komponenty pro automatizaci

Transparentní vrstva z nanotrubic zabraňuje
orosení

Obr. 1. Speciální lak na bázi uhlíkových nanotrubic zabraňující např. orosení čelního skla
automobilu (foto: Fraunhofer TEG)
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ohřátí vnitřního prostoru vozidla či zahřátí
čelního skla nad teplotu rosného bodu.
Odborníci Fraunhoferovy technologické
vývojové skupiny TEG (Technologie-Entwicklungsgruppe) ve Stuttgartu preferují nový
způsob ohřevu skla s využitím nanotechnologie [1], tj. nikoliv s použitím topných drátů
z drahé mědi vložených do skla, nýbrž prostřednictvím vrstvy speciálního, zcela průhledného laku na bázi uhlíkových nanotrubic (Carbon Nano Tubes – CNT). V současné době končí vývoj nanokompozitního laku,

který během jednoho až dvou let zcela odstra(dohromady více než 800 milionů eur ročně).
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ní problémy s orosováním čelních skel autovýdaje, které tyto tři technické velmoci vymobilů i zrcadel v koupelnách apod. Vrstva tohoto laku vytvoří po připojení ke zdronaložily v posledních osmi letech na rozvoj
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Usedne-li v chladných zimních dnech řidič do auta, výhled mu často zastře vlhkost
sražená na čelním skle, což může být při jízdě nebezpečné. Proč se sklo orosí, je zřejmé.
Při styku teplého, vlhkého vzduchu se stude-
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Integrovaný systém ovládání spotřebičů
v domácnosti
Odborníci ve Fraunhoferově ústavu pro mikroelektronické obvody a systémy IMS (Institut für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme) v Duisburgu se již v roce 1995 rozhodli zaměřit se na inteligentní a síťově propojené technické vybavení v oblasti bydlení
a podpořit tak zejména úspory energie, zvýšení bezpečnosti, zlepšení služeb pro seniory a hendikepované osoby, ale také přispět ke
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zvýšení komfortu bydlení. Po rozsáhlé přípravě bylo v dubnu 2001 v ústavu otevřeno za
podpory několika hospodářských organizací výzkumné inovační středisko nazvané Inteligentní domovní systémy (Innovationszen
trum Intelligente Haussysteme), zkráceně: inHaus-Zentrum. Cílem bylo vytvořit rozhraní
mezi výzkumem v laboratořích ústavu a uživatelskou praxí na trhu bydlení. Současně byly

zahájeny práce na projektu inHaus – Inovace
pro dům a domácnost, které byly rozloženy
do dvou etap.

Jednotné a snadné ovládání
V první fázi sledoval projekt inHaus dva
základní cíle: zaprvé zajistit, aby si „technika lépe rozuměla s technikou“, tedy aby bylo
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