazování zvětšení). Pokračujte stiskem tlačítka
Další.
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4. Další strana průvodce Volba zoomu/měniče zvětšení se dotazuje na vybavení
mikroskopu zoomovací jednotkou nebo měničem zvětšení. Jestliže je použitý
mikroskop vybaven zoomem nebo měničem zvětšení, zaškrtněte odpovídající volbu
Zoomovací jednotka nebo Měnič zvětšení. Pokud mikroskop není vybaven ani jedním
z těchto prvků, ponechte zaškrtnutou volbu Žádný zoom/měnič zvětšení. V takovém
případě bude hodnota zoomu/měniče zvětšení v této kalibraci automaticky nastavena
pro všechny objektivy na hodnotu 1. Pokračujte stiskem tlačítkaDalší. Otevře se okno
s názvem Tabulka zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“. Tímto krokem je proces
přidání nové kalibrace dokončen a můžete přejít k vlastnímu kalibrování jednotlivých
zvětšení.
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Standardní kalibrování jednotlivých zvětšení

V dalším kroku bude provedeno zkalibrování jednotlivých zvětšení. Postupujte podle
následujícího návodu:

1. V otevřeném okně Tabulka zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“ bude proveden
vlastní proces kalibrování. V části Tabulka kalibračních hodnot budou nadepsány
sloupce s názvyObjektiv, Pozice a Zvětšení zoomu/měniče zvětšení. Pokud jste během
přidávání kalibrace v kroku 4 vybrali volbu Žádný zoom/měnič zvětšení, bude v
posledním sloupci automaticky nastavena hodnota 1. Pokud jste v kroku 4 vybrali
jednu z voleb Zoomovací jednotka nebo Měnič zvětšení, bude tento sloupec prázdný
a jednotlivé hodnoty zoomu/měniče zvětšení budou v tabulce přibývat postupně během
procesu kalibrování jednotlivých zvětšení. Sloupec Pozice se v tomto případě
nevyužívá. V pravé části okna je v tuto chvíli aktivní pouze tlačítko Kalibrovat nové
zvětšení. Ve spodní části okna je umístěn Graf kalibračních hodnot, který slouží pro
kontrolu správnosti kalibračního postupu. Pro pokračování stiskněte tlačítkoKalibrovat
nové zvětšení.
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2. Otevře se průvodce Kalibrovat nové zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“ na první
stránce 1.Volba zvětšení. V části Zvětšení určené ke kalibraci vepište do pole Zvětšení
aktuálního objektivu hodnotu zvětšení aktuálně použitého objektivu. Pokud jste během
přidávání kalibrace v kroku 4 vybrali volbu Žádný zoom/měnič zvětšení, bude v části
Zvětšení zoomu/měniče zvětšení automaticky nastavena hodnota 1 a toto pole nebude
možné upravovat. Jestliže jste v kroku 4 vybrali jednu z voleb Zoomovací jednotka
nebo Měnič zvětšení, bude pole Zvětšení zoomu/měniče zvětšení prázdné. V takovém
případě vyplňte hodnotu aktuálně použitého zvětšení zoomovací jednotky nebo měniče
zvětšení. Pokračujte tlačítkem Další.
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Kalibrace nového zvětšení - přímý mikroskop bez měniče zvětšení

Kalibrace nového zvětšení - stereomikroskop se zoomovací jednotkou

3. Další strana průvodce 2.Výběr zdroje snímků pro kalibraci dává na výběr, zda se má
kalibrační snímek pořídit z aktivního snímacího zařízení nebo zda se má použít již
existující snímek otevřený v Okně zobrazení. V části Zdroj snímků zvolte Pořídit
snímek z aktuálního snímacího zařízení. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
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4. Otevře se ovládací panel aktivního snímacího zařízení s živým obrazem kalibračního
měřítka. Měřítko umístěte vodorovně do středu zorného pole snímacího zařízení
a mikroskop zaostřete. Stiskněte tlačítko Nasnímat. Otevře se další strana průvodce
3.Kalibrace se snímkem kalibračního měřítka. Pokud kvalita kalibračního snímku
není vyhovující, lze pomocí ikony provést nové nasnímání kalibračního snímku.
V zobrazeném snímku označte úsečkou (tažením myší při stisknutém levém tlačítku
nebo kliknutím levým tlačítkem myši na počáteční a koncový bod) co největší počet
dílků kalibračního měřítka. Vložení přesně vodorovné nebo svislé úsečky lze provést
tak, že během vkládání úsečky podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dosažení co
nejvyšší přesnosti je vhodné snímek před vložením kalibrační úsečky zvětšit pomocí
ikon v levé horní části okna nebo kolečkem myši. Úsečku veďte od levého kraje
počáteční rysky po levý kraj koncové rysky kalibračního měřítka. Chybné vložení
úsečky lze opravit vložením nové kalibrační úsečky. Spočtěte skutečnou délku
označené části kalibračního měřítka podle počtu označených dílků a hodnotu vepište
do pole Skutečná délka kalibrační úsečky dle jednotek zvolených v rozbalovací nabídce
vedle tohoto pole. Pro uložení stiskněte tlačítko Dokončit. V Tabulce kalibračních
hodnot a Grafu kalibračních hodnot přibude hodnota pro nové zvětšení.
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5. Na mikroskopu nastavte další zvětšení určené ke kalibrování. (Změňte použitý objektiv,
případně nastavte jinou hodnotu zvětšení zoomovací jednotky/měniče zvětšení).

6. Opakováním tohoto postupu (body 1 až 5) pro každé z dostupných zvětšení mikroskopu
proveďte úplné nakalibrování soustavy mikroskop-snímací zařízení. Výsledkem by
měl být stav, kdy všechny body v Grafu kalibračních hodnot v okně Tabulka zvětšení
- Kalibrace: „název kalibrace“ budou ležet na přímce resp. na přímkách. Jestliže
některé body grafu výrazněji vybočují od přímky, znamená to, že během kalibračního
postupu došlo k chybě. V takovém případě vyberte vybočující zvětšení kliknutím na
příslušnou hodnotu v Tabulce kalibračních hodnot nebo kliknutím na vybočující bod
v Grafu kalibračních hodnot a stiskněte tlačítko Překalibrovat vybrané zvětšení. Poté
obdobným způsobem jako v bodech 2 až 4 proveďte překalibrování zvoleného zvětšení
na správnou hodnotu.
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Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro přímý mikroskop bez
měniče zvětšení vypadat například takto:

Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro přímý mikroskop
s měničem zvětšení vypadat například takto:
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Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro stereomikroskop s jedním
objektivem a zoomovací jednotkou vypadat například takto:
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Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro stereomikroskop se
dvěma objektivy a zoomovací jednotkou vypadat například takto:

Jestliže během kalibračního procesu došlo k chybě, nebudou všechny hodnoty v Grafu
kalibračních hodnot ležet na přímce. Na následujícím obrázku bylo chybně nakalibrováno
zvětšení zoomu 2,5. Tuto hodnotu je nutné překalibrovat.
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3.2. Vytvoření nové kalibrace s použitím odečtu zvětšení
pro přímé a invertované mikroskopy

Pro usnadnění měření v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je možné pro přímé
a invertované mikroskopy využít takzvaný odečet zvětšení. Jedná se o volitelné zařízení
připojitelné k počítači, které automaticky zjišťuje aktuální pozici kódovaného revolveru
s objektivy. Při nasnímání je nově pořízenému snímku automaticky přiřazeno odpovídající
zvětšení. Před měřením tak není nutné každému snímku ručně přiřadit zvětšení mikroskopu,
při kterém byl snímek pořízen.

Před vytvořením nové kalibrace vložte pod mikroskop objektivní mikrometr, nastavte
nejmenší zvětšení a mikroskop zaostřete.

Proces vytvoření nové kalibrace s použitím odečtu zvětšení se skládá ze tří hlavních kroků:

• nastavení odečtu zvětšení
• přidání nové kalibrace s odečtem zvětšení pro přímé a invertované mikroskopy
• kalibrování jednotlivých zvětšení s využitím odečtu zvětšení pro přímé a invertované

mikroskopy
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Nastavení odečtu zvětšení

1. Zapojte odečet zvětšení, připojte jej k počítači a nainstalujte jeho ovladače dle návodu
dodaného s tímto zařízením.

2. Spusťte program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 a aktivujte Nastavení programu
(Úpravy → Nastavení...). V části označené Hardware aktivujte záložku s názvem
Odečty zvětšení. V části Přímé/invertované mikroskopy zaškrtněte volbu Použít odečet
objektivů a z rozbalovací nabídky Řídicí jednotka vyberte řídicí jednotku odečtu
zvětšení. Správnou funkčnost odečtu zvětšení ověříte stiskem tlačítka Otestovat
zařízení. V případě úspěšného ověření funkčnosti zavřete okno Nastavení stiskem
tlačítka OK.
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Přidání nové kalibrace s odečtem zvětšení pro přímé a invertované
mikroskopy

Přidání nové kalibrace proveďte obdobně, jak bylo dříve popsáno viz kapitola „Přidání
nové standardní kalibrace“ na straně 29 s následujícími rozdíly:

• V bodě 3. průvodce s názvemPřidávání kalibrace: „název kalibrace“ na stránceVýběr
odečtu zvětšení zatrhněte volbu Odečet objektivů pro přímé/invertované mikroskopy
a pokračujte stiskem tlačítka Další.

• Na stráncePřiřazení objektivů pozicím revolveru nastavte jednotlivým pozicím revolveru
odpovídající zvětšení použitých objektivů. Postupujte následovně: otáčením revolveru
zvolte postupně všechny dostupné pozice a přiřaďte jim z rozbalovacích nabídek
odpovídající zvětšení použitých objektivů. Prázdným pozicím ponechte přiřazeno „-“.
Pokračujte stiskem tlačítka Další.

42

Kalibrace programu pro měření



• Otevře se okno s názvem Tabulka zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“, které bude
mít v části Tabulka kalibračních hodnot vyplněna zvětšení použitých objektivů a jejich
odpovídající pozice odečtu zvětšení. V tomto okně bude nyní aktivní také tlačítko
Změnit pozice objektivů, které otevírá dialogové okno Přiřazení objektivů pozicím
revolveru, které umožňuje provést změny v přiřazení objektivů pozicím odečtu zvětšení.
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Kalibrování jednotlivých zvětšení s využitím odečtu zvětšení pro přímé
a invertované mikroskopy

Při kalibraci jednotlivých zvětšení postupujte obdobně, jak bylo dříve popsáno viz kapitola
„Standardní kalibrování jednotlivých zvětšení“ na straně 32.

Hlavním rozdílem oproti standardní kalibraci jednotlivých zvětšení je automatické
vyplňování pole Zvětšení aktuálního objektivu na stránce 1.Volba zvětšení v průvodci
Kalibrovat nové zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“ hodnotami z odečtu zvětšení.
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Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro přímý mikroskop
s odečtem zvětšení bez měniče zvětšení vypadat například takto:
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3.3. Vytvoření nové kalibrace s použitím odečtu zvětšení
pro stereomikroskopy

Pro usnadnění měření v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je možné využít
stereomikroskopy s takzvaným odečtem zvětšení. Jedná se o zařízení připojitelné k počítači,
které zjišťuje aktuální zvětšení zoomovací jednotky a případně také pozici kódovaného
revolveru s objektivy. Při nasnímání je nově pořízenému snímku automaticky přiřazeno
odpovídající zvětšení. Před měřením tak není nutné každému snímku ručně přiřadit zvětšení
mikroskopu, při kterém byl snímek pořízen.

Před vytvořením nové kalibrace vložte pod mikroskop objektivní mikrometr, nastavte
nejmenší zvětšení a mikroskop zaostřete.

Proces vytvoření nové kalibrace s použitím odečtu zvětšení se skládá ze tří hlavních kroků:

• nastavení odečtu zvětšení
• přidání nové kalibrace s odečtem zvětšení pro stereomikroskopy
• kalibrování jednotlivých zvětšení s využitím odečtu zvětšení pro stereomikroskopy

Nastavení odečtu zvětšení

1. Připojte síťový napáječ a propojovací kabel k řídicí jednotce a propojte ji s počítačem.

2. Spusťte program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 a aktivujte Nastavení programu
(Úpravy → Nastavení...). V části označené Hardware aktivujte záložku s názvem
Odečty zvětšení. V části Stereomikroskopy zaškrtněte volbu Použít odečet
zoomu/objektivů a z rozbalovací nabídkyŘídicí jednotka vyberte řídicí jednotku odečtu
zvětšení. Pokud máte připojen také odečet zvětšení pro objektivy, zvolte jej
z rozbalovací nabídky Zařízení odečtu objektivů. Správnou funkčnost odečtu zvětšení
ověříte stiskem tlačítka Otestovat zařízení. V případě úspěšného ověření funkčnosti
zavřete okno Nastavení stiskem tlačítka OK. Budete vyzváni k nastavení zoomovací
jednotky na pozici 0,8 z důvodu zkalibrování zařízení pro odečet zoomu. Proveďte
toto nastavení a pokračujte stiskem tlačítka OK.
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Přidání nové kalibrace s odečtem zvětšení pro stereomikroskopy

Přidání nové kalibrace proveďte obdobně, jak bylo dříve popsáno viz kapitola „Přidání
nové standardní kalibrace“ na straně 29 s následujícími rozdíly:

• V bodě 3. průvodce Přidávání kalibrace: „název kalibrace“ na stránce Výběr odečtu
zvětšení zatrhněte volbu Odečet zoomu a objektivů pro stereomikroskopy (pokud máte
instalován pouze odečet zoomu bez odečtu objektivů bude zobrazena volba Odečet
zoomu pro stereomikroskopy). Z nabídky Typ mikroskopu vyberte odpovídající typ
použitého stereomikroskopu a pokračujte stiskem tlačítka Další. Budete vyzváni k
nastavení zoomovací jednotky na pozici 0,8 z důvodu zkalibrování zařízení pro odečet
zoomu. Proveďte toto nastavení a pokračujte stiskem tlačítka OK.
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• Pokud máte nainstalován a v nastavení programu aktivován odečet zvetšení objektivů
pro stereomikroskopy, bude zobrazena záložka: První objektiv - přiřazení pozice
a zvětšení. Postupujte podle pokynů průvodce pro přiřazení zvětšení použitého objektivu
odpovídající pozici odečtu objektivů. V dalším kroku proveďte obdobným způsobem
přiřazení pro druhý objektiv. Pokud nemáte odečet objektivů nainstalován nebo
aktivován, nebudou tyto záložky vůbec zobrazeny. Pokračujte stiskem tlačítka Další.

Poznámka

Pro pokračování je vyžadováno přiřazení alespoň prvního objektivu odpovídající
pozici revolveru. Druhý objektiv je možné ponechat nepřiřazený.
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Otevře se okno s názvem Tabulka zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“, které bude
mít v části Tabulka kalibračních hodnot vyplněna zvětšení zoomu. Jestliže máte
aktivován také odečet objektivů, budou také vyplněna zvětšení použitých objektivů a
jejich odpovídající pozice odečtu zvětšení. V tomto okně bude nyní aktivní také tlačítko
Změnit pozice objektivů, které otevírá dialogové okno Změnit pozice objektivů, které
umožňuje provést změny v přiřazení objektivů pozicím odečtu zvětšení.
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Kalibrování jednotlivých zvětšení s využitím odečtu zvětšení pro
stereomikroskopy

Při kalibraci jednotlivých zvětšení postupujte obdobně, jak bylo dříve popsáno viz kapitola
„Standardní kalibrování jednotlivých zvětšení“ na straně 32.

Hlavním rozdílem oproti standardní kalibraci jednotlivých zvětšení je automatické
vyplňování pole Zvětšení zoomu/měniče zvětšení. Jestliže máte aktivován také odečet
zvětšení objektivů, budou také automaticky vyplněny hodnoty odečtu zvětšení v poli
Zvětšení aktuálního objektivu na stránce 1.Volba zvětšení v průvodci Kalibrovat nové
zvětšení - Kalibrace: „název kalibrace“.
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Poznámka

Tlačítko Překalibrovat odečet zoomu slouží k opravě kalibrace odečtu zoomu.
Toto tlačítko použijte pouze tehdy, pokud odečet zoomu nedává správné hodnoty.

Tabulka zvětšení po správně provedeném nakalibrování může pro stereomikroskop
s odečtem zvětšení zoomu i objektivů vypadat například takto:
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4. Nastavení aktivní kalibrace
Pokud používáte QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 s více soustavami mikroskop-snímací
zařízení a máte pro ně ve správci kalibrací vytvořeno více než jednu kalibraci, je důležité
při změně aktivního snímacího zařízení nastavit také odpovídající kalibraci jako aktivní.
Tato kalibrace bude využívána pro nová měření. Nastavení aktivní kalibrace je možné
provést třemi způsoby:

• Ve Správci kalibrací vyberte požadovanou kalibraci ze seznamu a stiskněte tlačítko
Nastavit jako aktivní. Za názvem aktivní kalibrace přibude text (aktivní).

• Z lišty nabídek prostřednictvím volby Měření → Zvolit aktivní kalibraci. Vybráním
ze zobrazeného seznamu bude zvolená kalibrace nastavena jako aktivní. Tato kalibrace
bude v seznamu označena zatržítkem.
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• Pokud v nabídce Snímací zařízení aktivujete jiné snímací zařízení, zobrazí se
automaticky dialogové okno Výběr aktivní kalibrace pro: „název snímacího zařízení“.
V tomto okně vyberte z rozbalovací nabídky Dostupné kalibrace tu kalibraci, kterou
chcete nastavit jako aktivní pro nově vybrané snímací zařízení a potvrďte tlačítkem
OK.
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Hlavní okno programu
Hlavní okno programuQuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je obrazovým editorem, ve kterém
jsou snímky ihned po pořízení nebo otevření zobrazeny. Tento editor je vybaven funkcemi
pro měření, úpravu a ukládání snímků. Hlavní okno programu je uzpůsobeno pro práci
s více snímky zároveň. Najednou je možné zobrazit 1, 2 nebo 4 snímky vedle sebe. Všechny
otevřené snímky jsou zobrazeny v Panelu náhledů. Pole Navigátor usnadňuje orientaci
ve zvětšeném snímku.

V programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 jsou k dispozici následující funkce pro
úpravy snímků:

• oříznutí
• otáčení po a proti směru hodinových ručiček
• převracení podél os
• změna rozměrů snímku
• úprava jasu, kontrastu, barevného vyvážení a gama korekce
• úprava histogramu
• vkládání textových popisků do snímku
• použití filtrů (zaostření, rozostření, negativ, škála šedé, mediánový filtr, vyvážení bílé

a černé barvy)
• označování pomocí kreseb (nástroje: úsečka, šipka, obdélník, kružnice, elipsa,

mnohoúhelník, kreslení od ruky)

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven také řadou měřících funkcí:

• vkládání kalibrovaného měřítka (s možností definovat vzhled a polohu měřítka)
• měření délek (úsečka, lomená čára)
• měření obvodů a ploch objektů (nástroje: elipsa, obdélník, kružnice, mnohoúhelník)
• měření poloměrů a průměrů kružnic
• měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s vodorovnou osou, úhel sevřený se svislou

osou, úhel definovaný dvěma úsečkami)
• měření vzdálenosti dvou rovnoběžek
• měření poloměru, úhlu a délky oblouku
• zobrazení kalibrované mřížky (pravoúhlá, kruhová)
• počítání objektů
• zkouška tvrdosti podle Brinella (podle normy ČSN EN ISO 6506-1)
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• zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse (podle normy ČSN EN ISO 4516)
• analýza fází

Všechny vložené objekty (kresby, popisky, měření) jsou zobrazeny v samostatné vrstvě
„nad snímkem“ a je možné je kdykoliv modifikovat (změna barvy a tloušťky čáry, změna
velikosti, změna umístění), smazat nebo skrýt. Dále lze smazat celou vrstvu s vloženými
objekty nebo ji sloučit se snímkem.

1. Popis grafického rozhraní
Hlavní okno programu je rozděleno do několika částí:

• Lišta nabídek - obsahuje nabídky s jednotlivými funkcemi
• Panel nástrojů - obsahuje ikony nástrojů
• Panel náhledů - zobrazuje všechny otevřené snímky
• Navigátor - slouží k orientaci ve zvětšeném snímku
• Okno zobrazení - slouží pro práci se snímky
• Tabulka naměřených hodnot - obsahuje výsledky měření
• Stavový řádek - obsahuje informace o aktuálním stavu programu
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Poměry velikostí jednotlivých výše popsaných částí Hlavního okna programu je možné
měnit. Změnu lze provést následujícím způsobem: najeďte myší na předěl oddělující
jednotlivé části. Kurzor myši se změní na . Stiskněte a podržte levé tlačítko myši
a pohybem myši určete novou velikost. Poté tlačítko uvolněte.

Poznámka

Výchozí rozložení programu je možné obnovit volbou Obnovit výchozí rozložení
programu z nabídky Okno.

57

Hlavní okno programu



1.1. Lišta nabídek
Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje následující funkce: Otevřít... - otvírá snímky v Hlavním okně
programu. V otevřeném dialogovém okně Otevřít můžete označit více snímků a načíst je
najednou. Volba Otevřít poslední nabízí pro otevření až deset naposledy použitých snímků.

Volby Uložit a Uložit vše uloží snímky označené v Panelu náhledů resp. všechny otevřené
snímky. Pokud ukládané snímky byly již dříve uloženy, bude provedeno jejich pře-uložení
do původních umístění. Jestliže se jedná o nově pořízené snímky, bude zobrazeno dialogové
okno Uložit jako, které umožňuje zvolit umístění, název a typ ukládaných souborů. Volby
Uložit jako... aUložit vše jako... otevřou dialogové oknoUložit jako, které umožňuje zvolit
umístění, název a typ ukládaných souborů. Pro více informací o ukládání snímků viz
kapitola „Ukládání snímků“ na straně 90.

Volby Exportovat naměřené hodnoty z označených snímků... a Exportovat naměřené
hodnoty ze všech snímků... - provedou export naměřených hodnot z označených snímků
v Panelu náhledů, resp. ze všech otevřených snímků. Naměřené hodnoty je možné
exportovat do souboru formátu Microsoft® Excel® (*.xls) nebo ve formě textového souboru
(*.txt). Pro více informací o exportování naměřených hodnot viz kapitola „Exportování
hodnot z Tabulky naměřených hodnot“ na straně 135.

Volby Zavřít označené snímky a Zavřít všechny snímky - provedou zavření snímků
označených v Panelu náhledů resp. všech otevřených snímků.

Volba Otevřít ovládací panel snímacího zařízení... - otevře samostatné okno určené pro
pořizování snímků pomocí snímacího zařízení. Pro více informací o práci s ovládacími
panely snímacích zařízení viz kapitola Ovládací panely snímacích zařízení na straně 181.

Volba Tisk... - otevře dialogové okno pro tisk snímků. Pro více informací o tisku viz kapitola
„Tisk“ na straně 101.

Volba Konec ukončí program.
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Nabídka Úpravy

V nabídce Úpravy jsou k dispozici následující volby: Zpět vrátí zpět poslední provedenou
akci. Tímto způsobem je možné vrátit zpět libovolný počet po sobě provedených akcí.
Volba Znovu opětovně provede akci vrácenou pomocí funkce Zpět.

Volba Kopírovat vloží snímek nebo jeho vybranou část do schránky. Volba Vložit provede
vložení obsahu schránky jako nový snímek. Volba Výběr oblasti je určena k označení části
snímku pro zkopírování do schránky.

Změnu barvy a tloušťky čar vkládaných objektů můžete provést pomocí voleb Barva čar
objektů... a Tloušťka čar objektů.

Volba Složit nový snímek z rozložení zobrazených snímků... - provede složení snímků
zobrazených v Okně zobrazení (pro rozložení 2 nebo 4 snímků vedle sebe) a výsledek
vloží jako nový snímek. Podrobný popis viz kapitola „Složení nového snímku z rozložení
zobrazených snímků“ na straně 152.

Volba Obnovit původní snímek vrátí snímek do podoby, v jaké byl otevřen nebo nasnímán.
Volba Smazat označené objekty smaže všechny označené objekty z aktuálního snímku.
Volba Smazat všechny objekty smaže všechny vložené objekty z aktuálního snímku. Volba
Sloučit objekty se snímkem provede sloučení vrstvy obsahující vložené objekty se snímkem.
Po sloučení již nebude možné vložené objekty upravovat - stanou se pevnou součástí
snímku.
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VolbaPrůvodce nastavením... - otevře průvodce pro základní nastavení programu. Podrobný
popis práce s Průvodcem nastavením viz kapitola „Průvodce nastavením“ na straně 19.

Volba Nastavení... - otevře dialogové okno pro nastavení parametrů programu. Podrobný
popis možností nastavení viz kapitola „Nastavení programu“ na straně 155.

Nabídka Snímek

V nabídce Snímek je možné zobrazit Informace o snímku. Dále jsou k dispozici následující
možnosti úprav snímků - oříznutí, otočení, překlopení, změna rozměrů, automatické
vyvážení bílé, vyvážení bílé se zadáním bodu, zaostření, rozostření, mediánový filtr, negativ,
škála šedé, vyvážení černé se zadáním bodu a funkce pro úpravu jasu, kontrastu, gama
korekce, barevného vyvážení a úpravy histogramu. Podrobný popis jednotlivých funkcí
viz kapitola „Úpravy snímků“ na straně 77.
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Nabídka Zobrazit

V nabídce Zobrazit se nacházejí následující volby: Rozložení - jeden snímek, Rozložení -
dva snímky, Rozložení - čtyři snímky. Tyto volby přepínají režimy pro zobrazení 1, 2, nebo
4 snímků v Okně zobrazení.

Volba Zobrazovat objekty v aktuálním snímku zobrazí/skryje všechny objekty vložené
do aktuálního snímku. Volba Zobrazovat pole s naměřenými hodnotami v aktuálním snímku
zobrazí/skryje pole s naměřenými hodnotami v aktuálním snímku. Volba Zobrazit tabulku
naměřených hodnot zobrazí/skryje Tabulku naměřených hodnot ve spodní části Hlavního
okna programu.

Volba Přizpůsobit velikost zobrazí aktuální snímek v takové velikosti, aby se celý vešel
do Okna zobrazení. Volby Zvětšit a Zmenšit zvětší/zmenší zobrazení aktuálního snímku
o jeden krok. Volba Skutečná velikost zobrazí aktuální snímek ve zvětšení 100 % tak, že
jeden obrazový bod snímku odpovídá jednomu obrazovému bodu monitoru.

Volba Spustit režim prezentace (slideshow) spustí celoobrazovkové prohlížení všech
otevřených snímků (v případě označeného pouze jednoho snímku), nebo snímků označených
v Panelu náhledů. Zobrazení všech nebo pouze označených snímků bude probíhat postupně
za sebou v časovém intervalu, který lze zvolit v nastavení programu.
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Volba Zobrazit na celou obrazovku zobrazí snímek/snímky otevřené v Okně zobrazení na
celou plochu obrazovky. Zpět do standardního režimu se vrátíte stiskem libovolné klávesy.

Nabídka Měření

Nabídka Měření obsahuje následující nástroje pro měření: vkládání měřítka, měření délky
úsečky a lomené čáry, obvodu a plochy elipsy, obdélníku a mnohoúhelníku, měření obvodu,
průměru a plochy kružnice, počítání objektů, měření úhlů, měření vzdálenosti dvou
rovnoběžných čar a měření délky, úhlu a poloměru oblouku. Volba Analýza fází... aktivuje
ovládací panel Analýza fází. Podrobný popis viz kapitola „Analýza fází“ na straně 116.
Podnabídka Tvrdost obsahuje volby Zkouška tvrdosti podle Brinella a Zkouška tvrdosti
podle Vickerse. Podrobnější popis viz kapitola „Zkouška tvrdosti“ na straně 124.

Volby Zobrazit pravoúhlou mřížku... a Zobrazit kruhovou mřížku... slouží k
zobrazení/skrytí kalibrované mřížky v aktuálním snímku. Popis práce s mřížkou viz kapitola
„Zobrazení mřížky o definovaných rozměrech“ na straně 114.

Volba Průběžně exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft® Excel®
zapíná/vypíná funkci průběžného exportování měřených hodnot, podrobný popis viz
kapitola „Exportování naměřených hodnot“ na straně 138.

Pomocí volby Jednotky můžete nastavit jednotky používané pro měření.

Volba Zvolit aktivní kalibraci umožňuje rychlé přepínaní aktivní kalibrace používané pro
měření, pokud máte vytvořeno více kalibrací pro různé měřící soustavy mikroskop-snímací
zařízení. Volba Správce kalibrací... - otevírá okno s funkcemi pro správu kalibrací. Pro
více informací viz kapitola „Správce kalibrací“ na straně 27.
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Pro více informací o měření viz kapitola „Měření“ na straně 107.

Nabídka Popisky

Nabídka Popisky obsahuje nástroje pro označování zajímavých míst ve snímku. Jedná se
o následující nástroje: textový popisek, čára, šipka, obdélník, kružnice, elipsa, mnohoúhelník
a kreslení od ruky.

Nabídka Snímací zařízení

Nabídka Snímací zařízení slouží k volbě aktivního snímacího zařízení. V seznamu jsou
zobrazena pouze ta zařízení, jejichž podpora byla zvolena při instalaci programu.
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Nabídka Moduly

Nabídka Moduly slouží k aktivování modulů programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2,
například vestavěných modulů Časovač a Tvorba videosekvencí nebo dalších volitelných
modulů.

Nabídka Protokoly

Nabídka Protokoly obsahuje funkce pro tvorbu protokolů ve formátu Microsoft® Word.
Volba Vytvořit protokol... provede export snímků označených v Panelu náhledů
a naměřených hodnot do nového protokolu. Volba Správce šablon... otevře Správce šablon
protokolů, který umožňuje vytváření nových šablon protokolů a správu již existujících
šablon, viz kapitola „Tvorba protokolů“ na straně 139.

Nabídka Okno

Volba Obnovit výchozí rozložení programu slouží k nastavení původního rozložení všech
částí Hlavního okna programu.

Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje následující položky: Nápověda... otevře elektronickou
uživatelskou příručku. Můžete použít také klávesu [F1]. Volba Co je nového... zobrazí
soubor s přehledem nových funkcí aktuální verze programu. Volba Odeslání čísla klíče...
slouží k zobrazení a odeslání čísla hardwarového klíče pomocí e-mailu pro získání nových
modulů nebo upgradů programu. Volba Licenční podmínky... otevře dokument s textem
licenčních podmínek. Volba O programu... zobrazí informace o produktu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2.
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1.2. Panel nástrojů
Jednotlivé funkce programu je možné také aktivovat pomocí následujících ikon z panelu
nástrojů:

Otevřít: zobrazí dialogové okno pro otevření snímků z dostupných diskových jednotek
(např. HDD, DVD/CD-ROM, připojené síťové disky, paměti flash apod.). [Ctrl+O]

Uložit: uloží snímek/snímky označené v Panelu náhledů. [Ctrl+S]

Tisk: zahájí tisk vybraných snímků. [Ctrl+P]

Informace o snímku: zobrazí informace o aktuálním snímku. [Ctrl+I]

Zpět: vrátí zpět poslední provedenou úpravu snímku. [Ctrl+Z]

Znovu: znovu provede poslední vrácenou úpravu snímku. [Ctrl+Y]

Kopírovat: vloží vybranou oblast nebo celý snímek zobrazený v Okně zobrazení
do schránky. [Ctrl+C]

Vložit: vloží obsah schránky jako nový snímek. [Ctrl+V]

Výběr oblasti: po stisknutí ikony můžete provést výběr oblasti snímku kliknutím
a tažením myši při stisknutém levém tlačítku myši.
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Objektiv: rozbalovací nabídka pro volbu objektivu, se kterým byl
snímek pořízen. Slouží pro účely přiřazení správné kalibrace pro
měření.

Zoom: rozbalovací nabídka pro volbu zvětšení zoomovací
jednotky/měniče zvětšení, při kterém byl snímek pořízen. Slouží pro
účely přiřazení správné kalibrace pro měření. Jestliže nepoužíváte
zoomovací jednotku ani měnič zvětšení, bude do tohoto pole po volbě
objektivu automaticky vyplněna hodnota 1.

Vložit vodorovné měřítko: vkládá do pravého spodního rohu snímku kalibrované
horizontální měřítko.

Vložit svislé měřítko: vkládá do pravého horního rohu snímku kalibrované vertikální
měřítko.

Měření úsečky: aktivuje nástroj pro měření délky úsečky.

Měření elipsy: aktivuje nástroj pro měření obvodu a plochy elipsy.

Měření obdélníku: aktivuje nástroj pro měření obvodu a plochy obdélníku.

Měření kružnice - po stisknutí šipky s rozbalovací nabídkou zvolte jednu z možností:
Kružnice definovaná poloměrem, Kružnice definovaná průměrem nebo Kružnice
definovaná 3 body. Po zvolení jedné z těchto možností bude aktivován nástroj pro
měření průměru, poloměru, obvodu a plochy kružnice.

Měření mnohoúhelníku/Měření lomené čáry - po stisknutí šipky s rozbalovací
nabídkou zvolte jednu z možností: Mnohoúhelník nebo Lomená čára. Po zvolení
jedné z těchto možností bude aktivován nástroj pro měření obvodu a obsahu
mnohoúhelníku nebo měření délky lomené čáry.
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Počítání objektů - po stisknutí šipky s rozbalovací nabídkou můžete vybrat jednu
z nabízených možností: Počítání objektů (nová skupina) pro zahájení počítání nové
skupiny objektů neboPřidat objekty k aktuální skupině pro přidávání dalších objektů
k již existující skupině.

Měření úhlů - po stisknutí šipky s rozbalovací nabídkou zvolte jednu z možností:
Libovolný úhel, Úhel od osy X, Úhel od osy Y nebo Úhel definovaný 2 úsečkami.
Po zvolení jedné z možností bude aktivován nástroj pro měření úhlu.

Měření vzdálenosti 2 rovnoběžných čar: aktivuje nástroj pro měření vzdálenosti dvou
rovnoběžek.

Měření oblouku: aktivuje nástroj pro měření poloměru, obvodu a úhlu oblouku.

Zkouška tvrdosti podle Brinella: aktivuje nástroj pro zkoušku tvrdosti podle Brinella.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse: aktivuje nástroj pro zkoušku mikrotvrdosti podle
Vickerse.

Analýza fází: otevírá dialogové okno funkce Analýza fází.

Zobrazit pravoúhlou mřížku: zobrazí/skryje pravoúhlou mřížku o definovaných
rozměrech.

Zobrazit kruhovoumřížku: zobrazí/skryje kruhovou mřížku o definovaných rozměrech.

Zobrazit tabulku naměřených hodnot: zobrazí/skryje Tabulku naměřených hodnot.
[F12]

Průběžně exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft® Excel®:
zapíná/vypíná funkci průběžného exportování měřených hodnot.
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Rozložení - jeden snímek: přepne Okno zobrazení do režimu zobrazení pro jeden
snímek.

Rozložení - dva snímky: přepne Okno zobrazení do režimu zobrazení pro dva snímky
vedle sebe.

Rozložení - čtyři snímky: přepne Okno zobrazení do režimu zobrazení čtyř snímků
vedle sebe.

Otevřít ovládací panel snímacího zařízení: otevře ovládací panel aktivního snímacího
zařízení (zařízení zvoleného v nabídce Snímací zařízení). Šipka v pravé části ikony
slouží pro rychlý výběr snímacího zařízení. [F4]

Tvorba videosekvencí: aktivuje vestavěný modul Tvorba videosekvencí, určený pro
vytváření video souborů z pořízených časosběrných snímků.

Časovač: aktivuje vestavěný modul Časovač určený pro automatické pořizování
snímků v nastavitelném časovém intervalu.

Přizpůsobit velikost: zobrazí aktuální snímek v takové velikosti, aby se celý vešel
do Okna zobrazení.

Zvětšit: zvětší velikost zobrazení aktuálního snímku o jeden krok.

Zmenšit: zmenší velikost zobrazení aktuálního snímku o jeden krok.

Skutečná velikost (100%): zobrazí aktuální snímek ve skutečné velikosti (100 %).

Velikost zobrazení: toto pole indikuje aktuální zobrazenou velikost snímku.
Umožňuje zvolit požadovanou velikost výběrem z rozbalovací nabídky
hodnot, případně vepsáním nové hodnoty z klávesnice.
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Oříznout: po provedení výběru oblasti ořízne snímek tak, že zůstane jen ta část snímku,
která byla vybrána. Zbytek snímku bude odstraněn.

Otočit po směru hodinových ručiček o 90°: otočí snímek doprava.

Otočit proti směru hodinových ručiček o 90°: otočí snímek doleva.

Vertikálně překlopit: překlopí snímek podle vodorovné osy.

Horizontálně překlopit: překlopí snímek podle svislé osy.

Změnit rozměry snímku: otevře dialogové okno pro změnu rozměrů snímku.

Upravit jas/kontrast/gama: otevře dialogové okno pro úpravu jasu, kontrastu a gama
korekce.

Upravit barevné vyvážení: otevře dialogové okno pro úpravu barevného vyvážení
snímku. Nezávisle na sobě je možné upravovat červený, zelený a modrý barevný
kanál.

Upravit histogram: otevře dialogové okno pro úpravu histogramu.

Barva/tloušťka čar objektů: slouží ke změně barvy a tloušťky čar vkládaných
objektů. Levá část ikony umožňuje změnu barvy, pravá část se šipkou změnu
tloušťky čar.

Vybrat: slouží k výběru vložených objektů.

Smazat označené objekty: smaže objekty vybrané nástrojem Vybrat. [Del]
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Smazat všechny objekty: smaže všechny objekty vložené do snímku.

Vložit textový popisek: aktivuje dialogové okno pro vložení textového popisku.

Kreslení čáry: aktivuje nástroj pro kreslení čáry.

Kreslení šipky: aktivuje nástroj pro kreslení šipky.

Kreslení obdélníku: aktivuje nástroj pro kreslení obdélníku.

Kreslení kružnice: aktivuje nástroj pro kreslení kružnice.

Kreslení elipsy: aktivuje nástroj pro kreslení elipsy.

Kreslení mnohoúhelníku: aktivuje nástroj pro kreslení mnohoúhelníku.

Kreslení od ruky: aktivuje nástroj kreslení od ruky.

1.3. Panel náhledů
Náhledy otevřených snímků jsou zobrazeny vPanelu náhledů společně s názvem a velikostí
snímku. Snímek otevřený v Panelu náhledů zobrazíte v Okně zobrazení kliknutím levého
tlačítka myši na náhled nebo přetažením náhledu (drag and drop) do okna zobrazení. Máte-li
v Okně zobrazení nastaveno zobrazení více snímků vedle sebe, použijte metodu přetažení
(drag and drop) nebo nejdříve v Okně zobrazení označte pole, ve kterém chcete snímek
zobrazit a poté klikněte levým tlačítkem myši na náhled požadovaného snímku.

Pokud najedete myší na náhled některého z otevřených snímků, objeví se v jeho pravé
horní části několik tlačítek. Tato tlačítka vyvolávají funkce pouze pro konkrétní snímek.
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TlačítkoUložit snímek provede funkci uložit. Tlačítko Tisk vytiskne snímek. Tlačítko
Informace o snímku zobrazí informace o snímku včetně metadat (pokud jsou dostupná),
popisu a případné přiřazené kalibraci. Jestliže byla ve snímku provedena měření, bude
aktivní také tlačítko Exportovat naměřené hodnoty pro exportování naměřených hodnot
do souboru. Tlačítko Označit jako důležité orámuje náhled snímku červeně pro jeho
zvýraznění. Snímek lze zavřít tlačítkem Zavřít . Pořadí snímků je možné v Panelu
náhledů měnit přetahováním náhledů myší (drag and drop).

