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Technika je dobrý sluha, ale zlý pán...
Zapomněl jsem si doma mobil. Banální situace, která se může stát každému, mi otevřela
nové obzory. Přesněji řečeno přiměla mě k zamyšlení, jak moc jsme se na té věcičce stali
závislí. Znám samozřejmě spoustu lidí, pro které je mobil doslova a do písmene životní
nutností, a při jeho chvilkové nedostupnosti zažívají „absťák“ srovnatelný s utrpením
narkomanů, jimž je odepřena příslušná návyková látka. Domníval jsem se, že k nim
nepatřím, a tyto situace jsem obvykle neřešil. Či lépe řečeno, fungovaly určité zásady: zjistil
jsem svou bezmobilitu v „dojezdové vzdálenosti“ pár zastávek od domova? OK, asi se vyplatí
se pro něj vrátit. Jsem už půl hodiny na cestě, nebo v práci? „Drbu“ na to, však ono se to
neblázní, zásadní věci se mohou vyřešit e-mailem a užiji si aspoň jednou za čas klidný den.
Jenže postupně jsem zjistil, že iluze „klidného dne“ začíná brát poznenáhlu za své, každou
chvíli se přistihuji, že přemýšlím o tom, zda mi nevolal někdo s něčím důležitým, nebo se
naopak nemohu spojit s někým, koho jsem potřeboval zavolat, a číslo si pochopitelně
nepamatuji - je uloženo v zapomenutém mobilu. Bude asi potřeba inovovat pravidla, kdy
se ještě vyplatí pro zapomenutý ďábelský přístroj vrátit... Donedávna jsem si myslel, že se bez
utrženého sluchátka dokážu klidně obejít a poškleboval jsem se ostatním „závislákům“.
Jenže ouha – komplikace, kterou dokáže taková zdánlivá blbůstka způsobit a problémy
z toho vyplývající začínají, jak se zdá, převažovat nad vidinou zasloužené relaxace.
Málem jsem „vyměknul“ a vrátil se. Pro tentokrát jsem ještě odolal. Ale kdo ví, jak to
bude příště?
Jsou samozřejmě lidé a profese, kteří se bez komunikace neobejdou, a s telefonem i spí
a chodí na záchod. Burzovní makléři, lékaři ve službě, záchranáři, prostě všichni kterým jde
při jejich práci i o minuty a sekundy. Moderní technika jim k tomu dala v podobě stále
chytřejších a dokonalejších mobilních přístrojů skvělé nástroje. A pak jsou to další, kteří by
se bez instatního spojení klidně obešli, ale nechávají se těmito hi-tech výdobytky okouzlit
a zotročit dobrovolně. Každý jste už asi na někoho takového narazil – typickým znakem je
obvykle pohled upřeně soustředěný na displej, prsty bubnující do klávesnice stacatto SMS
či mailu, nepřítomný úsměv vyvolaný fascinací z videoklipu sledovaného na YouTube.
Žijeme ve světě mobilů a internetu, a s tím už nic nenaděláme. Ovšem podstatné je,
zda jej budeme využívat a zapojíme do svých služeb, nebo po vzoru kultovního
Matrixu ovládne on nás. A občas mám dojem, že varianta B už je tady, jenomže jsme
si toho v zápalu fascinace možnostmi nových technologií jaksi nestačili všimnout.
Poslední novinky z této oblasti se každoročně představují právě počátkem roku – po spotřebitelském veletrhu CES v Las Vegas nastupují profesionální přehlídky v Barceloně, kde
se na přehlídce Mobile World Congres předvádějí mobily a vše co s nimi souvisí, což se
o měsíc později ještě zopakuje navíc s počítači a vším co s nimi souvisí na CeBITu
v německém Hannoveru. O obou těchto událostech se samozřejmě dočtete i v tomto
vydání TechMagazínu, a ještě o řadě dalších věcí. Některé z nich se vracejí k historickým
kořenům techniky, která dnes řídí náš svět. A není na škodu si připomenout, že od věcí,
které nám dnes připadají jako samozřejmost, například lety do vesmíru, dělí lidstvo v čase
jen pouhých pár desítek let. Zvykli jsme si rychle na záležitosti, které by ještě našim
rodičům či babičkám a dědům, lidem, kteří jsou součástí ještě našich nedlouhých životů,
přišly jako sci-fi. Nejde však ani tak o zvyk, jako skutečnost, že bez nich už si neumíme
život ani představit (jenže co když budeme jednou prostě muset?), a s jejich přičiněním se
začaly stírat hranice mezi pracovním a soukromým životem, mezi skutečným a fiktivním,
tzv. virtuálním světem. Jenže paradoxně právě slovo virtuální původně označuje něco
skutečného, takže jsme si dobrovolně vybrali jako „pravou skutečnost“ něco, co bylo
uměle vytvořeno a povýšili to na ústřední modlu. Obejít se bez toho už dnes neumíme.
Ale dokážeme se ještě vůbec vrátit k nějakému jinému řešení či způsobu života, pro
případ, že by tento náš svět zkolaboval? A tomu, že nejde o možnost čistě hypotetickou
nasvědčují i stinné stránky moderních technologií, například nový počitačový červ
Stuxnet, který si už bere cíleně na mušku průmyslovou infrastrukturu – čili: jde do tuhého!
Poradím vám, jak zjistíte svou schopnost adaptovat se na takové podmínky: Zkuste si
na jeden den vypnout mobil...

Josef Vališka, šéfredaktor
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Začátkem letošního roku oznámil Rupert Stadler, předseda představenstva
Audi na veletrhu spotřební elektroniky
v Las Vegas využití mobilních datových
sítí čtvrté generace LTE pro automobilové aplikace. O pouhé tři měsíce později představila značka Audi společně
se svým vývojovým partnerem AlcatelLucent plně funkční zkušební automobil - model A8 s širokopásmovým
připojením k internetu přes vysokorychlostní síť čtvrté generace LTE.
Audi A8 L „Connect“ je vybaven technikou pro využívání perspektivní technologie mobilních datových sítí, která
je považována za nástupce aktuálních
sítí 3G pro přenos dat, mezi něž patří
také standard UMTS. LTE přenáší data
rychleji než sítě podle standardu 3G
a moderní připojení DSL nabízí mimořádně vysoké přenosové rychlosti, které

dosahují až 100 Mbit/s. Pro porovnání:
rychlé připojení 3G dosahuje maximální
rychlosti cca 14,4 Mbit/s, připojení DSL
až 16 Mbit/s.
Vysokorychlostní datové sítě LTE tak
umožňují výměnu velkého množství
dat a díky krátké době přenosu i výrazně
rychlejší přístup k obsahu internetových
stránek a různých služeb, jako je Google
Earth nebo Google Street View, apod.
S připojením LTE získá posádka vozu
přístup dokonce i k videím ve vysokém
rozlišení. Kromě toho lze k internetu
připojit přes integrovaný hotspot WLAN
modelu až 8 mobilních zařízení. Q

CITROËN PARTNEREM SOUTĚŽE
LONDÝNSKÉ UNIVERZITY
Designérské týmy Citroënu nabídly
studentům druhého ročníku londýnské prestižní Royal College of Art, aby
se zúčastnili designérské soutěže a pokusili se vymyslet kompaktní elektrovozidlo budoucnosti.
Studenti tuto designérskou soutěž
obeslali mnoha kreativními a realistickými projekty. Cílem soutěže bylo
zaměřit se nejen na nové koncepty,
ale také na nové designové linie elektromobilů budoucnosti. Účastníci
projektu byli pozvání do Design centra a muzea Conservatoire Citroën,
kde se seznámili s pojmem Kreativní
technologie značky.
Hlavní cenu nakonec vyhrál finský
student Heikki Juvonen se svým kon-

ceptem nazvaným E-3POD Antistatic.
Získal 6měsíční pracovní smlouvu v Design centru Citroënu. Jeho odvážný
koncept zaujal porotu, v níž zasedal
šéfdesignér společnosti Citroën Thierry Metroz společně s členy svých
týmů a zástupci francouzské společnosti EXA, která se specializuje na
vyvíjení softwarů pro letecké simulátory. Nový koncept se řadí mezi kolo
a automobil a razí městským elektromobilům novou neprobádanou cestu.
Tento typ energie je bezpochyby jedním z řešení budoucnosti.
Royal College of Art je jedinou uměleckou školou, která nabízí magisterské
studium v oboru automobilového
designu. Q

z domova a ze světa
ČESKO ČEKÁ VELKÁ MODERNIZACE BUDOV
Neziskové asociace Česká rada pro
šetrné budovy a Centrum pasivního
domu, které sdružují více než 100
předních firem z oblasti stavebnictví,
technologií a finančních služeb,
oznámily na počátku letošního roku
založení nové iniciativy Šance pro
budovy, která si klade za cíl vytvořit
hnutí, které bude řešit neutěšenou
situaci českých budov.
Upozorňují, že v českých budovách
dochází ke zbytečnému plýtvání energií, přestože jsou dostupné prověřené
a hlavně nákladově efektivní metody,
kterými lze energetickou náročnost
budov snížit více než o 50 %. Přechod
k vyšším energetickým standardům
by ČR dokázala podle představitelů
zmíněných asociací přinést stamiliardové částky.

