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První pracoviště svého druhu
v České republice
V České republice je Centrum kompetence s názvem Progresivní
detekční systémy ionizujícího záření prvním pracovištěm tohoto
zaměření. Jeho odpovědným řešitelem je prom. fyz. Václav
Vrba, CSc., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Pracovišť, která řeší problematiku satelitů a vesmírných sond v České
výzkumu a vývoje pokročilých techno- republice a jedním z předních českých
logií detekce ionizujícího záření jako MSP v oblasti inovačního výzkumu
integrovaný systém s využitím nejmo- a vývoje se zaměřením na letectví a kosdernějších postupů submikronové elek- monautiku (UAV řídicí systémy a paylotroniky, není ve světovém kontextu ady, palubní instrumenty pro vesmírné
mnoho a v České republice jde o první projekty, monitorování pomocí bezpipracoviště tohoto zaměření. Jedná se lotních letounů). ESC poskytuje inovao oblast, která se rozvíjí velmi rychle, a to tivní technologie a komplexní knowzejména v návaznosti na vývoj detekč- -how i v jiných oblastech činností (zakázních technologií ve velkých mezinárod- kový vývoj a výroba embedded systémů
ních výzkumných centrech (CERN, Fer- pro průmyslovou automatizaci, PLC
milab, SLAC, DESY, BNL, atp.). Vybudovat technologie, přenos dat a mikrovlnné
pracoviště tohoto typu v podmínkách vysokofrekvenční aplikace).
České republiky je tedy prvotním cílem
Společnost VF, a.s. Černá Hora je
předloženého projektu.
zaměřená na vývoj, výrobu a dodávky
Spolupráce ČVUT se subjekty prů- zařízení, technologických celků a služeb
myslové sféry, pěti významnými průmy- v oblasti ionizujícího záření. Mezi nejvýslovými partnery, kteří představují v ČR znamnější produkty společnosti patří
špičku daného odvětví s velmi dobrým zařízení a systémy pro měření ionizujíuplatněním na zahraničních trzích, cího záření, tzv. horké komory pro maninabízí maximální zhodnocení vkladů pulaci se zářiči, ozařovače s radionuklina obou stranách v podobě praktických dovými zdroji záření, zařízení pro kalibaplikací v širokém spektru oborů: v medi- raci měřidel ionizujícího záření a pocíně, v klinické diagnostice i terapii, dobně.
v oboru monitorování kvality a znečišSpolečnost Advanced Technology
tění životního prostředí, ale například Group s.r.o. (ATG) dodává na trh autoi při studiu struktury materiálů a mnoha matizované systémy nedestruktivního
dalších. Přínos ČVUT do celého projektu zkoušení materiálů (NDT) z vlastního
spočívá v týmu vysoce kvalifikovaných vývoje. Poskytuje odborné služby
výzkumných pracovníků se zkušenostmi v oboru NDT, svařování a inspekce kvaz práce na projektech v uvedených mezi- lity. Společnost působí v oborech jako je
národních centrech a v návaznosti letectví, metalurgie, automobilový průna odborné zázemí pro výzkum a vývoj mysl, energetika včetně jaderné, petromoderních detekčních technik.
chemie. Její dceřiná společnost LA ComSpolečnost UJP Praha, jako jeden posite s.r.o. je jednou z mála ryze českých
z komerčních partnerů konsorcia, pra- společností dodávající komponenty pro
cuje v oblasti vývoje, výroby a distribuce společnosti AIRBUS či EUROCOPTER.
onkologických ozařovačů prakticky
Společnost TESTIMA působí více než
po celém světě. V rámci světových dvacet let jako partner největších průhumanitárních programů OSN společ- myslových subjektů v České republice
nost dodává např. spolehlivá zařízení v oblasti nedestruktivního zkoušení
ve spolupráci s Mezinárodní agenturou výrobků. Poskytuje komplexní průmyspro atomovou energii ve Vídni.
lová řešení s využitím nejmodernějších
Společnost Evolving systems con- technologií.
sulting s.r.o. (ESC) je lídrem v oblasti letoPro současný vývoj v tomto oboru
vého softwaru pro přístroje na palubách je charakteristické využívání stále doko-

nalejší mikroelektroniky v instrumentaci
detekční aparatury, nových detekčních
materiálů stejně jako nejnovějších možností informačních technologií. Tyto
trendy reflektují i okruhy problémů
řešené v rámci Centra. K důležitým tématům, kterými se Centrum bude zabývat,
patří nové detekční techniky a materiály,
miniaturizace přístrojů, vysoká kvalita,
uživatelská jednoduchost, pro specifické
aplikace také radiační odolnost.
Očekávané výstupy představují více
než dvacet výsledků různých typů
(užitný vzor, software, funkční vzorek,
atp.), které jsou většinou směrovány
přímo na praktické aplikace, některé

budou opatřeny patentovou ochranou.
V Centru kompetence Progresivní
detekční systémy ionizujícího záření
bude pracovat přibližně čtyřicet stálých
pracovníků. Důležité pro budoucí rozvoj
Centra je vysoká míra zapojení mladých
pracovníků a doktorandů do projektu,
která je zárukou pro dlouhodobou a produktivní činnost Centra spojenou
s výchovou studentů a mladých odborníků s velmi dobrou perspektivou uplatnění v praxi. Výsledky činnosti Centra
umožní průmyslovým partnerům obstát
v ostré mezinárodní konkurenci a udržet,
upevnit i významně rozšiřovat současné
pozice na trhu. 

(ia)

Pixelový detektor
ATLAS - nejen nástroj
k fundamentálním
objevům,
ale také zdroj
inovací pro praktické
aplikace. Na vývoji
a výstavbě
tohoto zařízeni
se členové Centra
významně podíleli.
[ foto: s laskavým
souhlasem CERN ]
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