Pokud byly ve snímku provedeny nějaké změny, budete před jeho zavřením dotázáni
na jeho uložení. U nových snímků, které dosud nebyly uloženy a u snímků, které byly

upraveny, bude před jejich názvy zobrazena hvězdička, např.: . Jestliže byla
ve snímku provedena měření, bude u náhledu snímku zobrazen indikátor - Snímek
obsahuje neuložené výsledky měření. Tento indikátor zmizí po uložení snímku nebo po
exportování naměřených hodnot do souboru. Jestliže má snímek vyplněn popis, bude
u náhledu snímku zobrazen indikátor - Snímek obsahuje popis.

Označení jednoho snímku v Panelu náhledů provedete jedním kliknutím levého tlačítka
myši. Souvislý výběr několika snímků v Panelu náhledů najednou je možné provést
kliknutím myši nejprve na první a poté na poslední snímek výběru při stisknuté klávese
[Shift]. Nesouvislý výběr snímků v Panelu náhledů provedete označováním požadovaných
náhledů levým tlačítkem myši při stisknuté klávese [Ctrl]. Označení všech snímků najednou
je možné provést klávesovou zkratkou [Ctrl+A]. Zrušení výběru více snímků dosáhnete
kliknutím levého tlačítka na libovolný náhled snímku.

Pro získání větší pracovní plochy může být Panel náhledů skryt (zasunutím vlevo) stiskem
tlačítka v jeho pravém horním rohu. Toto tlačítko se po stisknutí změní na . Tím se
Panel náhledů uvolní a při přemístění kurzoru myši mimo Panel náhledů dojde k jeho
zasunutí vlevo. V tomto stavu lze s panelem Náhledů pracovat najetím myši na svisle
orientované pole Panel náhledů na levé straněHlavního okna programu - dojde k vysunutí
Panelu náhledů. Jeho ukotvení je možné provést stisknutím tlačítka .
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1.4. Navigátor
V levé spodní části Hlavního okna programu je zobrazen Navigátor k aktuálnímu snímku.
V okně Navigátor je rámečkem označena ta část snímku, která je při aktuálním zvětšení
viditelná v Okně zobrazení. Zobrazení aktuálního snímku je možné zvětšit nebo zmenšit
kolečkem myši, posuvníkem nebo tlačítky nebo pod oknem Navigátor. Rámečkem
je možné pohybovat kliknutím levého tlačítka myši dovnitř rámečku a pohybem myši při
stisknutém levém tlačítku. Pohybem rámečku navigátoru dosáhnete zobrazení požadované
oblasti snímku v Okně zobrazení.
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1.5. Okno zobrazení
Okno zobrazení slouží k práci se snímky. V případě potřeby práce s více snímky vedle
sebe může být toto okno rozděleno do dvou nebo čtyř částí pomocí voleb Rozložení - dva
snímky nebo Rozložení - čtyři snímky . Přepnutí do výchozího režimu pro jeden
snímek je možné provést pomocí volby Rozložení - jeden snímek .

1.6. Tabulka naměřených hodnot
Ve spodní části Hlavního okna programu je zobrazena Tabulka naměřených hodnot.
Tabulka obsahuje záložku/záložky s hodnotami naměřenými ve snímku/snímcích
zobrazených v Okně zobrazení (počet těchto záložek odpovídá nastavenému rozložení
Okna zobrazení) a záložku s názvem Nastavení měření - „název aktuálního snímku“.
Podrobnější popis - viz kapitola „Práce s tabulkou naměřených hodnot“ na straně 130.
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1.7. Stavový řádek
Stavový řádek umístěný ve spodní části hlavního okna programu zobrazuje následující
informace:

• rozměry aktuálního snímku v pixelech a pokud je aktuálnímu snímku přiřazena kalibrace,
skutečné rozměry snímku v aktuálních jednotkách délky

• jestliže je používán odečet zvětšení, bude zobrazeno zvětšení aktuálního objektivu
případně i zoomu

• aktuální zvolené snímací zařízení
• jestliže máte nastaveno automatické ukládání snímků na disk, bude zobrazena v pravém

rohu stavového řádku ikona . Po najetí myší na tuto ikonu bude zobrazena kontextová
nápověda s aktuálně nastavenou složkou pro automatické ukládání snímků.

2. Pořízení nových snímků
Pro pořízení nových snímků postupujte podle následujících bodů:

1. proveďte výběr snímacího zařízení
2. otevřete ovládací panel snímacího zařízení
3. proveďte vlastní pořízení snímku

2.1. Výběr snímacího zařízení
V nabídce Snímací zařízení zvolte zařízení, které chcete použít pro snímaní. V této nabídce
naleznete ta zařízení, jejichž podpora byla zvolena při instalaci programu. Pokud chcete
do tohoto seznamu nějaké zařízení přidat, postupujte podle návodu viz kapitola „Přidání
podpory nového snímacího zařízení“ na straně 17. Níže je uveden seznam všech aktuálně
podporovaných snímacích zařízení:

• Digitální USB 3.0 kamera PROMICAM - volba pro digitální USB 3.0 kamery
PROMICAM. Typ použité kamery bude zjištěn automaticky.

• Digitální kamera PROMICAMLITE - volba pro digitální USB 3.0 kamery PROMICAM
LITE. Typ použité kamery bude zjištěn automaticky.
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• Digitální kamera Lumenera® INFINITY - volba pro digitální USB 2.0 kamery
Lumenera® INFINITY. Typ použité kamery bude zjištěn automaticky.

• Digitální zrcadlovka Canon® EOS - volba pro digitální zrcadlovky Canon® řady EOS.

• Digitální USB 2.0 kamera PROMICAM - volba pro digitální USB 2.0 kamery
PROMICAM. Typ použité kamery bude zjištěn automaticky.

• Digitální kamera uEye - volba pro digitální USB 2.0 kamery IDS uEye®. Typ použité
kamery bude zjištěn automaticky.

• Digitální fotoaparát OLYMPUS - volba pro fotoaparáty OLYMPUS® řady CAMEDIA®

a SP. Typ použitého fotoaparátu bude zjištěn automaticky.

• Digitální zrcadlovka OLYMPUS E-systém - volba pro digitální zrcadlovky OLYMPUS®

řady E-systém. Typ použité zrcadlovky bude zjištěn automaticky.

• Digitální kamera ARTRAY ARTCAM - volba pro digitální USB 2.0 kamery ARTRAY
ARTCAM. Typ použité kamery bude zjištěn automaticky.

• Kamera OLYMPUS DP72

• Kamera OLYMPUS DP20

• Kamera DP70/DP71/DP30BW

• Skener histologických preparátů - volba pro skener PathScan Enabler IV.

• Basler A601fc

• Analogový videosignál - volba pro snímání z analogových kamer nebo jiných zařízení
s analogovým video-výstupem (video-endoskopické systémy, ultrazvuky,
videorekordéry, DVD apod.).

• Zařízení TWAIN - volba pro snímání ze zařízení podporujících standard TWAIN. Pomocí
tohoto rozhraní je možné snímat z celé řady digitálních zařízení, která nejsou programem
nativně podporována, např. z digitálních kamer, skenerů a mnoha dalších.
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2.2. Otevření ovládacího panelu snímacího zařízení

Pro otevření Ovládacího panelu zvoleného snímacího zařízení klikněte na ikonu ,
aktivujte volbuOtevřít ovládací panel snímacího zařízení... z nabídky Soubor nebo použijte
klávesovou zkratku [F4].

2.3. Pořízení snímku
V otevřenémOvládacím panelu snímacího zařízení nastavte požadované parametry expozice
a pořiďte snímek pomocí tlačítka Nasnímat. Snímek bude ihned po pořízení přenesen
do počítače a zobrazen v Okně zobrazení.

Podrobnější informace o ovládacích panelech snímacích zařízení najdete v kapitoleOvládací
panely snímacích zařízení na straně 181.

3. Práce se snímky
Popis práce se snímky je rozdělen do následujících kapitol:

1. Otevření snímků
2. Úpravy snímků
3. Označování a popis zajímavých míst
4. Ukládání snímků
5. Tisk

3.1. Otevření snímků

Snímky je možné otevřít pomocí volby Soubor → Otevřít..., kliknutím na ikonu nebo
klávesovou zkratkou [Ctrl+O]. V otevřeném dialogovém okněOtevřítmůžete označit více
snímků a otevřít je najednou. Další možností otevření snímků je jejich přetažení myší
do Okna zobrazení (drag and drop) například z průzkumníku Windows® nebo jiného
souborového manažeru. Náhledy otevřených snímků se objeví v Panelu náhledů spolu
s názvem, typem a rozměry snímku v pixelech.

Volba Soubor → Otevřít poslední nabízí k otevření seznam až deseti naposledy použitých
snímků.
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3.2. Úpravy snímků

Poznámka

Veškeré úpravy jsou aplikovány vždy na aktuální snímek zobrazený v Okně
zobrazení.

Volby pro úpravy snímků je možné aktivovat z nabídky Snímek. Některé z těchto voleb je
možné aktivovat také pomocí ikon v Panelu nástrojů. Nabídka Snímek obsahuje následující
volby pro úpravu snímků:

• Oříznout
• Otočit po a proti směru hodinových ručiček
• Překlopit vertikálně a Překlopit horizontálně
• Změnit rozměry snímku...
• Automatické vyvážení bílé
• Vyvážení bílé se zadáním bodu
• Filtry: Zaostřit, Rozostřit, Mediánový filtr, Negativ, Škála šedé
• Vyvážení černé se zadáním bodu
• Upravit jas/kontrast/gama..., Upravit barevné vyvážení..., Upravit histogram...

Podrobný popis jednotlivých funkcí je obsažen v následujících odstavcích:

Oříznutí snímku

Funkce Oříznout slouží k odstranění nežádoucí oblasti snímku. Aktivujte funkci Oříznout
z nabídky Snímek→Oříznout nebo kliknutím na ikonu . Poté tažením myši při stisknutém
levém tlačítku natáhněte ve snímku oblast, která bude určovat tu část snímku, která má
být zachována - zbytek snímku bude oříznut. V levém horním rohu označené oblasti se
zobrazí pole s jejími rozměry. Rozměry jsou zobrazeny v pixelech a pokud je snímku
přiřazena kalibrace, také v délkových jednotkách.
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Kliknutím na pole s rozměry dojde k jeho přepnutí do režimu, ve kterém je možné vepsáním
hodnot přesně definovat požadovanou velikost oblasti.

Vpravo od polí s hodnotami je zobrazena ikona zámku . Pokud je zobrazen otevřený
zámek (výchozí stav), je možné zadávat oba rozměry oblasti nezávisle. Po kliknutí na tuto
ikonu se zobrazí zamčený zámek. Tím dojde k zapamatování (zamknutí) poměru stran
oblasti. Poté bude po zadání jednoho rozměru druhý rozměr automaticky dopočítán
v uzamčeném poměru. Pokud je snímku přiřazena kalibrace, je možné, po zvolení jednotek
z rozbalovací nabídky vpravo od ikony zámku, rozměry oblasti definovat také v délkových
jednotkách. Nové rozměry potvrdíte stiskem tlačítka OK. Dojde k přepočítání rozměrů
oblasti dle zadaných hodnot. Pole s rozměry oblasti může být pro lepší přehlednost skryto
pomocí tlačítka . Pro opětovné zobrazení hodnot rozměrů oblasti použijte tlačítko .

Velikost oblasti je možné také měnit pomocí zelených úchopových bodů. Při tažení myší
za rohové úchopové body při stisknuté klávese [Shift] bude zachován poměr stran oblasti.
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Zvolenou oblast je možné přemístit tažením myši při stisknutém levém tlačítku myši
za vnitřek zvolené oblasti.

V případě potřeby je možné stisknutím klávesy [Esc] nebo pravým tlačítkem myši funkci
Oříznout stornovat (obdélník definující oblast zmizí).

Vlastní oříznutí snímku provedete dvojím kliknutím myši dovnitř zvolené oblasti nebo
kliknutím na ikonu . Zůstane zachována jen ta část snímku, která byla vybrána. Zbytek
bude odstraněn.

Zkopírování snímku nebo jeho části do schránky

Pro zkopírování celého snímku zobrazeného v Okně zobrazení do schránky aktivujte volbu
Úpravy → Kopírovat, klikněte na ikonu , nebo použijte klávesovou zkratku [Ctrl+C].

Jestliže chcete do schránky zkopírovat pouze určitou část snímku zobrazeného v Okně
zobrazení, aktivujte nejprve volbu Úpravy → Výběr oblasti nebo klikněte na ikonu
a označte požadovanou oblast ke zkopírování do schránky (stejně jak bylo popsáno
v předchozím odstavci Oříznutí snímku). Pro zkopírování vybrané oblasti do schránky
aktivujte volbu Úpravy → Kopírovat, klikněte na ikonu , nebo použijte klávesovou
zkratku [Ctrl+C].

Vložení snímku ze schránky

Obsah schránky (pokud obsahuje obrazové informace) je možné do programu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2 vložit jako nový snímek. Tímto způsobem lze vložit snímek z jiného
programu nebo snímek (nebo jeho vybranou oblast) z programu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2. Při vložení snímku z programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 bude
nový snímek vložen se sloučenými vrstvami. Pro vložení ze schránky aktivujte volbu
Úpravy → Vložit, klikněte na ikonu nebo použijte klávesovou zkratku [Ctrl+V].

Překlápění a otáčení snímku

Snímek je možné otočit o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček použitím voleb
Snímek → Otočit po směru hodinových ručiček o 90° a Snímek → Otočit proti směru
hodinových ručiček o 90° nebo pomocí ikon a .
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Pro vertikální nebo horizontální překlopení snímku použijte jednu z voleb Snímek →
Vertikálně překlopit nebo Snímek → Horizontálně překlopit nebo jednu z ikon a .

Změna rozměrů snímku

Pro změnu rozměrů snímku aktivujte volbu Snímek → Změnit rozměry snímku..., klikněte
na ikonu nebo použijte klávesovou zkratku [Ctrl+R]. Otevře se dialogové okno s názvem
Změnit rozměry snímku. Vepište jeden nový rozměr snímku, druhý rozměr bude automaticky
dopočítán v původním poměru stran. Poměr stran je při změně rozměrů vždy zachován z
důvodu zachování přesnosti měření. Nové rozměry je možné definovat v pixelech nebo
procentech původní velikosti dle volby v rozbalovací nabídce vedle nových hodnot. Nové
rozměry snímku potvrďte tlačítkem OK.

Automatické vyvážení bílé

Po aktivaci volby Snímek → Automatické vyvážení bílé bude v celém snímku provedeno
automatické vyvážení bílé barvy.

Vyvážení bílé se zadáním bodu

Po aktivaci volby Snímek → Vyvážení bílé se zadáním bodu klikněte levým tlačítkem myši
do takového bodu ve snímku, který bude určovat referenční bílou barvu pro celý snímek.
V celém snímku bude provedeno vyvážení bílé barvy na základě této zadané referenční
hodnoty.
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Zaostřit

Po aktivaci volby Snímek → Zaostřit bude v celém snímku provedeno jeho zaostření.

Rozostřit

Po aktivaci volby Snímek → Rozostřit bude v celém snímku provedeno jeho rozostření.

Mediánový filtr

Po aktivaci volby Snímek → Mediánový filtr bude na celý snímek aplikován mediánový
filtr. Tato funkce ze snímku odebere bodové poruchy, například tzv. hot pixely nebo některé
druhy šumu. Tato funkce je vhodná zejména pro fluorescenční aplikace.

Negativ

Po aktivaci volby Snímek → Negativ bude snímek převeden na negativ. Zopakováním této
funkce bude snímek opět uveden do původního stavu.

Škála šedé

Po aktivaci volby Snímek → Škála šedé bude snímek převeden na snímek ve škále šedé
barvy.

Vyvážení černé se zadáním bodu

Po aktivaci volby Snímek → Vyvážení černé se zadáním bodu klikněte levým tlačítkem
myši do takového bodu ve snímku, který bude určovat referenční černou barvu pro celý
snímek. V celém snímku bude provedeno vyvážení černé barvy na základě této zadané
referenční hodnoty. Tato funkce je určena pro fluorescenční aplikace.

Úpravy jasu, kontrastu, gama korekce a barevného vyvážení

Volby Snímek → Upravit jas/kontrast/gama a Snímek → Upravit barevné vyvážení nebo
těmto volbám odpovídající ikony a otevírají dialogové okno Úpravy snímku se
záložkami Jas/Kontrast/Gama a Červená/Zelená/Modrá. V horní části obou záložek jsou
umístěny posuvníky jednotlivých voleb a v dolní části pak náhledy snímku před
a po provedení změn. Tlačítka a mezi oběma náhledy slouží ke změně zvětšení obou
náhledů. Po zvětšení náhledů je možné tažením myši při stisknutém levém tlačítku oběma
náhledy posouvat. Pomocí posuvníků jednotlivých funkcí je možné upravit požadované
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parametry snímku. Změny se ihned projeví v pravém náhledu. Tlačítko Původní hodnoty
ve spodní části okna vrátí všechna nastavení ve snímku do původního stavu. Provedené
změny aplikujete na celý snímek stiskem tlačítka OK.
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Upravit histogram

Volba Snímek → Upravit histogram... a ikona otevírají dialogové okno Úpravy
histogramu.

Toto okno se skládá z několika částí:

Část Kanál - v této části vyberte, na jakém barevném kanálu snímku se budou úpravy
histogramu provádět. Volba Světlost ovlivňuje celý snímek (všechny barevné kanály
najednou). Pokud zaškrtnete volbu Barevné kanály, je možné upravovat jednotlivé barevné
kanály nezávisle.

V částiVstupní hodnoty se provádějí vlastní úpravu histogramu. Zobrazený graf představuje
histogram pro kanál zvolený v části Kanál. Měřítko histogramu je možné měnit svislým
posuvníkemMěřítko. Pod grafem histogramu jsou na krajích zobrazeny malé trojúhelníčky.
Tyto trojúhelníčky je možné posouvat a tím nastavit hraniční hodnoty histogramu, tzv.
černý bod (levý trojúhelníček) a tzv. bílý bod (pravý trojúhelníček). Nastavené hodnoty
jsou zobrazeny v editovatelných polích pod histogramem.

V dolní části okna jsou náhledy snímku před a po provedení změn. Tlačítka a mezi
oběma náhledy slouží ke změně zvětšení obou náhledů. Po zvětšení náhledů je možné
tažením myši při stisknutém levém tlačítku oběma náhledy posouvat. Provedené úpravy
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histogramu se ihned projeví v pravém náhledu. Tlačítko Původní hodnoty ve spodní části
okna vrátí všechna nastavení snímku do původního stavu. Provedené změny aplikujete
na celý snímek stiskem tlačítka OK.

3.3. Označování a popis zajímavých míst
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven funkcemi pro označování zajímavých
míst ve snímku pomocí kreseb a textových popisků. K dispozici jsou následující nástroje:

• Textový popisek
• Kreslení čáry
• Kreslení šipky
• Kreslení obdélníku
• Kreslení kružnice
• Kreslení elipsy
• Kreslení mnohoúhelníku
• Kreslení od ruky

Použití jednotlivých nástrojů je popsáno v následujících odstavcích.

Poznámka

Použití uvedených nástrojů je kdykoliv možné stornovat pravým tlačítkem myši
nebo klávesou [Esc].

Režim vkládání textových popisků

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 nabízí dva režimy vkládání popisků. Volbu
proveďte vNastavení programu v sekciObecné na záložcePopisky (Úpravy→Nastavení...
→ Obecné → Popisky) v části Režim vkládání popisků. Na výběr jsou dvě možnosti:

• Kontinuální režim vkládání - pokud je tato volba aktivní, zůstane pro aktuální snímek
zvolený nástroj aktivní až do jeho vypnutí. Můžete tak provádět opakované vkládání
stejného typu objektu do snímku bez nutnosti vždy ručně aktivovat stejný nástroj.

• Jednorázový režim vkládání - jestliže aktivujete tuto volbu, bude po vložení jednoho
objektu zvolený nástroj automaticky deaktivován.
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Nastavení barvy a tloušťky čar

K nastavení barvy a tloušťky čar kreslených objektů jsou určeny volby Úpravy → Barva
čar objektů..., Úpravy → Tloušťka čar objektů a těmto volbám odpovídající ikona
v Panelu nástrojů.

Po aktivování volby Úpravy → Barva čar objektů...nebo po kliknutí na levou část ikony
vyberte ze zobrazené barevné palety požadovanou barvu čar.

Po aktivování volbyÚpravy→ Tloušťka čar objektů nebo po kliknutí na pravou část ikony
zvolte požadovanou tloušťku čar z nabídnutého seznamu.

Ikona slouží také jako indikátor aktuálně nastavené barvy a tloušťky čar. Zvolená
barva a tloušťka čar se použije pro vkládání všech nových objektů.

Kreslení čáry

Nástroj Kreslení čáry aktivujte volbou Popisky → Čára nebo kliknutím na ikonu . Poté
kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého
tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu nakreslete čáru. Čáru
vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů je možné nakreslit, pokud během kreslení
podržíte stisknutou klávesu [Shift].

Kreslení šipky

NástrojKreslení šipky aktivujte volbou Popisky→ Šipka nebo kliknutím na ikonu . Poté
kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého
tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu nakreslete šipku. Hrot šipky
bude umístěn do koncového bodu. Šipku vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů
je možné nakreslit, pokud během kreslení podržíte stisknutou klávesu [Shift].

Kreslení obdélníku

Nástroj Kreslení obdélníku aktivujte volbou Popisky → Obdélník nebo kliknutím na ikonu
. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nakreslete

obdélník. Pokud během kreslení obdélníku podržíte stisknutou klávesu [Shift], bude
nakreslen čtverec.
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Kreslení kružnice

Nástroj Kreslení kružnice aktivujte volbou Popisky → Kružnice nebo kliknutím na ikonu
. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nakreslete

kružnici.

Kreslení elipsy

Nástroj Kreslení elipsy aktivujte volbou Popisky → Elipsa nebo kliknutím na ikonu .
Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nakreslete elipsu.
Elipsou je možné otáčet tažením za zelený úchopový bod zobrazený uvnitř elipsy.

Kreslení mnohoúhelníku

NástrojKreslení mnohoúhelníku aktivujte volbouPopisky→Mnohoúhelník nebo kliknutím
na ikonu . Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa ve snímku vložte
první vrchol mnohoúhelníku. Opakovaným klikáním levým tlačítkem myši vložte další
vrcholy mnohoúhelníku. Hranu vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů je možné
nakreslit, pokud při vkládání vrcholu podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení
kreslení mnohoúhelníku stiskněte pravé tlačítko myši - poslední vrchol bude spojen s prvním
a mnohoúhelník tak bude uzavřen.

Kreslení od ruky

Nástroj Kreslení od ruky aktivujte volbou Popisky → Od ruky nebo kliknutím na ikonu
. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nakreslete

požadovanou křivku.

Vložit textový popisek

Nástroj Vložit textový popisek aktivujte volbou Popisky → Text... nebo kliknutím na ikonu
. Kurzor se změní na křížek s písmenem A. Poté klikněte levým tlačítkem myši do

snímku na místo, kam má být textový popisek umístěn. Otevře se dialogové okno s názvem
Textový popisek.
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Textový obsah popisku vepište do spodního pole. Nastavení vlastností písma lze provést
pomocí tlačítek: Tučné ,Kurzíva neboPodtržení . Barvu písma lze vybrat z barevné
palety, která se zobrazí po stisknutí tlačítka Barva textu . Velikost a typ písma je možné
zvolit z rozbalovacích nabídek . Pro zarovnání víceřádkového textu
jsou určena tlačítka Zarovnat víceřádkový text vlevo, Zarovnat víceřádkový text na střed
a Zarovnat víceřádkový text vpravo .

Orientaci písma lze zvolit v části Orientace kliknutím na odpovídající tlačítko s textem
Abc.

Pozadí textového popisku je možné nastavit v částech Barva pozadí aOblast pozadí. Pokud
v části Barva pozadí zaškrtnete volbu Průhledné, bude text popisku vložen do snímku
s průhledným pozadím. Pokud zaškrtnete volbu Vlastní barva, bude možné po stisknutí
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tlačítka zvolit barvu pozadí popisku ze zobrazené barevné palety. Po zaškrtnutí volby
Vlastní barva, bude zpřístupněna také částOblast pozadí se dvěma volbami. VolbaObdélník
vyplní barvou pozadí celou obdélníkovou oblast určenou vepsaným textem. Volba Pouze
za textem vyplní barvou pozadí pouze oblast za vloženým textem.

Pro vložení textového popisku stiskněte tlačítko OK.

Poznámka

Psaní textu i všechny výše zmíněné úpravy se průběžně zobrazují přímo ve snímku.
Parametry textového popisku je tak možné volit interaktivně. Jestliže okno Textový
popisek překrývá vkládaný textový popisek ve snímku, doporučujeme toto okno
přemístit na jiné místo tažením za jeho horní lištu.

Vložený textový popisek lze ve snímku snadno přemísťovat. Klikněte na popisek levým
tlačítkem myši a pohybem myši při stisknutém levém tlačítku popisek přemístěte na
požadované místo.

Pro úpravu již vloženého textového popisku na popisek dvakrát klikněte levým tlačítkem
myši. Otevře se opět dialogové okno Textový popisek, kde je možné jej libovolně upravovat.

Výběr vložených objektů pro úpravy

Pokud chcete provést úpravy některých již vložených objektů ve snímku, je nutné nejprve
provést jejich výběr. Postupujte následovně:

Aktivujte nástroj Vybrat a kliknutím na obrysovou čáru požadovaného objektu proveďte
jeho výběr. Vybraný objekt bude zvýrazněn přerušovanou zelenou čarou a na jeho obvodu
budou aktivovány zelené úchopové body (s výjimkou objektu vytvořeného nástrojem
Kreslení od ruky). Takto vybraný objekt je připraven pro úpravy.

Pro označení více objektů najednou stiskněte a podržte klávesu [Shift] a levým tlačítkem
myši označte všechny objekty, které chcete upravit.

Pro zrušení označení objektů klikněte levým tlačítkem myši mimo objekty nebo stiskněte
pravé tlačítko myši. Označení objektů bude zrušeno.

88

Hlavní okno programu



Poznámka

Nástroj Vybrat je automaticky aktivován vždy, když není aktivní žádný jiný
nástroj.

Změna barvy a tloušťky čar nakreslených objektů

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
vložených objektů pro úpravy“ na straně 88.

Vybraným objektům je možné změnit barvu a tloušťku čáry. K tomuto účelu slouží volby
Úpravy → Barva čar objektů..., Úpravy → Tloušťka čar objektů a těmto volbám
odpovídající ikona v Panelu nástrojů.

Novou barvu čáry vybraných objektů zvolte ze zobrazené palety po aktivování volby
Úpravy → Barva čar objektů... nebo po kliknutí na levou část ikony .

Novou tloušťku čáry vybraných objektů zvolte ze zobrazeného seznamu po aktivování
volby Úpravy → Tloušťka čar objektů nebo po kliknutí na pravou část ikony .

Přemístění, změna velikosti a tvaru nakreslených objektů/přemístění
textových popisků

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
vložených objektů pro úpravy“ na straně 88.

Pokud chcete vybraný objekt ve snímku přemístit, najeďte na jeho obrysovou čáru kurzorem

myši. Kurzor se změní na . Kliknutím na obrys objektu a tažením myši při stisknutém
levém tlačítku přemístěte objekt na požadované místo. Ve středech označených objektů
typu elipsa, obdélník a kružnice je zobrazen křížek. Pomocí něj je také možné objekty
přemístit výše uvedeným způsobem. Obdobným způsobem postupujte pro přemístění
textových popisků.

V objektu typu elipsa je navíc zobrazen zelený úchopový bod spojený přerušovanou čarou
s jejím středem. Pomocí něj je možné elipsou libovolně otáčet.
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Pro změnu velikosti/tvaru vybraného objektu postupujte následovně: najeďte kurzorem
myši na některý ze zelených úchopových bodů. Kurzor se změní na . Kliknutím
na úchopový bod a tažením myši při stisknutém levém tlačítku změňte velikost/tvar objektu.

Smazání vložených objektů a textových popisků

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
vložených objektů pro úpravy“ na straně 88.

Pro smazání vybraných objektů ze snímku stiskněte klávesu [Del], aktivujte volbu Úpravy
→ Smazat označené objekty nebo klikněte na ikonu .

Pro smazání všech (nikoliv jen označených) vložených objektů ze snímku aktivujte volbu
Úpravy → Smazat všechny objekty nebo klikněte na ikonu .

3.4. Ukládání snímků

Informace o práci s vrstvami
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 používá pro práci s vloženými objekty (kresby,
textové popisky, měření, mřížka, měřítko) samostatnou vrstvu „nad snímkem“. Díky této
funkcionalitě je možné všechny vložené objekty v programu libovolně upravovat, skrýt
nebo smazat. Snímky je možné ukládat dvěma způsoby: se zachováním vrstev nebo se
sloučenými vrstvami. Volba způsobu ukládání nazvaná Slučování vrstev je přístupná
v oknech Nastavení ukládání a Uložit jako a obsahuje následující volby:

1. Ponechat vložené objekty v samostatné vrstvě
2. Sloučit objekty se snímkem (sloučit vrstvy)

Oba způsoby ukládání mají svá specifika:
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1. Ponechat vložené objekty v samostatné vrstvě

Vrstvy lze zachovat nesloučené pouze při ukládání snímků typu JPEG nebo TIFF. Typy
snímků BMP a PNG ukládání vrstev nepodporují. Pokud se provede uložení snímku jako
typ JPEG nebo TIFF se zachováním vrstev, bude při příštím otevření snímku v programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 k dispozici veškerá jeho funkcionalita. To znamená, že
snímek bude mít přiřazenu kalibraci, která byla použita pro měření, všechny vložené objekty
bude možné upravovat, popis snímku bude zachován, tabulka výsledků bude obsahovat
výsledky měření i s případnými komentáři. Takto uložený snímek bude (v případě, že
snímku byla kalibrace před uložením přiřazena) obsahovat kompletní informaci o kalibraci
a ve snímku bude možné pokračovat v měření i na jiném pracovišti vybaveném programem
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, které nemá k dispozici kalibraci pro optickou soustavu
mikroskop-snímací zařízení, pomocí které byl snímek pořízen.

Důležitá je skutečnost, že po otevření takto uloženého snímku v jiných programech pro
práci se snímky, nebude vrstva s vloženými objekty viditelná - bude zobrazen pouze snímek
bez vložených objektů.

2. Sloučit objekty se snímkem (sloučit vrstvy)

Pokud potřebujete, aby objekty vložené do snímku byly viditelné i v jiných programech
pro práci se snímky (např. z důvodu vložení snímku do textového dokumentu nebo
prezentace), je nutné snímek uložit se sloučenými vrstvami. V takovém případě bude vrstva
s objekty „nad snímkem“ sloučena se snímkem. Po otevření takto uloženého snímku
v jiných programech pro práci se snímky bude zobrazen snímek se všemi vloženými
objekty, avšak v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 nebude možné po otevření
takto uloženého snímku vložené objekty modifikovat.
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Poznámka

Pro ukládaní snímků se sloučenými vrstvami je možné použít všechny
podporované typy: JPEG, TIFF, PNG i BMP.

Při ukládání snímků typu JPEG neboTIFF bude při sloučení vrstev ztracen obsah
tabulky naměřených hodnot, avšak bude zachována informace o kalibraci snímku
a jeho popis.

Při ukládání snímků typu BMP nebo PNG budou vrstvy vždy automaticky
sloučeny a všechny dodatečné informace (kalibrace snímku, obsah tabulky
naměřených hodnot, popis snímku) ze snímku odebrány.

Typy souborů podporované programem QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 pracuje se snímky typu JPEG, TIFF, PNG
a BMP. Následující odstavce obsahují základní informace o těchto typech souborů:

• Informace o souborech typu JPEG/JPEG kvalita

Pro ukládání mikrofotografických snímků bývá nejčastěji používán typ souboru JPEG
(Joint Photographic Experts Group - přípona .jpg). Jedná se o typ souboru využívající
tzv. ztrátovou kompresi. Výsledkem je relativně malá datová velikost souboru, za cenu
určité ztráty kvality snímku. Tato ztráta kvality však pro většinu mikrofotografických
aplikací nepředstavuje problém. Kvalitu uloženého snímku je možné ovlivnit
parametrem, který se nazývá JPEG kvalita. Tento parametr ovlivňuje stupeň JPEG
komprese a tím i množství informací (detailů), které budou ve snímku uchovány. Vyšší
JPEG kvalita znamená nižší stupeň komprese snímku a tedy i větší uložený soubor
a naopak.

Typ JPEG umožňuje do souboru, kromě vlastních obrazových dat, uložit také dodatečné
informace - metadata (např. citlivost senzoru, clonu, expoziční čas, ohniskovou
vzdálenost, informace o použití blesku a další údaje) díky rozšíření Exif. Rozšíření Exif
umožňuje programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 využít tento typ souboru pro
ukládání snímků se zachováním vrstev.
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Poznámka

Výchozí hodnota JPEG kvality je v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2
nastavena na hodnotu 95. Výchozí hodnotu je možné nastavit parametremVýchozí
JPEG kvalita v nastavení programu Úpravy → Nastavení... → Obecné → Názvy
snímků & Ukládání.

Poznámka

Typ souboru JPEG není příliš vhodný pro ukládání snímků s naměřenými fázemi.
Pro takové snímky doporučujeme použít typ TIFF.

• Informace o souborech typu TIFF

Typ souborů TIFF (Tag Image File Format - přípona .tif) představuje velmi používanou
volbu pro ukládání snímků s využitím bezeztrátové komprese. V uloženém souboru
nedochází k poklesu kvality, což tento typ souboru činí velmi vhodným pro potřeby
vysoce kvalitního tisku. Nevýhodou tohoto typu souboru je jeho značná datová velikost.
U tohoto typu souboru není možné uživatelsky nastavovat kvalitu. Typ TIFF umožňuje
do souboru kromě obrazových informací ukládat také dodatečné informace. Díky tomu
je možné v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 využít typ TIFF pro ukládání
snímků se zachováním vrstev. Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 používá pro
ukládání snímků do souborů typu TIFF kompresní algoritmus LZW.

• Informace o souborech typu PNG

93

Hlavní okno programu



Typ souborů PNG (Portable Network Graphics - přípona .png) také využívá pro ukládání
obrazových dat bezeztrátovou kompresi. Typ PNG produkuje oproti typu TIFF výrazně
menší soubory, avšak neumožňuje v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2
ukládání snímků se zachováním vrstev. Typ PNG je vhodný zejména pro publikování
menších snímků na internetu.

• Informace o souborech typu BMP

Typ souborů BMP (Windows Bitmap - přípona .bmp) představuje, z hlediska způsobu
uložení obrazových dat, nejprimitivnější způsob uložení snímku do souboru. Typ BMP
ukládá obrazové informace do souboru bez komprese, výsledkem je tak značně velký
soubor. Typ BMP neumožňuje v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 ukládání
snímků se zachováním vrstev.

Poznámka

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 ukládá snímky do souborů ve
24bitovém RGB režimu a uloženým snímkům nastavuje parametr DPI na hodnotu
300.

Snímky je také možné uložit jako 8bitové soubory typu TIFF.

Ukládání snímků

Pro ukládání snímků je k dispozici několik voleb v nabídce Soubor. Jedná se o následující
volby: Uložit, Uložit jako..,Uložit vše, Uložit vše jako... Pro aktivování jednotlivých voleb
je možné také využít klávesové zkratky.

Volba Uložit

Volba Soubor→Uložit nebo ikona provede uložení pouze snímků označených v Panelu
náhledů. Jestliže ukládané snímky byly již dříve uloženy, bude provedeno jejich přeuložení
do původních umístění. Pokud je provedeno přeukládání snímků typu JPEG nebo TIFF
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do původních umístění bude zobrazeno okno Nastavení ukládání. Ostatní typy snímků
(BMP a PNG) budou přeuloženy automaticky. Jestliže ukládáte nově pořízené snímky,
bude zobrazeno dialogové okno Uložit jako, které umožňuje zvolit umístění, název a typ
ukládaných souborů. Jestliže jsou již všechny označené snímky uloženy, bude tato volba
neaktivní.

Volba Uložit vše

Volba Soubor → Uložit vše uloží všechny snímky zobrazené v Panelu náhledů. Jestliže
ukládané snímky byly již dříve uloženy, bude provedeno jejich přeuložení do původních
umístění. Pokud je provedeno přeukládání snímků typu JPEG nebo TIFF do původních
umístění bude zobrazeno okno Nastavení ukládání. Ostatní typy snímků (BMP a PNG)
budou přeuloženy automaticky. Jestliže ukládáte nově pořízené snímky, bude zobrazeno
dialogové okno Uložit jako, které umožňuje zvolit umístění, název a typ ukládaných
souborů. Jestliže jsou již všechny snímky uloženy, bude tato volba neaktivní.

Okno Nastavení ukládání

Okno Nastavení ukládání se zobrazí po aktivování jedné z funkcí Soubor → Uložit nebo
Soubor → Uložit vše při přeukládání snímků typu JPEG nebo TIFF do svých původních
umístění.
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V horní části okna je zobrazen seznam Snímky k uložení typu JPEG a TIFF, který obsahuje
názvy snímků, kterých se bude nastavení týkat. Pro všechny snímky v tomto seznamu bude
použito stejné nastavení.

V prostřední části okna je dostupná volba Slučování vrstev popsaná výše, viz kapitola
„Informace o práci s vrstvami“ na straně 90.

Ve spodní části okna je umístěna sekce JPEG kvalita. Ovládací prvky v této části umožňují
nastavení kvality pro snímky typu JPEG. (Toto volba nemá vliv na jiné typy snímků).
Tlačítka Vypočítat a Náhled jsou přístupná pouze tehdy, když je v seznamu snímků
k uložení obsažen pouze jeden snímek typu JPEG. Tlačítko Vypočítat spočítá výslednou
velikost snímku při nastavené JPEG kvalitě. Tlačítko Náhled zobrazí okno s náhledem
snímku, jak bude vypadat při zvolené JPEG kvalitě.

Volba Uložit jako....

Volba Soubor → Uložit jako... otevře snímky označené v Panelu náhledů v okně Uložit
jako, které umožňuje zvolit umístění, název a typ ukládaných souborů.
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Volba Uložit vše jako...

Volba Soubor → Uložit vše jako... uloží všechny snímky zobrazené v Panelu náhledů
v okně Uložit jako, které umožňuje zvolit umístění, název a typ ukládaných souborů.

Okno Uložit jako

OknoUložit jako nahrazuje standardní dialogové okno pro ukládání souborů do zvoleného
umístění. Toto okno obsahuje rozšířenou funkcionalitu a umožňuje ukládání více snímků
najednou. Toto okno se skládá z několika částí:

• Panel náhledů snímků k uložení
• Umístění
• Název a typ souboru
• Přídavné značky k názvu souboru
• Slučování vrstev
• Informace
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Část Panel náhledů snímků k uložení

Tato část obsahuje náhledy všech snímků určených k uložení. Po otevření dialogového
okna Uložit jako budou všechny náhledy snímků určených k uložení označeny oranžovým
rámečkem. Náhledy snímků k uložení je možné označovat/odznačovat obdobným způsobem
jako náhledy snímků v Panelu náhledů v Hlavním okně programu. Nastavení provedená
v částech Název a typ souboru a Přídavné značky k názvu souboru budou vždy aplikována
na všechny označené snímky z tohoto seznamu. Můžete tak hromadně nastavit název, typ
a kvalitu pro více snímků najednou.