Jak pro iniciativu spočítal ekonom
ing. Miroslav Zámečník, člen Národní
ekonomické rady vlády (NERV), při
konzervativních předpokladech
růstu cen energií 3 % ročně
a diskontní sazbě 5 % by vyšší energetické standardy představovaly pro
českou společnost v průběhu 25 let
přínos více než 223 mld. Kč. V případě
vyššího růstu cen energií se tento
přínos exponenciálně zvyšuje.
Iniciativa Šance pro budovy vyzývá
firmy, asociace i veřejnou správu, aby
jí v této aktivitě podpořily s tím, že
společný postup a dobrá příprava je
nutným předpokladem úspěchu,
energetických úspor a obecně kvalitnějších budov. Její doporučení
vychází z požadavků
schválené evropské

Směrnice o energetické náročnosti
budov (2010/31/EU) a navrhuje
přibližovat se úsporám v několika
postupných krocích.
Iniciativa navrhuje zavedení nízkoenergetického standardu jako
požadovaného v co nejbližším
možném termínu – nejlépe již do
roku 2013. Následně by od roku
2015 měl být zaveden pasivní energetický standard. Dosažení jak
nízkoenergetického, tak pasivního
standardu je již dnes možné a prakticky užívané.
Poslední navrhovaný krok, vedoucí
k téměř nulovému standardu, tzn.
zavedení požadavků na obnovitelné
zdroje, už bude oproti dnešku větší
změna, na kterou se bude potřeba
pečlivě připravit a proto tento krok
navrhuje iniciativa provést v souladu
se směrnicí v roce 2020. Q

PERSONÁLNÍ
ZMĚNY
VE FIRMÁCH
Změna v GFI
Software
Společnost GFI
Software jmenovala Patricii Hume
senior viceprezidentkou pro globální prodej. Ve své pozici bude
mít na starost rozvoj obchodních
partnerských programů po celém světě. Před nástupem do GFI
zastávala Patricia Hume významné pozice ve firmě SAP,
nejprve jako globální senior viceprezidentka pro oblast prodejního kanálu pro malé a středně
velké zákazníky a poté jako senior
viceprezidentka pro celý nepřímý
prodej.
Nový ředitel ve skupině GTS
Central Europe
Na pozici nového generálního
ředitele skupiny GTS Central Europe byl s platností od 1. března
2011 jmenován David Šita. Do té
doby je řízením společnosti pověřený Miloš Mastník, viceprezident a ředitel marketingu skupiny GTS.

CITY ELEFANT ZÍSKAL ŠIROKÝ ROZCHOD
na konci minulého roku. Dceřiná
firma Škody Transportation se do
soutěže přihlásila s nejnovější generací jednotek City Elefant a nabídkovou cenou takřka 40 mil. eur.
Jednotky pro ukrajinské železnice
jsou obdobné soupravám známým
i z našich kolejí. Půjde o 6vozové
patrové soupravy se dvěma hnacími vozidly v čelech s podvozky
uzpůsobenými pro širokorozchodné koleje. Z důvodu různých
trakčních napětí půjde o dvousystémové soupravy, schopné jezdit
na napětích 25 a 3 kV, vybavené
navíc zabezpečovacím zařízením

Market
Manager divize
Iveco Trucks
Od 1. března nastoupil do funkce
Market Managera pro Českou
a Slovenskou republiku divize
Iveco Trucks Sergio Biancheri,
který nahradil odcházejícího Marcela Šuleka. Sergio Biancheri je
absolventem Janovské univerzity,
oboru inženýrství. Ve skupině Fiat
pracuje 10 let.

V

Škoda Vagonka podepsala významný
kontrakt na dodání nejnovější generace souprav City Elefant na Ukrajinu.
Podpisem kontraktu za bezmála
40 mil. eur se Škoda vrací po letech
na tradiční trh. Ukrajinské dráhy si
objednaly vícekapacitní 6vozovou
variantu. Ta bude schopna jezdit ve
dvou napájecích systémech a bude
navíc širokorozchodná. Soupravy budou jezdit zpočátku na trase Charkov–Kyjev a později také Charkov–
Doněck.
Tendr vypsaný na Ukrajině na dodání dvou elektrických patrových
jednotek vyhrála Škoda Vagonka

a radiostanicemi pro Ukrajinu. Se
svou železniční sítí se stává pro
Škodu velmi významným partnerem a je pravděpodobné, že bude
mít zájem i o další soupravy.
Díky 6vozovému uspořádání má ukrajinská verze oproti třívozovým jednotkám, které jezdí v Česku a na
Slovensku, více než dvojnásobnou
kapacitu. Krajní vozy jsou trakční, prostřední čtyři pak nabízejí více míst
a moderní prostor pro cestující. Vlak
dosahuje maximální rychlosti
160 km.h-1.
Trakce a trakční podvozky bude dodávat plzeňská Škoda, kompletní
výroba, montáž a oživení bude probíhat v Ostravě. Q

Jmenování
obchodního
ředitele Infinity
Japonská značka
luxusních vozů Infinity jmenovala nového obchodního ředitele pro Evropu. Stal se
jím Guillaume Pelletreau, který
nahradil ve funkci Philippa Saillarda. 40letý Guillaume Pelletreau
vystudoval francouzskou vysokou
obchodní školu, má bohaté zkušenosti s evropským trhem, které
získal během svého působení ve
skupině Nissan.
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z domova a ze světa
Nový GŘ
u Mercedesu
Od února 2011 je
novým generálním
ředitelem společnosti Mercedes-Benz Česká republika pan Florian Müller. Ve funkci
střídá Tilla Oberwördera, který stál
v čele firmy od roku 2007. Jedním
z důležitých cílů nového generálního ředitele je podpora vnímání
značky Mercedes-Benz jako významného investora, výrobce, odběratele
i zaměstnavatele na českém trhu.
Bývalý ministr
v O2
V dozorčí radě Telefóniky O2 zasedne
bývalý ministr Vladimír Dlouhý, aby vystřídal Jaimeho
Smithe, který počátkem února rezignoval. Dlouhý v současnosti působí
jako mezinárodní poradce investiční
banky Goldman Sachs, poradce strojírenské firmy ABB ve Švýcarsku a ABB
v České republice. Dozorčí rada, která
Dlouhého kooptovala 18. února,
zároveň znovu zvolila do představenstva firmy ředitele podpůrných
jednotek společnosti Martina Beka
a ředitele pro právní a regulatorní
záležitosti Jakuba Chytila.
Změna v rámci
BMW Group
Od dubna dochází
k personálním změnám v rámci BMW
Group Česká republika. Dr. Josef
Reiter (43), dosavadní generální
ředitel BMW Group Slovensko, převezme zodpovědnost za BMW
Group Česká republika. Jeho předchůdce, Martin Saitz (45), přijal
novou výzvu v rámci BMW Group.
Jmenování výkonného
ředitele u ČSOB
Leasing
Na pozici člena představenstva a výkonného ředitele pro finanční řízení společnosti ČSOB
Leasing nastoupil od 1. března Rudolf
Kypta (36). V rámci své funkce bude
zodpovídat za řízení finančních aktivit
společnosti. Rudolf Kypta vystudoval
Vysokou školu ekonomickou v Praze
a jeho předchozí působiště bylo ve
společnosti ING, kde zastával pozici
v oddělení Finance v regionu střední
Evropy a jako člen Výkonné rady ING
v České a Slovenské republice. Q
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V LITVÍNOVĚ VZNIKNE NOVÉ VÝZKUMNÉ
CENTRUM
Unikátní výzkumné centrum vybuduje
Výzkumný ústav anorganické chemie
(VÚAnCh), který se v současné době
zabývá výzkumem v oblasti obnovitelných zdrojů surovin, např. projektem na výrobu vodíku z odpadů, které
vznikají při produkci řepkového oleje.
Centrum vznikne rekonstrukcí starého
objektu, který VÚAnCh na počátku letošního roku koupil od společnosti

