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úvodník
Vážení čtenáři,

první čtvrtletí letošního roku bylo bohaté na významné události. Ve volbách jsme si zvolili
staronového prezidenta, u kterého už jen můžeme doufat, že si vezme z těsného vítězství
ponaučení a svůj politický styl tomu přizpůsobí. A také, že bude svou pozornost více věnovat
směrem na Západ, kam jednoznačně patříme, i když se tam pravděpodobně nesetká s tak
‘přátelským‘ přijetím jako u Putina v Kremlu. Přece jen těch hlav států je v Evropské unii 28
a tudíž se tam našemu prezidentovi asi nedostane takové výjimečné pozornosti jako v Rusku.

Ale pojďme raději ke sportu. Na zimní olympiádě v Jižní Koreji předvedli naši sportovci
skvělý výkon, když si domů přivezli celkem 7 medailí, z toho 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.
Ester Ledecká, o níž zahraniční novináři psali jako o dívce, která ‘se zjevila odnikud‘, získala
na hrách hned dvě zlaté medaile. Tu první zcela nečekaně na superobřím slalomu, kde byla
o setinu sekundy rychlejší než její soupeřka z Rakouska. Druhou medaili v paralelním slalomu
na snowboardingu. Jako první žena v historii vyhrála v obou disciplínách. Snowboardcros-
sařka Eva Samková sice druhé olympijské zlato nezískala, ale dokázala dojet do cíle v me-
dailové pozici z původního posledního místa a to si určitě zaslouží obdiv.

Zato severokorejští sportovci u svých jižních sousedů vůbec neexcelovali. Domů si pro
svou ‘stranu a lid‘ neodvezli žádnou medaili. Raději nechci domýšlet, jak s těmito sportovci
komunistická strana po návratu domů naloží. Zato jejich ‘armáda krásy’, jak často světová
média nazývala nádherné roztleskávačky v červeném stejnokroji ze Severní Koreje, udělala
propagandě tomuto nejkrutějšímu komunistickému režimu na světě dobré PR. Kdo ví, kolik
by jich bylo ochotno utéct, kdyby je jejich ‘ochránci’ z řad komunistické státní bezpečnosti
tak pečlivě nestřežili a po každé sportovní disciplíně, které se Severokorejci účastnili, je ne-
odvezli do přístavu na svůj trajekt Mangjongpong 92. Tato loď má kapacitu 350 lůžek a ně-
které země Severní Koreu také podezírají, že na ní pašuje součástky pro jaderné zbraně a
raketové systémy. Kromě ubytování v takovémto ‘hotelu snů’ měla tato rudá pevnost v ji-
hokorejském přístavu zajistit, že do svobodného jihu neemigruje žádný ‘zrádce’ ze severní
části rozdělené země. 

Lidé v té svobodnější části světa, daleko za oceánem, měli svůj zrak zase upřený k nebi,
ale ne ze strachu z Kimových raket. Všichni sledovali start testovací rakety Falcon Heavy z
Mysu Canaveral na Floridě. Ten byl zlomovým bodem pro lety soukromých společností
dále do vesmíru. Odpojení jejích dvou pomocných raket po 154 vteřinách od startu ve
výšce 60 km a jejich hladké přistání na předem určená místa bylo impozantní. Majitel spo-
lečnosti SpaceX Elon Musk tuto raketu vystřelil v rámci testování nového typu raket s mož-
ným doletem až na Mars. A co si zaslouží uznání je to, že testování financuje úplně sám
bez státní podpory. Využil tohoto testu aspoň k pořádné světové mediální propagaci své
automobilky Tesla, když jako cargo vystřelil do kosmu svůj sportovní vůz Tesla. Více o tomto
letu a Elonu Muskovi samotném se můžete dočíst na straně 66.

SpaceX má vůbec prezentaci svých služeb na svém webu v podobně jednoduchém
stylu, jako byste si od Elona chtěli objednat auto. S tím rozdílem, že takovou banalitu jako
zakoupení auta tam nenabízí. Místo toho vám dá na výběr vynesení vašeho nákladu na
nízký orbit naší planety (LEO), na geostacionární stanici (GTO) nebo dokonce na Mars. Sa-
mozřejmě tam nechybí detailní ceník těchto zatím velmi neobvyklých služeb. V případě
menší rakety Falcon 9 se musíte vejít do 22,8 tun nákladu na LEO nebo 8,3 tuny na GTO.
Na Mars můžete v této raketě poslat jen 4 tuny materiálu, což není zrovna moc za 62 milionů
dolarů, které tato přeprava stojí. Proto Musk otestoval silnější raketu Falcon Heavy, se kte-
rou může na Mars za cenu 90 milionů dolarů dopravit čtyřikrát více materiálu a zásob.

Ve svém ceníku dokonce pamatuje i na množstevní slevy pro klienty, kteří si třeba jeho
společnost najmou pro dopravu svého nákladu do kosmu častěji. Jeho obchodní strategie
množstevních slev je inspirací také pro naši redakci Volty.cz, týkající se našich inzerentů.
Nebojte se na množstevní slevy vaší prezentace ve Voltech zeptat i vy, třeba na e-mailové
adrese inzerce@volty.cz.  J

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu systému
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Zhruba 80 kilometrů severně od Londýna se nachází  Bletchley Park, 
který hrál zcela zásadní roli v druhé světové válce. Zde se prolamovaly ty
nejsložitější kódované zprávy a zde se také zrodil nápad Alana Turinga 
sestrojit první počítač, pomocí kterého dokázal s jeho týmem prolomit
známý německý šifrovací stroj – Enigma.  Je to místo dobře ukryté v koru-
nách stromů tak, aby nebylo zpozorováno nepřátelskými letadly.

Zde byla prolomena Enigma
Ve vrcholícím válečném období v tom -

 to tajném zařízení pracovalo zhruba
10 tisíc lidí. Jejich práce byla různo-

rodá od pozorování, dešifrování, analýzy dat
až po výzvědnou činnost, kterou pro váděli
skrze rádiové signály nepřítele... a to vše bylo
zahaleno tím nejvyšším stupněm utajení. 

Bletchley Park spolupracoval s ostatními
zpravodajskými službami ve Francii, Polsku
a Spojených Státech. Technika a postupy,
které se zde vyvinuly, hrály zásadní roli také
v době studené války.

Založení Bletchley Parku
Před 80 lety, v roce 1938, koupila britská

vláda poklidnou venkovskou usedlost Bletch -
ley Park, aby tam o rok později umístila ško-
lu pro dešifrování (GC&CS – Government
Code and Cypher School), z níž se později
stala nejtajnější dešifrovací základna. Vláda
očekávala, že v případě války bude Londýn
bombardován. Za několik měsíců, když byla
válka na obzoru, nechala zde vystavět první
haly a budovat komunikační kanály.

Prolomení Enigmy
Šifrovací stroj Enigma, vynalezený v roce

1919 holandským vynálezcem Hugem Ko-
chem (1870-1928), vypadal jako psací stroj a
původně byl vyvinut pro obchodní účely ze-
jména v bankovnictví. Enigma používala ro-
tory k zakódování zpráv do nesrozumi-
telného šifrového textu. Německá armáda
přizpůsobila tuto dřívější komerční verzi a
věřila, že kódování je díky několika miliar-
dám mož ných kombinací zcela neprolomi-
telné. Ještě před druhou světovou válkou se
snažilo několik zemí Enigmu prolomit. V
červenci 1939, kdy už Poláci věděli, že budou
brzy napadeni, rozhodli se podělit se s Brity
o práci polských matematiků, kteří spolu s
vědci z Francie na prolomení Enigmy už pra-
covali. V tomto období už měnili Němci na-
stavení Enigmy každý den.

Ukořistit Enigmu z německé ponorky se
podařilo kapitánu Baker-Cresswellovi z lodi
HMS Bulldog dne 9. květ na 1941.

Alan Turing již od samého počátku tvrdil,
že takto složitý šifrovací stroj může prolomit
jen jiný stroj a tak spolu s Gordonem Welch-
manem postavili protivníka Enigmy
„Bombe Machine”.  Inspirovali se polskou
„Bombou” – dřívějším strojem polského ši-
frovacího úřadu.
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Standardní trojrotorová Enigma
byla schopna nastavit přibližně
159.000.000.000.000.000.000
možných kombinací. Další verze
byly vyvinuty během války,
mnoho z nich se 4 rotory,
včetně německého Naval M4.
Každý rotor mohl být nastaven
ve 26 různých pozicích.
Nastavení se měnila 
každý den a byla jiná 
pro námořnictvo,
armádu, vzdušné 
síly a tajnou službu.

Každodenní doprava deseti tisíc pracov-
níků do Bletchley Parku byla po logistické
stránce náročná. Někteří byli ubytováni až
ve 40 km vzdáleném Bedfordu. Plakáty
nabádaly ženy v domácnosti, aby neces-
tovaly hromadnou dopravou po 4 hodině
odpolední a nechaly autobusy, tramvaje
a vlaky volné pro armádní pracovníky.

alan Mathison Turing (1912 – 1954) byl anglický počítačový vědec,
matematik, logik, kryptoanalytik, filozof a teoretický biolog. Turing
měl velký vliv na vývoj teoretické informatiky a poskytoval formali-
zaci konceptů algoritmu a výpočtu s Turingovým strojem, který lze
považovat za model univerzálního počítače. Turing je široce považo-
ván za otce teoretické informatiky a umělé inteligence. Během druhé
světové války Turing pracoval pro britskou armádu v Bletchley Parku.
Turing hrál klíčovou roli při prolomení zachycených kódovaných
zpráv, které umožnily spojencům porazit nacisty v mnoha význam-
ných situacích, včetně bitvy o atlantik, a tím pomohly vyhrát válku.

Velitelská kancelář byla umístěna přímo 
v původní usedlosti Bletchley Parku.
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Mapa 
Bletchley
Parku

Lorenz byl ještě složitější
Ještě komplexnější šifrovací stroj než zná -

má Enigma, byl Lorenz. Byl používán přímo
Adolfem Hitlerem při komunikaci s nejvyš-
ším velením a polními maršály. Lorenz byl
daleko větší a těžší než Enigma a měl dvanáct
rotorů. Britští matematici jej nazývali tuňá-
kem a kódovaným zprávám říkali ryby. Pro-
lomení Lorenze bylo, stejně jako v případě
Enigmy, na základě určení počáteční polohy
koleček.

Lorenz používal mezinárodní dálnopisný
kód, ve kterém každé písmeno abecedy bylo
reprezentováno sérií pěti elektrických im-
pulsů. Další písmena byla generována koly a
přidána do původního textu. Pět z dvanácti
koleček mělo pravidelný vzor pohybu a dvě
kola diktovala pohyb ostatních pěti. Šifra

byla založena na Vernamově principu, tedy
sčítání otevřeného textu s pseudonáhodnyḿ
klíčem. Šifrovaná zpráva byla vysílána rádi-
ovým vysílačem, který ji přenášel do vzdá-
lené přijímací stanice vybavené šifrovacím
strojem Lorenz. Oba stroje – jak vysílající šif-
rovanou zprávu, tak přijímající tuto zprávu –
musely být nastaveny přesně stejně.

Němci začali používat Lorenze, vyrábě-
ného společností C. Lorenz AG, ve druhé
polovině roku 1940. Britští kryptoanalytici
tento systém rozluštili již během jeho zku-
šebního provozu. Díky chybě německého ra-
disty získali necely ́ch 4000 znaků pseudo -
náhodného klíče, z něhož pak odvodili kon-
strukci šifrovacího stroje.

Šifrovací stroj Lorenz SZ je ve všech ver-
zích přídavným modulem bezdrátového dál-
nopisu (písmena SZ jsou zkratkou německého
slova Schlüsselzusatzgerät, šifrovací přídavné
zařízení).

Dálnopis je telekomunikační zařízení,
velmi rozšířené po většinu 20. století, které
vzhledem i konstrukcí připomíná elektrome-
chanicky ́ psací stroj. Umožňuje elektronicky
přenášet psaný text bezdrátově nebo po lince
a tisknout zprávy vysílané jiny ́mi dálnopisy.

w



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2018

9



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2018

10

Další kódy a šifry
Kryptoanalytici v Bletchley Parku ale ne-

prolomili jen Enigmu a Lorenze. Dokázali
prolomit spoustu jiných šifer používaných
nepřátelskými vojsky během války.

Například švédský stroj  Hagelin C38, 
uvedený na trh v roce 1938, byl používán
italským námořnictvem, americkou armá-
dou a britským námořnictvem. Díky prolo-
mení italské šifry věděli Angličané o kon-
vojích s německými vojáky a se zásobami
mířících do severní Afriky.

Značné úsilí bylo vynaloženo také na pro-
lomení japonského kódu. Během druhé svě-
tové války bylo použito 55 různých systémů.
Nejvíce z nich bylo numerických, ale některé
zprávy menší důležitosti byly šifrovány na
základě písmen.

Poslední Hitlerův rozkaz
Poslední Hitlerův rozkaz, který brit ští

specialisté vyluštili, byl z 15. dubna 1945:
„Bolševiky znovu stihne osud Asiatů. O hlavní
město říše si zlomí vaz. Berlín zůstane ně-
mecký, Vídeň bude znovu německá a Evropa
nikdy nebude ruská.“ Spojenečtí velitelé, kteří
tento telegram četli, si nejspíš mysleli, že
vůdce Třetí říše není při smyslech. Nikdo
však netušil, že Hitler je zlomený člověk,
který nemá ponětí o vnějším světě. 

Němci po celou dobu nezjistili, že nepřítel
čte jejich tajnou korespondenci.

Turing se vrátil na Oxford
Po válce všichni odborníci z Bletchley

Parku odešli. Ve světě tajných služeb zůstal
málokdo. Alan Turing se vrátil na Oxford-
skou univerzitu, později pracoval v americ-
kém Princetonu a nakonec v Manchesteru.
Byl teoretik, nikoli přímo konstruktér. Vy-
myslel teorii umělé inteligence, z níž vychá-
zeli autoři prvních počítacích strojů. Byl
homosexuál a tato sexuální orientace se po-
važovala v Británii za trestný čin. V roce
1952 ho policie zatkla, a aby se vyhnul vě-
zení, souhlasil s hormonální léčbou. Hodně
tím trpěl. Nakonec si vzal 7. června 1954 ve
Wimslow jablko namočené v cyankáli – bylo
mu 42 let. V září 2009 se premiér Gordon
Brown Turingovi a jeho rodině omluvil za
příkoří, jemuž byl kvůli sexuální orientaci
vystaven. „Není přehnané říci, že bez jeho mi-
mořádného úsilí mohly dopadnout dějiny
druhé světové války velice odlišně.“ –r–

Legendární šifrovací stroj Enigma se na ‘blešáku’ prodal za pouhých 100 eur

Ve druhé polovině loňského roku prolétla médii zpráva
o muži z Rumunska, který našel ve svém domě na

půdě legendární německý šifrovací stroj Enigma. Vzhle-
dem k tomu, že si myslel, že jde o nějaký omšelý psací
stroj, rozhodl se jej prodat na bleším trhu za 100 eur.

Prodávající si spolu s kupujícím mnuli ruce nad skvě-
lým obchodem, ten kupující si je ale zřejmě mnul pod-
statně déle. Byl to totiž jeden nejmenovaný rumunský
profesor vyučující kryptografii. Ten při procházení blešího
trhu nevěřil vlastním očím, když před sebou viděl stroj,
který dlouhou dobu dělal vrásky na čele těm největším
odborníkům na kryptografii v anglickém Bletchley Parku.

Tento vzácný exemplář, který Rumun doma objevil,
pochází z roku 1941 a prodejce neměl zřejmě ani tušení
o tom, že se nejedná o pouhý psací stroj. Odborník na ši-
frování požadovanou sumu zaplatil bez mrknutí a přístroj
si ihned odnesl domů. 

Obratem jej pak dal do dražby v bukurešťském aukč-
ním domě Artmark. Vyvolávací cena této vzácnosti začí-

nala v přepočtu na zhruba čtvrt milionu korun. Konečná
cena ale nakonec překonala milion korun.

„Sběratel ho koupil na bleším trhu jako psací
stroj. Je to profesor kryptografie, který se Enig-
mou zabýval celý život, takže velmi dobře věděl,
co kupuje a dost možná to byl obchod jeho ži-
vota,“ řekl agentuře Reuters představitel aukční síně
Cristian Gavrila.

Šifrovací stroje Enigma používali nacističtí důstojníci
ke kódování zpráv. Britským analytikům pod vedením
matematika Alana Turinga se ale povedlo šifru rozluštit,
což podle některých odhadů zkrátilo válku o dva roky. Po
roce 1945 se Britům ještě několik let dařilo tajit, že kód
prolomili. Jelikož Enigmu nebo její modifikace používala
k šifrování řada zemí, poskytovalo jim to při špionáži
značnou výhodu.

Rumunsko během druhé světové války bojovalo po
boku nacistického Německa, na stranu Spojenců přešlo

až v roce 1944. Podle historiků proto v zemi mohou být
další desítky šifrovacích strojů Enigma.

Konečná cena u tohoto případu však daleko zaostává
za rekordní částkou, za kterou se v červnu loňského roku
prodal stejný přístroj na dražbě známého aukčního domu
Christie's v New Yorku. Kódovací stroj se čtyřmi šifrovacími
rotory z roku 1944 se prodal za 547 tisíc dolarů (to je
zhruba 11 milionů korun). –r–

Na rumunském blešáku
najdete cokoliv.

Přínosy Bletchley Parku
pro vývoj 2. světové války
• lokalizace polohy německých

ponorek v bitvách v Atlantském
oceánu

• poskytování včasného varování
německých vzdušných útoků na
města v Británii

• poskytování zpravodajských
služeb k vojenským operacím
ve Středomoří a v severní Africe

• přispění k úspěchu operace
Overlord v prolomení zpráv ně-
meckého nejvyššího velení, ko-
munikace armády a tajné
služby, stejně jako japonských
diplomatických zpráv

• pomoc při identifikování nových
zbraní včetně německého V1 
a V2, výzkum v oblasti proudo-
vých letadel a atomových zbraní

• poskytnutí analýzy vlivu války
na německou ekonomiku

• prolomení japonských kódů 
a poskytnutí zpravodajských
služeb, které pomohly zajistit
úspěšný výsledek války v Pacifiku
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Spolehlivé utěs-
nění je přitom
velmi jednoduché.

Prvním krokem je správné připravení otvoru
ve stěně. V případě, že stěna není opatřena
vnější hydroizolací, nejvhodnějším způso-
bem je zabetonování nebo dobetonování
speciální pažnice HRD-FU. Tyto pažnice
jsou vyrobeny ze silnostěnné umělé hmoty,
aby nedošlo k jejich deformaci. Jsou opa-

třeny po celé délce ce-
mentovým povrchem, který

zajišťuje jejich dokonalé spojení s okol-
ním betonem.

Dalším krokem je výběr a instalace vhod-
ného těsnění. Těsnění HRD se montují do
výše zmiňovaných pažnic nebo přímo do já-
drových vrtů. Skládají se z prstence vyrobe-
ného z odolné gumy EPDM a nerezových
přítlačných plátů. Pomocí závitů se přítlačné

pláty stahují k sobě a vytlačují
gumu jak do pažnice, tak na procháze-

jící kabely, čímž zajistí spolehlivé utěsnění
celého vstupu. Tento jednoduchý a funkční
systém Vám, při včasném řešení, může ušet-
řit nejen dodatečné náklady na opravy, ale
také spoustu zbytečných starostí.

Více informací      naleznete na webových
stránkách www.bettra.cz. Rádi Vám pora-
díme a pomůžeme s výběrem nejvhodněj-
šího řešení dle Vašich požadavků.

Mgr. Jiří Spurný – Bettra, s.r.o.

Zabraňte vodě
zničit váš majetek!
V dnešním světě je jen velmi málo budov, které by nebyly napojeny na elek-
trickou energii. Do budovy vstupuje větší či menší počet silových kabelů, ale
také například kabely sdělovací a mnoho dalších druhů. V případě, že tyto
kabely vstupují do budov pod povrchem, je třeba zajistit jejich spo-
lehlivé utěsnění proti vodě. Proč? Protože prostup kabelů
skrze stěnu do budovy je velmi slabým místem, kterým se
do budovy může dostat v lepším případě vlhkost, v hor-
ším případě může dojít k zatopení suterénních prostor.
Škody, které vznikají při znečištění a poškození, napří-
klad uložených technologií, poté několikanásobně pře-
vyšují původní investici do utěsnění prostupu.

V Háji 1092/15
170 00 Praha 7

Tel.: 220 874 790
Mob.: 604 101 655
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Letošní olympijské
hry se odehrály v
zemi, která znovu

vznikla před 65 lety, po
podepsaném příměří
mezi její severní a jižní
částí. Dnes je Jižní Korea
známá především jako
asijský technologický hub
a doma jsou zde giganti
jako Samsung, LG Elect-
ronics nebo Hyundai.
Stovky tisíc lidí, kteří tuto
olympiádu navštívili,
měli možnost také vidět
dech beroucí technologie,
které tyto hry provázely.

Tady je jejich shrnutí:
Bezpilotní drony vybavené kamerami s

vysokým rozlišením a termálními kamerami
udržují přehled o svém okolí a pomáhají za-
jistit bezpečnost a ochranu. Kromě toho se
při zahajovacích ceremoniálech objevila svě-
telná přehlídka vytvořená drony od společ-
nosti Intel, která připomínala více než 1 200
přesně se pohybujících hvězdiček na noční
obloze vytvářejících různé obrazce.

Roboti velikosti pračky od LG Electronics
čistí podlahy na letištích a robotičtí průvodci
odpovídají na otázky v mnoha jazycích.
Pokud robot nemá příslušný jazyk k dispo-
zici, mohou zahraniční návštěvníci komuni-
kovat pomocí GenieTalku, což byl oficiální
tlumočník olympiády. Jeho režim konverzace
nabízí překlady v reálném čase z nejběžněj-
ších světových jazyků do korejštiny. Roboty
jsme mohli také vidět přímo v soutěžní dis-
ciplíně sjezdového lyžování. Byla to vůbec
první takováto soutěž humanoidních robotů
pod názvem "Ski Robot Challenge", pořá-
daná jihokorejským ministerstvem obchodu,
průmyslu a energetiky. Zúčastnilo se jí osm
robotů z různých univerzit, výzkumných
ústavů a soukromých společností. Vítěz do-
stal cenu 10 000 dolarů.  Kritéria závodu byla
přísná. Roboti museli mít minimální výšku
50 cm, schopnost stát na dvou "nohách" s
klouby připomínajícími lokty a kolena a
hlavně museli mít připevněny lyže a hůlky.

Autonomní vozidla a to jak automobily,
tak i autobusy odvážely návštěvníky do růz-
ných míst olympijských her. Hyundai spolu
se státní společností Korea Electric Power
Corporation, obě oficiální partneři her, do-
daly na hry ekologicky šetrné automobily a
nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla. Sa-
mořiditelné vozy Hyundai vozily návštěv-
níky i sportovce na vzdálenost 190 km po
dálnici od Soulu do Pchjongčchangu. Vo-
zidla bez řidičů sama projížděla přes mýtné
brány, křižovatky a tunely. Příprava pro auto-
nomní vozidla nebyla lehká, bylo to vyvrcho-
lení několikaleté spolupráce společnosti
Hyundai se státní firmou, která vyvíjela 3D
mapy pro dané trasy vozidel.

Virtuální realita
od Samsungu nabídla 
návštěvníkům jízdu 
na snowboardu 
nebo možnost 
si vyzkoušet běžkařskou disciplínu.

Technologie 5G umožnily provoz samo-
řiditelných autobusů nebo také 360 stupňové
streamování videa. Mají 10x rychlejší přenos
dat než současná technologie 4G. Společnost
Intel a jihokorejský poskytovatel komunikač-
ních služeb KT Corp. spojili své síly v na-

bídce této 5G
t e c h n o l o g i e
pro využití na
olympijských
hrách. –r–

Zimní olympijské hry v Jižní koreji
byly největší ukázkou high-tech
Každá olympiáda se zapíše do povědomí národa většinou něčím neočekávaným.
Olympiáda v Naganu v roce 1998 se nám nesmazatelně zapsala do mysli vítězstvím
našeho hokejového týmu. Největší překvapení letošních zimních olympijských her
v jihokorejském Pchjongčchangu, na které budeme také dlouho vzpomínat, bude asi
skvělá jízda Ester Ledecké na superobřím slalomu, která si do cíle dojela pro zlatou
medaili. Nikdo ji zprvu nevěřil, sázky na její vítězství byly v rozmezí 100-150:1.
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Když většina lidí přemýšlí o solární
energii, většinou si představí ne-
chvalně proslulé solární panely hyz-

dící naši krajinu. Ale solární tepelná energie
funguje jinak. Obrovské pole zrcadel zamě-
řuje sluneční paprsek na centrální věž, která
je naplněná roztavenou solí. Tato sůl může
absorbovat obrovské množství tepla a poté
jej uvolnit jako elektřinu.

Nejdůležitějším aspektem solární tepelné
energie je to, že uvolňování energie je řízeno.
Roztavená sůl může uchovávat tepelnou
energii po celé hodiny a uvolňovat ji, kdy je
ji potřeba, což znamená, že solární elektrárny
mohou vyrábět elektrickou energii 24 hodin
denně a vyrovnávat tak energetickou roz-
vodnou síť. To je klíčové v průmys lu, kde
největším problémem je kolísání nabídky a
poptávky odběru elektřiny.

Díky tomuto projektu má Jižní Austrálie v
pří štím desetiletí našlápnuto stát se téměř
100% bezemisní zemí ve výrobě elektřiny. 

V kombinaci s instalovanými bateriemi Tesla
by Jižní Austrálie mohla v případě, že o to
bude skutečně usilovat, vyrábět většinu své
energie z obnovitelných zdrojů. 

Stavba by měla začít letos, a pokud nedo-
jde k žádným prodlevám, elektrárna by měla
být už v roce 2020 připravená k provozu.
Potom poskytne 100 % energie pro všechna
vládní zařízení a navíc se také počítá s pře-
bytky elektřiny pro místní obyvatele. –r–

Jižní Austrálie letos začne stavět
velkou solární termální elektrárnu

Fakta o projektu Aurora
• 150 MW solární tepelná elekt-

rárna bude vystavěna 30 km od
Port Augusta v Jižní Austrálii

• elektrárna dodá téměř 500 GWh
elektřiny ročně, což je 5 procent
spotřeby Jižní Austrálie

• výstavba elektrárny za 650 mil.
dolarů bude zahájena již letos

• ukončení výstavby se plánuje 
už v roce 2020

• vláda zaplatí maximálně 78 do-
larů za megawatthodinu (nece-
lých 8 centů za 1 kWh)

• projekt přinese po dobu vý-
stavby více než 700 pracovních
míst s požadavky na místní
pracovníky

• solární termální zařízení bude
po spuštění vyžadovat 50 pra-
covníků na plný úvazek na pro-
voz a údržbu

• na rozdíl od baterií roztavená sůl
vydrží min. 40 let a to zcela bez
degradace nebo potřeby náhra -
dy – nižší náklady než u baterie

• elektrárna bude fungovat i v no -
ci, bez světla vydrží jet „na plno”
až 10 hodin bez toho, aniž by
musely být zapojeny dieselové
nebo plynové generátory.

Austrálie se vydává na cestu obnovitelné energie. Tu hodlá mít ve svém
energetickém mixu zastoupenou ve stále větší míře. Loni vláda Jižní
Austrálie uzavřela dohodu se společností Tesla na vybudování největ-
šího – 100 MW akumulátoru na světě a letos plánuje postavit gigantic-
kou solární tepelnou elektrárnu Aurora poblíž města Port Augusta.
Navrho vaná solární elektrárna by měla generovat 150 MW energie a její
stavba po dobu následujících dvou let poskytne 700 pracovních míst.

Bateriová sada Tesla Powerpack v Austrálii je zatím 
největším projektem bateriového úložiště na světě.

Solární tepelná elektrárna poskytne 100 % energie pro potřeby vlády Jižní Austrálie.
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Strojové
učení
změní

pracovní
místa

Počítačové systémy pro strojové učení, které se zlepšují s nabytými zkušenostmi,
jsou připraveny k tomu, aby ekonomiku přeměnili stejně jako v minulosti parní
stroje a elektřina. Mohou překonat lidi v řadě úkolů, jak mnoho vědců předpo-
kládá, ačkoli je nepravděpodobné, že je nahradí úplně ve všech odvětvích.

„Přestože ekonomické dopady strojového učení
jsou dnes relativně omezené a my tak nejsme
přímo konfrontováni s blížícím se ‘koncem lidské
práce’, jak se někdy prohlašuje, důsledky pro eko-
nomiku a pro pracovní síly budou významné,”

píší vědci ve své úvaze.

Strojové učení je podoblast umělé inteligence, zabývající se
algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému sy-
stému 'učit se'. Učením v daném kontextu rozumíme takovou
změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost
přizpůsobení se změnám okolního prostředí. Zdroj: Wikipedia
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Dovednosti, které si lidé zvolí dále rozví-
jet, a investice do nich předurčí, kdo bude
prosperovat a kdo bude mít problémy, jak-
mile bude strojové učení pevně zakotveno v
každodenním životě.

Strojové učení je jen jeden prvek ze světa
umělé inteligence. Rychlý pokrok v tomto
učení přinesl nedávné zlepšení v oblasti roz-
poznávání obličeje, pochopení přirozeného
jazyka a počítačového vidění. Je již široce vy-
užíváno pro odhalování podvodů s kredit-
ními kartami, systémy doručování a analýzu
finančního trhu s novými aplikacemi, jako je
lékařská diagnóza.

Předvídat, jak strojové učení v budoucnu
ovlivní určitou práci nebo profesi, může být
obtížné, protože toto učení má tendenci
automatizovat nebo částečně automatizovat
jednotlivé úkoly, ale práce často zahrnují více
úkolů, z nichž jen některé jsou vhodné pro
strojový přístup.

„Nevíme, jak se to všechno bude projevo-
vat,” přiznal profesor informatiky na Car-
negie Mellon University, Tom Mitchell.

Začátkem tohoto roku například vědci
ukázali, že program strojového učení může
detekovat rakoviny kůže lépe než dermato-
log. To neznamená, že stroj nahradí derma-
tology, kteří kromě správné diagnózy dělají
mnoho dalších věcí.

„Myslím, že to, co se dermatologům
stane, bude jen to, že budou lepšími der-
matology, protože budou mít více času
na pacienty,” řekl Mitchell. „Lidé, jejichž
pracovní místa zahrnují interakci mezi
člověkem a člověkem, budou cennější,
protože nemohou být automatizováni.”

Úkoly přístupné strojovému učení za-
hrnují ty činnosti, pro které mají k dispozici
mnoho dat, píší Mitchell a Brynjolfsson. Aby
se zjistilo, jak např. určit rakovinu kůže, je
program strojového učení schopen prostu-
dovat více než 130 000 označených příkladů
kožních lézí. Stejně tak programy pro detekci
podvodů s kreditními kartami mohou čerpat
z mnoha milionů případů.

Strojové učení může výrazně zamíchat
kartami u služeb, které jsou online, například
plánování. Práce, které nevyžadují obratnost,
fyzické dovednosti nebo mobilitu, jsou
vhodnější pro strojové učení, stejně jako
úkoly, které zahrnují rychlá rozhodnutí za-
ložená na datech. Ale jejich využití už nena-
jde uplatnění u rozhodnutí, která závisí na
dlouhých řetězcích úvah, rozmanitých zna-
lostech o pozadí nebo na zdravém rozumu.

Strojové učení není dobrá volba, pokud
uživatel potřebuje podrobné vysvětlení toho,
jak bylo rozhodnutí přijato. Jinými slovy,
strojové učení může daleko lépe diagnosti-

kovat rakovinu kůže, ale dermatolog lépe vy-
světlí, proč je léze rakovinná nebo ne. Poro-
zumění toho, jak používat strojové učení v
pracovním nasazení je pro pochopení jejího
pravděpodobného ekonomického dopadu
kritické, tvrdí autoři studie.

„I když existuje mnoho sil, které přispí-
vají k nerovnosti mezi lidmi, jako je zvý-
šená globalizace, potenciál rozsáhlých a
rychlých změn způsobených strojovým
učením naznačuje, že ekonomické do-
pady mohou být během deseti let velmi
rozkladné, budou vytvářet jak vítěze, tak
i poražené.” píší v odborné studii. „To bude
u politiků, podnikatelů, technologů a
vědců vyžadovat značnou pozornost.”

Zdroj: Carnegie Mellon University

AutoML od Googlu vytváří modely strojového učení bez programování

Zájem o strojové učení je v posledních letech značný,
protože firmy si uvědomují, že má uplatnění v mnoha

oborech jako je zdravotnictví při detekci závažných kož-
ních chorob, při zpracování fotografií, řízení automobilů
nebo také i v astronomii při zkoumání potenciálních
exoplanet. Tady dokáže astronomům pomoci obrovským
způsobem. Observatoře nacházející stále nové exoplanety
akumulují značné množství dat k analýze. Platforma 
TensorFlow rovněž od Googlu identifikovala dvě dříve
vynechané planety obíhající vzdálené hvězdy. V první fázi
Keplerovy mise sledovala kosmická loď velké části ves-
míru a každých 30 minut pořizovala fotografie. Kepler
sleduje poklesy jasu, které naznačují, že planeta prošla
před vzdálenou hvězdou. Tato takzvaná tranzitní metoda
detekce exoplanet se ukázala jako velmi účinná, ale 
Kepler zároveň produkuje obrovské objemy dat. Během
své první čtyřleté mise vytvořil Kepler zhruba 14 miliard
datových bodů, takže je zapotřebí nějaká softwarová
analýza, která by vytvořila seznam potenciálně důležitých

signálů, na které by se vědci mohli zaměřit. Software to
může udělat mnohem efektivněji díky síle strojového
učení. U strojového učení jde o „výuku” počítače, jak roz-
poznat vzory. To vyžaduje velké množství dat potřebné
pro učení systému. V honu na exoplanety se jeví strojové
učení jako ideální aplikace.

Společnost Google na počátku tohoto roku oznámila
také spuštění platformy AutoML Vision, nové služby,
která pomáhá vývojářům - včetně těch, kteří nemají od-
borné znalosti o strojovém učení (ML) - vytvářet vlastní
modely pro rozpoznávání obrazu. Google plánuje rozšířit
tento vlastní developerský model strojového učení pod
značkou AutoML i na jiné oblasti, nyní služba podporuje
pouze modely počítačového vidění.