Pořadí snímků v seznamu je možné měnit přetahováním náhledů myší (drag and drop).
V liště nad náhledy snímků jsou zobrazeny informace o počtu snímků k uložení a počtu
označených snímků.

Po najetí myší na některý z náhledů dojde, na pravé straně vedle příslušného náhledu,
k zobrazení několika tlačítek. Tato tlačítka vyvolávají funkce pro konkrétní snímek. Náhled
snímku v plné velikosti je možné zobrazit stiskem tlačítka Náhled (pro snímky typu
JPEG bude kvalita náhledu ovlivněna nastaveným parametrem JPEG kvalita), informace
o snímku je možné zobrazit tlačítkem Informace o snímku . Tato funkce je užitečná
například, pokud chcete ke snímku před uložením dopsat popis. Snímky lze ze seznamu
k ukládání odebrat stiskem tlačítka Zavřít (náhled zmizí ze seznamu).

V prostoru náhledů se dle aktuální situace mohou zobrazovat dva indikátory. Jestliže
některý snímek ve složce zvolené v částiUmístění již existuje, bude u jeho náhledu zobrazen
indikátor . Pokud snímek nepřejmenujete nebo nezvolíte jiný typ, dojde k přepsání
existujícího snímku ve složce. Pokud je u některých náhledů zobrazen indikátor , znamená
to, že došlo ke kolizi názvu i typu snímků v seznamu. V takovém případě nebude možné
uložení snímků provést beze změny názvu nebo typu těchto snímků. Legenda k zobrazeným
indikátorům bude zobrazena v části Informace.
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Část Umístění

V této části je možné zvolit složku, do které budou všechny snímky zobrazené v panelu
náhledů snímků k uložení uloženy. Ovládaní v této části je obdobné jako u standardního
dialogu pro ukládání souborů.

Část Název a typ souboru

V této části je možné zvolit název a typ souborů pro snímky označené v panelu náhledů
snímků k uložení. Pokud máte označeno více náhledů a do pole Název souboru vepíšete
nový název souboru, bude změněn název všech označených souborů najednou a zároveň
bude aktivována funkce Číslování, která zajistí rozlišení jednotlivých snímků. Změny se
ihned projeví v panelu náhledů snímků k uložení. Jestliže chcete vrátit zpět původní názvy
označených souborů, stiskněte tlačítko Obnovit.

Rozbalovací nabídka Uložit jako typ umožňuje zvolit typ (formát) snímků označených
v panelu náhledů snímků k uložení. Pokud ponecháte aktivní výchozí volbu Původní typ,
budou snímky uloženy ve formátu, v jakém byly v programu otevřeny/nasnímány. Pokud
zvolíte některý s dostupných typů z této nabídky, bude snímkům označeným v panelu
náhledů snímků k uložení nastaven zvolený typ. Jestliže zvolíte typ JPEG, bude
u odpovídajících náhledů zobrazen také indikátor nastavené JPEG kvality (např. JPEG
kvalita: 95) a zároveň bude zpřístupněn odkaz JPEG kvalita vpravo od nabídky Uložit
jako typ. Tento odkaz otevře okno, ve kterém je možné nastavit požadovanou kvalitu
snímků typu JPEG.
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Část Přídavné značky k názvu souboru

V části Přídavné značky k názvu souboru se nacházejí tři tlačítka. Tlačítko _Datum připojí
k názvům snímků označených v panelu náhledů snímků k uložení aktuální datum. Tlačítko
_Čas připojí k názvům snímků označených v panelu náhledů snímků k uložení aktuální
čas. Tlačítko _Číslování připojí k názvům snímků označených v panelu náhledů snímků
k uložení pořadové číslo. Snímky budou vždy číslovány od čísla 00001. Tato funkce je
užitečná například pro případ, kdy chcete uložit několik snímků ze stejné série se stejným
názvem a rozlišit je pořadovým číslem. Použití jednotlivých tlačítek je možné kombinovat.

Část Slučování vrstev

V této části okna je dostupná volba Slučování vrstev popsaná výše, viz kapitola „Informace
o práci s vrstvami“ na straně 90. Nastavení této volby ovlivní všechny snímky určené
k uložení. První volba uložení se zachováním vrstev je platná pouze pro snímky typu JPEG
a TIFF. U typů BMP a PNG budou vrstvy vždy sloučeny automaticky.

Část Informace

V části Informace se zobrazují vysvětlivky k indikátorům a upozornění na důležité
skutečnosti ohledně ukládání snímků.

Ukládání snímků při ukončení programu

Při ukončení programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 budete dotázáni, zda si přejete
uložit neuložené snímky. Volba Uložit vyvolaná ze zobrazeného dotazu se chová stejně
jako volba Soubor → Uložit vše.
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3.5. Tisk
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 umožňuje vytisknout na jednu stránku jeden
až čtyři snímky vedle sebe. Snímky určené k tisku (maximálně 4) označte v Panelu náhledů
a aktivujte volbu Soubor → Tisk... nebo klikněte na ikonu .

Funkci Tisk je také možné pro konkrétní snímek aktivovat stisknutím tlačítka Tisk
v ovládacích prvcích odpovídajícího náhledu.

Poznámka

Jestliže v Panelu náhledů označíte více než 4 snímky a aktivujte funkci Tisk,
budou k tisku vybrány pouze první čtyři snímky z výběru.

Jestliže máte v Okně zobrazení zobrazeny 2 nebo 4 snímky vedle sebe a v Panelu náhledů
máte označen pouze jeden náhled, otevře se nejprve okno Výběr zdroje snímků pro tisk.
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Toto okno dává na výběr dvě možnosti, odkud se mají vzít snímky k tisku:

Volba Označený náhled aktivuje funkci tisku pro snímek označený v Panelu náhledů.

Volba Rozložení zobrazených snímků slouží k tisku aktuálního rozložení snímků
zobrazených v Okně zobrazení. Tato volba vytiskne na jednu stránku vedle sebe aktuálně
viditelné části snímků zobrazených vOkně zobrazení. Tuto funkci je možné využít například
tehdy, pokud chcete vytisknout na jednu stránku vedle sebe různé detaily jednoho snímku
nebo chcete pro porovnání vytisknout vedle sebe detaily různých snímků.

Při použití této funkce postupujte následovně:

1. Přepněte Okno zobrazení do režimu pro zobrazení dvou nebo čtyř snímků vedle sebe.
2. Požadované snímky zobrazte v jednotlivých políchOkna zobrazení. Tímto způsobem

lze také zobrazit jeden snímek ve více polích Okna zobrazení.
3. Podle potřeby v jednotlivých polích nastavte velikost zobrazení a zobrazte požadované

detaily.
4. Aktivujte funkci Tisk, v okně Výběr zdroje snímků pro tisk vyberte volbu Rozložení

zobrazených snímků a stiskněte tlačítko Další.

Po stisku tlačítka Další se otevře dialogové okno Tisk.

Výsledné rozložení tisku může pro dva snímky zobrazené v Okně zobrazení vedle sebe
vypadat například takto:
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Okno Tisk

Dialogové okno Tisk se skládá z několika částí:

• Náhled
• záložka Tiskárna
• záložka Rozvržení stránky
• tlačítka ve spodní části

Část Náhled

V pravé části okna Tisk je zobrazen Náhled stránky tak, jak bude vytisknuta. Provedená
nastavení se v Náhledu průběžně aktualizují. Je tak možné provést potřebná nastavení tisku
interaktivně.

Pod náhledem jsou zobrazeny informace o aktuálně zvoleném formátu papíru a nastavené
kvalitě tisku (jednotky DPI - Dots Per Inch).
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Záložka Tiskárna

V části Tiskárna vyberte požadovanou tiskárnu z rozbalovací nabídkyNázev, která obsahuje
seznam dostupných tiskáren. Tlačítko Vlastnosti otevře dialogové okno s pokročilým
nastavením pro zvolenou tiskárnu.

Část Orientace obsahuje dvě volby orientace papíru: Na výšku a Na šířku. Pro tisk jednoho
snímku a čtyř snímků vedle sebe bude výchozí nastavená orientace na šířku, pro tisk dvou
snímků vedle sebe bude výchozí orientace na výšku.

Část Režim tisku obsahuje dvě volby režimu tisku: Barevný a Černobílý.

Počet kopií nastavte v části Kopie.

V části Jednotky zvolte jednotky pro nastavení okrajů a velikosti tisku. Na výběr jsou cm
nebo palce.

V části Okraje nastavte požadované okraje stránky pro tisk. Tlačítko Minimální okraje
nastaví minimální velikost okrajů, kterou aktuálně zvolená tiskárna umožňuje.

Záložka Rozvržení stránky
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Část Rozměry snímku obsahuje následující volby:

• Původní velikost (podle DPI snímku) - tato volba nastaví původní velikost tisku, která
je ovlivněna parametrem DPI tisknutého snímku. Program QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2 přiřazuje pořízeným snímkům kvalitu 300 DPI.

• Přizpůsobit na stránku (zachovat poměr stran) - tato volba využije pro tisk celou plochu
stránky a zachová původní poměr stran snímku.

• Přizpůsobit na stránku (bez zachování poměru stran) - tato volba využije pro tisk celou
plochu stránky. Původní poměr stran nebude zachován.

• Vlastní - volby v této části umožňují nastavit vlastní velikost tisku snímku v délkových
jednotkách. Pokud zaškrtnete volbu Zachovat poměr stran, bude po zadání prvního
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rozměru druhý rozměr automaticky dopočítán v původním poměru stran snímku. Tato
volba je dostupná pouze pro tisk jednoho snímku na stránku.

• Měřítko - volby v této části umožňují nastavit vlastní velikost tisku snímku v procentech
oproti původní velikosti. Jestliže zaškrtnete volbu Zachovat poměr stran bude po zadání
prvního rozměru druhý rozměr automaticky dopočítán v původním poměru stran snímku.
Tato volba je dostupná pouze pro tisk jednoho snímku na stránku.

V části Zarovnání snímku stisknutím jednoho z 9 tlačítek nastavíte zarovnání snímků
na stránce.

Část Informace o snímku nastavuje tisk dodatečných informací o snímku. Spolu se snímkem
je možné po zaškrtnutí odpovídajících voleb vytisknout Název snímku, Datum a čas
vytvoření a Popis - viz kapitola „Informace o snímku“ na straně 150. Tlačítka v části Pozice
určují pozici vůči snímku, kde budou dodatečné informace umístěny. Informace o snímku
jsou v Náhledu pro lepší přehlednost zvýrazněny zelenou barvou. Toto zvýraznění se
neprojeví ve výsledném tisku.

V částiRámování snímků zvolte, zda mají být tisknuté snímky obtaženy černým rámečkem.

Při tisku více snímků na jednu stránku je možné nastavitMezeru mezi snímky ve zvolených
délkových jednotkách.

Tlačítka ve spodní části

Tlačítko Výchozí nastavení vrátí všechna nastavení v okně Tisk na původní hodnoty.

Tlačítko Tisk zahájí tisk na zvolené tiskárně, zavře okno Tisk a provede zapamatování
nastavených parametrů pro další otevření okna Tisk.

Tlačítko Storno zavře okno Tisk bez zapamatování nastavených parametrů.

Tlačítko Použít provede zapamatování nastavených parametrů pro další otevření okna Tisk
(vlastní tisk stránky nebude proveden).

Poznámka

Nastavení tisku jsou vždy zapamatována pouze v rámci jednoho spuštění programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.
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4. Měření
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven řadou funkcí pro měření ve snímku.
Tyto funkce se nacházejí v nabídce Měření. K dispozici jsou funkce pro vkládání
kalibrovaného měřítka , měření délky úsečky , obvodu a plochy elipsy , obvodu
a plochy obdélníku , průměru, poloměru, obvodu a plochy kružnice , obvodu a plochy
mnohoúhelníku , délky lomené čáry , počítání objektů , měření libovolného úhlu

, úhlu od osy X , úhlu od osy Y , úhlu definovaného dvěma úsečkami , vzdálenosti
2 rovnoběžných čar , úhlu, délky a poloměru oblouku , měření analýzy fází , zkoušky
tvrdosti podle Brinella a zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse . Do snímku lze vložit
pravoúhlou nebo kruhovou mřížku o definovaných rozměrech.

Poznámka

Pro použití funkcí měření je nutné nejprve program QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2 správně nakalibrovat, podrobný popis - viz kapitola „Úvodní informace o
kalibracích“ na straně 27.

Pro dosažení korektních výsledků měření je nutné mít nastavenu odpovídající
aktivní kalibraci pro používanou soustavu mikroskop-snímací zařízení viz kapitola
„Nastavení aktivní kalibrace“ na straně 52.

4.1. Příprava pro měření
Výběr zvětšení, při kterém byl snímek pořízen

Před zahájením měření je nejprve nutné snímku určenému k měření přiřadit odpovídající
zvětšení mikroskopu, při kterém byl snímek pořízen. Postupujte následovně:

1. Zobrazte požadovaný snímek v Okně zobrazení.
2. V Panelu nástrojů z nabídek Objektiv případně i Zoom vyberte odpovídající zvětšení.

V seznamu jsou na výběr pouze ty hodnoty, pro které byla provedena kalibrace. Pokud
váš mikroskop není vybaven měničem zvětšení nebo zoomovací jednotkou, bude po
vybrání objektivu v nabídce Zoom automaticky nastavena hodnota 1.
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Po tomto kroku dojde k aktivování funkcí pro měření:

Režim přiřazování zvětšení snímkům

Pokud je pro měření často používáno stejné zvětšení mikroskopu, může být manuální
přiřazovaní použitého zvětšení pro každý nový snímek nepohodlné. Pro takové případy
nabízí program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 v dialogovém okně Nastavení v sekci
Měření na záložce Ostatní nastavení (Úpravy → Nastavení... → Měření → Ostatní
nastavení) volbu Režim přiřazování zvětšení snímkům. Tato volba nabízí dvě možnosti:

• Manuální přiřazování zvětšení pro každý snímek - pokud je tato volba aktivní (výchozí
nastavení), je každému snímku určenému pro měření nutné ručně nastavit zvětšení
z nabídek Objektiv a případně i Zoom.

• Novému snímku automaticky přiřadit poslední použité zvětšení - jestliže aktivujete tuto
volbu, bude každému novému snímku automaticky přiřazeno zvětšení naposledy
přiřazené některému snímku.

Poznámka

Jestliže využíváte některý z odečtů zvětšení, budou hodnoty zvětšení v nabídkách
Objektiv případně i Zoom vyplněny automaticky při pořízení snímku, a takto
vyplněné hodnoty nebude možné ručně měnit.

Nastavení barvy a tloušťky čar měřících objektů

K nastavení barvy a tloušťky čar měřících objektů jsou určeny volby Úpravy → Barva čar
objektů...,Úpravy→ Tloušťka čar objektů a těmto volbám odpovídající ikona vPanelu
nástrojů.

Po aktivování volby Úpravy → Barva čar objektů... nebo po kliknutí na levou část ikony
vyberte ze zobrazené barevné palety požadovanou barvu čar.

Po aktivování volbyÚpravy→ Tloušťka čar objektů nebo po kliknutí na pravou část ikony
zvolte požadovanou tloušťku čar z nabídnutého seznamu.
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Ikona slouží také jako indikátor aktuálně nastavené barvy a tloušťky čar. Zvolená
barva a tloušťka čar se použije pro vkládání nových objektů.

Nastavení měření

Pro všechny nově pořízené snímky a pro otevřené snímky, které dosud nebyly uloženy
programem (se zachováním vrstev, obsahující měření nebo kalibrované měřítko)
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, bude pro měření automaticky použito výchozí nastavení
zvolené na záložkách Velikosti/Barvy a Měřené veličiny v Nastavení programu. (Úpravy
→ Nastavení... → Měření → Velikosti/Barvy; Měřené veličiny).

Pro aktuální snímek zobrazený v okně zobrazení lze toto nastavení upravit po provedení
prvního měření v Tabulce naměřených hodnot na záložce Nastavení měření - „název
aktuálního snímku“. Změny provedené na této záložce se budou týkat pouze aktuálního
snímku. Podrobný popis - viz kapitola „Práce s tabulkou naměřených hodnot“ na straně 130.

Při uložení snímku obsahujícího měření nebo kalibrované měřítko se zachováním vrstev
jsou uvedená nastavení ukládána jako součást souboru a při příštím otevření v programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 budou pro tento snímek aplikována.

4.2. Kalibrované měřítko
Vkládání kalibrovaného měřítka

Pro základní představu o rozměrech může být do aktuálního snímku vloženo kalibrované
měřítko.

Volba Měření → Vložit vodorovné měřítko nebo ikona vkládá do pravého spodního
rohu snímku vodorovné měřítko.

Volba Měření → Vložit svislé měřítko nebo ikona vkládá do pravého horního rohu
snímku svislé měřítko.

Odebrání měřítka vloženého do snímku lze provést opětovným kliknutím na odpovídající
ikonu.

Údaj zobrazený nad měřítkem udává jeho celkovou délku. Měřítko je vloženo do vrstvy
„nad snímek“ a při změně velikosti zobrazení snímku dochází k jeho průběžnému
přepočítávání.
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Nastavení měřítka

Pokud chcete vlastnosti vloženého měřítka změnit, klikněte na měřítko pravým tlačítkem
myši. Objeví se nabídka s několika volbami:

VolbaNastavení měřítka... otevře dialogové oknoNastavení programu na záložceMěřítko
(Úpravy → Nastavení... → Měření → Měřítko). Tato záložka obsahuje řadu voleb pro
nastavení typu, velikosti a vzhledu vkládaného měřítka. Provedená nastavení lze uložit do
jednoho ze čtyř dostupných profilů s možností volby vlastního názvu. Po aktivaci volby
Vložit do snímku měřítko automaticky po přiřazení zvětšení bude do snímků automaticky
po výběru zvětšení, při kterém byl snímek pořízen (nabídky Objektiv a Zoom v Panelu
nástrojů), vloženo měřítko. Více informací o nastavení měřítka viz kapitola „Záložka
Měřítko“ na straně 166.

V nabídce jsou dále zobrazeny volby pro 4 přednastavené profily měřítka. Aktivování
zvoleného profilu měřítka provedete výběrem názvu profilu myší.

Změny měřítka se projeví ve všech snímcích.

4.3. Standardní měřící nástroje
Režim měření

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 nabízí dva režimy měření. Volbu proveďte
vNastavení programu v sekciMěření na záložceOstatní nastavení (Úpravy→Nastavení...
→ Měření → Ostatní nastavení) v části Režim měření. Vyberte jednu z možností:

• Kontinuální režim měření - pokud je tato volba aktivní (výchozí nastavení), zůstane
pro aktuální snímek zvolený měřící nástroj aktivní až do jeho vypnutí. Můžete tak
provádět opakovaná měření ve snímku bez nutnosti vždy pro každé měření ručně
aktivovat stejný měřící nástroj.
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• Jednorázový režim měření - jestliže aktivujete tuto volbu, bude po provedení jednoho
měření měřící nástroj automaticky deaktivován.

Aktivní měřící nástroj vždy ukončíte stisknutím pravého tlačítka myši, opětovným kliknutím
na jeho ikonu nebo klávesou [Esc].

Měření úsečky

Nástroj Měření úsečky aktivujte volbou Měření → Úsečka nebo kliknutím na ikonu .
Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím
levým tlačítkem myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte měřící úsečku.
Pokud během jejího vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift], je možné měřit úsečku
vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů. Změřena bude délka vložené úsečky.

Měření elipsy

Nástroj Měření elipsy aktivujte volbou Měření → Elipsa nebo kliknutím na ikonu . Poté
kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku vložte měřící elipsu.
Elipsou je možné po jejím označení otáčet tažením za zelený úchopový bod zobrazený
uvnitř elipsy. U elipsy je možné měřit obvod a obsah.

Měření obdélníku

Nástroj Měření obdélníku aktivujte volbou Měření → Obdélník nebo kliknutím na ikonu
. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku vložte měřící

obdélník. Pokud během vkládání obdélníku podržíte stisknutou klávesu [Shift], bude vložen
čtverec. U obdélníku je možné měřit obvod a obsah.

Měření kružnice

Nástroj Měření kružnice aktivujte z nabídky Měření → Kružnice nebo kliknutím na ikonu
. Šipka vpravo vedle ikony otevře nabídku se třemi možnostmi:

• Kružnice definovaná poloměrem - kliknutím a tažením myši při stisknutém levém
tlačítku určíte poloměr vkládané měřící kružnice.

• Kružnice definovaná průměrem - kliknutím a tažením myši při stisknutém levém
tlačítku určíte průměr vkládané měřící kružnice.
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• Kružnice definovaná 3 body - klikněte postupně levým tlačítkem myši do třech bodů
snímku, kterými bude proložena měřící kružnice.

U kružnic je možné měřit průměr, poloměr, obvod a plochu.

Měření mnohoúhelníku

Nástroj Měření mnohoúhelníku aktivujte volbou Měření → Mnohoúhelník nebo kliknutím
na ikonu . Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa ve snímku vložte
první vrchol mnohoúhelníku. Opakovaným klikáním levým tlačítkem myši určete další
vrcholy mnohoúhelníku. Hranu vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů je možné
vytvořit, pokud při vkládání vrcholu podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení
vkládání mnohoúhelníku stiskněte pravé tlačítko myši - poslední vrchol bude spojen
s prvním a mnohoúhelník tak bude uzavřen. U mnohoúhelníku je možné měřit obvod
a obsah.

Poznámka

Pokud se hrany vloženého mnohoúhelníku v některém místě překříží, bude hodnota
spočteného obsahu 0. Bude spočten pouze obvod mnohoúhelníku.

Měření délky lomené čáry

Nástroj Měření lomené čáry aktivujte z nabídky Měření → Lomená čára nebo kliknutím
na šipku vpravo vedle ikony a vybráním možnosti Lomená čára . Poté kliknutím
levého tlačítka myši do zvoleného místa ve snímku vložte počáteční bod lomené čáry.
Opakovaným klikáním levým tlačítkem myši určete body zalomení. Čáru vodorovnou,
svislou nebo pod úhlem 45 stupňů je možné vytvořit, pokud při jejím vkládání podržíte
stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení vkládání lomené čáry stiskněte pravé tlačítko
myši. Změřena bude délka lomené čáry.

Počítání objektů

Tuto funkci aktivujte z nabídky Měření → Počítání objektů → Počítání objektů (nová
skupina) nebo kliknutím na ikonu . Levým tlačítkem myši klikněte na každý objekt,
který chcete do počítání zahrnout. Každý započtený objekt bude označen křížkem
a v Tabulce naměřených hodnot bude zobrazen počet označených objektů. Počítání ukončíte
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stisknutím pravého tlačítka myši, opětovným kliknutím na ikonu nebo klávesou [Esc].
Všechny objekty stejné skupiny budou vyznačeny křížky stejné barvy. Tuto barvu bude
mít také odpovídající řádek v Tabulce naměřených hodnot. Po opětovné aktivaci funkce
Počítání objektů (nová skupina) ve stejném snímku budou další počítané objekty vyznačeny
křížky jiné barvy a v Tabulce naměřených hodnot bude zobrazen další řádek s počtem
prvků další skupiny objektů. Pokud chcete přidat další objekty k některé již existující
skupině objektů, označte některý z prvků této skupiny pomocí nástroje Vybrat nebo označte
kliknutím odpovídající řádek v Tabulce naměřených hodnot a aktivujte volbu Měření →
Počítání objektů → Přidat objekty k aktuální skupině nebo klikněte na šipku vpravo vedle
ikony a vyberte volbu Přidat objekty k aktuální skupině. Nyní můžete pokračovat
v počítání objektů zvolené skupiny.

Pokud chcete změnit barvu nebo velikost křížků celé skupiny objektů, označte některý
z prvků této skupiny pomocí nástroje Vybrat nebo označte kliknutím odpovídající řádek
v Tabulce naměřených hodnot a pomocí voleb Úpravy → Barva čar objektů... a Úpravy
→ Tloušťka čar objektů nebo prostřednictvím ikony zvolte požadované parametry.

Měření úhlů

Nástroj měření úhlu aktivujte z nabídky Měření → Úhel → Libovolný úhel, Úhel od osy
X, Úhel od osy Y, Úhel definovaný 2 úsečkami nebo kliknutím na šipku vpravo vedle ikony

a zvolením příslušného typu měření z rozbalovací nabídky.

V režimu Měření libovolného úhlu kliknutím a tažením myši při stisknutém levém
tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu
vložte první rameno úhlu. Poté kliknutím levého tlačítka myši vložte druhé rameno. Jestliže
chcete vytvořit rameno vodorovné, svislé nebo pod úhlem 45 stupňů, podržte během jeho
zadávání stisknutou klávesu [Shift]. Změřen bude úhel konvexní (sevřený rameny). Jestliže
potřebujete změřit úhel větší než 180°, přetáhněte myší pole s naměřenou hodnotu do druhé
poloroviny vzhledem k vrcholu úhlu.

V režimu Měření úhlu od osy X nebo Měření úhlu od osy Y kliknutím a tažením
myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního
a poté koncového bodu vložte první rameno úhlu. Jestliže chcete vytvořit rameno vodorovné,
svislé nebo pod úhlem 45 stupňů, podržte během jeho zadávání stisknutou klávesu [Shift].
K tomuto ramenu bude automaticky doplněna odpovídající osa a spočten takto definovaný
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úhel. Jestliže potřebujete změřit vedlejší úhel k dané ose, přetáhněte myší pole s naměřenou
hodnotu do druhé poloroviny vzhledem k dané ose.

V režimuMěření úhlu definovaného 2 úsečkami kliknutím a tažením myši při stisknutém
levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového
bodu vložte úsečku pro první rameno úhlu. Poté obdobným způsobem vložte úsečku pro
druhé rameno úhlu. Jestliže chcete vytvořit rameno vodorovné, svislé nebo pod úhlem 45
stupňů, podržte během jeho zadávání stisknutou klávesu [Shift]. Ramena úhlu budou
vytvořena z obou úseček protažením pomocnými čarami. Změřen bude úhel konvexní
(sevřený rameny). Jestliže potřebujete změřit úhel větší než 180°, přetáhněte myší pole s
naměřenou hodnotu do druhé poloroviny vzhledem k vrcholu úhlu.

Měření vzdálenosti 2 rovnoběžných čar

Nástroj měření vzdálenosti dvou rovnoběžných čar aktivujte z nabídkyMěření→Vzdálenost
2 rovnoběžných čar nebo kliknutím na ikonu . Kliknutím a tažením myši při stisknutém
levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového
bodu vložte první čáru. Čáru vodorovnou, svislou nebo pod úhlem 45 stupňů je možné
vytvořit, pokud při jejím vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Poté kliknutím levého
tlačítka myši do požadovaného bodu vložte druhou rovnoběžnou čáru. Změřena bude
vzdálenost mezi oběma rovnoběžkami.

Měření oblouku

Nástroj měření oblouku aktivujte z nabídky Měření → Oblouk nebo kliknutím na ikonu
. Levým tlačítkem myši do snímku postupně vložte tři body, kterými bude oblouk

proložen. Měřena může být délka oblouku (měřeno po jeho obvodu), poloměr a úhel
sevřený rameny oblouku.

4.4. Zobrazení mřížky o definovaných rozměrech
V programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 jsou na výběr dva druhy mřížky
o definovaných rozměrech, které lze vložit do aktuálního snímku:

• pravoúhlá mřížka
• kruhová mřížka
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Zobrazení pravoúhlé mřížky

Nástroj zobrazení pravoúhlé mřížky aktivujte z nabídky Měření → Zobrazit pravoúhlou
mřížku... nebo kliknutím na ikonu . V dialogovém okně Pravoúhlá mřížka v části Rozteč
zadejte požadované rozměry mřížky pro osu X nebo Y. Rozteč lze zadat v pixelech, a jestliže
má snímek přiřazenu kalibraci, také v aktuálních délkových jednotkách (μm nebo mm).
Barvu a tloušťku čar mřížky lze nastavit v částiNastavení čar. Mřížku zobrazíte ve snímku
stisknutím tlačítka OK. Mřížku je možné libovolně posouvat tažením za křížek v jejím
středu. Dalším aktivováním volbyMěření→ Zobrazit pravoúhloumřížku... nebo opětovným
stisknutím ikony zobrazení mřížky ve snímku zrušíte.

Poznámka

Pravoúhlá mřížka je, stejně jako ostatní objekty vkládané do snímku, zobrazena
ve vrstvě „nad snímkem“ a při uložení snímku se zachováním vrstev bude
zachována její plná funkcionalita.

Výchozí hodnoty mřížky je možné zvolit v Nastavení programu (Úpravy → Nastavení...
→ Měření → Mřížka).

Zobrazení kruhové mřížky

Nástroj zobrazení kruhové mřížky aktivujte z nabídky Měření → Zobrazit kruhovou
mřížku... nebo kliknutím na ikonu . V dialogovém okně Kruhová mřížka v části Rozteč
zadejte požadovanou rozteč mřížky. Rozteč lze zadat v pixelech, a pokud má snímek
přiřazenu kalibraci, také v aktuálních délkových jednotkách (μm nebo mm). Barvu
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a tloušťku čar mřížky lze nastavit v části Nastavení čar. Mřížku zobrazíte ve snímku
stisknutím tlačítka OK. Mřížku je možné libovolně posouvat tažením za křížek v jejím
středu. Dalším aktivováním volbyMěření→ Zobrazit kruhovou mřížku... nebo opětovným
stisknutím ikony zobrazení mřížky ve snímku zrušíte.

Poznámka

Kruhová mřížka je, stejně jako ostatní objekty vkládané do snímku, zobrazena
ve vrstvě „nad snímkem“ a při uložení snímku se zachováním vrstev bude
zachována její plná funkcionalita.

Výchozí hodnoty mřížky je možné zvolit v Nastavení programu (Úpravy → Nastavení...
→ Měření → Mřížka).

4.5. Analýza fází
Funkce Analýza fází umožňuje měřit procentuální obsah určité barvy nebo odstínu šedi -
tzv. fáze - ve snímku. V jednom snímku je možné měřit až čtyři fáze.

Důležité

Jestliže chcete snímek upravit (např. úprava jasu, kontrastu, barevného vyvážení,
úprava histogramu apod.), je důležité tyto úpravy provést před zahájením měření
fází. Uvedené úpravy mohou ovlivňovat výsledky měření fází.
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Poznámka

Barevný snímek můžete v případě potřeby převést na snímek v odstínech šedi
pomocí funkce Snímek → Škála šedé.

Funkci Analýza fází aktivujte z nabídky Měření → Analýza fází... nebo kliknutím na ikonu
. V pravé části obrazovky se objeví dialogové okno s názvem Analýza fází.
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Popis okna Analýza fází

Okno Analýza fází se skládá z několika částí:

• Oblast měření
• Nástroje
• Výběr aktivní fáze
• Ovládání aktivní fáze
• Náhled
• Překrývání fází
• Počítat podíl fáze relativně k:

Část Oblast měření

V části Oblast měření lze zvolit jednu ze tří možností:

• Měřit fáze na celé ploše snímku - tato volba aktivuje měření fází na celé ploše
snímku.

• Měřit fáze uvnitř oblastí definovaných ve snímku - po aktivování této volby lze
ve snímku definovat jednu nebo více oblastí, ve kterých bude provedeno měření fází.
Zbylá plocha snímku nebude pro měření fází uvažována.

• Vyjmout nežádoucí oblasti snímku z měření fází - po aktivování této volby je
možné ve snímku definovat jednu nebo více oblastí, které budou vyjmuty z celkové
plochy snímku určené k měření fází. Tato volba je užitečná například pro eliminovaní
tmavších rohů snímku nebo lokálních poruch.

Část Nástroje

Tato část obsahuje několik tlačítek:

• Měřit fázi - vybrat barvu ze snímku - po aktivování tohoto nástroje najeďte kurzorem
myši (kurzor kapátko) do snímku a klikněte na požadovanou barvu/odstín, jejíž
procentuální podíl ve snímku chcete změřit. Do každé fáze lze takto vybrat více
barev/odstínů postupným klikáním. Tento nástroj je dostupný pro všechny režimy
z části Oblast měření.

• Výběr oblasti - po aktivování tohoto nástroje lze myší označovat jednu nebo více
(při stisknuté klávese [Shift]) oblastí pro měření fází definovaných ve snímku. Oblast
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bude po označení zeleně orámována. Jestliže byla označena mnohoúhelníková oblast,
budou ve vrcholech zobrazeny zelené úchopové body. Pomocí těchto úchopových bodů
lze měnit tvar/velikost oblasti. Vybranou (zeleně orámovanou) oblast lze kdykoliv
smazat. Tento nástroj je aktivní pouze pro druhý a třetí režim z části Oblast měření.

• Definovat oblast - mnohoúhelník - po aktivování tohoto nástroje definujte klikáním
levého tlačítka myši ve snímku vrcholy mnohoúhelníkové oblasti. Stisknutím pravého
tlačítka myši bude oblast uzavřena. V jednom snímku může být takto definováno více
oblastí. Tento nástroj je aktivní pouze pro druhý a třetí režim z části Oblast měření.

• Definovat oblast - od ruky - po aktivování tohoto nástroje definujte ve snímku jednu
nebo více oblastí pomocí kreslení od ruky. Jestliže nakreslíte několik nesouvislých čar,
budou jednotlivé úseky automaticky spojeny rovnou čarou. Stisknutím pravého tlačítka
myši bude oblast uzavřena. V jednom snímku může být takto definováno více oblastí.
Tento nástroj je aktivní pouze pro druhý a třetí režim z části Oblast měření.

• Smazat vybrané oblasti - aktivování tohoto nástroje smaže oblasti vybrané pomocí
nástroje Výběr oblasti. Tento nástroj je aktivní pouze pro druhý a třetí režim z části
Oblast měření.

• Barva/tloušťka hranic oblastí - levá část této ikony slouží k nastavení barvy čar
hranic všech oblastí pro měření fází. Pravá část této ikony slouží k nastavení tloušťky
čar těchto hranic. Tento nástroj se dá použít pouze pro druhý a třetí režim z části Oblast
měření.

Důležité

Pro práci s oblastmi měření fází musí být vždy otevřeno okno Analýza fází.

Poznámka

Oblasti pro měření fází jsou pro jednoznačné odlišení od ostatních typů objektů
ve snímku vyznačeny čárkovaně.

Část Výběr aktivní fáze

V této části zvolte aktivní fázi, kterou chcete ve snímku měřit. Ve snímku lze měřit
maximálně 4 fáze. Barevné obdélníčky indikují barvy pro vyznačení jednotlivých fází
ve snímku. Pro změnu barvy klikněte na tlačítko s barevným obdélníčkem a z otevřené
barevné palety vyberte novou barvu. Číselné hodnoty vedle barevných obdélníčků
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představují naměřené hodnoty procentuálního obsahu jednotlivých fází. Tyto hodnoty se
také zobrazují v Tabulce naměřených hodnot. Tlačítka s křížky na pravé straně slouží k
odebrání konkrétní fáze ze snímku.

Ovládání aktivní fáze

Tato část obsahuje ovládací prvky pro fázi zvolenou v části Výběr aktivní fáze.

Jestliže je tlačítko Zobrazit fázi zamáčknuté (barevně vyznačené), bude naměřená fáze
ve snímku vyznačena zvolenou barvou. Pokud chcete pro lepší přehlednost vyznačení fáze
skrýt, vymáčkněte toto tlačítko. Vyznačení fáze bude skryto, avšak fáze zůstane nadále
ve snímku obsažena. Toto nastavení neovlivňuje naměřený výsledek.

Tlačítko Invertovat fázi provede inverzi fáze.

Pokud je tlačítko Přidat odstín zamáčknuté (barevně vyznačené), bude po označení další
barvy/odstínu ve snímku nástrojemMěřit fázi - vybrat barvu ze snímku (kurzor jako kapátko)
zvolená barva/odstín přidána k aktivní fázi.

Pokud stisknete tlačítko Odebrat odstín, můžete pomocí nástroje Měřit fázi - vybrat barvu
ze snímku (kurzor jako kapátko) určitou barvu/odstín z aktivní fáze odebrat.

Pomocí ovládacího prvku Tolerance můžete pro každou jednotlivou fázi nastavit přesnost,
s jakou se musí barva/odstín shodovat s barvou/odstínem v místech, která byla vybrána
nástrojemMěřit fázi - vybrat barvu ze snímku (kurzor jako kapátko). Pro jemnější nastavení
přesnosti můžete použít pole s číselnou hodnotou vedle posuvníku. Všechny fáze budou
po změně tolerance přepočítány a změna se vzápětí projeví ve snímku.

Část Náhled

Pole Náhled zobrazuje zvětšenou část snímku v okolí kurzoru. Tento zvětšený náhled
pomáhá zpřesnit volbu barvy/odstínu pomocí nástroje Měřit fázi - vybrat barvu ze snímku,
kdy je kurzor kapátko.

Část Překrývání fází

V této části můžete definovat, zda jednotlivé fáze mohou mít společné oblasti (průniky)
či nikoliv. Pokud zvolíte možnost Vypnuto, pak oblast, která je již započítána v jedné fázi,
nemůže být započítána do žádné jiné. Jestliže zvolíte možnost Zapnuto - použít barvu,
může být kterákoliv oblast snímku započtena do libovolného počtu fází. Společné oblasti
budou vyznačeny ve snímku barvou, kterou má obdélníček vedle volby Zapnuto - použít
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barvu. Po kliknutí na tlačítko s barevným obdélníčkem můžete z barevné palety vybrat
jinou barvu společných oblastí.

Část Počítat podíl fáze relativně k:

V této části můžete zvolit, jakým způsobem má být počítán poměr jednotlivých fází.

Pokud je aktivní režim Měřit fáze na celé ploše snímku jsou na výběr dvě možnosti:

• Počítat podíl fáze relativně k ploše celého snímku - jako základ (100 %) pro výpočet
podílu fází bude použita celá plocha snímku.

• Počítat podíl fáze relativně k celkové ploše všech fází - jako základ (100 %) pro výpočet
podílu fází bude použita plocha označená všemi fázemi dohromady. Neoznačená plocha
snímku nebude při výpočtu uvažována.

Při aktivním režimu Měřit fáze uvnitř oblastí definovaných ve snímku jsou na výběr dvě
možnosti:

• Počítat podíl fáze relativně k ploše oblastí definovaných ve snímku - jako základ (100 %)
pro výpočet podílu fází bude použita plocha sjednocení všech definovaných oblastí.

• Počítat podíl fáze relativně k celkové ploše všech fází - jako základ (100 %) pro výpočet
podílu fází bude použita plocha označená všemi fázemi dohromady. Neoznačená plocha
uvnitř oblastí ani plocha vně oblastí nebude při výpočtu uvažována.

Jestliže je aktivní režim Vyjmout nežádoucí oblasti snímku z měření fází jsou na výběr tři
možnosti:

• Počítat podíl fáze relativně k ploše celého snímku - jako základ (100 %) bude použita
celá plocha snímku.

• Počítat podíl fáze relativně k ploše celého snímku bez def. oblastí - jako základ (100 %)
pro výpočet podílu fází bude použita plocha celého snímku bez všech definovaných
oblastí.
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• Počítat podíl fáze relativně k celkové ploše všech fází - jako základ (100 %) pro výpočet
podílu fází bude použita plocha označená všemi fázemi dohromady. Neoznačená plocha
snímku nebude při výpočtu uvažována.

Poznámka

Jestliže je aktivní funkce měření fází, nelze pracovat s ostatními měřícími objekty
ve snímku.

Postup měření při analýze fází

Při měření fází postupujte následovně:

1. Výběr snímku určeného pro měření

Snímek, ve kterém chcete měřit analýzu fází, otevřete v Okně zobrazení

2. Aktivace funkce Analýza fází

Aktivujte funkci Analýza fází volbou Měření → Analýza fází... nebo kliknutím na
ikonu

3. Volba oblasti měření

V části Oblast měření vyberte jeden ze tří dostupných režimů.