Unipetrol RPA. Celkové náklady projektu
jsou 782 mil. Kč, přičemž investiční část
(asi 466 milionů) je financována z prostředků EU prostřednictvím operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace.
„Výzkumné centrum se zaměří se na
experimentální činnosti pro rafinérie,
petrochemické provozy a využívání
obnovitelných zdrojů surovin“, uvedl
ředitel VÚAnCh Milan Petrák k projektu,

AKTUALIZACE ELEKTRONICKÉ SMS JÍZDENKY

OSTRAVA BUDE MÍT ŠPIČKOVÉ
EKOLOGICKÉ CENTRUM VÝZKUMU
Během letošního roku a dvou následujících let vznikne v Ostravě moderní
specializované výzkumné pracoviště,
první svého druhu v ČR. Vysoká škola
báňská – Technická univerzita (VŠBTU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum, které se bude
zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu
použitých technologií na prostředí.
V areálech VŠB-TU a OU vyroste výzkumný pavilon a další pracoviště pro
přibližně 50 specialistů, s nimiž IET

počítá pro provozu nového výzkumného centra. Do činnosti IET budou
přímo zapojeni studenti VŠB-TU a Ostravské univerzity, která je partnerem
projektu. Studenti se tak budou podílet na řešení konkrétních projektů
a problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu. Významnou součástí
činnosti IET bude výchova nových
vědeckých pracovníků v rámci studia
v souvisejících doktorských studijních
oborech.
Na celkové náklady ve výši 270 mil. Kč
přispěje částkou takřka 230 mil. Kč

INOVACE TANKOVACÍCH KARET SHELL
Společnosti Logica a FleetCor Technologies uzavřely partnerství na poskytování řízené služby pro zpracování tankovacích karet společnosti Shell.
Kontrakt v hodnotě 300 milionů euro
uzavřený na 10 let zahrnuje podporu

programu tankovacích karet na platby
za pohonné hmoty a další silniční služby
pro firemní zákazníky v Evropě a Asii.
Společný projekt proběhne ve 35 evropských a asijských zemích včetně ČR.
Logica zajistí technologickou platformu

jehož význam spočívá podle něj v úzkém propojení vysokoškolského vzdělávání, akademického výzkumu a podnikatelské praxe. A to v jedinečných
podmínkách, které se velice blíží reálnému chemickému provozu. Část nového střediska bude sloužit studentům
pobočky Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Mostě – Velebudicích.„Takové poloprovozní výzkumné
centrum nikde jinde v střední Evropě
není“, uvedl Milan Pospíšil, prorektor
VŠCHT pro vědu a výzkum. Q

Česká aplikace SMS jízdenka pro
telefony Nokia přichází s aktualizací a funguje nyní ve všech českých městech, jejichž dopravní
podniky mají systém elektronické
jízdenky zavedeny, což jsou Praha,
Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad
Labem a Čes ké Budějovice. Uživatel si tak nemusí pamatovat složitá
čísla a zkratky pro zaslání SMS jízdenek, nová aplikace SMS jízden ka II umožňuje snadné zaslání
elektronické jízdenky na mobil na
pouhá dvě kliknutí a navíc obsahuje i rychlé odkazy na konkrétní
jízdní řády dopravních podniků
v daných městech. Aktualizovanou
aplikaci SMS jízdenka II je možné
zdarma stáhnout v Ovi Obchodě
(http://store.ovi.com). Q

Evropská unie prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace. Dalších 40 mil. Kč získá univerzita ze státního rozpočtu ČR.
Výstavba a vybavování nového centra
potrvá až do roku 2013, zahájení provozu je plánováno na začátek roku
2014. Nové výzkumné centrum bude
jedním z nejmodernějších pracovišť
v Ostravě. „Ostravsko je oblast, která
trpí dlouhodobě nepříznivými podmínkami v oblasti životního prostředí.
Naše centrum může svými výsledky
nastínit možnosti, jak udělat život lidem v našem regionu příjemnější,“
přiblížil vizi IET ředitel projektu Prof.
Ing. Karel Obroučka, CSc. Q

a bude provozovat stávající systém
Shellu, který pak nahradí novým systémem vyvinutým na bázi GFN. Pilotní
fáze projektu bude probíhat do dubna
2012 a plně funkční systém bude k dispozici do konce roku 2013. Poté budou
Logica a FleetCor provozovat systém
jako řízenou službu společnosti Shell. Q

z domova a ze světa
PROJEKT INTELIGENTNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Společnost Toyota Motor Corporation
s partnery Japan Wind Development,
Panasonic Electric Works a Hitachi
zahájila výstavbu demonstračního
projektu inteligentní elektrické sítě.
Projekt v Rokkasho Village v japonské prefektuře Aomori má sloužit
k testování efektivity technologií
výroby energie bez emisí CO2. Používány jsou výhradně obnovitelné
zdroje energie, mj. i první větrné
a fotovoltaické zařízení na světě,
které svou vyrobenou elektřinu

ukládá ve speciálních velkých akumulátorech.
K vybudování inteligentní elektrické
sítě patří přizpůsobení na elektrickou
infrastrukturu zmíněného regionu a zřízení zařízení na výrobu obnovitelných
energií, elektrická vozidla, hybridní
vozy Plug-in, akumulační baterie pro
použití v domech, EcoCute (systém
elektrického vodního topení) a topné
zásobní jednotky. Testováno je též
8 km dlouhé vedení ve volném prostředí, které vedle běžného elektric-

SOUTĚŽ IBM STUDENT RESEARCH
PROJECTS ZNÁ VÍTĚZE
IBM a ČVUT oznámily výsledky 11.
ročníku soutěže „IBM Student Research Projects“ zaměřené na podporu výzkumné práce studentů.
Hlavním cílem programu je naučit
studenty řešit komplexní vědecké
úlohy, prakticky je realizovat a projektové výsledky také přesvědčivě prezentovat. Do soutěže se přihlásilo 11
projektů. Od roku 2005, kdy IBM začala na výzkumných projektech s ČVUT
spolupracovat, se do programu zapojilo již více než 450 studentů.
Letošní vyhlášení vítězů uspořádaly

IBM a Fakulta elektrotechnická ČVUT
v rámci jubilejních oslav založení
obou organizací: 100 let ČVUT a v případě IBM 60. výročí. Unikátní projekt
propojuje výzkum IBM se studentským prostředím. V soutěži, jejíž účastníci měli za úkol navrhnout aplikace
pro „inteligentní kiosek“, uživatelská
rozhraní pro sociální sítě nebo rozhraní pro městské plánování, zvítězil
Jakub Hušek, student posledního
ročníku Fakulty elektrotechnické,
který vytvořil displej s vícedotykovým
ovládáním a snímáním obrazu. Cílem

kého vedení spojuje i trasy optických
vláken pro rychlý přenos dat.
V Rokkasho Village, kde panují vynikající podmínky pro použití větrné energie a nachází se nejvyšší kapacita větrných elektráren v Japonsku, vybudovala
Toyota společně s partnery elektrickou
síť, izolovanou od hlavní sítě. Projekt
běží od září 2010 předběžně do července 2012 a má být přínosem k plynulé komercializaci systému v Japonsku a na zámořských trzích. Toyota
bude v rámci projektu testovat systém
Toyota Smart Center k řízení inteligentních domů. Systém reguluje akumulaci

elektrické energie v akumulátorech
a elektrické vodní topení EcoCute s přihlédnutím ke spotřebním vzorkům
a stavům nabití. Navíc je testováno řízení procesů nabíjení elektrických
a hybridních vozidel Plug-in a jejich
napojení do inteligentní elektrické sítě,
stejně jako spotřeba a ukládání energie.
Další složkou projektu je systém Toyota
Smart Vision, nástroj pro obce ke sledování stavů elektřiny, monitorů pro
systém energetického managementu
inteligentních domů a nových nástrojů
k zobrazování managementu pohonu
vozidel. Q

