
TCC 2021 - Soutěž o nejlepší projekt

Soutěžní příspěvky

Hlasování pomocí lístků, uzávěrka 12:20

– Pořadí určeno počtem odevzdaných hlasů

– Každý účastník má 1 hlas, 

– Zakroužkujte 2 příspěvky, které se vám líbí

Stolek

1 Július Hodoň (LEONI)
Java metóda na rozšírenie nástrojov výberu v prostredí COMSOL Multiphysics®

2 Martin Vítek (ZČU)
Extrapolace dat ze satelitu VZLUSAT-1

3 Jakub Koláček (VUT):
Simulační výuková aplikace - Baterie z citronu

4 Ondřej Mikulenka, Ondřej Richter (VUT):
Solar Tracker



Java metóda na rozšírenie nástrojov výberu 
v prostredí COMSOL Multiphysics®

• Súčasné možnosti výberu     :

- Výber obsahuje všetky plochy nachádzajúce sa

v poli výberu, teda aj plochy, ktoré sú prekryté.

- Riešenie: doprogramovanie filtračnej metódy v jazyku Java

Metóda funguje na princípe extrakcie plôch zo selekcie      na základe 

zvoleného smeru normály plochy (+x,-x,+y,-y,+z,-z)

• Využitie:

- metóda vie ušetriť desiatky minút 

pri simuláciách, v ktorých sa aplikuje 

tepelný tok von z tvarovo členitej sústavy 
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Július Hodoň, julius.hodon@leoni.com
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Extrapolace dat ze satelitu VZLUSAT-1

• Spodní hranice rozsahu teploměrů je -50 °C, 

ale teplota satelitu klesá níže

• Bylo vyzkoušeno a porovnáno několik metod 

extrapolace saturovaných teplot

Martin Vítek, martinv@fel.zcu.cz
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Simulační výuková aplikace - Baterie z citronu

• Využití COMSOL Application Builder a COMSOL Server™

– Převedení jednoduchého elektrochemického modelu “ovocné baterie” na interaktivní 

webovou aplikaci umístěnou na COMSOL Server™

– Možnosti využití pro výuku elektrochemie v době covidu

• Praktická ukázka baterie z citronu

Jakub Koláček, jakub.kolacek1@vut.cz
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Solar Tracker
Letní škola

• Cílem byl design a realizace zařízení pro sledování 

zdroje světla, za účelem zvýšení účinnosti solárního 

panelu.

– "Solar Tracker" měl také sloužit jako výukový 

projekt pro skupinu středoškoláků se zájmem o 

mechatroniku.

• Tento projekt využívá:

– 3D design v programu Inventor/Fusion360,

– Programování v Matlab a Simulink prostředí,

• Zpracování a filtrování dat, řízení.

– Základní znalost elektrických obvodů.

• Arduino a pasivní součástky.

Ondřej Mikulenka, Ondřej Richter
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