4. Definování oblasti měření

Jestliže vyberete jako aktivní druhý nebo třetí režim v části Oblast měření, definujte
ve snímku požadované oblasti pro měření fází resp. oblasti pro vyjmutí z měření.

5. Naměření fáze

Nástrojem Měřit fázi - vybrat barvu ze snímku (kurzor jako kapátko) vyberte
požadovanou barvu/odstín ve snímku. Pro přesné určení požadované barvy/odstínu
využijte zvětšeného Náhledu.

6. Úprava tolerance/barvy fáze
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V části Ovládání aktivní fáze zvolte požadovanou Toleranci, případně zvolte jinou
barvu fáze.

7. Měření dalších fází

Pokud chcete ve snímku naměřit další fáze, zvolte v části Výběr aktivní fáze další fázi
a opakujte kroky 5 a 6 pro měření další fáze.

8. Volba překrývání fází

V části Překrývání fází zvolte požadovaný režim překrývání.

9. Volba způsobu výpočtu podílu fází

V části Počítat podíl fáze relativně k: zvolte požadovaných způsob výpočtu podílu
fází.

Výsledky měření jsou zobrazovány jak v okně Analýza fází v části Výběr aktivní fáze, tak
v Tabulce naměřených hodnot.

Doporučení pro ukládání snímků s naměřenými fázemi

Pro zachování přesnosti měření doporučujeme snímky s naměřenými fázemi při zachování
vrstev ukládat jako typ TIFF. Ve snímcích typu JPEG dochází při jejich ukládání k určité
ztrátě informací. To může mít za následek drobné odchylky ve výsledcích měření fází při
opětovném otevření snímku.
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4.6. Zkouška tvrdosti
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven funkcemi pro vyhodnocení zkoušky
tvrdosti materiálů metodami podle Brinella (podle normy ČSN EN ISO 6506-1) a podle
Vickerse (podle normy ČSN EN ISO 4516).

Zkouška tvrdosti podle Brinella

Zkouška tvrdosti podle Brinella využívá pro určení tvrdosti vtlačování kuličky o známém
průměru definovanou silou do testovaného materiálu. K tomuto účelu se využívá zařízení
tzv. tvrdoměr. Vtisk může být nasnímán buď přímo pomocí tvrdoměru s foto-výstupem
nebo mikroskopu a vyhodnocen pomocí funkce Zkouška tvrdosti podle Brinella. Po zadání
hodnot působícího zatížení, velikosti vtlačované kuličky a času působení bude vypočtena
hodnota tvrdosti materiálu.

Pro vyhodnocení zkoušky tvrdosti podle Brinella postupujte následovně:

1. Snímek vtisku otevřete v Okně zobrazení a přiřaďte mu zvětšení, při kterém byl
pořízen.

2. Aktivujte funkci Zkouška tvrdosti podle Brinella volbouMěření→ Tvrdost→ Zkouška
tvrdosti podle Brinella... nebo klikněte na ikonu . Kurzor myši se změní na kříž se
svislou úsečkou. Kliknutím do snímku umístěte úsečku tak, aby se přesně dotýkala
okraje vtisku. Poté umístěte druhou úsečku na protilehlé straně vtisku. Obdobným
způsobem umístěte další dvě úsečky kolmé na předchozí. Po vložení poslední úsečky
jimi bude proložen měřící čtyřúhelník. Ten lze v případě potřeby pomocí zelených
úchopových bodů upravit tak, aby přesně odpovídal vtisku.

3. Objeví se dialogové okno s názvem Zkouška tvrdosti podle Brinella, ve kterém bude
zobrazena naměřená velikost průměru vtisku. Z rozbalovací nabídky Typ zkoušky
vyberte odpovídající volbu podle typu použité kuličky. Z nabídky Průměr kuličky (D)
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vyberte odpovídající velikost a z nabídky Zatížení (m) vyberte hodnotu použitého
zatížení v kilogramech. Do pole Doba působení zatížení (t) zadejte odpovídající
hodnotu. V poli Tvrdost podle Brinella bude zobrazena vypočtená tvrdost materiálu.
Pokud má hodnota červené pozadí, znamená to, že změřené rozměry vtisku
neodpovídají kritériím daným normou ČSN EN ISO 6506-1 a toto měření je neplatné.

Poznámka

Nabídky Průměr kuličky (D) a Zatížení (m) obsahují pouze hodnoty odpovídající
normě ČSN EN ISO 6506-1. Pokud chcete zadat jiné hodnoty, vepište je do
příslušných polí z klávesnice.

Stisknutím tlačítka OK měření dokončíte a naměřená hodnota bude zobrazena v Tabulce
naměřených hodnot.

Dvojitým kliknutím na vložený měřící čtyřúhelník ve snímku můžete kdykoliv vyvolat
okno Zkouška tvrdosti podle Brinella pro úpravu parametrů měření.

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse využívá pro určení tvrdosti vtlačování pravidelného
čtyřbokého jehlanu o známém vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami definovanou
silou do testovaného materiálu. K tomuto účelu se využívá zařízení tzv. mikrotvrdoměr.
Vtisk může být nasnímán buď přímo pomocí mikrotvrdoměru s foto-výstupem nebo
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mikroskopu a vyhodnocen pomocí funkce Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Po zadání
hodnot působícího zatížení a času působení bude vypočtena hodnota tvrdosti materiálu.

Pro vyhodnocení zkoušky tvrdosti podle Vickerse postupujte následovně:

1. Snímek vtisku otevřete v Okně zobrazení a přiřaďte mu zvětšení, při kterém byl
pořízen.

2. Aktivujte funkci Zkouška tvrdosti podle Vickerse volbouMěření→ Tvrdost→ Zkouška
tvrdosti podle Vickerse... nebo klikněte na ikonu . Kurzor myši se změní na kříž.
Kliknutím do snímku umístěte kříž tak, aby jeho střed ležel přesně na jednom z rohů
vtisku. Poté stejným způsobem umístěte kříže na zbývající rohy vtisku. Po umístění
všech čtyř křížů bude jejich středy proložen měřící čtyřúhelník. Ten lze v případě
potřeby pomocí zelených úchopových bodů upravit tak, aby přesně odpovídal vtisku.

3. Objeví se dialogové okno s názvem Zkouška tvrdosti podle Vickerse, ve kterém budou
zobrazeny změřené velikosti obou úhlopříček vtisku a odchylka jejich rozdílu od
průměru délek obou uhlopříček. Z rozbalovací nabídky Zatížení (m) zvolte použité
zatížení v kilogramech a do pole Doba zatížení (t) zadejte odpovídající hodnotu v
sekundách. V poli Tvrdost podle Vickerse bude zobrazena vypočtená tvrdost materiálu.
Pokud má hodnota červené pozadí, znamená to, že rozdíl velikostí obou úhlopříček
je větší, než povoluje norma ČSN EN ISO 4516 a měření je neplatné.

Poznámka

Nabídka Zatížení (m) obsahuje pouze hodnoty odpovídající normě ČSN EN ISO
4516. Pokud chcete zadat jinou hodnotu, vepište ji z klávesnice.
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Stisknutím tlačítka OK měření dokončíte a naměřená hodnota bude zobrazena v Tabulce
naměřených hodnot.

Dvojitým kliknutím na vložený měřící čtyřúhelník ve snímku můžete kdykoliv vyvolat
okno Zkouška tvrdosti podle Vickerse pro úpravu parametrů měření.

4.7. Úpravy měřících objektů
Výběr měřících objektů pro úpravy

Pokud chcete provést úpravy některých již vložených měřících objektů ve snímku, je nutné
nejprve provést jejich výběr. Postupujte následovně:

Aktivujte nástroj Vybrat a kliknutím na obrysovou čáru nebo na pole s hodnotou
požadovaného objektu proveďte jeho výběr. Vybraný objekt bude zvýrazněn přerušovanou
zelenou čarou a na jeho obvodu budou aktivovány zelené úchopové body. Takto vybraný
objekt je připraven pro úpravy.

Pro označení více objektů najednou stiskněte a podržte při výběru objektů klávesu [Shift]
a levým tlačítkem myši označte všechny objekty, které chcete upravit.

Pro zrušení označení objektů klikněte levým tlačítkem myši mimo objekty nebo stiskněte
pravé tlačítko myši. Označení objektů bude zrušeno.
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Poznámka

Nástroj Vybrat je automaticky aktivován vždy, když není aktivní žádný jiný
nástroj.

Změna barvy a tloušťky čar měřících objektů

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
měřících objektů pro úpravy“ na straně 127.

Vybraným měřícím objektům je možné změnit barvu a tloušťku čáry. K tomuto účelu
slouží volby Úpravy → Barva čar objektů..., Úpravy → Tloušťka čar objektů a těmto
volbám odpovídající ikona v Panelu nástrojů.

Novou barvu čar vybraných objektů zvolte ze zobrazené barevné palety po aktivování
volby Úpravy → Barva čar objektů... nebo po kliknutí na levou část ikony .

Novou tloušťku čar vybraných objektů zvolte ze zobrazeného seznamu po aktivování volby
Úpravy → Tloušťka čar objektů nebo po kliknutí na pravou část ikony .

Přemístění, změna velikosti a tvaru měřících objektů

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
měřících objektů pro úpravy“ na straně 127.

Pokud chcete vybraný měřící objekt ve snímku přemístit, najeďte na jeho obrysovou čáru

kurzorem myši. Kurzor se změní na . Kliknutím na obrys objektu a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku přemístěte objekt na požadované místo. Ve středech označených
objektů typu elipsa, obdélník a kružnice je zobrazen křížek. Pomocí něj je také možné
objekty přemístit výše uvedeným způsobem.

V objektu typu elipsa je navíc zobrazen zelený úchopový bod spojený přerušovanou čarou
s jejím středem. Pomocí něj je možné elipsou libovolně otáčet.
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Pro změnu velikosti/tvaru vybraného objektu postupujte následovně: najeďte kurzorem
myši na některý ze zelených úchopových bodů. Kurzor se změní na . Kliknutím na
úchopový bod a tažením myši při stisknutém levém tlačítku změňte velikost/tvar objektu.
Naměřené hodnoty budou přepočítány.

Přemístění pole s naměřenou hodnotou ve snímku

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
měřících objektů pro úpravy“ na straně 127.

Pole s naměřenými hodnotami lze ve snímku libovolně přemisťovat. U vybraného objektu

přesuňte kurzor myši nad pole s naměřenou hodnotou. Kurzor myši se změní na . V tuto
chvíli můžete tažením myši při stisknutém levém tlačítku přesunout hodnotu na požadované
místo ve snímku. Pole s naměřenou hodnotou bude s měřícím objektem spojeno pomocnou
čarou. Typ a tvar pomocné, vynášecí či odkazové čáry bude automaticky nastaven
v závislosti na aktuální poloze pole s hodnotou vzhledem k poloze měřícího objektu.

Výchozí barva a tloušťka pomocných vynášecích a odkazových čar je předdefinována na
záložce Velikosti/Barvy v Nastavení programu (Úpravy → Nastavení... → Měření →
Velikosti/Barvy).
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Barvu a tloušťku těchto čar lze pro konkrétní snímek změnit v Tabulce naměřených hodnot
na záložce Nastavení měření - „název aktuálního snímku“ v části s názvem Kótovací,
vynášecí a odkazové čáry.

Smazání měřících objektů

Před provedením úprav nejprve objekty vyberte - více informací viz kapitola „Výběr
měřících objektů pro úpravy“ na straně 127.

Pro smazání vybraných objektů ze snímku stiskněte klávesu [Del] nebo aktivujte volbu
Úpravy → Smazat označené objekty nebo klikněte na ikonu .

Pro smazání všech (nikoliv jen označených) vložených objektů ze snímku aktivujte volbu
Úpravy → Smazat všechny objekty nebo klikněte na ikonu .

4.8. Práce s tabulkou naměřených hodnot
Výsledky měření jsou průběžně zobrazovány v přehledné tabulce s názvem Tabulka
naměřených hodnot ve spodní částiHlavního okna programu. Tabulka obsahuje 1-4 záložky
s výsledky měření pro jednotlivé snímky zobrazené v Okně zobrazení (počet záložek
odpovídá nastavenému režimu zobrazení v tomto okně) a záložku s názvem Nastavení
měření - „název aktuálního snímku“.

Výsledky měření ostatních otevřených snímků (zobrazených v Panelu náhledů) můžete
zobrazit v Tabulce naměřených hodnot otevřením požadovaných snímků vOkně zobrazení.

Záložky s názvy snímků

Záložky s názvy snímků obsahují výsledky měření pro odpovídající snímky zobrazené
v Okně zobrazení. Jednotlivé záložky obsahují následující prvky:

• tabulka výsledků
• statistiky
• lišta tlačítek
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Poznámka

Pokud záložka s názvem snímku obsahuje naměřené hodnoty, které dosud nebyly
uloženy nebo exportovány, bude před názvem snímku zobrazen symbol #.

Tabulka výsledků

Tabulka výsledků obsahuje hodnoty naměřené v aktuálním snímku. Jednotlivé řádky jsou
pro dobrou přehlednost vypsány barvou, která odpovídá barvě naměřené hodnoty zobrazené
ve snímku. Jestliže počet řádků v tabulce přesáhne viditelnou část, můžete výsledky
posouvat pomocí posuvníku na pravé straně, kolečkem myši, nebo klávesami [Page Up]
a [Page Down]. Pokud myší označíte v tabulce určitý řádek, bude ve snímku vybrán
odpovídající měřící objekt a obráceně - po vybrání měřícího objektu ve snímku bude
příslušný výsledek zvýrazněn v Tabulce naměřených hodnot.

Do sloupečku Popis lze ke každému měření napsat krátký slovní komentář. Pro napsání
popisu označte myší ve sloupci Popis příslušné pole, vepište požadovaný text a potvrďte
klávesou [Enter]. Obdobně postupujte pro úpravu již vloženého popisu.

Statistiky

V pravé části vedle tabulky výsledků se zobrazují statistiky z naměřených hodnot. Statistiky
jsou počítány vždy pouze z veličin stejného typu, např. pouze délky, pouze obvody apod.
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Zvolenou veličinu, ze které se mají statistiky počítat (pokud se jedná o více různých veličin
naměřených ve snímku), zvolíte označením požadovaného řádku v tabulce.

Lišta tlačítek

Naměřené hodnoty z tabulky můžete vyexportovat do formátu Microsoft® Excel® nebo

do textového souboru tlačítkemExportovat hodnoty . Po stisknutí tohoto tlačítka
bude otevřeno dialogové okno Exportovat naměřené hodnoty, které nabízí volby umístění,
názvu a typu souboru.

Tabulku naměřených hodnot lze pro lepší přehlednost programu skrýt tlačítkem Skrýt

. Pro opětovné zobrazení použijte ikonu vPanelu nástrojů, aktivujte volbu Zobrazit
→ Zobrazit tabulku naměřených hodnot nebo použijte klávesovou zkratku [F12].

Pokud je v tabulce naměřeno větší množství hodnot, může být pro lepší přehlednost užitečné

Tabulku naměřených hodnot vytáhnout do samostatného okna tlačítkem Vytáhnout .
Tabulka naměřených hodnot bude zobrazena v samostatném okně a tlačítko Vytáhnout se

změní na tlačítko Ukotvit . Stisknutí tohoto tlačítka vrátí tabulku na původní místo.

Tlačítka v pravé části lišty tlačítek fungují jako filtry a zobrazí v tabulce výsledků ze všech
naměřených výsledků pouze odpovídající veličiny. Ostatní veličiny budou v tabulce skryty.

Tlačítko Vše zobrazí v tabulce výsledků všechny hodnoty naměřené ve snímku.
Výjimku tvoří pouze tvrdosti, které se zobrazují pouze v samostatném režimu po stisknutí

tlačítka Tvrdost .

TlačítkoRozměry ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze hodnoty naměřených
rozměrů.
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Tlačítko Obvody ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze hodnoty naměřených
obvodů.

Tlačítko Plochy ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze hodnoty naměřených
ploch.

Tlačítko Úhly ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze hodnoty naměřených
úhlů.

Tlačítko Objekty ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze počty objektů.

TlačítkoFáze ponechá v tabulce výsledků zobrazeny pouze hodnoty naměřených fází.

Tlačítko Tvrdost zobrazí v tabulce výsledků hodnoty naměřených tvrdostí.

Záložka Nastavení měření - „název aktuálního snímku“

ZáložkaNastavení měření - „název aktuálního snímku“ obsahuje prvky pro změnu nastavení
měření v aktuálním snímku zobrazeném vOkně zobrazení. Prvky na této záložce se aktivují
po provedení prvního měření ve snímku nebo po vložení měřítka.
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Poznámka

Všechny změny nastavení provedené na této záložce se uplatní pouze pro aktuální
snímek. Ostatní snímky otevřené v programu zůstanou beze změn. Pokud chcete
změnit nastavení pro všechny nové snímky, použijte volby v Nastavení programu
na záložkáchVelikosti/Barvy aMěřené veličiny (Úpravy→Nastavení...→Měření
→ Velikosti/Barvy; Měřené veličiny).

V části Pole s naměřenými hodnotami lze měnit Velikost písma, nastavit Zobrazení čísel
měření ve snímku a zvolit Barvu pozadí polí s naměřenými hodnotami ve snímku. Po stisku
tlačítka Měřené veličiny v levé spodní části této záložky se otevře dialogové okno Měřené
veličiny. V tomto okně můžete pomocí zaškrtávacích polí zvolit, které veličiny mají být
jednotlivými měřícími objekty měřeny a jejich textové označení.

V části Velikost písma hodnoty měřítka je možné zvolit velikost písma hodnoty měřítka
a v části Kótovací, vynášecí a odkazové čáry tloušťku a barvu těchto čar.

Provedené změny se průběžně zobrazují v aktuálním snímku.

Tlačítko Změnit kalibraci snímku otevře dialogové okno Změnit kalibraci snímku, ve kterém
lze změnit kalibraci a zvětšení přiřazené snímku. Kalibraci lze také ze snímku odebrat
stiskem tlačítka Odebrat kalibraci.
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4.9. Exportování naměřených hodnot

Exportování hodnot z Tabulky naměřených hodnot
Výsledky měření spolu s případným popisem mohou být exportovány do souboru ve
formátu xls pro další zpracování v programu Microsoft® Excel® nebo ve formě textového
souboru pro import do některého z dalších tabulkových procesorů (hodnoty jsou odděleny
tabulátorem).

Důležité

Pro exportování výsledků měření ve formátu xls je nutné mít v počítači
nainstalován program Microsoft® Excel®.

Pro exportování výsledků měření z aktuálního snímku stiskněte tlačítko Exportovat

naměřené hodnoty ve spodní části Tabulky naměřených hodnot nebo aktivujte
volbu Soubor → Exportovat naměřené hodnoty z označených snímků... Pro exportování
naměřených hodnot ze snímku lze také využít ikonu v ovládacích prvcích náhledu
v Panelu náhledů.

Pro exportování výsledků měření ze všech otevřených snímků aktivujte volbu Soubor →
Exportovat naměřené hodnoty ze všech snímků...

Otevře se dialogové okno Exportovat naměřené hodnoty, které nahrazuje standardní
dialogové okno pro ukládání souborů. Toto okno obsahuje rozšířenou funkcionalitu
a umožňuje ukládání více souborů najednou. Toto okno je velmi podobné dialogovému
oknu pro ukládání snímků a skládá se z následujících částí:
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• Soubory k exportu
• Umístění
• Název a typ souboru
• Přídavné značky k názvu souboru
• Exportovat snímek
• Informace

Část Soubory k exportu

Tato část obsahuje seznam všech souborů určených k exportu. Po otevření dialogového
okna Exportovat naměřené hodnoty budou všechny soubory určené k exportu označeny
rámečkem. Soubory je možné označovat/odznačovat obdobným způsobem jako náhledy
snímků v Panelu náhledů vHlavním okně programu. Nastavení provedená v částechNázev
a typ souboru a Přídavné značky k názvu souboru budou vždy aplikována na všechny
označené soubory z tohoto seznamu. Můžete tak hromadně nastavit název a typ pro více
souborů najednou.

Vedle názvů souborů se dle aktuální situace mohou zobrazovat dva indikátory. Pokud
některý soubor již ve složce zvolené v částiUmístění existuje, bude u jeho náhledu zobrazen
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indikátor . Pokud soubor nepřejmenujete nebo nezvolíte jiný typ, dojde k přepsání
existujícího souboru ve složce. V případě, že je u některých souborů zobrazen indikátor

, znamená to, že došlo ke kolizi názvu i typu souborů v seznamu. V takovém případě
nebude možné uložení souborů provést beze změny názvu nebo typu těchto souborů.
Legenda k zobrazeným indikátorům bude zobrazena v části Informace.

Část Umístění

V této části je možné zvolit složku, do které budou všechny soubory určené k exportu
uloženy. Ovládaní v této části je obdobné jako u standardního dialogu pro ukládání souborů.

Část Název a typ souboru

V této části je možné zvolit název a typ souborů určených k exportu. Pokud máte označeno
více souborů a do pole Název souboru vepíšete nový název souboru, bude změněn název
všech označených souborů najednou a zároveň bude aktivována funkce Číslování, která
zajistí rozlišení jednotlivých souborů. Změny se ihned projeví v seznamu souborů k exportu.
Jestliže chcete vrátit zpět původní názvy označených souborů, stiskněte tlačítko Obnovit.

Rozbalovací nabídka Uložit jako typ umožňuje zvolit typ (formát) souborů. Na výběr jsou
dvě volby: Dokument Microsoft® Excel® (*.xls) a Textový soubor (*.txt).

Část Přídavné značky k názvu souboru
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V části Přídavné značky k názvu souboru se nacházejí tři tlačítka. Tlačítko _Datum připojí
k názvům souborů označených v seznamu souborů k exportu aktuální datum. Tlačítko
_Čas připojí k názvům souborů označených v seznamu souborů k exportu aktuální čas.
Tlačítko _Číslování připojí k názvům souborů označených v seznamu souborů k exportu
pořadové číslo. Soubory budou vždy číslovány od čísla 00001. Tato funkce je užitečná
například pokud chcete uložit několik souborů se stejným názvem a rozlišit je pořadovým
číslem. Použití jednotlivých tlačítek je možné libovolně kombinovat.

Část Exportovat snímek

V této části je možné zvolit, zda má být do souboru typu Microsoft® Excel® exportován
kromě naměřených hodnot také samotný snímek, ve kterém byla měření provedena. Dále
je možné zvolit kvalitu v jaké má být snímek exportován. Snímek bude exportován pod
naměřené hodnoty, bude obsahovat všechny měřící objekty, které budou sloučeny se
snímkem.

Část Informace

V části Informace se zobrazují vysvětlivky k indikátorům.

Průběžné exportování naměřených hodnot do programu
Microsoft® Excel®

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven funkcí pro průběžné exportování
měřených hodnot do programu Microsoft® Excel®. Po aktivaci této funkce budou naměřené
hodnoty zobrazovány nejen v Tabulce naměřených hodnot, ale budou také ihned vkládány
do sešitu otevřeného v programu Microsoft® Excel® na pozici kurzoru. Kurzor bude po
vložení každé hodnoty automaticky přesunut na další buňku (bude vložen Enter). Hodnoty
jsou vkládány bez jednotek a bez označení. Tato funkce může být například použita pro
automatické vyhodnocování měření v případě, že otevřený sešit obsahuje vhodné vzorce.

Před aktivací funkce průběžného exportování musí být program Microsoft® Excel® spuštěn
a musí v něm být otevřen sešit s oprávněním pro zápis. Aby byl otevřený dokument
přístupný pro průběžné exportování, musí být program Microsoft® Excel® spuštěn se
stejným oprávněním jako program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 (např. oba programy
s oprávněním uživatele nebo oba s oprávněním administrátora). Pokud bude každý
z programů spuštěn s jiným oprávněním, zobrazí se informativní okno a funkce nebude
aktivována.
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Funkci aktivujte volbou Měření → Průběžně exportovat naměřené hodnoty do programu
Microsoft Excel nebo ikonou v Panelu nástrojů. Po úspěšné aktivaci této funkce bude
ikona v Panelu nástrojů barevně označena a zamáčknuta a v nabídce Měření dojde
k označení uvedené volby. Pokud je v programu Microsoft® Excel® otevřeno více sešitů
nebo je spuštěno více instancí programu Microsoft® Excel®, bude během aktivace této
funkce zobrazeno dialogové okno se seznamem dostupných sešitů. Funkce průběžného
exportování bude aktivována po výběru některého sešitu z tohoto seznamu.

Pro deaktivování této funkce použijte znovu volbuMěření→Průběžně exportovat naměřené
hodnoty do programu Microsoft Excel nebo ikonu v Panelu nástrojů.

5. Tvorba protokolů
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 umožňuje snímky i s naměřenými hodnotami
exportovat do protokolů ve formátu Microsoft® Word. Vytvořený protokol má formu
standardního dokumentu Microsoft® Word a je možné jej tímto programem libovolně
upravovat.

Důležité

Pro využití funkce tvorba protokolů je nezbytné mít na počítači nainstalován
program Microsoft® Word ve verzi XP nebo vyšší.

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 využívá pro tvorbu protokolů předdefinovaných
šablon. Šablony jsou dokumenty ve formátu Microsoft® Word a obsahují informace o
hlavičce a struktuře výsledného protokolu, počtu snímků a tabulek pro výsledky měření.
Mohou obsahovat i samostatné texty nebo obrázky (např. logo), které budou ve výsledném
protokolu obsaženy. V programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 může být vytvořeno
více různých šablon, které mohou být využity pro tvorbu protokolů podle aktuální potřeby.
Vytvoření šablony protokolu je jednorázovým úkonem. Jakmile bude šablona jednou
vytvořena, bude v programu uchována a kdykoliv ji bude možné použít pro tvorbu
protokolu.
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5.1. Vytvoření nové šablony protokolu
Nezbytným přípravným krokem pro používání funkce tvorba protokolů je vytvoření šablony
protokolu. K vytvoření nové šablony protokolu slouží Správce šablon protokolů (Protokoly
→ Správce šablon...). Nová šablona se vytváří programem QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2 na základě předem vytvořeného dokumentu Microsoft® Word, tzv. vzorového
dokumentu. Vytvoření šablony se skládá ze dvou kroků:

1. Vytvoření vzorového dokumentu v programu Microsoft® Word
2. Vytvoření šablony protokolu v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 na základě

vzorového dokumentu

1. Vytvoření vzorového dokumentu v programu Microsoft®

Word
Prvním krokem pro vytvoření nové šablony je vytvoření vzorového dokumentu ve formátu
Dokument Word 97-2003 (.doc), který bude definovat rozložení a strukturu šablony. Tento
dokument může obsahovat hlavičku s texty a logem, obrázky, tabulky a texty. V programu
Microsoft® Word vytvořte nový dokument, který bude odpovídat vašim požadavkům
na strukturu a rozložení výsledného protokolu dle následujících pravidel.

Vzorový dokument by měl obsahovat:

• alespoň jeden obrázek, na jehož místo bude do protokolu umístěn snímek z programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2,

• alespoň jednu tabulku, na jejíž místo bude do protokolu exportována tabulka naměřených
hodnot.

Obrázky vložené do vzorového dokumentu mohou mít dva významy. Může se jednat o:

• obrázky, které mají být v nezměněné formě součástí výsledného protokolu, např. logo
společnosti,

• zástupné obrázky, které budou v šabloně představovat tzv. „značky“, tj. určovat umístění
a velikost snímků, které budou do protokolu exportovány z programu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2. Jako zástupné mohou být použity libovolné obrázky. Důležité je
pouze jejich umístění a velikost. Jejich grafický obsah není relevantní, protože tyto
obrázky nebudou součástí výsledného protokolu, slouží jenom jako „značka" pro
umístění snímků z programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.
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Tabulky vložené do vzorového dokumentu mohou mít dva významy. Může se jednat o:

• tabulky, které mají zůstat zachovány ve výsledném protokolu, např. tabulky definující
formát a rozložení dokumentu,

• zástupné tabulky, které budou v šabloně představovat tzv. „značky“, tj. určovat umístění
tabulek s výsledky měření, které budou do protokolu exportovány z programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2. Formát tabulek (počet sloupců, řádků, formátování)
může být libovolný, protože výsledný formát exportovaných tabulek bude přizpůsoben
naměřeným hodnotám z programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.

Poznámka

Pro dosažení správné funkcionality tvorby protokolů je nutné u tabulek a obrázků
ve vzorovém dokumentu nastavit způsob obtékání textu na „obdélník“ nebo „v
textu“.

Vzorový dokument může také obsahovat libovolné množství textů. Tyto texty budou v
nezměněné formě zachovány ve výsledném protokolu.

Vzorový dokument uložte jako typDokumentWord 97-2003 (.doc) a program Microsoft®

Word ukončete.

Důležité

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 není kompatibilní s dokumenty ve
formátu Dokument Word (.docx). Vzorový dokument pro šablonu ukládejte jako
typ Dokument Word 97-2003 (*.doc).

Rozhodnutí, jaký význam budou mít jednotlivé obrázky a tabulky obsažené ve vzorovém
dokumentu, bude uživatelem provedeno ve druhém kroku - Vytvoření šablony protokolu
v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 na základě vzorového dokumentu.

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 obsahuje několik předem připravených
ukázkových vzorových dokumentů. Naleznete je ve složce ...\QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2\Protokoly. Jednotlivé vzorové dokumenty jsou připraveny pro 1 až 4 exportované
snímky včetně tabulek pro naměřené hodnoty.

141

Hlavní okno programu



Výše popsané pokyny jsou názorně vyznačeny na následujícím obrázku vzorového
dokumentu vzor_1_snimek.doc:

2. Vytvoření šablony protokolu
Jestliže máte k dispozici vytvořený a uložený vzorový dokument ve formátu (.doc), aktivujte
funkci Správce šablon protokolů (Protokoly→ Správce šablon...). Otevře se okno s názvem
Správce šablon protokolů.
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Důležité

Během tvorby šablony nesmí být spuštěn program Microsoft® Word.

Stiskněte tlačítko Vytvořit novou šablonu. Otevře se Průvodce tvorbou nové šablony
protokolu. Pokračujte následovně:

1. První strana průvodce souhrnně informuje o krocích, které budou provedeny. Stiskněte
tlačítko Další.

2. Na další stránce průvodce s názvem Výběr vzorového dokumentu a volba jména nové
šablony stiskněte tlačítko Procházet a v otevřeném dialogové okně vyberte uložený
vzorový dokument. Do pole s názvem Zvolte nové jméno šablony vepište název nové
šablony, pod kterým bude šablona přístupná ve Správci šablon protokolů. Pokračujte
stiskem tlačítka Další.
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3. Po stisknutí tlačítka Další bude vzorový dokument programem QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2 načten. Na stránce Zpracování obrázku x z y budou postupně
zobrazeny všechny obrázky nalezené ve vzorovém dokumentu. Průvodce vám
u každého obrázku dá možnost rozhodnout, jaký má mít aktuálně zobrazený obrázek
v šabloně význam. Pokud má být obrázek pevnou součástí protokolu (např. logo)
zaškrtněte první volbu Ne, tento obrázek je pevnou součástí protokolu... Pokud
zobrazený obrázek slouží jako „značka“ pro vkládání snímků z programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, zaškrtněte volbu Ano, tento obrázek slouží jako
značka... Pokud zaškrtnete druhou volbu je možné změnit rozměry snímku v protokolu.
Pro zachování původního rozložení protokolu je doporučeno ponechat snímkům
původní rozměry. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
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4. V dalším kroku budou obdobným způsobem na stránce Zpracování tabulky x z x
postupně vyhodnoceny všechny tabulky nalezené ve vzorovém dokumentu. Průvodce
vám u každé nalezené tabulky dá možnost rozhodnout, jaký má mít aktuálně zobrazená
tabulka v šabloně význam. Pokud má být tabulka součástí protokolu, zaškrtněte první
volbu Ne, tato tabulka je součástí protokolu a má být zachována. Pokud zobrazená
tabulka slouží jako „značka“ pro určení místa pro vkládání tabulky naměřených hodnot
z programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, zaškrtněte volbu Ano, tuto tabulku
propojit s výsledky měření snímku číslo: a z rozbalovací nabídky vyberte číslo snímku,
se kterým má být tabulka provázána. V dolní části této stránky je možné vybrat měřené
veličiny a sloupce, které má tabulka v protokolu obsahovat. Ve výchozím stavu jsou
zaškrtnuty všechny veličiny i sloupce. Pokud nechcete, aby některé veličiny nebo
sloupce byly v tabulce obsaženy, zrušte jejich zaškrtnutí. V pravé dolní části je
zobrazen náhled výsledné tabulky.

Pokud chcete, aby v protokolu byly obsaženy výsledky zkoušky tvrdosti podle Brinella
nebo Vickerse, zaškrtněte volbu Tvrdost. V tomto případě však nebudou v tabulce
zobrazeny ostatní měřené veličiny.
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Pokračujte stiskem tlačítka Další.

5. Po dokončení zpracování tabulek bude zobrazena stránka průvodce obsahující souhrnné
informace. Po stisknutí tlačítkaDokončit bude šablona vytvořena a uložena do složky
...\QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2\Templates.

Poznámka

Všechny šablony protokolů jsou uloženy ve složce ...\QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2\Templates. Případné zálohování/obnovení šablon lze provést prostým
zkopírováním souborů z/do této složky.

5.2. Vytvoření protokolu

Důležité

Při vytváření protokolu nesmí být spuštěn Microsoft® Word.
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Pro vytvoření nového protokolu postupujte následovně:

1. Označte v Panelu náhledů snímky, které chcete vložit do nového protokolu.
2. Aktivujte funkci Protokoly → Vytvořit protokol...
3. Otevře se okno Vytvořit protokol se seznamem dostupných šablon protokolů. Vyberte

šablonu, kterou chcete použít pro vytvoření nového protokolu a stiskněte tlačítko
Vytvořit protokol.

4. Otevře se dialogové okno Uložit nový protokol jako... Vyberte požadované umístění,
zadejte název nového protokolu a stiskněte tlačítko Uložit.

5. Otevře se dialogové okno Zvolte kvalitu snímků. V tomto okně zvolte požadovanou
kvalitu snímků, které budou do protokolu vloženy. Kvalita vložených snímků ovlivní
výslednou velikost souboru protokolu. Možnosti nastavení kvality vkládaných snímků
jsou následující:
• Nízká kvalita (malý soubor - pro e-mail) - snímky budou do protokolu vloženy

v nízké kvalitě. Výsledkem bude malý soubor protokolu vhodný pro odeslání
e-mailem.

• Normální kvalita (střední soubor - pro standardní tisk) - snímky budou do protokolu
vloženy ve střední kvalitě. Výsledkem bude středně velký soubor protokolu vhodný
pro standardní tisk.

• Vysoká kvalita (velký soubor - pro vysokou kvalitu tisku) - snímky budou do
protokolu vloženy ve vysoké kvalitě. Výsledkem bude velký soubor protokolu
vhodný pro vysoce kvalitní tisk.

Varování

Pokud dojde k vložení několika snímků do protokolu a nastavení vysoké kvality,
může mít výsledný soubor velikost i několik desítek megabytů.
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Pokračujte stiskem tlačítka Pokračovat.
6. Bude zahájena tvorba nového protokolu. O průběhu budete informováni indikátorem

průběhu ve stavovém řádku programu. Během tvorby protokolu není možné
s programem QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 pracovat. Doba trvání tvorby protokolu
závisí na počtu a velikosti vkládaných snímků a na výkonu použitého počítače. Po
vytvoření protokolu bude nabídnuta možnost jeho okamžitého otevření v programu
Microsoft® Word, kde je možné s dokumentem standardně dále pracovat nebo jej
vytisknout.

Poznámka

Pokud v Panelu náhledů označíte více snímků, než pro kolik je vybraná šablona
navržena, bude do protokolu vložen redukovaný počet snímků.

Protokol vytvořený na základě vzorového dokumentu vzor_1_snimek.doc může vypadat
například takto:
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5.3. Správce šablon protokolů
Okno Správce šablon protokolů (Protokoly → Správce šablon...) slouží ke správě všech
již vytvořených šablon. Vybranou šablonu lze přejmenovat nebo smazat.
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6. Další funkce
6.1. Informace o snímku

Informace o aktuálním snímku lze zobrazit aktivováním volby Snímek → Informace
o snímku..., kliknutím na ikonu v Panelu nástrojů nebo stiskem tlačítka Informace
o snímku v ovládacích prvcích odpovídajícího náhledu snímku v Panelu náhledů.

Otevře se dialogové okno s názvem Informace o snímku: „název snímku“, které může mít
až tři záložky - Snímek, Metadata a Kalibrace.

Záložka Snímek

Tato záložka podává následující informace:

• Cesta zobrazuje informaci o umístění snímku.
• Jméno odpovídá názvu snímku.
• Velikost udává velikost souboru uloženého snímku.
• Šířka a Výška udává rozměry snímku v pixelech.
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• Skutečná šířka a Skutečná výška udávají skutečné rozměry snímku v délkových
jednotkách, pokud má snímek přiřazenu kalibraci.

• Kvalita udává rozlišení snímku v hodnotách DPI.
• Do pole Popis lze vepsat slovní komentář ke snímku. Pokud má snímek vyplněn popis,

zobrazí se vedle jeho náhledu v Panelu náhledů indikátor Snímek obsahuje popis.
Pokud bude snímek uložen se zachováním vrstev, bude popis uložen jako součást
souboru snímku.

Záložka Metadata

Některá snímací zařízení ukládají do snímků typu JPEG dodatečné informace o snímání
tzv. metadata (např. citlivost senzoru, clonu, expoziční čas, ohniskovou vzdálenost,
informace o použití blesku a další údaje). Tato záložka zobrazí metadata snímku, pokud
jsou dostupná.

Záložka Kalibrace

Tato záložka se zobrazí pouze tehdy, jestliže má snímek přiřazenu kalibraci. Na této záložce
jsou zobrazeny informace o přiřazené kalibraci a zvětšení mikroskopu, se kterým byl
snímek pořízen.

Tlačítko Změnit kalibraci snímku otevře dialogové okno Změnit kalibraci snímku, ve kterém
lze změnit kalibraci a zvětšení přiřazené snímku. Kalibraci lze také ze snímku odebrat
stiskem tlačítka Odebrat kalibraci.
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6.2. Složení nového snímku z rozložení zobrazených
snímků

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven funkcí, která umožňuje složit dva
až čtyři snímky zobrazené vedle sebe vOkně zobrazení do jednoho nového snímku. Složený
snímek bude obsahovat ty části snímků, které jsou aktuálně viditelné v Okně zobrazení.
Postupujte následovně:

1. Přepněte Okno zobrazení do režimu pro zobrazení dvou nebo čtyř snímků vedle sebe.
2. Zobrazte požadované snímky určené ke složení v jednotlivých políchOkna zobrazení

a nastavte požadovanou velikost zobrazení.
3. Aktivujte volbu Úpravy → Složit nový snímek z rozložení zobrazených snímků...

Poznámka

VolbaÚpravy→ Složit nový snímek z rozložení zobrazených snímků... je přístupná
pouze tehdy, jestliže je Okno zobrazení přepnuto do režimu zobrazení dvou nebo
čtyř snímků vedle sebe.

Otevře se dialogové okno Složit nový snímek z rozložení zobrazených snímků.
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Toto okno se skládá z následujících částí:

• Část Složený snímek obsahuje dvě volby. V rozbalovací nabídce Rozměry snímku jsou
na výběr dostupné rozměry složeného snímku. V části Barva pozadí lze vybrat barvu
pozadí mezi snímky a okrajů kolem nich.