této práce bylo navrhnout a vyrobit
stůl s integrovanou počítačovou projekční plochou, schopnou adekvátně
reagovat na doteky uživatelů, která
navíc umožňuje i fotografování objektů položených na dotykové ploše.
Druhé místo obsadil Jiří Hlinka s prací
Rozhraní aplikace pro plánování
měst (parkovací místa). Jde o návrh
a testování uživatelského rozhraní
aplikace pro mobilní telefony, která
uživateli poskytne informace o volných parkovacích místech ve městě.
Třetím z vítězů byl Jan Trska s prací
Aplikační úlohy pro akcelerátor Javy
na procesoru Cell. Student navrhl,
naprogramoval a otestoval sadu vý-

konnostních testů akcelerátoru Javy
pro platformu vícejádrového procesoru IBM Cell, která zahrnuje řešení
úloh z oblasti optimalizace, jako např.
tzv. problém obchodního cestujícího.
Zvláštní ceny poroty získali Petr
Švestka za projekt Využití interface
agentů a Petr Stolař, který soutěžil
s projektem Služba dobré ráno pro
dotykový kiosek s „mluvící hlavou“,
udělena byla i zvláštní cena za inovaci,
kterou získal Adam Prchlík za Rozhraní
aplikace pro plánování měst (internetová síť). Přehled projektů všech
ročníků, včetně výsledků a názorných
videí, je dostupný na stránkách http://
ibm-cvut.felk.cvut.cz/index.html. Q

TÉMA PRO MLADÉ DESIGNÉRY  TAXI PRO PRAHU
Společnost Dassault Systèmes a časopis AutoDesign&Styling vyhlásily
mezinárodní soutěž pro mladé designéry, jejímž zadáním je navrhnout vůz
taxislužby pro českou metropoli.
Soutěž je určená pro profesionální
i amatérské designéry do 35 let. Návrhy mají nastínit vizi ekologického
dopravního prostředku blízké budoucnosti. Design by měl ideálně
odrážet a dokreslovat charakter Prahy,

ale samozřejmě také splňovat zvláštní
požadavky kladené na vozy taxislužby.
Vítězný návrh by tak měl představit
vizi, v rámci níž by se tyto vozy staly
dalším z výrazných symbolů Prahy.
„Soutěží chceme podpořit mladé
designéry, chtěli bychom jejím prostřednictvím na nové talenty upozornit a umožnit jim získat zkušenosti
i cenné kontakty. Budeme rádi, pokud
soutěž podnítí kreativitu mladé de-

signérské generace,“ uvedl Miloš Korvas, manažer pro klíčové zákazníky
společnosti Dassault Systèmes.
Kompletní propozice soutěže Dassault
Systèmes Design Challenge jsou na internetových stránkách www.auto-design.cz, kde se mohou zájemci o účast
v soutěži zaregistrovat a poté také přihlásit svůj projekt. Uzávěrka pro příjem
je 31. srpna 2011. Projekty následně
posoudí odborná porota a vítězové

ČEZ POSUNUL TERMÍN DOKONČENÍ TEMELÍNA
Internetové servery Ekonom.cz a Lidovky.cz přinesly informaci o posunech v harmonogramu výběrového
řízení na dokončení dostavby jaderné
elektrárny Temelín. Podle dokumentace k výběrovému řízení se může
posunout o 5 let na rok 2025, nicméně ČEZ uvádí, že jde spíše o administrativní opatření, a firma čeká, že
projekt bude hotový dříve.
Podle původních předpokladů měla

být dostavba Temelína hotova v roce
2020, ale nově upravené zadání dokumentace stanoví délku stavby na
12 let. Pokud ČEZ vybere vítěze tendru v roce 2013, jak dosud předpokládá, znamená to dokončení elektrárny v roce 2025.
Letos plánuje ČEZ předat zájemcům
o dostavbu elektrárny zadávací dokumentaci, aby příští rok mohli předložit své nabídky a následující rok

mohl být vybrán vítěz tendru. Původně plánoval ČEZ vybrat vítěze
tendru již v příštím roce, ovšem termín tendru byl podle mluvčího posunut, protože firma chce získat kvalitní nabídku a mít co nejlepší
přípravu, pro následnou hladkou realizaci. Společnost ČEZ také změnila
minimální dobu, kdy je uchazeč vázán
podmínkami v nabídce, z 12 na
24 měsíců, aby měla celé období pro-

budou oficiálně vyhlášeni v říjnu. Na vítěze čeká 1000 eur, autor druhého nejlepšího projektu získá 500 eur a za třetí
místo je vypsána odměna 300 eur. Q

jednávání nabídek (tj. lhůtu, kdy je
uchazeč nabídkou vázán), pokrytou
příslušným zajištěním, což je však prý
pouze technické opatření.
Do tendru na dostavbu Temelína se
přihlásily americká firma Westinghouse, francouzská Areva a českoruské konsorcium Škoda JS,
Atomstrojexport a Gidropress. Objem
kontraktu, zahrnujícího kromě dvou
nových reaktorů i opci tří dalších stejného typu, je odhadován v řádu stovek miliard korun. Q
3/2011
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VELETRHY
SE ZOTAVUJÍ Z KRIZE
UŽ ZA NECELÝ MĚSÍC SE V HANNOVERU OTEVŘOU BRÁNY
HLAVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VELETRŽNÍHO KOMPLEXU –
HANNOVER MESSE 2011. O SOUČASNÉ SITUACI VE VELETRZÍCH
A TRENDECH, KTERÉ SE VE VYSTAVOVATELSKÉ BRANŽI PROJEVUJÍ,
JSME HOVOŘILI PŘI NÁVŠTĚVĚ REPREZENTANTA DEUTSCHE MESSE
AG HANNOVER MANFREDA KUTZINSKÉHO V PRAZE, KTERÝ PŘIJEL
PŘEDSTAVIT NOVINKY LETOŠNÍHO ROČNÍKU.

Dipl. Kaufmann
Manfred Kutzinski (1964) působí
od ledna 2011 jako
vedoucí oddělení
zodpovědného za
veletrh CeMAT
v Hannoveru a v dalších zemích světa.
V předchozím období působil jako vedoucí prodejního oddělení
Deutsche Messe AG Hannover (1998–2011)
a jako projektový referent v Deutsche Messe AG
Hannover (1990–1998). Je ženatý, má dvě děti.

Jarní průmyslové veletrhy v Hannoveru se
vypracovaly v největší akci svého druhu na
světě, i ony však v poslední době musely čelit
vlivu globální ekonomické krize, která tvrdě
zasáhla průmyslové firmy – tedy i vystavovatele. Jak se s tím Hannover Messe vypořádaly?
8
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Krize se samozřejmě našich veletrhů také dotkla,
projevilo se to tím, že jsme neměli v posledních
letech takovou míru růstu, jako v letech předtím.
Abychom zaručili úspěch pro ty, kteří se navzdory hospodářské krizi přeci jenom přihlásili,
investovali jsme daleko více do reklamy pro návštěvníky. Celkově ale musím říci, že jsme se
s tím jako Hannover Messe vypořádali vcelku
velice dobře, protože podniky se soustředily
zejména na hlavní klíčové veletrhy. Většina běžných vystavovatelů přijela jako vždy, krize se
dotkla redukce marketingových aktivit a doprovodných akcí, ale byly i výjimky, někteří nepřijeli.
V loňském roce navíc v době veletrhu vybuchl
vulkán, spousta lidí nemohlo přijet. Doufejme,
že následující rok bude šťastnější. Podniky využily dobu krize k provedení výzkumu na vlastní
půdě, inovacím, což by mělo přilákat další návštěvníky, proto také soustřeďujeme reklamu na
tento trend.
Udělali jsme také hodně pro to, abychom do
veletrhů zapojili nová témata a završili Hannover
Messe jako celek. Přestože jsme poslední dva

