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Příště si přečtete
Udržitelnost stanovená zákonem podporuje 
podnikání v oblasti měřicí a řídicí techniky
Citlivé ekosystémy vod ve střední Evropě jsou ohroženy 
vysokou koncentrací fosfátů. To je důvod, proč se 
limitní hodnoty fosforu v odpadních vodách budou dále 
zpřísňovat. Při čištění odpadních vod se fosfáty odstraňují 
v biologickém stupni čistírny. Je-li však požadována nízká 
výstupní koncentrace fosfátů na výtoku z ČOV, tento 
způsob jejich eliminace nestačí. Jedinou možností potom 
zůstává chemické srážení fosfátů dávkováním kovových 
solí hliníku nebo železa. Předávkováním srážedel se 
fosfáty úspěšně eliminují, ale odtok z ČOV bude obohacen 
nadbytečným srážedlem. Proto musí být proporčně 
dávkováno jen tolik srážedla, kolik je zapotřebí.

Inspiromat pro výuku programování PLC Tecomat: 
co v učebnici automatizace nebylo
V následujícím čísle najdou čtenáři dokončení části 3 
seriálu věnované řízení tepelných soustav – od varné 
konvice k budovám. Bude se zabývat regulací teploty 
prostřednictvím pulsně-šířkové modulace příkonu topidla.

Modelování dynamiky diskusí v sociálních sítích
V článku je navržena metoda modelování dynamiky diskusí 
v internetových diskusních skupinách v sociálních sítích. 
Model je založen na dynamických systémech prvního řádu 
s dopravním zpožděním (tzv. FOPDT – First Order Plus 
Dead Time). Znalost modelu vede k možnosti odhadovat 
dynamický vývoj v sítích, studovat jejich vlastnosti 
a navrhovat řízení diskusí. Příklady skutečných diskusí 
jsou čerpány především z veřejného archivu elektronické 
diskusní skupiny pro chemickou informatiku CHMINF-L.

Jak na technické překlady
Pro konstruování strojů a mechanismů, pro navrhování 
elektrických i elektronických obvodů nebo pro návrh 
a programování řídicích systémů existuje množství 
softwarových nástrojů. Je logické, že podobné nástroje 
existují i pro podporu technických překladů. Článek 
se bude věnovat tomu, co tyto nástroje dokážou 
a jak je využívat k zajištění konzistentní terminologie, 
zvláště v případě, že na jednom překladu pracuje tým 
překladatelů. 