AutoML nebude konkurovat špičkovým technolo-
giím, vysoce vyladěným systémům umělé inteligence,
které by zkušený inženýr mohl vytvořit. AutoML používá
jednoduché grafické rozhraní, které uživateli umožňuje
přetahovat soubor snímků. Poté musí platforma vědět,

jak tyto obrázky popsat. Zde je pak prostor pro novou
cloudovou platformu od Googlu, která dokáže identifi-
kovat zadané vzory na fotografiích. AutoML poskytuje
statistiky o síle modelu, takže jej můžete nasytit více daty
nebo jej testovat s novými obrázky.

Konečným výsledkem je model pro strojové učení,
který běží na serverech Google a je dostupný prostřed-
nictvím rozhraní API. Uživatelé se k tomuto modelu
mohou dostat přes API cloud a získat analýzu nových
snímků. Například společnosti Disney i Urban Outfitters
testovali AutoML, aby identifikovali objekty ve svých in-
ternetových obchodech, takže uživatelé mohou vyhledá-
vat a filtrovat s více členy. Například tak můžete hledat
modrý batoh na webu Urban Outfitters a poté vidět
všechny modré batohy, i když položky nebyly v systému
takto označeny. Zatím je systém omezen jen na obrázky.
Google nezmínil cenu za přístup k AutoML Vision, ale
je pravděpodobné, že firmy budou muset platit za přístup
k API modelům, které budou vytvářet v AutoML.
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Vroce 2016 vyvinula společnost Atlas
Copco novou technologii VSD+
pro průmyslové kompresory. Řešila

tedy otázku, jak novou technologii prezen-
tovat potenciálním klientům.

Technologie kompresorů VSD+ je po-
měrně sofistikovaná i pro odbornou veřej-
nost. Agentura AITOM Digital navrhla
vytvoření mikrostránky, což byl pro Atlas
Copco nový, dosud nevyzkoušený postup.
Atlas Copco zvolil chytlavý název domény,
který si hraje se slovy – StlacteNaklady.cz.

„Mikrostránky vídáme stále častěji v
oblasti B2C, což je ale škoda, své nezas-
tupitelné místo mají i v komunikaci
firem k firmám,” říká vedoucí vývoje
AITOMu Tomáš Odl. „Zřejmou výhodou
je, že novinka nezapadne na mateřském
webu, který je robustní. Mikrostránka
umožnila firmě zvolit moderní design,
který by dobře ilustroval inovativnost
značky Atlas Copco.”

Velkou výhodou je, že se klient soustředí
pouze na jeden typ produktu. Mikrostránky

přehledně nabídnou veškerou technickou
dokumentaci, vyřeší obavy klientů a nabíd-
nou jim kontakt přímo na regionálního ob-
chodního zástupce. 

Bez znalosti dat se 
kvalitní web postavit nedá
Vývoj začal AITOM rozsáhlou vstupní

studií, která mapovala stávající situaci na
trhu, konkurenci, konkurenční výhody, oče-
kávání zákazníků, analýzu klíčových slov a
návrh marketingové a komunikační strate-
gie. Protože se jedná o velmi specifický obor,
byl součástí studie také telefonický průzkum,
který se zaměřil na rozhodovací proces zá-
kazníků.

„Podobnou vstupní studií by měl začí-
nat každý projekt. Výstup tvoří zadávací
dokumentaci a informační strukturu
webových stránek. Díky znalosti situ-
ace, můžeme přizpůsobit web tak, aby
koreloval s požadavky zákazníků,” vy-
světluje obchodní ředitel AITOMu Daniel
Musil. 

Na základě dat se tvoří struktura webu,
hierarchizují se informace a tvoří modely
webu (wireframy).

Díky telefonickému průzkumu a dalším
analýzám například agentura ještě před vý-
vojem zjistila, jaké argumenty jsou pro ná-
kupčí firem důležité. Weby se obvykle
zaměřují na vyplnění poptávkového formu-
láře. V tomto případě ale uživatelé raději te-
lefonicky kontaktují přímo obchodního
zástupce. Web tedy vede uživatele k medai-
lonkům obchodních zástupců, nikoli k ano-
nymnímu formuláři.

Zásadním argumentem pro novou tech-
nologii jsou úspory a stabilní technické
vlastnosti. Proto agentura navrhla jako domi -
nantní prvek kalkulačku, kde je možné si
úspory spočítat.

Malý web neznamená
omezený web
Mikrostránky se odlišují tím, že mají jen

několik málo stránek, v některých případech
jen jednu. To ale vůbec neznamená, že by
omezovaly možnosti prezentace. Stránky,
díky menšímu rozsahu, mají přehlednou in-
tuitivní strukturu.

„Snadná orientace zákazníků je velkou
výhodou mikrostránek. Velké webové
stránky korporací jsou často uživatelsky
méně přívětivé,” dodává Tomáš Odl.
„Pro prezentaci komplexní řady si ne-
dovedu představit vhodnější kanál.”

Technologicky jsou stejně kvalitní jako
rozsáhlé portály. Například StlacteNaklady.cz
existuje v 5 jazykových mutacích, které se
ovládají z jednoho administrativního rozhraní.

Weby zaměřené
na jeden produkt
vám vydělají víc
Internet začíná být pro mnoho firem atraktivní pro-
dejní kanál. Přečtěte si, jak využít takzvané mikro-
stránky při uvedení technologické novinky na trh. 
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Teprve počátkem roku 2000 předsta-
vilo Rusko světu koncept plovoucí ja-
derné elektrárny – Akademik Lomo -
no sov, pojmenovaný po ruském akade-
mikovi Michailovi Lomonosovovi. 

Vroce 2000 Ministerstvo pro atomo-
vou energii Ruské federace (Rosa-
tom) vybralo město Severodvinsk

jako místo pro výstavbu první plovoucí
elektrárny. Výstavba projektu plovoucí ja-
derné elektrárny byla zahájena již 15. dubna
2007. Podle původních plánů byl Akademik
Lomonosov navržen tak, aby dodával energii
ve městě Severodvinsk. Nicméně s dalším
rozvojem projektu ruská vláda schválila pře-
sun veškerých prací do Pobaltí.

Jaderná elektrárna bude využívat dvojici
speciálních atomových reaktorů KLT-40 o vý-
konu až 70 megawatt. Dvě 35MW jednotky
mají podobný design jako reaktory KLT-40S,
které pohánějí některé ruské ledoborce. Na-
místo dodávky energie pro velké lodní šrouby
budou upravené reaktory dodávat elektřinu a
teplo do arktických oblastí Ruska.

Před samotným spuštěním ...
Koncem minulého roku proběhly první

úspěšné zkoušky jedné ze dvou turbín v to-
várně poblíž Petrohradu, kde také plavidlo
Akademik Lomonosov kotví. Během jarního
období tohoto roku bude dokončeno počá-
teční testování a plovoucí elektrárna bude
odvlečena do ruského arktického přístavu na

pobřeží Barentsova moře. Teprve po příjezdu
do Murmansku se do reaktorů zavedou ura-
nové palivové tyče.

Během zkušebního období jednoho roku
bude plovoucí jaderná elektrárna tažena Ba-
rentsovým mořem přes Karské moře a dále
na východ severní námořní trasou až do Ču-
kotky na Dálném východě. Ve zdejším pří-
stavu bude plavidlo trvale umístěno a bude
dodávat energii do špatně dostupných ark-
tických oblastí. Jedná se energetický projekt,
který nemá ve světě obdoby, také proto měl
velmi dlouhé zkušební období. 

Číňané mají také zájem do roku 2020 vy-
budovat první plovoucí jadernou elektrárnu
v jejich zemi. Jejich plavidla budou moci do-
dávat elektřinu, topení a odsolenou vodu do
izolovaných oblastí Číny. –r–

První plovoucí jaderná elektrárna
na světě bude dodávat energii 
pro polární oblasti Ruska

„Bude generovat energii 
pro 200 000 lidí a bude mít

životnost 40 let.”
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Čtvrtstoletí společnosti SENO
na českém trhu

w Pane řediteli, jaké okolnosti vedly k to mu,
že se začátkem 90. let objevila v českém
prostředí firma SENO a jaký obchodní
cíl si vytkla?
Vídeňská obchodní firma SENO Import-

Export Handelsgesellscha m. b. H. hledala
v 90. roce obchodního zástupce pro Česko-
slovenskou republiku. Z počáteční zkušební
doby se stala trvalá spolupráce, završená v
roce 1993 založením SENO spol. s r. o. se síd-
lem v Praze. V 90. letech se firma orientovala
hlavně na dodávky stavebních prvků pro
elektrotechniku a elektroniku. Hlavním arti-
klem byly různé konektory a miniaturní relé.

w Jak se během doby vyvíjela činnost firmy?
Které okamžiky v historii společnosti
považujete za zlomové?
Na počátku jsme na činnost stačili dva,

ale po založení s. r. o. se pozvolna počet 
zaměstnanců zvyšoval. Zlomový okamžik
nastal v roce 1998, kdy jsme získali vyh́radní
obchodní zastoupení švýcarské firmy
Schleuniger, vedoucího světového výrobce
strojů pro výrobu kabelové konfekce. Další
milníky představovalo výhradní obchodní
zastoupení firem VOGT AG Verbindungs -
technik (2001), Autosplice (2002) a Polyrack
(2003).

w Čím jste, podle Vašeho názoru, zaujali
renomované zahraniční firmy, že vám
svěřily zastupování svých aktivit v České
republice?
Myslím, že podstatny ́ pro všechny naše

zahraniční partnery byl přístup k podnikání
jako takovy ́. Vždy jsme skutky i slovy dávali
najevo, že náš cíl není krátkodoby ́ zisk, že
máme zájem dodávat zboží kvalitní a nejsme
pouzí „podavači“ zboží, ale našim zákazní-
kům poskytujeme odborné technické pora-
denství a služby.

w Jak velký je váš firemní tým a které čin-
nosti či profese jsou v něm zastoupeny?
Na kterých místech republiky jsou roz-
místěni zástupci společnosti SENO?
V současnosti má firma deset zaměstnan -

ců – obchodních zástupců a pracovníků ser -
visu. Plzeň – Příbram – Vsetín – Nemšo vá,
to jsou místa, kde najdete naše pracovníky.

w Kdo jsou vaši zákazníci a obchodní part-
neři? Jste s nimi v kontaktu i po dokon-
čení zakázky?
Naši zákazníci jsou velké i menší firmy,

povětšinou z oboru vy ́roby kabelové kon-
fekce, stavby kolejovy ́ch vozidel, osazování
desek plošných spojů, případně výroby roz-
váděčů. V kontaktu s našimi zákazníky jsme
nejen v průběhu realizace určité zakázky. Po-
skytujeme nezbytný servis strojů, dodáváme
potřebné náhradní díly a řešíme se zákazníky
jejich technické problémy – navrhujeme 
například vhodná řešení technologicky ́ch
postupů a podobně.

w Které výrobky z vaší nabídky se nejvíce
podílejí na obratu vaší firmy? Jak se na
sortimentu projevují aktuální trendy,
jako je digitalizace, Průmysl 4.0 atd.?
Na obratu se nejvíce podílejí stroje na stří-

hání a odizolování kabelů a krimpovací stroje.
Za těch dvacet let, co se prodejem a servisem
těchto strojů zabyv́áme, se zákonitě změnilo 
i rozhraní pro obsluhu těchto strojů. Co se
dříve nastavovalo ručním otáčením nějakyḿ
kolečkem, je nyní v naprosté většině řešeno
nastavením elektromotorickým, prostřednic-
tvím dotykovyćh displejů. Stejně tak postou-
pila i úroveň sowaru strojů, ktery ́ umožňuje
například zapojení strojů do podnikových sítí. 

w Která z uskutečněných zakázek Vám v po -
slední době udělala největší radost? 
Těžko jmenovat jedinou zakázku. Mám

radost, když jsou naši obchodní zástupci
úspěšní. A samozřejmě jsem hrdý na to, že
zastupujeme tak kvalitní značky, které obstojí
v dnešním silném konkurenčním prostředí. 

w Jak vidíte perspektivy vašich oborů a
možnosti dalšího rozvoje pro vaši firmu?
Naši zákazníci pracují obvykle pro auto-

mobilovy ́ průmysl a spotřební techniku, to
je všude tam, kde je potřebné kabelem a ko-
nektory na kabelu něco vodivě propojit. 
Dalším oborem jsou například systémy 
používané v drážní technice, kde využijí bez-
pečnostní relé ELESTA, to je relé s nuceně
vedeny ́mi kontakty. Všechny tyto obory se
zdají byt́ v současnosti perspektivní a domní-
vám se, že nám umožní i nadále by ́t stejně
úspěšní jako v minulých letech. n

Firma SENO spol. s r. o. se sídlem v Praze (www.seno.cz/cs) byla založena v roce
1993 jako součást evropské prodejní sítě společnosti SENO Import-Export Han-
delsgesellscha m. b. H. Wien. V současné době na našem trhu reprezentuje vý-
znamné světové firmy ve vy ́robě a zpracování kabelů, konektorů a mecha nických
součástek plošny ́ch spojů pro použití v širokém spektru elektrotechnického prů-
myslu a v souvisejících oblastech. Jednou z osobností, které stály u zrodu firmy, je
Ing. Pavel David, jednatel firmy, se kterým vám přinášíme rozhovor.
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Megaprojekt v Severním moři:
Elektřina pro 80 milionů obyvatel
Žádné pobřežní vody poseté větrnými turbínami, jaké je
možné vidět v blízkosti břehů mnoha přímořských států,
které si takto „vylepšují” svůj energetický mix. Tento pů-
vodní nizozemský projekt, do kterého se později zapojily
Velká Británie, Německo, Norsko, Dánsko a Belgie, se bude
realizovat zhruba 120 kilometrů od britských břehů. Sou-
částí této větrné farmy bude také umělý ostrov s rozlohou až
6 km2. Na jeho souši by chtěli projektanti postavit přistávací
dráhu pro letadla, budovy pro zaměstnance, malou silniční
síť, přístav pro lodě a několik ploch plných zeleně spolu s
malým umělým jezírkem. Co je však nejdůležitější, v okolí
ostrůvku vyrostou stovky větrných turbín ve všech směrech. 

Pokud tento projekt bude dokončen, tato 30 GW větrná farma,
rozkládající se na ploše 2 300 km2, bude zdaleka největší na
světě. Navrhovaná velikost a kapacita farmy je zhruba osm-

krát větší než New York City a bude schopna generovat dvakrát tolik
energie, co všechy doposud existující evropské větrné elektrárny po-
stavené v moři. Tohle dělá tento projekt tak obdivuhodným.

Území v Severním moři poblíž Anglie, známé jako Doggerland
je charakteristické svou mělkostí. Hloubka moře zde dosahuje jen od
15 do 30 metrů .V současnosti slouží jako důležitá komerční rybářská
oblast (doggers je staré holandské slovo pro plavidla lovící tresky),
ale nikdy nebylo považováno za provozuschopné místo pro větrné
turbíny právě díky velké vzdálenosti od nejbližšího pobřeží.
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Historie Doggerlandu sahá do doby ledové
Historie Doggerlandu sahá do minulosti před 20 000 lety, kdy toto

území o velikosti přes 17 tisíc čtverečních kilometrů bylo součástí
starobylé země, která spojovala kontinentální Evropu s Velkou Bri-
tánií. Hladina moří a oceánů byla podstatně nižší než je tomu nyní.
Přibližně před 450 000 lety pokryl oblast dnešního Severního moře
ledovec. Velká část vody tak byla držena v ledovcích a sněhových plá-
ních. Ještě před 18 000 lety, během posledního zalednění, byla většina
zmíněné oblasti stále pokrytá ledovcem a hladina tehdejšího okol-
ního moře byla o 120 metrů níže než dnes. Postupně se však začalo
oteplovat a ledovec ustupoval. Sled událostí a příroda sama tak
umožnila vznik zajímavého místa. Dostalo název Doggerland.

Toto území bylo později zaplaveno prudkým nárůstem hladiny
moře. To se stalo někdy v době kolem roku 6 500 – 6 200 př. n. l.  Za
potopení Doggerlandu může podle posledních vědeckých hypotéz
pravděpodobně obří tsunami, které se tímto územím prohnalo díky
sesuvu obrovské masy sedimentu zhruba 3 500 km3, rozprostřeného
v délce necelých 300 km u norského pobřeží.

Ideální místo pro stavbu větrných turbín
Dnes je tato oblast uprostřed Severního moře označena za ideální

místo pro generování větrné energie navzdory jeho vzdálenosti od
břehů. Vazba velkého počtu větrných turbín na mořskou plochu v
tak malém prostoru je z technického hlediska podstatně jednodušší
a méně nákladná než připevnění pevných turbínových základů do
hluboké vody. Je to také hospodárnější ve srovnání s plovoucími vě-
trnými turbínami, které mají své výhody, ale jsou drahé k ukotvení a
ovládání. Výhodou pro stavbu jsou mělké vody v této oblasti.

Největší překážky můžou být ekonomické
Vzhledem k tomu, že větrná farma Dogger Bank, což je název to-

hoto projektu, se nachází v tak vzdálené části Severního moře, ná-
klady na instalaci velkého množství kabelů stejnosměrného proudu
(DC), které jsou potřebné k přenosu větrné energie na pobřežní do
elektrické rozvodné sítě, budou astronomické. Celý projekt by měl
stát přibližně 1,75 miliardy eur. Jen za vybudování umělého ostrova
s celou infrastrukturou, který bude sloužit jako nějaký hub celé
větrné elektrárny, zaplatí TenneT, což je přední evropský provozova-
tel přenosové soustavy s aktivitami v Nizozemí a Německu, zhruba
1,4 miliardy eur. Vybudování samotných větrných turbín v moři při-
padne developerům jako je dánský Ørsted a německá Innogy.

Aby se však projekt opravdu uskutečnil, bylo by nutné, aby jiní
provozovatelé energetických sítí, jako je britská národní síť, pomohli
platit za dálkové napájecí kabely. Holanďané tvrdí, že pokud vše
půjde dobře, umělý ostrov by mohl být provozuschopný už v roce
2027. Výstavba větrných turbín bude následovat vzápětí. Je to zatím
ten nejambicióznější projekt, přesto proveditelný. 

Největší pobřežní větrnou farmou je v současné době London
Array, která může vyrábět až 630 MW energie a má rozlohu 122 čtve-
rečních kilometrů. Za ní následuje nizozemská Gemini Wind Farm
s kapacitou 600 MW a na třetím místě je německá Gode Wind s ka-
pacitou 580 MW. -r-
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Parametry lodi
Celková délka .................................................. 79,5 m
Šířka ......................................................................... 14,8 m
Hloubka pro kotvení ................................. 10,8 m
Hloubka ponoru ................................................... 6 m
Pracovní rychlost ........................................... 6 uzlů
Maximální rychlost .................................... 13 uzlů
Kapacita cargo ........... 120 kontejnerů (6 m)
Celková nosnost .................................... 3 200 tun
Pohon ............................................................. Elektrický
lodní šroub ........................................... 2x azimuth 
Kapacita baterií .................................... 7 – 9 MWh
Snímače přiblížení ......................... radar, lidar, 

aIS, kamera, Ir kamera
Komunikace ........ Námořní širokopásmové

rádio, satelitní komunikace, GSM

Lodní kontejnerová loď s kapacitou
120 dvacetistopých (6 m) kontejnerů
bude plně napájená bateriemi a při-

pravená pro autonomní provoz. Plavidlo sníží
emise NOx a CO2 tím, že sníží přepravu naf-
tou poháněnými kamiony přibližně o 40 000
cest za rok. Tato ekologická iniciativa pomů -
že splnit cíle udržitelnosti a zlepší bezpečnost
silničního provozu a sníží dopravní zácpy.

Loď bude spuštěna na hladinu moře v dru -
 hé polovině tohoto roku – zatím s lidskou
posádkou. O dva roky později se už počítá 
s plně autonomní plavbou, kdy už bude loď

pouze pod dohledem pevninského monito-
rovacího střediska. Náklady na výrobu auto-
nomní lodi Yara Birkeland se odhadují na 25
milionů dolarů (556 mil. Kč), což je přibližně
trojnásobek běžné ceny, na kterou vyjde ob-
dobně velká konvenční kontejnerová loď.

Technologicky jsou v současnosti auto-
nomní bateriové lodě bez problémů realizo-
vatelné. Zásadní nevýhodou těchto lodí je
vysoká počáteční investice, která je jednou 
z hlavních příčin toho, že námořní přepravě
budou i v následujících letech dominovat
lodě spalující fosilní paliva.

Jeden z faktorů ovlivňující výši výrobních
nákladů je, že autonomní lodě musí být
mimo jiné velmi odolné vůči poruchám. Po-
ruchy lodí bez posádky, obzvlášť pokud k
nim dojde na otevřeném moři, vyžadují fi-
nančně i časově náročné opravy, které pro-
dražují samotný provoz.

Výhodou technologického řešení lodi
Yara Birkeland má však být především sní-
žení provozních nákladů až o 90 % v porov-
nání s klasickou kontejnerovou lodí obsluho -
va nou a řízenou lidskou posádkou. –r–

Plavidlo Yara Birkeland bude první plně elektrickou a autonomní kontejnerovou
lodí na světě s nulovými emisemi. Společnost KONGSBERG je zodpovědná za
vývoj a dodávky všech klíčových technologií, včetně senzorů a integrace po-
třebné pro dálkové a autonomní provozy lodí, včetně systémů elektrického po-
honu, akumulátorů a systémů řízení pohonů.

Loď na baterie 
uveze až 3 200 tun
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Komory CTS nabízí řešení pro široké
požadavky zákazníků na testování 
kvality a životnosti výrobků. 

SPECION, s.r.o., tel.: +420 244 462 457 
• info@specion.biz  • www.specion.biz

Zkušební komory CTS GmbH 
pro šokové a stresové zkoušky výrobků
SPECION, s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu CTS GmbH, osvědčeného německého
výrobce klimatických zkušebních komor nejen pro automobilový a elektrotechnický průmysl. 

Stresové teplotní/klimatické komory
Tyto výkonné komory pro stresové teplotní a klimatické zkoušky
mohou dosáhnout vysokých změn rychlostí teploty a to až 30 K/min
v jediném prostoru.  S konvenční technologií chlazení, zesíleným
výkonem kompresorů a nadprůměrnou kapacitou ventilátorů
mohou být dosaženy požadované extrémní změny teploty 
a to i včetně tepelné zátěže vzorku. 

Poskytují optimální typ zkoušek pro stanovení limitů odolnosti 
výrobků v co nejkratším čase.
Technologie CTS nabízí skvělý výkon 
kombinovaný s nízkou spotřebou 
energie za příznivé ceny.

Rychlosti změn teploty:
• 5 K/min, 10 K/min, 

15 K/min, 20 K/min

Teplotní rozsah:
• -40°C až +180°C
• -70°C až +180°C

Řízená vlhkost:
• 10 - 98 % r.v.

Objemy:
• 100 až 3 000 litrů

Šokové teplotní komory
Tyto komory zajišťují teplotní šoky pomocí výtahu s košem, který
se přemísťuje mezi studenou a horkou zónou komory. Vyhovují sou -
čas ným národním a mezinárodním normám (DIN, BS, MIL).  Jsou
vhodné i pro dlouhodobé testování a to až na 3 000 cyklů.

Přednosti:
• Nízká spotřeba energie
• Nízká hlučnost
• Kompaktní design s menším 

požadovaným prostorem 
pro instalaci

Teplotní rozsah:
• Horká zóna: +50°C až +220°C
• Studená zóna: -80°C až +100°C

Objemy:
• 32, 66, 130, 350 litrů
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Murrelektronik 
na veletrhu aMPEr 2018

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky
je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Brně na veletrhu
AMPER 2018. Od 20. do 23. 3. 2018 Vám představíme v hale V, stánek č. 4.04
nové výrobky a inovativní řešení. Hlavními tématy jsou bezpečnost, IO Link,
síťové technologie, napájení, inovativní řešení na cestě k Průmyslu 4.0 a nej-
novější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice.

Kompaktní I/o moduly 
SolID67
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Společnost Murrelektronik představuje
v Brně do budoucnosti orientovaná ře-
šení pro síťovou technologii: Spravo-

vaný switch, který zajišťuje rychlou datovou
komunikaci a dokonalé síťové řešení. Spra-
vované switche nabízejí rozsáhlé diagno-
stické funkce a přispívají k rychlému odstra -
ňování chyb. Nákladné odstávkové časy se
značně zredukují. Profinetové varianty zvy-
šují dostupnost zařízení pomocí automatic-
kého rozpoznávání topologie ProfiNet. 

Na AMPERu uvidíte také nové kompaktní
I/O moduly SOLID67. Usnadňují instalaci v
poli a jsou zvláště atraktivní pro použití s IO-
Linkovými senzory a akčními členy. Poskytují
hned osm IO-Link portů v bezprostřední blíz-
kosti procesu. Moduly SOLID67 jsou schopné
pracovat s více protokoly, podporují ProfiNet
a Ethernet/IP. Podle koncepce řízení se jedno-
duše jen přepne přepínač přímo na modulu.

Poutavou inovací je vazební člen IO-Link,
který bezkontaktně přenáší energii a obous-
měrnou komunikaci. Na místech, kde by se
jinak musely velmi často připojovat a odpo-
jovat konektory nebo kde dochází k pohybu,
může být zajištěn přenos bez opotřebení. 

Ohledně bezpečnostní techniky nabízí -
me řešení, která umožňují hospodárným
způsobem začlenit bezpečnostní aspekty do
instalačních koncepcí. Na AMPERu si u nás
prohlédnete pasivní bezpečnostní IO-Link
hub, s jehož pomocí mohou být odpojeny
výstupy až do PLd.

Na novinky jsme nezapomněli ani v ob-
lasti napájení. Osvědčené a široce nasta-
vené portfolio, které je garantem pro
spolehlivé systémy napájení, je cí-
leně rozšiřováno, například o
Emparro67 Hybrid. Tento sí-
ťový zdroj přemísťuje napá-
jení z rozváděče do pole
a díky elementárně niž-
ším ztrátám ve vedení
se osvědčuje jako velmi
hospodárné řešení. Sí-
ťový zdroj pro použití v
extrémních prostředích,
ať jsou to spreadery v kontejnerových
přístavech, na stavebních jeřábech nebo v in-
tralogistice, je stejně nový jako Emparro
ACCUcontrol – systém k zachování strojů v
provozu i při výpadcích proudu.

Společnost Murrelektronik dále ukazuje,
jak jednoduše se může podařit „Plug & Play“

v decentralizované instalační technice.
Pasivní rozbočovače s certifikací ATEX

umožňují uži-
tečnou inte-
graci senzorů
a akčních členů
v oblastech s

n e b e z p e č í m
výbu chu. Moduly

v hygienickém de-
signu rozšiřují mož-

nosti automatizace v
oblasti Food & Beverage

(IP69K). Jako užitečný se u systému Cube
osvědčuje princip „výměny sběrnice bez vý-
měny systému“, protože stroje a zařízení lze
uzpůsobit pro nejrůznější řídicí protokoly
pouhou výměnou sběrnicového uzlu.

Společně s našimi zákazníky jdeme k Prů -
 myslu 4.0. Jedním ze zlatých hřebů veletrhu
je diagnostická brána Cube, která poskytuje
veškerá data a informace z instalačních sy-
stémů Cube přes OPC UA pro jakoukoliv
formu dalšího využívání dat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hala V, stánek č. 4.04

O společnosti Murrelektronik 
Skupina Murrelektronik působí po celém světě v automatizační technice. Cílem a úkolem společnosti Murrelektronik je
zvýšit konkurenceschopnost svých zákazníků pomocí inteligentních instalačních řešení. Úzký a dobrý vztah se zákazníkem
je přitom považován za rozhodující, protože jenom tak je možné vyvinout zcela individuální řešení pro optimální instalaci
stroje. Decentralizovaná instalace stroje platí přitom za skvělou devízu společnosti Murrelektronik: zde se spolu s osvěd-
čenými koncepcemi a novými technologiemi instalují stroje a zařízení optimálně decentralizovaně, jak aktivně, tak pasivně. 

Více informací na www.murrelektronik.cz

Cube67 HD

Emparro67
Hybrid
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CES 2018 v obrazech

Intel už několik let ohlašoval své nové jednotky optane, ale po le-
tošním CESu to vypadá, že se věci nakonec dostaly do bodu, kdy
by je zákazníci mohli skutečně dostat. Což je skvělé, protože s ar-
chitekturou, která je založena na prvním novém typu paměti vy-
tvořeném za posledních 20 let, nabízí úložiště 3DXPoint od
společnosti Intel daleko rychlejší paměť než tradiční raM, navíc s
dostatečně velkými kapacitami, které vám umožní používat ji jako
bootovací disk. K dispozici bude ve velikostech 58 GB nebo 118 GB.

Intel

Under armour letos debutoval se
svými odpruženými botami HoVr Phan-

tom a HoVr Sonic. Technologie slibuje, že na-
bídne běžcům lepší oporu a tlumení nárazů (což

pomáhá minimalizovat dopad na klouby a kotníky).
Je také navržena pro lepší "návrat k energii", což znamená, že v
kroku dosáhnete více pružnosti a více energie k běhu. Co je nejvíce
na této obuvi pozoruhodné, je to, že za příplatek 10 dolarů budou
mít i vestavěný čip, který se synchronizuje s aplikací MapMyrun a
bude sledovat informace o GPS společně s časem a vzdáleností.

Under
Armour

Vystavovatelé na letošní
výstavě CES v Las Vegas

opět předvedli své 
nejnovější výrobky 

a inovace. Na následují-
cích dvou stranách vám 

přinášíme ty největší 
novinky:

Společnost lG se zaměřila na zpracování obrazu, takže důraz byl
tentokrát dán na nový procesor alpha 9, který má podstatný vliv
na kvalitu obrazu. Pohyb by měl být díky novým procesorům
mnohem ostřejší, hladší a přirozenější než jsme kdy viděli na te-
levizoru lG olED. Systém 3D look-Up Table, který televizory po-
užívají k vytváření barev, by nyní měl dodat širší rozsah tónů s větší
přesností. Vedle těchto špičkových televizních setů, společnost
také představila svou novou podskupinu ThinQ, která bude mít
na starosti vše od umělé inteligence až po televizory a od repro-
duktorů až po chladničky, klimatizační zařízení a dokonce i roboty.
Společnost předvedla také displej, který může být srolován jako
noviny. Společnost poprvé oznámila tuto technologii před něko-
lika lety, ale nyní je připravena předvést až 65palcovou 4K verzi
tohoto futuristického zobrazení. Tento koncept "rolování" televize
se může zdát absurdní, ale schopnost komprimovat rozměry di-
spleje, která by jistě šetřila prostor, si určitě najde mnoho zájemců.

LG

Ten, kdo letos dělal na výstavě CES velké vlny v sektoru notebooků,
byla společnost acer, která představila upgradovanou verzi svého
elegantního ultrabooku Swift 7. letošní acer Swift 7 je nyní s tloušť-
kou 9 mm tím nejtenčím notebookem s vestavěným 4G lTE na
světě. odhadovaná cena v základní konfiguraci 256 GB SSD a 8 GB
raM by na našem trhu neměla překročit cenu 40 000 Kč bez DPH.

Acer

Cenu pro nejlepší inovaci získal
Kensington se svým VeriMar-
kem, se kterým lze odemknout
počítač přes otisk prstu. Toto je
ideální pro ty uživatele, kteří si po-
dobným způsobem odemykají své
chytré telefony a tuto funkci chtějí mít
i u svých počítačů, které ještě tento způsob

odemykání neumějí, jako např. apple MacBook. VeriMark
Fingerprint Key podporuje technologie Windows Hello

a FIDo U2F. otisk prstu vám přečte bez ohledu na to,
pod jakým úhlem prst přiložíte. Cena tohoto USB je
zhruba
tisíc korun.

Kensington

Pokračování na straně 30
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Velký rozruch udělala také Nvidia, která oznámila, že začne vyrábět
obrovské 65" herní displeje s velkým formátem zvané BFGD. K zá-
kladním parametrům patří rozlišení 4K a podpora HDr, stejně jako
kompatibilita se systémem G-Sync. Kombinace těchto technologií
znamená, že monitory BFGD budou teoreticky výborné jak pro sle-
dování filmů, tak i pro hry. HDr televizory a monitory jsou zamě-
řeny na to, aby obrazy, hry a videa vypadaly dynamičtěji a živěji tím,
že oproti svým konkurentům nabízejí lepší úroveň kontrastu a jasu.

Nvidia

Samsung se na CESu pochlubil obřím televizorem The Wall. Ten je
vybaven novou technologií obrazovky zvanou MicrolED, která po-
dobně jako olED, pracuje s obrazovými body, které produkují
vlastní světlo, a tudíž nevyžaduje podsvícení. Jednotlivé části pi-
xelů však představují lED žárovky miniaturizované na úroveň mi-
krometrů. Společnost rovněž představila lCD (QlED) televizor s
technologií 8K aI, který má díky prvkům umělé inteligence daleko
lépe zvládat resamplování z libovolného rozlišení až na rozlišení
8K. Prodej má být zahájen ve druhé polovině roku 2018.

Samsung

Prezentace konceptu elektromobilu Byton na CESu spočívala ve
vyzdvižení jeho obří 49“ obrazovky, která se táhne přes celou pa-
lubní desku. Tu společnost nazývá Shared Experience Display. Další
dva displeje mají k dispozici i cestující vzadu. Ve výbavě nechybí
ani ovládání gesty. Byton chce koncept uvést na trh v roce 2019.
rozhraní vozu, založené na vlastní cloudové platformě, se zaměří
na čtyři klíčové oblasti: zdraví, komunikaci, zábavu a aktivity. Díky
tomu, že automobil má přístup ke zdravotním statistikám, se inže-
nýři v Bytonu domnívají, že vozidlo bude moci proaktivně navrh-
nout, kdy by měl řidič mít přestávku. 

Byton

Moviphone není jen obyčejný
smartphone. Tento mobil má
v sobě zabudovaný také
projektor. Ten je umístěn na
horní hraně zařízení a má svítivost
50 lumenů. To stačí na promítání obrazu
do uhlopříčky 100" v HD kvalitě. Moviphone
nabízí 5,5 palcový Full HD IPS displej a oS an-
droid ve verzi 7.0 Nougat. Srdcem telefonu je osmijá-
drový procesor MediaTek MT6750V se 4 GB raM. Interní
paměť o velikosti 128 GB je možné rozšířit o microSD kartu. 