roky zvládli docela dobře, těšíme se ale, že rok
2011 přinese nové impulsy.
V internetové éře řada firem, včetně průmyslových podniků, sází na nová média jako je
internet a virtuální prezentace místo tradiční
účasti na výstavách a veletrzích. Dotklo se to
i Hannoverských veletrhů? A jak organizátoři
reagují na tento trend?
Digitalizování, co největší části aktivit a produktů
na úkor tradiční propagace na výstavách, je dalším výrazným trendem. My se však snažíme trendům vycházet vstříc a veletrh dynamicky modifikovat. Je pravda, že od té doby, co internet
existuje, což je asi tak 10 let, diskutujeme o tom,
jaké nástroje jsou nejvýhodnější pro vystavovatele
zejména z oblasti elektrotechniky a strojírenství.
Díky internetu v Evropě nevznikly žádné nové
veletrhy, fungují pouze ty tradiční, růst nevykazuje
žádná velká čísla, ale po pravdě řečeno, zatím ne
vše lze vystavovat na internetu. Obory jako strojírenství a elektronika přicházejí s výrobky, které
vyžadují velmi podrobné a přesné vysvětlení – to
přes internet nelze – takže pro ně zůstávají výstavy
a veletrhy nadále tím nejdůležitějším nástrojem.
Situace se ale výrazně změnila v tom, že návštěvníci
přicházejí na veletrhy už vybaveni velkým množstvím informací, takže na místě jde skutečně o detailní otázky, výměna informací je pak velmi konkrétní. V posledních letech tak návštěvníci setrvávají
na veletrhu kratší dobu, protože jsou velmi dobře
připraveni, ví, na co se chtějí zeptat a tím mohou
zkrátit dobu pobytu. I když z dalších důvodů bychom byli radši, kdyby tam bloudili déle…

rozhovor
Internet sice umožňuje, aby se malá firma pracující v garáži i velká firma prezentovala stejně kvalitně, ale důležitý je stále – a možná čím dál více
– osobní kontakt. Třeba popovídat si na neformálním posezení u piva, aby se mohla vytvořit
důvěra, neboť v klíčových oblastech, jako je například právě strojírenství a elektrotechnika jsou
firmy odkázané na subdodávky celých systémů
– a to je otázka dlouhodobé spolupráce, důvěry,
spolehlivosti a poznání.
Díky internetu pracujeme na zkontaktování, aby
v době veletrhu probíhala setkání již mezi kompatibilními vhodnými partnery, kteří si mají co nabíd-

nout. To zajišťuje specializovaná firma Deutsche
interactive, dceřiná společnost Hannover Messe.
Používá speciální software, který generuje adresy
tak, že i bez samotné návštěvy veletrhu bude
možné najít vhodného partnera. Máme velice obsáhlou celosvětovou síť s kontakty na klienty, návštěvníky, firmy a média.
Jaký je poměr „tradičních“ oborů (strojírenství, energo apod.) a „moderních“ oborů jako
jsou průmyslová mikroelektronika, nanotechnologie, digitální technika a podobně?
Pojem „klasická a tradiční odvětví“ a kategorizace
tohoto typu je podle mého názoru poněkud diskutabilní, navozuje to totiž jakoby punc zastaralosti,
zatímco když navštívíte Hannover Messe, uvidíte
samé hi-tech věci. Klasičtí strojírenští výrobci vyu-

žívají digitální technologie, nanotechnologie a další
vysoce moderní záležitosti, aby doplnili své výrobky.
Proto zde má místo jak hardware, tak software,
protože jde také o řízení systémů a procesů, souhru
těchto součástí. I moderní senzory a radiokomunikace umožňují nová řešení, to vše bude na výstavišti
v Hannoveru k vidění v praxi. Samozřejmě stále
existují subdodávky pro klasické strojírenské podniky, budou také ve speciální části zastoupené, ale
i tato oblast se neobejde bez modernizací a mezinárodních kontaktů.
Vzhledem k tomu, že se stále hovoří o úspornosti,
stroje jsou postupně energeticky účinnější a používají

se lehčí konstrukce, budou důležitým tématem také
materiály, které toto umožňují. Na letošním ročníku
Hannover Messe se jedná zejména o pohyblivé, rotující části, které jsou u moderních výkonných systémů koncipovány pro jinou úroveň náročnosti.
Co budou hlavní „trháky“ aktuálního ročníku,
které by měly přilákat návštěvníky do Hannoveru?
Největší hity letošního ročníku je složité „vypíchnout“, ale hodně si slibujeme zejména od koncepčních řešení pro města, která by měla být
jedním z takovýchto hlavních bodů. K tomuto
tématu budou zařazeny specializované expozice, diskusní fórum, zejména o otázkách nabídky řešení pro velká města budoucnosti.
Města budou muset problematiku, se kterou se

každodenně potýkají (systém infrastruktury,
komunikací, kanalizace a odpadních vod, dodávek pitné vody apod.), elegantněji a zejména
účinněji řešit.
K tomu mají Hannover Messe excelentní vybavení
a velké fórum. Očekáváme, že politici z celého světa
budou diskutovat s techniky, kteří s těmito chytrými
řešeními přicházejí. Patří sem samozřejmě velké
firmy jako je například Siemens se všemi technologiemi, které nabízí, nebo Singapore Waters. A nejen Siemens, patří sem také renomované instituce
jako Světová banka, Světová obchodní banka. Tato
problematika bude zcela jistě zajímavá pro návštěvníky z celého světa.
Nedílnou součástí komplexu veletrhů Hannover Messe je i sekce zaměřená na spolupráci průmyslových firem a škol, výzkumných
ústavů a institucí. Jaký vývoj jste zaznamenali v této oblasti? Lze např. na číslech návštěvnosti a z průzkumů odhadnout zájem
a zda spolupráce průmyslového sektoru
a škol funguje?
Před 15 lety jsme nastavili nový trend v oblasti
výzkumu technologií, který se postupně ostatní
veletrhy pokusily více či méně okopírovat.
Z těchto pokusů – ať už v Evropě nebo jinde – se
však obvykle mnoho neujalo, a to podle mého
názoru zřejmě hlavně kvůli chybějícímu technologickému zázemí, které máme my k dispozici.
Hala, kde na hannoverském výstavišti sídlí výzkum
a technologie, je stále dobře obsazena, jsou tu
stovky vystavovatelů, a je fungujícím celkem.
Zájem vědců, výzkumníků a funkční spolupráce
dokládá i fakt, že hala 2, kde je tato sekce umístěna, je i nadále placena jako běžný výstavní
prostor, zatímco ostatní organizátoři výstav a veletrhů nechávají univerzity vystavovat zdarma.
Po univerzity není přitom účast nijak levnou záležitostí, ale vyplatí se jim to, jinak by se každoročně nezapojovali.
Podpora z naší strany zahrnuje i delší otevírací dobu
v první den výstavy a vynakládáme co nejvíce dostupných prostředků na to, abychom návštěvníky
pozvali a ukázali jim, jak vypadá transfer technologií v této sekci. Těch pár let, co to máme, to funguje
docela dobře, takže vystavovatelé mají kontakt
nejen směrem k návštěvníkům, ale mohou jednat
navzájem mezi sebou. Q

VOLNÉ VSTUPENKY NA HANNOVER MENSE
TechMagazín ve spolupráci se zastoupením Deutsche Messe v ČR
(tel./fax: 220 510 057, info@hf-czechrepublic.com, www.cebit.com,
www.hf-czechrepublic.com) nabízí zájemcům
BEZPLATNÝ „BALÍČEK SLUŽEB PRO NÁVŠTĚVNÍKY“
ZAHRNUJÍCÍ VOLNÉ VSTUPENKY NA VELETRH
(po registraci přes internetovou stránku veletrhu), možnost
bezplatného využití Visitors´ Lounge na výstavišti poskytující
zázemí ke krátkému odpočinku v průběhu návštěvy veletrhu
a kupón v hodnotě 10 EUR k úhradě občerstvení na výstavišti a další
služby. Zájemci o návštěvu veletrhu mohou (po registraci) získat
volné elektronické vstupenky také na webové stránce Hannover
Messe: http://www.hannovermesse.de/promo2011?42kqm,
což lze učinit např. i přímým proklikem na webových stránkách
časopisu www.techmagazin.cz
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AMPER 2011
Veletrh elektrotechniky a elektroniky

OPTONIKA 2011
Veletrh optické a fotooptické techniky

Brno 29. 3.–1. 4. 2011

Verne, v jehož úžasném světě fungovalo na
elektřinu vše.
Zvládnutí efektivity výroby energie pomohlo
výzkumníkům paradoxně i k „cestě proti proudu času“
poté, co ve švýcarském CERNu začal fungovat projekt
obřího urychlovače částic (LHC – Large Hadron Collider), který dokáže simulovat podmínky, jež zřejmě
byly na počátku „našeho“ vesmíru. To vše samozřejmě
vyžaduje hodně energie – podobně jako lasery, téma
dalšího z jarních veletrhů – OPTONICA 2011- a také
další z témat tohoto vydání TechMagazínu.

