
84 AUTOMA 8-9/2015

modelování a simulace

Obr. 4. Posloupnost kroků při strojovém učení (PCA – Principal Component Analysis; analýza 
hlavních komponent)

cializované funkce, které s takovými soubory 
dokážou pracovat. Úlohy v oboru strojového 
učení se s problematikou rozsáhlých soubo-
rů údajů často setkávají např. v případech, 
kdy jde o velké množství prediktorů či cel-
kovou složitost souborů dat přesahující mož-
nosti jednoduchých parametrických modelů.

Systém Matlab poskytuje k práci s roz-
sáhlými soubory charakteru big data mnoho 
vhodných nástrojů a prostředků od diskových 
proměnných a funkcí typu datastore pro prá-
ci s distribuovanými údaji přes paralelní výpo-
čty a výpočty s použitím grafického procesoru 
(GPU) až po zpracování obrazu po blocích či 
streamovací algoritmy. K nejnovějším nástro-
jům patří podpora platformy Hadoop a algo-
ritmu MapReduce.

Jaroslav Jirkovský,
Humusoft, s. r. o.

fáze 1: učení

fáze 2: predikce
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Rozbočovače z korozivzdorné oceli se 
stupněm krytí IP69K otevírají distribuova-
ným elektrickým rozvodům cestu do potra-
vinářského průmyslu.

Veškeré komponenty strojů a zařízení po-
užívaných v potravinářství musí být možné 
snadno čistit. Rozbočovače MVP12 Steel od 
firmy Murrelektronik jsou proto vyrobeny 
z velmi kvalitní korozivzdorné oceli. Před-
stavují ideální způsob, jak na potravinářské 
stroje a zařízení instalovat distribuované elek-
trické rozvody.

Pokud jde o čistotu používaných zaří-
zení a jejich odolnost proti korozi, nejsou 
v potravinářském průmyslu možné žádné 
kompromisy. Nečistoty musí být snadno 
odstranitelné, zařízení jsou omývána tlako-
vou vodou s přídavkem agresivních čisti-
cích prostředků. Z materiálů je tudíž dávána 
přednost korozivzdorné oceli. Rozbočovače 
MVP12 Steel od společnosti Murrelektronik 
se vyznačují uzavřeným pouzdrem a závito-
vými těly konektorů z korozivzdorné oce-
li V4A. Tím je zajištěn stupeň krytí IP69K. 
Nezáleží na tom, zda je zařízení čištěno, 
oplachováno nebo dezinfikováno – rozbo-
čovače MVP12 Steel budou stále spolehli-
vě plnit svůj úkol.

Snížení nákladů na instalaci

Dříve muselo být po stroji nebo zaří-
zení vedeno mnoho jednotlivých kabelů, 
což při požadavcích na čistotu v potravi-
nářských provozech může být velmi složi-

MVP12 Steel – dokonale hygienické rozbočovače

tý úkol. Nyní, s rozbočovačem MVP12 Ste-
el, je až osm jednotlivých kabelů nahraze-
no jedním sdruženým. Znamená to menší 
náklady na materiál, méně práce při insta-
laci kabeláže a úsporu místa. Navíc nejsou 
třeba skříňky se svorkovnicemi rozmístě-
né po zařízení. MVP12 Steel se instaluje na 
vhodné místo na stroji tak, aby délky kabelů 

spojujících jeho osm 
portů s odpovídající-
mi snímači a akčními 
členy byly co možná 
nejmenší.

Chyby najít, ne hledat

Signalizační LED 
přímo u portů zjed-
nodušují řešení pro-
blémů. Na rozdíl od 
svorkovnic není tře-
ba kontrolovat jeden 
spoj po druhém, chy-
by jsou ihned vidi-
telné. Servisní tech-
nik neztrácí čas s je-
jich vyhledáváním, ale 
může je okamžitě řešit 
a díky tomu výrazně 
zkrátit dobu servisní-
ho zásahu.

Doplňující 
komponenty

K rozbočovačům 
MVP12 Steel nabízí společnost Murrelek-
tronik „nezničitelné“ celokovové konektory 
M12 Steel z korozivzdorné oceli. Rozbočo-
vače a konektory tak společně vytvářejí kom-
paktní odolný celek, který se výborně uplatní 
v potravinářském průmyslu.

(Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)

Obr. 1. Rozbočovač MVP12 Steel vhodný do potravinářského průmyslu