Wireless 
Mobi 

První verzi robotického 
šťěňátka uvedla společnost na trh už 
v 90. letech. Ta nová, představená letos 
v las Vegas, by měla stát necelých dvěstě tisíc jenů (zhruba 38 000
korun). Nejnovější verze psíka se od předchozích liší očima typu
olED s technologií organických elektroluminiscenčních diod, díky
nimž vypadá realističtěji. Díky umělé inteligenci a strojovému učení
dokáže nový robotický pes aibo rozpoznat různé členy domácnosti
a s každým zvlášť si pak vybudovat svůj vztah, podle toho kdo se
mu bude věnovat nejvíc. Technologie umělé inteligence navíc ště-
něti umožňuje rozvíjet vlastní osobnost. robopes bude mít také
svůj vývoj – zpočátku se chová jako malé, nemotorné štěně a po-
stupem času dospívá v dospělého psa.

Sony
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ENA-NXG
budoucnost měření v energetice

Dostupné vstupní moduly
(všechny vstupní moduly mají A/D převod 24bitů sigma-delta)
ENA-NXG-HVI.A 4-kanálový vysokonapěťový modul, rozsah 300V RMS (měřitelné do 600V RMS), 16/32 kSa/k, 6kV izolace,

určen pro přímé měření napětí
ENA-NXG-HVI.B ENA-NXG-HVI.A modul rozšířený o další 4 nízkonapěťové vstupy, rozsah 1V RMS, 16 kSa/k, 2.5kV izolace.

Rozšiřující vstupy jsou použity pro nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV.
Tímto jedním modulem lze měřit jeden kompletní třífázový systém (4U, 4I)

ENA-NXG-LVI.A 16-kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 16kSa/k, 2.5kV izolace. Nepřímé proudové měření pomocí
proudových transformátorů XX A / 330 mV

ENA-NXG-LVI.B 8-kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 2.5kV izolace. Je používán pro nepřímé proudové měření
pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV

ENA-NXG-HCI.A 5-kanálový proudový modul, rozsah 1A RMS, 16/32 kSa/k
ENA-NXG-HCI.B 5-kanálový proudový modul, rozsah 5A RMS, 16/32 kSa/k
ENA-NXG-DI 16-kanálový modul digitálních vstupů

Platforma ENA-NXG může
být nasazena pro měření
v následujících oblastech:
Kvalita elektřiny
– přístroj vyhodnocuje kvalitu elektřiny

dle EN50160 a splňuje požadavky dle EN
61000-4-30 třídy A. Nad rámec kvality také

poskytuje veškeré RMS hodnoty, výkony a
energie, harmonické, symetrické kompo-
nenty, události na napětí, přechodové děje atd.

Měření synchrofázorů
– přístroj vyhodnocuje dle C37.118 tzv.

synchrofázory napětí a proudů (Total Vector
Error lepší než 0.5%), frekvenci, symetrické kom -
ponenty a výkony. Data jsou odesílána nadřa -
zenému systému protokolem C37.118-2005.

Monitoring vývodů
– vstupní moduly mohou být zkombino-

vány tak, aby byl měřen jeden třífázový sy-
stém napětí, a řada třífázových systémů
proudu. Takovýto přístroj může být například
využit pro monitorování vývodů distribuč-
ního transformátoru. Funkcionalita takové-
hoto přístroje je shodná s analyzátorem
kvality elektřiny, s detailními informacemi o
výkonech a energiích jednotlivých vývodů.

Kombinovaná funkcionalita
– ENA-NXG je otevřená hardwarová a

sowarová platforma. Umožňuje kombino-
vat různé typy a počty vstupních modulů fle-
xibilně dle požadavků zákazníka. Firmware
přístroje může být také postaven na kombi-
naci výše uvedených funkcí. www.elcom.cz

Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy ELCOM je postavena na modulární architek-
tuře, umožňující kombinaci CPU modulu, a až 6 vstupních modulů do jednoho měři-
cího přístroje. Vstupní moduly poskytují vstupní izolaci, filtraci a A/D převod a posky  tují
data na digitální sběrnici. CPU modul je vybaven nejprve FPGA polem přijímajícím a
zpracovávajícím data z digitální sběrnice. Dále je CPU modul vybaven samotným RT
kontrolérem, na kterém běží samotný měřicí firmware, ukládání dat a rozhraní.
Výsledná funkcionalita ENA-NXG je tedy přímo definována počtem a typem vstupních
karet a samotným měřicím firmwarem. 
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Nově lze na tyto i další aplikace vy užít
kamery společnosti SenTech STC-
HD93DV a STC-HD203DV. Ka-

mery mají výstup HDMI, který lze připojit
přímo do monitoru. Není nutné připojo-
vat počítač, kamery se pouze nastaví přes
odpojitelný ovladač. Kamery tak můžete
použít například namísto klasické lupy.
Díky průmyslovému provedení se kamery
dají instalovat do obráběcích strojů a na
monitor přenášet průběh obrábění. Použití
těchto kamer je celá řada.

SenTech (Sensor Technologies) je ja-
ponský výrobce průmyslových ka mer s
více než 27 letou historií. Společnost se
specializuje na vývoj moderních digitál-
ních kamer pro strojové vidění, průmysl,
lékařství, mikroskopii, vojenské a dopravní
aplikace. 

Společnost ELCOM, a.s. se v roce 2016
stala oficiálním zástupcem společnosti  Se-
nTech pro Českou republiku a Sloven sko. 

Kameru Vám rádi předvedeme, kontak-
tujte nás.

Vizualizační průmyslové 
kamery s HDMI konektorem 
pro připojení přímo na monitor
Zákazníci nás často oslovují s požadavkem na kamerový systém, který by vizualizoval jejich výrobní proces.
Jedná se zejména o případy, kdy není možné sledovat daný proces operátorem z důvodů bezpečnosti nebo
špatné přístupnosti. Na tyto procesy se často používaly analogové kamery, které se snadno připojily na te-
levizní obrazovku. Nyní se pro tyto aplikace nabízejí IP kamery. Toto řešení, které potřebuje k činnosti ně-
jaký počítač, je bohužel složité na instalaci a soubor požadovaných komponent, což ho zbytečně prodražuje.

ELCOM, a.s., Divize Virtuální instrumentace, Technologická 374/6, Ostrava - Pustkovec, tel.: +420 727 968 497
Email: jakub.novak@elcom.cz, www.prumyslove-kamery.cz

Klíčové vlastnosti
• Rozhraní HDMI nebo SDI nabízí připojení přímo do

monitoru nebo televize.
• Rozlišení 1280x720 (HD) a 1920x1080 pixelů (Full HD).
• Pouze barevné provedení, které ale nijak nesnižuje

kvalitu obrazu.
• Rychlost snímání 60 FPS.
• Nulové zpoždění při živém přenosu poskytuje napro-

sto autentický obraz.
• Odolné mechanické provedení s malými rozměry 

40 x 40 x 45.8 mm a skvělým odvodem tepla.
• Závit C-mount umožňuje vybrat vhodný typ objektivu.
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ELCOM, a.s., Divize Virtuální instrumentace, Technologická 374/6, Ostrava - Pustkovec, tel.: +420 727 968 497
Email: jakub.novak@elcom.cz, www.prumyslove-kamery.cz
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Hmatový vjem je často považován za
samozřejmost. Pro někoho, kdo
přišel o svou ruku nebo nohu, je

ztráta tohoto pocitu dotyku velice zničující.
Zatímco vysoce sofistikované protézy s kom-
plexními pohyblivými prsty a klouby napodo-
bující téměř každý pohyb jsou již k dispozici,
zůstávají pro uživatele obtížné a nepřirozené.
To je zejména proto, že jim chybí reálný hma-
tový zážitek, který doprovází každý pohyb.
Tento prázdný pocit vede k omezenému po-
užití. Vědci z floridské univerzity tak vyvinuli
protézu, která skutečně "cítí" své prostředí!

Přesně o to se snaží multioborový tým
vědců z Florida Atlantic University (FAU) a
University of Utah School of Medicine. Spo-
lečně vyvíjejí robotickou ruku, která se bude
rozvíjet a přizpůsobovat svému prostředí.
Tento "živý" robot bude mít svůj vlastní peri -
fer ní nervový systém přímo spojující robotic -
ké senzory a akční členy. Fakulta inže nýrství
a výpočetní techniky na FAU vede víceobo-

rový tým, který získal čtyřletý grant ve výši
1,3 milionu dolarů od amerického institutu
pro biomedicínské zobrazování a bioinže-
nýrství a institutu zdraví pro speciální pro-
jekt s názvem "Virtuální neuroprotéza:
Obnovení autonomie pro osoby trpící neu-
rologickým onemocněním."

S odbornými znalostmi v oblasti robotiky,
bioinženýrství, behaviorálních věd, regene-
race nervů, elektrofyziologie, mikrofluidních
zařízení a ortopedických operací, vytváří vý-
zkumný tým živou cestu z dotykového po-
citu robota přímo do mozku člověka po
amputaci ruky, jenž bude mít zcela pod kon-
trolou ovládání robotické ruky. Platforma
pro neuroprotézy umožní týmu prozkoumat,
jak mohou neurony spolupracovat, aby se re-
generoval pocit dotyku v umělé končetině.

Jádrem tohoto náročného projektu je
špičková robotická ruka a paže vyvinutá v la-
boratoři biorobotiky na Fakultě inženýrství
a informa tiky FAU. Stejně jako lidské prsty,

je i robotická ruka vybavena četnými senzo-
rickými receptory, které reagují na změny v
prostředí. Řízena člověkem, může cítit
změny tlaku, interpretovat informace, které
přijímá, a interagovat s různými objekty.
Může upravit svou přilnavost založenou na
hmotnosti nebo křehkosti uchopeného ob-
jektu. Ale skutečnou výzvou je zjistit, jak tyto
informace vrátit zpět do mozku člověka po-
mocí živých reziduálních nervových cest,
které nahrazují ty, které byly poškozeny nebo
zničeny nějakým traumatem.

Pokračování na straně 36

Biorobotická ruka 

s vlastním 
nervovým systémem
bude vnímat dotek
Výzkumní pracovníci vyvíjejí první biorobotickou ruku, která bude skutečně cítit a také se přizpůsobí jejímu prostředí.
Tento "živý" robot bude mít svůj vlastní periferní nervový systém, který přímo propojí robotické senzory a akční členy.

Stejně jako lidské prsty, je robotická ruka 
vybavena četnými senzorickými receptory,

které reagují na změny prostředí.
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„Když se periferní nerv přeruší nebo po-
škodí, využívá bohatou elektrickou akti-
vitu, kterou pro svou obnovu vytvářejí
hmatové receptory. Chceme prozkou-
mat, jak mohou senzory prstů pomoci
regenerovat poškozené nebo přerušené
nervy,” řekl Erik Engeberg, Ph.D., hlavní
výzkumník a docent na oddělení strojíren-
ství FAU a ředitel laboratoře BioRobotics
při FAU. „Abychom toho dosáhli, bu-
deme přímo propojovat tyto živé nervy
in vitro a pak je každodenně elektricky
stimulovat se senzory z robotické ruky,
abychom zjistili, jak nervy rostou a re-
generují, zatímco je ruka ovládána oso-
bami bez této končetiny.”

Pro tuto studii nebudou neurony uchová-
vány v konvenčních petriho miskách. Na-
místo toho budou umístěny do biokompa -
tibilních komor, které poskytují živné pro-
středí napodobující základní funkci živých
buněk. Sarah E. Du, Ph.D., spolupracující vý-
zkumná pracovnice a odbornice na vznika-
jící oblast mikrofluidik, vyvinula tyto drobné
přizpůsobené umělé komory s vestavěnými
mikroelektrodami. Výzkumný tým bude
schopen stimulovat neurony elektrickými
impulsy z ruky robota, aby se mohly znova
obnovit po úrazu. Vědci budou v reálném
čase morfologicky a elektricky měřit, kolik
nervových tkání bylo obnoveno.

Spolupracující výzkumný pracovník Jian-
ning Wei, Ph.D. spolu s docentem biomedi-
cínské vědy na College of Medicine FAU a

odborníkem na neurální poškození a rege-
neraci Charlesem E. Schmidtem, připraví
neurony in vitro, budou pozorovat jejich
pohyb a regeneraci po zranění. Tato "virtu-
ální" metoda poskytne výzkumnému týmu
několik příležitostí k testování a dalšímu re-
testování nervů bez poškození subjektů.

Pomocí elektroencefalogramu (EEG) pro
detekci elektrické aktivity v mozku zkoumá
odbornice na elektrofyziologii a neurální,
behaviorální a kognitivní vědy Emmanuelle
Tognoli, Ph.D., jak se hmatová informace z
robotických senzorů
přenáší do mozku, aby
rozlišovala scénáře s
úspěšným nebo ne-
úspěšným funkčním
obnovením dotekového
smyslu. Jejím cílem je
porozumět tomu, jak
chování napomáhá re-
generaci nervů a jak
tato regenerace nervů napomáhá chování.

Jakmile nervové impulsy z dotykových 
senzorů robota projdou mikrofluidní komo-
rou, jsou poslány zpět k lidskému uživateli,
který manipuluje s robotickou rukou. To se
provádí se zvláštním zařízením, které přemě-
ňuje signály pocházející z mikrofluidních
komor na regulovatelný tlak na manžetu
umístěnou na zbývající části ramene osoby po
amputaci. Uživatelé budou vědět, zda příliš
silně stlačují objekt nebo ztrácejí svůj úchop.

Engeberg také spolupracuje s dr. Dougla-
sem T. Hutchinsonem, profesorem na oddě-

lení ortopedie na Lékařské fakultě Univerzity
v Utahu, která se specializuje na chirurgii
rukou a ortopedii. Vyvíjejí soubor úkolů a
behaviorálních neuronových ukazatelů vý-
konnosti, které nakonec odhalí, jak podpořit
zdravý pocit doteku v případě náhrady ro-
botickou rukou u amputací a u lidí se ztrátou
končetin. Výzkumný tým nyní hledá post-
doktorandského výzkumného pracovníka s
multidisciplinární zkušeností, aby mohl pra-
covat na tomto průlomovém projektu.

„Tento grant Národního institutu zdraví
pomůže našemu víceoborovému týmu
vědců řešit důležitou výzvu, která posti-
huje miliony lidí po celém světě,” říká
Stella Batalama, Ph.D., děkanka a profe-
sorka Fakulty inženýrství a informatiky
FAU. „Poskytnutím lepšího porozumění
o tom, jak napravit poranění nervů a
trauma, budeme schopni pomáhat pa-
cientům obnovit motorickou funkci po
amputaci. Tento výzkum má také velmi
široké uplatnění u lidí, kteří trpí jinými
formami neurologického onemocnění,
jako jsou například mrtvice nebo pora-
nění míchy.”

Počáteční fáze tohoto projektu podpořil
Institut pro snímání a vestavěné síťové sy-
stémy (I-SENSE). Výzkumníci také pracují
ve spolupráci s I-SENSE a Brainovým insti-
tutem, což jsou dva výzkumné pilíře Florida
Atlantic University. n

Zdroj: Florida Atlantic University

Chcete-li porozumět významu slova "propriocepce",
zkuste jednoduchý experiment. Zavřete oči a zvedněte pra-
vou ruku nad hlavu. Potom ji posuňte dolů tak, aby byla rov-
noběžná se zemí. Zatněte pěst a uvolněte ji. Posuňte ruku
dopředu a pak za vaše záda. Pak otevřete oči a podívejte se.
Je vaše ruka umístěna tam, kde jste si mysleli, že bude?

Pro většinu lidí bude odpověď "ano". To proto, že váš
mozek a nervový systém pracovali společně, aby vše dělali
podle vašeho záměru a zpracovali smyslovou zpětnou vazbu
k tomu, abyste věděli, kde je vaše ruka v prostoru, i když jste
nebyli schopni ji vizuálně sledovat.

Pro mnoho lidí s amputacemi horních končetin použí-
vajících protetické pomůcky by odpověď byla: "Ne." Nebudou
mít jistotu, že by jejich umělá končetina byla tam, kde si
myslí, a to proto, že současné protézy postrádají podklady
pro poskytnutí komplexní hmatové a propriocepční zpětné
vazby uživateli protézy. Bez této zpětné vazby zůstanou i nej-

pokročilejší protetické končetiny uživatele ztrnulé a mani-
pulační funkce tím budou narušeny.

Nový program agentury DARPA (Americká agentura
obrany pro pokročilé výzkumné projekty) –  ruční proprio -
cepce a dotykové rozhraní (HAPTIX) usiluje o dosažení
přirozených pocitů pro lidi po amputacích, umožňu-
jících intuitivní a obratné ovládání pokročilých pro-
tetických zařízení, které nahrazují amputované
končetiny a poskytují psychologický přínos díky zlep-
šování protézy a zároveň sníží bolesti tzv. fantomo-
vých končetin.

Program je založen na technologiích neuronových roz-
hraní, které byly vyvinuty během revolučních protetických
postupů agentury DARPA a programů vyvíjejících spolehlivé
neurální rozhraní (RE-NET). Program HAPTIX usiluje o dosa-
žení svých cílů tím, že rozvíjí systémy rozhraní, které měří a
dekódují signály motoriky zaznamenávané v periferních ner-

vových systémech nebo svalech. Program přizpůsobí jeden
z pokročilých systémů protetických končetin tak, aby zahrno-
val senzory, které uživateli poskytnou hmatovou a propri-
ocepční zpětnou vazbu, a to prostřednictvím vzorové stimu -
lace smyslových cest v periferním nervu. Jedním z klíčových
úkolů bude identifikace strategií stimulačních struktur, které
vyvolají přirozené pocity dotyku a pohybu. Konečným cílem
je vytvořit plně implantovatelné zařízení, které je bezpečné,
spolehlivé, účinné a schválené pro použití ve zdravotnictví.

Pokud bude program HAPTIX úspěšný, vytvoří plně imp-
lantovatelné, modulární a rekonfigurovatelné mikrosystémy
s neuronovým rozhraním, které bezdrátově komunikují s ex-
terními moduly, jako je například spojení protézy. Vzhledem
k tomu, že tato technologie by měla široké uplatnění a mohla
by být zdrojem budoucích zdravotnických prostředků, je také
v plánu z programu HAPTIX financovat vědecké týmy s po-
dobným zaměřením.

DARPA financuje vlastní program HAPTIX
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Řady Carryall a Villager od americ-
kého výrobce Club Car přesně tímto
směrem efektivnějšího využívání

zdrojů míří, přičemž v popředí stojí přede-
vším elektrické modely. Jejich hlavními
přednostmi jsou nulové emise, tichý provoz,
kompaktní rozměry a nízké provozní ná-
klady.

Elektrické modely Carryall využívají 48
voltového systému zpravidla s osmi kusy šes-
tivoltových baterií. Řídicí jednotka zajišťuje
správu energií a hlídá režim dobíjení akumu-
látorů. Vozidla Club Car byla konstruována
pro maximálně hospodárný provoz. Proto
jsou jejich rámy vyráběny z hliníkových sli-
tin běžně užívaných v leteckém průmyslu.
Tento materiál nekoroduje a vzhledem k
nízké hmotnosti pak vozidlo nenese s sebou
zbytečnou zátěž. Úspornost provozu podtr-

huje rekuperace energie při brzdění moto-
rem a její ukládání zpět do baterií. Denní ná-
klady na dobíjení akumulátorů se tak
pohybují v řádu desetikorun. 

Řada vozidel Carryall je k dispozici v ně-
kolika modelech, které se kromě rozměru liší
i nosností korby či ložné plošiny. U Club Car
Carryall 300 je to 136 kg, u modelu 500 pak
363 kg a u největšího modelu Carryall 700 je
to 453 kg. K dispozici je široká škála příslu-

šenství a nástaveb určených pro konkrétní
specializované účely, od údržby veřejných
prostranství a výrobních areálů, přes pře-
pravu dílů, materiálů či nářadí, pohostinství
či catering až po správu budov a ostrahu.
Modely Villager a Transporter se soustředí
na přepravu osob ve výrobních či logistic-
kých areálech, potkáváme je však i na letiš-
tích, v resortech či zoologických zahradách. 

Dojezd na jedno nabití se pohybuje dle
modelu a typu baterií od 30 do 80 km. Pro
provozy, kde je nutná nezávislost na dobíjení
má Club Car k dispozici konvenční modely
se spalovacími motory s elektronickým vstři-
kováním paliva. 

Výrobce Club Car je předním světovým
výrobcem kompaktních užitkových vozidel.
Letos slaví 60 let historie, za kterou stihl vy-
robit více než 2 miliony vozidel. Zaměřuje se
na chytrý design, kvalitní provedení a ná-
slednou technickou podporu. V České re-
publice a na Slovensku je jeho prodlouženou
rukou importér Profigrass s.r.o. s provozy v
Praze, Brně a Senci.

Tomáš Chytka, Profigrass s.r.o.

Club Car odhaluje skryté rezervy
Prakticky všechny provozy, kde je potřeba lidská síla, se aktuálně po-
týkají s nedostatkem pracovníků. Proto je nutné hledat rezervy v
produktivitě, kde to je jen možné. Jednou z oblastí, kde se skrývají,
je logistika materiálu a přeprava osob v areálech či výrobních halách.
Pokud se můžeme inspirovat nejvyspělejšími ekonomikami a mo-
derními provozy zjistíme, že kompaktní užitkové vozy a vozítka pro
přepravu osob jsou ke zvyšování efektivity široce přijímanou cestou. 
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Limity současných metod 
rozpoznávání obrazu
Rozpoznávání obrazu se v průmyslu po-

užívá v mnoha úlohách - při kontrole kvality,
kontrole povrchu, vyhledávání objektů, počí-
tání objektů, klasifikaci objektů apod. Klasické
metody rozpoznávání obrazu využívají přesné
algoritmy. Typickým příkladem je porovná-
vání se šablonou, prahování, měření obsahu
plochy,  detekce hran, měření vzdálenosti
hran, kontrola barvy a podobně.

Mezi pokročilejší metody patří statistické
přístupy pro kontrolu povrchu se statistickým
vyhodnocením různých parametrů obrazu.
Společným jmenovatelem těchto přístupů je
jejich přesnost. V úlohách, kde se přesnost vy-
žaduje, fungují velmi dobře a spolehlivě.

Tyto přesné metody však selhávají v úlo-
hách, kdy zkoumaný obraz nebo objekt je va-
riabilní a vypadá vždy trochu jinak. Z tohoto

důvodu je pak obtížné nadefinovat, jak má
rozpoznání fungovat nebo nadefinovat, kdy je
objekt ještě v pořádku (OK) a kdy již ne (NOK).
U některých úloh je to dokonce nemožné.

Vezměme extrémní příklad rozpoznání -
zjistit, jestli je na snímku kočka (OK) nebo pes
(NOK). Člověk na první pohled vidí, co na
snímku je, ale neexistuje definice ani exaktní
metoda, jak pomocí přesných algoritmů na-
definovat, jak rozpoznat, které zvíře na ob-
rázku je. Porovnávání se šablonou by selhalo,
protože totéž zvíře vypadá pokaždé jinak. Pra-
hování, měření ani statistika k požadovanému
výsledku nevedou. Ukazuje se však, že v prů-
myslu je takových úloh mnoho.

Jejich řešením je použití metod strojového
učení. Místo hledání složité definice a progra-
mování komplikovaných (a přesto nedokona-
lých) algoritmů je výhodnější soware učit
pomocí sady vzorových příkladů.

Použití hlubokého učení 
pro vizuální kontrolu
Hluboké učení (deep learning) je algorit-

mus, který patří do rodiny algoritmů strojového
učení a umělé inteligence. Je to algoritmus,
který se pomocí tzv. neuronových sítí dokáže
učit. V dnešní době se používá v mnoha dis-
ciplínách, například k rozpoznávání objektů v
obraze, k porozumění mluveného slova nebo
pochopení obsahu psaného textu.

Výše uvedený příklad rozlišení, jestli je na
obrázku kočka nebo pes, je poměrně spoleh-
livě řešitelný pomocí deep learningu.

Stačí algoritmus natrénovat. Je potřeba při-
pravit sadu vzorových dat. Sadu obrázků s
kočkou a sadu obrázků se psem.Tyto obrázky
se během fáze učení ukazují neuronové síti a
ta se je postupně učí (trénuje) rozpoznávat. Po
dokončené fázi učení je neuronová síť schopna
spolehlivě rozpoznávat, jestli je na obrázku

Jak na vizuální kontrolu pomocí umělé
inteligence a hlubokého učení
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kočka nebo pes. A to i na takových obrázcích,
které v tréninku vůbec nebyly použity a tedy
je síť ani předtím neviděla.

PEKAT Vision – software pro
vizuální kontrolu pomocí
hlubokého učení
PEKAT Vision je soware pro průmyslo-

vou vizuální inspekci, který je postavený na al-
goritmech hlubokého učení.

Tento soware používá neuronové sítě a je
schopný detekovat a klasifikovat takové ob-
jekty, u kterých současné vision systémy ne-
uspějí. Například to může být předmět nebo
defekt, který vždy vypadá trochu jinak. Při
klasifikaci pomocí neuronových sítí je síť
schopna rozpoznat, jakého je objekt typu nebo

jakosti. PEKAT Vision se uplatní všude tam,
kde je obtížné nebo dokonce nemožné defino-
vat rozpoznávání přesnými algoritmickými
metodami.

Příkladem může být posouzení dřeva, ka-
mene, textilu, gumy, kovových odlitků, svarů
apod. Uživatel v programu definuje posloup-
nost rozpoznání a používá připravené moduly
s neuronovými sítěmi - obvykle využívá mo-
duly pro detekci a klasifikaci. Případně může
přidávat logiku nebo předzpracování obrazu
pomocí vloženého programového bloku kódu
v jazyce Python.

Trénink detektoru a klasifikátoru probíhá
tak, že uživatel vloží do programu sadu
snímků a na nich učí program. Pro detekci
stačí detekovaný objekt označit na několika

obrázcích pomocí myši. Pro klasifikaci stačí
na několika obrázcích zvolit, do jaké třídy ob-
jekt patří - například “OK” nebo “NOK”. Nebo
“kočka” nebo “pes”.

Program tak během tréninku vytvoří neu-
ronovou síť, která problém zobecní a je schopna
rozpoznávat všechno, na co byla natrénována,
a to i na obrázcích, které předtím neviděla.

K získání dostatečného počtu snímků pro
trénink má PEKAT Vision doplňující funkci
Auto-Trigger. Pomocí jednoduchého nasta-
vení je možné automaticky z běžící kamery
snímat a ukládat obrázky ve správný moment
do trénovací sady. Pro sběr snímků se tedy
není nutné nijak napojovat na stroj nebo vý-
robní linku.

Soware PEKAT Vision má jednoduché
programové rozhraní (API) a je tedy snadno
integrovatelný a propojitelný se sowarem tře-
tích stran (například LabView), s libovolnými
kamerami (například GenICam) nebo s vlast-
ním sowarem systémového integrátora.
PEKAT Vision je možné provozovat i na vý-
konném vzdáleném počítači a s programem
komunikovat po síti.

PEKAT Vision vyvinula a dále rozvíjí firma
PEKAT s.r.o.

Na webu www.pekatvision.com najdete
bezplatnou 30 denní verzi.

Mgr. Petr Šmíd, jednatel PEKAT s.r.o.
tel.: +420 603 598 787, 

e-mail: petr.smid@pekat.cz

Metačočky mohou znamenat průlom ve využití a nasazení umělých čoček

Inspirováni lidským okem vyvinuli výzkumníci na Fakultě
inženýrství a aplikovaných věd Johna A. Paulsona při
Harvardské univerzitě (SEAS) adaptivní metačočku

(angl. metalens), což je v podstatě ploché, elektronicky ří-
zené umělé oko. Adaptivní metačočky současně řídí tři
hlavní funkce ke správnému vidění rozmazaných objektů:
zaostření, astigmatismus a posun obrazu.

Ploché povrchy metačoček využívají nanostruktury k
ohýbání světla. Pokud by se metačočky úspěšně rozšířily,
tak by mohly přinést revoluci do optiky. Nahradily by totiž
dnešní masivní čočky s prohnutým povrchem jednodu-
chými čočkami s plochým povrchem. Má to ale háček. Do-
savadní metačočky ohýbají vždy jenom určitý výsek spektra
viditelného záření. 

Vědecký tým na Harvardu proto vyvinul první meta-
čočku, která dokáže najednou ohnout záření celého vidi-
telného spektra světla (ve výsledku bílého světla) do
jednoho místa a s vysokým rozlišením. Něco takového bylo
zatím možné jedině s konvenčními optickými čočkami a

bylo jich na to nutné použít více najednou. Studii publikoval
časopis Nature Nanotechnology.

Proč je to tak těžké? Soustředění záření z celého vidi-
telného spektra do jednoho bodu velmi komplikuje skuteč-
nost, že záření o každé vlnové délce prochází materiály
poněkud odlišnou rychlostí. Například červené světlo pro-
chází sklem o něco rychleji než modré světlo, takže tyto dvě
barvy v záření dosáhnou stejné oblasti v různém čase. Dů-
sledkem tohoto jevu jsou chromatické aberace, což jsou ba-
revné vady čoček nebo celých soustav čoček. Pokud se
optická zařízení chtějí těmto vadám vyhnout, tak k tomu v
dnešní době obvykle potřebují větší počet čoček o různé
tloušťce a z různého materiálu. Výsledné zařízení je pak
kvůli tomu samozřejmě komplikovanější a objemnější.

Šéf výzkumu Federico Capasso potvrzuje, že metačočky
mají proti konvenčním optickým čočkám řadu výhod. Jsou
tenké, snadno se vyrábějí a nejsou moc drahé. Díky prů-
lomu Capassova týmu se teď významně přiblížilo praktické
využití metačoček v rozmanitých optických aplikacích. Na

Harvardu mají z jejich výsledků ra-
dost. Harvard Office of Technology
Development (OTD) zajišťuje
právní ochranu nových metačoček
a také zkoumá nejbližší možnosti
jejich komerčního využití. Capas-
sův tým používá pro metačočky
nanostruktury z oxidu titaničitého.

S jejich pomocí dosahují požadovaného optického
efektu a eliminují chromatické aberace. Díky sofistikova-
ným vzorům z nanostruktur tyto metačočky zmanipulují
index lomu světla na povrchu metačočky tak, že se záření
celého viditelného spektra sejde na požadovaném místě ve
stejnou dobu. Pokud bude vývoj metačoček dál pokračovat
tímto tempem, tak se brzy dočkáme optických zařízení s
těmito plochými čočkami. Tým Capassa pracuje na meta-
čočkách o průměru kolem jednoho centimetru. Bude-li
úspěšný, tak se otevřou široké možnosti jejich aplikací,
včetně virtuální a rozšířené reality.
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Lepení 
nahrazeno
laserovým
svařováním
plastů
V průběhu posledních let jsou standardní technologie pro spojování ma-
teriálů vytlačovány svařováním. Co se týče sféry laserového popisování,
má společnost Panasonic Electric Works letité zkušenosti a oblast lasero-
vého svařování je jen modifikací prověřené technologie. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto směry jdou proti sobě, když při
popisu … může a nemusí … dochází k odpařování materiálu, zatímco při
svařování jsou materiály spojovány. Díky vzájemné a důkladné spolu-
práci vývoje se zákazníky a uživateli není problém najít vhodnou techno-
logii pro existující projekt. Vždy se jedná o kompromisní řešení.
Kompromis neznamená jakékoli ustoupení z požadavků aplikace, ale na-
lezení optimální kvality potisku či svaru za dobu vyhrazenou pro tento
výrobní krok. 

laserové 
svařování zajistí 

bezpečný 
a okamžitý spoj



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2018

41

Laserové popisovače technologie FAYb i
CO2 jsou k dispozici v mnoha provedeních,
aby bylo možno popisovat metodou anne-
aling (změna barvy žíháním), etching (změna
barvy povrchovým tavením), engraving
(změna povrchové textury odpařováním ma-
teriálu) či carbonising (karbonizace laserem).
Mnohaleté zkušenosti a spousty zdařilých
projektů po celém světě otevírají dveře i do
nových oborů a v poslední době se tyto la-
sery uplatňují na poli řezání a laserového
svařování plastů.

Dříve lepili … teď svařují
Jedním z posledních kroků při výrobě re-

látka je osazení plastového krytu, postupné
odsátí vzduchu a závěrečné utěsnění. Pů-
vodně se kryt lepil a po utvoření vakua byl
manipulační otvor za tepla vyplněn plastem.
Ne vždy stoprocentní technologie lepení byla
úspěšně nahrazena svařováním. Technologie
svařování pozvolna vystřídala a poté úplně
nahradila proces lepení, které bylo následně,
po analýze zvýšení produktivity výroby, zcela
vytlačeno z pracovního chodu. 

V důsledku osazení výrobní linky lasero-
vou technologií došlo ke zvýšení produkce
výroby, neboť byla omezena doba vytvrzo-
vání a výrazně tak poklesla zmetkovitost při
finálním testu těsnosti. Jelikož se laserová
technologie spojování plastů rozšířila do
všech oblastí průmyslové výroby, stala se tato
technologie jednou z nejvíce poptávaných
skupin výrobků. 

Dalším častým problémem při výrobě
relé bylo utěsnění otvoru po odčerpání vzdu-
chu z prostoru relé. Jednalo se o maličký
otvor zakápnutý pryskyřicí s následným vy-
tvrzením v peci. Finální kontrolou však ně-
která relé neprojdou v důsledku ne dobře
utěsněného spoje. Tyto problémy však byly
vyřešeny s vyvinutím Aicure (přístroj pro
UV vytvrzování na bázi technologie LED).
Aby byl otvor dostatečně utěsněn, byla apli-
kována pryskyřice, která je citlivá na UV zá-
ření, a pomocí ultrafialového světla se
zahájilo vytvrzení během několika sekund.
Produkty Aicure se vyznačují nadstandard-
ním výkonem a možností rychlého spínání
do maximálního výkonu 20 W/cm2. Díky

těmto vlastnostem a velmi nízké spotřebě
elektrické energie si produkty Aicure po-
stupně získaly plnou důvěru. Dalším pod-
statným benefitem je, že se jedná o tech-
nologii, při níž není zahříván finální produkt
a tak mechanizmus relé není ovlivněn nega-
tivními aspekty zvýšené teploty. 