JARO PLNÉ ENERGIE

Chytřejší technologie pro naši planetu

Březen byl dříve měsícem knihy, posléze měsícem internetu, nyní by se tato jarní etapa
mohla nazývat „měsícem energie“ – v tomto období se totiž koná hned několik významných akcí zaměřených na tuto problematiku. Je to jak tradiční Amper, který se letos přesunul z Prahy na brněnské výstaviště, tak o dva týdny později nový Electron na bývalém
působišti Amperu.

Elektřina – provází nás odnepaměti. Přinejmenším
připustíme-li teorii, že to byl právě blesk, který
zapálil les či savanu, kde se potulovali hladoví
a zmrzlí naši poloopičí prapředci, dal jim do ruky
nejúžasnější vynález tehdejší doby - oheň a odstartoval tak novou historii druhu homo
sapiens, na jejímž druhém konci se právě nyní
nacházíme my. Ale přitom teprve relativně
nedávno, v posledních sekundách pomyslné
časové osy zmíněné historie lidstva (poměřováno
odstupem od našich prehistorických počátků),
učinilo lidstvo největší porci objevů jak fenomén
kladných a záporných nábojů využít, a k čemu
jsou dobré.
A není to rozhodně jen žárovka, další z přelomových
milníků na cestě v historii elektrifikace lidstva, které
se většině z nás ve spojení se slovem elektřina vybaví. Bez elektřiny by nefungovaly počítače, auta,
vlaky, průmysl, prakticky nic z toho, na čem je postavena naše moderní společnost.

Elektrická budoucnost
To ovšem zároveň vyvolává enormní spotřebu
zdrojů této životodárné energie a ruku v ruce s tím
i snahu jak ji co nejlépe využívat a šetřit s ní. Aspoň
do doby, než se povede získávat ji z tzv. obnovitelných zdrojů, které nebudou mít problém s potenciálním vyčerpáním surovin potřebných k její
výrobě (což je většina současných výroben energie)
a to ještě nějakou dobu potrvá. I když, jak lze soudit
ze zpráv o technologických úspěších výzkumníků,
k tomu má lidstvo slušně nakročeno.
Vědci intenzivně pracují na lepších a výkonnějších
fotovoltaických systémech, zkoumá se studená
fúze, která by měla změnit budoucnost jaderné
energetiky, přibývá větrných a solárních elektráren,
elektřina přichází i z mořských vln a proudů. Také
automobilky obohacují tradiční výrobní program
a zdá se, že nastoupí reálná éra elektromobilů –
prostě budoucnost se zdá růžová – a elektrická…
Tak, jak to třeba nastínil ve svých románech Jules

INTELIGENTNÍ DOMY SE PŘEDSTAVÍ V RÁMCI
DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Součástí veletrhu AMPER je tradičně řada doprovodných akcí. Letos to budou např. seminář
o plošných spojích, konference Energie pro budoucnost zaměřená na fotovoltaické zdroje
elektřiny, zkušenosti s jejich provozem a perspektivy
technického rozvoje, nebo Kooperační setkání firem
na němž mohou účastníci jednat s mnoha firmami
z celé Evropy a navázat nové spolupráce, efektivně
bez dalších nákladů hledat strategického partnera
pro svůj výzkum a vývoj nebo podnikání (společný
podnik, subdodávky, obchodní smlouvy, marketingovou spolupráci, kooperaci ve výrobě apod.).
Účast na akci je zdarma stejně jako doprovodné
služby Technologického centra AV ČR v rámci pro10
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gramu Enterprise Europe Network (EEN), což se
může hodit např. při plánování schůzek se
zahraničními partnery. Jednacím jazykem akce je
angličtina, ale pokud se chce zájemce akce
zúčastnit, a nekomunikuje v AJ, je možné požádat
o asistenci pracovníka české reprezentace sítě EEN,
který bude na akci přítomen.
K nejatraktivnější části doprovodného programu patří
akce zaměřené na oblast tzv. inteligentních budov.
Ve čtvrtek 31. března proběhne v pavilonu E na
Výstavišti Brno 8. ročník mezinárodní konference
Inteligentní budovy 2011, pořádaný ve spolupráci
s časopisem Sdělovací technika. Program se zaměří
mj. na aktuální otázky integrace nových koncepcí

Jak úsporně a efektivně energii vyrábět a využívat
je ovšem přes veškerý technologický pokrok možná
složitější problém, než by se třeba na první pohled
mohlo zdát. S nástupem nových zdrojů se objevily
i otázky do té doby v souvislostí s energií neznámé.
Například problémy distribuce z ekologických obnovitelných zdrojů, které však fungují tehdy, když
zavelí příroda, a nikoli na programově řízené
průmyslové bázi jak to známe z klasických elektráren.
Někdy jsou to i záležitosti, které v podstatě úplně
odporují naší počítačově systematizované logice.
Víte třeba, co je to tzv. Jevonsův paradox? Pokud
jste se ještě s tímto pojmem nesetkali, doporučujeme
nalistovat stránku 22, kde je pozoruhodný vztah
snahy o úspornost, který na nás dnes čiší ze všech
informací o spotřebičích a stále expandující spotřeby
vysvětlen blíže. Budete možná překvapeni, jak se
– možná i Vaše – snaha chovat se ekologicky může
ve finále zcela minout účinkem…
To by však rozhodně lidstvo nemělo odradit od
dalšího inovačního úsilí, jehož výsledky budou
k vidění právě na jarních elektro-veletrzích.
Přinejmenším proto, že je to v každém případě cesta
k tomu, aby naše planeta fungovala zdravěji, a průmysl
i běžný život každého z nás s menším škodlivým
dopadem na svět, v němž fungujeme. A samozřejmě
také s menšími dopady na naši peněženku… I proto
se stále častěji můžeme setkávat s pojmy jako smart
energy, neboli chytrá energie, apod. Q
/jv/

energetického managementu, na technologie inteligentních elektroinstalací a měření spotřeby elektrické
energie, elektronické komunikace, zabezpečovací
systémy majetku i osob a automatizační procesy
v moderní soukromé i investiční výstavbě,
v komerčních i průmyslových budovách, zdravotnických zařízeních, obchodních domech i hotelových
komplexech. Dalšími tématy konference jsou interopreabilita a EMC inteligentních systémů, systémové
elektroinstalace a sběrnice, systémy řízení vytápění
a osvětlení, zabezpečovací zařízení, CCTV, přístupové
systémy, ale i multimediální a zábavní systémy, které
se rovněž stávají součástí moderních objektů.
Podrobné informace o programu lze získat na
www.stech.cz nebo na adrese konference@stech.cz.
V rámci veletrhu proběhne rovněž projekt „Inteligentní dům“, kde si budou moci návštěvníci
zabezpečovací a systémovou techniku budov
reálně odzkoušet. Q

Téma: Amper – Optonika 2011

AMPER  IDEA 2011
RADY DO PODNIKÁNÍ JSOU K NEZAPLACENÍ.
NECHTE SI PORADIT OD TĚCH NEJLEPŠÍCH, KTEŘÍ
TO DOKÁZALI…

SPLŇUJETE-LI ALESPOŇ DVĚ Z NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL PODNIKÁNÍ, PŘIHLASTE SE
DO SOUTĚŽE AMPER – IDEA 2011 A ZAČNĚTE
PODNIKAT S VÝZNAMNÝMI ČESKÝMI INVESTORY.
Základem pro podnikání je pár pravidel, které člověk musí dodržovat, aby byl ve svém podniku
úspěšný. Nejprve si musí vybrat obor, o kterém je
přesvědčený, že je schopen jej obohatit a dále
rozvíjet. Je vhodné začít podnikat v oblasti, které
určitým způsobem rozumíme, kterou jsme schopni
na základě vývoje trhu analyzovat a předvídat.
Žádný úspěšný podnikatel nesmí zanedbávat detaily, musí svému projektu plně věřit a umět si vše
na základě kvalitního podnikatelského plánu časově
rozvrhnout. Budoucí podnikatel musí mít jasné cíle,
musí počítat i s tím, že mu některé kroky nevyjdou,
a tudíž být vytrvalý ve svém úsilí.
Jste-li právě Vy ideální typ na podnikatele, máte zajímavý podnikatelský nápad a především chuť být si
svým vlastním pánem, máte ještě dostatek času při-