• V části Mezera mezi snímky lze zvolit, zda mají být jednotlivé skládané snímky od sebe
odsazeny a definovat velikost mezery mezi nimi. Mezera bude mít barvu zvolenou
v části Barva pozadí.

• V části Rámování jednotlivých snímků lze zvolit šířku černého rámečku okolo
jednotlivých snímků.

• V části Okraje složeného snímku lze zvolit velikost okrajů, které budou přidány okolo
vložených snímků. Barva okrajů bude mít barvu zvolenou v části Barva pozadí.

Po nastavení všech požadovaných parametrů nového snímku stiskněte tlačítko OK pro
vytvoření nového snímku.
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Složený snímek bude vložen jako nový snímek. Ve složeném snímku nebude dostupná
většina funkcí měření.

Snímek složený ze dvou snímků zobrazených vedle sebe může vypadat například takto:

6.3. Režim prezentace
Volba Zobrazit → Spustit režim prezentace (slideshow) [Alt+S] spustí celoobrazovkovou
prezentaci otevřených snímků. Pokud je v Panelu náhledů označen pouze jeden náhled
snímku, budou postupně promítány všechny otevřené snímky. Jestliže v Panelu náhledů
označíte pouze některé snímky, bude prezentace obsahovat pouze tyto vybrané snímky.
Zobrazení snímků v prezentaci bude probíhat postupně za sebou v pravidelném časovém
intervalu.

V průběhu prezentace můžete jednotlivými snímky procházet klávesami [Page Up] -
předchozí snímek a [Page Down] - následující snímek. Během tohoto procházení bude
postupné promítání snímků pozastaveno. Pro opětovné spuštění prezentace stiskněte klávesu
[Mezerník].

Parametry prezentace lze upravit vNastavení programu (Úpravy→Nastavení...→Obecné
→ Různé). Pro prezentaci lze nastavit prodlevu mezi snímky a způsob jejího ukončení.
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6.4. Zobrazit na celou obrazovku
Volba Zobrazit → Zobrazit na celou obrazovku [Ctrl+F] zobrazí obsah Okna zobrazení
na celou plochu obrazovky. Zpět do původního zobrazení se vrátíte libovolnou klávesou
nebo dvojklikem myši.

7. Nastavení programu
Nabídka Úpravy → Nastavení... [F11] otevírá dialogové okno Nastavení se třemi oddíly
Obecné, Měření a Hardware a obsahuje všechny volby pro nastavení programu.

Pro aplikování provedených nastavení stiskněte tlačítko OK. Po stisku tlačítka Storno
nebudou provedená nastavení aplikována.

Celé nastavení programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 může být zálohováno do
souboru formátu xml tlačítkem Zálohovat nastavení ve spodní části oknaNastavení. Pokud
je potřeba nastavení programu obnovit, provedete to načtením souboru ze zálohy po stisknutí
tlačítka Načíst nastavení.

Průvodce nastavením lze otevřít volbou Úpravy → Průvodce nastavením...

Jednotlivé oddíly nastavení budou popsány v následujících kapitolách.

7.1. Oddíl Obecné
Tento oddíl obsahuje následující záložky:

Záložka Výchozí složky

Tato záložka obsahuje nastavení složek, které budou nabízeny jako výchozí při ukládání
snímků, exportování výsledků měření a ukládání protokolů. Nebude tak nutné procházet
celou adresářovou strukturu počítače pro výběr složky, do které se mají soubory uložit.

Výchozí složky je možné kdykoliv změnit. Po stisku tlačítka Změnit se otevře standardní
dialogové okno pro výběr složky. Změnu složek lze také provést vepsáním požadované
cesty přímo do daného pole. Pokud zvolená složka neexistuje, bude vytvořena.
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Záložka Názvy snímků & Ukládání

Tato záložka obsahuje následující části:

Část Názvy nových snímků obsahuje předvolby pro pojmenovávání nových snímků.

Výchozí název všech nových snímků pořízených snímacím zařízením lze určit vepsáním
textového řetězce do pole Pořízené snímky. Za zvolený řetězec bude u každého nového
snímku automaticky připojeno jeho pořadové číslo. Za pořadové číslo může být také při
pořízení snímku doplněno aktuální datum - tlačítkem _Datum, případně také aktuální čas
- tlačítkem _Čas. Náhled zvoleného názvu je zobrazen v poli Příklad. Tlačítko Výchozí
obnoví výchozí nastavení názvu.

Pole Časosběrné snímky obsahuje identické prvky pro nastavení názvů časosběrných
snímků jako pole Pořízené snímky. Nastavení se projeví pro snímky snímané modulem
Časovač přímo do programu.
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V části Ukládat snímky při pořízení je možné zvolit jednu ze tří voleb, kam mají být nově
pořízené snímky ukládány:

• Pouze do programu - nové snímky budou po pořízení zobrazeny v Hlavním okně
programu. Ukládání snímků tak bude plně v rukou uživatele.

• Do programu i do složky (automatické ukládání) - při aktivování této volby budou nově
pořízené snímky zobrazeny v Hlavním okně programu a zároveň budou automaticky
uloženy do složky zvolené v části Složka pro automatické ukládání snímků. Pro tuto
funkci je ve výchozím stavu nastavena složka zvolená jako výchozí pro ukládání snímků.
Aktivní automatický režim ukládání bude signalizován ikonou ve stavovém řádku
v pravém dolním rohu programu. Po najetí myší na tuto ikonu bude zobrazena informace
o složce, kam se snímky ukládají.

• Pouze do složky (automatické ukládání) - pokud aktivujete tento režim, budou po
pořízení snímky automaticky ukládány do složky zvolené v části Složka pro automatické
ukládání snímků a vůbec se neobjeví v Hlavním okně programu. Pro tuto funkci je ve
výchozím stavu nastavena složka zvolená jako výchozí pro ukládání snímků. Aktivní
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automatický režim ukládání bude signalizován ikonou ve stavovém řádku v pravém
dolním rohu programu. Po najetí myší na tuto ikonu bude zobrazena informace o složce,
kam se snímky ukládají.

V části Typ nových snímků je možné zvolit typ (formát), jaký mají mít nově pořízené
snímky. Volba Původní typ zachová typ snímku, který poskytuje aktivní snímací zařízení.
Pokud zvolíte jeden z typů JPEG, BMP, TIFF nebo PNG, budou všechny nově pořízené
snímky do tohoto zvoleného typu převedeny. Tato volba je platná i pro automatické ukládání
snímků.

Jestliže je nastaveno automatické ukládání snímků, lze složku, kam se budou nově pořízené
snímky ukládat, nastavit nebo změnit v části Složka pro automatické ukládání snímků.

Pokud je aktivní volba Ukládat snímky při pořízení - pouze do programu, je možné v části
Číslování pořízených snímků, zvolit režim číslování snímků s volbou Vždy po startu
programu začít číslovat od 00001. Při této volbě bude po každém spuštění programu
QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 zahájeno číslování snímků od čísla 00001. Jestliže zvolíte
jako aktivní volbu Navázat na předchozí číslování, bude číslování snímků navazovat na
poslední použité číslo snímku. Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 si zapamatuje
poslední číslo nového snímku při svém ukončení a při dalším spuštění programu bude
číslování nově pořízených snímků dále pokračovat.

Jestliže je aktivováno automatické ukládání snímků bude vždy dostupná pouze volba
Navázat na předchozí číslování. Zároveň bude zpřístupněna také část Jak řešit jmenné
konflikty. Tato volba určuje chování programu v případech, kdy se při automatickém
ukládání vyskytne konflikt v názvech nově ukládaných a již dříve uložených snímků. Na
výběr jsou dvě možnosti: Automaticky zvýšit číslo snímku - nově uložený snímek bude
označen číslem o jedna vyšším, než jaké má snímek s nejvyšším číslem ve složce. Dále
pak program pro nově vytvořené snímky naváže na toto číslování. Volba Přepsat existující
snímky způsobí automatické přepsání již uložených snímků nově vytvořenými a nebude
zobrazeno žádné varování!

Pro automatické ukládání nových snímků je také přístupná část s názvem Slučování vrstev
při automatickém ukládání snímků. Pokud aktivujete volbu Ponechat vrstvy nesloučené
budou nové snímky ukládané jako typ JPEG nebo TIFF uloženy se zachováním
nesloučených vrstev. Tato volba je vhodná například pro aplikace, kdy je mikroskop
vybaven odečtem zvětšení a na záložce Měření → Měřítko aktivujete funkci Automatické
vkládání měřítka. Pokud bude aktivní volba Automaticky sloučit vrstvy, budou snímky
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všech typů ukládány se sloučenými vrstvami. Pro snímky typu PNG a BMP budou při
ukládání vrstvy vždy automaticky sloučeny.

V části Výchozí JPEG kvalita je možné přednastavit výchozí kvalitu při ukládání snímků
typu JPEG. Toto nastavení bude použito pro automatické ukládání snímků typu JPEG
a bude také použito jako výchozí pro manuální ukládání snímků.

Záložka zvuk

Tato záložka nabízí možnost nastavení zvukového efektu při pořizování nových snímků.
Je-li zaškrtnuta volba Přehrát zvuk při nasnímání (soubor *.wav) bude při pořízení nového
snímku přehrán zvukový soubor typu wav. Pro výběr zvukového souboru stiskněte tlačítko
Změnit a vyberte požadovaný soubor. Po stisknutí tlačítka bude přehrána ukázka
vybraného zvukového souboru.

Záložka Jazyk

Tato záložka nabízí možnost volby jazyka programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2.
Pro změnu jazyka vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a stiskněte tlačítko Změnit jazyk.
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Záložka Toto okno příště nezobrazovat...

Některá dialogová okna programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 obsahují volbu Toto
okno příště nezobrazovat... Jestliže v některém dialogu zaškrtnete tuto volbu, nebude při
příštím aktivování odpovídající funkce tento dialog zobrazen a bude automaticky provedena
daná akce. Zároveň bude zrušeno zaškrtnutí odpovídající volby na této záložce. Toto
nastavení bude zapamatováno i pro příští spuštění programu QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2. Pokud chcete obnovit zobrazování některého dialogového okna, zaškrtněte jemu
odpovídající volbu na této záložce.
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Záložka Popisky

Na této záložce můžete nastavit režim vkládání popisků. Je-li aktivní volba Kontinuální
režim vkládání bude zvolený nástroj pro vkládání popisků aktivní až do jeho manuálního
deaktivování. Jestliže aktivujete volbu Jednorázový režim vkládání bude zvolený nástroj
po vložení jednoho objektu automaticky deaktivován.

161

Hlavní okno programu



Záložka Vzhled a rozložení

Na této záložce můžete zvolit barevné schéma programu, velikost náhledů vPanelu náhledů
a vzhled a rozložení Panelu nástrojů. V části Barevné schéma programu vyberte jednu z
možností a stiskněte tlačítko Změnit téma. V části Panel náhledů je možné vybrat a nastavit
Velikost náhledů výběrem z rozbalovací nabídky.
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V části Panel nástrojů jsou k dispozici dvě volby:

Jestliže zvolíte volbu Zobrazit názvy tlačítek v panelu nástrojů, budou u všech ikon v panelu
nástrojů zobrazeny také jejich názvy. Pokud se všechna tlačítka nevejdou na obrazovku,

budou v Panelu nástrojů zobrazeny také šipky , které v rozbalovací nabídce zobrazí
zbývající tlačítka. Příklad zobrazení názvů v Panelu nástrojů je na následujícím obrázku:

Pokud budete chtít změnit uspořádání v Panelu nástrojů, odškrtněte volbu Uzamknout
panel nástrojů a nabídek. Panel nástrojů přejde do režimu, kdy je možné jednotlivé ikony
odebírat nebo změnit jejich umístění. Tímto způsobem je možné si nastavit vlastní
uživatelské rozhraní programu. Po dokončení úprav Panel nástrojů opět uzamkněte
zaškrtnutím volby Uzamknout panel nástrojů a nabídek.

V části Barva pozadí okna zobrazení je možné zvolit barvu pozadí v Okně zobrazení.
Pokud ponecháte aktivní volbuVýchozí barva ze zvoleného schématu, bude použita výchozí
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barva pozadí z aktuálně zvoleného barevného schématu programu. Pokud chcete zvolit
vlastní barvu, aktivujte volbu Vlastní barva:, stiskněte tlačítko Změnit a vyberte barvu ze
zobrazené palety.

Záložka Různé

V části Režim prezentace (Slideshow) je možné nastavitProdlevu mezi snímky v sekundách.
Výchozí prodleva je nastavena na 3 sekundy. Pokud není volba Ukončit prezentaci po
zobrazení posledního snímku zaškrtnuta, zůstane poslední snímek prezentace zobrazen na
obrazovce.

Maximální velikost snímků, které je možné v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2
otevřít nebo nasnímat je možné nastavit v části Maximální velikost snímků, které je možné
v programu otevřít. Tato volba je určena především pro 32bitové verze starších operačních
systémů Windows®.

V části Vyhlazování vložených objektů (měření, kreslení, textové poznámky) je možné
zapnout/vypnout funkci vyhlazování vložených objektů. Zapnutí této funkce však zpomaluje
rychlost zobrazování, zejména pokud je ve snímku větší množství vložených objektů. Proto
zapnutí této funkce není doporučeno pro slabší počítače.
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7.2. Oddíl Měření
Záložka Jednotky

Na této záložce lze zvolit jednotky, které budou použity pro měření. Pro zvolené jednotky
lze také zvolit počet desetinných míst, která budou u naměřených hodnot zobrazována.

Způsob vyjádření hodnot naměřených úhlů lze nastavit v části Zobrazit hodnoty měření
úhlů. Hodnoty mohou být zobrazovány dekadicky nebo ve stupních a minutách.

Poznámka

Hodnoty měření úhlů budou do programu Microsoft® Excel® vždy exportovány
v dekadickém tvaru bez ohledu na nastavení této volby.
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Záložka Měřítko

Tato záložka obsahuje volby pro nastavení kalibrovaného měřítka.

V části Typ měřítka jsou k dispozici následující volby: Pravítko,Úsečka, Sponka a Proužek.

V části Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí - Malá nebo
Velká. Volba Vlastní umožní definovat vlastní velikost měřítka. Zpřístupní se pole s názvem
Zvolená délka s možností nastavit požadovanou délku měřítka.

Barvu měřítka a písma jeho hodnoty můžete zvolit v částiNastavení měřítka volbou Barva
měřítka a jeho hodnoty.

Volbou Oblast pozadí a Barva pozadí je možné ovlivnit velikost a barvu pozadí měřítka.

V části Náhled ihned vidíte, jak bude měřítko vypadat při použití aktuálního nastavení.

Uživatelsky definované nastavení měřítka lze uložit do jednoho ze čtyř profilů. Postupujte
následovně:
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1. Proveďte všechna požadovaná nastavení měřítka.
2. Stiskněte tlačítko Uložit v části Profily. Otevře se dialogové okno Uložit profil.
3. Z rozbalovací nabídky Uložit nastavení do profilu vyberte jeden ze čtyř profilů, do

kterého chcete nastavení uložit.
4. Do pole Nové jméno profilu vepište požadovaný nový název profilu.
5. Proveďte uložení stiskem tlačítka OK.

Pokud v části Automatické vkládání měřítka aktivujete možnost Vložit měřítko do snímku
automaticky po přiřazení zvětšení, bude měřítko do snímků automaticky vkládáno po
přiřazení zvětšení, při kterém byl snímek pořízen. Můžete zvolit, zda se má vkládat
Vodorovné měřítko nebo Svislé měřítko.

Poznámka

Velikost písma hodnoty měřítka se nastavuje na záložceMěření→Velikosti/Barvy.
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Záložka Velikosti/Barvy

Na této záložce je možné nastavit výchozí vlastnosti pro všechny nově pořízené snímky:

V části Velikost písma hodnoty měřítka lze výběrem z rozbalovací nabídky Velikost písma
nastavit požadovanou velikost písma hodnoty měřítka.

V části Kótovací, vynášecí a odkazové čáry je možné nastavit barvu a tloušťku těchto čar.

V části Barva písma naměřených hodnot můžete nastavit dva režimy pro barvu písma
naměřených hodnot: volbaCyklovat barvy v tomto pořadí způsobí, že jednotlivým měřením
provedeným ve snímku budou cyklicky přiřazovány barvy v zobrazeném pořadí. V seznamu
je nastaveno 10 barev, které je možné uživatelsky změnit. Pro změnu některé barvy proveďte
její výběr, stiskněte tlačítko Změnit a vyberte z nabídnuté barevné palety novou barvu.
Jestliže aktivujete volbu Použít vlastní barvu pro všechnaměření budou mít všechna měření
stejnou barvu, kterou je možné zvolit po stisku tlačítka Změnit.

Část Pozadí polí s naměřenou hodnotou umožňuje pro toto pole nastavit jednu z voleb:
Průhledné nebo Vlastní barva.

V části Velikost písma naměřených hodnot ve snímku je možné zvolit velikost písma, kterou
budou mít naměřené hodnoty zobrazené ve snímku.
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Záložka Mřížka

Na této záložce je možné zvolit výchozí parametry mřížky. Nastavit je možné výchozí
rozteč, barvu a tloušťku čar.
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Záložka Měřené veličiny

Tato záložka slouží k výběru veličin, které budou měřeny jednotlivými měřícími nástroji
a označení jednotlivých veličin písmeny nebo textem. Veličiny, které mají být měřeny,
vyberte zaškrtnutím. Pro změnu označení přepište příslušné pole v řádku Označení.

Volba Zobrazit čísla měření ve snímku určuje, zda bude u každé naměřené hodnoty ve
snímku zobrazeno odpovídající pořadové číslo měření.
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Záložka Tvrdost

Na této záložce je možné nastavit výchozí hodnoty pro zkoušku tvrdosti podle Brinella a
Vickerse.
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Záložka Ostatní nastavení

Část Režim přiřazování zvětšení snímkům nabízí dvě volby:

• Manuální přiřazování zvětšení pro každý snímek - pokud je aktivní tato volba (výchozí
nastavení), je každému snímku určenému pro měření nutné ručně nastavit zvětšení z
nabídek Objektiv a případně i Zoom.

• Novému snímku automaticky přiřadit poslední použité zvětšení - jestliže aktivujete tuto
volbu, bude každému novému snímku automaticky přiřazeno zvětšení, které bylo
manuálně přiřazeno poslednímu novému snímku.

V částiNastavení pro funkci - Sloučit objekty se snímkem (sloučit vrstvy) je možné nastavit
velikost „virtuálního“ okna, která bude použita pro slučování vrstev. Nastavení hodnoty
Velikost okna ovlivňuje velikost písma naměřených hodnot a písma měřítka ve sloučeném
snímku. Nastavení větší velikosti okna má za následek menší velikost písma a měřítka ve
snímku se sloučenými vrstvami a obráceně. Výchozí velikost okna je 1024 x 768 pixelů.

Část Režim měření nabízí dvě volby:
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• Kontinuální režim měření - jestliže je aktivní tato volba (výchozí nastavení) zůstane
pro aktuální snímek zvolený měřící nástroj aktivní až do jeho vypnutí. Můžete tak
provádět opakovaná měření ve snímku bez nutnosti vždy pro každé měření ručně
aktivovat stejný měřící nástroj.

• Jednorázový režim měření - pokud aktivujete tuto volbu, bude po provedení jednoho
měření nástroj automaticky deaktivován.

Část Styl kótování úseček nabízí dvě volby:

• Nový (dle zvyklostí technické dokumentace) - jestliže je aktivní tato volba (výchozí
nastavení) a přesunete pole s naměřenou hodnotou měřící úsečky, bude spojeno s měřící
úsečkou pomocí vynášecích a kótovacích čar.

• Zpětně kompatibilní - jestliže je aktivní tato volba a přesunete pole s naměřenou
hodnotou měřící úsečky, bude spojeno s měřící úsečkou pomocí odkazové čáry. Tento
styl kótování byl použit ve starších verzích programu.

173

Hlavní okno programu



7.3. Oddíl Hardware
Záložka Snímací zařízení

Část Vlastnosti ovládacích panelů snímacích zařízení obsahuje následující volby (tyto
volby se nevztahují na snímací zařízení ovládaná prostřednictvím rozhraní TWAIN):

• Minimalizovat ovládací panel snímacího zařízení po nasnímání - jestliže zaškrtnete
tuto volbu, bude po pořízení nového snímku ovládací panel snímacího zařízení
minimalizován.

• Zobrazit panel snímacího zařízení na druhém monitoru (pro dvoumonitorové pracovní
stanice) - pokud zaškrtnete tuto volbu, bude ovládací panel snímacího zařízení zobrazen
na druhém monitoru.

• Zobrazit panel snímacího zařízení po startu programu - je-li zaškrtnuta tato volba, bude
po spuštění programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 automaticky aktivován ovládací
panel snímacího zařízení.

Pokud v části Vlastnosti ovládacích panelů snímacích zařízení TWAIN zaškrtnete volbu
Zavřít TWAIN ovládací panel po nasnímání, bude po pořízení snímku ovládací panel
zařízení TWAIN automaticky ukončen. Pokud tuto volbu ponecháte nezaškrtnutou, bude
ovládací panel zařízení TWAIN aktivní až do jeho manuálního ukončení.
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Záložka Fotoaparáty OLYMPUS®

Tato záložka bude přístupná pouze v případě, že byla nainstalována podpora digitálních
fotoaparátů OLYMPUS® řady CAMEDIA® nebo SP nebo zrcadlovek OLYMPUS® řady
E-systém. Je určena k nastavení zařízení pro zobrazování živého obrazu z těchto fotoaparátů.
Pokud používáte zařízení dodané s programem QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, bude
nakonfigurováno automaticky po zobrazení této záložky. Jestliže používáte jiné zařízení,
zvolte toto zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a také normu videosignálu z nabídky
Video norma. V nabídce Vstup by měla být vybrána volba Kompozitní. Zaškrtnutí volby
Ponechat snímek na paměťové kartě způsobí, že pořízený snímek zůstane, po stažení do
počítače, uložen na paměťové kartě (tato funkce je dostupná pouze pro řady fotoaparátů
CAMEDIA® a SP). Pokud tuto volbu ponecháte nezatrhnutou (doporučeno), bude pořízený
snímek po přenesení do počítače z paměťové karty fotoaparátu automaticky smazán.

Tlačítko Obnovit v části Obnovit výchozí nastavení zařízení obnoví výchozí nastavení
zařízení. Tlačítko Otevřít v části Pokročilé nastavení otevře dialogové okno pro manuální
nastavení zařízení.
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Záložka Analogový videosignál

Tato záložka bude přístupná pouze v případě, že byla nainstalována podpora analogových
zdrojů videosignálu. Záložka je určena k nastavení digitalizačního zařízení pro snímání z
těchto zdrojů. Pokud používáte digitalizační zařízení dodávané s programem QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2, bude nakonfigurováno automaticky po zobrazení této záložky. Jestliže
používáte jiné digitalizační zařízení, zvolte zařízení z rozbalovací nabídky Zařízení a
také normu videosignálu z nabídky Video norma. V nabídce Vstup můžete zvolit příslušný
typ použitého konektoru.

Tlačítko Obnovit v části Obnovit výchozí nastavení zařízení obnoví výchozí nastavení
zařízení. Tlačítko Otevřít v části Pokročilé nastavení otevře dialogové okno pro manuální
nastavení zařízení.

176

Hlavní okno programu



Záložka Dálková spoušť

Tato záložka slouží k nastavení a ověření funkce dálkové spouště. Dálková spoušť je
volitelné zařízení připojitelné přes sériový nebo USB port. Pokud chcete používat dálkovou
spoušť, zaškrtněte volbu Používat dálkovou spoušť a vyberte port COM, ke kterému je
připojena (pro USB spoušť se jedná o USB Serial Port (COM#)). V části Typ dálkové
spouště zvolte používaný typ dálkové spouště. Spoušť se dvěma tlačítky (např.
dvoutlačítkový nožní spínač) je určena ke snímání fotografií a pořizování videozáznamů
pomocí volitelného modulu pro nahrávání videa. Funkčnost dálkové spouště ověříte
stisknutím jejích tlačítek. Pokud čtverečky při stisknutí tlačítek změní barvu na zelenou
a po uvolnění zpět na černou, je spoušť správně nastavena a připravena k použití.
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Záložka Odečty zvětšení

Tato záložka slouží k nastavení zařízení pro odečet zvětšení.

Pro nastavení odečtu zvětšení pro přímé a invertované mikroskopy zaškrtněte v části
Přímé/invertované mikroskopy volbu Použít odečet objektivů a z rozbalovací nabídky
Řídicí jednotka vyberte požadovanou řídicí jednotku odečtu zvětšení. Správnou funkčnost
odečtu zvětšení ověříte stiskem tlačítka Otestovat zařízení.

Pro nastavení odečtu zvětšení pro stereomikroskopy zaškrtněte v části Stereomikroskopy
volbu Použít odečet zoomu/objektivů a z rozbalovací nabídky Řídicí jednotka vyberte řídicí
jednotku odečtu zvětšení. Pokud máte připojen také odečet zvětšení pro objektivy, zvolte
jej z rozbalovací nabídky Zařízení odečtu objektivů. Správnou funkčnost odečtu zvětšení
ověříte stiskem tlačítka Otestovat zařízení.
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Osvětlovače

Tato záložka slouží k nastavení počítačem řízených osvětlovačů. V části Nastavení
osvětlovače zaškrtněte volbu Použít počítačem řízený osvětlovač a z rozbalovací nabídky
Řídicí jednotka vyberte řídicí jednotku použitého osvětlovače. Správnou funkčnost
osvětlovače ověříte stiskem tlačítka Otestovat zařízení.
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Ovládací panely snímacích zařízení
Podporovaná snímací zařízení je možné ovládat pomocí ovládacích panelů.

1. Digitální USB 3.0 kamery
PROMICAM/PROMICAM LITE

Digitální USB 3.0 kamery PROMICAM a PROMICAM LITE používají dva nezávislé
(zvlášť instalované) ovládací panely. Jelikož oba panely jsou téměř identické, budou v této
kapitole popsány souhrnně pouze jednou.

Ovládací panel USB 3.0 kamer PROMICAM umožňuje pracovat s několika typy USB 3.0
kamer PROMICAM.Typ připojené kamery je zjišťován automaticky při spuštění ovládacího
panelu. Pokud je k počítači připojeno více USB 3.0 kamer PROMICAM, bude při spuštění
ovládacího panelu zobrazeno dialogové okno pro výběr kamery, která má být připojena.

Ovládací panel USB 3.0 kamer PROMICAM LITE umožňuje pracovat s několika typy
USB 3.0 kamer PROMICAM LITE. Typ připojené kamery je zjišťován automaticky při
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spuštění ovládacího panelu. Pokud je k počítači připojeno více USB 3.0 kamer PROMICAM
LITE, bude při spuštění ovládacího panelu zobrazeno dialogové okno pro výběr kamery,
která má být připojena.

Ovládací panely slouží k ovládání funkcí kamery, zobrazení živého obrazu a pořizování
snímků. Skládá se z panelu nástrojů, záložek s ovládacími prvky, živého obrazu a stavového
řádku.

Panel nástrojů

Panel nástrojů, který je umístěn nad živým obrazem, obsahuje následující ovládací prvky:

Nasnímat (Ctrl+Enter): po stisku tlačítka bude pořízen snímek, který bude
automaticky přenesen do počítače. Jestliže kamera není připojena, změní

se toto tlačítko na tlačítko Připojit: .

Celá obrazovka (Ctrl+F): tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat (Ctrl+Enter) , Přizpůsobit velikost a Návrat z režimu celé
obrazovky (Ctrl+F) , která jsou umístěna v horní části obrazovky.

Automatické vyvážení bílé: tlačítko aktivuje funkci automatického vyvážení
bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe tehdy, když kamera
snímá bílou plochu.

Vyvážení bílé na definované oblasti: stisknutím tlačítka a následným tažením
myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat oblast,
která bude použita jako referenční pro vyvážení bílé barvy.

Zobrazit/Skrýt tabulku naměřených hodnot: po stisknutí tlačítka
bude ve spodní části panelu zobrazena Tabulka naměřených hodnot.
Při dalším stisknutí tlačítka bude tabulka opět skryta.
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Stavový řádek

Stavový řádek, který se nachází pod živým obrazem, zobrazuje informaci o aktuální
snímkové frekvenci a rozměrech živého obrazu, zvětšení, které je aktuálně zvoleno na
záložce Měření, a aktivní masce pro funkci Korekce stínů (aktivní masku zde lze také
zvolit). Na pravé straně stavového řádku jsou umístěny ovládací prvky pro nastavení
velikost živého obrazu. Ikona Informace o kameře otevře dialogové okno obsahující
diagnostické informace o aktuálně připojené kameře.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky pro nastavení hlavních parametrů kamery. Nastavení
se projeví v živém obrazu i v pořízených snímcích.
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Rozlišení snímku: z této nabídky můžete vybrat rozlišení,
v němž budou pořizovány snímky.

Mód expozice: je-li mód expozice nastaven na volbu Auto, expoziční čas
se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného pole kamery. Volba
SFL - Auto představuje automatický režim pro fluorescenční snímání.
Při použití režimů Auto a SFL - Auto bude aktivní také tlačítko (Auto
Exposure Lock), které po stisknutí „zamkne“ čas expozice na aktuální
hodnotě. Pokud je aktivní volba Manuální, hodnotu času expozice
nastavuje uživatel ovládacími prvky v části Expoziční čas.

Korekce expozice:tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky při
použití režimů Auto a SFL-Auto.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice, lze
pomocí tlačítek se šipkami nebo tažením posuvníku nastavit
ručně požadovanou hodnotu expozičního času. Pro nastavení
je také možné použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici
nebo klávesy [Page Up] a [Page Down]. Hodnotu expozičního

času je také možné nastavit přímo vepsáním do editovatelného pole pod posuvníkem. Tento
způsob je užitečný zejména pro nastavení dlouhých expozičních časů. V případě nastavení
delších expozičních časů pomocí editovatelného pole, nemusí živý obraz odpovídat
pořízeným snímkům. V takovýchto případech bude expoziční čas zobrazen nad posuvníkem
modrou barvou.

Expoziční oblast: tento ovládací prvek slouží k určení oblasti
živého obrazu, která bude použita pro měření expozice
v režimech Auto a SFL-Auto. Můžete zvolit jednu
z předdefinovaných velikostí oblasti expozice (100% - celá
plocha živého obrazu, 30% a 1%) nebo zvolit vlastní velikost

oblasti. Pokud vyberete volbu 30% nebo 1%, zobrazí ze se ve středu živého obrazu rámeček,
který definuje oblast expozice. Rámeček můžete přemístit na požadované místo v obraze:
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najeďte myší dovnitř oblasti a tažením myši při stisknutém levém tlačítku přemístěte
rámeček do požadované pozice. Pokud umístíte kurzor myši nad hranu rámečku, nebo nad
některý z jeho rohů, kurzor změní tvar a tažením myši při stisknutém levém tlačítku lze
velikost rámečku libovolně upravit. Stisknutím tlačítka Střed můžete rámeček vycentrovat
na střed zorného pole kamery. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné rámeček skrýt nebo
opětovně zobrazit. Je-li rámeček skryt, k měření expozice se stále používá vybraná oblast.
Rámeček pouze není vidět, aby nerušil v živém obrazu. Pro definování vlastní oblasti
expozice stiskněte tlačítko Vlastní, kurzorem myši najeďte do živého obrazu a poté tažením
myši při stisknutém levém tlačítku natáhněte rámeček požadované velikosti.

Poznámka

Pokud rámeček expoziční oblasti změní barvu na červenou, znamená to,
že automatika kamery dosáhla limitní hodnoty expozičního času. Rozsah
expozičních časů je v automatickém režimu menší než v manuálním.

Vyvážení bílé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení bílé barvy a tím
i celkové barevné podání snímku. Tlačítkem Auto WB aktivujete funkci
automatického vyvážení bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe
tehdy, když kamera snímá bílou plochu. Stisknutím tlačítka Oblast WB
a následným tažením myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku
lze definovat oblast, která bude použita jako referenční pro vyvážení bílé

barvy. Tlačítko Výchozí WB slouží k obnovení výchozího vyvážení bílé barvy. Manuální
nastavení vyvážení bílé barvy lze provést posuvníky Vyvážení bílé na záložce Barvy.

Oblast zaostření: tato funkce usnadňuje zaostření zvolené oblasti snímku.
Pro použití této funkce postupujte následovně:

1. Pomocí šroubu ostření nahrubo zaostřete mikroskop. Stiskněte tlačítko Vlastní v části
Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku natáhněte do obrazu rámeček na místo, kam chcete zaostřit.

2. Vedle rámečku se zobrazí indikátor zaostření. Modrý sloupec představuje aktuální
hodnotu a červená ryska maximální dosaženou hodnotu zaostření. Na počátku jsou

185

Ovládací panely snímacích zařízení



obě hodnoty shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí v číselné formě v nadpisu
rámečku ve tvaru aktuální hodnota/maximální dosažená hodnota.

3. Pokud budete nyní otáčet šroubem ostření mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost oblasti v rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem ostření až
do doby, kdy začne modrý proužek klesat. Červená ryska zůstane na pozici maximální
dosažené hodnoty zaostření. Jemným pohybem šroubu ostření na opačnou stranu nyní
docilte toho, aby modrý proužek sahal co nejtěsněji k červené rysce - v této pozici
bude obraz zvolené oblasti maximálně ostrý. Obdobným způsobem můžete k zaostření
využít číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
zaostření zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže hodnota zaostření překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu
inicializuje přibližně do tří čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce
snížila. Pokud budete pokračovat v otáčení šroubem stejným směrem a proužek
bude opět stoupat, znamená to, že ostrost se dále zvyšuje.

TlačítkemReset se indikátor znovu inicializuje do výchozího stavu, tzn. maximální dosažená
hodnota zaostření se nastaví spolu s aktuální hodnotou přibližně do tří čtvrtin rozsahu.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýtmůžete rámeček oblasti zaostření skrýt nebo opětovně zobrazit.

Poznámka

Při přemístění nebo změně velikosti oblasti dojde k automatickému vynulování
indikátoru zaostření (viz. tlačítko Reset).

Vyvážení černé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení
černé barvy a tím i celkové barevné podání snímku.
Stisknutím tlačítka Oblast BB a následným tažením myši

v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat oblast, která bude použita jako
referenční pro vyvážení černé barvy. Tlačítko Výchozí BB slouží k obnovení výchozího
vyvážení černé barvy. Tato funkce je určena primárně pro fluorescenční snímání.
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Záložka Živý obraz

Záložka slouží pro nastavení živého obrazu.

Rozlišení živého obrazu: z této rozbalovací nabídky můžete
vybrat rozlišení, v němž bude živý obraz zobrazován.

Režim odstranění moaré: tato funkce je užitečná například,
pokud jsou v živém obrazu patrné rušivé pruhy, případně
čtverečky na pozadí. K tomuto jevu může docházet
u některých typů osvětlení. Aktivování volby Aktivní pouze
pro snímky aplikuje korekci pouze pro pořizované snímky
a nijak neovlivní snímkovou frekvenci živého obrazu. Volba
Aktivní pro živý obraz i snímky aplikuje korekci na pořizované
snímky i na živý obraz. Tato volba však snižuje snímkovou
frekvenci živého obrazu.

Volba Orientace umožňuje zvolit následující možnosti orientace živého obrazu:

Výchozí: nastaví výchozí orientaci živého obrazu.
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Zrcadlit: převrátí živý obraz podél svislé osy.

Překlopit: převrátí živý obraz podél vodorovné osy.

Otočit o 180°: otočí živý obraz o 180 stupňů.

Kříž: zobrazí/skryje středový kříž.

Černobílý: zapne/vypne černobílý režim.

Test výkonu: po stisknutí tlačítka bude vytvořeno několik testovacích
snímků pro zjištění minimálního dosažitelného časového intervalu mezi snímky. Tento
test je automaticky prováděn při prvním spuštění ovládacího panelu a za standardních
okolností jej není nutné provádět znovu.

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k úpravě nastavení parametrů živého
obrazu. Změny nastavení se projeví jak v živém obrazu, tak i ve výsledných snímcích.
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Část Nastavení obrazu:

Zesílení: posuvník ovlivňuje sílu signálu přicházejícího z kamery. Při vyšších hodnotách
zesílení se v obraze může více projevit šum.

Jas: posuvníkem lze nastavit jas obrazu.

Gama: posuvníkem lze nastavit gama korekci obrazu (kombinace nastavení jasu
a kontrastu).

Odstín: posuvník umožňuje měnit odstín barev v obrazu.

Sytost: posuvník slouží k nastavení sytosti barev obrazu.

Ostrost: posuvník slouží k nastavení ostrosti obrazu.

Obnovit výchozí nastavení: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny hodnoty
ovládacích prvků v části Nastavení obrazu na původní hodnoty.

189

Ovládací panely snímacích zařízení



Vyvážení bílé: posuvníky umožňují manuálně upravit úroveň
červeného a modrého kanálu (R-červená, B-modrá).

Obnovit výchozí nastavení vyvážení bílé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny
hodnoty posuvníků v části Vyvážení bílé na původní hodnoty.

Vyvážení černé: posuvníky R, G, B (R-červená, G-zelená,
B-modrá) umožňují manuálně nastavit vyvážení černé barvy.
V případě, že je kamera přepnuta do černobílého režimu
nebo při použití monochromatické kamery je dostupný pouze
jeden posuvník.

Obnovit výchozí nastavení vyvážení černé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny
hodnoty posuvníků v části Vyvážení černé na původní hodnoty.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit jinak, než oříznutím.
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Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová
značka.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat,
které součásti časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace
časové značky. Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření
dialogového okna Nastavení.

Nastavení: po stisknutí tlačítka dojde k otevření dialogového
okna pro nastavení parametrů časové značky.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace.

Záložka Profily

Nastavení ovládacího panelu je možné uložit do jednoho ze čtyř profilů a kdykoliv je
opětovně načíst.
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Profily: tlačítka v části Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové
okno pro uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do
jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené
profily nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení ovládacího panelu do profilu

Pro uložení nastavení do profilu postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. Na záložce Profily stiskněte tlačítkoUložit do profilu. Otevře se dialogové oknoUložit
profil:
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3. V části Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů,
do kterého chcete uložit aktuální nastavení ovládacího panelu.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu (povoleno je maximálně 30 znaků).

5. Potvrďte stiskem tlačítka OK.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu na záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení prvků ovládacího panelu.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků v obraze způsobených nerovnoměrným
osvětlením (např. odstranění tmavších rohů snímku).
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Aktivní maska: v této nabídce zvolte uloženou kalibrační
masku, kterou chcete použít pro korekci při pořizování
snímků. Náhled ukazuje zmenšeninu zvolené masky.
Vybrání volby Žádná (Vypnuto) funkci Korekce stínů
deaktivuje.

Nasnímat masku: klikněte na toto tlačítko pro pořízení nové
kalibrační masky.

Spravovat masky: otevře dialogové okno pro správu uložených
masek.
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Typ osvětlení: k dispozici jsou dvě volby - Procházející
a Odražené. Volba Procházející je určena pro mikroskopy
pracující v procházejícím světle. Volba Odražené je určena
pro mikroskopy pracující v odraženém světle např.
stereomikroskopy a průmyslové mikroskopy. Rozdíl je v tom,
že volba Odražené provede "rozmazání" masky, aby
neobsahovala nežádoucí strukturu snímaného bílého papíru.

Pořízení nové masky

Před použitím funkceKorekce stínů je nezbytné pořídit kalibrační masku pro každé zvětšení
mikroskopu, pro které chcete tuto funkci použít.

