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Přečtete si v příštích číslech
Příběh firmy UniControls
Společnost UniControls je známá vývojem a výrobou řídicích 
systémů a jejich implementací v oblasti dopravy a průmyslu. 
S ředitelem této společnosti Antonínem Felberem jsme si 
povídali o tom, jak se z firmy o sedmi lidech vyvinula v dnešní 
stabilní exportně zaměřenou firmu.

Fotonová Dopplerova velocimetrie
Současné výzkumné a vývojové úkoly vyžadují stále dokonalejší 
a efektivnější měření fyzikálních parametrů. V oblasti přesného 
měření změn polohy, rychlosti nebo vibrací se v posledních 
letech stále více uplatňují metody založené na různých 
technikách optické interferometrie, které využívají vlnových 
vlastností světla. Obzvláště výhodné jsou tyto metody pro 
aplikace týkající se výbušnin a munice, kde je třeba měřit velmi 
vysoké rychlosti v řádu kilometrů za sekundu s velkým časovým 
rozlišením. Interferometrickou metodou, která v posledních 
deseti letech v této oblasti doznala největšího rozšíření, je 
fotonová Dopplerova velocimetrie.

Diskuze k tématu data, informace, dokumenty 
a znalosti
V současném průmyslovém podniku se využívá značné 
množství zdrojů dat a informací, mnoho jejich úložišť a způsobů 
jejich zpracování a interpretace. Nekončící aktivitou je snaha 
o bezpečnost a akceptace legislativních změn. A to vše 
v prostředí nových možností internetu, cloudových řešení 
a zrychlujících se požadavků na věrohodnost, kvalitu a přesnost 
informací a věrohodnost dokumentů, jež je obsahují. Vzhledem 
k tomu, že tato problematika patří do budoucna mezi zásadní, 
oslovili jsme představitele významných společností na českém 
trhu a požádali je o jejich názor.

Když krásno bojuje s realitou – koncepční 
dimenzování a doprovod designu
Futuristické prototypy automobilů budoucnosti sklízí často 
velký obdiv a uznání. Proč však tyto designové skvosty často 
narážejí při realizovatelnosti, se autor rozhovoru vydal zjistit 
za Zdeňkem Netolickým, koordinátorem týmu Koncepčního 
dimenzování a doprovodu designu ve společnosti Škoda Auto. 
Dozvěděl se, jak probíhá jedna z technicky nejdůležitějších 
částí vývoje aut, a zjistil, jaké nové nástroje při tom Škodovka 
používá.

Inovativní ovládání strojů – ovládací prvky nové 
generace od společnosti Eaton
Ovládací a signalizační prvky používané na strojních 
zařízeních se stávají s vývojem průmyslu směrem k digitalizaci 
každým dnem důležitější. Není tedy překvapující, že dnešní 
generace techniků používá nové standardy v oblasti ovládání 
strojů: grafiku s vysokým rozlišením, ovládaní pomocí 
gest, možnost integrace mobilních zobrazovacích zařízení 
a atraktivní design – to vše se stalo rozhodujícími faktory pro 
úspěšnost stroje na trhu.


