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Zpracování revizní zprávy
O přesném způsobu zpracování revizní 

zprávy o stavu elektrozařízení se v odborné 
veřejnosti vedou stále dokola spory. Je jistě 
rozdíl mezi revizí provozu v masokombiná-
tu a revizí rodinného domku, ale v objektivně 
zpracované revizní zprávě by záchytné body 
typu úvod, naměřené hodnoty, zjištěné záva-

dy a závěr s doporučením, jakož i její osnova 
uvedeny být měly.

Zpráva o pravidelné revizi z roku 1966 (viz 
její fotokopie na obrázku) se těchto základních 
bodů příliš nedrží a při pohledu na ni je třeba 
uznat, že od té doby doznali naši revizní tech-
nici v jejím sestavování očividného pokroku.

pozn. redakce:
O tom, jak má vypadat revizní zpráva a jak 
se nedostat do problémů při jejím sepisová-
ní, viz seriál článků Ing. Miloslava Valeny, 
které vycházely od dubna 2007 do dubna 
2009 v časopise Elektro v rubrice celoživot-
ní vzdělávání.

(ve spolupráci s externím přispěvatelem připravila redakce Elektro)

  OSRAM a americký sen. Nový Ford 
Mustang, který představil výrobce na Auto 
Show v Los Angeles, se může pochlubit 
nejnovější osvětlovací technikou od spo-
lečnosti OSRAM. 
Toto americké spor-
tovní auto, kte-
ré se na trhu objeví 
v roce 2010, má in-
teriér osazený vari-
abilním diodovým 
osvětlením, kte-
ré zajišťuje systém TOPLED společnos-
ti OSRAM. Systém JOULE LED je po-
užit u zadních směrovek a umožňuje nejen 
účinné a bezpečné osvětlení vozu, ale také 
moderní vzhled. Pokrokové osvětlovací 
systémy společnosti OSRAM u Mustangu 
2010 zajišťují účinné a bezpečné osvětle-
ní a také vizuální efekty. Systém OSRAM 
TOPLED poskytuje řidiči několik mož-
ností podsvícení přístrojové desky i nápi-

su na prahu dveří. Barva diody se dá změ-
nit stisknutím tlačítka a s nimi i barvené la-
dění osvětlení interiéru. Systém OSRAM 
JOULE LED, ukrytý za trojdílným zadním 
světlometem mustangu, zajišťuje veškeré 
světelné funkce, tj. brzdová světla, směro-
vá a zadní koncová světla. Tento standardi-
zovaný systém, vyvinutý pro automobilový 
průmysl, využívá vysoce účinné diody, kte-
ré odebírají desetkrát méně elektrické ener-
gie než klasické žárovky. V praxi tak ten-
to způsob osvětlení ušetří několik litrů pa-
liva ročně. V oblasti bezpečnosti, zejména 
u brzdění, kdy rozhodují zlomky sekundy, 
je důležitý fakt, že diody mají kratší reakč-
ní dobu. Není pochyb, že diodové osvětle-
ní představuje budoucnost na poli osvětlení 
automobilů.

  Skenování obuvi. Každý, kdo někdy ces-
toval letadlem, ten problém jistě zná: jde 
o letištní bezpečnostní kontrolu podpatků 

bot, jejímž cílem je zjistit, zda v podpatku 
není ukryta výbušnina. Bezpečnostní perso-
nál letiště namátkově požádá cestujícího o 
vyzutí bot, které jsou pak podrobeny rent-

genové kontrole. Vědci z 
Fraunhoferova ústavu pro 
aplikovanou fyziku pev-
ných látek IAF ve Frei-
burgu pracují na metodě, 
která by měla tuto nepří-
jemnou a časově nepříz-
nivou bezpečnostní pro-
ceduru nahradit. Řešení 

spočívá ve využití elektromagnetických vln 
o frekvenci několika set gigahertzů. Tyto 
vlny prostupují materiálem, jako je např. 
kůže nebo plast, bez jakéhokoliv zdravot-
ního rizika pro člověka. Vědci nyní vyvíjejí 
integrovaný obvod pro vysílače a přijímače, 
které by s těmito extrémně vysokými frek-
vencemi mohly optimálně pracovat .
[Tiskové materiály Fraunhofer Institute.]
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