Postup pořízení nové masky pro mikroskopy pracující v procházejícím světle:

1. Vložte vzorek pod mikroskop, nastavte požadované zvětšení a osvětlení mikroskopu
a mikroskop zaostřete.

2. Vyjměte vzorek.
3. Proveďte vyvážení bílé barvy kliknutím na tlačítko Auto WB (automatické vyvážení

bílé).
4. Na záložce Korekce stínů aktivujte v části Typ osvětlení volbu Procházející a klikněte

na tlačítkoNasnímat masku. Počkejte na nasnímání nové masky a otevření dialogového
okna Uložit masku.
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5. Napište název nové masky, pod kterým bude maska uložena na pevném disku
(například Objektiv 10x). Poté klikněte na tlačítko Uložit. Maska bude uložena na
pevný disk pro budoucí použití.

6. Opakujte kroky 1.- 5. pro všechna zvětšení mikroskopu, pro která chcete používat
funkci Korekce stínů.

Postup pořízení nové masky pro mikroskopy pracující v odraženém světle:

1. Vezměte kousek bílého papíru a nakreslete na něj nějakou značku. Vložte papír pod
mikroskop, nastavte požadované zvětšení a osvětlení mikroskopu a mikroskop zaostřete
na nakreslenou značku.

2. Posuňte papír tak, aby značka byla mimo zorné pole kamery a viditelná byla pouze
bílá plocha. Neměňte zaostření mikroskopu.
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3. Proveďte vyvážení bílé barvy kliknutím na tlačítko Auto WB (automatické vyvážení
bílé).

4. Na záložce Korekce stínů aktivujte v části Typ osvětlení volbu Odražené a klikněte
na tlačítkoNasnímat masku. Počkejte na nasnímání nové masky a otevření dialogového
okna Uložit masku.

5. Napište název nové masky, pod kterým bude maska uložena na pevném disku
(například Objektiv 10x). Poté klikněte na tlačítko Uložit. Maska bude uložena na
pevný disk pro budoucí použití.

6. Opakujte kroky 1.- 5. pro všechna zvětšení mikroskopu, pro která chcete používat
funkci Korekce stínů.

Správa uložených masek

Uložené masky mohou být přejmenovány, smazány nebo řazeny v dialogovém okně
Správce masek, které je možné zobrazit stisknutím tlačítka Spravovat masky.
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Pro přejmenování nebo zmazání některé masky tuto masku nejdříve označte v seznamu
levým tlačítkem myši a poté klikněte na tlačítko Přejmenovat nebo Smazat, podle
požadované operace. Pořadí uložených masek je možné měnit přesouváním označené
masky nahoru nebo dolů v seznamu pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.
Uložené masky se zobrazí ve zvoleném pořadí v rozbalovací nabídce Aktivní maska na
záložce Korekce stínů a také v rozbalovací nabídce Korekce stínů - maska: ve stavovém
řádku ovládacího panelu.

Jak používat funkci Korekce stínů

Pro použití funkce Korekce stínů stačí zvolit požadovanou aktivní masku podle aktuálního
zvětšení mikroskopu a odpovídající Typ osvětlení. Masku je možné zvolit v rozbalovací
nabídce Aktivní maska na záložce Korekce stínů nebo v rozbalovací nabídce Korekce stínů
- maska: ve stavovém řádku ovládacího panelu. Všechny nově pořízené snímky budou
automaticky korigovány funkcí Korekce stínů, dokud nebude v jedné z uvedených
rozbalovacích nabídek vybrána volba Žádná (Vypnuto).

Důležité

Pro pořízení správně korigovaných snímků vždy při změně zvětšení mikroskopu
zvolte odpovídající Aktivní masku!
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Záložka Měření

Ovládací panel USB 3.0 kamer PROMICAM je vybaven funkcemi pro měření v živém
obrazu. Díky této funkci není nutné před měřením nejprve pořídit snímek. Tato záložka
obsahuje ovládací prvky pro měření v živém obrazu.

Aktivní kalibrace: v této části je zobrazen název kalibrace,
která je nastavena v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2 jako aktivní a je používána pro měření. Pro aktivování
funkcí měření v živém obrazu nejprve z nabídek Objektiv
a Zoom zvolte hodnotu aktuálního zvětšení mikroskopu.
Pokud používáte odečet zvětšení, budou tyto hodnoty
vyplněny automaticky.

V části Měřící nástroje jsou k dispozici tyto nástroje pro měření:

Vložit vodorovné měřítko: po stisku tohoto tlačítka bude vloženo vodorovné měřítko
do pravého spodního rohu živého obrazu.
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Vložit svislé měřítko: po stisku tohoto tlačítka bude vloženo svislé měřítko do
pravého horního rohu živého obrazu.

Zobrazit pravoúhlou mřížku: po stisku tohoto tlačítka bude zobrazeno dialogové
okno Pravoúhlá mřížka. V tomto okně v části Rozteč zadejte požadované rozměry
mřížky pro osu X a Y. Barvu a tloušťku čar mřížky lze nastavit v části Nastavení
čar. Mřížku zobrazíte v živém obrazu stisknutím tlačítka OK.

Zobrazit kruhovou mřížku: po stisku tohoto tlačítka bude zobrazeno dialogové okno
Kruhová mřížka. V tomto okně v části Rozteč zadejte požadované rozměry mřížky.
Barvu a tloušťku čar mřížky lze nastavit v části Nastavení čar. Mřížku zobrazíte
v živém obrazu stisknutím tlačítka OK.

Měření úsečky: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření úsečky.
Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levým tlačítkem myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
měřící úsečku. Vodorovnou nebo svislou úsečku je možné vytvořit, pokud během
jejího vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Změřena bude délka vložené
úsečky.

Měření obdélníku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
obdélníku. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
vložte obdélník. U obdélníku je možné měřit obvod a obsah.
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Měření mnohoúhelníku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
mnohoúhelníku. Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa v živém
obrazu vložte první vrchol mnohoúhelníku. Opakovaným klikáním levým tlačítkem
myši určete další vrcholy mnohoúhelníku. Vodorovnou nebo svislou hranu je možné
vytvořit, pokud při vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení
vkládání mnohoúhelníku stiskněte pravé tlačítko myši - poslední vrchol bude spojen
s prvním a mnohoúhelník tak bude uzavřen. U mnohoúhelníku je možné měřit
obvod a obsah.

Poznámka

Pokud se hrany vloženého mnohoúhelníku v některém místě překříží, bude
hodnota spočteného obsahu 0. Spočten bude pouze obvod mnohoúhelníku.

Měření lomené čáry: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
lomené čáry. Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa v živém
obrazu vložte počáteční bod lomené čáry. Opakovaným klikáním levým tlačítkem
myši určete body zalomení. Vodorovnou nebo svislou čáru je možné při vkládání
vytvořit, pokud podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení vkládání lomené
čáry stiskněte pravé tlačítko myši. Změřena bude délka lomené čáry.

Měření vzdálenosti 2 rovnoběžných čar: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření vzdálenosti dvou rovnoběžných čar. Kliknutím a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního
a poté koncového bodu vložte první čáru. Poté kliknutím levého tlačítka myši do
požadovaného bodu vložte druhou rovnoběžnou čáru. Změřena bude vzdálenost
mezi oběma rovnoběžkami. Vodorovnou nebo svislou čáru je možné vytvořit,
pokud během jejího vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift].

Měření kružnice definované poloměrem: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
nebo dvěma postupnými kliknutími levého tlačítka myši zvolte poloměr kružnice.
U kružnic je možné měřit průměr, poloměr, obvod a plochu.
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Měření kružnice definované průměrem: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
nebo dvěma postupnými kliknutími levého tlačítka myši zvolte průměr kružnice.
U kružnic je možné měřit průměr, poloměr, obvod a plochu.

Měření kružnice definované 3 body: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do třech
bodů živého obrazu, kterými bude proložena kružnice. U kružnic je možné měřit
průměr, poloměr, obvod a plochu.

Měření oblouku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření oblouku.
Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do třech bodů živého obrazu, kterými
bude proložen oblouk. U oblouku je možné měřit délku (měřeno po obvodu),
poloměr a úhel sevřený rameny oblouku.

Měření elipsy definované 5 body: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce
měření elipsy. Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do pěti bodů živého
obrazu, kterými bude proložena elipsa. U elipsy je možné měřit obvod a obsah.

Měření libovolného úhlu: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého
tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte první rameno
úhlu. Poté kliknutím levého tlačítka myši vložte druhé rameno. Jestliže chcete
vytvořit přesně vodorovné nebo svislé rameno, podržte během jeho zadávání
stisknutou klávesu [Shift].

Měření úhlu od osy X: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu od osy X. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
první rameno úhlu. K tomuto ramenu bude automaticky doplněna vodorovná osa
a spočten takto definovaný úhel.
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Měření úhlu od osy Y: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu od osy Y. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
první rameno úhlu. K tomuto ramenu bude automaticky doplněna svislá osa
a spočten takto definovaný úhel.

Měření úhlu definovaného 2 úsečkami: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření úhlu definovaného dvěma úsečkami. Kliknutím a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního
a poté koncového bodu vložte úsečku definující první rameno úhlu. Poté obdobným
způsobem vložte úsečku pro druhé rameno úhlu. Ramena úhlu budou vytvořena
z obou úseček protažením pomocnými čarami. Jestliže chcete vytvořit přesně
vodorovné nebo svislé rameno, podržte během jeho zadávání stisknutou klávesu
[Shift].

Počítání objektů:po aktivování této funkce klikněte levým tlačítkem myši na každý
objekt, který chcete započítat. Každý započtený objekt bude označen křížkem
a počet objektů bude zobrazen v Tabulce naměřených hodnot. Počítání je možné
ukončit opětovným kliknutím na toto tlačítko, kliknutím pravého tlačítka myši nebo
stiskem klávesy [Esc]. Všechny objekty patřící ke stejné skupině budou označeny
křížky stejné barvy. Stejná barva bude použita pro zobrazení odpovídajícího řádku
v Tabulce naměřených hodnot. Pokud aktivujete tuto funkci znovu, další počítané
objekty budou označeny křížky jiné barvy a v Tabulce naměřených hodnot přibude
další řádek s počtem objektů další skupiny.

Přidat objekty k aktuální skupině: pokud chcete přidat další objekty k některé již
existující skupině objektů, nejdříve označte kliknutím myši příslušný řádek
v Tabulce naměřených hodnot a poté klikněte na toto tlačítko. Nyní můžete přidávat
další objekty ke zvolené skupině.

V této části je možné zvolit jednotky, ve kterých budou
zobrazeny/exportovány naměřené hodnoty. Počet
zobrazených desetinných míst pro různé jednotky je společný
s měřením v pořízených snímcích. Nastavení je možné změnit
v hlavním programu v nabídceÚpravy→Nastavení... [F11].
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Jestliže chcete měřit konvexní nebo ostrý úhel, zaškrtněte
v částiMěřený úhel volbuKonvexní/ostrý úhel. Pokud chcete
měřit nekonvexní nebo tupý úhel, zaškrtněte volbu
Nekonvexní/tupý úhel. Tato volba bude aplikována na
poslední naměřený úhel a na všechny další nově naměřené
úhly.

Smazat všechny měřící objekty ze živého obrazu: toto tlačítko smaže všechny měřící
objekty ze živého obrazu. Hodnoty v Tabulce naměřených hodnot nebudou touto
funkcí ovlivněny.

Zpět - poslední měření (Ctrl+Z): toto tlačítko odebere poslední provedené měření
ze živého obrazu a zároveň odpovídající naměřenou hodnotu z Tabulky naměřených
hodnot.

Průběžně exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft®Excel®: toto
tlačítko aktivuje funkci průběžného exportování naměřených hodnot do programu
Microsoft® Excel®.

Nastavení: toto tlačítko otevře dialogové okno s nastavením měření v živém
obrazu.

Tabulka naměřených hodnot
Hodnoty naměřené v živém obrazu se průběžně zobrazují v Tabulce naměřených hodnot
ve spodní části ovládacího panelu. Měřící objekty v živém obrazu a naměřené hodnoty
zobrazené v Tabulce naměřených hodnot se chovají na sobě nezávisle - tzn. měřící objekty
mohou být ze živého obrazu smazány, aniž by tím byla ovlivněny hodnoty v Tabulce
naměřených hodnot a obráceně. Ke každému měření je v Tabulce naměřených hodnot
možné napsat krátký popis.

Tlačítkem Zobrazit/skrýt tabulku naměřených hodnot v Panelu nástrojů
je možné tabulku s hodnotami skrýt nebo opět zobrazit. Jestliže je tabulka s hodnotami
skryta, objeví se v dolní části ovládacího panelu záložka s názvem Tabulka naměřených
hodnot . Po najetí myší na tuto záložku se tabulka dočasně zobrazí.
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Pokud myší odjedete na jiné místo, bude tabulka opět automaticky skryta. Tabulku je
možné trvale zobrazit také stisknutím tlačítka v jejím pravém horním rohu.

Ve spodní části Tabulky naměřených hodnot je lišta s tlačítky, která jsou aktivována ihned
po prvním provedeném měření.

Exportovat hodnoty: toto tlačítko umožňuje exportovat všechny naměřené
hodnoty z Tabulky naměřených hodnot do souboru formátu xls nebo txt.

Důležité

Pro exportování naměřených hodnot do souboru formátu xls je nutné mít v počítači
nainstalován program Microsoft® Excel®.

Smazat všechny naměřené hodnoty: toto tlačítko vyprázdní
Tabulku naměřených hodnot a smaže všechny měřící objekty
ze živého obrazu.

Smazat vybranou hodnotu: toto tlačítko smaže vybranou hodnotu
z Tabulky naměřených hodnot.

Průběžné exportování hodnot do programuMicrosoft®Excel®

Naměřené hodnoty je možné průběžné exportovat do otevřeného sešitu programu Microsoft®
Excel®. Pro aktivování této funkce stiskněte tlačítkoPrůběžně exportovat naměřené hodnoty

do programu Microsoft®Excel® na záložce Měření. Po aktivaci této funkce budou
naměřené hodnoty zobrazovány nejen v Tabulce naměřených hodnot, ale budou také ihned
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vkládány do sešitu otevřeného v programu Microsoft® Excel® na pozici kurzoru. Kurzor
bude po vložení každé hodnoty automaticky přesunut na další buňku (bude vložen Enter).
Hodnoty jsou vkládány bez jednotek a bez označení. Pokud jsou v otevřeném sešitu
obsaženy vzorce, může být tímto způsobem měření průběžně automaticky vyhodnocováno.

Před aktivací funkce průběžného exportování musí být program Microsoft® Excel® spuštěn
a musí v něm být otevřen sešit s oprávněním pro zápis. Pokud je v programu Microsoft®
Excel® otevřeno více sešitů, bude během aktivace této funkce zobrazeno dialogové okno
se seznamem dostupných sešitů. Funkce průběžného exportování bude aktivována po
výběru některého sešitu z tohoto seznamu. Aby byl otevřený sešit přístupný pro průběžné
exportování, musí být program Microsoft® Excel® spuštěn se stejným oprávněním jako
program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 (např. oba programy s oprávněním uživatele
nebo oba s oprávněním administrátora). Pokud bude každý z programů spuštěn s jiným
oprávněním, zobrazí se informativní okno a funkce nebude aktivována.

Funkci průběžného exportování je možné vypnout dalším stisknutím tlačítka Průběžně

exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft®Excel® .

Nastavení

Tlačítko Nastavení otevírá dialogové okno s možnostmi nastavení parametrů
měření v živém obrazu.

Poznámka

Původní hodnoty všech parametrů okna Nastavení je možné kdykoliv obnovit
stiskem tlačítka Obnovit výchozí nastavení.

Záložka Písmo/barvy
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Na záložce Písmo/barvy je možné provést nastavení Čar měřících objektů, polí
s naměřenými hodnotami a velikost písma pro naměřené hodnoty zobrazené v živém obrazu

Záložka Měřítko
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Záložka Měřítko obsahuje volby pro nastavení kalibrovaného měřítka zobrazovaného
v živém obrazu.

V části Typ měřítka jsou k dispozici následující volby: Pravítko,Úsečka, Sponka a Proužek.

V části Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí: Malá nebo
Velká. Volba Vlastní umožní definovat vlastní velikost měřítka. Po aktivování této volby
se zpřístupní pole s názvem Zvolená délka s možností nastavit požadovanou délku měřítka.

Barvu měřítka a jeho hodnoty můžete zvolit v částiNastavení měřítka volbouBarva měřítka
a jeho hodnoty.

Volbami Oblast pozadí a Barva pozadí je možné nastavit oblast a barvu pozadí měřítka.
Při zaškrtnutí volby Zobrazit hodnotu měřítka, bude v živém obrazu u měřítka zobrazena
také jeho hodnota. Velikost písma umožní nastavit velikost písma hodnoty měřítka v živém
obrazu.

Záložka Jednotky
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Na této záložce je možné volit způsob vyjádření hodnot naměřených úhlů. Hodnoty mohou
být zobrazovány dekadicky nebo ve stupních a minutách.

Poznámka

Hodnoty měření úhlů budou do programu Microsoft® Excel® vždy exportovány
v dekadickém tvaru bez ohledu na nastavení této volby

Záložka Měření
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Ovládací prvky v horní části této záložky slouží k výběru veličin, které budou měřeny
jednotlivými měřícími nástroji a označení jednotlivých veličin písmeny nebo textem.
Veličiny, které mají být měřeny, vyberte zaškrtnutím. Pro změnu označení přepište příslušné
pole v řádku Označení.

Část Režim měření nabízí dvě možnosti:

• Kontinuální režim měření (zvolený nástroj zůstane aktivní až do jeho vypnutí): jestliže
je aktivní tato volba (výchozí nastavení), zůstane zvolený měřící nástroj aktivní až do
jeho vypnutí. Můžete tak provádět opakovaná měření bez nutnosti vždy pro každé
měření ručně aktivovat stejný měřící nástroj.

• Jednorázový režim měření (po aktivaci nástroje bude vložen pouze jeden měřící objekt):
pokud aktivujete tuto volbu, bude po provedení jednoho měření nástroj automaticky
deaktivován.

V části Režim zobrazení - měřící objekty jsou k dispozici dvě možnosti:
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• Ponechat zobrazený pouze poslední měřící objekt: v případě zaškrtnutí této volby
(výchozí nastavení), bude v živém obrazu zobrazen vždy pouze poslední měřící objekt.
Při dalším měření bude předchozí měřící objekt ze živého obrazu vždy smazán.

• Ponechat zobrazeny všechny měřící objekty: tato volba ponechá v živém obrazu všechny
naměřené objekty.

2. Digitální kamery Lumenera® INFINITY

Ovládací panel kamer Lumenera® INFINITY umožňuje pracovat s několika typy kamer
od společnosti Lumenera Corp. Typ připojené kamery je zjišťován automaticky při spuštění
ovládacího panelu. Pokud je k počítači připojeno více kamer Lumenera® INFINITY, bude
při spuštění ovládacího panelu zobrazeno dialogové okno pro výběr kamery, která má být
připojena.
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Ovládací panel kamer Lumenera® INFINITY slouží k ovládání funkcí kamery, zobrazení
živého obrazu a pořizování snímků. Skládá se z panelu nástrojů, záložek s ovládacími
prvky a živého obrazu.

Poznámka

Při prvním spuštění ovládacího panelu bude automaticky proveden test výkonu.
Během tohoto testu bude pořízeno několik zkušebních snímků, které je možné
ihned po ukončení testu smazat.

Panel nástrojů

Panel nástrojů, který je umístěn nad živým obrazem, obsahuje následující ovládací prvky:

Nasnímat (Ctrl+Enter): po stisku tlačítka bude pořízen a snímek, který bude
automaticky přenesen do počítače. Jestliže kamera není připojena, změní

se toto tlačítko na tlačítko Připojit kameru:

Celá obrazovka (Ctrl+F): tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat (Ctrl+Enter) , které je umístěno v levém horním rohu obrazovky
a Zpět do normálního zobrazení , umístěného v pravé horní části
obrazovky.

Automatické vyvážení bílé: tlačítko aktivuje funkci automatického vyvážení
bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe tehdy, když kamera
snímá bílou plochu.

Vyvážení bílé na definované oblasti: stisknutím tlačítka a následným tažením
myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat oblast,
která bude použita jako referenční pro vyvážení bílé barvy.

Vyvážení černé na definované oblasti: stisknutím tlačítka a následným
tažením myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat
oblast, která bude použita jako referenční pro vyvážení černé barvy.
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Zobrazit/Skrýt tabulku naměřených hodnot: po stisknutí tlačítka
bude ve spodní části panelu zobrazena Tabulka naměřených hodnot.
Při dalším stisknutí tlačítka bude tabulka opět skryta.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky pro nastavení hlavních parametrů kamery. Nastavení
se projeví v živém obrazu i v pořízených snímcích.

Rozlišení snímku: z této nabídky můžete vybrat rozlišení,
v němž budou pořizovány snímky.
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Mód expozice: je-li mód expozice nastaven na volbu Auto, expoziční čas
se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného pole kamery. Volba
SFL - Auto představuje automatický režim pro fluorescenční snímání.
Při použití režimů Auto a SFL - Auto bude aktivní také tlačítko (Auto
Exposure Lock), které po stisknutí „zamkne“ čas expozice na aktuální
hodnotě. Pokud je aktivní volba Manuální, hodnotu času expozice
nastavuje uživatel ovládacími prvky v části Expoziční čas.

Korekce expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky při
použití režimů Auto a SFL-Auto.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice, lze
pomocí tlačítek se šipkami nebo tažením posuvníku nastavit
ručně požadovanou hodnotu expozičního času. Pro nastavení
je také možné použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici
nebo klávesy [Page Up] a [Page Down]. Hodnotu expozičního
času je také možné nastavit přímo v minutách, sekundách,

milisekundách a mikrosekundách pomocí odpovídajících editovatelných polí pod
posuvníkem. Tento způsob je užitečný zejména pro nastavení dlouhých expozičních časů.
V případě nastavení delších expozičních časů pomocí editovatelných polí, nemusí živý
obraz odpovídat pořízeným snímkům. V takovýchto případech bude expoziční čas zobrazen
nad posuvníkem modrou barvou.

Expoziční oblast: tento ovládací prvek slouží k určení oblasti
živého obrazu, která bude použita pro měření expozice
v režimech Auto a SFL-Auto. Můžete zvolit jednu
z předdefinovaných velikostí oblasti expozice (100% - celá
plocha živého obrazu, 30% a 1%) nebo zvolit vlastní velikost

oblasti. Pokud vyberete volbu 30% nebo 1%, zobrazí ze se ve středu živého obrazu rámeček,
který definuje oblast expozice. Rámeček můžete přemístit na požadované místo v obraze:
najeďte myší dovnitř oblasti a tažením myši při stisknutém levém tlačítku přemístěte
rámeček do požadované pozice. Pokud umístíte kurzor myši nad hranu rámečku, nebo nad
některý z jeho rohů, kurzor změní tvar a tažením myši při stisknutém levém tlačítku lze
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velikost rámečku libovolně upravit. Stisknutím tlačítka Střed můžete rámeček vycentrovat
na střed zorného pole kamery. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné rámeček skrýt nebo
opětovně zobrazit. Je-li rámeček skryt, k měření expozice se stále používá vybraná oblast.
Rámeček pouze není vidět, aby nerušil v živém obrazu. Pro definování vlastní oblasti
expozice stiskněte tlačítko Vlastní, kurzorem myši najeďte do živého obrazu a poté tažením
myši při stisknutém levém tlačítku natáhněte rámeček požadované velikosti.

Poznámka

Pokud rámeček expoziční oblasti změní barvu na červenou, znamená to,
že automatika kamery dosáhla limitní hodnoty expozičního času. Rozsah
expozičních časů je v automatickém režimu menší než v manuálním.

Vyvážení bílé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení bílé barvy a tím
i celkové barevné podání snímku. Tlačítkem Auto WB aktivujete funkci
automatického vyvážení bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe
tehdy, když kamera snímá bílou plochu. Stisknutím tlačítka Oblast WB
a následným tažením myši v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku
lze definovat oblast, která bude použita jako referenční pro vyvážení bílé

barvy. Tlačítko Výchozí WB slouží k obnovení výchozího vyvážení bílé barvy. Manuální
nastavení vyvážení bílé barvy lze provést posuvníky Vyvážení bílé na záložce Barvy.

Oblast zaostření: tato funkce usnadňuje zaostření zvolené oblasti snímku.
Pro použití této funkce postupujte následovně:

1. Pomocí šroubu ostření nahrubo zaostřete mikroskop. Stiskněte tlačítko Vlastní v části
Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku natáhněte do obrazu rámeček na místo, kam chcete zaostřit.

2. Vedle rámečku se zobrazí indikátor zaostření. Modrý sloupec představuje aktuální
hodnotu a červená ryska maximální dosaženou hodnotu zaostření. Na počátku jsou
obě hodnoty shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí v číselné formě v nadpisu
rámečku ve tvaru aktuální hodnota/maximální dosažená hodnota.
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3. Pokud budete nyní otáčet šroubem ostření mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost oblasti v rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem ostření až
do doby, kdy začne modrý proužek klesat. Červená ryska zůstane na pozici maximální
dosažené hodnoty zaostření. Jemným pohybem šroubu ostření na opačnou stranu nyní
docilte toho, aby modrý proužek sahal co nejtěsněji k červené rysce - v této pozici
bude obraz zvolené oblasti maximálně ostrý. Obdobným způsobem můžete k zaostření
využít číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
zaostření zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže hodnota zaostření překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu
inicializuje přibližně do tří čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce
snížila. Pokud budete pokračovat v otáčení šroubem stejným směrem a proužek
bude opět stoupat, znamená to, že ostrost se dále zvyšuje.

TlačítkemReset se indikátor znovu inicializuje do výchozího stavu, tzn. maximální dosažená
hodnota zaostření se nastaví spolu s aktuální hodnotou přibližně do tří čtvrtin rozsahu.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýtmůžete rámeček oblasti zaostření skrýt nebo opětovně zobrazit.

Poznámka

Při přemístění nebo změně velikosti oblasti dojde k automatickému vynulování
indikátoru zaostření (viz. tlačítko Reset).

Vyvážení černé: pomocí této funkce můžete měnit vyvážení
černé barvy a tím i celkové barevné podání snímku.
Stisknutím tlačítka Oblast BB a následným tažením myši

v živém obrazu při stisknutém levém tlačítku lze definovat oblast, která bude použita jako
referenční pro vyvážení černé barvy. Tlačítko Výchozí BB slouží k obnovení výchozího
vyvážení černé barvy. Tato funkce je určena primárně pro fluorescenční snímání.
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Záložka Měření

Ovládací panel kamer Lumenera® INIFINITY je vybaven funkcemi pro měření v živém
obrazu. Díky této funkci není nutné před měřením nejprve pořídit snímek. Tato záložka
obsahuje ovládací prvky pro měření v živém obrazu.

Aktivní kalibrace: v této části je zobrazen název kalibrace,
která je nastavena v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2 jako aktivní a je používána pro měření. Pro aktivování
funkcí měření v živém obrazu nejprve z nabídek Objektiv
a Zoom zvolte hodnotu aktuálního zvětšení mikroskopu.
Pokud používáte odečet zvětšení, budou tyto hodnoty
vyplněny automaticky.

V části Měřící nástroje jsou k dispozici tyto nástroje pro měření:

Vložit vodorovné měřítko: po stisku tohoto tlačítka bude vloženo vodorovné měřítko
do pravého spodního rohu živého obrazu.
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Vložit svislé měřítko: po stisku tohoto tlačítka bude vloženo svislé měřítko do
pravého horního rohu živého obrazu.

Zobrazit pravoúhlou mřížku: po stisku tohoto tlačítka bude zobrazeno dialogové
okno Pravoúhlá mřížka. V tomto okně v části Rozteč zadejte požadované rozměry
mřížky pro osu X a Y. Barvu a tloušťku čar mřížky lze nastavit v části Nastavení
čar. Mřížku zobrazíte v živém obrazu stisknutím tlačítka OK.

Zobrazit kruhovou mřížku: po stisku tohoto tlačítka bude zobrazeno dialogové okno
Kruhová mřížka. V tomto okně v části Rozteč zadejte požadované rozměry mřížky.
Barvu a tloušťku čar mřížky lze nastavit v části Nastavení čar. Mřížku zobrazíte
v živém obrazu stisknutím tlačítka OK.

Měření úsečky: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření úsečky.
Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levým tlačítkem myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
měřící úsečku. Vodorovnou nebo svislou úsečku je možné vytvořit, pokud během
jejího vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Změřena bude délka vložené
úsečky.

Měření obdélníku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
obdélníku. Poté kliknutím do snímku a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
vložte obdélník. U obdélníku je možné měřit obvod a obsah.
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Měření mnohoúhelníku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
mnohoúhelníku. Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa v živém
obrazu vložte první vrchol mnohoúhelníku. Opakovaným klikáním levým tlačítkem
myši určete další vrcholy mnohoúhelníku. Vodorovnou nebo svislou hranu je možné
vytvořit, pokud při vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení
vkládání mnohoúhelníku stiskněte pravé tlačítko myši - poslední vrchol bude spojen
s prvním a mnohoúhelník tak bude uzavřen. U mnohoúhelníku je možné měřit
obvod a obsah.

Poznámka

Pokud se hrany vloženého mnohoúhelníku v některém místě překříží, bude
hodnota spočteného obsahu 0. Spočten bude pouze obvod mnohoúhelníku.

Měření lomené čáry: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
lomené čáry. Poté kliknutím levého tlačítka myši do zvoleného místa v živém
obrazu vložte počáteční bod lomené čáry. Opakovaným klikáním levým tlačítkem
myši určete body zalomení. Vodorovnou nebo svislou čáru je možné při vkládání
vytvořit, pokud podržíte stisknutou klávesu [Shift]. Pro dokončení vkládání lomené
čáry stiskněte pravé tlačítko myši. Změřena bude délka lomené čáry.

Měření vzdálenosti 2 rovnoběžných čar: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření vzdálenosti dvou rovnoběžných čar. Kliknutím a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního
a poté koncového bodu vložte první čáru. Poté kliknutím levého tlačítka myši do
požadovaného bodu vložte druhou rovnoběžnou čáru. Změřena bude vzdálenost
mezi oběma rovnoběžkami. Vodorovnou nebo svislou čáru je možné vytvořit,
pokud během jejího vkládání podržíte stisknutou klávesu [Shift].

Měření kružnice definované poloměrem: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
zvolte poloměr kružnice. U kružnic je možné měřit průměr, obvod a plochu.

220

Ovládací panely snímacích zařízení



Měření kružnice definované průměrem: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
zvolte průměr kružnice. U kružnic je možné měřit průměr, obvod a plochu.

Měření kružnice definované třemi body: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření kružnice. Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do třech
bodů živého obrazu, kterými bude proložena kružnice. U kružnic je možné měřit
průměr, obvod a plochu.

Měření oblouku: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření oblouku.
Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do třech bodů živého obrazu, kterými
bude proložen oblouk. U oblouku je možné měřit délku (měřeno po obvodu),
poloměr a úhel sevřený rameny oblouku.

Měření elipsy definované 5 body: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce
měření elipsy. Poté klikněte postupně levým tlačítkem myši do pěti bodů živého
obrazu, kterými bude proložena elipsa. U elipsy je možné měřit obvod a obsah.

Měření libovolného úhlu: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého
tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte první rameno
úhlu. Poté kliknutím levého tlačítka myši vložte druhé rameno. Jestliže chcete
vytvořit přesně vodorovné nebo svislé rameno, podržte během jeho zadávání
stisknutou klávesu [Shift].

Měření úhlu od osy X: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu od osy X. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
první rameno úhlu. K tomuto ramenu bude automaticky doplněna vodorovná osa
a spočten takto definovaný úhel.

Měření úhlu od osy Y: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována funkce měření
úhlu od osy Y. Kliknutím a tažením myši při stisknutém levém tlačítku nebo
kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního a poté koncového bodu vložte
první rameno úhlu. K tomuto ramenu bude automaticky doplněna svislá osa
a spočten takto definovaný úhel.
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Měření úhlu definovaného 2 úsečkami: po stisku tohoto tlačítka bude aktivována
funkce měření úhlu definovaného dvěma úsečkami. Kliknutím a tažením myši při
stisknutém levém tlačítku nebo kliknutím levého tlačítka myši do místa počátečního
a poté koncového bodu vložte úsečku definující první rameno úhlu. Poté obdobným
způsobem vložte úsečku pro druhé rameno úhlu. Ramena úhlu budou vytvořena
z obou úseček protažením pomocnými čarami. Jestliže chcete vytvořit přesně
vodorovné nebo svislé rameno, podržte během jeho zadávání stisknutou klávesu
[Shift].

V této části je možné zvolit jednotky, ve kterých budou
zobrazeny naměřené hodnoty.

Jestliže chcete měřit konvexní nebo ostrý úhel, zaškrtněte
v částiMěřený úhel volbuKonvexní/ostrý úhel. Pokud chcete
měřit nekonvexní nebo tupý úhel, zaškrtněte volbu
Nekonvexní/tupý úhel. Tato volba bude aplikována na
poslední naměřený úhel a na všechny další nově naměřené
úhly.

Smazat všechny měřící objekty ze živého obrazu: toto tlačítko smaže všechny
naměřené objekty ze živého obrazu. Hodnoty v Tabulce naměřených hodnot nebudou
touto funkcí ovlivněny.

Zpět - poslední měření (Ctrl+Z): toto tlačítko odebere poslední provedené měření
ze živého obrazu a zároveň odpovídající naměřenou hodnotu z Tabulky naměřených
hodnot.

Průběžně exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft®Excel®: toto
tlačítko aktivuje funkci průběžného exportování naměřených hodnot do programu
Microsoft® Excel®.

Nastavení: toto tlačítko otevře dialogové okno s nastavením měření v živém
obrazu.
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Tabulka naměřených hodnot
Hodnoty naměřené v živém obrazu se průběžně zobrazují v Tabulce naměřených hodnot
ve spodní části ovládacího panelu. Měřící objekty v živém obrazu a naměřené hodnoty
zobrazené v Tabulce naměřených hodnot se chovají na sobě nezávisle - tzn. měřící objekty
mohou být ze živého obrazu smazány, aniž by tím byla ovlivněny hodnoty v Tabulce
naměřených hodnot a obráceně. Ke každému měření je v Tabulce naměřených hodnot
možné napsat krátký popis.

Tlačítkem Zobrazit/skrýt tabulku naměřených hodnot v Panelu nástrojů
je možné tabulku s hodnotami skrýt nebo opět zobrazit. Jestliže je tabulka s hodnotami
skryta, objeví se v dolní části ovládacího panelu záložka s názvem Tabulka naměřených
hodnot . Po najetí myší na tuto záložku se tabulka dočasně zobrazí.
Pokud myší odjedete na jiné místo, bude tabulka opět automaticky skryta. Tabulku je
možné trvale zobrazit také stisknutím tlačítka v jejím pravém horním rohu.

Ve spodní části Tabulky naměřených hodnot je lišta s tlačítky, která jsou aktivována ihned
po prvním provedeném měření.

Exportovat hodnoty: toto tlačítko umožňuje exportovat všechny
naměřeného hodnoty z Tabulky naměřených hodnot do souboru formátu
xls nebo txt.

Důležité

Pro exportování naměřených hodnot do souboru formátu xls je nutné mít v počítači
nainstalován program Microsoft® Excel®.
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Smazat všechny naměřené hodnoty: toto tlačítko vyprázdní
Tabulku naměřených hodnot a smaže všechny měřící objekty
ze živého obrazu.

Smazat vybranou hodnotu: toto tlačítko smaže vybranou hodnotu z
Tabulky naměřených hodnot.

Průběžné exportování hodnot do programuMicrosoft®Excel®

Naměřené hodnoty je možné průběžné exportovat do otevřeného sešitu programu Microsoft®
Excel®. Pro aktivování této funkce stiskněte tlačítkoPrůběžně exportovat naměřené hodnoty

do programu Microsoft®Excel® na záložce Měření. Po aktivaci této funkce budou
naměřené hodnoty zobrazovány nejen v Tabulce naměřených hodnot, ale budou také ihned
vkládány do sešitu otevřeného v programu Microsoft® Excel® na pozici kurzoru. Kurzor
bude po vložení každé hodnoty automaticky přesunut na další buňku (bude vložen Enter).
Hodnoty jsou vkládány bez jednotek a bez označení. Pokud jsou v otevřeném sešitu
obsaženy vzorce, může být tímto způsobem měření průběžně automaticky vyhodnocováno.

Před aktivací funkce průběžného exportování musí být program Microsoft® Excel® spuštěn
a musí v něm být otevřen sešit s oprávněním pro zápis. Pokud je v programu Microsoft®
Excel® otevřeno více sešitů, bude během aktivace této funkce zobrazeno dialogové okno
se seznamem dostupných sešitů. Funkce průběžného exportování bude aktivována po
výběru některého sešitu z tohoto seznamu. Aby byl otevřený sešit přístupný pro průběžné
exportování, musí být program Microsoft® Excel® spuštěn se stejným oprávněním jako
program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 (např. oba programy s oprávněním uživatele
nebo oba s oprávněním administrátora). Pokud bude každý z programů spuštěn s jiným
oprávněním, zobrazí se informativní okno a funkce nebude aktivována.

Funkci průběžného exportování je možné vypnout dalším stisknutím tlačítka Průběžně

exportovat naměřené hodnoty do programu Microsoft®Excel® .

Nastavení

Tlačítko Nastavení otevírá dialogové okno s možnostmi nastavení parametrů
měření v živém obrazu.
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Poznámka

Původní hodnoty všech parametrů okna Nastavení je možné kdykoliv obnovit
stiskem tlačítka Obnovit výchozí nastavení.

Záložka Písmo/barvy

Na záložce Písmo/barvy je možné provést nastavení Čar měřících objektů, polí
s naměřenými hodnotami a velikost písma pro naměřené hodnoty zobrazené v živém
obrazu.

Záložka Měřítko
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Záložka Měřítko obsahuje volby pro nastavení kalibrovaného měřítka zobrazovaného
v živém obrazu.

V části Typ měřítka jsou k dispozici následující volby: Pravítko,Úsečka, Sponka a Proužek.

V části Velikost měřítka můžete vybrat jednu ze dvou automatických velikostí: Malá nebo
Velká. Volba Vlastní umožní definovat vlastní velikost měřítka. Po aktivování této volby
se zpřístupní pole s názvem Zvolená délka s možností nastavit požadovanou délku měřítka.

Barvu měřítka a jeho hodnoty můžete zvolit v částiNastavení měřítka volbouBarva měřítka
a jeho hodnoty.

Volbami Oblast pozadí a Barva pozadí je možné nastavit oblast a barvu pozadí měřítka.
Při zaškrtnutí volby Zobrazit hodnotu měřítka, bude v živém obrazu u měřítka zobrazena
také jeho hodnota. Velikost písma umožní nastavit velikost písma hodnoty měřítka v živém
obrazu.

Záložka Jednotky
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Na této záložce lze zvolit jednotky, které budou použity pro měření: mikrometry nebo
milimetry. Pro vybrané jednotky lze také zvolit počet desetinných míst naměřených hodnot.

Důležité

Použití přesnosti měření v desetinách mikrometrů bude relevantní pouze
v případech, kdy použitá soustava mikroskop-snímací zařízení takovou přesnost
poskytuje.

Způsob vyjádření hodnot naměřených úhlů lze nastavit v části Zobrazit hodnoty měření
úhlů. Hodnoty mohou být zobrazovány dekadicky nebo ve stupních a minutách.

Poznámka

Hodnoty měření úhlů budou do programu Microsoft® Excel® vždy exportovány
v dekadickém tvaru bez ohledu na nastavení této volby.