hlásit se do soutěže AMPER – IDEA 2011 a hrát nejenom o hodnotné ceny, jako například zapůjčení vozu
Peugeot 207 na dobu tří měsíců, či stylový notebook,
ale především o setkání s významnými českými investory a diskuzí nad realizací podnikatelského plánu.
Vyhlášení výherců soutěže AMPER – IDEA 2011,
který proběhne v rámci gala večera prvního veletržního dne 29. března na Výstavišti Brno, mediálně
podpoří i Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské
noviny, Mladá fronta, ČTK a mnoho dalších celostátních i regionálních médií. V rámci gala večera
se návštěvníci mohou těšit i na zajímavá vystoupení,
jako například robotický tanec několikanásobného
mistra světa v Electricboogie Martina Pořízka.
CO O VIZI SOUTĚŽE ŘÍKÁ JEDEN Z POROTCŮ
AMPER – IDEA A ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI
JABLOTRON, ING. DALIBOR DĚDEK?
Proč jste přijal účast v porotě soutěže?
Podnikání v oblasti elektro považuji za velmi per-

spektivní. Jablotron v samotném počátku neměl
nic jiného než myšlenku a dnes se řadíme mezi
přední světové výrobce zabezpečovací techniky.
Jsem přesvědčen, že taková příležitost existuje i pro
ostatní a všem, kteří se na takovou cestu pustí s vervou a upřímnými úmysly, fandím.
Co od soutěže jako porotce očekáváte?
Předpokládám, že soutěž může přilákat šikovné
mladé lidi a dodat jim optimismus, že má jejich
činnost smysl. Uznání ostatních je velmi účinnou
motivací při nelehké cestě kupředu.
Jaký máte názor na podporu mladých lidí
v podnikání v ČR?
Myslím si, že v ČR jsou celkem férové podmínky,
podobné situaci v ostatních rozvinutých zemích.
V podnikání totiž nelze počítat s tím, že vás povede
někdo jiný za ručičku. Důležitá je silná myšlenka
a vůle vytrvat. Vše ostatní se člověk naučí cestou.
Navíc dnes už řada firem, včetně té naší cíleně vyhledává mladé talenty, které se nebojí prosazovat
své řešení. Důležité však je ukázat mladým, že v technické oblasti skutečně existuje velmi slibná perspektiva. Z dlouhodobého hlediska bych za velký úspěch
považoval, kdyby podobné akce jako je soutěž IDEA
přilákaly více mladých lidí ke studiu technických
oborů. Češi vždy patřili v technické oblasti ke špičce
a myslím, že je mnohem perspektivnější být perspektivním inženýrem, než průměrným právníkem
nebo universálním hnědým manažerem.... Q
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ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
TLAKOVÝCH ROZVODŮ, VENTILŮ, MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Řada nežádoucích jevů v průmyslových zařízeních je doprovázena vznikem ultrazvuku,
a to jak šířícího se vzduchem, tak materiálem
konstrukcí. Ultrazvuk vzniká při úniku médií
netěsnostmi spojů nebo trhlinami v materiálu.
Ultrazvukový signál se šíří ze špatně těsnících
ventilů. Ultrazvuk se generuje při chodu valivých ložisek.
Zdrojem ultrazvuku jsou také elektrické výboje.
Proto byla vyvinuta celá řada ultrazvukových detekčních přístrojů, které pomáhají zjišťovat ultrazvukové signály těchto nežádoucích jevů při chodu
průmyslových zařízení. Je prokázané, že včasná
detekce netěsnosti, zvýšeného valivého tření nebo
výboje zachytí vznikající vadu v počátečním stadiu
a tak se předejde rozsáhlým škodám způsobených
jejím plným rozvinutím.

Možnosti ultrazvukové diagnostiky
Pod pojem ultrazvuk zahrnujeme v případě průmyslové diagnostiky akustické signály ve frekvenčním rozsahu od 20 do 100 kHz, tedy nad hranicí
lidské slyšitelnosti. Výhodou ultrazvuku je jeho
snadná směrová lokalizace a možnost selektivního
filtrování a tím odlišení od rušivých zvuků v ostatních částech akustického spektra.
Zjišťování úniků je založeno na vzniku ultrazvukového signálu při turbulentním proudění. Pokud
nastane porušení těsnosti tlakové soustavy, dochází
téměř vždy k turbulenci a je tedy generován ultrazvuk. Bylo zjištěno, že většina spektrálních složek
tohoto ultrazvukového signálu se nachází v pásmu
mezi 30 a 50 kHz. Na stejném principu funguje
opačný jev, a to porušení vakuového systému. Intenzita ultrazvuku se mění s tlakovým rozdílem
netěsnosti a se vzdáleností. Může být proto měřítkem velikosti netěsnosti. Diagnostika úniků se
používá při kontrole rozvodů tlakového vzduchu,
páry a technických plynů. Zde se nejvíce uplatňuje
ultrazvuk šířící se vzduchem. Při kontrole netěsností
ventilů, odvaděčů kondenzátu a při hledání úniků
z potrubí uložených ve zdech nebo v terénu, se
spíše uplatní diagnostika pomocí ultrazvuku šířícího
se materiálem.
Ekonomické aspekty včasné ultrazvukové diagnostiky úniků jsou zřejmé. Výroba tlakového
vzduchu je drahá a jeho nekontrolovaný únik
způsobuje značné ztráty. Stejně tak špatná funkce
odvaděčů kondenzátu vede v parních systémech
k vysokým ztrátám. A pokud dochází k únikům
speciálních technologických plynů, nemusí jít jen
o ztráty, ale také o bezpečnost a zdraví.
K detekci výbojů, ať se jedná o korónový, doutnavý,
jiskrový nebo obloukový výboj, je také možné
použít ultrazvukových přístrojů, protože ultrazvuk
je průvodním jevem elektrických výbojů. Ty mohou
vznikat na komponentech rozvodů vysokého napětí, v transformátorech, odpojovačích a v rozvaděčích. Předností detekce ultrazvukového signálu výbojů je, že mohou být indikovány výboje
v počátečním stadiu degradace vysokonapěťového
12
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komponentu, na kterém vzniká korónový výboj.
To je výhoda před sledováním termokamerou,
která diagnostikuje výboj až tehdy, kdy dochází
k tepelné destrukci komponentů. Také je možné
ultrazvukem detekovat výboj v krytém transformátoru nebo rozvaděči. Zde je výhoda ve varování
obsluhy před možností úrazu elektrickým proudem
při odstranění krytu. Také v tomto případě má
termodiagnostika omezené možnosti.
Ultrazvuková diagnostika valivých ložisek je velmi
metodicky propracovaná. Využívá se srovnávacího
měření, zjišťování trendu a spektrální analýzy ultrazvuku. Ultrazvukový signál se snímá kontraktně
a je tak možné provádět diagnostiku chodu rychloběžných i pomaloběžných ložisek. Se zvyšující
se intenzitou ultrazvuku lze po-

stupně usuzovat na nedostatečné mazání ložiska,
poté na mikroskopické defekty v oběžných drahách,
následně na velká poškození typu „pitting“, která
přecházejí v havárii ložiska. Preventivní diagnostika
chodu ložisek dokáže odhalit jejich vznikající závady
dostatečně včas, aby bylo možné zajistit opravu
nebo výměnu vadného ložiska než dojde k jeho
zničení a následným škodám na zařízení a ztrátám
kvůli neplánované odstávce technologie.

