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Příště si přečtete
Metoda plánování optimálních trajektorií skupiny 
autonomních dronů testovaná v systému sledování pohybu 
Optitrack

Alfonso Alcántara, student skupiny robotiky, vidění a řízení 
(GRVC) na Univerzitě v Seville (Španělsko), pracuje na evropském 
projektu Multudrone a vyvíjí algoritmus pro zabránění kolizí při 
pohybu několika dronů ve stejném prostoru při produkci venkov-
ních médií. V rámci projektu Terrinet výsledky svého výzkumu ově-
řuje v laboratoři Smart Experience Laboratory (Smart XP Lab) na 
Twentské univerzitě v Enschede (Nizozemsko).

Smart XP Lab umožňuje stavbu a testování robotických zařízení; 
je vybavena senzory pro měření vzdálenosti, tlaku, síly, dotyku a ro-
tace, zařízeními ke snímání pohybu člověka a interiérových dronů, 
prostorem pro testování interiérových i exteriérových robotů a zaří-
zeními pro rychlou tvorbu prototypů, ať jde o laboratoř elektroniky, 
laserové řezání, nebo zařízení pro 3D tisk.

Zabezpečení přístupu na dálku i webových konferencí
Zatímco ještě před rokem pracovalo většinou z domova pouze 

pár procent pracovníků, pandemie způsobila, že tento počet přes 
noc dramaticky vzrostl. Jen málo společností bylo připraveno vypo-
řádat se s bezpečnostními riziky, která to s sebou nese. A objevuje 
se tu nový fenomén: virtuální schůzky a webové semináře. Ne 
všechny platformy, které se využívají, jsou dobře zabezpečené.
Článek čtenáře seznámí nejen s riziky, ale také s nabídkou společ-
nosti Acronis, která na ně reaguje.

Nově otevřenou Trojskou lávku monitorují snímače z ČVUT
Lávku propojující pražskou Troju s Císařským ostrovem budou 

po celou dobu její životnosti online monitorovat speciální snímače 
a přitom budou i nepřetržitě hlídat její technický stav. V pilotním 
projektu bude sledování pod správou Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK Praha) zajišťovat Fakulta stavební ČVUT v Praze. 
Přístroje zde odborníci z katedry betonových a zděných konstruk-
cí nainstalovali s pracovníky firmy ALIMEX už při výstavbě lávky. 
Využili přitom své zkušenosti z vědecko-výzkumného projektu, na 
kterém společně pracují.

Jak astronauti dezinfikují Mezinárodní kosmickou stanici ISS
Kosmické stanice je třeba také uklízet. Používají se k tomu např. 

vysavače a ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem. Ukazuje 
se, že tyto metody čistění nemusí být vždy dostatečně účinné. Kos-
monauti navíc stráví úklidem hodně času, který potom nemohou 
věnovat pracovním úkolům. Článek popisuje autonomní dezinfekční 
robot používaný na mezinárodní kosmické stanici ISS, který využívá 
germicidní záření UV-C.