Ionizéry přináší čistotu 
do výroby 
Čistota pracovního prostředí je jedním ze

základních faktorů při každé závěrečné
montáži drobných součástek a elektroniky. 
V důsledku většího množství prachu a jeho
pozdějšího ulpívání na styčných plochách,
tak dochází k největšímu procentu zmetko-
vitosti a následné potřeby použití přístrojů
pro odstranění nechtěného statického náboje
– ionizéru. Portfolio společnosti Panasonic
zahrnuje různé druhy ionizérů, od pistolo-
vých (bodových) po lištové (prostorové), 
k využití jsou typy na stlačený vzduch i auto-
nomní, u kterých není nutné napojení na
centrální rozvod stlačeného vzduchu. Vše-
obecně se však ví, že stlačený vzduch je jed-
ním z nejdražších provozních médií, nejedná
se tak o levnou záležitost. Navíc jsou tlakové
rozvody mnohdy v dezolátním stavu a podle
dosavadních výzkumů se skoro polovina vy-
robeného vzduchu „ztratí po cestě“. Společ-
nost Panasonic, jakožto výrobce celé škály
produktů automatizační techniky, má ve
svém portfoliu průtokoměry i celý systém
pro odhalování optimálního nakládání nejen
v oblasti stlačeného vzduchu, ale i vody, páry,
elektrické energie a dalších provozních ná-
kladových položek. 

Z důvodu bezpečnosti mají všechny typy
přístrojů vyžadované napájení 24 V, tím
pádem je jejich nasazení možné do každé vý-
roby. A právě díky nízkému napájecímu na-
pětí a absence nutnosti napojení na přívod
stlačeného vzduchu se jedná o ideální volbu
do všech výrobních provozů. 

Pro opravdu přesné měření
Panasonic disponuje laserovým měřicím

senzorem HG-C, který má přesnost 10 μm,
dobu odezvy 1,5 ms a momentálně v prove-
dení s dosahem až 600 mm. 

Průběh měření může probíhat staticky i
dynamicky, senzor navíc nabízí jak digitální,
tak analogový výstup (0-5 V). w

Svařování plastů laserem svoji kvalitou vytlačuje lepení
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Tento typ senzoru je možné využít pro
růz né použití. Navíc došlo k vytvoření apli-
kace, která na základě zadaných parametrů
napomáhá při výběru ideálního senzoru.

Aplikace najde optimální
senzor 
Aplikace „Sowarový nástroj pro výběr

optimálního senzoru Panasonic“ usnadňuje
výběr vhodného senzoru pomocí nastave-
ných filtrů s mnoha detailními parametry.
Díky tomu je uživateli doporučen produkt,
který vyhovuje jeho zadání. Aplikaci je
možné využívat jak na PC, tak na tabletu či
chytrém telefonu. Funkce porovnání či mož-
nost exportovat výsledky hledání do PDF je
už jen drobností, která podtrhává výborné
vlastnosti tohoto SW produktu.

Panasonic z různých úhlů
Portfolio společnosti Panasonic nabízí ob-

rovskou nabídku mikrospínačů, vypínačů,
elektromechanických i polovodičových relé,
konektorů a čidel, která jsou zpravidla produ-
kována na výrobních linkách poháněných či
řízených automatizační technikou Panasonic.
Navíc základní pravidlo společnosti Panaso-
nic zní: „Naše podnikání se zaměřuje na při-
danou hodnotu pro naše zákazníky.“ A tento
postoj se uplatňuje jak při výrobě komponent,
tak i průmyslové automatizace. Hlavní priori-
tou je tedy hlavně vyřešení projektu a přání
zákazníka než samotný prodej technologie. 
V praxi je možné si to představit tak, že před
samotným prodejem určité technologie, při-
chází na řadu pečlivé testování, někdy i přímo
na lince zákazníka, než se dojde k závěru, že
daný přístroj v konkrétních podmínkách na-
prosto vyhovuje definovaným potřebám. n

Velmi přesný 
měřicí senzor 
HG-C

Ionizéry Er-X se šířkou 
záběru až 160 cm

Luděk Barták, www.panasonic-electric-works.cz
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Nizozemská Amsterdam ArenA za-
ložila samostatnou společnost
Amsterdam Energy Arena, která

energii vyrábí, skla duje a prodává, a jež bude
napájení sama využívat. Spotřeba energie
stadionu se výrazně zvyšuje při pořádání vel-
kých akcí a fotbalových zápasů. Systém xSto-
rage, inteli gentně integrovaný do stávající
infrastruktury, může pomoci při zvládání
energetické špičky dočasným poskytnutím
velké kapacity. Kromě toho může fungovat
jako nouzové napájení v případě výpadku
proudu místo drahých dieselagregátů. Daný
výkon 3 MW je srovnatelný s energetickou
potřebou několika tisíc domácností. Systém
přispívá ke stabilizaci elektrické rozvodné
sítě a navíc přináší výnosy z prodeje energie, 
v rámci místní inteligentní energetické sítě
například pro jiné budovy v oblasti. Úložný

systém baterií má v této věci zásadní roli. Ve
spolupráci se společností Nissan Europe jsou
baterie instalovány také na parkovištích pro
dobíjení zaparkovaných elektrovozidel, takže
i fanoušci se mohou zapojit do programu nu-
lových emisí. 

Jedná se o globální projekt v řešení řízení
spotřeby energie. Amsterdam Energy Arena
je jedním z prvních konkrétních výsledků
inovačního programu na tomto stadionu,
který dostal název Amsterdam Innovation
ArenA. V rámci něho spolupracují firmy,
městské a vládní instituce, univerzity a vě-
děcká pracoviště na vytváření nových ná-
padů pro ”stadiony budoucnosti” v oblasti
výstavby a infrastruktury, ale také bezpeč-
nosti, správy budov a provozu objektů. Sta-
dion a okolní oblast slouží jako Living Lab
(živá laboratoř), jako tzv.  hotspot, kde se tes-

tují inovace v praxi, zejména inteligentní
technologie a systémy s ekologickým příno-
sem. Nápady z projektu jsou zpřístupněny pro
další ambiciózní stadiony, haly a rekreační
objekty po celém světě, kde chtějí vytvářet
udržitelné prostředí. Amsterdam ArenA bude
prvním příkladem skladování energie, které
splní nároky vícenásobného použití zdrojů a
modelem pro obdobná zařízení na světě. 

Je to stadion nejen pro fotbalové zápasy
nejvyšší ligy, je to domov klubu AFC Ajax a
holandského národního týmu, ale také je to
víceúčelová aréna pro koncerty, taneční akce
a firemní setkání. Amsterdam ArenA každo-
ročně uvítá více než dva miliony návštěv-
níků. Klíčem k úspěchu, ke službám na
nejvyšší úrovni a ke spokojenosti návštěv-
níků a současně cestou ke snižování nákladů
na provoz jsou právě inovace. –r–

Stadion budoucnosti má fotovoltaiku
na střeše a 3 MW baterii na parkovišti
Společnosti Eaton, Nissan a The Mobility House uzavřely smlouvu s Amsterdam Energy Arena na realizaci jednoho
z největších evropských systémů skladování energie v komerční budově, kdy na parkovišti stadionu Amsterdam
ArenA  zavádějí velký systém skladování energie s minimální kapacitou 3 megawatty. Systém funguje jako nouzový
zdroj, zachycuje špičku v poptávce po energii a zajišťuje stabilitu ve standardní energetické síti. Pomáhá také 
s dodávkou elektrické energie prostřednictvím více než 4 000 solárních panelů na střeše stadionu. Implementace
bateriových packů, která je kombinací nových a použitých baterií, již probíhá, projekt bude dokončen již letos. 
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Robotické ryby mohou vidět 
a napodobovat

živé ryby

Systém dovoluje robotické replice, jak
vidět, tak napodobovat chování živé
dánie v reálném čase. Biomimetičtí ro-

boti byli už dříve nasazeni vedle živých zví-
řat, aby lépe porozuměli chování zvířat,
včetně sociálních podně tů, strachu, vůdcov-
ství a dokonce i náklon nosti, ale setkání s ži-
vými protějšky byla vždy jednostranná.
Zvířata pozorují roboty a reagují na ně. Ale
v laboratoři Maurizia Porfiriho, profesora
mechanického a leteckého inženýrství na
NYU Tandon School of Engineering, mohou
nyní roboti sledovat své živé protějšky.

V přírodě je možné přirozené biomime-
tické chování vidět např. u škorpiona, který
napodobuje tvory nacházející se v přírodě.

Spadá tak pod obor zvaný biomimetika. Tato
vědní oblast si všímá metod a systémů z pří-
rody a využívá je v moderních technologiích.

Porfiriho tým testoval interakci robotické
repliky s živou dánií v několika různých ex-
perimentálních podmínkách, ale ve všech
případech byla replika a živá ryba oddělena
průhledným panelem. V preferenčních tes-
tech dánia ukázala větší přitažlivost - a co je
nejdůležitější, žádné známky úzkosti nebo
strachu - k robotické replice.

Porfiri poznamenal, že zatímco zrcadlení
je základní, omezená forma sociální inte-
rakce, jsou tyto experimenty silným prvním
krokem k obohacení výměny mezi roboty a
živými zvířaty. 

„Tato forma zrcadlení je velmi jednodu-
ché společenské chování, ve kterém se
replika snaží zůstat co nejblíže živému
zvířeti. To je ale přesně ten základ pro
ty typy interakcí, u kterých doufáme, že
je vybudujeme mezi zvířaty a roboty,”
řekl profesor Porfiri. „Nyní máme schop-
nost měřit odezvu dánie k robotické
rybě v reálném čase a umožnit robotu
sledovat a manévrovat v reálném čase,
což je významné.”

Vědci nyní zkoumají společenské inte-
rakce mezi živými zvířaty, aby lépe porozu-
měli přirozeným podnětům a reakcím zvířat. 

„Učíme se, co je skutečně důležité na so-
ciálních interakcích dánie, a můžeme
tyto informace využít, abychom po-
mohli robotovi interpretovat a reagovat
správně, raději než aby jen kopíroval to,
co vidí,” dodal.

Zdroj: New York University, 
Tandon School of Engineering

Vědci z Tandon School of Engineering učinili pokrok ve sle-
dovacím sowaru v reálném čase a robotice. Nechali se in-
spirovat přírodou a navrhli a otestovali první řídicí systém
uzavřené smyčky robotické repliky ryby, která interaguje ve
třech rozměrech s živou sladkovodní rybou z oblasti vý-
chodní Indie, zvanou Dánio pruhované (angl. zebrafish). 

Humanoidní roboti z Tokia napodobují lidské pohyby

Tým japonských vědců zkonstruoval dva
humanoidní roboty, kteří si dokáží sed-

nout, natáhnout se a dělat podobné cviky
jako lidé. Dokonce i uvolňování tepla vzni-
kajícího fyzickou aktivitou robota může si-
mulovat lidský pot. Oba roboti jsou navrženi
tak, aby napodobovali lidské systémy těla,
včetně pohybů svalů a kostí, mají dokonce
i svá jména Kenshiro a Kengoro.

První zmiňovaný robot vznikal v letech
2011 až 2014 a Kengoro je vyvíjen od roku
2015. Oba mají za cíl napodobit proporce
těla, strukturu kostry, uspořádání svalů a
výkon průměrných lidí.

Kengoro, který je 167 cm vysoký a váží
56,5 kg, je také vybaven rukama a nohama
s pěti prsty, které se mohou přirozeně do-
týkat země a dokonce se uměle potit - což
je funkce, kterou umožňuje uvolňování mo-
torového tepla. Hliníkové tělo vykazuje také
oproti starší verzi lepší flexibilitu.

„V části skeletové struktury je po-
užíván houbovitý kovový materiál
vytvořený pomocí 3D tiskárny,” řekl
profesor Asano v e-mailu Japan Times.
„Navrhli jsme chladicí systém díky
němuž voda protéká materiálem a
vypařuje se.”

Asano doufá, že technologie povede k
lepšímu pochopení lidského těla a mozku. 

„Naše senzorová data ukazují na
to, které svaly přispívají k určitým
fyzickým aktivitám,” řekl profesor
Asano. „Doufáme, že tyto údaje
mohou být použity v oblasti medi-
cíny nebo atletiky, kde získané po-
znatky mohou být využity k reha -
bilitaci a tréninku.”
Unikátní multikloubová páteř a svaly

jsou tvořeny kombinací elektrických mo-
torů, mechanických součástí, drátů a sen-
zorů, které jsou pečlivě spojeny. –r–
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Nové technologie jako Internet věcí
ženou automatizaci vpřed. Control-
lino spojuje open source soware

s výkonným SPS hardwarem pro použití v
průmyslu a infrastruktuře budov. Obvykle
ušijí výrobci paket z modulu SPS a přísluš-
ného vývojového prostředí. Pomocí zdrojo-
vého kódu nebo grafického uživatelského
rozhraní je možné individuálně řídit vstupy
a výstupy řídicí jednotky. Každý výrobce se
přitom snaží etablovat své individuální stan-
dardy, resp. podporuje programovací funkce
pro rozhraní, které s sebou přirozeně nese
jeho vlastní hardware. Tato omezení vedou
často k problémům. Například když má být
propojena řídicí technika různých poskyto-
vatelů. Problematika se pak netýká jen kom-
plexních průmyslových aplikací, v praxi se
objevuje také v oblastech jako je automati-
zace domácností či budov.

Controllino a Arduino™ poskytují
větší prostor pro vaše požadavky 
v oblasti automatizace
Inteligentní východisko z „dilematu kom-

patibility“ nabízí Controllino. Neboť rodina
tří výkonných modulů PLC sází na open
source programovací jazyk Arduino™. Ten
poskytuje integrované vývojové prostředí
(IDE). Arduino™-IDE je multiplatformní
Java aplikace s editorem kódu a integrova-
ným kompilátorem. Řídicí programy mohou
být vytvářeny přímo v C/C++. Navíc je
možné časově úsporné programování po-
mocí knihoven. Arduino™-IDE podporuje

například velmi rozšířenou avr-gcc-library.
Díky velké komunitě se Arduino™ a jeho kni-
hovny neustále rozvíjejí. Možné je také napo-
jení komerčních doplňků (third-party) i čistě
vizuální programování. Vývojové prostředí
Arduino™ podporuje všechna běžná rozhraní
a funkce základních desek. Pro operační sy-
stémy Windows, Mac OS X a Linux jsou k
dispozici rozsáhlé tutoriály a kompatibilní
soware. Přenos dat do řídicí jednotky se
uskutečňuje přes USB nebo sériové rozhraní.

Rozsáhlé aplikační možnosti pro
profesionální nasazení v průmyslu
Díky inteligentní kombinaci kvalitní řídicí

jednotky a volně dostupného Arduino™-IDE
je Controllino optimálním pomocníkem v
oblasti automatizace. Řídicí jednotky Con-
trollino jsou vhodné pro nasazení v automa-
tizaci domácností a budov i pro průmyslové
aplikace. Také pro oblast vzdělávání je Con-
trollino díky široké programovatelnosti opti-
málním testovacím objektem. V současnosti
sází mnoho škol a univerzit na snadno pro-
gramovatelné logické moduly – mj. Institut
Maxe Planka a MIT. Také v průmyslovém
sektoru je Controllino State-of-the-Art.

PLC moduly pro maximální 
kompatibilitu
U řídicích jednotek Controllino jde o ex-

trémně výkonnou paletu produktů ze třech
modulů PLC. Všechny modely se progra-
mují pomocí inovativního Arduino™-IDE.
Již základní model „Mini“ má kvalitní mic-
rocontroller ATmega328 s taktovací fre-
kvencí 16 MHz. Základní deska nabízí
rozsáhlou výbavu rozhraní: 1x RS232, 1x
SPI, 6x relé výstupů, 8x analogových/digitál-
ních vstupů a 8x digitálních výstupů. Pro-
střední model „Maxi“ využívá výkonný
microcontroller ATmega2560 (taktovací
frekvence: 16 MHz) a nabízí rozšířenou vý-
bavu rozhraní, zahrnující mj. ethernetové
rozhraní. U špičkového modelu „Mega“ s
microcontrollerem ATmega2560 (taktovací
frekvence: 16 MHz) nezůstávají žádná přání
nesplněna. Řídicí jednotka boduje etherne-
tovým rozhraním, bohatou výbavou roz-
hraní (2x RS232, 1x RS485, 1x I2C, 1x SPI) i
45 digitálními, resp. analogovými výstupy.

velkoobchod.conrad.cz
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Oblasti použití Arduino™
měření teploty řízení výtahů Datalogger (pro fyzikální hodnoty)
počítadlo návštěvníků řízení automatů linearizace hodnot senzorů
robotická řízení měření stavu naplnění řízení plnění sil
automatizace domů meteorologické stanice počítadla provozních hodin
řízení světel řízení ventilace řízení procesu (tvorba sekvencí)

Profesionální automatizace 
s PLC hardwarem 

a open source softwarem

Řízení Controllino PLC 
se programují pomocí 

open source softwaru Arduino™ 

Controllino PLC
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Jaké jsou vlastně rozdíly mezi rozšířenou
(AR) a virtuální realitou (VR)? Zatímco
AR a VR mají hodně společného, můžou

nás také vést zcela odlišnými cestami na poli
zábavy, her, komunikace a dalších aplikací.
Kdo tedy zvítězí? 

Virtuální realita
Virtuální realita nás úplně ponoří do zcela

nových, syntetických světů s 360o pohledy a
malým nebo žádným senzorickým vstu pem
z místnosti, ve které se skutečně fyzicky na-
cházíme. Virtuální realitu si dokážeme před-
stavit velice rychle. Na oči si nasadíme brýle
pro virtuální realitu, tzv. headset a najednou
se ocitneme v jiném světě. Budeme tak odří-
znuti od reality; je to takový podvod na naši
mysl. Myslíme si, že jsme někde, kde ve sku-
tečnosti nejsme. Vše samozřejmě záleží na
dokonalosti hardwaru a sowaru.

Rozšířená realita
Rozšířená realita naopak promítá virtu-

ální 3D grafiku do našeho reálného světa,
rozšiřuje způsob, jakým vidíme náš každo-
denní život a přináší nám také více infor-
mací. Právě na tuto oblast se nyní soustředí
pozornost velkých technologických firem.
Microso byl jedním z prvních hráčů, který
svými brýlemi HoloLens včetně vytvoření je-
jich ekosystému, investoval velkou sumu
peněz do rozšířené reality. Jeden z největších
hráčů v těchto technologiích je také dávným
rivalem Microsou – Apple, který chce svoje
chytré brýle představit veřejnosti už letos,
ikdyž na trh se nedostanou dříve než příští
rok. Ani start-upy nechtějí zůstat pozadu.
Mezi nově vstupujícími na trh je společnost
Rokid. Ta se zabývá také umělou inteligencí
a robotikou. Nedávno však oznámila, že plá-
nuje uvést na trh AR brýle Rokid Glass.

Intel nabídne chytré brýle
vypadající jako normální
Další gigant v Silicon Valley – Intel chce

dostat své brýle Vaunt na trh už letos a roz-
hodně nechce kopírovat žádného ze svých ri-
valů. Jeho koncept má zatím našlápnuto na
nejpřijatelnější technologii pro každodenní
použití. Na brýlích nejsou kamery, mikro-
fony, reproduktory ani žádný displej. A v čem
jsou tedy brýle chytré? Ve speciálním laseru,
který dokáže promítat informace přímo na
oko. Laser je slabý a tudíž nedokáže poškodit
citlivé orgány oka. Informace se budou zob-
razovat v malém monochromatickém okně
s rozlišením 400 x 100 pixelů. Dostupné
budou spíše v periferním vidění, takže roz-
hodně se nemusíte bát, že se vám uprostřed
oka zobrazí z ničeho nic text, což je rozdíl
oproti Google Glass. Textu si všimnete, až

Virtuální nebo raději rozšířená realita?
Velkých technologických společností vidících budoucnost v každodenním používání chytrých brýlí je mnoho.
Chytré brýle se od prvotního uvedení Google Glass stávají stále chytřejšími. Specifikace rozšířené i virtuální
reality mají stále lepší parametry a do hry se dostává také stále více start-upů.
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když se podíváte dolů, takže nehrozí, že
omylem vstoupíte na červenou třeba dopro-
střed vozovky. Prototyp chytrých brýlí od In-
telu má také tajemné ovládání. Firma si
většinu detailů zatím nechává pro sebe, takže
je známo jen to, že brýle Vaunt jsou spáro-
vané s telefonem skrze Bluetooth a díky za-
budovanému akcelerometru nejspíše reagují
na pohyb hlavy. Využití je například v ku-
chyni, kdy se vám pomocí brýlí zobrazují
jednotlivé kroky v receptu, nebo na ulici vám
může ukazovat jakým směrem máte jít k va-
šemu cíli.  Další velké plus těchto brýlí je to,

že vypadají jako obyčejné brýle s hrubšími
obroučkami. Brýle, u kterých byste na první
pohled vůbec nepoznali, že jsou prošpiko-
vané špičkovými technologiemi.

Obě technologie mají obrovský potenciál.
Pokud se opravdu uchytí předpokládaným
způsobem, dost možná změní naše životy v
mnoha oblastech. I jednoduchá AR hra jako
jsou třeba Pokémoni, dokázala vytáhnout do
ulic davy lidí. Již v blízké budoucnosti se však
můžeme dočkat řady změn, ať už v pracovní
nebo zábavní sféře. A další mož nosti využití
teprve čekají na objevení. –r–

Chytré brýle
Intel Vaunt

BBC spouští aplikaci
rozšířené reality pro
svůj seriál Civilizace

Britská rozhlasová a televizní společnost BBC se roz-
hodla pro svůj seriál Civilizace, který bude vysílán již na
jaře tohoto roku, spustit aplikaci rozšířené reality umož-
ňující lidem prozkoumat historické artefakty z britských
muzeí ve virtuálních výstavách. 

Civilizace je nový seriál zahrnující 31 zemí a pokrý-
vající 5 000 uměleckých děl v dějinách lidstva. Seriál Ci-
vilizace sdružuje muzea a galerie z celé Velké Británie
prostřednictvím digitálních produktů a událostí. V rámci
toho byla vytvořena aplikace rozšířené reality, která uži-
vatelům umožňuje přenést poklady těchto sbírek do
vlastních domů. Velmi jednoduše řečeno, AR nebo-li
rozšířená realita překrývá virtuální objekty ve světě
kolem nás, které lze vidět prostřednictvím smartphonu,
tabletu nebo speciálních AR brýlí.

Uživatelé si budou moci prohlížet a prozkoumávat
artefakty virtuálně - např. při pohledu na mumii uvnitř
sarkofágu. Aplikace Civilisations AR bude brzy spuštěna
pro iOS i Android. Byla vyvinuta přímo týmem výzkumu
a vývoje společnosti BBC, která sídlí v Londýně.

Vývojáři se stále více zajímají o vytvoření produktů
rozšířené reality, z části proto, že v loňském roce byly
pro operační systémy iOS a Android vydány softwarové
kity, které usnadňují poskytování pokročilých funkcí.
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Emparro ACCUcontrol
udržuje stroje při životě
U strojů a zařízení není mnoho problémů, které by byly nepříjemnější (a dražší) než
neplánovaný výpadek. UPS modul Emparro ACCUcontrol společnosti Murrelektronik,
který doplňuje výkonný napájecí systém Emparro, udržuje stroje při životě při výpadku
síťového napájení přepnutím na bateriový provoz bez přerušení. Investice do UPS mo-
dulu se často vrátí již při prvním zabránění výpadku.

UPS modul nebo vyrovnávací modul na bázi kondenzátoru?

Manuel Senk z Business Development Ma nagement společ-
nosti Murrelektronik vysvětluje, která koncepce je vhodná 
v příslušném případě pro překlenutí výpadků napájení:

„UPS modul Emparro ACCUcontrol je
správné řešení, pokud je třeba překlenout
delší výpadek napájení, aniž by došlo k pro-
vozním výpadkům a odstávkám ve výrobě.
Externě připojené akumulátory umožňují
doby překlenutí v rozsahu až několika
hodin. Emparro Cap pracuje na bázi
ultra-kondenzátorů, po celou dobu život-
nosti nevyžaduje údržbu a je tím správ-
ným řešením v případech, kdy je potřeba
dostatek energie pro překlenutí krátkých
výpadků (v řádu sekund) a případně pro
řádné vypnutí strojů a řídicích systémů.“

Čím chladněji, tím lépe
Baterie mají rády nízké teploty. Podávají

tak podstatně větší výkon a mají delší život-
nost. Z tohoto důvodu probíhá nabíjení ba-
terie s Emparro ACCUcontrol řízeně podle
teploty. Konečné nabíjecí napětí se přizpů-
sobí okolní teplotě. Tím se i při vyšších okol-
ních teplotách dosáhne maximální život -
nosti baterií.

Snadné připojení 
k průmyslovému PC
Emparro ACCUcontrol lze připojit k prů-

myslovému PC jednoduše přes mini USB
rozhraní. To znamená:
• Při výpadku sítě bude průmyslové PC ří-

zeně vypnuto
• Napájecí napětí a stav nabití baterie lze sle-

dovat v reálném čase
• Provozní stavy mohou být zdokumento-

vány v protokolu
• Provozní parametry lze snadno a jedno-

duše nastavit.

Na UPS modul se připojují externí
akumulátory s kapacitou až 40 Ah,
což umožňuje dlouhé doby pře-

mostění výpadku napájení. Podle potřeby lze
použít variantu 20 A nebo 40 A. Montáž se
provádí bez použití nářadí. Varianta 20 A za-
bírá v rozvaděči se svou šířkou pouhých 65
milimetrů velmi málo místa.

Prediktivní údržba 
- informovat před selháním
Emparro ACCUcontrol neustále monito-

ruje vnitřní odpor připojené baterie. Při pře-
kročení mezní hodnoty vyšle zařízení přes
sdě lovací kontakt výstražný signál. Výměna
baterií pak může být naplánována na další in-
terval údržby. Tato preventivní informace za-
braňuje neplánovaným výpadkům a narychlo
vynuceným zásahům servisního technika.
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Emparro HD poskytuje elektrický proud spolehlivě v extrémních podmínkách
• Vysoká odolnost proti vibracím a nárazům díky kompletnímu zalití a kompaktní konstrukci
• Maximální odolnost proti přepětí jako účinná ochrana proti špičkám indukčního napětí nebo úderům blesku v blízkém okolí
• Připojení bez použití nástrojů díky velkoryse dimenzovaným svorkám
• Vysoká účinnost i při extrémních teplotách od −40 až do +80 °C.

SOLID67: Změna protokolu v mžiku

SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společ-
nosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru
zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory
a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link
portů v bezprostřední blízkosti procesu, dokonale
však do systému začleňují také klasické IO.

Díky plně zalitému pouzdru a působivým hodnotám odol-
nosti proti vibracím a rázům (15 a 50 g) jsou moduly při-
praveny pro použití v drsných průmyslových prostředích -

a to v rozmezí teplot od -20 do +70 °C. Tato charakteristika jim otevírá
dveře do mnoha aplikací. Díky rozsáhlým diagnostickým možnostem
přímo na modulu, prostřednictvím řídicího systému a prostřednic-
tvím integrovaného webového serveru je hledání závad hračkou. 

Zkraťte dobu instalace
Kompaktní napájecí kabely M12 (L-kódované) snášejí vysoké

proudové zatížení, přenášejí až 16 A. Napájení je možné propojit přes
několik modulů. To usnadňuje instalaci a redukuje kabelové trasy.
PI (uživatelská organizace Profibus a ProfiNet) považuje L-kódovaný
konektor M12 za budoucí standard pro napájecí konektory.

Využijte všechna zásuvná místa
Zásuvná místa (pin 4) IO-Link master modulů jsou dimenzována

multifunkčně; lze je použít pro IO-Link senzory a akční členy, ale
mohou být nakonfigurována také jako klasický vstup nebo výstup. 
S jediným modulem mohou být shromažďovány signály nejrůzněj-
šího druhu.

Minimalizujte potřebný prostor
S konstrukční šířkou pouhých 30 milimetrů jsou úzké IO-Link va-

rianty SOLID67 vhodné pro osazení v instalacích s omezeným pro-
storem. Moduly lze umístit v bezprostřední blízkosti procesu a senzory
a akční členy pak lze připojit velmi krátkými spojovacími kabely.

Zjednodušte své skladové zásoby
Moduly SOLID67 jsou multiprotokolové, podporují ProfiNet a

EtherNet/IP. Podle koncepce řízení se jednoduše přepne přepínač
přímo na modulu. Snižuje se tím množství variant, na skladě musí
být uloženo méně různých modulů.

Cílené vypínání
Reakce na zkraty: Dojde-li ke zkratu na některém

vstupu nebo výstupu, nevypne se celý modul. Deaktivován
bude pouze postižený port v případě vstupů nebo kanál v pří-
padě výstupů. Sousední zásuvná místa resp. kanály zůstanou
aktivní. Červené LED kontrolky budou informovat o závadě
a dále bude vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Emparro HD – Heavy Duty
Ideální pro náročná prostředí
Spínaný zdroj Emparro HD je určen pro

použití v obzvláště náročných prostředích,
kde je zárukou spolehlivého napájení. 

Přednostní oblastí využití Emparro HD
jsou aplikace, kde jsou spínané zdroje sice

umístěny v rozvaděči, přesto jsou však vysta-
veny rozmanitým vnějším vlivům, například
na spreaderech (zdvižná zařízení pro pře-
kládku kontejnerů), stavebních jeřábech
nebo zařízeních provozní manipulační tech-

niky. Napájecí zdroje se často nacházejí na
pohybujících se součástech, jsou vystaveny
vysokým indukčním napětím nebo povětr-
nostním vlivům, například extrémním tep-
lotám nebo vysoké vlhkosti vzduchu.

www.murrelektronik.cz
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Nikola Motor s vodíkem
Nikola Motor Company ukázala kon-

cepty dvou typů nákladních automobilů –
Nikola One (s kabinou pro delší trasy a mož-
ností přespání) a Nikola Two (jen s obyčejnou
kabinou). Obě verze mají přijít na trh na po-
čátku roku 2020. Vodíkové palivové články
plně napájejí nákladní automobily značky Ni-
kola, což úplně eliminuje závislost na naě. 

Společnost tvrdí, že jejich pohon má dvoj-
násobnou účinnost – od běžné spotřeby naf-
tových vozů zhruba 30 l/100 km má jejich
vodíková verze spotřebu zhruba poloviční.
Navíc vozy Nikola mají palubní počítačový

systém, který pomáhá řidiči vybrat optimální
trasu a nalézt vodíkové čerpací stanice. Spo-
lečnost Nikola Motor oznámila partnerství s
Ryderem, týkající se vybudování více než 360
míst pro tankování vozidel poháněných vo-
díkem. Tato místa budou především v USA,
ale také v Kanadě a v části Mexika.

Tesla na bateriový pohon
Hlavním konkurentem Nikoly je Tesla, i

když její šéf Elon Musk používání vodíko-
vých palivových článků vždy odmítal jako
neefektivní v porovnání s elektřinou. Loni v
listopadu ukázal veřejnosti svůj náklaďák
Semi spolu s novou verzí sportovního vozu.

Dojezd Tesly Semi slibuje 800 km na jedno
nabití a zrychlení z 0 na 100 km/h je za 5 se-
kund. Řidiči, kteří si koupí Semi, už nebudou
počítat spotřebu na 100 km, namísto toho
budou počítat, kolik ujedou na jedno nabití.

Při plném zatížení 36 tun nákladu může
Tesla nabrat rychlost z nuly na 100 km/h za
přibližně 20 sekund. Tesla bude ve všech
svých modelech vybavena systémem "En-
hanced Auto-Pilot". Tento autopilot pomůže
udržet jízdu v jízdním pruhu a má i některé
funkce automatického brzdění. Je možné, že
tento návrh nakonec povede k plně auto-
nomním tahačům s jedním řidičem v čele,
který povede celý robotický konvoj.

Souboj tahačů budoucnosti:
Vodíkový Nikola One 
nebo elektrický Tesla Semi?
Ve světě automobilového průmyslu se schyluje k bitvě. Tentokrát jdou proti sobě tahače dvou inovátor-
ských firem – známé Tesly a společnosti Nikola Motor Company. Obě firmy sázejí hodně vysoko a slibují,
že zcela změní nákladní přepravu. V příštích třech letech se tyto společnosti budou snažit dostat na silnice
své bezemisní tahače. Společnosti Nikola Motor a Tesla odhalily svou vizi budoucnosti nákladní dopravy
v podobě vodíkových palivových článků (Nikola) a elektrických baterií (Tesla). Oba tyto podnikatelské
subjekty mají dost sebevědomí k tomu, aby v nadcházejících letech zcela nahradily naové vozy. Obě
tyto alternativy k dieselu nabízejí spoustu výhod, ale samozřejmě i několik možných negativů.
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Nikola a Tesla jsou navrženy tak, aby změ-
nily toto odvětví k lepšímu tím, že sníží emise,
provozní náklady na ujetý kilometr a zároveň
zvyší bezpečnost na silnici. I když oba ná-
kladní automobily plní tento úkol a dělají to
navíc stylově, existují některá jistá úskalí,
která by potenciální provozovatelé měli znát.

Možné problémy
Oba tahače budou pracovat s revoluční

technologií. Provozovatelé musí počítat s
tím, že nové technologie často obsahují jisté
"dětské choroby", které je třeba řešit. Vzhle-
dem k tomu, že Tesla i Nikola se již dnes těší
velké slávě a dobrému jménu, je možné před-
pokládat, že vyřeší jakékoliv překážky. Řidiči
by si však měli být vědomi toho, že nové
technologie přinášejí nové problémy.

Další otázkou, která se týká obou typů ta-
hačů, je schopnost doplňovat paliva. Niko-
lovo partnerství s Ryderem je velice
ambiciózní. Má za cíl řidičům
nabídnout pro vozy poháněné
vodíkem čerpací jednotky v
dojezdové vzdálenosti na
hlavních tazích v Americe.
Vodíkové pumpy už začala
stavět i firma Shell. Je jich
však nedostatek a některým
přepravcům to může způsobit
komplikace, když například
budou muset odmítnout lu-
krativní náklad, třeba na po-
slední chvíli, právě kvůli
potřebě zůstat na určité trase,
kde je vodíková stanice. Im-
provizace, tak důležitá v Ame-
rice, tady nemá moc prostoru.

Tesla má podobný problém, že nabíjecí
stanice nejsou tak časté jako čerpací stanice.
Při odhadovaném průměru 800 km na jedno
nabití bude počáteční používání těchto vozi-
del pravděpodobně omezeno na regionální
dopravu na kratších trasách, přinejmenším
v nejbližší budoucnosti. Navíc elektrická
energie, kterou potřebuje takový tahač je ob-
rovská. Elon Musk zatím nezveřejnil velikost
baterie, ale odhaduje se, že při 800 km ná-
jezdu bude potřeba minimálně baterie o ka-
pacitě 800 kWh až 1 MWh. Pak by spotřeba
byla více než 1 kWh/km jízdy. Při nabití do
plna by si tahač vzal asi tolik energie, co spo-
třebuje průměrný rodinný dům, který nemá
elektrické topení, zhruba za půl roku.