Záložka Měření
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Ovládací prvky v horní části této záložky slouží k výběru veličin, které budou měřeny
jednotlivými měřícími nástroji a označení jednotlivých veličin písmeny nebo textem.
Veličiny, které mají být měřeny, vyberte zaškrtnutím. Pro změnu označení přepište příslušné
pole v řádku Označení.

Část Režim měření nabízí dvě možnosti:

• Kontinuální režim měření (zvolený nástroj zůstane aktivní až do jeho vypnutí): jestliže
je aktivní tato volba (výchozí nastavení) zůstane zvolený měřící nástroj aktivní až do
jeho vypnutí. Můžete tak provádět opakovaná měření bez nutnosti vždy pro každé
měření ručně aktivovat stejný měřící nástroj.

• Jednorázový režim měření (po aktivaci nástroje bude vložen pouze jeden měřící objekt):
pokud aktivujete tuto volbu, bude po provedení jednoho měření nástroj automaticky
deaktivován.

V části Režim zobrazení - měřící objekty jsou k dispozici dvě možnosti:
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• Zobrazit pouze poslední měřící objekt: v případě zaškrtnutí této volby (výchozí
nastavení), bude v živém obrazu zobrazen vždy pouze poslední měřící objekt. Při dalším
měření bude předchozí měřící objekt ze živého obrazu vždy smazán.

• Ponechat zobrazeny všechny měřící objekty: tato volba ponechá v živém obrazu všechny
naměřené objekty.

Záložka Živý obraz

Záložka slouží pro nastavení živého obrazu.

Rozlišení živého obrazu: z této rozbalovací nabídky můžete vybrat rozlišení, v němž bude
živý obraz zobrazován.

Frekvence snímků: zobrazuje, kolik snímků za sekundu (Frames Per Second, FPS) kamera
aktuálně zobrazuje.

Kvalita obrazu: volba Standardní - rychlý živý obraz zobrazuje živý obraz s nejvyšší
možnou frekvencí snímků. Volba Vysoká - pomalejší živý obraz zvýší kvalitu živého obrazu
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za cenu poklesu frekvence snímků. Volbu Speciální - odstranění moaré použijte v případě,
že jsou v živém obrazu patrné rušivé pruhy, případně čtverečky na pozadí. K tomuto jevu
může docházet u některých typů osvětlení.

Velikost živého obrazu: zde vyberte, zda chcete zobrazovat živý obraz v původní velikosti
(1:1) - volba Původní (1:1), nebo zda chcete jeho velikost přizpůsobit velikosti okna. Při
aktivní volbě Přizpůsobit do okna může docházet k poklesu frekvence snímků.

Volba Orientace umožňuje zvolit následující možnosti orientace živého obrazu:

Výchozí: nastaví výchozí orientaci živého obrazu.

Zrcadlit: převrátí živý obraz podél svislé osy.

Překlopit: převrátí živý obraz podél vodorovné osy.

Otočit o 180°: otočí živý obraz o 180 stupňů.

Kříž: zobrazí/skryje středový kříž.

Černobílý: zapne/vypne černobílý režim.

Test výkonu: po stisknutí tlačítka bude vytvořeno několik testovacích
snímků pro zjištění minimálního dosažitelného časového intervalu mezi snímky. Tento
test je automaticky prováděn při prvním spuštění ovládacího panelu a za standardních
okolností jej není nutné provádět znovu.

Záložka Barvy

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k úpravě nastavení parametrů živého
obrazu. Změny nastavení se projeví jak v živém obrazu, tak i ve výsledných snímcích.
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Nastavení obrazu:

Zesílení: posuvník ovlivňuje sílu signálu přicházejícího z kamery. Při vyšších hodnotách
zesílení se v obraze může více projevit šum.

Jas: posuvníkem se nastavuje jas snímaného obrazu.

Kontrast: posuvníkem se nastavuje kontrast snímaného obrazu.

Gama: posuvníkem lze nastavit gama korekci obrazu (kombinace nastavení jasu
a kontrastu).

Odstín: posuvník umožňuje měnit odstín barev ve snímku.

Sytost: posuvník slouží k nastavení sytosti barev.
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Kompenzace osvětlení: barevné podání obrazu může být
upraveno podle použitého typu osvětlení. Zvolené nastavení
se interaktivně projeví v živém obrazu.

Obnovit výchozí nastavení: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny hodnoty
ovládacích prvků v části Nastavení obrazu na původní hodnoty.

Vyvážení bílé: posuvníky umožňují manuálně upravit úroveň
každého ze tří barevných kanálů (R-červená, G-zelená,
B-modrá).

Obnovit výchozí nastavení vyvážení bílé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny
hodnoty posuvníků v části Vyvážení bílé na původní hodnoty.

Vyvážení černé: posuvníky R, G, B (R-červená, G-zelená,
B-modrá) umožňují manuálně nastavit vyvážení černé barvy.
V případě, že je kamera přepnuta do černobílého režimu
nebo při použití monochromatické kamery je dostupný pouze
jeden posuvník.

Obnovit výchozí nastavení vyvážení černé: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte všechny
hodnoty posuvníků v části Vyvážení černé na původní hodnoty.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků v obraze způsobených nerovnoměrným
osvětlením (odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.
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Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce
stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte
Odražené nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý
typ osvětlení jiný.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku bude
pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační maska
pro korekci stínů. V poli nad tlačítkem se zobrazí náhled
aktuální masky a informace o jejích rozměrech.
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Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení. Pomocí posuvníku můžete nastavit míru korekce
interaktivně.

Použití funkce korekce stínů

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod. je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Pro použití funkce Korekce stínů je nutné nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv. masku).
Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice kamery na
manuální a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze. Podle potřeby můžete

pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravit.

Odražené světlo
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1. Nastavte na mikroskopu požadované zvětšení a přepněte režim expozice kamery na
manuální.

2. Vložte pod mikroskop bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a nastavte
manuálně expoziční čas tak, aby byly patrné nehomogenity osvětlení. Optimální
nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou patrné šedé
nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze. Podle potřeby můžete

pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravit.

Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů,
dokud nebude funkce deaktivována nebo ovládací panel ukončen.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit jinak, než oříznutím.
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Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová
značka.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat,
které součásti časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace
časové značky. Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření
dialogového okna Nastavení.

Nastavení: po stisknutí tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace.

Záložka Profily

Nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je možné uložit
do jednoho ze čtyř profilů a kdykoliv je opětovně načíst.
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Profily: tlačítka v části Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno
pro uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení všech
prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily nebudou
touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení ovládacího panelu do profilu

Pro uložení nastavení do profilu postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. Na záložce Profily stiskněte tlačítkoUložit do profilu. Otevře se dialogové oknoUložit
profil:
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3. V části Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů,
do kterého chcete uložit aktuální nastavení ovládacího panelu.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu (povoleno je maximálně 30 znaků).

5. Potvrďte stiskem tlačítka OK.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu na záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení prvků ovládacího panelu.
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3. Digitální zrcadlovky Canon® řady EOS

Ovládací panel pracuje s digitálními zrcadlovkami Canon® řady EOS. Slouží k zobrazení
živého obrazu, ovládání funkcí fotoaparátu a pořizování snímků.

Ovládací prvky jsou rozmístěny do několika záložek.

Panel nástrojů

Panel nástrojů, který je umístěn nad živým obrazem, obsahuje následující ovládací prvky:

Nasnímat: pořídí snímek a přenese jej do počítače. Můžete také použít
klávesovou zkratku [Ctrl+Enter] nebo volitelnou dálkovou spoušť. Jestliže

fotoaparát není připojen, změní se toto tlačítko na tlačítko Připojit .
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Celá obrazovka: slouží k zobrazení živého obrazu v režimu celé obrazovky.
Při takovém zobrazení můžete používat tlačítkaNasnímat aNávrat z režimu
celá obrazovka v horní části obrazovky. Pro aktivování této funkce můžete
také použít klávesovou zkratku [Ctrl+F] nebo dvojklik do živého obrazu
mimo zobrazený rámeček.

Automatické vyvážení bílé: tlačítko aktivuje funkci automatického vyvážení
bílé barvy. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe tehdy, když kamera
snímá bílou plochu.

Vyvážení bílé se zadáním bodu: tlačítko aktivuje funkci vyvážení bílé barvy
se zadáním bodu. Po aktivaci funkce klikněte levým tlačítkem myši do
takového bodu ve snímku, který bude určovat referenční bílou barvu pro
celý snímek. V celém snímku bude provedeno vyvážení bílé barvy na základě
této zadané referenční hodnoty.. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe
tehdy, když kamera snímá bílou plochu.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů fotoaparátu, nastavení
expozice a pořizování snímků.

241

Ovládací panely snímacích zařízení



Rozlišení snímku: v této nabídce můžete vybrat z několika rozlišení
snímků. Dostupná rozlišení jsou ovlivněna případným použitím
funkce Oříznout okraje na záložce Nastavení.

Expozice: tato část obsahuje ovládací prvky pro nastavení expozice.
Indikátor Mód zobrazuje režim nastavený na otočném voliči
fotoaparátu. Pro snímání z mikroskopu přepněte otočný volič do
pozice Av - automatický režim nebo M - manuální režim. Nabídka
Korekce expozice umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky v případě
použití automatické expozice. Nabídka Citlivost (ISO) umožňuje
zvolit citlivost snímacího prvku ve škále ISO. Nabídka Expoziční
čas je přístupná pouze při použití manuálního režimu expozice. V
této nabídce je možné manuálně nastavit požadovaný expoziční čas.

Vyvážení bílé: vyvážení bílé barvy je možné provést dvěma způsoby. Pokud
stisknete tlačítko Auto, bude vyvážení bílé barvy prováděno průběžně
automaticky. Tuto volbu použijte tehdy, pokud chcete, aby barevné podaní
digitální obrazu co nejvíce odpovídalo barevnému podaní obrazu viditelného
v okulárech mikroskopu. Pokud stisknete tlačítko Bodové, klikněte levým
tlačítkem myši do takového místa v živém obrazu, které bude určovat
referenční bílou barvu. Podle této referenční barvy bude provedeno vyvážení.
Tlačítko Výchozí nastaví bílou barvu na původní hodnoty.

Expoziční oblast: v případě použití automatického režimu expozice je pro
měření expozice použita oblast určená rámečkem zobrazeným v živém obrazu.
Velikost tohoto rámečku není možné měnit, je však možné jej pomocí myši
v živém obrazu přesouvat. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné rámeček
skrýt, aby nerušil v živém obrazu. Pro měření expozice bude i nadále použita
oblast definovaná rámečkem, rámeček pouze nebude vidět. Opětovným
stiskem tohoto tlačítka rámeček opět zobrazíte. Tlačítko Střed provede
umístění rámečku do středu živého obrazu. Tlačítko Zvětšit přiblíží oblast
živého obrazu uvnitř rámečku. Tato funkce usnadňuje precizní zaostření
mikroskopu. Zvětšení oblasti je možné dosáhnout také dvojklikem do oblasti
uvnitř rámečku. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte tlačítko Zvětšit
nebo dvakrát klikněte do přiblíženého obrazu.
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Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků v obraze způsobených nerovnoměrným
osvětlením (odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Aktivní maska: v této nabídce zvolte uloženou kalibrační
masku, kterou chcete použít pro korekci při pořizování
snímků. Náhled ukazuje zmenšeninu zvolené masky.

Nasnímat masku: klikněte na toto tlačítko pro pořízení nové
kalibrační masky.

Spravovat masky: otevře dialogové okno pro správu uložených
masek.

Pořízení nové masky

Před použitím funkceKorekce stínů je nezbytné pořídit kalibrační masku pro každé zvětšení
mikroskopu, pro které chcete tuto funkci použít.

243

Ovládací panely snímacích zařízení



Postup pořízení nové masky:

1. Vložte vzorek pod mikroskop, nastavte požadované zvětšení a osvětlení mikroskopu
a mikroskop zaostřete.

2. Vyjměte preparát.
3. Proveďte vyvážení bílé barvy.
4. Na záložceKorekce stínů klikněte na tlačítkoNasnímat masku. Počkejte na nasnímání

nové masky a otevření dialogového okna Uložit masku.

5. Napište název nové masky, pod kterým bude maska uložena na pevném disku
(například Objektiv 10x). Poté klikněte na tlačítko Uložit. Maska bude uložena na
pevný disk pro budoucí použití.

6. Opakujte kroky 1.- 5. pro všechna zvětšení mikroskopu, pro která chcete používat
funkci Korekce stínů.
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Důležité

Při pořizování nové masky je důležité, aby v zorném poli kamery nebyly žádné
zaostřené struktury. Pokud jsou v zorném poli viditelné nějaké ostré struktury
(např. při použití na stereomikroskopu), mikroskop před nasnímáním masky
nejprve lehce rozostřete.

Správa uložených masek

Uložené masky mohou být přejmenovány, smazány nebo řazeny v dialogovém okně
Správce masek, které je možné zobrazit stisknutím tlačítka Spravovat masky.

Pro přejmenování nebo zmazání některé masky tuto masku nejdříve označte v seznamu
levým tlačítkem myši a poté klikněte na tlačítko Přejmenovat nebo Smazat, podle
požadované operace. Pořadí uložených masek je možné měnit přesouváním označené
masky nahoru nebo dolů v seznamu pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.
Uložené masky se zobrazí ve zvoleném pořadí v rozbalovací nabídce Aktivní maska na
záložce Korekce stínů a také v rozbalovací nabídce Korekce stínů - maska: ve stavovém
řádku ovládacího panelu.
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Jak používat funkci Korekce stínů

Pro použití funkce Korekce stínů stačí zvolit požadovanou aktivní masku v rozbalovací
nabídce Aktivní maska na záložce Korekce stínů. Všechny nově pořízené snímky budou
automaticky korigovány funkcí Korekce stínů, dokud nebude v jedné z uvedených
rozbalovacích nabídek vybrána volba Žádná (Vypnuto).

Důležité

Pro pořízení správně korigovaných snímků vždy při změně zvětšení mikroskopu
zvolte odpovídající Aktivní masku!

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje některé rozšířené funkce nastavení.
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Oříznout okraje: tento posuvník umožňuje z obrazu oříznout okraje
(symetricky ze všech stran). Tuto funkci použijte tehdy, pokud jsou
v obrazu viditelné tmavší rohy. Tento jev (tzv. vinětace) může být
patrný u některých mikroskopů zejména při použití menších zvětšení.
Provedené nastavení je interaktivně zobrazováno v živém obrazu.
Toto nastavení bude aplikováno také na pořízené snímky. Provedené
nastavení nijak neovlivňuje přesnost měření. Výchozí nastavení je
možné obnovit stisknutím tlačítka .

Frekvence snímků: zobrazuje, kolik snímků za sekundu (Frames Per
Second, FPS) fotoaparát aktuálně zobrazuje v živém obrazu.

Napájení: tento indikátor zobrazuje stav nabití baterie nebo použití
síťového napáječe.

Vyvážení bílé: prvky v této části zobrazují aktuální nastavení
vyvážení bílé a umožňují jej manuálně upravit. Z rozbalovací
nabídky je možné vybrat jeden z režimů vyvážení bílé a pomocí
posuvníků R, G, B manuálně upravit úroveň červeného, zeleného
a modrého kanálu (R-červená, G-zelená, B-modrá). Výchozí
nastavení je možné obnovit stisknutím tlačítka .

Orientace: tlačítka v této části umožňují nastavit orientaci obrazu.
Nastavení se projeví interaktivně v živém obrazu a bude aplikováno
také na pořízené snímky.

Kříž: toto tlačítko zapíná/vypíná zobrazení středového kříže. Středový kříž
nebude součástí pořízených snímků.

Černobílý: zapne/vypne černobílý režim.
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Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit jinak, než oříznutím.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová
značka.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat,
které součásti časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace
časové značky. Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření
dialogového okna Nastavení.

Nastavení: po stisknutí tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.
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Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace.
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4. Digitální kamery IDS uEye®

Ovládací panel kamer IDS uEye® umožňuje pracovat s několika typy těchto kamer. Typ
kamery IDS uEye® je zjišťován automaticky při spuštění ovládacího panelu. Pokud je
k počítači připojeno více kamer IDS uEye®, bude při spuštění ovládacího panelu zobrazeno
dialogové okno pro výběr požadované kamery ze seznamu.

Ovládací prvky jsou rozděleny do pěti záložek.

Nastavení rychlosti

Při prvním spuštění ovládacího panelu proběhne nastavení rychlosti kamery odpovídající
výkonu vašeho počítače. Tato akce se při dalších spuštěních již neprovádí. V případě
potřeby je možné nastavení rychlosti vyvolat ručně, pomocí tlačítka Nastavení rychlosti
na záložce Nastavení.
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Poznámka

Během nastavování rychlosti by na vašem počítači neměl běžet žádný program
náročný na výpočetní výkon. V opačném případě bude kamera pracovat pomaleji,
než by mohla (živý obraz může být trhaný).

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Veškerá nastavení kamery provedená v živém obrazu
se projeví i ve výsledném snímku.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého obrazu.
Celoobrazovkový režim je možné aktivovat také dvojklikem do živého obrazu
nebo klávesovou zkratkou [Ctrl+F]

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li kamera připojena. Po jeho stisknutí
se program pokusí navázat komunikaci s kamerou.

Auto WB: tlačítko slouží k automatickému vyvážení bílé barvy a tím
celkového barevného podání snímku. Toto vyvážení je vhodné provést nejlépe
tehdy, když kamera snímá bílou plochu.

Kvalita živého obrazu: z této nabídky můžete vybrat rozlišení,
v němž bude zobrazován živý obraz.
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Mód expozice: pokud je nastaven Manuální mód, hodnotu času
expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven na volbu
Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného
pole kamery. Při použití automatického nastavení je aktivní také
tlačítko (Auto Exposure Lock), které po stisku zamkne čas
expozice na aktuální hodnotě.

Expoziční oblast: tento ovládací prvek slouží k určení oblasti živého
obrazu, která se používá k měření expozice (Mód expozice Auto).
Můžete zvolit jednu z předdefinovaných velikostí oblasti expozice
(100% - celá plocha snímku, 30% a 1%). Pokud vyberete volbu 30%
nebo 1%, zobrazí ze se ve středu živého obrazu rámeček, který oblast
expozice vymezuje. Rámeček můžete snadno přemístit na požadované

místo v obraze: najeďte myší dovnitř oblasti a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
přemístěte rámeček do požadované pozice. Pokud umístíte kurzor myši nad hranu rámečku,
nebo do některého z rohů, kurzor změní tvar a tažením myši při stisknutém levém tlačítku
lze velikost rámečku libovolně upravit. Stisknutím tlačítka Střed můžete rámeček
vycentrovat na střed zorného pole kamery. Pomocí tlačítka Zobr./skrýt je možné rámeček
skrýt nebo opětovně zobrazit. Je-li rámeček skryt, k měření expozice se stále používá
vybraná oblast. Rámeček pouze není vidět, aby nerušil v živém obrazu. Můžete též vložit
uživatelsky definovanou expoziční oblast libovolné velikosti a umístění: stiskněte tlačítko
Vlastní, kurzorem myši najeďte do živého obrazu a poté tažením myši při stisknutém levém
tlačítku vložte rámeček požadované velikosti.

Poznámka

Pokud rámeček expoziční oblasti změní barvu na červenou, znamená to, že
automatika kamery dosáhla maximálního dostupného expozičního času. Rozsah
expozičních časů je v automatickém režimu menší než v manuálním.

Expoziční čas: pokud je zvolen režim manuální expozice,
lze kliknutím na šipku nebo tažením posuvníku nastavit
hodnotu expozičního času. Dále je možné k nastavení
hodnoty použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici

nebo klávesy [Page Up] a [Page Down].
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Korekce expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímky při
použití automatické expozice.

Snímat v: zde můžete zvolit, zda se budou snímky pořizovat
v rozlišení živého obrazu, nebo v plném rozlišení kamery.
Tato volba je aktivní pouze u některých modelů kamer IDS
uEye®.

Barevný režim: pomocí tohoto ovládacího prvku můžete přepínat mezi
režimy Barevný nebo Černobílý.

Zobrazit středový kříž: po zaškrtnutí této volby se v živém obrazu
zobrazí kříž. Jeho střed je umístěn do středu zorného pole kamery.
Středový kříž není součástí výsledného snímku. Středový kříž může

být použit např. pro měření pomocí stolku mikroskopu apod.

Oblast zaostření: tato funkce usnadňuje zaostření zvolené oblasti snímku.
Postupujte následovně:

1. Pomocí ostřícího šroubu mikroskopu nahrubo zaostřete na vzorek. Stiskněte tlačítko
Vlastní v části Oblast zaostření. Přejeďte kurzorem myši do živého obrazu a tažením
myši při stisknutém levém tlačítku vložte do obrazu rámeček na požadované místo.

2. Vedle rámečku se zobrazí proužkový indikátor ostrosti, kde červená ryska značí
maximální dosaženou hodnotu zaostření. Na počátku jsou hodnoty aktuální ostrosti
a maximální ostrosti shodné. Tyto hodnoty se rovněž zobrazí číselně v nadpisu rámečku
ve tvaru aktuální hodnota/maximální dosažená hodnota.

3. Pokud budete nyní otáčet ostřícím šroubem mikroskopu, bude modrý proužek klesat
resp. stoupat podle toho, zda se bude ostrost v oblasti rámečku snižovat resp. zvyšovat.
Vyberte takový směr, aby proužek stoupal. Pokračujte v otáčení šroubem až do doby,
kdy začne modrý proužek opět klesat. Červená ryska zůstane na pozici maximální
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ostrosti. Jemným pohybem šroubu na opačnou stranu nyní docilte toho, aby modrý
proužek sahal k červené rysce - v této pozici je obraz zvolené oblasti maximálně ostrý.
Obdobným způsobem můžete k zaostření využít číselné hodnoty.

Poznámka

Ostrost je měřena relativně. To znamená, že indikátor ukazuje, zda se hodnota
ostrosti zvyšuje nebo snižuje vůči výchozí hodnotě, která je spočtena po umístění
rámečku. Jestliže ostrost překročí rozsah indikátoru, proužek se znovu inicializuje
přibližně do třech čtvrtin rozsahu. To neznamená, že by se ostrost prudce snížila,
naopak, pokud pokračujete v otáčení šroubem stejným směrem a proužek začne
opět stoupat, ostrost se dále zvyšuje.

TlačítkemReset se indikátor znovu inicializuje do výchozího stavu, tzn. maximální hodnota
ostrosti se nastaví na aktuální hodnotu ostrosti.

Pomocí tlačítka Zobr./skrýt můžete rámeček skrýt nebo opětovně zobrazit.

Poznámka

Při přemístění oblasti dojde k automatickému vynulování tohoto indikátoru (viz.
tlačítko Reset).

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k manuálnímu nastavení parametrů
obrazu. Změny nastavení se projeví jak v živém obrazu, tak i ve výsledných snímcích.

Zesílení: posuvník ovlivňuje sílu signálu přicházejícího z kamery. Při vyšších hodnotách
zesílení se v obraze může projevit šum.

Jas: posuvníkem se nastavuje jas snímaného obrazu.

254

Ovládací panely snímacích zařízení



Kontrast: posuvníkem se nastavuje kontrast snímaného obrazu.

Vyvážení černé: posuvník slouží k vyvážení úrovně černé barvy v obraze.

Gama: posuvníkem lze nastavit gama korekci obrazu (vyvážení jasu a kontrastu).

Manuální vyvážení bílé: posuvníky umožňují zesílit nebo
potlačit úroveň každého ze tří barevných kanálů.

Zvýraznění hran: tato volba umožňuje zvýraznit ostré hrany v obraze.
Na výběr jsou tři úrovně Žádné, Slabé a Silné zvýraznění.

Frekvence snímků: zobrazuje kolik snímků za sekundu (Frames Per
Second) kamera aktuálně zobrazuje.

Výchozí: stisknutím tlačítka Výchozí se veškeré ovládací prvky na záložce
Nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Nastavení rychlosti: znovu nastaví rychlost kamery odpovídající výkonu
počítače.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
zorného pole (odstranění tmavších rohů snímku), prachem nebo jinými částicemi na
snímacím prvku kamery.

255

Ovládací panely snímacích zařízení



Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí
tlačítka Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při
aktuálním nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit
vliv korekce podle potřeby.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Použití funkce Korekce stínů

Pro použití funkce Korekce stínů je nutné nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv. masku).
Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.
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2. Vyjměte preparát a upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V částiMíra korekce stiskněte tlačítkoNáhled v živém obraze a podle potřeby pomocí

posuvníku Míra korekce korekci upravte.

Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vložte pod mikroskop nejlépe bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte.
Upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity osvětlení.
Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou patrné
šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

5. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
6. V částiMíra korekce stiskněte tlačítkoNáhled v živém obraze a podle potřeby pomocí

posuvníku obraz upravte.

Po provedení tohoto nastavení bude na všechny nově pořízené snímky aplikována funkce
korekce stínů.
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Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod., je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Aby byla korekce úspěšně provedena je nutné snímky pořizovat se stejnými
rozměry (rozlišením), s jakými byla pořízena kalibrační maska. V opačném případě
nebude korekce provedena.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: stisknutím tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.
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Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření dialogového okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace. Velikost písma časové značky odpovídá velikosti, s jakou
bude časová značka zobrazena při zvětšení snímku 100 % (1:1). V pravé horní části je
zobrazen indikátor pozice ve snímku, kam bude značka vložena.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.
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Záložka Profily

Nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkce Korekce stínů) je možné uložit
do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.

Profily: tlačítka v části Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog pro
uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Pro uložení nastavení do profilu postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. Na záložce Profily stiskněte tlačítkoUložit do profilu. Otevře se následující dialogové
okno:
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3. V části Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů,
do kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka OK.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu na záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení prvků ovládacího panelu.

261

Ovládací panely snímacích zařízení



5. Digitální kamery ARTRAY ARTCAM

Ovládací panel slouží k ovládání několika typů kamer ARTRAY ARTCAM.

Ovládání je rozděleno do tří záložek.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů kamery, nastavení
expozice a pořizování snímků. Všechna nastavení se vztahují jak na živý obraz, tak i na
výsledný snímek. Pouze rozlišení se nastavuje pro živý obraz a výsledný snímek samostatně.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].
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Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí tlačítek
Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého obrazu.

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li kamera připojena. Po jeho stisknutí
se program pokusí navázat komunikaci s kamerou.

Auto WB: tlačítko slouží k automatickému vyvážení bílé barvy a tím
celkového barevného podání snímku. Toto vyvážení je vhodné provést tehdy,
když kamera snímá bílou plochu.

Kvalita snímku: slouží k nastavení rozlišení snímaného obrazu
(výsledného snímku). K dispozici jsou tři volby.

Profily: kompletní nastavení kamery lze uložit do jednoho
ze čtyř profilů a kdykoliv ho zpětně vyvolat a použít.
Nastavení uložené v profilu načtete vybráním jména profilu

z nabídky. Pokud chcete uložit současné nastavení kamery do profilu, stiskněte tlačítko
Uložit. Z nabídkyUložit jako vyberte profil a do poleNové jméno napište název ukládaného
profilu. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Mód expozice: pokud je nastavenoManuální ovládání expozice, hodnotu
času expozice nastavuje uživatel. Je-li mód expozice nastaven na volbu
Auto, expoziční čas se automaticky nastavuje podle osvětlení zorného

pole kamery. Navíc je při použití automatického nastavení k dispozici ještě tlačítko
(Auto Exposure Lock), které při stisku zamkne čas expozice na aktuální hodnotě.

Poznámka

Volba Auto není dostupná, pokud kamera zobrazuje živý obraz v nejvyšším
rozlišení.

Expoziční čas: kliknutím na šipku nebo
tažením posuvníku lze nastavit hodnotu
expozičního času. Dále je možné
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k nastavení hodnoty použít klávesy [+] a [-] na numerické klávesnici nebo klávesy [Page
Up] a [Page Down].

Zobrazit středový kříž: po zaškrtnutí této volby se v živém
obrazu zobrazí kříž. Jeho střed je umístěn do středu zorného
pole kamery. Středový kříž není součástí výsledného

snímku. Středový kříž může být použit pro měření pomocí stolku mikroskopu.

Záložka Nastavení

Tato záložka obsahuje ovládací prvky, které slouží k manuálnímu nastavení funkcí kamery.
Změny nastavení se projeví jak v živém obrazu, tak i ve výsledných snímcích.

Kvalita živého obrazu: vyberte rozlišení, v němž bude zobrazen živý
obraz z kamery. Toto nastavení nemá vliv na rozlišení snímané
fotografie. Při zvolení nejvyššího rozlišení nebude aktivní

automatický režim expozice.

Bayer mód: každá z těchto voleb různě upravuje vyvážení RGB
úrovní.

Jas: posuvníkem se nastavuje úroveň jasu snímaného obrazu.

Kontrast: posuvník umožňuje upravit kontrast snímku.

Odstín: posuvník umožňuje měnit odstín barev ve snímku.

Ostrost: posuvník nastaví úroveň ostrosti obrazu.

Zesílení: tento posuvník zesiluje signál přicházející z kamery. Při nastavení vysokých
hodnot se může projevit šum.
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Gama: posuvníkem lze nastavit gama korekci obrazu (vyvážení jasu a kontrastu).

Manuální vyvážení bílé: slouží k vyvážení bílé barvy -
posuvníky umožňují manuálně upravit úroveň barevných
kanálů.

Sytost: posuvník slouží k nastavení sytosti barev.

Výchozí: stisknutím tohoto tlačítko se veškeré ovládací prvky v záložce
Nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
(odstranění tmavších rohů snímku) nebo prachem na snímacím prvku.

Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.

265

Ovládací panely snímacích zařízení



Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu s jakou bude korekce aplikována. Po stisknutí tlačítka
Náhled v živém obraze uvidíte vliv korekce při aktuálním
nastavení - pomocí posuvníku můžete nastavit vliv
korekce podle potřeby.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu vedle tlačítka se
zobrazí náhled aktuální masky.

Použití funkce korekce stínů

Pro použití funkce Korekce stínů je nutné nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv. masku).
Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.

2. Vyjměte preparát a upravte (zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity
osvětlení. Optimální nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou
patrné šedé nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolteProcházející. Poté v částiKalibrační maska stiskněte tlačítkoNasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze. Podle potřeby můžete

pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravit.

Odražené světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení, přepněte režim expozice na manuální
a nastavte manuálně expoziční čas.
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2. Vložte pod mikroskop bílou plochu (např. papír). Mikroskop nezaostřujte a upravte
(zkraťte) dobu expozice tak, aby byly patrné nehomogenity osvětlení. Optimální
nastavení je takové, že střed zorného pole je bílý a v rozích jsou patrné šedé
nehomogenity. Nejtmavší oblasti by měly být šedé, nikoliv černé.

3. Stiskněte tlačítko Auto WB (automatické vyvážení bílé).
4. Na záložce Snímek nastavte požadované rozlišení snímků.
5. Přepněte se na záložku Korekce stínů a vyberte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolte Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat masku.
Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

6. Vložte zpět preparát, zaostřete a nastavte požadovanou dobu expozice.
7. V části Míra korekce stiskněte tlačítko Náhled v živém obraze. Podle potřeby můžete

pomocí posuvníku Míra korekce korekci upravit.

Všechny pořizované snímky budou nyní automaticky upravovány funkcí Korekce stínů,
dokud nebude funkce deaktivována.

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i kamery při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky. Při
změně podmínek: změna osvětlení, výměna objektivu, změna rozlišení apod., je
nutné znovu pořídit kalibrační masku.
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6. Skener PathScan Enabler IV

Skener PathScan Enabler IV umožňuje pořizovat snímky celých mikroskopických preparátů.

Důležité

Snímky ze zařízení PathScan Enabler IV mohou mít velikost až cca 63 Megapixelů.
Pro pořizování snímků ze zařízení PathScan Enabler IV je nezbytné mít v počítači
instalováno alespoň 2 GB operační paměti RAM.

Poznámka

Po zapnutí zařízení musí před pořízením prvního náhledu nebo skenováním snímku
dojít k jeho zahřátí. Toto zahřátí trvá 60 s.

Ovládací panel obsahuje následující ovládací prvky:
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Nastavení: nabídka Rozlišení snímku (DPI) umožňuje nastavit
požadované rozlišení pořízených snímků. Posuvníky Jas,Kontrast
a Gama umožňují upravit odpovídající parametry náhledu i
pořízených snímků. Provedená nastavení těchto posuvníků se v
Náhledu projeví vždy až po pořízení nového náhledu. Tato
nastavení se také projeví v naskenovaných snímcích. Tlačítko
obnoví všechny parametry ovládacího panelu na výchozí hodnoty.

Pořídit náhled: po stisknutí tohoto tlačítka bude pořízen
náhledový snímek celého preparátu. Náhledový snímek bude
zobrazen v části Náhled.

Skenovat snímek: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k naskenování
oblasti určené rámečkem v poli Náhled, dle parametrů
nastavených v části Nastavení, a přenesení snímku do počítače.

Připojit: toto tlačítko se zobrazí místo tlačítka Skenovat snímek
v případě, že zařízení není připojeno. Pro připojení zařízení
stiskněte toto tlačítko.

Náhled: v této části se zobrazí náhled preparátu po
stisknutí tlačítka Náhled dle parametrů Jas, Kontrast
a Gama nastavených v části Nastavení. V náhledu
snímku bude zobrazen černo-zelený rámeček. Tento
rámeček určuje oblast, která bude naskenována v
rozlišení zvoleném v nabídce Rozlišení snímku (DPI)
po stisknutí tlačítka Skenovat snímek. Velikost rámečku
a jeho umístění je možné upravit pomocí myši. Pro

změnu velikosti rámečku je možné použít zelené úchopové body v rozích rámečku. Výchozí
velikost rámečku je možné obnovit dvojklikem v oblasti náhledu. Opětovným dvojklikem
je možné vrátit zpět jeho předchozí velikost.
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7. Digitální zrcadlovky OLYMPUS® řady E-systém

Ovládací panel pracuje s fotoaparáty OLYMPUS® řady E-systém. Slouží k zobrazení
živého obrazu, ovládání funkcí fotoaparátu a pořizování snímků.

Ovládací prvky jsou rozmístěny do sedmi záložek. Velikost okna ovládacího panelu je
možné měnit pomocí myši. Nastavení bude použito i při dalším spuštění ovládacího panelu.

Důležité

Ovládací panel zrcadlovky OLYMPUS® E-330 není vybaven některými níže
popsanými funkcemi. Tento fotoaparát je možné použít pouze z účtů
s administrátorským oprávněním a nelze jej použít v operačních systémech
Microsoft® Windows® Vista/7/8.1/10.
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Záložka Nasnímat

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů fotoaparátu, nastavení
expozice a pořizování snímků.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter] nebo dálkovou spoušť.

Celá obrazovka: slouží k zobrazení živého obrazu na celou obrazovku. Při
takovém zobrazení můžete používat tlačítkaNasnímat aNávrat z režimu celá
obrazovka v horní části živého obrazu. Pro aktivování této funkce můžete
také použít klávesovou zkratku [Ctrl + F] nebo dvojklik do živého obrazu.

Připojit: tlačítko je aktivní tehdy, není-li navázána komunikace mezi
fotoaparátem a počítačem. Po kliknutí na něj se program pokusí navázat
komunikaci s fotoaparátem.

Kvalita: můžete vybrat z několika stupňů kvality snímků. Rozlišení snímků je
pro některé volby kvality možné vybrat v rozbalovací nabídce Rozlišení.

271

Ovládací panely snímacích zařízení



Program: z rozbalovací nabídky můžete zvolit expoziční režim. Při
volběManuální budou použity hodnoty nastavené v nabídkáchExpoziční
čas a Clona. Při volbě Auto budou parametry snímání nastaveny
fotoaparátem automaticky. Pomocí tlačítka AEL (Auto Exposure Lock)
můžete automaticky nastavené parametry zamknout, takže budou použity
i při dalším snímání. Při volbě Priorita času lze nastavit pomocí
rozbalovací nabídky hodnotu expozičního času. Hodnota clony bude
dopočtena automaticky. Režim Priorita clony pracuje analogicky jako
režim Priorita času. Clonu je možné nastavovat pouze tehdy, pokud je
k fotoaparátu připojen objektiv.

Režim měření expozice: nabídka slouží k nastavení způsobu měření
automatické expozice. Viz návod k použití fotoaparátu.

Rozlišení: při nastavení některých hodnot kvality snímku můžete pomocí
této rozbalovací nabídky nastavit rozlišení výsledného snímku.

Sekvence: po stisknutí tlačítkaNasnímat pořídí fotoaparát sekvenčně tolik snímků,
kolik nastavíte v tomto poli.

Citlivost: nastavuje stupně citlivosti snímacího prvku. Tyto stupně odpovídají
citlivosti klasických fotomateriálů. Při volbě Auto fotoaparát mění citlivost
automaticky podle aktuálních světelných podmínek.

Expoziční čas: při snímání v režimuManuální a Priorita času můžete nastavit
pomocí této rozbalovací nabídky expoziční čas.

Clona: při snímání s nasazeným objektivem v režimu Manuální a Priorita
clony můžete nastavit pomocí této rozbalovací nabídky hodnotu clony.
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Vyvážení bílé barvy: tato volba slouží k nastavení vyvážení bílé barvy
pro různé druhy osvětlení.

Předsklopení zrcadla: můžete nastavit dobu mezi sklopením zrcadla a
pořízením snímku. Nastavením nenulové doby předsklopení lze zamezit
případným vibracím, které může sklápění zrcadla vyvolat.

Kompenzace expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit
snímky při použití automatické expozice.

Varování

Pokud ukazatel stavu baterie v pravém horním rohu záložky změní barvu na
červenou, je třeba baterii ve fotoaparátu co nejdříve vyměnit. Při nízkém stavu
baterie se může fotoaparát chovat nestandardně.

Záložka Makro

Tato záložka je viditelná pouze v případě, že je na fotoaparátu nasazen objektiv, tj.
fotoaparát není používán ke snímání z mikroskopu. Záložka zpřístupňuje funkce fotoaparátu,
které mají význam pouze při nasazeném objektivu.
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Pomocné světlo: při volbě Zapnuto je pomocí blesku před-nasvícena
snímaná scéna, což při nedostatečných světelných podmínkách pomáhá
fotoaparátu správně zaostřit.

Kompenzace blesku: pomocí této nabídky lze zvýšit či snížit intenzitu
blesku.

Režim blesku: pomocí této nabídky lze nastavit pracovní
režim blesku. Viz návod k použití fotoaparátu.

Režimměření ostrosti: z rozbalovací nabídky můžete zvolit
oblast, kterou fotoaparát použije k ostření. U fotoaparátu
E-330 je nabídka přístupná pouze v případě, žeRežim živého
obrazu je nastaven na A. Viz návod k použití fotoaparátu.

Režim živého obrazu (pouze OLYMPUS® E-330): fotoaparát je vybaven
dvěma snímacími prvky. Zvolíte-li Režim B, je pro zobrazení živého
obrazu použit stejný snímací prvek, jako pro snímání (prvek s vyšším
rozlišením a vyšší kvalitou živého obrazu), avšak vzhledem ke konstrukci
fotoaparátu není v tomto režimu možné použít automatické ostření.

Záložka Barvy

Tato záložka slouží k nastavení barevného podání pořizovaných snímků.
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Barevný režim: pomocí této nabídky můžete aktivovat některý
z barevných módů (viz návod k použití fotoaparátu). Změny se projeví
i v živém obrazu. Základním nastavením je režim VIVID.

Kontrast: pomocí této nabídky lze upravovat kontrast snímků.

Kompenzace stínů:můžete aktivovat režimKompenzace stínů. Viz návod
k použití fotoaparátu.

