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Příště si přečtete
Soustava provozního větrání tunelového 
komplexu Blanka
Tunelový komplex Blanka, který je součástí Městského okruhu 
v Praze, byl uveden do zkušebního provozu v září 2015. Při 
jeho celkové délce větší než 6 km jde o nejdelší silniční tunel 
v České republice a nejdelší městský tunel ve střední Evropě. 
Během jednoročního zkušebního provozu bude sledována 
a vyhodnocována činnost automatického systému řízení 
soustavy provozního větrání tunelu – tzv. expertního systému. 
Expertní systém řídí spouštění jednotlivých vzduchotechnických 
zařízení (proudové ventilátory, hlavní ventilátory ve strojovnách 
vzduchotechniky a segmentové uzávěry) tak, aby byla zajištěna 
požadovaná kvalita vnitřního prostředí tunelu a zároveň 
minimalizován výnos zplodin z výjezdových ramp tunelu do 
okolní zástavby. Úkolem expertního systému je optimalizovat 
celkový výkon vzduchotechnických zařízení tunelu, přičemž tato 
optimalizace může ročně ušetřit elektrickou energii v hodnotě 
milionů korun. V příspěvku je popsán princip činnosti soustavy 
provozního větrání tunelového komplexu Blanka a expertního 
systému, který ji řídí, a jsou uvedeny některé předběžné poznatky 
o činnosti soustavy větrání získané v rámci zkušebního provozu.

Robotika a Matlab
Robotika je jednou z významných oblastí priemyslu, čo dokazuje aj 
jej neustály a dynamický rozvoj. Na zjednodušenie tvorby robotic-
kých aplikácií bola vytvorená skupina nástrojov, knižníc a softvéru, 
ktorý sa všeobecne označuje ako Robot Operating System (ROS). 
Spoločnosť MathWorks vytvorila nadstavbu výpočtového prostredia 
MATLAB a Simulink, ktorá sprístupňuje možnosti ROS pre vývojá-
rov robotických úloh: Robotics System Toolbox.

Bezdotykové snímače provozních veličin – 
přednosti a omezení
V příspěvku jsou uvedeny charakteristické rysy bezdotykových 
a dotykových snímačů provozních veličin, podrobněji jsou 
popsány principy vybraných bezdotykových snímačů (snímače 
teploty, polohy hladiny, průtoku a složení) a diskutovány jejich 
přednosti a omezení.

Standardizované osy z vláknových kompozitů 
pro vysokorychlostní montážní stroje 
Lehčí, tužší, dynamičtější: mají-li se kompletní osy Z nebo Y 
pohybovat rychle a přesně, je na místě sáhnout po lineárních 
pohonech LCx od firmy Schunk. Profily celosvětově prvních 
standardizovaných lineárních hnaných os z plastu vyztuženého 
uhlíkovými vlákny mají hmotnost o 58 % menší než profily 
z hliníku. Zrychlují a pohybují se extrémně rychle a energeticky 
úsporně. Uhlíkový kompozit s sebou přináší mnoho dalších výhod: 
osy mají díky velkému modulu pružnosti vláknového kompozitu 
lepší ohybovou a torzní tuhost. Jejich vlastní tlumení snižuje 
vibrace a zajišťuje velkou dynamickou tuhost. Protože teplotní 
roztažnost materiálu je minimální, mají osy velkou přesnost 
i tehdy, když se při provozu zahřívají.