Velké náklady na pořízení
Oba kamiony jsou poměrně drahé. Tesla,

která je začne vyrábět v roce 2019, má odha-
dovanou cenu 250 000 dolarů. Nikola One je

bude prodávat dokonce za 375 000 dolarů.
Vzhledem k velmi vysoké ceně bude však
nabízet také možnost pronájmu, která by
mohla být v rozmezí od 5 000 dolarů do 
7 000 dolarů za měsíc.

Business nákladní dopravy v Americe již
v této chvíli má apetit investovat do obou ná-
kladních automobilů. Firma Nikola už hlásí
před-objednávky v hodnotě 2 miliard dolarů.
Tesle zase fandí největší maloobchodní řetě-
zec Walmart a řady dalších velkých dopravců.
Není těžké si představit, že buď vodík nebo
elektřina nebo dokonce oba se stanou normou
pro nákladní přepravu v příštím desetiletí.

Zatímco současná cena je příliš vysoká, je
pravděpodobné, že cenově dostupnější vozy
budou k dispozici postupem času po plném
spuštění výroby a větší konkurenci na trhu.
I televizory s plochou obrazovkou byly zpo-
čátku nabízeny za extrémně vysoké ceny,
avšak během několika málo let ceny spadly

o řád níže. To též platí i o
výpočetní technice. 

Vzhledem k tomu, že
ani Nikola ani Tesla nemají
žádné jméno a tím i repu-
taci ve světě nákladních
automobilů, je možné, že
se spojí se zavedenými
značkami jako Kenworth,
Mack, Volvo nebo Peter-
bilt, které mají vlastní vý -
voj. Nikola a Tesla možná
zahájily bitvu o budouc-
nost nákladní přepravy, ale
válka na tomto poli právě
začíná a hráčů bude určitě
hodně. –r–

Tesla Semi Nikola One

Vodíková čerpací stanice Shell
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skutečně profesionální systémy
„Made in Germany“
Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. před-
stavuje novinky na českém a sloven-
ském trhu v oblasti termokamer, nejen
pro prediktivní údržbu, od výrobce
profesionálních termokamer InfraTec.

Společnost InfraTec, sídlící v nedalekých
Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí
technikou v oblasti infračerveného sní-

mání pro většinu aplikací vyžadujících infra-
červenou techniku. Od termokamer pro oblast
údržby, přes špičková řešení pro oblast vědy a
výzkumu až po dodání a zprovoznění kom-
pletních infračervených systémů na klíč.

Právě díky rozsáhlým zkušenostem mohli
vývojoví pracovníci společnosti InfraTec im-
plementovat velmi zajímavé funkce i do ter-
mokamer, které jsou určeny primárně pro
aplikace běžné prediktivní údržby. 

Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. si Vám do-
voluje představit termokameru InfraTec HD,
která disponuje ohromujícím rozlišením de-
tektoru 1024x768 pixelů. Ruční termokamera
může být navíc vybavena zabudovaným opto-
mechanickým rozkladem obrazu, díky kte-
rému se zvýší výsledné rozlišení až na 2048 x
1536 pixelů! Tato unikátní funkce MicroScan
spolu s vynikající teplotní citlivostí až 20mK
dodá Vašim termogramům špičkovou kvalitu.
Komfort a efektivitu obsluhy navíc zvýší velký
a přehledný displej a hledáček s dioptrickou
korekcí. Na těle termokamery jsou manuální
tlačítka, jejichž funkci lze individuálně nastavit
a uložit do paměti termokamery. Každý uživa-
tel si tak jednoduše přizpůsobí termokameru
svým požadavkům. Termokamera umožňuje
snímat rychlostí až 240 Hz a záznamy lze jed-
noduše ukládat na SD kartu. Termokameru je

možné dovybavit příslušenstvím ve formě uži-
vatelsky výměnných objektivů, převodníkem
měřené teploty na napěťovou úroveň, rychlo-
nabíječi baterií, kabely apod.

Pro aplikace v automatizaci, vyžadující sní-
mání infračervenou kamerou, nabízí společ-
nost “TMV SS“ spol. s r.o. stacionární kamery
InfraTec řady HD a HDx. Tyto odolné termo-
kamery, určené do průmyslových provozů s
rozlišením detektoru od 640x480px až po
1024x768px, resp. 2048x1536 s optomechanic-
kým rozkladem, mohou být dodány včetně
zvýšené třídy krytí až IP67. Není tedy nutné
termokameru umístit do dalších ochranných
krytů. Samozřejmostí jsou precizní LEMO ko-
nektory, široká paleta možných rozhraní
včetně rychlého GigE Vision, popř. WLAN.
Kamera umožňuje využívat pokročilé funkce
jako např. trigrování pomocí externích vstupů,

Termokamery
Infratec 
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pozastavení funkce shutteru atd. Stejně jako
přenosná termokamera InfraTec HD(x)
umožňuje i stacionární InfraTec HD)x) head
připojení externího převodníku teplota/na-
pětí. Teplotní rozsah termokamery je od -40
až do +2 000°C. 

Příklad aplikace: kontrola kvality pro-
cesu lisování plechů termokamerou
• Automatické třídění výlisků, popř. úplné za-

stavení lisu, pokud jsou překročeny mezní
hodnoty

• Zaznamenávání a vyhodnocování všech na-
měřených dat, včetně přenosu na nadřazený
řídicí systém prostřednictvím běžných ko-
munikačních rozhraní

• Jednoduchá integrace zkušebního systému
díky flexibilitě a variabilitě. 

Automatický testovací systém používá dvě
výkonné termografické kamery pro měření
rozložení teplot povrchu snímaného plechu.
Toto měření se provádí před lisováním na po-
vrchu zpracovávaných desek a následně na vý-
liscích. Systém kontroluje dodržování
parametrů tepelného projevu při lisovacím
procesu. 

Výsledkem je obraz s rozvrženou teplotní
strukturou desky a tomu odpovídajícím roz-
ložením lokální síly. Termografickým měře-

ním a plošným sledováním procesních teplot
před a po lisování je zajištěna dlouhodobě vy-
soká kvalita výroby. 

Výlisky jsou na základě rozložení povr-
chové teploty automaticky třízeny a minima-
lizuje se tak míra zmetkovitosti. Obslužný
soware dále kontroluje, jak je deska vložena
do lisu a rozpozná dvě desky ležící na sobě. V
případě potřeby je lis automaticky zastaven.

Kontrolní systém je propojen s nadřaze-
ným řídicím systémem a synchronně přenáší
data a klasifikaci všech výlisků z každého sle-
dovaného lisu. S testovacím sowarem můžete
spravovat různé formy, automaticky vyhodno-
covat odpovídající měření a vytvářet reporty.
To znamená, že systém lze použít univerzálně
bez dodatečného zdlouhavého nastavování.
Díky spolehlivým komponentům, ochranným
krytům a kompatibilním datovým rozhraním
lze testovací systém pro sledování kontroly
velmi snadno integrovat do většiny lisů.

Příklad aplikace: kontrola kvality tepelné
izolace u torpédových vozů
• Plně automatizovaná kontrola kvality te-

pelné izolace torpédových vozů
• Vyhodnocení v reálném čase
• Přenos vyhodnocených dat do nadřazeného

řídicího systému. 
Torpédové vozy, převážející roztavené su-

rové železo od vysoké pece do ocelárny, jsou
velmi citlivé na kvalitu jejich tepelné izolace.
Při výraznějším porušení vrstvy tepelné izo-
lace může dojít k úniku surového železa vně a
torpédový vůz tak může způsobit závažné
problémy na vlastním zařízení a technologii,
popř. ohrozit život a zdraví přítomné obsluhy.
Plně automatizovaný termografický systém při
každém průjezdu torpédových vozů detekuje
kvalitu jejich tepelné izolace. K detekci jsou
využity dvě infračervené stacionární kamery

InfraTec. V případě detekce místa s porušenou
izolací dojde k okamžitému odeslání varov-
ného hlášení do nadřazeného řídicího sys-
tému. Infračervený systém umožňuje
nasnímání a uložení tepelného obrazu projíž-
dějícího torpédového vozu, okamžité vyhod-
nocení, přehrávání infračervených záznamů a
kompletní vzdálenou správu.

Společnost “TMV SS“ pořádá letos
již 17. ročník odborných seminářů
OPEN HOUSE 2018 zaměřených na
testování, diagnostiku a monitoring
v energetice a průmyslu, které se bu -
dou konat již tradičně v areálu hotelu
„Skalský Dvůr" v katastru obce Lísek. 

Jednotlivé semináře budou tematicky za-
měřeny a členěny podle měřicí techniky a
oboru její aplikace. Semináři budou návštěv-
níky provázet zkušení domácí i zahraniční lek-
toři, a samozřejmostí jsou též oblíbené
přednášky externích lektorů. 

OPEN HOUSE 2018 se koná ve dnech
18. 6. až 21. 6. 2018. Podrobnější program
a přihlašovací formulář je ke stažení na strán-
kách společnosti “TMV SS“.

“TMV SS“ spol. s r.o.
Studánkova 395

149 00 Praha 4 – Újezd
Tel.: +420 272 942 720
E-mail: info@tmvss.cz

www.tmvss.cz
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Pokroky v umělé inteligenci (AI) budou mít obrovské sociální
důsledky. Technologie samořiditelných automobilů může v
příštím desetiletí nahradit miliony pracovních míst. Vedle pří-
padné nezaměstnanosti přinese tento přechod nové výzvy, jako
je přestavba infrastruktury, ochrana bezpečnosti počítačů vo-
zidel a přizpůsobení právních předpisů. Nové výzvy, a to jak pro
vývojáře AI, tak i pro politiky, budou také vycházet z aplikací v
oblasti vymáhání práva, vojenské techniky a marketingu. Při
přípravě na tyto výzvy by bylo neocenitelné přesné předvídání
transformace umělé inteligence. Několik zdrojů poskytuje ob-
jektivní důkaz o budoucím pokroku v oblasti inteligentních sy-
stémů: v oblasti výpočetního hardware, pracovního výkonu a v
automatizaci práce. Předpověď expertů v oblasti vývoje umělé
inteligence poskytuje zásadní doplňující informace:

Kdy a v čem nás předběhne
umělá inteligence?

Činnost Podrobnější popis činnosti (je-li ve studii k dispozici) Rok
Skládání prádla Složit prádlo stejně dobře a rychle jako průměrný zaměstnanec prodejny oděvů. 2021
Schopnost složit Poskládat jakoukoliv sadu LEGA, pokud bude mít k dispozici 2021
stavebnici správné součástky a návod ke složení.
Odpovídat Najít odpověď na jakoukoliv „snadno googlovatelnou” otázku kvalifikovaněji 2022
na odborné otázky než expert na dané téma. Například: Jaké je chemické složení ropy?

Zvládnout překlad z jednoho jazyka do druhého stejně dobře jako jedinec,
Překlad který plynně oběma jazyky hovoří. Jde o překlad všech typů textu, z/do různých 2023

jazyků vč. těch složitějších, jako jsou – podle autorů studie – čínština nebo arabština. 
Práce Komunikace se zákazníky a poskytování služeb telefonního bankovnictví na stejné
pracovníka úrovni, na jaké jsou ostatní pracovníci banky. Patří sem mj. pomoc při vyřizování 2023
v bance či změně platební karty nebo rada, jak se zorientovat na webu dané banky.
Přepis hovoru Přepsat projev bez ohledu na akcent řečníka a hlučnost prostředí. 2023

Čtení textu Přečíst text a z přednesu vytvořit nahrávku, ze které nebude možné rozpoznat, 2024
že nemluví vyškolený řečník.

Napsat Vytvořit takovou práci, která získá vysoké hodnocení a úspěšně 2025
středoškolskou esej projde nástroji na kontrolu citací.
Napsat Složit píseň, která bude dostatečně dobrá na to, aby se dostala 2026
hudební hit v amerických hitparádách do první čtyřicítky nejpopulárnějších skladeb.
Běh ve městě Dvounohý robot porazí na pětikilometrové dráze ve městě ty nejlepší běžce. 2027
Řízení kamionu 2027
Napsat Napsat román nebo povídku, kterou deník The New York Times 2048
úspěšnou knihu zařadí na seznam bestsellerů.
Práce chirurga 2053
Matematický Samostatně vytvářet matematické důkazy, které bude možno 2058
průzkum publikovat v těch nejprestižnějších odborných časopisech.

Převzato ze studie Oxfordské univerzity
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Baterie z tekutého elektrolytu nabitá do půl minuty
Výzkumný tým z Ústavu pro pokročilou vědu a techniku v Jižní Koreji (Korea Advanced

Institute of Science and Technology neboli KAIST) vyvinul nové hybridní zařízení pro uklá-
dání energie, které lze nabít za méně než půl minuty za použití nabíjecího zařízení s nízkým
příkonem, jako je nabíječka USB a fotovoltaický článek. Místo hořlavých organických roz-
pouštědel, používá vodní elektrolyt, takže je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Rov-
něž usnadňuje nabíjení s vysokou hustotou energie, což je vhodné pro přenosné
elektronické přístroje.

Vědci vyvinuli hybridní skladování energie s vysokou hustotou po celou dobu životnosti
baterie. Profesor Jeung Ku Kang a jeho tým vyvinuli hybridní akumulátor, který  je sestaven
z vlákna podobných polymerních řetězových anod a z katod tvořených oxidem z kovových
sub-nanočástic nanesených na grafenu.

Výzkumný tým přišel s novými konstrukcemi a ma-
teriály, které usnadňují rychlou výměnu elektrické ener-
gie na povrchu elektrod a minimalizují ztráty energie
mezi oběma elektrodami. Tým vytvořil anody s poly-
merními řetězovými materiály na bázi grafenu. Taková
struktura grafenu vede k velké aktivní ploše na povrchu,

což přináší vyšší kapacitu. Pro katodové materiály použil tým oxidy kovu v sub-nanosko-
pických strukturách, aby zvýšil redoxní reakce mezi atomy a ionty. Tato metoda umožňuje
zvýšit energetickou hustotu a rychlejší výměnu energie při minimalizaci ztrát energie.

Vyvinuté hybridní energetické zařízení vykazuje více než 100krát vyšší hustotu výkonu
ve srovnání s jinými bateriemi z tekutého elektrolytu a může být navíc velmi rychle nabité.
Při více než 100 000 nabíjecích/vybíjecích cyklech při konstantním proudu se akumulátor
vyznačuje vysokou stabilitou kapacity. Vzorek měl proudovou hustotu kolem 20 A na gram.

Baterie vydělala majiteli milion dolarů za 2 dny
Loni předala společnost Tesla do užívání svou zatím největší baterii o kapacitě 129

MWh v Jižní Austrálii. A vypadá to, že její provoz je velmi profitabilní. Za pouhé 2 dny na
počátku tohoto roku vy  dě lala svému částečnému vlastníkovi – společnosti Neoen, která
má přístup do kapacity 30 MW/90 MWh – milion australských dolarů. Na odstávku uhelné
elektrárny reagovala během několika milisekund.

Letos již společnost Neoen plně využívá svou kapacitu u Powerpacku. Díky volatilnímu
australskému trhu s energií a současným vysokým venkovním teplotám si v tomto letním
australském období může přijít na velké peníze. Neoenu, který má kontrolu nad většinou
bateriové kapacity, se 18. a 19. ledna podařilo prodat elektřinu za 14 000 AUD/MWh. Sy-
stém Powerpack dokáže přepínat z nabíjení na vybíjení za zlomek vteřiny, což společnosti
Neoen umožňuje využít velkých výkyvů cen energií – zejména v době vysokých požadavků
na odběr elektřiny. V provincii Victorie momentálně roste další podobná baterie o kapacitě
20 MW. V Queenslandu pak Neoen chce postavit ještě větší baterii než je ta v Jižní Austrálii,
nicméně Tesla svou účast na tomto projektu zatím oficiálně nepotvrdila. Pokud ale všechny
tři systémy budou slavit úspěch, lze očekávat, že zájem o Muskovy baterie projeví i jiné
státy – zvlášť pokud ceny obnovitelné energie budou i nadále klesat.
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Společnost PRIMA BILAVČÍK s.r.o.
dodává měřicí přístroje firmy Siglent
Technologies Co. Ltd., které spojují

špičkovou technologii s vysokou kvalitou, ur-
čené pro vývoj, výzkum a servis v elektronice:

•  digitální osciloskopy
•  ruční digitální osciloskopy
•  generátory
•  digitální multimetry
•  programovatelné laboratorní zdroje. 

Osciloskopy Siglent dodávané s
technologií SPO jsou nabízeny v
řadách SDS1000X, SDS1000X-E,
SDS2000X a dodávané ve dvou
nebo čtyřkanálové verzi.
Vyšší řada digitálních osciloskopů SDS2000X
je nabízena ve dvoukanálové a čtyřkanálové
verzi s šířkou kmitočtového pásma 70,100,
200 a 300 MHz. Vybavení pokročilým digi-
tálním spouštěním, obnovování průběhů až
140.000 wfm/s, hloubka paměti 140 Mvzorků
a reálné vzorkování 2 GSa/s zařazují oscilo-
skopy mezi špičkové přístroje.

Měřicí přístroje
Siglent technologies Co. ltd.

Ruční osciloskopy 
série SHS800, 
SHS1000
Přístroje 2 v 1 nazýváme
také scopemetry – bate-
riové digitální oscilo-
skopy s multimetrem a
záznamníkem.

Přístroje mají dva vstupní kanály 5,7“
a TFT displeje s vysokým rozlišením,
které zajišťují dobrou čitelnost.

Osciloskop řady SDS2000X a řady SDS1000X-E

Ruční osciloskop série SHS800 a série SHS1000
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Generátory Siglent SDG6000,
SDG5000, SDX2000X,
SDG1000X, SDG800
Nejvyšší řada generátorů Siglent SDG6000
generuje signál v kmitočtovém pásmu do
500 MHz. Přístroje mají matematické funkce
a generují bílý šum. Průběhy mohou být mo-
dulovány AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM v
širokém kmitočtovém spektru. U nastave-
ných kmitočtů lze nastavit všechny para-
metry průběhu (kmitočet, hranu, činitele
plnění, sklon, kladnou a zápornou amplitudu
apod.). Komunikaci zajišťuje rozhraní USB.
Generátory jsou vhodné především k labo-
ratorním a servisním účelům.

Digitální multimetry Siglent
SDM3000, SDM3000X
V řadě SDM3000 byl kladen velký důraz na
ovládání přístroje na čelním panelu i na počí-
tači. Je vybavena 4,3“ barevným TFT disple-
jem s vysokým rozlišením. Může zobrazit
nejen číselné hodnoty, ale také podporuje his-
togramy, trendové grafy a statistiky i aritme-
tické funkce. Při použití funkcí v menu na
předním panelu může uživatel zobrazit nejrůz-
nější výsledky analýz a dat naměřených v čase. 

Laboratorní zdroje Siglent jsou
nabízeny v řadě SPD3000X
Síťový programovatelný lineární napájecí
zdroj řady SPD3000X má 4,3“ TFT displej,
podporuje dálkové ovládání pomocí USB
rozhraní. Řada 3000X má tři izolované vý-
stupy, dva nastavitelné kanály a jeden voli-
telný kanál v rozsazích 2,5V, 3,3V a 5V.
Zdroje mají výstupní ochranu proti přetížení
a jsou určeny k laboratorním a servisním
účelům.

Všechny přístroje najdete na webu www.merici-pristroje.cz

Digitální multimetr SDM3055 Laboratorní zdroj SPD3303X

Signální generátor SDG2042X a SDG6052X
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Stejně jako většina technologií, které
využívají energii z oceánu, jsou elekt-
rárny na mořské vlny relativně stále na

začátku svého vývoje. Ve světě se konstruují
různé typy elektráren, které se liší použitými
technologiemi a využitím odlišných fyzikál-
ních jevů. K nejnadějnějším patří typ, který
využívá princip oscilujícího sloupce vln (OWC).

Hlavní část elektrárny, která funguje na
principu oscilujícího sloupce vln, předsta-
vuje několik dutých sloupcovitých komor.
Každá z nich je otevřená pod hladinou moře,
aby do ní mohly odspoda pronikat stoupající
vlny. Dynamicky se měnící hladina vody
uvnitř komor stlačuje vzduch, který se nalézá
uvnitř. Ten je silou působení vody vytlačován
ven z komory malým otvorem umístěným v
její horní části. Tento proud stlačeného vzdu-
chu pak bezprostředně pohání turbínu a ge-
nerátor elektrické energie. S poklesem vln
klesá i tlak v komoře a opět se do ní nasává
vzduch. Celý tento jev se cyklicky opakuje,
takže se turbína může otáčet nepřetržitě.

Neposlušné vlny mají smůlu
Velkým problémem tohoto řešení ale je,

že směr a síla vln se neustále mění, a díky
tomu rovněž výrazně osciluje směr produko-
vaného stlačeného vzduchu i jeho energie.
Řešení tohoto problému přinesl nový typ
turbíny k získávání energie z vln vyvinuté
společností Dresser-Rand, která je od poloviny
loňského roku součástí koncernu Siemens.

Aby se potlačil nežádoucí efekt oscilace
změny směru stlačeného vzduchu, vývojáři
opatřili turbínu speciálním krytem, podob-
ným trychtýři, který navádí vzduch ze dvou
stran na střed. Uvnitř turbíny jsou pak umís-
těny vodicí lopatky, které směrují vzduch
směrem k rotoru turbíny. Vodicí lopatky na
protějších stranách jsou orientovány opačně,
aby nasávaný i vyfukovaný vzduch vždy po-
háněl rotor ve stejném směru rotace.

Nová pulsní turbína dostala název Hydro-
AirTM a je jedna z mála, pokud vůbec ne je-
diná svého druhu, která pracuje až se 75 %
efektivitou při výkonu 1 MW. Dosavadní po-
dobná řešení dosahovala efektivity pouze

Jak zkrotit vlny k výrobě elektřiny

Elektrárny na mořské vlny jsou velmi nadějným zdrojem čisté energie. Jejich vý-
stavba a provoz se ale potýkají s řadou technologických potíží. I když jsou vlny
jako zdroj elektřiny spolehlivější než například vítr, hustota takto získané ener-
gie je nízká, a proto musejí být zařízení na výrobu komerčně zajímavého množ-
ství elektřiny velmi rozsáhlá. Jejich efektivitu ale snižují i další jevy, jako
například trvale se měnící směr vln. Průlom v řešení těchto neduhů slibují nové
turbíny HydroAirTM vyvinuté společností Siemens.
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kolem 38 %. Výrazně tedy vylepšuje finanční
bilanci mořských vodních elektráren, které jsou
jinak považovány za velmi perspektivní zdroj
elektřiny.

Klíčem k vysoké účinnosti turbíny Hydro-
AirTM je právě zmíněný kuželovitý kryt, který
způsobuje, že i malé množství vzduchu je ve-
deno tak, aby turbína mohla optimálně využí-
vat přicházející proud vzduchu doslova v
každém okamžiku. Vodicí lopatky poté zpoma-
lují proud vzduchu uvnitř turbíny, vytvářejí ří-
zený rotační pohyb, a tím předcházejí vzniku
turbulencí v proudu vzduchu. Díky tomu do-
chází ke snížení ztrát způsobených turbulencemi
až o 50 %. Kryt turbíny HydroAirTM je vyroben
z materiálů kombinujících nerezovou ocel, hli-
ník a vyztužené kompozity. Musí totiž splňovat
vysoké nároky z hlediska odolnosti vůči korozi
v extrémně agresivním vlhkém a slaném moř-
ském prostředí.

Elektrárnu tohoto typu lze instalovat jak
přímo na moři, tak i v jeho bezprostřední blíz-
kosti nebo dokonce i na pevnině. Kromě efek-
tivní výroby elektřiny přináší ještě jednu velkou
výhodu. Mořskou vodu hnanou pod tlakem z
elektrárny lze totiž dále využívat. Po odsolení
ji lze například distribuovat do vnitrozemí,
především do oblastí trpících nedostatkem
vody. –r–

Zkušební projekt největší plovoucí fotovoltaické elektrárny
Nedostatek volné půdy na pevnině doposud výrazně omezoval možnosti Singapuru, pokud jde 
o využívání sluneční energie. Pro toto město obklopené mořem mohou však být životaschopnou
alternativou plovoucí solární panely. Plovoucí solární panely mohou být až o 11 % efektivnější než
solární panely instalované na vzácném prostoru na pevnině. Důležité komponenty pro přelomový
zkušební projekt plovoucí solární elektrárny o výkonu 1 MW dodává technologický lídr, společnost
ABB. Panely mají rozlohu 1 hektar, což odpovídá zhruba 1,5 fotbalového hřiště. Vyrobená energie
bude proudit do celostátní energetické sítě a zajistí elektřinu pro 250 domácností.

„Jsme hrdí, že v Singapuru podporujeme tento důležitý projekt naší technickou kvalifikací a
zkušenostmi v oboru,“ uvedl Tarak Mehta, prezident divize ABB Výrobky pro energetiku. „Tento projekt
je v naprostém souladu se strategií Next Level v oblasti energetické revoluce a je důležitým kro-
kem pro spolupráci s partnery při začleňování většího podílu obnovitelných zdrojů do budoucího
energetického mixu.“

Elektrárna je instalována na nádrži Tengeh v západní části Singapuru. Instalace zahrnuje několik solárních řešení
a jejím cílem je zkoumat výkonnost a nákladovou efektivnost plovoucích solárních panelů. Společnost ABB
dodala jednomu z několika systémových integrátorů projektu, společnosti Phoenix Solar, světovou technologickou
špičku mezi solárními střídači TRIO-50 o výkonu 100 kW. Tyto důležité komponenty mění stejnosměrný proud
vytvářený v solárních panelech na střídavý proud pro použití v elektrických sítích. Nízkonapěťové jističe s liso-
vaným pouzdrem a miniaturní jističe ABB navíc chrání elektrické obvody na vodě.

V Singapuru – v zemi s rozlohou pouhých 719 km2 a počtem obyvatel 5,6 milionu – jsou díky vysoké průměrné
intenzitě slunečního záření o hodnotě přibližně 1500 kWh/m2 vhodné podmínky pro solární elektrárny. Slunce
je tam velmi atraktivním zdrojem obnovitelné energie. Plovoucí solární plošiny bude přirozeně chladit okolní
voda, která takto výrazně zvyšuje účinnost získávání energie. Výzkumem bylo zjištěno, že přirozený chladicí
účinek vody pod solárními panely zvyšuje jejich účinnost až o 11 % oproti solárním panelům na pevnině. Díky
synergickému účinku plovoucí plošina přispívá ke snížení výparu cenné vody. –r–
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Ve světě se americké Silicon Valley považuje za klíčové centrum pro vývoj technologií.
Mnoho mladých start-upů v high-tech sféře z Ameriky, ale i ze světa, se domnívá, že pro
úspěšné podnikání se musí přesunout právě do této oblasti Kalifornie. Oblast od San
Franciska směrem na jih má pro začínající technologické firmy určité výhody. Existují
zde ale důvody, proč se tomuto místu při založení své firmy raději vyhnout. Intenzivní

hospodářská soutěž, vysoké životní náklady a velká očekávání týkající se výše platů mohou
být pro začínající firmu velice obtížné, obzvláště než začne skutečně vydělávat.5ideálních měst na světě jako 
alternativ k Silicon Valley

Velké společnosti, ale i začínající
start-upy jsou si toho vědomy a své
talenty hledají všude na této pla-

netě. S kariérou v oblasti IT je navíc snadné
pracovat v jakémkoli velkém městě po celém
světě. Těchto pět měst je současně v hledáčku
IT společností:

Kanadské Toronto
V celé Severní Americe má Toronto jeden

z nejsilněji rostoucích trhů s moderními
technologiemi. Má k dispozici více pracov-
ních míst v různých technologických obo-
rech než kterýkoli jiný sektor. Dokonce bylo
zmíněno, že Kanada by mohla mít do roku
2020 nedostatek pracovníků v oblasti infor-
mačních technologií. V Torontu sídlí 30 %
všech kanadských IT firem. Je to moderní,
mladé a neustále se měnící město, kde kvalita
života  je jedna z nejlepších na světě. Rozma-
nitost a metropolitní atmosféra – to vše cha-
rakterizuje prostředí Toronta.

Irský Dublin
Londýn byl vždy obrovským lákadlem

nejen pro světové technologické firmy. Ale s
rostoucí nejistotou ohledně brexitu, už tomu
tak není. Hodně evropských společností flir-
tuje s myšlenkou přemístit své společnosti z
hlavního města Spojeného království do ir-
ského Dublinu. Toto město je dobrou alter-
nativou z mnoha důvodů (nejen pro příznivé
sazby daně z příjmů právnických osob).
Kromě toho, že je Dublin velmi mezinárod-
ním městem, má k tomu i poklidnou atmo-
sféru. Proto je atraktivní destinací pro nové
technologické společnosti a globální giganty
jako je Google, Facebook a Amazon, i když
tyto zmíněné společnosti část ze svých aktiv
stahují zpět do USA díky Trumpově drastic-
kému snížení korporátních daní. Irsko se
také může pochlubit tím nejmladším obyva-
telstvem Evropy s inovativními start-upy do-
slova na každém rohu.

Německý Berlín
Berlín je pro mladé lidi "cool". Na rozdíl

od evropských hlavních měst, jako je Lon-
dýn nebo Stockholm, je Berlín stále poměrně
levný (prozatím), což umožňuje novým za-
čínajícím firmám snadno najít kancelářské
prostory. Berlínský slavný "Silicon Allee"
podporuje začínající start-upy. Berlín je navíc
domovem bezpočtu technologických sum-
mitů, akcí, různých setkání a konferencí.

Dublin

Berlín

Toronto
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Dánská Kodaň
Kodaň je technologický hub talentova-

ných IT profesionálů i podnikatelů. To z něj
činí jedno z nejlepších míst, kde si můžete
založit firmu. Společnost Accelerace - začí-
nající akcelerátorská společnost se sídlem v
Dánsku - poskytne vašim nápadům štědré fi-
nanční prostředky a napojení na meziná-
rodní firmy ve městě. Atmosféra v Kodani je
skvělá - zelené a čisté technologie jsou v dán-
ském IT průmyslu oblíbené. Vzhledem k
tomu, že Kodaň podporuje komunitu začí-
najících podnikatelů, existuje zde mnoho
otevřených pracovních pozic v IT průmyslu.

Nizozemský Amsterdam
Nizozemsko má více expatů, tj. odbor-

níků dříve pracujících v zahraničí, působí-
cích v IT průmyslu, než kdekoli na světě: až
17 % podle průzkumu "Expat Insider 2017".
Amsterdam má nejrychlejší internetové spo-
jení v Evropě a sídlí zde více než 170 IT firem.
Amsterdamský vědecký park nabízí své místo
120 firmám, které se zaměřují na technologie
21. století. Inženýři, vývojáři a další technici
toto město mají rádi právě  pro mezinárodní
pocit a vyrovnaný poměr mezi pracovním a
soukromým životem. Jeho noční život je pro
mnohé také jistým lákadlem. –r–

Kodaň

Amsterdam

5 měst ve Spojených státech
vhodných pro IT sektor
I v samotné Americe není kalifornské Silicon
Valley jedinou možnou alternativou pro začí-
nající i známé technologické firmy. Tady vám
přinášíme nabídku 5 amerických měst, která
jsou pro IT průmysl připravena nejlépe:

Austin, Texas
Po léta byl texaský
Austin znám přede-
vším svou hudbou,
teď láká podnikatele
ze Silicon Valley. Na-
bízí výrazně nižší životní náklady než Kalifornie, navíc
Austin má příjemné klima a spoustu studovaných lidí.

Miami, Florida
Miami je jedno z nejrušnějších měst na Floridě. S po-
četnou kubánsko-americkou komunitou a velkým
množstvím obchodů provozovaných přímo jednotli-
vými vlastníky a ne řetězci, je Miami ideální místo pro
podnikání nejen v IT sektoru. 

Las Vegas, Nevada
Když lidé pomyslí na Las Vegas, jako první je napadnou
kasina a hazardní hry. Město Las Vegas se v posledních
letech ale vyvinulo dále, a to z velké části díky práci To-
nyho Hsieha. Generální ředitel společnosti Zappos vy-
naložil značné množství peněz, aby přeměnil město na

podnikatelské centrum
regionu. Kromě zábavy
se tady každoročně
koná veletrh spotřební
elektroniky – CES.

Houston, Texas
Pro firmy, které se chtějí zaměřit na čistou energii, je
Houston skvělým místem pro začátek úspěšného pod-
nikání. Zatímco Houston byl spolu s Dallasem (a rodi-
nou Ewingů) mnoho let známý díky ropným společ -
nostem, v posledních letech mají o toto město zájem
společnosti podnikající v oblasti udržitelných energií.

Denver, Colorado
Denver podporuje začínající
mladé firmy. Kvalita života je
významným faktorem v Den-
veru; ve městě je prostě skvělé
bydlet, a to je důvod k přestě-
hování pro zaměstnance.
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Tento kov je nezbytný pro výrobu ba-
terií pro telefony a elektrické auto-
mobily. Zdá se, že společnost Apple

podniká kroky k tomu, aby si zajistila dosta-
tečné množství kobaltu pro baterie svého 
iPhone. Dle informací agentury Bloomberg

probíhají jednání tohoto technologického gi-
gantu přímo s těžaři, protože kobalt je klí-
čový pro výrobu lithium-iontových baterií.

Tyto rozhovory podtrhují obavy, že rychlý
růst poptávky po bateriích může vést k ne-
dostatku právě této suroviny. Společnost
Apple, jíž největší příjmy plynou právě z pro-
dejů vlastních mobilních telefonů, note-
booků a tabletů, má spoustu důvodů k
obavám, jelikož cena kobaltu se za posled-
ních 12 měsíců více než zdvojnásobila.

Cílem společnosti je zajistit kontrakty
každoročně na několik tisíc tun kobaltu po
dobu minimálně pěti let, jak informovala
agentura Bloomberg. Společnosti jako BMW,
Volkswagen a Samsung se také snaží uzavřít

víceleté smlouvy na dodávky kovů na výrobu
svých elektrických produktů. 

