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Spolehlivé a přesné měření množství tep-
la na výstupu ze zdroje tepla je základ-
ním předpokladem pro trvalé sledová-
ní jeho hospodárného provozu. Jedním 
ze základních členů soustavy pro měře-
ní množství tepla předaného vodou je 
objemový průtokoměr. Firma KROHNE 
CZ, spol. s r. o., realizovala projekt mě-
ření množství tepla na teplovodu s mi-
mořádným průtokem topné vody, jedním 

z největších v Evropě, a v tomto článku jsou popsány některé zásady, které vedly 
k úspěšné realizaci tohoto úkolu.
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Řízení výměny vzduchu ve větraném prostoru  
podle místní střední hodnoty stáří vzduchu  .............................................. 18

Článek představuje algoritmus používaný 
v řídicích systémech udržujících požadova-
nou kvalitu vzduchu. Algoritmus je založen 
na místním středním stáří vzduchu, což 
je veličina, která dovoluje plnit hygienický 
požadavek na dostatečný přívod vnějšího 
vzduchu a udržet v celém obývaném pro-
storu přípustné hodnoty koncentrace CO2 
produkovaného přítomnými osobami.
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Vážení a milí čtenáři
Dlouhé zimní večery jsou 

jako stvořené pro vyprávění po-
hádek. Dovolte mi dvě o sítích.

Chytré distribuční sítě, 
smart grids, jedno ze zdůraz-
něných témat tohoto čísla, jsou 
příkladem systémů s distribu-

ovanou inteligencí: jednotlivé členy sítě mají 
vlastní inteligenci (schopnost vnímat, „přemýš-
let“ a konat) a pro dosažení společného cíle – 
spolehlivé, efektivní a kvalitní dodávky elektři-
ny – vzájemně komunikují. Komunikace je pro 
tyto sítě klíčová, a současně je to slabina kon-
ceptu. Je třeba vytvořit potřebnou komunikač-
ní infrastrukturu a je třeba zajistit ji proti zne-
užití. Například taková inteligentní klimatizační 
jednotka má jasný cíl – navodit ve své budově 
optimální tepelnou pohodu. Je-li součástí in-
teligentní sítě, dokáže např. po internetu po-
skytovat do systému informace o své aktuální 
i předpokládané spotřebě a současně přijímat 
pokyny k omezení činnosti v době nedostatku 
elektřiny v síti. Jenže také poskytne potenciál-
ním zlodějům informaci o tom, že uživatel bytu 
na delší dobu odjel. Možnost zneužití informa-
cí v sítích smart grids je jeden z problémů, kte-
ré je třeba ještě vyřešit, než je bude možné sku-
tečně uvést do praxe.

Druhá pohádka je o sítích sociálních. Ty prý 
jsou skvělým marketingovým nástrojem i pomůc-
kou pro automatizační inženýry při sdílení zna-
lostí a zkušeností. Na webové stránce časopisu 
Automa (www.automa.cz) je v současné době 
anketa, která se věnuje sociálním sítím a jejich 
využití v profesním životě. Velká většina odpo-
vědí (k dnešnímu dni 81 %) říká, že naši čtená-
ři sociální sítě v profesním životě vůbec nevyu-
žívají. Anketa na webových stránkách se neptá 
proč, ale většinou jsou uváděny tři důvody. Au-
tomatizační technici tvrdí, že na sledování soci-
álních sítí nemají čas. To je ovšem zástupný dů-
vod – času máme všichni stejně, jenže sociální 
sítě nemají u techniků jako zdroj informací pri-
oritu. Dále je uváděno, že užívání sociálních sítí 
je na firemních počítačích zakázáno nebo blo-
kováno. Zaměstnavatel může jako důvod uvá-
dět např. ochranu dat, ale ve skutečnosti to ob-
vykle znamená, že nepovažuje využívání sociál-
ních sítí za efektivní nástroj inženýrské práce. 
Poslední důvod je, že zaměstnavatel může účast 
v otevřených internetových diskusích považovat 
za porušení zásad ochrany duševního vlastnic-
tví nebo obchodního tajemství. Nutnost nechat 
si každý příspěvek do diskuse schválit komuni-
kačním oddělením firmy, to popularitu sociálních 
sítí jako nástroje pro sdílení znalostí a zkušenos-
tí příliš nepodporuje. 

Ovšem problémy jsou tu proto, abychom je 
překonávali. Jsem přesvědčen, že jak smart grids, 
tak sociálně-profesní sítě časem vystoupí z říše 
bájí a pohádek a stanou se součástí běžného ži-
vota. A časopis Automa zůstane vaším průvodcem 
po světě inženýrské praxe.

Petr Bartošík,
šéfredaktor
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