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Příště si přečtete
Modernizace dopravní řídicí ústředny pro město Brno
Společnost Siemens Mobility úspěšně dokončila modernizaci stávající 
dopravní řídicí ústředny pro město Brno a implementovala v ní systém pro 
řízení dopravy Siemens Sitraffic Scala. Dopravní ústředna umožňuje přímé 
propojení řadičů světelné signalizace různých výrobců prostřednictvím 
otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O verzí 2 a 3, což městu Brnu 
a zároveň provozovateli společnosti Brněnské komunikace dává možnost 
jednoduché instalace a ovládání celého systému řízení.

Kampusová síť 5G na VŠB-TU v Ostravě
Na VŠB-TU v Ostravě byla spuštěna kampusová síť 5G. V rozhovoru s Li-
borem Michálkem se dozvíte základní informace o tom, co jsou sítě 5G 
a k čemu jsou v průmyslu užitečné, jaká síť vlastně byla na VŠB spuštěna, 
v jakých pásmech pracuje, co na ní lze testovat, jaké projekty zde probí-
hají, jaké jsou plány do budoucna a jak se do projektů mohou zapojit jiná 
akademická pracoviště a průmyslové firmy.

Siemens rozšiřuje nástroj Simcenter o možnost testů vozidel 
v extrémních podmínkách
Společnost Siemens Digital Industries Software představuje nejnovější 
rozšíření nástroje Simcenter SCADAS RS pro sběr dat potřebných při 
rychlém a přesném testování prototypů výrobků v náročných podmín-
kách. Pomocí Simcenteru mohou inženýři a manažeři zodpovědní za kva-
litu produktu zlepšit proces sběru měřených dat a zvýšit efektivitu zkou-
šek prováděných v náročných prostředích s výrobky, jakými jsou užitková 
vozidla a stavební a zemědělské stroje. Simcenter pro simulaci a testování 
je součástí zastřešující platformy Xcelerator společnosti Siemens.

Měření těsnosti transpondérů RFID
Transpondéry RFID se skládají z uzavřeného pouzdra a integrované 
elektroniky. Pouzdro je složeno ze dvou polovin, které jsou svařeny ultra-
zvukem. Tak vznikne uzavřený prostor, který chrání elektroniku. Pouzdro 
musí být natolik těsné, aby do něj nemohla vniknout vlhkost. Vzhledem 
k tomu, že vnitřní objem je přibližně 0,3 až 1 cm³, je zapotřebí použít 
metodu s vysokým rozlišením.
Tester Cetatest 515 ve verzi „těsněný komponent, vysoké rozlišení“ byl 
vyvinut speciálně pro zkoušky těsnosti dílů s malým vnitřním objemem 
a detekci velmi malých rozdílů tlaku. Používá vysoce citlivé senzory a op-
timalizovanou metodu měření.

Detektory radiace pro použití na Měsíci
Ve výzkumu vesmíru se významně uplatňují detektory záření, na jejichž vý-
voji se podílejí odborníci z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT 
(ÚTEF ČVUT) v Praze. Detektory se používají již mnoho let na palubě 
Mezinárodní kosmické stanice ISS a podle současných plánů NASA budou 
nejnovější modely detektorů poslány v modulech s lidskou posádkou na 
oběžnou dráhu Měsíce a později v přistávacích sondách na jeho povrch.
Navazující článek pojedná o využití těchto detektorů na Zemi ke zkou-
mání uměleckých děl a ověřování jejich pravosti.

Virtuální konference ARC Industry Forum Europe 2021  
odrážela trendy průmyslu
Ve dnech 18. a 19. května 2021 se uskutečnila virtuální konference ARC 
Industry Forum Europe 2021.
Na konferenci se diskutovalo o trendech současné průmyslové výroby: 
o návratu výroby do vyspělých zemí, zkracování dodavatelských řetězců, 
udržitelnosti, technickém vzdělávání a o metodách zvyšování kvalifikace.
Z technického hlediska jsou klíčovými pojmy moderního průmyslu cloud 
a edge computing, IoT, umělá inteligence a strojové učení, kybernetická 
bezpečnost, aditivní výroba, rozšířená realita nebo autonomní řízení. 
Týmy vývojářů, konstruktérů, technologů, provozních techniků a infor-
matiků stále hlouběji spolupracují na cestě k modernímu průmyslu – a je 
celkem jedno, zda tomu říkají digitální transformace, průmysl 4.0, chytrá 
výroba, průmyslový internet věcí nebo nějak jinak. Propojování OT, IT 
a ET už není budoucí trend, ale každodenní realita a nutnost.