Bohužel těžbu kobaltu doprovází nega-
tivní jevy, především jistý podíl dětské práce.
Apple, kvůli kontrole mezinárodních orga-
nizací zabývajících se lidskými právy, v po-
sledních letech zvýšila svou angažovanost v
této věci. Asi 60 procent světové nabídky ko-
baltu pochází z Konga a asi 20 procent z toho
je ručně těženo dětmi, jak uvedla Amnesty
International v roce 2016. Loni v březnu spo-
lečnost Apple uvedla, že kobalt těžený dětmi
kupovat nebude. Apple také úzce spolupra-
covala s čínským dodavatelem Huayou Co-
balt, se kterým také řešila dětskou práci v
dodavatelském řetězci. –r–

Apple chce kupovat
kobalt přímo od těžařů

Ruští vědci byli zatčeni za těžbu kryptoměn na superpočítači v jaderném zařízení

Narůstající zájem o kryptoměny, i přes jejich pokles
hodnoty v minulých měsících, vede dříve ro-
zumně uvažující lidi, aby přišli s velmi hloupými

a nebezpečnými nápady, jak rychle zbohatnout. Případ,
který se odehrál daleko na východě od našich hranic to
dokazuje. Několik ruských vědců, kteří pracovali v jednom
z nejzabezpečenějších výzkumných zařízení v zemi, si my-
slelo, že by mohli využít interní superpočítač k těžbě kryp-
toměn. Řekli si, že by to byl jistě zajímavý plán, který by
z nich učinil budoucí krypto milionáře. Byli však zastaveni
ruskými státními orgány předtím, než jejich těžební ak-
tivity mohly vůbec začít.

Stalo se to ve Federálním jaderném centru v Sarově,
jihovýchodně od Moskvy. To je jedno z ruských "uzavře-
ných měst", kam mohou vstoupit pouze oprávněné osoby.

Konkrétně toto zařízení je hlavně rodným místem první
jaderné zbraně Sovětského svazu. Stále se zde provádí ja-
derný výzkum a za tímto účelem vědci dostali v roce 2011
nový superpočítač. Jeho rychlost byl jeden petaflop, což
z něj v té době dělalo 12. nejsilnější počítač na světě. Kvůli
utajenému charakteru práce o něm Rusko nezveřejnilo
mnoho podrobností, jen se ví, že je založen na proceso-
rech x86.

Údajní pachatelé plánované těžby si zřejmě mysleli,
že by mohli část této výpočetní síly použít ke generování
kryptoměny. Pro těžbu cenných virtuálních mincí je třeba
velký výpočetní výkon, takže těžaři těchto měn si musí
buď zřídit nějaké místo s levnou energií,
nebo zvážit poněkud méně
etické prostředky – pro těžbu

používat cizí hardware a cizí energii. I když ani superpo-
čítač by v tomto případě pravděpodobně nebyl schopen
těžit tolik Bitcoinů na svém konvenčním hardwaru.

Kvůli velmi citlivé povaze práce vykonávané v tomto
zařízení, je mnoho počítačových systémů zcela odpojeno
od internetu, je to pravidlo známé jako vzdušné roze-
stupy. Vědci byli chyceni, když se pokoušeli propojit za-
bezpečenou interní síť s internetem. Těžební jednotky
kryptoměn se potřebují připojit k jiným zařízením v síti
kryptoměn, aby ověřily transakce a prokázaly "důkaz
práce" pro získání nových mincí.

Ochranka zařízení informovala ruskou Federální bez-
pečnostní službu (FSB) o zjištění podezřelého spojení a
vědci byli ihned zatčeni. Mluvčí federálního jaderného
střediska prohlásil, že nyní probíhá trestní řízení proti
těmto vědcům, kteří v zájmu rychlého zbohatnutí ohrozili
bezpečnost zařízení a utajení jeho činnosti.  

Moskva
Sarov
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Program umí velice rychle sestavit na-
bídkovou cenu využitím vazeb mezi
položkami montážních ceníků a mate-

riálů. Tyto vazby umožňují zadání položek
materiálu včetně montážní položky (při výbě -
ru konkrétního vodiče nabídne jeho montáž
– různou podle pracnosti uložení – volně/pevně
/pod omítkou…), nebo výběr montážních po-
ložek s jejich navázanými materiály (k mon-
táži zářivkového svítidla dodá těleso, trubice i
startéry). Tyto vazby jsou v nabídce na ceníky
velkoobchodů ELFETEX, K&V ELEKTRO a
SONEPAR. Import dodavatelských ceníků byl
rozšířen o dlouhé popisy položek, obrázek vý-
robku, odkaz na e-shop, kód výrobce a další.
Montážní cenu rozpočtu lze jednoduše stano-
vit zadáním hodinové sazby firmy. Z časů u
jednotlivých položek se tak spočítá cena za
práci. Program dále zkalkuluje celkový čas po-
třebný na zadanou montáž a nákladovou cenu
montážní firmy pro okamžitý výpočet zisku.

Doplňkem je aktualizovaný ceník 22M
(slaboproud) s položkami nových technologií
(EZS, EPS, datové sítě…) včetně vazeb na do-
davatelské ceníky ADI Global, Eaton, Elco, El-
fetex, Ivo, Jablotron, Kopos, Legrand a Saltek.

Novým modulem programu OCEP jsou
Poptávky. Ten umí do rozpočtu naimportovat
položky z Excelu, zkalkulovat kompletní ce-
novou nabídku a výsledky vyexportovat zpět
do zdrojového souboru s poptávkou.

V reakci na změnu legislativy bylo do-
plněno i řešení EET ve fakturaci.

V programu je možná jak změna stávají-
cích, tak doplňování nových montážních po-
ložek i materiálů. Pro tvorbu rozpočtů je
možno použít databáze materiálů distribuova-
ných různými velkoobchody. Výsledná cena
rozpočtu je shrnuta v jeho rekapitulaci. Vý-
stupy z programu je možné prezentovat ve
formě uživatelsky široce konfigurovatelných
tiskových sestav. Samozřejmostí je export
těchto sestav do různých formátů (PDF, XLSX,

DOCX, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF). Program
lze provozovat jako lokální instalaci nebo jako
síťové řešení s možností práce i po internetu.
Lze jej pořídit jednorázově, na splátky bez na-
výšení nebo formou pronájmu.

Základem programu OCEP je modul Roz-
počty. Ten lze dále rozšířit o Faktury, Objed-
návky, Sklady a Mzdy. V nabídce je i řada
dalších doplňků. Cena programu začíná na
5900 Kč podle zvolené konfigurace. Bližší in-
formace jsou na www.selpo.cz

Průběžně jsou připravována školení, bě -
hem nichž se na praktických cvičeních zá-
jemci pod vedením autorů důkladně seznámí
s programem. Termíny školení včetně přihlášky
jsou zveřejňovány na stránkách www.selpo.cz

K programu je zpracována multimediální
nápověda, která unikátním způsobem učí
pracovat s programem. Ve videosekvencích
obrazu s komentářem jsou názorně popsány
kapitoly běžné nápovědy. Jedná se o 133 videí

o celkové délce 9 hodin, které jsou zdarma
součástí programu. Tímto způsobem lze dů-
kladně a rychle poznat práci s programem a
tím jej i lépe využívat.

Práci s programem si lze vyzkoušet na de-
monstrační verzi. DEMO je zdarma ke stažení.
Program pracuje pod systémem Windows 7,
8 a 10. Technická podpora byla rozšířena o on-
line řešení pomocí programu TeamViewer.

OCEP je program, na kterém rozpočtují
jak velké firmy, jako jsou mj. Metrostav, IPS,
ČEZ, Metroprojekt, RWE Plynoprojekt,
Nová Huť, SKANSKA, BREMA, HOCH-
TIEF, ENBRA, tak i menší, pro které je speci-
ficky konstruován. Od roku 1991 má program
již 2508 instalací. Zpětná vazba od uživatelů
se promítá do vývoje dalších verzí, což je nej-
lepší záruka jeho funkčnosti a spolehlivosti. 

Všechny zájemce zveme k našemu stánku
P 6.19 na výstavě AMPER 2018 v Brně.

Jiří Čermoch, SELPO

oceňování montážních prací – OCEP verze 12
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Ze stejné startovací rampy, kde NASA vypouští své rakety,
odstartovala letos v únoru raketa Falcon Heavy postavená
firmou SpaceX, kterou založil a provozuje vizionářský
podnikatel Elon Musk.

Raketové motory 'tlačily' Falcon Heavy vzhůru do vesmíru po dobu 154 vteřin, než
se poté ve výšce 60 kilometrů odpojily pomocné rakety. Pak se otočily o 180 stupňů
a zamířily zpátky směrem k Zemi. Zažehly své motory, když sestupovaly k přistání
k mysu Canaveral. Tam pak s vteřinovým odstupem od sebe tyto pomocné rakety
opět hladce a vzpřímeně přistály. Mezitím hlavní raketa tlačila kosmickou loď dál
do vesmíru, aby o čtyři minuty později, kdy se i ta oddělila, ukázala světu nevídaný
obraz – červené elektrické sportovní auto s jasně viditelnou planetou Země na po-
zadí. Byla to ta nejzdařilejší reklama jak na SpaceX, tak i na samotnou Teslu.

Člověk, který vystřelil svůj
sporťák do vesmíru
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Paypal, elektrická auta, cestování hyperloopem, efektivní stavby
tunelů, využití solární energie, vesmírné rakety a mnoho dal-
šího. To vše světu přináší Elon Musk, miliardář původem z

Jihoafrické republiky, mimo jiné také majitel společnosti SpaceX vy-
rábějící kosmické rakety Falcon Heavy. Ty jsou v současnosti nejsil-
nějšími raketami na Zemi s ambicí využití při letech na Mars.

Sportovní vůz v kosmickém modulu rakety Falcon Heavy byl jed-
ním z vlastních Muskových roadsterů značky Tesla. Jeho stereo bylo
nastaveno tak, aby při dlouhém letu vesmírem neustále hrálo pís-
ničku Space Oddity od Davida Bowieho... a to až do úplného vybití
baterií.

Za dvanáct let od doby, kdy Elon Musk prodal svůj podíl v online
platební společnosti Paypal za 1,5 miliardy dolarů, se v povědomí ve-
řejnosti postupně vyvinul do jakési postavy šíleného a zároveň ge-
niálního člověka – z velké části velice netradičního podnikatele,
částečně také vědce a celebrity, která kromě newyorského Wallstreet
miluje také kalifornský Hollywood. Tam si před několika lety střihnul
krátkou roličku ve filmu Mačeta zabíjí, kde uváděl hlavního předsta-
vitele filmu Dannyho Treju do své kosmické lodi SpaceX. 

Po rozvodu před deseti lety se oženil s britskou herečkou Talulah
Riley, se kterou se scházel již od roku 2008, kdy se realizaci jeho plánů
díky velké hospodářské krizi, která zasáhla především Spojené státy,
nedařilo tak, jak si tehdy přál. Nyní už je zase rozvedený.

Jeho podnikání má hodně široký záběr a nikdy ho nezajímalo jen
tak něco "zaběhaného" s malou mírou rizika. Prostřednictvím spo-
lečnosti SpaceX se pouští do vesmírných letů. Automobilovému prů-
myslu dává úplně nový směr – nikomu předtím se nepodařilo ve
velkém vyrábět elektrická auta, která by byla tak sexy a úžasně rychlá
jako právě Tesla model S, i když přece jen rozjet naplno výrobu jeho
"lidového" elektrického auta se mu zase tak dobře nedaří. Odvážil se
pustit do sluneční energie – firmu SolarCity, kterou založil se svými
bratranci Peterem a Lyndonem Rivem loni začlenil do své Tesly a vy-
tvořil její oddělení Tesla Energy. Kromě instalace solárních panelů
také loni v Hollywoodu odhalil nový typ bateriového úložiště Power-
wall II a jeho solární tašky v podobě krytiny na střechy. Hodně se za-
jímá o umělou inteligenci – na počátku spolufinancoval start-up
Vicarious vyvíjející umělou inteligenci pro roboty. Slíbil také postavit
vysokorychlostní magnetický vlak zvaný Hyperloop – nejprve spo-
jující dvě kalifornská města Los Angeles a San Francisco. Zájem pro-
jevili i Slováci, ti chtějí propojit Bratislavu s Vídní. A to není zdaleka
všechno. Elon plánuje kolonizovat Mars!

Všechno začalo v Pretorii v Jižní Africe.
Jako malý chlapec byl posedlý sci-fi
romány. Jeho rodiče, matka Maye,
modelka a otec Errol, inženýr, se
rozešli, když mu bylo osm. Jeho
mladší bratr a sestra zůstali u
své matky, a on se dobrovolně
rozhodl jít se svým otcem. Nešlo
to dobře. Později si vzpomněl na
jeden návrat domů poté, co byl ve
škole šikanován, "a tam to bylo totéž."

V 17 letech se přestěhoval do Kanady, aby studoval fyziku a eko-
nomiku na Queen's University v Ontariu. Z Kanady se v roce 1992
přestěhoval do USA, tam přešel na univerzitu v Pensylvánii. Z Pen-
sylvánie pak šel udělat doktorát z fyziky na Stanford v Kalifornii. Po
dvou dnech s tím ale seknul.

Místo toho se svým mladším bratrem Kimbalem založil Zip2, in-
ternetovou novinovou platformu. V roce 1999 ji prodali společnosti
Compaq za 300 milionů dolarů a Elon Musk svůj podíl investoval do
online banky X.com. Banka X.com se později přejmenovala na Pay-
pal a v roce 2002 byla Paypal prodána eBay za 1,5 miliardy dolarů.
Elonův čistý výnos z prodeje byl 165 milionů dolarů.

Říká se, že je neúnavný pracovník. Když založil Zip2, podle všeho
pracoval celé dny, spal v kanceláři a sprchoval se v ubytovně YMCA
naproti jeho kanceláře. V roce 2010 na otázku jakou radu by dal pod-
nikatelům odpověděl, "aby každý týden odevzdali své firmě 80 až 100
hodin svého času".

w
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„Pokud jiní lidé pracují 40 hodin týdně
a vy máte 100 hodinový pracovní týden,
dosáhnete za čtyři měsíce toho, co jim
bude trvat rok,” řekl Elon Musk.

Po prodeji Paypalu v roce 2002 investoval
Musk svých 165 milionů dolarů do tří nově
založených firem: Tesla, SpaceX a SolarCity.
Tesla se z počátku zdála jako donkichotský
podnik. Auto na elektrický pohon v takové
zemi, která je přímo závislá na ropě, vypa-
dalo spíše na niche market – velmi malý, i
když ziskový segment trhu. Rozhodně nic
velkého v řádech miliard dolarů.

S Elonem Muskem jako CEO si společ-
nost Tesla stanovila svůj business plán – nej-

prve musí uvést na trh vysoce výkonné spor-
tovní auto. Něco, co by Teslu oddělilo od fád-
ního a poněkud avantgardního stereotypu
malých elektrických vozidel s malým dojez-
dem. Volba padla na luxusní velmi hbitý
sportovní sedan, což velice rychle nastarto-
valo trh s elektrickými vozy.

Začátky Tesly byly ale velice obtížné. Úvěr
ve výši 456 milionů dolarů od americké
vlády zachránil Teslu téměř od bankrotu v
roce 2008. O dva roky později, v červnu 2010
se stala první americkou automobilkou,
která od roku 1956 zahájila obchodování
svých akcií na newyorské burze. Tehdy začí-
nala na ceně kolem 20 dolarů za akcii. Dnes
se obchoduje nad hranicí 300 dolarů a její

celková tržní kapitalizace, tj. cena všech vy-
emitovaných akcií přesahuje současnou tržní
cenu automobilek Ford i General Motors.

Velké výrobní zpoždění modelu 3 však
prohlubují ztráty v Tesle. V den, kdy Musk
vystřelil svou sportovní Teslu do vesmíru,
přistála Tesla, nikoliv auto, ale celá společ-
nost na zem s velkým nárazem. V posledním
čtvrtletí loňského roku zaznamenala ztrátu
ve výši 675,4 milionu dolarů, což je více než
pětkrát horší výsledek než v předchozím
roce, i když výnosy vzrostly o 44 % na celko-
vých 3,3 miliardy dolarů.

„Byli jsme hlouběji v pekle než jsme oče-
kávali a pořád jsme o několik úrovní
hlouběji než bychom chtěli být,” řekl
Musk v konferenčním hovoru s analytiky.

O několik hodin dříve ale oznámil na
Twitteru, že kosmický Roadster společnosti
Tesla je na cestě k pásu asteroidů, když pře-
kročil trajektorii původně pro plánovanou
oběžnou dráhu Marsu.

Během uplynulých pěti let Elon Musk
načrtl různé plány a termíny pro svůj ko-
nečný cíl poslat lidi, aby kolonizovali rudou
planetu. Později v loňském roce oznámil, že
pošle nákladní misi SpaceX v roce 2022, po-
loží na Marsu základy, na které bude v roce
2024 navazovat let s posádkou. 

Nejsilnější raketa Falcon Heavy soukromé
společnosti SpaceX těsně po startu.

Rychlé nabíječky Supercharger určené 
výhradně pro nabíjení vozů značky Tesla.
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Praktické obtíže a nebezpečí spočívající
ve vyslání člověka na Mars vzdálený v nej-
kratším přiblížení 55 milionů kilometrů jsou
obrovské. Americká agentura pro letectví a
vesmír byla ve svých plánech skromnější a
odhadovala poslat na Mars lidskou posádku
někde v polovině třicátých let tohoto století.

Ale současné úspěchy společnosti SpaceX
jsou daleko prozaičtější – dodávky na ves-
mírnou stanici, komerční vynášení satelitů,
smlouvy s NASA a armádou USA – ji protla-
čily na seznam nejvýznamnějších světových
soukromých společností s hodnotou přesa-
hující 20 miliard amerických dolarů. Mise na
Mars si určitě vyžádá velké investice a zakáz-
kami pro americkou vládu je chce získat.

Společnost zavedla ve svých letech do ves-
míru nový systém opakovaně použitelných
raketových technologií, který při startu Fal-
con Heavy opět ohromil svět, když pomocné
rakety naprosto přesně a bezchybně přistály
na plovoucí plošině na moři. Dala tím polí-
ček jak NASA, tak významným společnos-
tem jako je Boeing, když ukázala, že je
schopná (relativně) levného letu do vesmíru. 

Musk se však nedívá jen k nebi, další z
jeho firem Boring Company jde pod zem. 
V říjnu loňského roku získala zakázku pro
americkou vládu – vykope zkušební tunel o
délce 17 kilometrů pod Marylandem sahající
k hlavnímu městu Washington D.C. Kon-
gresmani budou chtít spojit hlavní město
USA ještě více se sousedními státy.

Další z jeho nápadů je Hyperloop, elek-
tromagnetický vysokorychlostní vlak má
přepravovat cestující rychlostí až 1223 km/h.
Ten má ale také hodně kritiků stejně jako ně-
které velmi nadčasové projekty Elona Muska.

Elon Musk je jistě vizionářem, silnou
osobností ve stylu Howarda Hughese, vnáše-
jící převrat do každého odvětví. –r–

Pomocné rakety Falconu jsou schopné po
odpojení přistát na plovoucí plošině na moři
a poté je možné je použít při dalším starty.
Díky tomu se mají lety do vesmíru zlevnit. Rakety Falcon od společnosti SpaceX jsou natolik popu-

lární, že od roku 2010, kdy do vesmíru vystartoval první
Falcon, jich do března letošního roku vzlétlo již rovných 50.
Ten jubilejní odstartoval letos 6. března z Mysu Canaveral,
půl hodiny po půlnoci východoamerického času. Na obě-
žnou dráhu ve výšce 35 tisíc kilometrů nad rovníkem vy-
nesl šestitunový komunikační satelit Hispasat.
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o krok blíže ke hvězdám 
z vrcholku hory Mauna Kea
Mauna Kea Observatories (MKO) je komplex zařízení pro astronomická pozorování,
který se nachází na vrcholu sopky Mauna Kea největšího havajského ostrova. 
Samotná hora je obrovská – pokud bychom počítali její výšku ne od hladiny moře,
ale přímo od jejího základu, byla by její výška přes 10 kilometrů a stala by se tak 
nějvětší horou na Zemi! Sopka se pokládá za spící, nikoliv za vyhaslou, naposledy 
explodovala před 4000 lety. Areál, který spravuje Havajská univerzita, se rozkládá 
na ploše dvou čtverečních kilometrů.

Havajské rčení

He ali’i ka ‘aina, 
he kaua ke kanaka
Země je náčelník, člověk je služebník
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První observatoř letos slaví 50 let své
existence, otevřena byla již v roce 1968.
Oblast má ideální podmínky pro sle-
dování oblohy: nachází se nad inverzní
vrstvou a má proto více než tři sta jas-
ných nocí v roce. Je zde minimální svě-
telné znečištění a podprůměrná vlh -
kost vzduchu. Nízká zeměpisná šířka
navíc umožňuje pozorovat severní i již -
ní hvězdnou oblohu. Vědečtí pracov-
níci na observatořích jsou ubytováni v
budovách Onizuka Center for Interna-
tional Astronomy, které slouží k akli -
matizaci na horské podmínky.

Všem návštěvníkům směřujícím na
vrchol sopky je doporučeno v tom to
centru strávit alespoň půl hodiny pro
aklimatizaci organismu a vyrovnání
atmosférického tlaku, než se vydají na
vrcholek hory. w

Centrála této observatoře se nachází ve městě Waimea, kde je CFHT součástí mís -
tní komunity od roku 1977. Waimea je hezké město ležící mezi úpatím hory Mauna
Kea a horou Kohala v nadmořské výšce 760 metrů a žije v něm 13 000 obyvatel.

Observatoř CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope) 
má 3.6metrový optický/infračervený dalekohled.
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Cesta není pro každého
Cesta na vrchol se nedoporučuje těhot-

ným ženám, dětem do 13 let, ani lidem trpí-
cím srdečními potížemi. Rozmyslet by se
měli i ti, kteří se ten den hloubkově potápěli
v moři – ze silného tlaku při potápění až na
vrchol s tlakem výrazně nižším, může pro-
puknout tzv. kesonová nemoc. Cesta na
vrcholek hory je z centra necelých 10 kilome-
trů, ovšem převýšení je obrovské. Onizuka
Center je ve výšce 2800 metrů a vrchol hory
dosahuje 4200 metrů. Nahoru se můžete
vydat buď pěšky – takového odvážlivce z Ja-
ponska jsme viděli jen jednoho, nebo autem
s pohonem všech kol, což jsme zvolili my. 

Po opuštění Onizuka Center jsme asi po
sto metrech viděli značku přikazující zapnutí
pohonu všech kol a že na vlastní nebezpečí
právě vjíždíme na nezpevněnou cestu.  Dále
nechybělo upozornění, aby se řidiči ujistili,
že mají dostatečné množství pohonných
hmot. Na půjčeném Jeepu Wrangler měřák
paliva ukazoval na větší polovinu nádrže
benzínu, takže co se týče paliva, zůstali jsme
klidní. Jinak byla cesta nahoru po hrbolaté,

prašné a strmé silnici bez svodidel docela
adrenalinový zážitek a krátký úsek nám za-
bral více než hodinu. Poslední kilometrová
část byla naštěstí s asfaltovým povrchem.

Úžas bez dechu
Jsme konečně v cíli na vrcholku majestátní

hory Mauna Kea. Poslední nadechnutí... a
vysedáme z auta. Kombinace chladného ná-
razového větru a o 40 % méně kyslíku a zá-
roveň o 40 % nižší tlak než u hladiny moře
dělá s člověkem něco podobného, co vypitá
láhev vína. Točí se nám hlava a o rovné chůzi,
i když konečně na rovině, si můžeme nechat
jen zdát. U moře dosahuje teplota v zimních
měsících, kdy jsme Big Island navštívili, prů-
měrně 25oC na západní části ostrova, kde
není zdaleka tak bohatá flora v podobě tro-
pické vegetace jako je na jeho východní části,
kde dosahuje teplota až ke 30oC. Tady byla
ovšem jen pár stupňů nad nulou a v úžlabí
ležel sníh. 

I kdyby bylo kyslíku dost, stejně jsme zů-
stali bez dechu. Pohled na nebe bez mraků
tak blízké a tak modré až bolí oči, krajina bez
vegetace jako na Marsu, tvořená sopečným

prachem a kusy lávy v různých odstínech
hnědé a černé barvy, zajímavě tvarované
průduchy z ryšavého prachu, úplné ticho s
hvízdáním silného větru a výhled z takové
výšky dolů na ostrov a oceán je zážitek skoro
nadpozemský. Jen moderní budovy a bílé ko-
pule teleskopů dokazují, že jsme na Zemi. 

Ráj nejen pro astronomy
Jako první tady postavila svou observatoř

Havajská univerzita, která sídlí v 50 km
vzdáleném městě Hilo, odkud jsme se na
Mauna Keu vydali také. Postupem času zde
přibyly další teleskopy – největší z nich jsou
dva vedle sebe stojící Keckovy dalekohledy.
Každý z nich má zrcadlo s desetimetrovým
průměrem a váží 300 tun. Jejich citlivost je
tak vysoká, že dokáží zachytit plamen svíčky
na Měsíci. Další z dvojčat na vrcholku
Mauna Key je observatoř Gemini s průmě-
rem zrcadla 8,2 metry. Své jižní dvojče ale
nemá podobně jako Keck vedle sebe, ale až
v 10 tisíc kilometrů vzdálené Chile.

Za zmínku také určitě stojí observatoř
sdružení Canada France Hawai'i Telescope,
jejiž stavba začala v roce 1970 a první světlo
na temné obloze zachytila v roce 1979. Se
svým primárním zrcadlem o šířce 3,6 metru
to byl tehdy šestý největší teleskop na světě. 

Pokračování na straně 74

Po vystoupení z auta je člověk jako 
omráčený, náhlá změna tlaku a méně
kyslíku ve vzduchu je rychle znát.

Takováto čistá obloha a navíc v noci 
neznečištěná světelným smogem je 
v této výšce více než 300 dnů v roce.
Ideální místo pro astronomy.
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Světelné diody nebo též LED (světlo
emi tující diody) jsou elektrické sou-
částky na bázi polovodičů, které pře-

měňují elektrickou energii na světlo s podstatně
vyšší efektivitou než tradiční zdroje světla.
První LED diody byly k dispozici jen v bar-
vách červené, žluté a oranžové. Současné
LED diody určené pro generování bílého
světla využívají jednoho ze dvou principů.

Jedna z možností vychází z adaptivního
míchání barev, tj. ze tří základních barev:
červené, zelené, modré je možné složit bílou
barvu světla.

Druhá možnost je, že se využije transfor-
mačního prostředku na bázi fosforu, který
převede světlo modré LED do bílé. V závi-
slosti na složení vrstvy luminoforu lze získat
různé odstíny bílé, od chladné bílé resp.
denní bílé až po světlo teple bílé.

Rychlý vývoj v oblasti světelných diod 
v posledních letech přinesl podstatné zvýšení
jejich výkonu a zlepšila se také kvalita emi-
tovaného světla. S nárůstem výkonu úzce
souvisí otázka životnosti těchto světelných
zdrojů (typicky 25 000 až 50 000 hodin). Pro
dosažení deklarovaných hodnot je nutné za-
jistit odpovídající chlazení, protože tyto
údaje jsou vyšší teplotou značně ovlivněny
směrem k nižším životnostem.

Doba života u LED je dána dobou, po
které světelný výkon reprezentativního
vzorku poklesne na 70 % původní jmenovité
hodnoty. LED diody postupně ztrácí výkon,
ale většinou nedojde k tomu, že by náhle pře-

staly svítit. K dispozici jsou LED v různých
provedeních jako je SMD, COB (Chip On
Board), High-Power, atd., přesto jsou nejdů-
ležitější vždy dva faktory, tj. provozní proud
a z něj vyplývající ztrátové teplo.

Co zvážit při nákupu LED pásků?
- Účinnost LED – počet lumenů na watt
- Dobrá reprodukce barev u bílých LED

pásků (Ra index alespoň 80)
- Životnost
- Odpovídající příslušenství (LED ovladače,

AL profily, kryty ...)
- Obtížnost instalace LED pásků (dělitelnost

LED pásku, oboustranná lepicí páska, atp.) 

Produktová řešení LED pásků,
LED Flexstrip pásků u Schrack 
Technik nabízí následující výhody:
- Vysoký výkon: Schrack Technik LED Flex-

strip pásky mají vysoký světelný výkon až
3870 lm/m.

- Velmi dobrá reprodukce barev CRI>90
- Optimální chlazení: LED pásky a LED

Flexstrip pásky mají dlouhou životnost
díky optimálnímu chlazení v kombinaci s
odpovídajícími hliníkovými profily

- 6 odstínů bílé barvy: Schrack Technik LED
Flexstrip pásky jsou k dispozici v 6 různých
odstínech bílého světla (bílá odpovídající
hořící svíčce, ultra teplá bílá, teplá bílá, bílá
odpovídající halogenové žárovce, neutrální
bílá, studená bílá) + DW (Dynamic White
– možnost nastavení odstínu bílého světla),
RGB a RGBW.

Zejména v obytných místnostech mohou LED Flexstrip pásky zajistit barevné akcenty a zvláštní osvětlení. LED
pásky jsou vhodné pro podsvícení televizorů nebo nábytku, jakož i pro účinné osvětlení v obývacím pokoji
nebo ložnici. Ale hojně využívány jsou také pro obchodní prostory, kde jsou často používány při dekorativním
návrhu osvětlení a pomáhají tak nasměrovat pozornost zákazníků k nabízeným produktům.

Připravili jsme pro Vás nový katalog LED
Strips and more.  Špičková technologie
pro širokou škálu aplikací.

LED pásky 
– efektivní osvětlení té nejvyšší
úrovně od Schrack technik

www.schrack.cz



Toto sdružení uzavřelo s Gemini před třemi
lety partnerství MKS (Mauna Kea Scholars
Program), jehož cílem je přivést mladé sna-
živé astronomy do observatořské komunity.
Zde mají spolu s jejich mentory vyhrazený
čas na pozorování oblohy a mohou tak pro-
vádět nezávislý výzkum založený na jejich
vlastních vědeckých záměrech.

Plánuje se zde také výstavba třicetimetro-
vého dalekohledu TMT (s průměrem pri-
márního zr cad la 30 m). Ten má být určen
pro sledování vesmíru v oblasti infračerve-
ného záření středních vlnových délek. Hlav-
ním snímacím zařízením dalekohledu by
měl být spektrograf IRIS, který by podle jeho
autorů měl produkovat snímky třikrát os-
třejší než Keckovy dalekohledy. 

Zatím však nejsou zcela vyřešeny námitky
domorodých obyvatel. Na konci loňského
roku, kdy jsme Havaj navštívili, však místní
výbor pro krajinu a přírodní zdroje (Hawai‘i
Board of Land and Natural Resources) přijal
doporučení povolit výstavbu dalekohledu.
Jestli by přece jen byl tlak domorodců proti
vybudování tohoto obřího teleskopu stále

silný a neoblomný,
vedení nadace, která
tento projekt financuje,
bude uvažovat o jeho přesunu na Kanárské
ostrovy. Pokud by stavba byla skutečně po-
volena, měl by být monstrózní dalekohled
uveden do provozu v roce 2023. 

Další observatoře na vrcholku Mauna Kea
jsou Caltech Submillimeter Observatory, In-
frared Telescope Facility, James Maxwell Te-
lescope, Subaru Telescope, Submillimeter
Array a United Kingdom Infrared Telescope.

Svůj průzkum vesmíru tady mimo Spo-
jené státy provádějí i další, mezi jinými Ka-
naďané, Britové, Australané a také Japonci,
kteří to mají na ostrov relativně blízko.
Všechny observatoře, až na jednu, byly pro
veřejnost uzavřeny, nicméně místní spolek
amatérských hvězdářů má přístup na některé
observatoře pro noční pozorování hvězd.

Dolů už jen na výpary
Klikatá a prašná cesta zpátky z vrcholu je

stejně náročná jako nahoru. Navíc jsme už v
polovině cesty pochopili skutečný význam
tabulí doporučujících prověřit si stav paliva.
Kontrolka se rozblikala už v půli cesty zpět
k Onizuka Center a při zaparkování auta už
palubní počítač hlásil maximální možný do-
jezd jen pět mil. Málo kyslíku při spalování
mělo také vliv na spotřebu. Do Hila k nej-
bližší benzince to ale bylo přes padesát mil.

Čerpací stanice dole v centru sice byly, ale
jen pro potřeby zaměstnanců observatoří.
Obsluha v centru nám dala s úsměvem vi-
zitky na firmy rozvážející pohonné hmoty po
ostrově. Soudě podle velké kupky vizitek u
pokladny, je o tuto službu na ostrově zájem,
zejména ze strany turistů. 

Po opětovném nastartování auta stojícího
už na rovině, nám palubní počítač dopočítal
zvýšený dojezd až na 20 mil, což naše obavy
zmírnilo. A protože je Hilo, kam jsme mířili,
téměř u hladiny moře, většinu cesty jsme
”plachtili” na neutrál, i když to není pro vozy
s automatickou převodovkou doporučováno.
Na první čerpací stanici v Hilu nám hlásil
počítač v Jeepu pouhé 3 míle dojezdu, takže
to bylo o fous. I přes velkou dávku adrena-
linu to byl úžasný den na Havaji a nezapo-
menutelný zážitek. Text a foto: René Pajurek
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Poslední pohled na majestátní horu Mauna Kea, která v době před čtyřmi až šesti tisíci
lety, kdy na všechny strany chrlila lávu, zdaleka nevypadala tak přívětivě jako dnes.

Palubní počítač našeho Jeepu se nás cestou z Mauna Key snažil zbavit strachu z nedojetí.

Jestli na hoře Mauna Kea 
přibude tento obří třicetime-
trový teleskop budeme snad

vědět do konce roku. 
Foto: TMT Observatory Corporation, 

Attribution
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Automobily budoucnosti
Pro svět IoT využívá Gemalto své kom-

paktní standardizované moduly, které jsou
schopné připojit jakékoliv zařízení do celu-
lárních sítí. Samozřejmě nechybí ani vysoce
kvalitní zabezpečení komunikace, díky kte-
rému si Gemalto získalo jméno a důvěru
svých zákazníků. V dnešní době, kdy se auto-
mobilky snaží vést rozvoj k autonomním vo-
zidlům s přístupem k internetu věcí, jsou
tyto moduly ideálním ře-
šením. Modul se připojí na
ECU, což je nervový sy-
stém automobilu, kde je
schopný číst informace o
spotřebě paliva, rychlosti
apod. Tyto informace ná-
sledně může využít k nale-
zení ideální bezpečné
rychlosti, kde je nejlepší poměr spotřeby a
výkonu. Dále tyto moduly mohou být vy-
užity k připojení k internetu, vylepšení navi-
gace, k vytváření mobilního hotspotu nebo
ke zpracovávání dat ze senzorů. 

