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Příště si přečtete
Strategie řízení hybridního pohonu 
se superkapacitorem
Jednou z variant uspořádání hybridních pohonů jsou pohony 
používající elektrické dělení výkonu spalovacího motoru. 
Část výkonu ve formě mechanické energie je vedena 
magnetickou vazbou v elektrickém děliči výkonu přímo 
na trakci, kola. Druhá část výkonu je přenášena ve formě 
indukovaného napětí a proudu do statorového vinutí děliče 
výkonu a elektronickými měniči do elektrického trakčního 
motoru i superkapacitoru. Článek popisuje strategií řízení 
hybridního pohonu, spočívající v regulaci výkonů obou zdrojů 
pohonu, primárního – spalovacího motoru a sekundárního – 
superkapacitoru.

APS Opcenter Scheduling pomáhá ve firmě Huhtamaki 
optimalizovat plánování zakázek
Firma Huhtamaki Czech, součást světového koncernu 
Huhtamaki sídlícího ve Finsku, potřebovala nahradit 
stávající systém krátkodobého plánování a získat přehledný 
a ucelený nástroj, který bude integrovat veškeré potřebné 
atributy, nebude závislý na pomocných souborech v Excelu 
a přinese plánovačům více komfortu, aby měli více času na 
efektivní rozvrhování výrobního plánu. Řešením je aplikace 
Opcenter Scheduling, dodaná firmou Minerva ČR, která je 
nainstalovaná na vzdáleném počítači ve Finsku, k němuž 
se uživatel připojuje pomocí vzdálené plochy. Opcenter 
Scheduling je napojen na systém ERP, ze kterého si uživatel 
stáhne potřebná data. Pro opačný přenos dat je vytvořeno 
rozhraní na straně systému ERP, přes nějž uživatel přenese 
data z připravené tabulky zpět.

Control Web – neomezený prostor pro aplikace
U současných automatizačních systémů je vyžadováno 
propojení s celým informačním systémem chytré výroby, 
které však musí být maximálně odolné proti kybernetickému 
napadení. Pro splnění všech současných i budoucích 
požadavků na digitalizaci výroby může být dobrým 
pomocníkem programové prostředí Control Web.

Weidmüller propaguje využití strojového učení 
v průmyslu
Nástroj pro automatické strojové učení – to je název aplikace, 
kterou chce firma Weidmüller přispět k rozšíření umělé 
inteligence a strojového učení v průmyslu. Aplikace umožňuje 
výrobcům strojů a jejich obsluze nezávisle využívat strojového 
učení k řešení vlastních specifických problémů. V článku jsou 
popsány dva projekty z různých oborů průmyslu, zpracování 
mléka v potravinářství a svařování ve strojírenské výrobě.

Řídicí algoritmy pro rehabilitaci
Společnost Hocoma AG testovala v rámci projektu Terrinet 
nové algoritmy zvyšující efektivitu rehabilitace chůze u pacientů 
s neurologickými onemocněními. Algoritmy budou využity 
v komerčně nabízeném rehabilitačním exoskeletonu Lopes 
i v dalším výzkumu směřujícím k vývoji robotických protéz 
dolních končetin ovládaných nervovou aktivitou pacienta.


