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automatizace v dopravě

Úspěšný první krok

„První samostatné jízdy po měst-
ském okruhu v Braunschweigu jsou 
samy o sobě velkým úspěchem a 
důležitým východiskem další mno-
haleté výzkumné práce,“ říká ve-
doucí projektu Jörn Marten Wille. 
Dalším dílčím cílem projektu Stadt-
pilot na příští léta je dosáhnout zce-
la samostatné jízdy výzkumného 
automobilu po celém městském 
okruhu v Braunschweigu, tj. v mi-
mořádně složitém prostředí s ruš-
ným provozem a hustou městskou 
zástavbou, která ztěžuje přesné dru-
žicové určení polohy.

Výzkumný projekt Stadtpilot je 
dlouhodobý úkol, řešený od poloviny roku 
2008 a financovaný výhradně z prostředků 
TU Braunschweig. Zatím na něj bylo vynalo-

ženo asi 350 000 eur. Odborníci z TU Braun-
schweig předpokládají, že výsledky projek-
tu najdou uplatnění při vývoji nové generace 

asistenčních systémů pro řidiče, za-
měřených zejména na včasné odha-
lení nebezpečí hrozícího v důsledku 
např. překážky na vozovce, neoče-
kávaného chování okolních účast-
níků provozu, špatné viditelnosti 
apod. a popř. odvrácení možné ko-
lize. Nové asistenční systémy by 
také mohly usnadnit řidičům jízdu 
či spíše popojíždění v nervujících 
zácpách a dlouhých kolonách nebo 
i prodloužit o pár let mobilitu star-
ším řidičům, když už sami nebu-
dou schopni dostatečně rychle rea-
govat na situace v rušném doprav-
ním provozu.
[Weltweit erstes automatisches Fahren 
im realen Stadtverkehr. Pressemittei-

lung der Technischen Universität Braunschweig, 
8. října 2010.]
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Moderní inteligentní senzory vyráběné 
hromadně a levně mikrosystémovou techno-
logií nacházejí široké uplatnění ve zdravot-
nictví, zejména v lékařské diagnostice, při 
sledování určitých neelektrických veličin, 
které jsou charakteristickými ukazateli (tzv. 
markery) různých onemocnění. Příkladem je 
nový přístroj od firmy Siemens, který na zá-
kladě analýzy složení vydechovaného vzdu-
chu může pacientovi se zánětlivým onemoc-
něním průdušek (asthma bronchiale) před-
povědět již několik hodin předem blížící se 
astmatický záchvat. Pacient tak může včas 
užít protizánětlivé léky a blížící se záchvat 
odvrátit nebo alespoň zmírnit.

U pacientů se zánětlivým onemocněním 
průdušek se latentní zánět průdušek šíří ob-
vykle již dlouho před tím, než pacient něco 
zpozoruje. Je-li zánět silný, dýchací cesty se 
zužují a vznikají astmatické záchvaty. Ty mo-
hou být tak závažné, že pacient často musí 
vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. Mno-
ho nemocných proto raději trvale bere proti-
zánětlivé léky ve větších dávkách, což zname-
ná větší náklady a také zbytečně větší zatížení 
organismu. Blížící se astmatický záchvat lze 
dosud prokázat pouze nákladným vyšetřením 
u odborného plicního lékaře podle naměřené 
zvýšené koncentrace oxidu dusnatého (NO) 
ve vydechovaném vzduchu (obr. 1). Při po-
užití senzoru vyvinutého pracovníky společ-
nosti Siemens Corporate Technology ve spo-
lupráci s lékaři si pacienti budou moci již 
v blízké budoucnosti zjistit přítomnost a kon-
centraci NO ve svém dechu sami, podobně 

Senzor včas varuje pacienty před astmatickým 
záchvatem

jako si nyní měří hladinu cukru v krvi. To jim 
umožní užívat protizánětlivé léky preventivně 
v nejmenších možných dávkách a dávkování 
cíleně zvýšit jenom v případě akutní potřeby.

Nový senzor dokáže v dechu pacienta 
zjistit již jeden den před akutním astmatic-

kým záchvatem zvýšenou koncentraci NO, 
jejíž vypovídací schopnost jako „markeru“ 
pro rychlé a neinvazivní hodnocení astmatu 
(dušnosti) je obecně uznávána. Při analýze se 
vydechovaný NO nejprve v konvertoru mění 
na oxid dusičitý (NO2) a poté vydechovaný 
vzduch proudí přes vlastní senzor. Na povr-
chu senzoru zůstávají zachyceny výhradně 
částice „signální“ látky za vzniku elektric-

kého napětí snímaného s použitím tranzisto-
ru typu FET. Velikost napětí je přímo úměrná 
koncentraci NO v dechu pacienta. Podle zjiš-
těné koncentrace NO si může pacient zjistit, 
v jakém množství by měl užít protizánětlivé 
léky. Nový senzor měří množství NO s přes-

ností v rozsahu několika ppb 
(částic v miliardě, tj. např. 1 mg 
látky v 1 m3 roztoku) a je stejně 
citlivý jako větší přístroje, kte-
ré jsou však drahé a jen obtíž-
ně se transportují. Přístroj s no-
vým senzorem, který již exis-
tuje jako prototyp, je přenosný 
a jenom o málo větší než běžný 
mobilní telefon.

V současnosti chystají pra-
covníci společnosti Siemens 
Corporate Technology další 
podobný senzor dechu, který 
umožní výkonným sportovcům 
si při tréninku ověřit, zda tré-
nují v žádoucím režimu spalo-
vání tuku při dostatku kyslíku 
(aerobní režim). Detekční prin-
cip je stejný, jenom se v daném 

případě měří koncentrace acetonu jako látky, 
která vzniká v lidském těle při odbourávání 
tuku a je také prokazatelná v dechu. Další po-
užití, zejména v oboru zjišťování škodlivých 
látek při ochraně životního prostředí, na sebe 
jistě nenechají dlouho čekat.
[Sensor warnt Patienten zeitig vor Asthmaanfall. 
Presseinformation Siemens AG, leden 2011.]
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Obr. 1. Zvýšené množství oxidu dusnatého signalizující blížící 
se astmatický záchvat lze dosud zjistit pouze vyšetřením 
u odborného lékaře (foto: Siemens AG)

Obr. 3. Dynamický simulátor jízdy v Ústavu pro techniku doprav-
ních systémů (foto: DLR)


