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Atomex Group je sdružení ino-
vativních českých výrobních, ob-
chodních a inženýrských firem se 
zkušenostmi v oblasti vývoje, výro-
by a dodávek zařízení pro energe-
tiku. Realizací společných projektů 
Atomex Group posiluje konku-
renceschopnost klastru jako celku 
i jednotlivých členů a úspěšně roz-
víjí spolupráci výrobních podniků 
s vědecko–výzkumnou základnou  
a terciární sférou. 

Cílem sdružení je vytvoření silné 
skupiny společností, které mají po-
tenciál získat na trhu významný podíl 
ve výrobě a kompletaci zařízeni pro 
energetické investiční celky.

K nastartování činnosti sdružení Ato-
mex Group slouží společný projekt 
Atomex4Energy, realizovaný v rámci 
programu OPPI Spolupráce-klastry II. 

Projekt je multioborový a skládá se ze 
7 dílčích projektů. Na podporu zvýšení 
kvality výroby je zaměřen dílčí projekt č. 
7 (DP7), s názvem Mobilní měřicí pra-
coviště. Nositelem a hlavním řešitelem 
tohoto dílčího projektu je člen klastru 
ATOMEX GROUP, akciová společnost 
DEL ze Žďáru nad Sázavou. 

Cílem DP7 - Mobilní měřicí praco-
viště je:

l vybudování pracoviště, které 
bude schopné na základě požadav-
ků členů sdružení nebo externích 
zadavatelů realizovat měřicí ope-
race a úkony na vysoké technické 
i odborné úrovni s nezbytnou prů-
kazností výsledků měření (kali-
brace přístrojů, periodické školení 
operátorů apod.), a to v prostorách 
zadavatele

l zvýšení spolehlivosti dodávaných 
zařízeni díky ověřeným rozměrům

l vyloučení či minimalizace vícená-
kladů spojených s přepravou rozměr-
ných výrobků na stacionární kontrolní 
pracoviště

Projekt vytvoření „mobilního mě-
řicího pracoviště“ je rozdělen do tří 
etap, v současné době byla úspěšně 
dokončena 1. etapa. Na základě vy-
pracovaného návrhu pracoviště byla 
vyhotovena zadávací dokumentace, 
proběhlo výběrové řízení na dodávku 
zařízení, ze kterého vzešel nákup po-
třebného měřicího a vyhodnocovacího 
HW a SW. Rovněž byla vytvořena me-
todika měření na typových výrobcích, 
konkrétně na svařovacích přípravcích 
firmy DEL a.s., kde bylo provedeno 
ověření jednotlivých metodik měření 
pro různé měřicí úlohy.

Ve druhé etapě, jejíž závěr je naplá-
nován na konec roku 2011, se předpo-
kládá nákup a zprovoznění vlastního 
měřicího systému pro menší výrobky 
- měřicího ramene RomerAbsolut Arm.

Celý projekt bude v červnu 2012 za-
končen 3. etapou, nákupem a zprovoz-
něním měřicího systému pro měření 
rozměrnějších výrobků - laserového 
trackeru LeicaAbsolutTracker.

Mobilní měřicí pracoviště je speci-
álně vybavené pro provádění 3D roz-
měrové kontroly produktů rozměrově 
odpovídajících produktům pro energe-
tiku, petrochemii, hutní průmysl a dal-
ších dílů s vysokými nároky na rozmě-
rovou přesnost. Vybavení pracoviště 
má mobilní charakter a díky tomu 
umožňuje provádění inspekcí (měření) 
přímo ve výrobních a montážních pro-

storách nejen u členů klastru Atomex 
Group, ale i ve všech společnostech, 
které potřebují na svých výrobcích či 
zařízeních přesně měřit rozměry, a ná-
kup podobného zařízení by pro ně byl, 
vzhledem k jeho pořizovacím nákla-
dům, neekonomický. 

Pro rozměrovou kontrolu menších 
výrobků bylo zvoleno mobilní měřicí 
rameno RomerAbsoluteArm RA7530 
o dosahu 3 m a s opakovatelnou přes-
ností ±33 μm.

Pro rozměrovou kontrolu rozměrněj-
ších dílců (sestav) je zvolen laserový 

trackerLeicaAbsoluteTracker AT401 
s měřicím dosahem do 320 m a absolut-
ní délkovou přesnost (MPE) ±10 μm. 

