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Úhel mezi směrem záření ze zdroje a smě-
rem, ze kterého zachycuje záření detektor, se 
volí podle vlastností částic, jejich počtu v jed-
notce objemu a podle rozměrů prostoru, ve 
kterém se má měřit (obr. 4).

Převážně se pracuje se zářením ve vi-
ditelné oblasti a zdrojem záření může být 
LED, laser, popř. i jiný zdroj záření. Namě-
řená intenzita rozptýleného světla je úměr-
ná koncentraci prachu. Vzhledem k tomu, že 
intenzita rozptýleného světla závisí nejen na 
počtu a velikosti částic, ale rovněž na jejich 
optických charakteristikách, musí být měři-
cí systém kalibrován gravimetrickým srov-
návacím měřením, aby byl zajištěn dostateč-
ně přesný výsledek. Kalibrační koeficienty 
se obvykle zadávají ručně při instalaci mě-
řicího systému.

Obr. 5. Přístroje k měření prachu Dusthunter SB a Dusthunter SF (upraveno podle www.sick.com)

Existují také systémy, které jsou kombi-
nací optické a gravimetrické části. Podle vý-
sledku z gravimetrické části se pak perio-
dicky koriguje kalibrační koeficient optic-
kého systému.

Optické měření může probíhat přímo 
v technologickém proudu (in situ), např. 
v kouřovodu, nebo v odebíraném proudu (on 
line). Při uspořádání in situ nehrozí nebezpe-
čí změny koncentrace částic odloučením nebo 
zředěním vzorku.

Příkladem přístrojů pro měření in situ 
jsou produkty firmy SICK Dusthunter SB 
[2] a Dusthunter SF [3] (v ČR dodává Sick, 
spol. s r. o., www.sick.com/cz/cs). Uspořádá-
ní optického systému Dusthunter SB odpoví-
dá obr. 4a, uspořádání systému Dusthunter SF 
odpovídá obr. 4b. Schéma instalací, principy 

a celkové pohledy na přístroje jsou na obr. 5. 
Přístroje jsou určeny pro malé až střední ob-
sahy prachu ve středních až velkých průmě-
rech kanálů.

3. Použití měřičů pevných částic v plynu

Přístroje k měření pevných částic v plynu 
nacházejí uplatnění při monitorování funkce 
filtrů a odlučovačů prachu a při řízení venti-
lace prašných provozů (v metalurgii, při vý-
robě stavebních materiálů a dalších).

Text článku vychází z kapitoly 10, Měření 
složení, z knihy Měření a řízení chemických, 
potravinářských a biotechnologických proce-
sů (editoři Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.), 
Key Publishing Ostrava (2017).
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odborný seminář o testování 
v automobilovém průmyslu

Společnost National Instruments (NI) 
uspořádala v Praze odborný seminář věno-
vaný testování, testerům a modernímu apli-
kačnímu softwaru v automobilovém prů-
myslu.

Příspěvky se na základě zkušeností 
z technické praxe zamýšlely nad budouc-
ností diagnostiky a testování nejen v oboru 
automobilového průmyslu, ale tam přece 
jen nejvíce. Kromě zástupců National In-
struments z ČR a ze zahraničí vystoupili se 
svými zkušenostmi i zástupci společností 
AV R & D a MBtech Bohemia.

Několik řečníků se shodlo na tom, že 
80 % testů je stejných a je možné na ně po-
užít stejné testery. Variabilita odrážející je-

dinečnost jednotlivých produktů se nachá-
zí ve zbývajících 20 %. To vede jak výrob-
ce hardwaru, tak firmy dodávající aplikační 
software k velké míře standardizace. U tes-
terů je to především standardizace skříní, ko-
munikací, napájení, zásuvných karet, chlaze-
ní, filtrace, UPS, jističů apod., u programové-
ho vybavení je to množství knihoven, které 
jsou podmínkou pro unikátní software testu. 
I zde předvedla společnost National Instru-
ments svůj přínos ve formě testovacího soft-
waru Teststand, který umožňuje zákazníkům 
spouštět testovací sekvence napsané v růz-
ných vývojových prostředích.

Mimo jiné odborníci konstatovali, že 90 % 
inovací v automobilovém průmyslu je spoje-
no se softwarem řídicích jednotek. V součas-
né době není výjimkou, má-li řídicí jednot-
ka automobilu 100 milionů řádků programu 
a s rozvojem IoT a autonomního řízení lze 
očekávat další prodloužení.

I ve sféře služeb se nabídka vyvíjí. Firma 
National Instruments nabízí zákazníkům pře-
nechat jí starosti o správu jejich infrastruktu-
ry, hardwaru, softwaru i dat. S výhodou jsou 
využívány vlastnosti produktu Systemlink, 
který mj. umožňuje standardizaci metadat – 
názvů, jednotek, formy desetinné čárky, ča-
sových údajů a dalších. Už to je pro práci 
při přeměně dat v informace obrovská úleva.

O tom, že o probíranou tematiku je velký 
zájem, svědčí zcela zaplněný přednáškový 
sál i velmi živé diskuse u stánků v předsálí, 
kde bylo možné si vyzkoušet testery, digitální 
dvojčata a techniku, získat písemné podklady, 
a především prodiskutovat konkrétní dotazy.

Společnost National Instruments patří již 
mnoho let k předním dodavatelům přístrojo-
vého vybavení nejen v ČR. Odborný semi-
nář s tematikou testování produktů tento ná-
zor jen posílil.
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