Ostrost: pomocí této nabídky lze provést nastavení ostrosti snímku.

Gradace: vybráním některého z režimů lze ovlivnit barevné podání
výsledného snímku.

Sytost: pomocí této nabídky lze provést nastavení sytosti barev snímků.

Záložka Živý obraz

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení živého obrazu. Jedná se o tyto
parametry: jas, kontrast, sytost, odstín, okraje. Tato nastavení nemají vliv na pořízené
snímky - projeví se pouze v živém obrazu.
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Pomocí posuvníků můžete nastavit vlastnosti živého obrazu. Doporučený postup:

1. Otevřete ovládací panel fotoaparátu, vyfotografujte snímek a zobrazte jej v Okně
zobrazení.

2. V ovládacím panelu fotoaparátu se přepněte na záložku Živý obraz. Ovládací panel
posuňte tak, abyste viděli zároveň živý obraz i hotový snímek.

3. Pomocí posuvníků nastavte živý obraz tak, aby co nejvíce odpovídal pořízenému
snímku zobrazenému v Okně zobrazení.

Ovládací prvky v částiOříznout okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu.
Pomocí těchto prvků je možné ze živého obrazu oříznout nežádoucí oblasti např. tmavé
okraje.

Zobrazená oblast: tento indikátor zobrazuje aktuální rozměry živého
obrazu v pixelech.

Zvolit: po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je možné
interaktivně zvolit okraje k oříznutí.

Vynulovat: po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení celého obrazu -
ořezaní okrajů bude zrušeno.

Restartovat živý obraz: toto tlačítko použijte v případě, že dojde
k problémům se zobrazením živého obrazu, např. po návratu z režimu
spořiče obrazovky.
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Nastavení okrajů k oříznutí

Po stisku tlačítka Zvolit se zobrazí okno, ve kterém můžete pomocí zeleného obdélníku ve
statickém obrazu zvolit tu část obrazu, která má být zachována. Zbylá část (okraje) bude
oříznuta. Okraje je také možné definovat vyplněním příslušných polí ve spodní části okna.
Po stisku tlačítka OK budou nastavení aplikována do živého obrazu.

Záložka Korekce stínů

Tato záložka obsahuje ovládací prvky funkce korekce stínů (shading correction). Tuto
funkci můžete použít pro odstranění nedostatků způsobených nerovnoměrným osvětlením
zorného pole (odstranění tmavších rohů snímku), prachem nebo jinými částicemi na
snímacím prvku.
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Korekce stínů: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Korekce stínů.

Typ osvětlení: v závislosti na typu použitého osvětlení zvolte Odražené
nebo Procházející. Způsob korekce je pro každý typ osvětlení jiný.

Kalibrační maska: po stisku tlačítka Nasnímat masku
bude pořízen snímek, který bude sloužit jako kalibrační
maska pro korekci stínů. Na panelu se vedle tlačítka
zobrazí náhled aktuální masky.

Míra korekce: pomocí tohoto posuvníku můžete nastavit
sílu, s jakou bude korekce aplikována.
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Použití funkce Korekce stínů

Důležité

Korekce stínů dává dobré výsledky pouze tehdy, pokud jsou veškerá nastavení
mikroskopu i fotoaparátu při snímání stejná jako při pořizování kalibrační masky.
Při změně podmínek: změna osvětlení, změna zvětšení mikroskopu, změna
rozlišení apod., je nutné znovu pořídit kalibrační masku.

Aby byla korekce úspěšně provedena je nutné snímky pořizovat se stejnými
rozměry (rozlišením), s jakými byla pořízena kalibrační maska. V opačném případě
nebude korekce provedena.

Pro použití funkce Korekce stínů je nutné nejprve pořídit kalibrační snímek (tzv. masku).
Postupujte následovně:

Procházející světlo

1. Zaostřete na preparát při požadovaném zvětšení.
2. Vyjměte preparát a na záložce Nasnímat nastavte požadovanou Kvalitu a Rozlišení

snímků a Vyvážení bílé barvy.
3. Přepněte se na záložku Korekce stínů a aktivujte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení

zvolte volbu Procházející. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat
masku. Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

4. Vložte zpět preparát.
5. V části Míra korekce nastavte posuvníkem požadovanou míru korekce. Správnost

nastavení zkontrolujte pořízením snímku. V případě potřeby míru korekce upravte
posuvníkem Míra korekce.

Odražené světlo

1. Nastavte na mikroskopu požadované zvětšení.
2. Vložte pod mikroskop bílou plochu (např. bílý papír). Mikroskop nezaostřujte a na

záložce Nasnímat nastavte požadovanou Kvalitu a Rozlišení snímků a Vyvážení bílé
barvy.

3. Přepněte se na záložku Korekce stínů a aktivujte volbu Zapnuto. V části Typ osvětlení
zvolte volbu Odražené. Poté v části Kalibrační maska stiskněte tlačítko Nasnímat
masku. Náhled masky se zobrazí v ovládacím panelu.

279

Ovládací panely snímacích zařízení



4. Vložte pod mikroskop preparát a mikroskop zaostřete.
5. V části Míra korekce nastavte posuvníkem požadovanou míru korekce. Správnost

nastavení zkontrolujte pořízením snímku. V případě potřeby míru korekce upravte
posuvníkem Míra korekce.

Po provedení tohoto nastavení bude na všechny nově pořízené snímky aplikována funkce
Korekce stínů až do vypnutí této funkce nebo ukončení ovládacího panelu.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit.

Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: po stisknutí tlačítka dojde k otevření dialogového okna pro
nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření okna Nastavení.

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace. Velikost písma časové značky odpovídá velikosti, s jakou

280

Ovládací panely snímacích zařízení



bude časová značka zobrazena při zvětšení snímku 100 % (1:1). V pravé horní části je
zobrazen indikátor pozice ve snímku, kam bude značka vložena.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.

Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.

Záložka Profily

Veškerá nastavení ovládacího panelu (s výjimkou nastavení funkceKorekce stínů) je možné
uložit do jednoho ze čtyř profilů a snadno je kdykoliv opětovně načíst.
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Profily: tlačítka v části Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové
okno pro uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho
z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení
všech prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily
nebudou touto akcí nijak ovlivněny.

Uložení nastavení do profilu

Pro uložení nastavení do profilu postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. Na záložce Profily stiskněte tlačítkoUložit do profilu. Otevře se následující dialogové
okno:

3. V části Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů,
do kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.
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4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka Ok.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu na záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení prvků ovládacího panelu.

8. Digitální fotoaparáty OLYMPUS® řady
CAMEDIA®a SP

Ovládací panel digitálního fotoaparátu OLYMPUS® slouží k zobrazení živého obrazu,
ovládání funkcí fotoaparátu a pořizování snímků z fotoaparátů OLYMPUS® řady
CAMEDIA®a SP.
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Ovládací prvky jsou rozmístěny do dvou záložek a panelu nástrojů v horní části.

Záložka Snímek

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení parametrů fotoaparátu, nastavení
expozice a pořizování snímků.

Nasnímat: vyfotografuje snímek a přenese jej do počítače. Můžete též použít
klávesovou zkratku [Ctrl + Enter].

Celá obrazovka: slouží k zobrazení živého obrazu na celou obrazovku. Při
takovém zobrazení můžete používat tlačítka Nasnímat, Obnovit živý obraz
a Původní velikost v horní části živého obrazu.

Kvalita: můžete vybrat z pěti stupňů kvality snímků (Super High Quality, High
Quality a Standard Quality 1 a 2 a TIFF). Režimy SHQ a HQ fotografují s plným
rozlišením fotoaparátu ve formátu JPEG s různým stupněm komprese. Režimy
SQ1 a SQ2 fotografují v nižších rozlišeních ve formátu JPEG. Režim TIFF
fotografuje s plným rozlišením fotoaparátu ve formátu TIFF. Při použití
fotoaparátů OLYMPUS® SP-350 a SP-500UZ není režim TIFF dostupný.

Citlivost: na výběr jsou tři stupně citlivosti snímacího prvku (100, 200, 400).
Tyto stupně odpovídají citlivosti klasických fotomateriálů ve stupnici ISO. Při
volbě Auto fotoaparát mění citlivost automaticky podle aktuálních světelných
podmínek.
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Vyvážení bílé barvy: tato volba slouží k nastavení vyvážení bílé barvy
pro různé druhy osvětlení. Můžete vybrat nastavení Auto,Denní světlo,
Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (od 3500K do 6700K), Stín, Západ
slunce a Zatažená obloha. Zvolené vyvážení bílé barvy se ihned projeví
na barevném vyvážení živého obrazu. Tímto způsobem můžete
optimální vyvážení bílé barvy zvolit interaktivně.

Režim blesku: na výběr jsou čtyři režimy blesku: automatický, vynucený
(fill-in), vypnutý a blesk pro redukci červených očí. Pokud fotografujete
z mikroskopu, blesk vypněte.

Režim ostření: tato nabídka obsahuje tři možnosti Automatické
ostření, Manuální ostření a režim Makro. Pokud zvolíte režim
manuálního ostření, můžete provést manuální zaostření jezdcem
v pravé části ovládacího panelu. Tímto způsobem můžete při
fotografování z mikroskopu vyřadit z činnosti automatické

ostření fotoaparátu - zvolte manuální režim a jezdec zaostření nastavte na nekonečno.

Varování

Vyřazení automatického ostření z činnosti je nezbytné pro získání správných
výsledků měření. Toho dosáhnete, zvolíte-li manuální režim ostření a jezdec
zaostření nastavíte na nekonečno.

Měření expozice: v této nabídce můžete vybrat ze dvou automatických
režimů měření expozice - Digitální ESP a Bodové. Volba Manuální
umožňuje nastavit vlastní parametry expozice pomocí jezdce Expoziční
čas a z rozbalovací nabídkyClona. Pokud vyberete volbu Priorita času,
nastavte jezdcem expoziční čas a odpovídající clona bude nastavena

automaticky. Při volbě Priorita clony nastavte požadovanou clonu a odpovídající expoziční
čas bude nastaven automaticky.
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Kompenzace expozice: tato funkce umožňuje zesvětlit nebo ztmavit
snímky při použití automatické expozice.

Zoom: posuvník zoomu slouží k ovládání změny ohniskové vzdálenosti
fotoaparátu. Při použití některých typů fotoaparátů budou vyznačeny
v pravé části rozsahu jezdce zoomu zarážky. Ty ukazují hodnotu, na kterou

je nutné jezdec nastavit při snímání z mikroskopu. Pro ostatní fotoaparáty nastavte Zoom
na maximální přiblížení.

Varování

Pro získání správných výsledků měření je nezbytné zachovat stále stejnou hodnotu
nastavení zoomu.

Expoziční čas a Clona: tyto volby umožňují nastavit ručně parametry expozice pokud
vyberete v nabídceMěření expozice některou z volebManuální, Priorita času nebo Priorita
clony.

Záložka Živý obraz

Tato záložka obsahuje ovládací prvky sloužící k nastavení živého obrazu. Jedná se o tyto
parametry: jas, kontrast, sytost, odstín, okraje. Tato nastavení nemají vliv na výsledný
snímek.

Pomocí posuvníků můžete nastavit vlastnosti živého obrazu. Doporučený postup:

1. Vyfotografujte snímek a zobrazte jej v Okně zobrazení.

2. Otevřete ovládací panel fotoaparátu a přepněte se na záložku Živý obraz. Ovládací
panel posuňte tak, abyste viděli zároveň živý obraz i hotový snímek.
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3. Pomocí posuvníků nastavte živý obraz tak, aby co nejvíce odpovídal hotovému snímku
zobrazenému pod ovládacím panelem.

Posuvník Okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu. Posuvník nastavte
tak, aby živý obraz vyplnil celé okno ovládacího panelu a černé okraje byly eliminovány.

Tlačítkem Výchozí obnovíte původní nastavení ovládacích prvků v záložce Živý obraz.

Profily

Profily slouží k snadnému nastavení funkcí fotoaparátu. Každý profil obsahuje nastavení
všech funkcí záložky Snímek. Profily Standardní, Mikroskop a Makro jsou nastaveny na
výchozí hodnoty a mohou být kdykoliv předefinovány. Profil Vlastní je připraven pro
uložení uživatelského profilu.

Standardní: přednastavený profil pro běžné fotografování. Nastaveno je rozlišení
SHQ, automatické režimy citlivosti, vyvážení bílé barvy, blesku, ostření, ESP
měření expozice a nulová korekce expozice.
Mikroskop: fotoaparát bude nastaven se všemi parametry důležitými pro
fotografování z mikroskopu: maximální zoom, vypnutý blesk, manuální režim
ostření, zaostření na nekonečno. (Ostatní parametry jsou stejné jako v profilu
Standardní).
Makro: profil pro snímání v režimu makro. Fotoaparát bude nastaven pro
makrofotografii s bodovým měřením expozice.
Vlastní: profil pro vytvoření vašeho osobního nastavení. Před provedením
osobního nastavení jsou parametry stejné jako u profilu Standardní.
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Poznámka

Při každé změně profilu bude automaticky vyfotografován zkušební snímek
potřebný pro správné nastavení fotoaparátu, který bude ihned smazán.

Ostatní funkce

Připojit: tlačítko pro připojení fotoaparátu. Tuto funkci využijete k opětovnému
připojení fotoaparátu po jeho odpojení, např. z důvodu jeho vypnutí.
Živý obraz: slouží k vypnutí a zapnutí živého obrazu na monitoru vašeho PC,
pokud máte nainstalováno zařízení pro snímání živého obrazu.
Obnovit: slouží pro obnovení živého obrazu (např. při jeho přesvícení).

Vymazat: vymaže celý obsah paměťové karty fotoaparátu.

Nastavení: otevírá okno s možnostmi předefinování profilů a manuálního
nastavení zařízení pro zobrazení živého obrazu.

Vytvoření vlastního profilu - úprava existujícího profilu

1. Pro vytvoření vlastního profilu nejprve nastavte požadované parametry fotoaparátu
ve spodní části ovládacího panelu v záložce Snímek.

2.
Poté stiskněte tlačítko . Otevře se dialogové okno pro nastavení profilů.
Stiskněte tlačítko profilu, do kterého chcete aktuální nastavení uložit. Vybraný profil
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bude tímto předefinován. Pokud se budete chtít vrátit k původnímu nastavení profilů
Standardní, Mikroskop a Makro, stiskněte tlačítko Obnovit.
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9. Analogové kamery a jiné zdroje videosignálu

Tento ovládací panel umožňuje pořizovat snímky z analogové kamery nebo jiného zdroje
analogového videosignálu (video endoskopického systému, ultrazvuku, videorekordéru,
DVD apod.).

Ovládací prvky jsou umístěny na pěti záložkách.

Záložka Snímání

Nasnímat: tlačítko slouží k zachycení aktuálního snímku z analogového vstupu
a jeho přenosu do počítače [Ctrl+Enter].
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Celá obrazovka: tlačítko slouží k zobrazení živého obrazu na celou
obrazovku [Ctrl+F]. Při takovém zobrazení můžete program ovládat pomocí
tlačítek Nasnímat a Návrat z režimu celé obrazovky v horní části živého
obrazovky.

Záložka Nastavení obrazu

Upravit: posuvníky Jas,Odstín,Kontrast a Sytost lze nastavit jmenované parametry obrazu.
Tyto změny se týkají jak živého obrazu, tak i výsledných snímků. Stisknutím tlačítka
Obnovit výchozí nastavení nastavíte původní hodnoty.

Ovládací prvky v částiOříznout okraje slouží k nastavení optimální velikosti živého obrazu.
Pomocí těchto prvků je možné ze živého obrazu oříznout nežádoucí oblasti např. tmavé
okraje.

Zobrazená oblast: tento indikátor zobrazuje aktuální rozměry živého
obrazu v pixelech.

Vybrat: po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém je možné
interaktivně zvolit okraje k oříznutí.

Obnovit výchozí rozměry živého obrazu: po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení
celého obrazu - ořezání okrajů bude zrušeno.

Restartovat živý obraz: toto tlačítko použijte v případě, že dojde k problémům
se zobrazením živého obrazu, např. po návratu z režimu spořiče obrazovky.

Nastavení okrajů k oříznutí

Po stisku tlačítka Vybrat se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete pomocí zeleného
obdélníku ve statickém obrazu zvolit tu část obrazu, která má být zachována. Zbylá část
(okraje) bude oříznuta. Okraje je také možné definovat vyplněním příslušných polí ve
spodní části okna. Po stisku tlačítka OK budou nastavení aplikována do živého obrazu.
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Záložka Nastavení zařízení

Vstup: zvolte vstup analogového signálu do počítače podle typu
konektoru právě používaného zařízení. Na výběr máte S-Video
a Kompozitní vstup (viz obrázek). S-Video vstup umožňuje obecně
přenos kvalitnějšího videosignálu.

Záložka Časová značka

Do snímků je možné automaticky vkládat datum a čas jejich pořízení - tzv. časovou značku.
Tato značka se po nasnímaní stane pevnou součástí snímku a není možné ji ze snímku
odstranit jinak než oříznutím.
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Časová značka: slouží k zapnutí či vypnutí funkce Časová značka.

Nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k otevření dialogového okna
pro nastavení parametrů časové značky.

Vložit: zaškrtnutím jednotlivých voleb je možné definovat, které součásti
časové značky budou do snímků vkládány.

Orientace: toto pole slouží jako indikátor nastavené orientace časové značky.
Po dvojkliku do tohoto pole dojde k otevření dialogového okna Nastavení
časové značky .

Náhled: v tomto poli je zobrazen náhled časové značky, tak jak bude vložena do snímku,
s výjimkou nastavení orientace.

Nastavení časové značky

Po stisku tlačítka Nastavení nebo dvojklikem do pole Orientace se otevře dialogové okno
pro nastavení časové značky.
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Formát: pomocí nabídek v této sekci je možné nastavit vzhled časové značky.

Pozice: tato volba umožňuje zvolit, do kterého rohu snímku má být časová značka vkládána.

Orientace: pomocí této volby je možné zvolit orientaci textu časové značky.

Záložka Profily

Profily slouží k uložení a opětovnému načtení parametrů ovládacího panelu.

Profily: tlačítka v části Profily slouží k načtení uložených profilů.

Uložit do profilu: po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové
okno pro uložení aktuálního nastavení ovládacího panelu do jednoho
z profilů.

Výchozí nastavení: po stisknutí tohoto tlačítka dojde k nastavení všech
prvků ovládacího panelu na výchozí hodnoty. Uložené profily nebudou
touto akcí nijak ovlivněny.
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Uložení nastavení do profilu

Pro uložení nastavení do profilu postupujte následovně:

1. Nastavte požadované parametry ovládacího panelu.

2. Na záložce Profily stiskněte tlačítkoUložit do profilu. Otevře se následující dialogové
okno:

3. V části Dostupné profily vyberte stisknutím příslušného tlačítka jeden z profilů, do
kterého chcete aktuální nastavení ovládacího panelu uložit.

4. Do pole Jméno profilu vepište nové jméno profilu.

5. Potvrďte stiskem tlačítka OK.

Načtení profilu

Načtení požadovaného profilu provedete stiskem příslušného tlačítka profilu na záložce
Profily. Dojde k automatickému přenastavení prvků ovládacího panelu.
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Moduly
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 obsahuje další funkce ve formě vestavěných
modulů. Další volitelné moduly je možné do programu přidávat.

1. Časovač - vestavěný modul pro časosběrné
snímání

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je standardně vybaven modulem Časovač,
který je určen pro automatické snímání fotografií v definovaném časovém intervalu, tzv.
časosběrné snímání. Modul aktivujte volbou Moduly → Časovač nebo kliknutím na ikonu

v Panelu nástrojů. Zobrazí se dialogové okno Časovač spolu s ovládacím panelem
aktivního snímacího zařízení. Okno Časovač obsahuje standardně záložku s názvem
Snímání. Pokud máte aktivováno ovládání počítačem řízeného osvětlovače (Úpravy →
Nastavení... → Hardware → Osvětlovače), bude okno Časovač obsahovat ještě druhou
záložku Osvětlení.

Po nastavení požadovaných parametrů popsaných v následujících kapitolách spusťte

snímání stisknutím tlačítka . Snímání lze kdykoliv ukončit stiskem tlačítka .
V dolní části okna Časovač jsou zobrazeny informace: Čas do dalšího snímku, Počet
vytvořených snímků a Počet zbývajících snímků.

Poznámka

Pokud modul Časovač z nějakého důvodu nebude stíhat snímání v definovaném
intervalu, bude údaj Čas do dalšího snímku zobrazen červeným písmem.
V takovémto případě bude vytvořen soubor záznamu o chybách, ve kterém budou
obsaženy informace o zpoždění případně vynechání dotčených snímků.

1.1. Záložka Snímání
Záložka Snímání obsahuje ovládací prvky pro nastavení parametrů časosběrného snímání.
Na výběr jsou dva režimy snímání:
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• Počet snímků
• Časový interval

Snímání v režimu Počet snímků

Po zvolení režimu Počet snímků nastavte v první části okna Časovač počet snímků, které
chcete nasnímat a v části Interval mezi snímky zvolte požadovaný časový interval
v hodinách, minutách a sekundách.

Snímání v režimu Časový interval

V částiČasový interval nastavte Začátek aKonec časového intervalu určeného pro snímání.
Začátek i konec intervalu je určen datem a časem. Datum začátku a konce je možné určit
vepsáním z klávesnice nebo výběrem z kalendáře, který je možné zobrazit stisknutím šipky
vpravo od zobrazeného data. Hodnoty času můžete vepsat z klávesnice nebo po označení
myší změnit pomocí šipek na pravé straně. Poté v části Interval mezi snímky zvolte
požadovaný interval.

Poznámka

Minimální interval pro snímání závisí na velikosti snímků a nastaveném
expozičním čase pro dané snímací zařízení. Pokud nastavíte interval kratší, než
je doba potřebná pro pořízení snímku a jeho přenos do počítače, budete na tuto
skutečnost upozorněni a interval snímání bude nastaven na minimální použitelnou
hodnotu.

Volba umístění pořízených snímků

Umístění pořízených snímků lze zvolit v části Uložit snímky. Na výběr jsou dvě možnosti:

• v hlavním okně programu - snímky budou po nasnímání zobrazeny v Hlavním okně
programuQuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 (tato volba je vhodná pro snímání menšího
počtu snímků).

• do složky: - tato volba je doporučena pro pořizování většího počtu snímků. Snímky
budou po pořízení automaticky ukládány do zvolené složky a nebudou zobrazeny
vHlavním okně programuQuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2. Pro výběr složky stiskněte
tlačítko a zvolte požadované umístění. Do poleNázev souborů: vepište název souborů
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snímané sekvence. Jednotlivé snímky budou automaticky rozlišeny pomocí pětimístného
čísla za zvoleným názvem.

Ve spodní části okna jsou podávány informace o průběhu časosběrného snímání. V části
s názvem Čas do dalšího snímání bude vždy zobrazen aktuální časový údaj zbývající do
dalšího snímku. Dále bude podána informace kolik snímků již bylo v dané sekvenci
nasnímáno - v poli s názvemPočet vytvořených snímků a kolik snímků zbývá - v poliPočet
zbývajících snímků.

1.2. Záložka Osvětlení
Jestliže máte aktivováno ovládaní počítačem řízeného osvětlovače (Úpravy→ Nastavení...
→Hardware→Osvětlovače), bude oknoČasovač obsahovat také záložkuOsvětlení. Tato
záložka umožňuje nastavit zhasínání světla mezi snímky, aby nedocházelo k dlouhodobému
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nežádoucímu působení osvětlení na vzorek. Světlo bude vždy rozsvíceno pouze po dobu
nutnou k pořízení snímku a poté zhasnuto. Pro zhasínání světla mezi pořízením jednotlivých
snímků zaškrtněte v části Ovládání během snímání volbu Zhasínat světlo mezi snímáním.

Volba Rozsvěcet světlo před snímáním nastavuje předstih pro rozsvícení světla před
pořízením snímku.

Pokud zaškrtnete volbu Po dokončení zhasnout světlo, bude po ukončení časosběrného
snímání světlo zhasnuto.

V části Ovládání osvětlovače nastavte požadovanou intenzitu osvětlení. Po zahájení
časosběrného snímání bude Aktuální intenzita osvětlení nastavena jako Intenzita nastavená
pro snímání. V průběhu časosběrného snímání je možné v době, kdy je světlo zhasnuto,
světlo rozsvítit (např. pro kontrolu probíhajícího experimentu) pomocí ovládacích prvků
přímo na osvětlovači nebo tlačítkem Zapnout v částiOvládání osvětlení. Provedené změny
neovlivní předchozí provedená nastavení pro snímání. Časosběrné snímání bude nadále
probíhat s intenzitou světla nastavenou v části Intenzita nastavená pro snímání.

Pokud chcete v průběhu časosběrného snímání změnit intenzitu osvětlení nastavenou pro
snímání, změňte hodnotu v části Intenzita nastavená pro snímání nebo v části Ovládání
osvětlení nastavte při zapnutém osvětlovači požadovanou intenzitu a stiskněte tlačítko
Použít aktuální v části Intenzita nastavená pro snímání.

Pro snadnější orientaci v průběhu časosběrného snímání jsou i na záložce Osvětlení
podávány informace o průběhu časosběrného snímání stejně jako na záložce Snímání.
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1.3. Doporučení pro časosběrné snímání
Pro dosažení optimálních výsledků časosběrného snímání doporučujeme následující:

• Pro snímání používejte manuální režim expozice.

• Vypněte spořič obrazovky systému Microsoft® Windows® a automatické aktualizace
přepněte do režimu manuální instalace.

• Používejte záložní zdroj UPS k počítači.

• Před zahájením snímání do složky se ujistěte, že máte pro složku oprávnění pro zápis
a že na cílovém disku je dostatek volného místa.
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• Jelikož u většiny osvětlovačů po zapnutí klesá až do doby teplotního ustálení intenzita
osvětlení, nechte před zahájením časosběrného snímání osvětlovač zahřát a teplotně
ustálit.

1.4. Časosběrné snímaní ze snímacích zařízení
ovládaných prostřednictvím rozhraní TWAIN

Modul Časovač umožňuje časosběrné snímání také ze snímacích zařízení ovládaných
prostřednictvím rozhraní TWAIN. Tyto ovládací panely jsou modulem Časovač ovládány
externě, z čehož plynou některá omezení.

Po zahájení časosběrného snímání (stiskem tlačítka Start) za použití ovládacího panelu
TWAIN bude zobrazeno informativní okno, které vás vyzve ke stisknutí tlačítka pro pořízení
snímku v ovládacím panelu snímacího zařízení. Po stisku odpovídajícího tlačítka bude
pořízen inicializační snímek (který nebude do časosběrné sekvence zahrnut), který modulu
Časovač umožní identifikovat pozici tlačítka pro nasnímaní v ovládacím panelu TWAIN.
Informativní okno po pořízení tohoto snímku automaticky zmizí a bude zahájeno časosběrné
snímání. Od této chvíle až do dokončení časosběrného snímání nebude možné s počítačem
pracovat. Pro zdárný průběh časosběrného snímání již myší nehýbejte ani neklikejte.

2. Tvorba videosekvencí - vestavěný modul
Modul Tvorba videosekvencí, který je standardní součástí programu QuickPHOTO
INDUSTRIAL 3.2, je určen pro vytváření video souborů z pořízených časosběrných
snímků. Například pokud pořídíte modulem Časovač sérii snímků pomalu se měnícího
preparátu, snadno pomocí modulu Tvorba videosekvencí vytvoříte video soubor, ve kterém
bude pohyb zobrazen ve zrychlené formě.

Postup vytváření videosekvence

Pro vytvoření videosekvence postupujte podle následujících kroků:

1. Pokud chcete vytvořit videosekvenci ze snímků, které jsou aktuálně otevřeny
v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2, označte je v Panelu náhledů.

2. Spusťte modul Tvorba videosekvencí z nabídky Moduly → Tvorba videosekvencí
nebo klikněte na ikonu vPanelu nástrojů. Otevře se průvodce Tvorba videosekvencí.
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3. Na záložce Zdroj snímků vyberte zdroj snímků, ze kterých má být vytvořen výsledný
video soubor. Na výběr máte tři možnosti:

• Zpracovat snímky vybrané v Panelu náhledů - tuto možnost zvolte, jestliže se
videosekvence bude tvořit z menšího počtu snímků, které jsou otevřeny v Hlavním
okně programuQuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2. Zpracovány budou snímky, které
byly v době spuštění modulu Tvorba videosekvencí označeny v Panelu náhledů.

• Vybrat uložené soubory ke zpracování (do 2000 snímků) - tuto možnost zvolte,
pokud jsou snímky uloženy ve složce. Po stisknutí tlačítkaDalší se otevře dialogové
okno pro výběr souborů. Vyberte všechny soubory, ze kterých chcete vytvořit video
soubor. Maximální počet souborů je ovlivněn délkou jejich názvů a může dosáhnout
maximální hodnoty 2000. V případě dlouhých názvů souborů může být tento počet
menší.

• Vybrat celou složku ke zpracování - tuto možnost zvolíte, když jsou snímky ke
zpracování uloženy v jedné složce, která neobsahuje žádné další nežádoucí snímky.
Zpracovány budou všechny snímky z uvedené složky, proto dejte pozor, aby mezi
snímky ke zpracování nebyly zapomenuty jiné snímky. Tato volba umožňuje
zpracování téměř libovolného množství snímků.

Stiskněte tlačítko Další.

4. Další stránka průvodce Vlastnosti videa umožní nastavit parametry nového video
souboru. Na výběr jsou dvě možnosti ovlivňující rychlost zaznamenaného děje:

303

Moduly



• Interval mezi snímky - tato volba umožňuje nastavit časovou prodlevu mezi snímky.
Tato možnost je užitečná například, pokud chcete mít kontrolu nad rychlostí
promítaného děje oproti realitě.

• Počet snímků za sekundu - tato volba umožní vytvořit video soubor tak, aby měl
požadovanou délku nebo plynulost. Pro vytvoření plynulého video souboru je
doporučena hodnota 25 snímků ze sekundu (FPS).

Podle zadaných parametrů bude vypočítána Délka videa.

V části Rozlišení videa můžete zvolit rozměry výsledného video souboru v pixelech.
Čím větší zvolíte rozměry, tím větší bude výsledný video soubor.

Ve spodní části okna s názvem Časová značka můžete nastavit vložení časové značky
do video souboru - do každého snímku video souboru bude vložena informace o tom,
kdy byl snímek pořízen. Ve video souboru se toto nastavení projeví tak, že v něm
poběží čas. Vložit je možné Datum a Čas. Vzhled časové značky můžete nastavit po
kliknutí na odkaz Nastavení časové značky.

V okně Nastavení časové značky v části Formát zvolte požadovaná nastavení týkající
se zobrazovaného textu časové značky. Lze zvolit Typ písma, Barvu písma a Velikost
časové značky. Dále je možné nastavit parametryBarva pozadí a Formát data.V části
Pozice zvolte umístění časové značky ve výsledné videosekvenci. Dále je možné
nastavit Orientaci časové značky. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.
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5. Zahájení tvorby videosekvence proveďte stiskem tlačítka Start. Zobrazí se dialog pro
uložení souboru s příponou .avi. Zvolte požadované umístění a zadejte název souboru.
Stiskem tlačítka Uložit spustíte vlastní tvorbu videosekvence.

6. Průběh vytváření videosekvence je možné sledovat na stránceVytváření videosekvence.
Volbou Priorita skládání je možné zvolit, jak bude počítač vytvářením videosekvence
vytížen. Pokud chcete během vytváření videosekvence pracovat s jinými programy
můžete zvolit možnost Nízká. Tvorbu videosekvence lze tlačítkem Pozastavit a nebo
opět spustit tlačítkem Pokračovat.

305

Moduly



3. Deep Focus (volitelný modul)
Modul Deep Focus je určený k vytváření plně ostrých snímků. Hloubka ostrosti výsledných
snímků je mnohem větší, než je hloubka ostrosti optických mikroskopů nebo makro
objektivů. Modul je možné využít při práci se stereomikroskopy i ostatními typy mikroskopů
(v procházejícím i odraženém světle) a pro makro snímky.

Plně ostrý snímek je modulem QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 složen z řady dílčích
snímků - tzv. „řezů“ se standardní hloubkou ostrosti a různou rovinou zaostření. Řezy
určené ke složení je možné pořídit manuálně nebo automaticky s využitím motorového
stativu nebo přídavné ostřicí jednotky k mikroskopu. Z každého řezu jsou modulem použity
pouze jeho ostré části. Z těchto ostrých částí je automaticky složen výsledný plně ostrý
snímek.

Tento modul je možné kombinovat s volitelným modulem HDR.
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4. HDR (volitelný modul)
Modul HDR je určen pro vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem, tzv. HDR
(High Dynamic Range) snímků ze sérií snímků s různou expozicí. Lze jej použít pro
vytváření HDR snímků statických vzorků nasnímaných s použitím mikroskopu, pro
makrosnímky i standardní fotografii. Tento modul je možné kombinovat s volitelnými
moduly Deep Focus a Image Stitching.

5. Image Stitching (volitelný modul)
Modul Image Stitching je přídavný softwarový modul určený k sešívání zorných polí
z mikroskopu. Tento modul je možné kombinovat s volitelným modulem HDR.
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6. Figure Maker (volitelný modul)
Figure Maker je přídavný modul, který umožňuje během několika minut velmi snadno
vytvářet složené „koláže“ do publikací ze snímků z mikroskopu nebo makro snímků.
Uživatel má plnou kontrolu nad rozložením snímků i nad rozměry a rozlišením (DPI)
výsledné koláže. Do všech dílčích snímků mohou být jedním kliknutím vložena kalibrovaná
měřítka a popisky. Měřítka a popisky pak mají jednotnou velikost, vzhled, odsazení atd.

7. RECORD IT (volitelný modul)
Modul RECORD IT je přídavný modul, který umožňuje v reálném čase nahrávat digitální
video z digitálních a analogových kamer a dalších zařízení. Pomocí modulu RECORD IT
můžete snadno zaznamenat např. průběh mikroskopického experimentu, růst buněčných
kolonií apod.

8. FLUO+ (volitelný modul)
Modul FLUO+ je určen pro skládání snímků pořízených pomocí fluorescenčního
mikroskopu. Až osm snímků pořízených s použitím různých fluorescenčních filtrů může
být složeno do jednoho výsledného obrazu.
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Zakoupení volitelných modulů nebo
upgrade

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 může být rozšířen o přídavné moduly (Deep
Focus, RECORD IT, HDR, Image Stitching, Figure Maker, FLUO+) nebo upgradován na
vyšší verzi. Důležitým krokem k získání nového modulu nebo upgradu pro vaši verzi
programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je odeslání identifikačního čísla vašeho
hardwarového klíče emailem nebo jeho sdělení vašemu dodavateli jiným způsobem v rámci
vaší objednávky modulu nebo upgradu.

Postup odeslání čísla hardwarového klíče emailem přímo výrobci softwaru:

1. V nabídce Nápověda aktivujte volbu Odeslání čísla klíče...

2. V otevřeném okně bude zobrazeno identifikační číslo vašeho hardwarového klíče
a adresa support@promicra.com

Pokud používáte některý poštovní program (např. Microsoft® Outlook®, Pošta pro
Windows®, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes apod.), stiskněte tlačítko Odeslat. Bude
automaticky otevřen nový email s číslem vašeho hardwarového klíče. Doplňte kontaktní
údaje a název vámi zvoleného produktu a email odešlete.

Pokud žádný poštovní program nepoužíváte, vytvořte email obvyklým způsobem (např.:
pomocí svého internetového prohlížeče), zkopírujte do něj číslo vašeho klíče, uveďte
potřebné údaje a odešlete na adresu support@promicra.com.
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Seznam klávesových zkratek
Klávesové zkratky používané v hlavním okně programu QuickPHOTO INDUSTRIAL
3.2:

AkceKlávesová zkratka
Otevřít... snímky z dostupných diskových jednotekCtrl+O
Uložit snímky označené v Panelu náhledůCtrl+S
Uložit jako... - uloží snímky označené v Panelu náhledů do
zvoleného umístění

Shift+Ctrl+S

Uložit vše - uloží všechny otevřené snímkyCtrl+Alt+S
Uložit vše jako... - uloží všechny otevřené snímky do
zvoleného umístění

Shift+Ctrl+Alt+S

Exportovat naměřené hodnoty z označených snímků...Ctrl+M
Exportovat naměřené hodnoty ze všech snímků...Ctrl+Alt+M
Zavřít označené snímkyCtrl+W
Zavřít všechny snímkyCtrl+Alt+W
Tisk...Ctrl+P
Změnit rozměry snímku...Ctrl+R
ZpětCtrl+Z
ZnovuCtrl+Y
KopírovatCtrl+C
VložitCtrl+V
Složit nový snímek z rozložení zobrazených snímků...Ctrl+L
Smazat označené objektyDel
Sloučit objekty se snímkem (sloučit vrstvy)Ctrl+E
Informace o snímku...Ctrl+I
Vyvážení bílé se zadáním boduCtrl+T
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AkceKlávesová zkratka
Nápověda...F1
Otevřít ovládací panel snímacího zařízení...F4
Nastavení... programuF11
Zobrazit/skrýt tabulku naměřených hodnotF12
Spustit režim prezentaceAlt+S
Zobrazit na celou obrazovkuCtrl+F
Správce kalibrací...Ctrl+Alt+C
Konec programuAlt+X
Označit všechny náhledy v Panelu náhledůCtrl+A
Označení nesouvislého výběru náhledů v Panelu náhledůCtrl+označení myší
Označení více vložených objektů nebo souvislého výběru
náhledů v Panelu náhledů

Shift+označení myší

Vložení vodorovné nebo svislé čáry nebo čáry pod úhlem 45
stupňů. Při použití nástrojů Měření obdélníku nebo Kreslení
obdélníku bude vložen čtverec.

Shift během vkládání
objektu

Zobrazení předchozího snímku v režimu prezentacePage UP
Zobrazení následujícího snímku v režimu prezentacePage Down
Opětovné spuštění režimu prezentaceMezerník
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Klávesové zkratky používané v ovládacích panelech snímacích zařízení:

AkceKlávesová zkratka
Pořízení snímkuCtrl+Enter
Zobrazit na celou obrazovkuCtrl+F
Prodloužení expozičního času při použití manuálního režimu
expozice

[+] na num. klávesnici

Prodloužení expozičního času při použití manuálního režimu
expozice

Page Up

Zkrácení expozičního času při použití manuálního režimu
expozice

[-] na num. klávesnici

Zkrácení expozičního času při použití manuálního režimu
expozice

Page Down
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Řešení potíží - FAQ
Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) naleznete na stránce www.promicra.cz, případně
kontaktujte naše oddělení technické podpory: support@promicra.cz
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Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky

• Jednojádrový procesor 2,4 GHz nebo vícejádrový procesor
• 1 GB RAM
• 2x USB 2.0/3.0 port

Podporované operační systémy

• Microsoft® Windows® XP(SP3)/Vista/7/8.1/10

Minimální rozlišení monitoru:

• 1024 x 768 pixelů

Podporovaná snímací zařízení:

Seznam aktuálně podporovaných zařízení najdete na stránkách www.promicra.cz.

Microsoft®, Windows®, Excel® a Outlook® jsou registrované známky společnosti Microsoft
Corp.

OLYMPUS® a CAMEDIA® jsou registrované známky společnosti OLYMPUS Corp.

uEye® je registrovaná známka společnosti IDS Imaging Development Systems Inc.

Lumenera® je registrovaná známka společnosti Lumenera Corp.

Canon® je registrovaná známka společnosti Canon Corp.

QuickPHOTO® je registrovaná ochranná známka společnosti PROMICRA, s.r.o.
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