Pro speciální rozsáhlé měřicí aplika-
ce je možné s výhodou využívat vzá-
jemnou spolupráci obou systémů.

Oba uvedené měřicí systémy jsou při-
pojeny na měřicí notebook, na kterém 
probíhá vyhodnocení naměřených dat. 
Pomocí měřicího SW PolyworksIn-
spectorProbing je možné mj. provádět 
porovnání požadovaných a zjištěných 
souřadnic, porovnání naměřených vý-
sledků s datovým modelem produktu 

(výrobku), vytváření řezů, statistickou 
kontrolu procesu a virtuální montáž.

V souvislosti s prováděním měřicích 
služeb je prostřednictvím měřicích 
specialistů a konstruktérů poskyto-
váno i poradenství v oblasti návrhu 
vhodných měřicích metod a přípravků, 
zajištění výroby měřicích přípravků 
a tvorbě měřicích protokolů dle speci-
fických požadavků zadavatele. l
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Atomex Group se připravuje na energetický boom

Přesná 3D kontrola rozměrných výrobků

Projekt ATOMEX4ENERGY je spolufinancován Evropskou unií.

Iluzionisté 
v seriozní vědě?

Iluze mizení předmětů je prame-
nem seriózního výzkumu v Imperial 
College London. Ve zprávě uveřej-
něné v Journal of Optics vysvětluje  
Alberto Favaro, že na základě Obecné 
teorie relativity Alberta Einsteina  vy-
užili čtvrtého rozměru, časoprostoru, 
k vytvoření iluze mizení předmětů. 
Vyvinuli metamateriál, který  ovliv-
ňuje rychlost  šíření světelného nebo 
zvukového vlnění. 

Zhotovili jakousi „pláštěnku čtvrtého 
rozměru“, která efektu neviditelnosti do-
sahuje tím, že při dopadu světla na ma-
teriál pláštěnky se proud světla  rozdělí 
na  dvě různě rychlé části. Pozorovatel 
změnu rychlosti světla nemůže vnímat 
a jeví se mu jako souvislý proud, takže 
existenci pláštěnky a ukrytého  předmě-
tu nevnímá.

 Jako názornou analogii pro vysvětle-
ní tohoto jevu používá pan Favaro pře-
chod pro chodce na frekventované ulici 
s proudem aut, kde je  semafor nahrazen 
regulací rychlostí nepřetržitého proudu 
vozidel. Pro chodce se vytváří prostor 
tím, že  vozidla před přechodem zpoma-
lí a na přechodu  zrychlí tak, aby vznik-
la mezera,  kterou lze  projít. Jakmile  

chodci přejdou, auta za přechodem mír-
ně zpomalí a před přechodem zrychlí, 
takže se mezera uzavře. Pozorovateli se 
však jeví proud vozidel jako. nepřetržitý.    

Tento princip má mnoho možných 
aplikací, zejména ve zpracování signálů 
a výpočetní technice.  Tak například lze  
pomocí „pláštěnky“ virtuálně předávat 
prioritu zpracování mezi jednotlivými 
datovými kanály, aniž by ve skutečnosti 
došlo k přerušení výpočtu. Lze také vy-
tvořit iluzi, hodně používanou v seriálu 
Star-Trek, kde se osoby náhle zjevují 
nebo mizí pomocí speciálního transtpor-
téru. Teoreticky tedy mohou provádět 
během neexistence v obraze  něco, co 
přítomný pozorovatel nevidí. 

Jako ilustraci autoři článku popisují 
scénu, kde kamery nepřetržitě přenášejí 
obraz prázdné místnosti a stále zavřené-
ho trezoru, ačkoli do místnosti snímané 
videokamerami vstoupí kasař, otevře 
trezor, vyjme jeho obsah, zavře ho 
a odejde. I když to vypadá jako science-
fiction, poznatky z výzkumu metama-
teriálu v poslední dekádě naznačují, že 
nejde o čirou fantazii. Zatím se obecně 
věří, že kamery nelžou. My  už víme, že 
to nemusí být pravda, zdůrazňuje pro-
fesor McCall. Zkoušíme, jaká kouzla 
lze provádět se zkreslováním záznamu 
reality pomocí  „pláštěnky ze čtvrtého  
rozměru“.  l                                        /šu/

Nedávno uvedli v Evropské gra-
vitační observatoři v Pise (Itálie) 
do povozu Einsteinův teleskop. 
Konstrukce tohoto unikátního 
zařízení vznikla na základě studií 
více než 200 vědců z celého světa. 
Teleskop je detektor třetí generace 
pro základní výzkum gravitačních 
vln.

