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komponenty

teriálu, s různou odolností proti extrémním 
teplotám nebo chemikáliím a nebo s garanto-
vanou odolností upevnění proti vlivu vibrací. 

Světlovody

Častou součástí moderních zařízení jsou 
světelné diody – LED. Ne vždy je lze umís-

tit tam, kde jsou třeba. Potom pomůže svět-
lovod. K dispozici jsou pevné světlovod-
né prvky i celé sestavy s diodou, ohebným 
světlovodem a zakončením, které se upev-
ňuje do čelního panelu. Obě varianty jsou 
na obr. 6.

Spojovací prvky a montážní příslušenství

Šrouby, matice a podložky jsou součástí 
téměř každého zařízení. Také v této oblas-
ti je k dispozici množství provedení kom-

ponent, jež usnadňují montážní práce. Na-
příklad plastové podložky různých barev 
lépe odliší jednotlivé spoje podle funkce 
(obr. 7). Pro zvýšení odolnosti šroubového 

–	snímače	polohy
–	snímače	tlaku	a	teploty
–	snímače	síly,	momentu	a	zatížení
–	tiskárny	pro	mobilní	aplikace
–	kompaktní	panelové	tiskárny	
–	tiskárny	pro	parkovací	a	výdejové	automaty
–	průmyslové	joysticky	a	klávesnice
–	konstrukční	díly	pro	elektroniku
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Obr. 6. Světlovodné plastové prvky (nahoře) 
a kompletní sestava LED, světlovodu a vhod-
ného zakončení (dole)

Obr. 7. Plastové podložky různých barev 
umožňují např. rozlišit funkci jednotlivých 
šroubových spojů

Obr. 8. Kombinované šroubky s pružnou pod-
ložkou nalisovanou na hlavě šroubku výrazně 
urychlují montáž a vylučují obrácené nasazení 
podložky na šroubek

spoje proti vibracím se používají ozubené 
nebo pérové podložky. Jejich montáž je ale 
zdlouhavá a náročná, protože je třeba je na 
šroub nasadit se správnou orientací. U ma-

lých šroubků tato operace vyžaduje kromě 
zručnosti dobrý zrak. Řešením jsou sestavy 
šroubků s podložkami na obr. 8, které jsou 
zalisované dohromady s hlavou šroubku. 
K montáži se tedy používá jen jeden mon-
tážní díl místo dvou a orientaci podložky 
nelze splést.

Více informací o sortimentu firmy Me-
gatron zájemci získají na www.megatron.cz.

(MEGATRON, s. r. o.)
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  Konference Technical  
Computing Prague2017  
zve autory

Nadcházející 24. ročník konferenční sé-
rie Technical Computing se jako Technical 
Computing Prague 2017 – TCP 2017 usku-
teční v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 
dne 8. listopadu 2017. Letošní konferen-
ce bude věnována především přednáškám 
a prezentacím uživatelů programových sys-
témů Matlab & Simulink a dSpace z praxe 
i akademické sféry informujících o použití 

dotyčných nástrojů při řešení aktuálních pro-
blémů v oblasti technických výpočtů, analýzy 
dat, modelování a při simulaci v průmyslové 
praxi a ve vědě, výzkumu a výuce v širokém 
rozmezí oborů.

Ke konferenci TCP 2017 bude vydán 
sborník rozšířených abstraktů přednášek 
v tištěné podobě a úplných příspěvků a do-
provodných článků a prezentací (např. řeše-
ných příkladů v prostředí Matlab, schémat 
v nástroji Simulink, prezentací pracovišť 
apod.) v elektronické formě na CD. Jedna-
cími jazyky konference jsou čeština, sloven-
ština a angličtina. Sborník recenzovaný pro-

gramovým výborem bude zařazen do sezna-
mu ISBN a ISSN.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěv-
ků na konferenci TCP 2017 je 25. září a úpl-
ných příspěvků a doprovodných článků (pod-
klady pro CD) 16. října 2015.

Společnost Humusoft současně zve na za-
čátek září do Brna k účasti na neformálním 
setkání Technical Computing Camp 2017 – 
TCC 2017 příznivce nástrojů Matlab, Com-
sol Multiphysics a dSpace (viz také zpráva na 
str. 14). Podrobné aktuální informace o obou 
akcích lze nalézt na www.humusoft.cz v od-
dílu Akce a události. (sk)