Chytrá města
Chytrá města se pomalu stávají skuteč-

ností. Všechna zařízení, která se dají nějak
ovládat, ať už se jedná o semafory, infor-
mační kiosky, pouliční osvětlení nebo měřiče
spotřeby energie, se pomalu, ale jistě připo-
jují do internetu věcí. Jako příklad efektiv-
ního využití můžeme uvést jeden z polských
projektů v oblasti smart meteringu. 

Měřiče spotřeby plynu, elektřiny nebo vo -
dy jsou napojeny přes PLC sítě do
industriálních ANDRA routerů,
osazených bez drátovými moduly
Cinterion® PLS8 M2M od spo -
lečnosti Gemalto. Díky LTE připo-
jení (3G nebo 2G tam v místech,
kde není LTE k dispozici), které
tyto moduly routerům poskytují,
lze odesílat nasbíraná data kon-

trolním střediskům a následně je postoupit
zákazníkům, kteří tak mohou aktivně regu-
lovat a racionalizovat svou spotřebu. Firmy
mohou využít informace i k optimalizování
produkce a distribuce energie.

Jazyk stromů
Amazonský deštný prales je jedním z nej-

důležitějších přírodních památek. Každý de-
sátý živočišný druh existuje právě zde.
Deforestace je však jedním z velkých globál-
ních problémů naší planety. Každý rok ubývá
více než 4000 km2 lesů a většina této těžby je
prováděna nelegálně. Proto brazilská vláda
hledá brzdné mechanismy, jak tento problém
razantně řešit. Jedním z možných řešení
může být varovný systém pomocí senzorů
připojených na moduly, které dokáží odolat
náročným podmínkám deštného pralesa a
zároveň být dostatečně malé, aby je bylo
možné nenápadně upevnit na stromech. Sen -
zory postavené na Gemalto BGS2 bezdráto-
vých modulech poskytují vzájemnou celulární
komunikaci mezi všemi v lese instalovanými
zařízeními, centrálou a policií. Dílčí jednotka
je menší než balíček karet a je téměř nemožné
ji v lese odhalit. Síť vzájemně propojených sen -
zorů pro detekci jakéhokoliv narušení území
pralesa s možností sledování bodů pomocí
GPS se jeví jako efektivní varovný a záchranný
systém pro řešení problému nelegálního ká-
cení vzácných dřevin v Amazonii.

Postupné utlumování technologie GSM a dynamický rozmach vysokorychlost-
ních i úsporných LTE aplikací mění svět propojených zařízení v rámci Machine-
to-Machine na komplexní ekosystém rozličných čidel, strojů a síťových
aplikací nazývaný internet věcí - Internet of Things. Žádná progresivní spo-
lečnost nemůže tento trend ignorovat. V České republice se v oblasti M2M spe-
cializuje již  více než 23 let společnost SECTRON s.r.o. z Ostravy. SECTRON působí
v oboru bezdrátových technologií jako distributor modulů,  modemů, routerů
a výrobce antén, kabelů a jiného M2M příslušenství.

Partnerem v oblasti IoT je značka Gemalto, která je uznávanou spo-
lečností se zákazníky ve 180 zemích světa. SECTRON je dlouhodobým
partnerem a distributorem portfolia Gemalto v České republice.

Vdnešní hektické době právě
IoT poskytne celou řadu zlep-
šení procesů jako jsou zrych-

lení, automatizace a optimalizace nejen
v průmyslu, ale i v městských aglomera-
cích a rovněž v domácnostech. 

Jak Gemalto
pomáhá změnit svět

pomocí Iot?
V této souvislosti SECTRON pro rok 2018 připravuje celou řadu novinek v oblasti rozšíření nabídky komponent pro technologii mě-
ření spotřeby energie – tzv. metering, hromadnou dopravu, Smart City, Smart Home, elektromobilitu, zabezpečení a mnohé další.

Přijďte si pro více informací ke stánku společnosti SECTRON na veletrh AMPER - pavilon P, stánek 5.48
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Navrhování různých nástrojů a kamer do vozí-
tek, která letí na Mars, je věnována spousta času
a energie, ale nic z toho nepomůže, pokud toto
vozítko uvízne v písku nebo v nepřístupném te-
rénu. Navíc nejbližší mechanik je minimálně
padesát milionů kilometrů daleko. Proto inže-
nýři NASA navrhují novou generaci roverových
kol pro použití na Marsu, která se dokáže vyrov-
nat s drsným terénem červené planety. Nově od-
halená pneumatika s tvarovou pamětí využívá
inovativní design a pokročilý materiál pro zvý-
šení životnosti v drsném prostředí.

NASA znovuobjevila kolo
pro expedice na Mars ...

Současný marsovský rover Curiosity byl
navržen se šesti hliníkovými koly, z
nichž každé kolo bylo vyfrézováno z

pevného kovového bloku. Inženýři se roz-
hodli pro tento design, aby se ujistili, že kola
se v průběhu času nezmění. Hliník je však
nepružný a povrch Marsu je více prudký a
drsný než se očekávalo. V důsledku toho za-
čala NASA zaznamenávat poškození kol
zhruba po ročním provozu na Marsu.

Curiosity byl na Marsu opravdovým po-
mocníkem, který překonal větší vzdálenost
než kterýkoliv jiný rover a daleko předčil
očekávání NASA. A to nejen díky robustní
konstrukci, ale i bezpočtu bezpečnostních
prvků. Operátoři těchto misí dbají na to, aby
se vyhnuli překážkám, které by mohly po-
škodit kola. NASA věděla, že potřebuje
novou generaci kol pro rover a proto přišla s
pružinovou pneumatikou.

NASA v roce 2000 pracovala se společ-
ností Goo d year na prototypu pružinové
pneumatiky. Tyto pneumatiky byly složeny z
ohebného pletiva se stovkami stočených oce-
lových drátů. Ty daly pneumatikám možnost
odolávat velkým zátěžím a navíc s velmi dob-
rou trakcí, ale i ty nejsilnější ocelové pružiny
se deformovaly. Na Marsu přejezd po os-

trých kamenech při velké zátěži způsobuje
časem změnu tvaru kola.

Odpovědí na tento problém byl nový ma-
teriál založený na stechiometrické slitině
nikl-titan. Stejně jako u pružinové pneuma-
tiky není uvnitř žádný vzduch. Je to jen
mřížka svinutého kovu, která se ohýbá, když
přejíždí přes překážky. To znamená, že ostré
marťanské horniny tuto pneumatiku nepro-
razí. Vazby v slitině nikl-titan se mohou uspo -
řádat v závislosti na namáhání. NASA plá nuje
používat pneumatiky s tvarovou pamětí na
Marsu v budoucích modelech, možná do-
konce i v nadcházejícím roveru pro rok 2020,
který v příštích několika letech převezme prá -
ci po Curiosity. Je dokonce možné, že bychom
jednou tento design mohli vidět v pneu -
matikách používaných zde na Zemi.Dráty s tvarovou pamětí slitiny niklu a titanu.
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Dostat se na
Mars je jedna 
z velkých výzev
lidstva, ale ne ta
podstatná. Ta
spočívá v udr-
žení života na
rudé planetě. A
v tom NASA za-
číná podnikat
stále zásadnější
kroky.

Americká organizace pro letectví a
vesmír již experimentuje s novým
typem zdroje energie nazývaným

Kilopower reaktor. Je to vlastně kompaktní
jaderná elektrárna, která by mohla zajišťovat
elektřinu pro kolonii na Marsu. Ta může po-
skytnout bezpečnou a efektivní energii po-
třebnou pro budoucí robotické a lidské
průzkumné mise. Jedná se o velmi malý ja-
derný reaktor dostupný ve dvou výkonech: 
1 kilowatt nebo 10 kilowattů. Vzhledem k
tomu, že na Marsu často panují i několika-
měsíční písečné bouře, které zcela znemožní
dopad slunečních paprsků na povrch, bylo
by spoléhání se pouze na fotovoltaické pa-
nely velmi nezodpovědné a pro celou mo-
žnou lidskou kolonii žijící na rudé planetě
velmi riskantní.

„Chceme zdroj energie, který do-
káže zvládnout extrémní prostředí,”
uvedl ve svém prohlášení Lee Mason,
hlavní technologický technik NASA
pro napájení a skladování energie.
„Využití kilopoweru otevírá celý po-
vrch Marsu včetně severních oblastí,
kde může být voda. Na Měsíci by
mohl být Kilopower nasazen, aby
pomohl hledat zdroje v trvale zastí-
něných kráterech.”

NASA a Ministerstvo energetiky Spoje-
ných států (DOE) uvedlo, že počáteční testy
na prototypovém systému, které započaly
loni v listopadu, byly úspěšné. Kilopower by
měl dodávat nejen energii potřebnou k čiš-
tění vody a produkci kyslíku na marťanské
základně, ale také k výrobě tekutého kyslíku
a paliva pro rakety.

Minireaktor Kilopower využívá štěpnou
reakci na pevném kovovém bloku k výrobě
tepla, které je následně rozváděno trubkami
naplněnými sodíkem. Výsledné teplotní roz-
díly se pak používají k produkci elektřiny.
Srdcem reaktoru je tzv. Stirlingův motor. 
Z 0,45 kg uranu lze získat tolik energie jako
z 1,36 milionu kg uhlí. –r– Foto: NASA

... ale udržení života lidí
nepůjde bez jisté energie 
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Plánované starty 
NASA v tomto roce

Vypuštění satelitu TESS (e Transiting Exo -
 planet Survey Satellite) je dalším krokem při
hledání planet mimo naší sluneční soustavu,
včetně těch, na kterých by se mohly vyskyto -
vat podmínky pro život. Mise bude schopná
nalézt exoplanety, které svou oběžnou drá-
hou periodicky blokují část světla z hvězd
hostitele. TESS prozkoumá 200 000 nejjas-
nějších hvězd nedaleko Slunce, aby tyto
exoplanety vyhledal. Mise je naplánována na
období od konce března do června 2018.

Vědci od TESS očekávají, že mise bude
katalogovat více než 2 000 planet a tím vý-
razně zvýší současný počet známých exopla-
net. Z tohoto množství se očekává, že
přibližně 300 budou exoplanety mini-
málně o velikosti Země. TESS tak nalezne
nejslibnější exoplanety obíhající kolem na-
šich nejbližších hvězd, což budoucím výz-
kumníkům nabídne bohatý soubor nových
cílů pro následné komplexnější studie.

Dva satelity GRACE-FO budou vypuštěny
na polární oběžnou dráhu ve výšce přibližně
500 kilometrů. Na oběžné dráze budou oba
satelity mezi sebou vzdálené dva kilometry.
Satelity budou používat JPL mikrovlnný sy-
stém, který bude provádět nepřetržité a
velmi přesné měření rozdílů ve vzájemné
vzdálenosti s přesností na 1 µm.

Mise GRACE-FO svým názvem i určením
navazuje na americkou misi GRACE (Gravi -
ty Recovery and Climate Experiment), která
začala v roce 2002 a stále ještě funguje. Dvoj-
čata GRACE-FO budou při své službě spo-
lupracovat a mají odhalit přesnější rozlo že -
ní zemské hmoty a monitorovat její změny.
Jde především o změny v podzemních zá-
sobnících vody, ale i o změny množství le-
dové pokrývky, ledovců, případně mořské
hladiny. Tato měření mají umožnit unikátní
pohled do zemského klimatu a očekává se je-
jich široké využití v nejrůznějších oborech.

Mise InSight (Interior Exploration using Sei-
smic Investigations, Geodesy and Heat Trans-
port) má za úkol umístit geofyzikální stroj na
Mars, který bude studovat jeho hluboký vni-
třek. InSight je ale víc než nějaká mise na
Mars – je to pozemský planetární průzkum-
ník, který se bude zabývat jednou z nejdůle-
žitějších otázek vědy o sluneční soustavě –
chápání procesů, které formovaly skalní pla-
nety vnitřní sluneční soustavy (včetně Země)
před více než čtyřmi miliardami let. Star-
tovní okno pro tuto misi bude 5. května a
cesta k Marsu bude trvat 206 dní. 

Tato mise se bude snažit porozumět evo-
luční formaci skalnatých planet, včetně
Země, zkoumáním vnitřní struktury a pro-
cesů na Marsu. InSight také prozkoumá
dynamiku marťanské tektonické aktivity a
dopadů meteoritů, které by mohly nabíd-
nout stopy o takových objevech na Zemi.

20. března – TESS duben – GRACE-FO

GRACE-FO

TESS

InSight

5. května – InSight
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Parker Solar Probe nám odhalí tajemství slu-
neční atmosféry. Aby se ke Slunci dostal co
nejblíže, využije gravitaci Venuše během jeho
sedmi průletů kolem této planety, aby se poté
po dobu téměř sedmi let postupně přiblížil
blíže a blíže k orbitu Slunce. Sonda se dostane
ke Slunci co nejblíže, co to půjde, až na vzdá-
lenost 6 milionu km, což je přibližně tolik, co
je oběžná dráha Merkuru a více než sedmkrát
blíž než jakákoli kosmická loď doposud.
(Země je od Slunce vzdálená 150 milionů km).
Obíhat kolem něho bude rychlostí 700 tis.
km/hod. Sonda je pojmenována po Eugenu
Parkero vi, který se do výzkumu Slunce zapsal
opravdu zlatým písmem. V roce 1958 jako za-
čínající profesor na Institutu Erico Fermiho
vydal člá nek pojmenovaný „Dynamika mezi-
planetárních plynů a magnetických polí.“ Par-
ker v něm představil myšlenku, že existuje
hmota, která s velkou rychlostí konstantně
opouští Slunce a ovlivňuje planety a další tě-
lesa v celé sluneční soustavě. Dnes už tento
fenomén dobře známe a označujeme ho jako
sluneční vítr. Jeho existence byla opakovaně
prokázána mnoha přímými pozorováními.

ICESat-2 (Ice, Cloud and Land Elevation Sa-
tellite) bude měřit výšku měnící se naší pla-
nety Země. Satelit bude vybaven laserovým
výškoměrem, který detekuje jednotlivé fo-
tony, což umožní vědcům měřit nadmořské
výšky ledových ker, mořského ledu, lesů a
mnoho dalšího s velkou přesností.

Zamrzlé a ledové oblasti naší planety, na-
zývané kryosféra, jsou klíčovým prvkem vý-
zkumu americké agentury pro letectví a
vesmír. ICESat-2 pomůže vědcům zkoumat,
proč a jak moc se naše kryosféra mění ve
stále se oteplující atmosféře.

Družice se k měření ledovců používají ne-
přetržitě od roku 1979 a i s jejich pomocí už
víme, že ledu postupně ubývá. Současné pří-

stroje zvládají určit, jaká plocha moří je po-
kryta ledem, ale dělá jim problém zmapo-
vání tloušťky těchto ledovců. A právě tahle
veličina je pro modelování dalších scénářů
velmi důležitá. Silnější led vzniká klidně i ně-
kolik let, je však odolnější vůči erozi. Když
budeme znát plochu ledovců a jejich výšku,
bude možné vypočítat objem ledových mas.

Objem ledovců má velký vliv na slanost
moří i jejich teplotu, což zase souvisí s oceán-
skými (ale i atmosférickými) proudy. Le-
dovce navíc tvoří i izolační vrstvu, která
odděluje oceány od atmosféry a hrají klíčo-
vou roli při ochlazování Země. Vědci se už v
minulých letech pokoušeli z existujících mě-
ření vypočítat stáří ledovců. Hledali oblasti,
kde led vydržel minimálně dvě letní období.
Zjistili přitom, že množství staršího a silněj-
šího ledu postupně klesá. S pomocí ICESat-
2 ale bude možné měřit sílu ledu přímo.

Ke startu této družice by mělo dojít už v
září z Vandenbergovy základny. Vynese ji ra-
keta Delta II. Satelit s hmotností 1 300 kg se
usadí na polární dráze ve výšce 492 kilome-
trů, která bude skloněná o 92° vůči rovníku.
Díky tomu bude přelétávat nad celou plane-
tou a poskytne tak globální měření. Klíčová
budou měření ledové a sněhové pokrývky,
ale data bude možné využít i mimo polární
oblasti – satelit dokáže monitorovat i vege-
taci nebo vodní plochy. Satelit bude měřit,
jak moc led vyčnívá nad hladinu a dokáže to
až s přesností 3 centimetry. ICESat-2 nám
mimo jiné umožní odpovědět na otázku jako
co se děje s tloušťkou ledu. –r– Foto: NASA

srpen – Parker Solar Probe

Proč studujeme Slunce a sluneční vítr?
• Slunce je jediná hvězda, kterou díky její vzdálenosti můžeme blíže studovat. Studiem této

hvězdy, u které žijeme, se dozvídáme více o hvězdách po celém vesmíru.
• Slunce je zdrojem světla a tepla pro život na Zemi. Čím více o něm víme, tím více dokážeme

pochopit, jak se na Zemi vyvinul život.
• Slunce ovlivňuje Zemi více než si uvědomujeme. Je to zdroj slunečního větru - toku ionizovaných

plynů ze Slunce, které proudí kolem Země rychlostí přesahující 500 km za sekundu.
• Vření slunečního větru otřásá magnetickým polem Země a vhání energii do radiačních pásů,

což je oblast blízkého zemského prostoru, známá také jako vesmírné počasí.
• Vesmírné počasí může změnit oběžné dráhy družic, zkrátit jejich životnost nebo zasahovat do

jejich elektroniky. Čím více se dozvídáme o tom, co způsobuje vesmírné počasí - a jak jej před-
vídat - tím více můžeme chránit družice, na kterých dnes náš život tak závisí.

• Sluneční vítr také zaplňuje většinu Sluneční soustavy a ovládá vesmírné prostředí daleko za
naší planetou. Když budeme vysílat kosmické lodě a astronauty dál a dál od naší planety, mu-
síme pochopit toto vesmírné prostředí stejně, jako kdysi námořníci potřebovali pochopit oceán.

Parker Solar Probe

září – ICESat-2

ICESat-2
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Jubilejní MSV v roce 
slavných výročí
Největší a nejvýznamnější tuzemský vele-

trh oslaví jubileum ve výborné formě. České
ekonomice se daří, průmysl šlape na plné ob-
rátky a o účast na MSV je v posledních letech
enormní zájem. K uspokojení všech poža-
davků na výstavní plochu by brněnské výsta-
viště potřebovalo další pavilon. Ze zahraničí
přijíždí vystavovat už polovina firem a MSV
přitahuje také stále více odborných návštěv-
níků jak z okolních, tak ze vzdálenějších
zemí. Stejně nabitý by měl být i letošní vele-
trh - prognózy pro rok 2018 předpokládají
pokračující ekonomický růst, který se odrazí
i v expozicích vystavovatelů.

Šedesátý ročník MSV bude jedním z mno -
ha jubileí, která v “osmičkovém roce” osla-
víme. To nejkulatější výročí – 100 let od vzni -
ku Československa - se bude na brněnském
výstavišti připomínat po celý rok a na MSV
vyvrcholí účastí Slovenska jako partnerské
země. Připomene se tak dlouhá společná his-
torie této akce, vždyť delší část své existence
byl MSV veletrhem československým a do-
dnes je pro mnohé slovenské průmyslové
podniky nejvýznamnějším místem prezen-
tace na mezinárodní scéně. Navíc nejde pouze
o historii, protože i 25 let od rozdělení na dva
samostatné státy jsou si Česká a Slovenská re-
publika navzájem druhými nejvýznamnějšími
hospodářskými partnery. Poprvé bylo Sloven-
sko oficiální partnerskou zemí MSV již v roce

2009, ale letošní partnerství v roce velkých ju-
bileí dostane ještě slavnostnější rámec.

Vedle dalších významných výročí si Brno
letos připomíná ještě 90 let od otevření vý-
staviště a uspořádání Výstavy soudobé kul-
tury v Československu. Akce konaná v roce
1928 pod patronátem prezidenta T. G. Ma-
saryka oslavila první desetiletí nového státu
a založila tradici Brna jako veletržního cen-
tra republiky. U příležitosti MSV 2018 se
uskuteční výstava, která připomene všechna
tato výročí, ale především šedesátiletou his-
torii strojírenských veletrhů.   

Inovativní technologická ře-
šení pro výrobu budoucnosti

Hlavním tématem MSV 2018 bude Prů-
mysl 4.0 - automatizace, robotizace, digitali-
zace. Žádné překvapení, protože nastupující
čtvrté průmyslové revoluci se brněnský vele-
trh věnuje již od roku 2015, kdy byla právě
zde vyhlášena Národní iniciativa Průmysl
4.0. Během posledních ročníků se téma Prů-
myslu 4.0 stále více přesouvá z konferenč-
ních sálů do expozic, které ukazují konkrétní
řešení šetřící pracovní sílu a zvyšující pro-
duktivitu práce a přidanou hodnotu. Na

Nové technologie a obchodní příležitosti
pro průmysl digitálního věku
na 60. mezinárodním strojírenském veletrhu
V prvním říjnovém týdnu na brněnském výstavišti proběhne jubilejní 60. roč-
ník MSV a spolu s ním dalších pět specializovaných veletrhů: 11. mezinárodní
veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, 17. mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX, 24. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 7.  meziná-
rodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a 6. meziná-
rodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Pořadatelé očekávají účast
více než 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.
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MSV 2018 se očekává ještě více řešení urče-
ných nejen pro velké výrobce, ale i pro malé
a střední firmy. 

Problematice se dlouhodobě věnuje také
průřezový projekt AUTOMATIZACE, který
v rámci letošního MSV proběhne již pojede-
nácté. Loni se do něj zapojilo přibližně 300
firem, které prezentovaly využití průmyslové
automatizace, informačních technologií a ří-
zení výrobních procesů napříč všemi veletr-
žními obory.

Společně s IMT 
a technologickými veletrhy
Klíčovým oborem ročníku opět budou

ko vo obráběcí a tvářecí stroje, kterým je vy-
hrazen jak největší pavilon P, tak další vý-
stavní plochy. Mezinárodní veletrh IMT se v
Brně ko ná vždy v sudých letech a patří k nej-
významnějším svého druhu v Evropě. Letos
se očekává účast přibližně 500 vystavovatelů, 
z nichž mnozí si plochu rezervovali v před-
stihu.

K sudým ročníkům patří také spojení se
čtveřicí technologických veletrhů. Vždy jed-
nou za dva roky se v Brně upře pozornost na
slévárenské technologie, které již od roku
1972 prezentuje Mezinárodní slévárenský
veletrh FOND-EX. Ještě delší tradicí se
chlubí Mezinárodní veletrh svařovací tech-
niky WELDING, který měl premiéru již v
roce 1969 a podobně jako FOND-EX dlou-
hodobě zaujímá pozici oborové jedničky ve
střední Evropě. Posedmé se na výstaviště

vrací Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH, který
představuje novinky v dokončovacích ope-
racích, a pošesté Mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů PLASTEX. Všechny tyto
obory mají v lichých letech své místo ve
struktuře MSV, ale na specializovaných vele-
trzích se jejich nabídka rozšiřuje a přitahuje
více zájemců právě z těchto branží.

Ohlédnutí za MSV 2017
Na posledním ročníku Mezinárodního

strojírenského veletrhu se představilo 1 631
vystavujících firem ze 32 zemí, když podíl
zahraničních účastníků dosáhl 49,2 %. Ex-

pozice vystavovatelů si prohlédlo 81 836 náv-
štěvníků ze 60 zemí a zvýšil se především
zájem ze zahraničí, odkud přijelo již 8 369
registrovaných návštěvníků, tj. 10,2 % z cel-
kového počtu. Na veletrhu se akreditovalo
399 novinářů ze šesti zemí. 

Tradiční průzkum spokojenosti realizo-
vala mezi návštěvníky i vystavovateli MSV
2017 agentura Ipsos. Výsledky potvrdily, že
MSV jde v této oblasti správným směrem:
veletrh kladně hodnotilo 82 % vystavovatelů
a spokojeno odjíždělo dokonce 89 % náv-
štěvníků, což je nejvyšší číslo za posledních
pět let. Více než dříve účastníci veletrhu oce-
ňovali možnost navázání obchodních kon-
taktů: pro 79 % vystavovatelů šlo o jeden z
největších přínosů veletrhu, u návštěvníků se
takto vyjádřilo 41 % dotazovaných. V obou
případech šlo o velmi výrazný nárůst oproti
ročníku 2016. Potvrdila se také kvalitní
struktura návštěvníků, z nichž 79 % patřilo
mezi tzv. decision makers. 

Přihlášky do konce března
Jubilejní 60. mezinárodní strojírenský ve-

letrh se uskuteční od 1. do 5. října 2018 a
uzávěrka přihlášek pro vystavovatele spojená
s termínovou slevou proběhne k datu 
31. března. V minulých letech byly nejatrak-
tivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce
předem, proto by zájemci neměli s přihlá-
škou dlouho otálet. 

Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky
na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv. 
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Tandospiron dokáže zvrátit poškození
mozku způsobené alkoholem

Vědci z Queensland Univer-
sity of Technology (QUT)
zjistili, že látka tandospi-

ron by mohla pomoci našemu
mozku zvrátit škodlivé dopady
těžké konzumace alkoholu na re-
generaci mozkových buněk. Zprá -
va z univerzity dokonce hovoří o

jakémsi restartu mozku. Jejich studie na dospělých myší ukazují, že denní léčba tan-
dospironem po dobu dvou týdnů zvrátila účinky 15 týdnů dlouhé konzumace alkoholu
na neurogenezi, což je tvorba nových neuronů, která probíhá nejen v prenatálním ob-
dobí, ale i v mozku dospělého člověka.

• Je to poprvé, kdy se ukázalo, že tandospiron zvrátil deficit neurogeneze
mozku vyvolaný těžkou konzumací alkoholu.

• Tandospiron působí selektivně na serotoninový receptor (5-HT1A).
• Vědci také prokázali u myší, že lék byl účinný při zastavení chování podob-

nému úzkosti, která je častým jevem při odvykání alkoholu.

„To že tandospiron může zvrátit deficit v neurogenezi způsobený alko-
holem, je zcela nový objev,” uvedla profesorka neurovědy Selena Bartlettová z
Institutu pro zdraví a biomedicínskou inovaci při QUT.

Alkohol je zvláště velmi škodlivý pro neurony. Při soustavném pití zabraňuje
schopnosti růstu nových neuronů, tj. mozkových buněk. Pokud by se v praxi skutečně
potvrdil přínos tandospironu, měla by léčba alkoholiků daleko větší význam.

V Japonsku podává kávu robot barista

Za posledních 30 let se kvalita kávy a kavárenského prostředí u nás výrazně zlep-
šila. Jít na kvalitní kávu do příjemné kavárny je možné kdekoliv. Pokud byste
ale hledali kavárnu, která se od ostatních velmi odlišuje, měli byste zavítat do

země vycházejícího slunce. Japonsko otevřelo novou kavárnu, kde vám kávu připraví
robotický barista. 
Humanoidní
robot, jak bychom
očekávali, to ale
není. Jedná se o jed-
noramenný robot,
který naskenuje
lístek zakoupený v
prodejním automatu,
pozdraví zákazníka a
připraví mu jeho kávu.

Sawyer, jak je tento robotický barista nazva ný, má svou práci opravdu rád. Svědčí
o tom výraz jeho šedofialových očí na monitoru, což je také asi jediná podobnost s
člověkem. Sawyerova káva stojí 320 jenů, v přepočtu asi 60 korun, což je pro zákazníka
menší cena, než kterou by zaplatil v případě přípravy kávy od lidského baristy.

„S menším počtem zaměstnanců dokážeme zvýšit produktivitu a nabí-
zet dobrou kávu za rozumnou cenu,“ říká vedoucí odboru plánování firmy H.I.S.
Masataka Tamaki.

Japonská společnost rychle stárne a tamní pracovní trh pociťuje nedostatek pra-
covních sil. Roboti jsou určitým řešením. Ale na otázku, jak bude vypadat budoucnost
lidské práce, zatím nemají odpověď ani v Japonsku.

Elon Musk si v posledních letech vybudoval takovou
pověst a obrovskou fanouškovskou základnu, že se
mu díky pouhému videu a několika málo tweetů

podařilo za několik dní utržit miliony dolarů za jeho novou
hračku – plamenomet. Jeho Boring Company (název je v
angličtině dvojsmyslný, protože slovíčko Boring znamená
jak nudný tak i vrtací) se podařilo prodat více než 15 000
plamenometů s jen nepatrným popisem, jak vlastně fun-
guje. Na webových stránkách Boring Company najdete
jen obrázek plamenometu a dvouřádkový velmi stručný
popis... a samozřejmě také cenu – 500 dolarů. S tímto
jednoduchým popisem přinutil lidi k vlastní představi-
vosti.

Jistý politik chce sice prodej této Elonovy hračky v Ka-
lifornii zakázat. Především to není první komerčně do-

stupný plamenomet - dvě podobná zařízení byla uvedena
na trh již před třemi lety. Navíc pořád neexistují žádné
oficiální informace o tom, jak zařízení funguje nebo co je
hořící látka. Zdá se, že to není nic jiného než obyčejný pro-
panový hořák, jen s elegantním designem. 

Vojenské plamenomety často používají kapalné pa-
livo, jako je nafta nebo benzín nebo používají systém dvou
nádrží, který smíchá hořlavé palivo s hnacím plynem. Obě
metody vedou k mnohem dramatičtějšímu proudu ohně
než to, co nabízí vrtací společnost.

Na trhu jsou k mání plamenné plamenomety. Ion
MX42 je plamenomet spalující benzín nebo etanol a pla-
men dosahuje do vzdálenosti 10 metrů a stojí 1 000 do-
larů. Thromflame's Xmatter Flamethrower kombinuje
malou propanovou nádrž s lahví na CO2. Jeho výrobce

tvrdí, že zařízení může chrlit pla-
men až na vzdálenost 30
metrů.

Tyto plamenome ty jsou
samozřejmě mnohem
nebezpečnější
než tento módní
propanový hořák
od Elona Muska. Boring Company ve svém minimalistic-
kém popisu dále uvádí, že je to "nejbezpečnější plame-
nomet na světě". Za předpokladu, že je používán
zodpovědně, je asi stejně nebezpečný jako zahradní gri-
lování.

Pro společnost, která předpokládá, že bude předním
stavitelem nových sítí automobilových tunelů, nemá

velký smysl investovat spoustu času do na-
vrhování takovýchto plamenometů. Pla-
menomety značky Boring Company

pravděpodobně mají stejný význam jako
kšiltovky této firmy – něco vydělat a zvýšit povědomí o
značce. Tady Boring Company určitě uspěla.

Módní hořák trhá prodejní rekordy. Stačilo jen, aby za ním stál samotný Musk
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VOLTy NA CESTáCH KOLEM SVěTA

Lea D. v Las Vegas Neznámý přispívatel na Novém ZélanděLenka K. v Šanghaji

Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@volty.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí,
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět 3 nejlepší fotografie.

S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…
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Otom bude 2. společná prezentace
na výstavišti v Nitře – ELO SYS a
Mezinárodní strojírenský vele-

trh. Reprezentační fórum slovenského prů-
myslu, do kterého se po úspěšném prvním
ročníku vyprofilovala tato akce, je ideálním
prostorem pro prezentaci nových technologií
a nejnovějších trendů z oboru elektrotech-
niky, elektroniky, energetiky, komunikace,
osvětlení a zabezpečení.

Inteligentní města – inteligentní domác-
nosti – úspory energie – čistý život – ochrana
životního prostředí. Vše velice aktuální té-
mata, která jsou více či méně spojená s elek-
trotechnikou a energetikou. Každá i jen
milimetrová součástka je zapojena do pro-
cesu, jehož výsledkem je elektrotechnická
součástka, součást něco většího, co nám na-
konec zjednoduší či zefektivní život. Jak je
vidět, téma inteligentních měst už dávno

není sci-fi a stává se stále aktuálnějším s
ohledem na potřebu měst využívat ke svému
rozvoji možnosti, které nabízejí dnešní mo-
derní technologie.

Neméně důležitou oblastí je školství. Rádi
bychom ukázali nejen vysokoškolské mož-
nosti, ale i jejich úspěchy v oblasti moderní
elektrotechniky. V této souvislosti je stále ak-
tuálnější téma - teoretické přípravy v součin-
nosti s praxí. Mají naši studenti možnost
nahlédnout, ba co víc zapojit se do výrobních
procesů, což by jim umožnilo lépe pochopit
nastudované teoretické znalosti? Nejen naše
přední univerzity z Bratislavy, Žiliny a Tren-
čína, ale i Duální akademie z Bratislavy před-
staví své zkušenosti se zapojováním studentů
do elektrotechnické praxe.

Tato otázka je možná ještě naléhavější ze stra -
ny druhé - firmy pociťují nedostatek kvalifi kova -
ných mladých lidí, a proto se stále více zapojují
do jejich praktické přípravy, čímž si tyto kva-
lifikované odborníky vlastně sami připravují. 

ELO SYS je nejen místem, kde se prolíná
nabídka s poptávkou po zboží a službách v
oboru, ale i vhodnou záminkou důležitých
společenských setkání. To je samozřejmě další
důležitý argument, proč mít svou vlastní fi-
remní expozici právě na tomto veletrhu.

Inteligentní města – inteligentní domácnosti – úspory energie – čistý život – ochrana životního prostředí

ELO SYS brzy odstartuje v Nitře

Nezapomeňte!
22. - 25. 5. 2018 

na výstavišti v Nitře!

Jedno místo, dva úzce spjaté obory, množství kvalitních přednášek a
konferencí, stovky vystavovatelů, technických novinek, tisíce návštěv-
níků a obchodních příležitostí. 
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Ve specifikacích Jaguar slibuje zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy,
což je dost na to, aby vás při prud -

kém rozjezdu vmáčknul do sedadla. Duální
motory navržené přímo Jaguarem zajišťují
pohon všech kol a baterie s kapacitou 90 kWh
a 432 články typu „pouch cell” hravě zajistí do-
jezd přes 400 km. Tato čísla se shodují s čísly
modelu X od Tesly (verze s baterií 75 kWh),
která v Americe začíná na 80 000 dolarech.
Společnost Jaguar sice zatím neoznámila ceny
I-Pace, ale dá se očekávat, že budou v podob-
ném rozpětí – a jakmile si zákazník začne při-
dávat různé doplňky jako luxusní nátěry a
plyšové materiály, cena se rychle zvýší.