 Zástupce vědeckého koordinátora 
studií Harald Lück konstatoval, že 
společným úsilím byly vyvinuty ná-
stroje, které astronomům pomohou 
odhalit tajemná místa vzniku a vývo-
je vesmíru. Ve slavnostním projevu 
při zahájení provozu zdůraznil ředi-
tel gravitační observatoře Federico 
Ferrini, že v tomto oboru základního 
výzkumu mají evropští badatelé vy-
nikající výsledky mimo jiné také dík 
podpoře Evropské komise. Na vývoj 
a stavbu detektoru přispěla Evropská 
komise částkou 3 mil. eur.

Detekce gravitačních vln otevírá pro 
Einsteinovu všeobecnou teorii relati-
vity obrovské pole působnosti. Vědci 
mohou naslouchat vlnění času a pro-
storu, vyvolávanému srážkami černých 
děr, nejmohutnějšími událostmi vesmí-
ru. Hluboké tóny vesmíru umožní také 
badatelům proniknout až ke zrození 
vesmíru, neviditelnému na frekvencích 
viditelného světla. 

Einsteinův teleskop třetí generace je 
100krát citlivější než nejlepší současné 
detektory gravitačních vln. To zvětšuje 
milionkrát dostupnost poznatků z ves-
míru. Podle názoru Michele Puntura, 
vědeckého koordinátora vývoje Ein-
steinova teleskopu, tato úroveň citli-
vosti vyvolá vědeckou revoluci, proto-
že bude astrofyzikům k dispozici jako 
rutinní nástroj. Gravitační vlny nésou 
informace o nejrannějších okamžicích 
vesmíru, kdy byl tak hustý, že do vol-
ného prostoru nemohly uniknout ani 
fotony ani neutrina. Radiové spektrum 
kosmického mikrovlnného pozadí ves-
míru se začalo do prostoru uvolňovat, 
až když byl starý 300 000 roků. Gravi-
tační vlny se však vydaly na svou drá-
hu, když byl vesmír „stár“ 30 až 35 s. 

Na druhé straně gravitační vlny tvoří 
široké spektrum. Einsteinův teleskop 
může přímo vyhledávat kmitočty me-
zi 1 Hz až 10 kHz. Na nižších kmito-
čtech jsou rušivé signály astrofyzikál-
ních zdrojů nepřekonatelně silnější, 
a na vyšších frekvencích, kde musí po-
zemské detektory operovat, jsou před-
pokládané signály gravitačních vln pro 
selektivní detekci příliš slabé. Okno, 
umožňující nahlédnout a lépe porozu-
mět vzniku vesmíru, se nyní otevřelo 
mezi těmito krajnostmi. l

/šu/

Astronomové budou naslouchat vesmíru Britská vláda 
zateplí 14 milionů 
domů – vzkaz pro 
ministra Chalupu

Plán britské konzervativní vlá-
dy, která počátkem května 2011 
anoncovala, že chce do roku 2020 
zateplit 14 mil. bytů, může pod-
le Hnutí DUHA být vzorem pro 
ODS a ministra životního pro-
středí Tomáše Chalupu. 

Britský program, ve kterém do-
mácnosti dostanou podporu na za-
teplení budov, je podle londýnské 
vlády největším projektem k vy-
lepšování domů od druhé světové 
války. Rodiny dostanou pomoc 
do výše 10 000 liber (270 000 ko-
run). Ekologická organizace pro-
sazuje, aby také česká vláda vy-
tvořila ambiciózní Program ener-
getické nezávislosti, který naváže 
na Zelenou úsporám a pomůže 
domácnostem se zateplením téměř 
každého domu v republice. Rodi-
nám by tak srazila účty za teplo. 
Česká republika sníží svoji nech-
těnou závislost na povrchových 
uhelných dolech i na zemním plynu 
z Ruska. l

 /mt/