Na každé nápravě elektrického Jaguaru je
jeden elektromotor. Auto disponuje výkonem
294 kilowattů a 696 newtonmetry točivého
momentu, to je dost pro jeho maxi mální ry-
chost 200 km/h. Udávaná spotřeba elektrické
energie je 21,2 kWh/100 km. 

Vůz tvoří hliníková karoserie, baterie jsou
uloženy uprostřed mezi nápravami. Vpředu
nalezneme zavěšení na dvojitých příčných ra-
menech, vzadu víceprvkovou nápravu Integral
Link. Za příplatek můžete mít elektromobil s

pneumatickým odpru žením nebo  s konfigu-
rovatelným systémem Adaptime Dynamics.
Umístění akumulátorů umožňuje ideál ní roz-
ložení hmotnosti automobilu 50:50, těžiště vo-
zidla je pak přibližně o 130 mm níže než u
modelu F-Pace.

I-Pace je sice středně velkým SUV, ale díky
typu pohonu a předsunuté kabině slibuje pro-
stor uvnitř na úrovni velkých konkurentů.
Uprostřed namísto klasického tunelu je prak-
tická odkládací schránka s objemem 10,5 litru.
Pod zadními sedadly je k dispozici stolek a od-
kládací prostor na notebook. Kufr nabízí sluš-
ných 656 litrů, při sklopení zadních sedaček
dostaneme dokonce 1453 l. Jako první model
značky Jaguar dostal elektromobil multime -
diál ní systém Touch Pro Duo. Kombinuje in-
tuitivní ovládání dotykové obrazovky, senzory
a mechanické ovládací prvky. Součástí je i vys-
pělá navigace, která vyhodnocuje topografii
zvolené trasy, postřehy z předchozích cest či
styl jízdy. Na základě získaných dat umí s vel-
kou přesností určit dojezd a stav nabití.

S autem si dokonce můžete popovídat, ko-
munikaci obstará hlasová služba Amazon
Alexa. Vůz vám tak odpoví na otázku, zdali je

zamčený, jaká je úroveň nabití nebo jestli vám
bude aktuální dojezd stačit na cestu do vámi
zvolené cílové stanice. Taktéž premiérově u
vozů Jaguar bude možné soware aktualizovat
bezdrátově. I-Pace vstupuje na automobilové
trhy ve výbavách S, SE, HSE a First Edition.
Jaguar připomíná, že jsou všechny inspirovány
designem původního konceptu. Na kompletní
ceník si budeme muset ještě počkat, ale v
České republice bude startovat na částce pře-
sahující dva miliony korun. Součástí nabídky
je osmiletá záruka na baterie (nebo omezena
na 160 000 km). Celý vůz má záruku tři roky,
případně do ujetí sto tisíc kilometrů. –r–

Elektrický crossover Jaguar I-Pace
si už můžete objednat
Když americká společnost Tesla uvedla před šesti lety, v létě 2012, na trh její dlouho očekávaný Model S, vytvořila
tím zcela nový segment automobilového průmyslu: luxusní elektrický vůz. Od té doby v tomto segmentu zcela do-
minuje světu, ale letos 1. března se rozhodla britská společnost Jaguar Land Rover tento monopol na výrobu luxus-
ních rodinných elektrických vozů firmy Elona Muska narušit, když představila model I-Pace již připravený k výrobě. 
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Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1750 × 144 px / šířka statického pozadí: 1750 × 1250 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 3.500 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 2.000 Kč

Square dole vpravo – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 1.500 Kč

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 px 
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.

Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ............................ 100 Kč

Upoutávka firmy nebo jejího produktu 
pro nadcházející veletrh

- v pravé části nad Komerčním sdělením
“Co najdete na veletrhu AmPeR” – možno objednat od 5. ledna 2019
“Co najdete na veletrhu Forenergo” – možno objednat od 25. března 2018
“Co najdete na veletrhu eLO SYS” – možno objednat od 25. března 2018
“Co najdete na mezinárodním strojírenském veletrhu”
..................................................................– možno objednat od 1. července 2018
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.

Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu .................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu .................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu....................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh ...........................200 Kč

Při objednání všech dnů
tj. od 60 dnů až po dobu trvání veletrhu ................................................5.000 Kč

Ponechání PR článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že
článek “neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období
bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné
dále vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den .........................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta.
Článek je také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem
na danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.

Cena na 12 měsíců..........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Vaši reklamu na portále 
www.volty.cz

můžete zaplatit také v cryptoměně
Capricoin v kurzu 1 CPC : 50 Kč

Zaregistrujte se přes www.volty.cz (spodní lišta).
Více informací o registraci a platbách na tel.: 603 429 908.

Lithium-iontová baterie nové
generace s novým anodovým
materiálem
Když se zamyslíme nad bateriemi do
elektrických automobilů, nejrychleji nás
napadnou značky Samsung, Panasonic,
LG a Tesla. Málokdy se nám vybaví Tos-
hiba. Ta má v oblasti výzkumu baterií za-
nedbatelnou pozornost – až doposud . . .
Datum: 04.01.2018                     ) více na www.volty.cz

YuMI s jedním ramenem
Po velkém úspěchu robota YuMI se
dvěma rameny, který jako první dokáže
skutečně spolupracovat s člověkem,
představuje ABB kolaborativního robota
s jedním ramenem. Robot kombinuje
špičkové parametry a technologie s mini-
málními nároky na prostor. ABB na loň-
ském Mezinárodním veletrhu robotiky . . .
Datum: 05.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Budou hlubiny oceánů skrývat
obří baterie?
Od listopadu 2016 byla pod hladinou je-
zera Bodensee umístěna testovací beto-
nová koule, na které němečtí vědci
zkoumají nový způsob získávání a uklá-
dání elektrické energie. Nyní ji opět vy-
zvedli na povrch, aby mohli vyhodnotit
výsledky. Test na prototypu dopadl . . .
Datum: 06.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Nový komunikační modul TIM
1531 IRC snižuje náročnost
programování a náklady
Nový komunikační modul TIM (Telecon-
trol Interface Module) 1531 IRC rozšiřuje
portfolio řešení vzdáleného dohledu a
ovládání (telecontrol) od společnosti 
Siemens o modulární jednotku RTU (Re-
mote Terminal Unit) založenou . . .
Datum: 08.01.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Čistá energie na ostrově 
Robben Island, kde byl věz-
něn Nelson Mandela
Mikrosíť ABB a bezdrátová technologie
umožňují na jihoafrickém ostrově Rob-
ben Island, který je zapsán jako památka
světového dědictví UNESCO, ekologické a
stabilní napájení solární energií. A záro-
veň slouží jako globální příklad . . .
Datum: 01.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Elektrotechnická výroba 
v Brně má 130letou tradici
Historie elektrotechnické výroby v Brně
se začala psát v roce 1887. Pánové Bartel-
mus a Donát tehdy založili druhou nej-
starší elektrotechnickou továrnu v
Rakousko-uherské monarchii. A začali
psát historii, která trvá dodnes. Vše začalo
výrobou elektrických rozvaděčů . . .
Datum: 02.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Široké využití vodíku
Vodík je lehký plyn, který je přirozeně
přítomen v atmosféře. Tradičně se po-
užívá při nejrůznějších procesech v prů-
myslu, dnes ale vodík představuje
skutečně budoucí cestu pro energetickou
transformaci, protože umožňuje rozvoj
decentralizovaných obnovitelných zdrojů
energie a masivní rozvoj zelených řešení
mobility.

https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.vizionary.com/volty/cs
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Vzdálené služby pomáhají zvý-
šit výkon větrných elektráren
Nové služby jsou založeny na analýze dat
v reálném čase, přičemž tato data jsou
sbírána z elektrického hnacího ústrojí tur-
bín, které se skládá z generátoru, frek-
venčního měniče a transformátoru. ABB
jako významný dodavatel elektrického
hnacího ústrojí úzce spolupracuje . . .
Datum: 12.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Umělá kůže dává robotické
ruce pocit dotyku
Tým vědců z univerzity v Houstonu ozná-
mil průlom v roztažitelné elektronice,
která může sloužit jako umělá kůže, což
robotické ruce umožní rozpoznat rozdíl
mezi horkou a chladnou vodou a sou-
časně nabízí velké možnosti v oblasti bio-
medicínských materiálů a zařízení . . .
Datum: 20.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Konec dlouhých front na
novou lanovku na Zugspitze
Dlouhé fronty na lanovku, která vyváží
turisty na nejvyšší horu Německa, mohou
být nyní už minulostí. A to na nové kabi-
nové lanovce poháněné motory ABB není
jediná pozoruhodnost. Lanovka zahájila
provoz 21. prosince 2017 a na Zugspitze
v bavorských Alpách vyveze až 580 . . .
Datum: 13.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Dnes začíná 25. ročník 
výstavy Infotherma
Počínaje dnešním dnem se na ostravském
výstavišti Černá louka sejdou výrobci,
konstruktéři, projektanti, vědečtí pracov-
níci, ekologové a řada dalších odborníků,
kteří se z nejrůznějších pohledů zabývají
tepelnou pohodou našich příbytků, s ná -
vštěvníky jubilejní výstavy Infotherma . . .
Datum: 22.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Redakce Volty.cz vylosovala 
3 úspěšné luštitele křížovky
Správné znění tajenky z křížovky ze
strany 75 – z tištěné edice Podzim-Zima
2017 zní: důvod vykládat. Celý Walthe-
rův citát tedy zní: Qui mihi vult dare, non
debet dicere quare. Kdo mi chce něco
dát, nemusí důvod vykládat. Z úspěšných
respondentů jsme vylosovali tři . . .
Datum: 15.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Apple pošle do americké eko-
nomiky 350 miliard dolarů
Apple ve své tiskové zprávě z minulého
týdne uvádí, že během příštích 5 let hodlá
ve Spojených státech utratit až 350 miliard
dolarů. Ty bude postupně stahovat ze svých
zahraničních aktivit. Kromě nového kam-
pusu, který loni otevřela v Cupertinu,
chce dát práci dalším 20 tisícům lidem . . .
Datum: 23.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Nejvýchodnější město v ČR
má nástěnnou nabíjecí stanici
V Jablunkově, což je nejvýchodnější
město v České republice, proběhlo slav-
nostní předání nástěnné nabíječky. Nabí-
ječka Siemens je veřejnosti k dispozici na
budově SOŠ a SOU podnikání a služeb Ja-
blunkov a instalovala ji společnost
Elektro-projekce s.r.o. v rámci . . .
Datum: 24.01.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Dlouhé stráně vyrobily v prosin -
ci rekordní množství elektřiny
Nejvíce elektřiny ve více než 20leté histo-
rii vyrobila v prosinci 2017 vodní přečer-
pávací elektrárna Dlouhé stráně, výroba
se oproti dosud rekordnímu srpnu 2016
zvýšila o více než 5 procent na 80 893 MWh.
Dlouhé stráně dodávají elektřinu nejen
ve špičkách, ale stále častěji působí . . .
Datum: 16.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Deváťáci měřili napětí 
v citrónu a skládali FM rádio
Sestavit rádio, zvukový a světelný obvod
nebo změřit napětí vzniklé v citrónu po-
mocí různých elektrod, například hliní-
kové vidličky nebo desetikorunové
mince. S těmito a dalšími 10 úkoly zamě-
řenými na praktické poznávání přírod-
ních věd se nejlépe popraly žačky . . .
Datum: 17.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Flexibilní průmyslové switche
pro řízení technologie budov
Siemens představuje novou generaci
kompaktních switchů průmyslového
ethernetu řady Scalance XB-100. Jsou
vhodné pro použití jak v průmyslových
aplikacích, tak pro automatizaci moder-
ních budov. Přednostmi jsou zejména
velký počet portů a rozhraní . . .
Datum: 18.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Informace o chystané podobě
kontrol překompenzace
V případě souběhu provozních podpor
nebo souběhu investiční a provozní pod-
pory budou výrobny kontrolovány indivi-
duálně. Překvapující informace je, že
výjimka de minimis z individuálních kon-
trol se bude posuzovat zvlášť pro každou
výrobnu, a ne pro celý podnik . . .
Datum: 19.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Nejlepším technickým projek-
tem roku 2017 je vodní elek -
trárn a s vírovou turbínou z VUT
Cenu Inženýrské akademie za vynikající
realizovaný technický projekt získal ko-
lektiv Odboru fluidního inženýrství Vik-
tora Kaplana Fakulty strojního inženýrství
VUT v Brně pod vedením profesora Fran-
tiška Pochylého. Odborná porota . . .
Datum: 09.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Dotace 2 mil EUR na metodu
paramagnetické rezonance
Na brněnském CEITEC VUT se od ledna
začne řešit další ERC grant, který patří k
těm nejprestižnějším grantům udělova-
ným Evropskou komisí. Petr Neugebauer
s podporou 2 mil EUR bude vyvíjet revo-
luční metodu paramagnetické rezo-
nance, která by znamenala významný . . .
Datum: 10.01.2018                     ) více na www.volty.cz

ABB a HPE přinášejí sběr infor-
mací do průmyslových závodů
Výhoda pro zákazníky vychází z hlubo-
kých znalostí a zkušeností ABB v oblasti
provozních technologií i z předního po-
stavení HPE v oblasti informačních tech-
nologií. ABB a HPE budou dodávat
společná průmyslová řešení, která díky
propojení provozních a informačních . . .
Datum: 11.01.2018                     ) více na www.volty.cz
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Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží tyto dárky:

1. cena – LED přisazené svítidlo
2. cena – 5 LED žárovek náhrada za 60 W
3. cena – 3 LED žárovky náhrada za 60 W

Správné znění tajenky posílejte do 31. 5. 2018
mailem na adresu: vydavatel@volty.cz.

Do předmětu napište “TAJENKA McLED“. 

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
1. června 2018 na hlavní straně našeho portálu

www.volty.cz

Pomůcky: ENI, Ito, SNA.

Tajenka: Walther: Quis barbarus se ipsum fatetur barbarum. Který...
(dokončení v tajence)

Opatřit
obalem

Obor
fyziky

1. DÍL
TAJENKY

Značka
pracího
prášku

Probělka

Japonský
státník

Německé 
ženské 
jméno

Závodní
sáně

Anglický
šlechtic

Povrch
atletické

trati

Kadidla
Zkouška

dospělosti
(slangově)

Rozsáhlá
báseň

Ukazovací
zájmeno

Okraj

2. DÍL
TAJENKY

Biblická
hora

Tílko
Obyvatel

Pyrenejského
poloostrova

Setina
hektaruSsedlina Obilí seté

na podzim
Tisková agen-
tura Surinamu Moje

Vojenský
odvod

(zastarale)

Chůva
(nářečně)

Organická
sloučenina 
s obsahem 

dusíku

Rovnost

1. ledna

Puma

Maďarský
zápor

Severský
paroháč

Jednotka
hlasitosti

Výčnělek

Turci

Vzdělaný
afroasiat

Jugoslávec

Staroarménské
město

Druh
pepře

Název
písmene

Obyvatel
Boiótie

Svatebčan
(zastarale)

Slovensky
“čí”

Fáze
Měsíce

Značka
molybdenu

Telefonovat

Obuv
(nářečně)

Otrok
(zastarale)

Možná

Peněžní
poukázka

Zkr. italské -ho
státního kon-

cernu

Rival

Kocouři
(nářečně)

Zábava

Český
cestovatel

Značka
astatu

Násep

Ostravský
herec

McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
tel.: 220 184 800, e-mail: office@mcled.cz

www.mcled.cz

quality lighting

®

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma
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Chytré budovy mají 
svůj potenciál
Trh s chytrým bydlením může mít v roce
2020 hodnotu až 730 miliard dolarů. Díky
rostoucí míře digitalizace nebyla poptáv -
ka po chytrých řešeních nikdy vyšší. Prů-
zkum firmy Frost & Sullivan naznačuje, že
do roku 2020 dojde na trhu s pro -
pojenými technologiemi pro chytré . . .
Datum: 29.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Vybrat anténu je „kumšt“
Signál je v dnešní době jednou z nejběž-
nějších součástí našeho života. Data pře-
nášená vzduchem používáme k telefo no -
vání, poslechu rádia, sledování televize či
připojení k internetu. Antény jsou už tak
časté, že je pomalu ani nevnímáme. Nale-
zneme je na budovách, v autech, v mobi-
lech i v hodinkách nebo obojcích . . .
Datum: 06.02.2018                     ) více na www.volty.cz

MVK Safety - maximální
ochrana osob a strojů
Projektovat automatizovanou lakovnu
vlastně není příliš složitý úkol. Ale postavit
lakovnu, která naplní všechna očekávání
zákazníka a zároveň bude splňovat všechny
bezpečnostní předpisy, to je výzva. Společ-
nost ADAL Sp. z o.o. nyní dokončila takový
projekt v jednom závodě na jihozápadě . . .
Datum: 30.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Tesla je prvním automobilem
ve vesmíru
Ze stejné startovací rampy, ze které NASA
vypouští své rakety, byla včera vystřelena
do vesmíru velká americká rake ta. Ale
tentokrát se toho NASA nezúčastnila. Ra-
keta Falcon Heavy byla postavena firmou
SpaceX, kterou založil a provozuje vizio-
nářský podnikatel Elon Musk . . .
Datum: 07.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Výroba z biomasy 
vzrostla o 14 %
Téměř 573 GWh ekologické elektřiny vy-
produkovaly v loňském roce výrobny ČEZ
v České republice, které spalují biomasu.
Vyrobené množství elektřiny pokryje roční
spotřebu 230 tisíc českých domácností.
V roce 2017 dosáhla výroba elektřiny z bio -
masy v elektrárnách a teplárnách členů . . .
Datum: 31.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Zařízení ovládaná zadarmo
mobilním telefonem
Díky zařízení GSM klíč, které využívá ke
komunikaci mobilní síť, můžete ovládat
různá zařízení. Tato technologie je ce-
nově dostupná, pořídíte ji již od 3 750 Kč,
a řeší mnoho nepříjemností, které přináší
klasické dálkové ovládání. V ovládaném
zařízení je modul se SIM kartou . . .
Datum: 08.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Modlight Illumix: Jasné světlo
s nízkou energetickou spotřebou
Strojní osvětlení řady Modlight Illumix
společnosti Murrelektronik zajišťuje opti-
mální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě
denního světla pomocí bezúdržbové LED
technologie s dlouhou životností. Světla
„Slim Line“ jsou se svou kompaktní kon-
strukcí dokonalým řešením pro . . .
Datum: 09.02.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Měřením k informacím 
o stavu zařízení
Pro měření a zkoušky zvýšeným napětím
0,1Hz, pro měření tg δ a také parciálních
výbojů je využívána především měřicí
technika firmy BAUR. Technika je špičkou
ve své oblasti a je velmi užitečným po-
mocníkem při zjišťování stavu zařízení.
Samot né měření obvykle probíhá . . .
Datum: 01.02.2018                     ) více na www.volty.cz

MASI20: Hospodárné propo-
jení signálů do řídicí jednotky
Instalační řešení MASI, tj. systém AS-Inter -
face společnosti Murrelektronik, umož -
ňuje snadné a cenově výhodné propojení
IO signálů do nadřazených řídicích sy-
stémů. MASI umožňuje realizovat velmi
flexibilní instalační koncepce pro rozva-
děče i pro prostor samotného stroje . . .
Datum: 02.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Dodávky elektřiny v centru Os-
travy posílila nová rozvodna
Společnost ČEZ Distribuce zahájila provoz
nové rozvodny vysokého napětí v ostrav-
ské centrální části Fifejdy, která navýší
distribuční kapacitu v celé oblasti. Umožní
to připojit další odběratele včetně prů-
myslových firem a zajistí spolehlivější do-
dávky. Do vybudování moderní . . .
Datum: 03.02.2018                     ) více na www.volty.cz

VUT představila kampaň jako
generační výpověď mladých
Nová náborová kampaň brněnské tech-
niky s názvem Generace VUT upozorňuje
na časté nálepkování mladých. Slova jako
generace X, Y, Z nebo Linksters ale neob-
sáhnou vše, co znamená být mladý v roce
2018. VUT se poprvé rozhodlo netvořit
náborovou kampaň jenom pro . . .
Datum: 05.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Sestavte si vlastní 
Mico Pro online
Žádné dvě stanice Mico Pro nejsou
stejné. Inteligentní systém monitorování
napájení společnosti Murrelektronik lze
sestavit individuálně tak, aby pro danou
aplikaci přinášel nejvyšší užitek. Nový on-
line konfigurátor tuto práci projektantovi
usnadňuje. Mico Pro je zárukou . . .
Datum: 25.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Baterie vydělala majiteli milion
australských dolarů za 2 dny
Minulý měsíc předala společnost Tesla do
užívání svou zatím největší baterii o kapa -
citě 129 MWh v Jižní Austrálii. A vypadá
to, že její provoz je velmi profitabilní. Za
pou hé 2 dny v minulém týdnu vydělala
společnosti Neoen, která má přístup do
kapacity 30 MW/90 MWh – milion AUD . 
Datum: 26.01.2018                     ) více na www.volty.cz

Rozsudek v případu Solar 
Černilov zrušen Nejvyšším
správním soudem
Nejvyšší správní soud minulý pátek zrušil
rozsudek v případu FVE Solar Černilov. To
je důležitá informace pro řadu dalších
provozovatelů FVE. Ve sporu mezi provo-
zovatelem elektrárny a státním zastupitel -
stvím jde o datum uvedení do provozu . . .
Datum: 27.01.2018                     ) více na www.volty.cz
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Systém Cube67 podporuje trend
flexibilizace a modularizace
Flexibilita a modularita jsou v současnosti
ve výrobě strojů a zařízení velkým trendem.
Základní stroj a volitelné funkční příslu-
šenství jsou stále častěji vyráběny jako
mechatronicky oddělené jednotky, které
se vzájemně propojí krátce před uvede-
ním do provozu. Instalační technika . . .
Datum: 14.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Prostějov má čtyři kogenerač -
ní jednotky za 100 milionů Kč
Vytápění domácností, škol i dalších budov
v Prostějově prochází díky aktivitě Domov -
ní správy Prostějov (DSP) významnou
proměnou. Velkou část tepelného hospo-
dářství nyní zajišťují čtyři moderní koge-
nerační jednotky s celkovým výkonem
přesahujícím 4,5 MWe, které . . .
Datum: 23.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Systém využívající strojového
vidění a hluboké neuronové sítě
Nově bude uvedeno na trh řešení v po-
době systému pro vizuální rozpoznání
obrazu a videa ve spojení s umělou inteli-
gencí. Řešení využívá kombinaci metod
strojového vidění a hlubokých neurono-
vých sítí (tzv. Deep Learning = „hluboké
učení“) například pro rozhodování . . .
Datum: 15.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Inteligentnímu autonomnímu
robotu nemusíte nic vysvětlovat
Aby roboti uměli plnit úkoly autonomně,
ne jen striktně automaticky, je snem kaž-
dého výrobce menších šarží a těch, kteří
musejí vyrábět mnoho různých variant
téhož produktu. Trh si totiž stále více
žádá kustomizované produkty, tedy vý-
robky tzv. šité na míru. Splnění tohoto . . .
Datum: 26.02.2018                     ) více na www.volty.cz

První laserový měřič vzdále-
nosti s dotykovou obrazovkou
Již před více než 20 lety prezentovala
Leica Geosystems první ručně vedený la-
serový měřič vzdálenosti a způsobila tak
revoluci na mezinárodním trhu. Od té
doby určuje podnik měřítka v oblasti la-
serových měřičů vzdálenosti. S přístrojem
Leica DISTO™ D810 touch se podařila . . .
Datum: 16.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Největší bateriové úložiště 
u nás má kapacitu 1,75 MWh
Energetická společnost E.ON uvedla v
Mydlovarech na Českobudějovicku do
zkušebního provozu velkokapacitní sy-
stém pro ukládání energie. S kapacitou až
1,75 MWh jde o největší zařízení svého
druhu u nás.  Celková investice dosáhla
výše 24 milionů Kč. Zařízení formou . . .
Datum: 27.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Prostorově nenáročné moto-
rové spouštěče vytváří pro-
stor v rozvaděčové skříni
Malé pohony pro stroje a zařízení se ob-
vykle nachází v rozsahu do 9,0 A a jsou
chráněny běžnými motorovými jističi.
Pokud je však prostor v rozvaděčové skříni
omezený, instalace většího množství
ochranných prvků je velmi obtížná . . .
Datum: 28.02.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Frýdecká Frýda má svou nabí-
ječku pro elektromobily
Majitelé elektromobilů na severu Moravy
mají opět důvod k radosti: Skupina ČEZ
spustila od února tři dobíjecí stanice ve
frýdeckomísteckém obchodním centru
Frýda. Všichni elektromobilisté navíc
mohou využívat zcela nový tarif Elektřina
pro dobíjení, který zaručuje výhodné . . .
Datum: 17.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Další firma ze Silicon Valley vra -
cí své peníze zpět do Ameriky
Zahraniční politika Donalda Trumpa zatím
nemá ve světě zase tak moc příznivců. Na
druhé straně jím prosazené daňové úlevy
v podobě korporátní daně 15,5 % (z pů-
vodních 35 %) začínají sklízet úspěch. Po
technologickém gigantu Apple, něco po-
dobného učinil další velký hráč . . .
Datum: 19.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Panasonic nabízí zákaznickou
„customizaci“ svých produktů
Přizpůsobené automatizační produkty
mohou snížit výrobní náklady, vyhnout
se výrobním chybám a zlepšit kvalitu ko-
nečného produktu. Panasonic zdokona-
luje přizpůsobitelnost svých produktů už
více než 10 let. Naši odborníci spolupracu jí
se zákazníky, inženýry a nákupními . . .
Datum: 20.02.2018                     ) více na www.volty.cz

McLED® – značka kvalitního
LED osvětlení
Do sortimentu vedeného skladem přibyla
pouliční LED svítidla řady Street light. LED
svítidla lze uchytit na stožár i výložník, jsou
standardně vybavena přepěťovou ochra-
nou, rozpojovací svorkovnicí, kvalitním
driverem značky Inventronics a LED čipy
značky Philips. Díky kvalitnímu těsnení . . .
Datum: 21.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Industriální turistika táhne – o
třetinu více lidí než před rokem
Apetit lidí po takzvané technické turistice
je stále silnější. Svědčí o tom i statistiky
návštěvnosti infocenter a provozů Skupiny
ČEZ v roce 2017. Například Elektrárnu
Dětmarovice si přišlo v rámci odborných
exkurzí prohlédnout 1 383 lidí, téměř o
třetinu více než před rokem. Vodní . . .
Datum: 10.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Panasonic FP-XH: kompaktní PLC
s vestavěným řízením pohonů
Nové FP-XH je kombinací kompaktního
odolného programovatelného automatu
(PLC) a systému pro řízení pohybu. CPU
má 16 digitálních vstupů / výstupů + 4
vysokorychlostní vstupy navíc. PLC lze
rozšířit o jednotky Panasonic z řady FP0R
a FP-X. FP-XH je dodáváno . . .
Datum: 12.02.2018                     ) více na www.volty.cz

Praha má rychlonabíjecí stanici
pro elektromobily nové generace
V pražských Stodůlkách, před centrálou
společnosti Siemens, byla nově spuštěna
50 kW rychlonabíjecí stanice Siemens Tri-
berium pro elektromobily. Tato rychlona-
bíjecí stanice reaguje na trendy v e-mobilitě
a je připravena pro nové generace elek-
tromobilů s vyšším palubním napětím . . .
Datum: 13.02.2018                     ) více na www.volty.cz
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Elektrický Hyundai Kona 
dnes odhalen v Ženevě
Dnes začal první den ženevského autosa-
lonu a společnost Hyundai na něm odha-
lila svůj elektrický model Kona. Tímto
modelem společnost doufá, že bude vo-
zidlem – ne příliš velkým a ne příliš
malým. Stejně jako všechny současné
vozy značky Hyundai se pochlubí . . .
Datum: 06.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Do vesmíru odstartovala 
50. raketa Falcon 9 od SpaceX
Včera půl hodinu po půlnoci amerického
východního času odstartovala z Mysu Ca-
navarel již padesátá raketa Falcon 9 od
společnosti SpaceX. Jubilejní raketa také
na oběžnou dráhu nesla doposud ten
nejtěžší náklad – 6tunový komunikač ní
satelit Hispasat. Satelit byl vypuštěn . . .
Datum: 07.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Digitální řešení pro pekařský
a cukrářský průmysl
Siemens AG představí pod mottem 
„Objevte hodnotu digitálního podniku
v pekařství“ (Discover the value of the Di-
gital Enterprise for the bakery industry)
své portfolio řešení a služeb pro pekařský
a cukrářský průmysl na jednom z před-
ních světových veletrhů potravinářské . . .
Datum: 08.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Ergonomický způsob 
obsluhy strojů
Optimální ergonomie je na pracovišti ne-
zbytná. Stroje musí nejen splňovat bez-
pečnostní požadavky, ale také musí být
navrženy tak, aby byla jejich obsluha co
nejsnadnější a bez námahy. Ovládací pa-
nely na strojích musí být flexibilní a snadno
polohovatelné za použití systémů . . .
Datum: 09.03.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Svět energie chce svým 3D
modelem pobavit
Škola hrou dostává v podání vzděláva-
cího portálu Svět energie další rozměr.
Energetiku a fyziku podanou srozumi-
telně pro nejrůznější věkové skupiny při-
náší oblíbená multimediální aplikace
www.svetenergie.cz z portfolia Vzděláva-
cího programu ČEZ už více než rok . . .
Datum: 01.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Větrná a solární energie až
pro 80 % americké spotřeby?
To vše prý bude možné díky vyšším inves -
ticím do vyšších kapacit baterií pro uskla -
dňování takovéto nepředvídatelné elektři -
ny a vybudování potřebných přenosových
kapacit. Alespoň to tvrdí vědci z Institutu
technologií při University of California
a Carnegie Institution for Science . . .
Datum: 02.03.2018                     ) více na www.volty.cz

 Inovativní enkodér MIG NOVA+
Velmi kompaktní enkodér MIG NOVA+ je
dostupný s rozlišením 1 až 2 048 pulsů na
otáčku. Enkodér se skládá z vulkanizova-
ného magnetického kroužku, který se
jednoduše upevní na hřídel motoru a pří-
ruby, v které je osazena elektronika enko-
déru. Příruby mají standardní IEC rozměry
a díky tomu lze enkodéry MIG bez . . .
Datum: 05.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné edice Volty.cz 

uvidíte opět na  Mezinárodním 

strojírenském veletrhu,  u našich 

vybraných partnerů a bude také 

k zakoupení na novinových stáncích.
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Jak (ne)testovat proudové
chrániče a RCBO
Jak jistě víte, proudové chrániče či „jisti-
čochrániče“ (RCBO) jsou vždy opatřeny
testovacím tlačítkem pro kontrolu jejich
správné funkce. V praxi se ovšem setká-
váme opakovaně s tím, že elektrotechnici
těmto tlačítkům z nějakých důvodů ne-
důvěřují a snaží se chránič ještě . . .
Datum: 12.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Oxid vanadičitý je revoluční
materiál pro elektroniku zítřka
Jedinečné vlastnosti oxidu vanadičitého 
z něj dělají perfektní materiál překonáva-
jící vlastnosti křemíku a může vytvořit no -
vou generaci jemných elektronických zaří -
zení. Inženýři ukázali, jak může být tato
sloučenina použita k vytváření programo -
vatelných rádiofrekvenčních . . .
Datum: 15.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Telomeráza - enzym nesmrtelnosti
Vědci na univerzitě v Arizoně nedávno
odhalili zásadní krok v katalytickém cyklu
enzymu telomerázy. Tento cyklus určuje
schopnost enzymu lidské telomerázy
syntetizovat „opakování” DNA (specifické
segmenty DNA o 6 nukleotidech) na kon-
cích chromozomů a tím umožnit nesmr-
telnost buněk. Pochopení základního . . .
Datum: 13.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Foxconn 4Tech přiveze na
AMPER 2018 novinky měnící
podobu českého průmyslu
Společnost Foxconn 4Tech vyvíjející a do-
dávající vlastní produkty, služby a řešení
určené především pro průmyslové a vý-
robní firmy, ale i pro další obory, představí
na AMPERu řadu novinek z oblasti průmys -
lového internetu věcí, automatizace  . . .
Datum: 19.03.2018                     ) více na www.volty.cz

Dnes začíná veletrh AMPER
Dnešním dnem začíná v areálu brněnské -
ho výstaviště již 26. ročník veletrhu Amper.
Ve 3 pavilonech Z, F a V bude své produk -
ty vystavovat na 600 společností z 22 zemí.
Součástí veletrhu bude také bohatý do-
provodný program s řadou konferencí a
seminářů. Redakce Volty.cz mají svůj stá-
nek v hale P, stánek 6.20. Kromě našich
tištěných edicí se na našem stánku . . .
Datum: 20.03.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

3D tiskárny jsou 
akcelerátory inovací
Tento odvážný titulek je zcela na místě.
3D tiskárny urychlují výzkum a vývoj v
mnoha oblastech – od architektury přes
průmyslovou výrobu až k zubnímu lékař-
ství. Nová 3D tiskárna RF500 firmy Renk-
force nabízí nové možnosti podnikům,
výzkumným a vzdělávacím institucím . . .
Datum: 14.03.2018                     ) více na www.volty.cz
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Přijďte navštívit stánek Volty.cz na květnový Elosys  v Nitře a říjnový Mezinárodní strojírenský veletrh   v Brně.
Kromě těchto dvou veletrhů, kterých se aktivně účastníme jako mediální partneři, můžete naše časopisy vidět také na květnové
výstavě For Industry v Praze, ve všech prodejnách Elkov a také jsou k zakoupení na vybraných novinových stáncích.
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Volty.cz na dalších letošních veletrzích
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18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou
nebo celostránkovou inzercí.

Jedna strana komerčního
článku s půlstránkovým 
inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

22.000 Kč

více informací na www.volty.cz

26.000 Kč

Půlstránkový nebo
celostránkový inzerát
bez komerčního článku.

Náklad: 10.000 ks • Distribuce na veletrzích: Amper (Brno), For Industry (Praha), Sonepar (Hradec-Králové), Elosys (Nitra)
Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno). Další distribuce: Elkov – 21 prodejen, dále vybrané výstavy, semináře, konference . . .

Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana s komerčním článkem a kontakty

Inzerce na titulní straně obálky (výška 180 mm x šířka 195 mm): 60.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč
40 CPC

240 CPC
440 CPC

280 CPC
360 CPC

480 CPC

200 CPC

520 CPC

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)

CPC – cena uvedena při platbě v Capricoinech v kurzu 1 CPC : 50 Kč.
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