Přístrojová technika pro
ultrazvukovou diagnostiku
Americká společnost UE Systems je průkopníkem v oblasti průmyslové ultrazvukové diagnostiky již od roku 1973 a její výrobky jsou známé
v celém průmyslovém světě. Ruční ultrazvukové
detektory značky Ultraprobe® zahrnují celou
řadu modelů od jednoduchých analogových
indikátorů ultrazvuku až po sofistikované digitální
ultrazvukové analyzátory pro komplexní posuzování stavu průmyslových zařízení. Přístroje

Ultraprobe® se dodávají v sadách určených pro
detekci ultrazvuku šířícího se jen vzduchem nebo
jen materiálem konstrukcí, případně v sadách kombinovaných. K dispozici jsou také provedení pro
detekci ultrazvuku na velké vzdálenosti nebo naopak pro sledování velmi malých netěsností nablízko. V nabídce je i provedení jiskrově bezpečné.
Pro základní ultrazvukovou diagnostiku je určen
analogový přístroj Ultraprobe® 100. Jde o praktický nástroj pro běžnou detekci úniků, pro kontrolu
odvaděčů kondenzátu a hodí se i pro kontrolu
ložisek. Má jednoduché použití, 8 nastavitelných
stupňů citlivosti, LED sloupcový ukazatel, skenovací
akustickou ultrazvukovou jednotku a kontaktní
modul.
Ultraprobe® 3000 je pokrokový digitální ultrazvukový detektor s pamětí a dokumentačním
programovým vybavením. Pistolové provedení s přehledným
displejem a rotačním
ovladačem zaručuje
snadné a pohodlné
použití. Paměť dat
umožňuje zaznamenat hodnoty až ze
400 měřicích míst
a je tak možné sledovat trendy vývoje
v poruchových místech. Výměnné skenovací a kontaktní moduly a řada příslušenství umožňují provádět diagnostiku
všech typů včetně kontroly na velké
vzdálenosti i nablízko.
Nejvyšším modelem je přístroj Ultraprobe® 15000, který představuje kompletní digitální kontrolní systém pro tzv.
„Condition Monitoring“. V pistolovém
provedení, s velkým barevným dotykovým grafickým displejem, nabízí tento
přístroj rozsáhlé možnosti vlastního
snímání ultrazvuku pomocí různých
specializovaných snímacích modulů,
záznam sejmutého signálu do paměti
a jeho analýzu přímo v přístroji. Ultraprobe®
15000 je navíc vybavený bezkontaktním měřením teploty, laserovým zaměřováním detekovaného místa a digitálním fotoaparátem. Přístroj
má několik přednastavených režimů pro všeobecnou diagnostiku, pro kontrolu úniků, pro diagnostiku ventilů a odvaděčů kondenzátu, pro
posuzování ložisek a pro detekci elektrických
výbojů. Ve spolupráci s programy Ultratrend
DMS™ a UE Spectralyzer™ tak představuje
dokonalý prostředek pro komplexní diagnostiku
strojů a zařízení.
Průmyslová ultrazvuková diagnostika je silný
nástroj pro preventivní a prediktivní údržbu.
V kombinaci s termodiagnostikou umožní
dokonalou péči o základní prostředky výrobce,
významnou měrou přispívá k prodloužení
životnosti strojů a zařízení a pomáhá při hledání
energetických úspor ve výrobních techno logiích. Q
TSI System s.r.o., www.tsisystem.cz
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ROZVOD NAPÁJECÍ ENERGIE NA BÁZI SBĚRNIC
PRO DECENTRALI ZOVANOU AUTOMATIZACI
Konkurenčními výhodami automatizace je optimalizované plánování,
rychlé zprovoznění, vysoká dostupnost a krátké servisní intervaly.
Platí to i pro veškerou instalaci decentralizovaných polí. Produktový
program Pluscon Heavy pro těžké průmyslové zásuvné konektory
od Phoenix Contact představuje inovativní řešení pro rozvod napájecí
energie do strojů a zařízení.

Vhodné pro všechny topologie
průmyslových sběrnic
Pro decentralizovaný rozvod napájecí energie
jsou k dispozici tři základní varianty energetických
sběrnic: nepřerušená, odbočková a prosmyčkovaná (Obr. 1). Pro každou variantu nabízí Phoenix
Contact vhodné řešení. V případě nepřerušené
energetické sběrnice se hlavní vedení realizuje
v daném zařízení v podobě plochého nebo kulatého vodiče. Aplikace se připojují zvnějšku
pomocí zářezové připojovací technologie, která
proniká izolací (Insulation Displacement Connection, IDC ) nebo pomocí zářezových svorek.
Vodič je v případě této technologie nepoškozen
a proudové zatížení v energetickém vedení je
nezávislé na místech kontaktu. Pokládka kabelů
a prodloužení sběrnice jsou často možné pouze
s určitými omezeními.
Odbočková varianta se skládá ze sběrnicových
segmentů s odpojitelnými kontakty. Jde přitom
zejména o průchozí základny ve tvaru T a záNepřerušená energetická sběrnice

Quickon
- T- rozdělovač
- 5 x 4,0 mm2, 630 V, 32 A,
- Zářezová technologie IDC

suvné odbočky k přístrojům ve tvaru T. Předností
jsou nízké energetické ztráty na sběrnici
a snadný servis. Jako servisně optimalizovaná
varianta je k dispozici kompletně zásuvná odbočka ve tvaru T se třemi zásuvkami. Proudová
zatížitelnost na energetické sběrnici se definuje
kvalitou kontaktu ve vedení sběrnice. U prosmyčkovaných topologií má každé zařízení pole
jeden „energetický vstup“ a jeden „energetický
výstup“. Odbočka ve tvaru T je vedena do zařízení. Proudová zatížitelnost na energetické
sběrnici se definuje průměrem vnitřní kabeláže
zařízení. Pokud je nutné vyměnit zařízení, má
to často za následek přerušení energetické sběrnice. Q
Roman Částek, produktový manažer Pluscon
(průmyslové konektory)
PHOENIX CONTACT, s.r.o., Dornych 47, 617 00 Brno
Tel.: 542 213 401, Fax.: 542 213 701
e-mail: obchod@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.cz

Více informací o průmyslových
konektorech nejen z řady Heavycon
se dozvíte na stánku
Phoenix Contact
č. 038 v hale P
na veletrhu Amper v Brně
ve dnech 29. března až 1. dubna 2011.
Phoenix Contact bude mít také
menší expozici na stánku č. 2B10
společnosti Eplan Engineering cz, s. r. o.
na veletrhu Electron v Praze
dne 12.–15. dubna 2011.
Registrací na
www.phoenixcontact.cz

lze získat VSTUPENKU
NA VELETRH ZDARMA.

Odbočková energetická sběrnice

Prosmyčkovaná
energetická sběrnice

Rozvod napájení Duplicon
- T- rozdělovač
- 7 x 4,0 mm2, 690 V, 25 A,
- Šroubová přípojka

Heavycon
- Modulární přístrojový konektor
- 3 – n x 1,5 – 22,0 mm2
- až 1000 V, 10 – 100 A
- Různé typy připojení

Rozvod napájení
Quickon IP 68
- H - rozdělovač
- 4 x 2,5 mm2, 690 V, 20 A,
- Zářezová technologie IDC

Variocon
- Modulární přístrojový konektor
- 4 – n x 1,5 – 16,0 mm2,
- až 690 V, 70 A,
- Šroubové kontakty a kontakty do plošných
spojů

Obr. 1 Průmyslový zásuvný konektor Pluscon Heavy pro rozvod energie
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JAK DOCÍLIT ÚSPORY MÍSTA,
ZRYCHLIT SKLADOVÉ PROCESY
A ELIMINOVAT CHYBOVOST?
SOUHRNNOU ODPOVĚĎ NA TYTO OTÁZKY PŘEDSTAVUJÍ SYSTÉMY
ŘÍZENÉHO SKLADU (WMS) VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE (ČÁROVÝ KÓD NEBO RFID), MOBILNÍ
PŘENOS DAT A PŘÍPADNĚ I TECHNOLOGII HLASOVÉHO
ROZPOZNÁNÍ.

D

ůvodem pro jeho implementaci bývá dosažení lepší organizace práce ve skladu, úspory
úložných prostor, eliminace chyb vzniklých
vlivem lidského faktoru a zrychlení procesů.
WMS je zkratka pro Warehouse Management System, tedy systém řízeného skladu. Všechny takové
systémy jsou založeny na stejných základních principech a pilířích. Jde o softwarový systém, který
představuje základní logiku a integruje následující
funkcionalitu: definici a evidenci úložných míst
ve skladu, tzv. mapu skladu, pokrytí většiny standardních skladových procesů (příjem, zaskladnění,
vychystání, expedici, inventuru atd.). Neméně důležitá je též online dostupnost informací o celém
skladu - stavy skladu na jednotlivých úložných místech, informace o stavu libovolného zboží atd.
Podpůrné hardwarové prostředky, které se využívají
se systémem, mohou být bezdrátová síť (běžně
Wi-Fi v pásmu 2.4GHz nebo 5GHz), přenosné (ruční)
a vozíkové terminály, příp. terminály pro hlasové
vychystání, tiskárny etiket a čárových kódů - mobilní
nebo stacionární.
Z hlediska procesů kopíruje sklad, který je řízen
systémem WMS, většinu tradičních skladových
procesů a přidává další funkcionalitu. Jedná se
o procesy objednání, příjmu, zaskladnění zboží,
vychystání, zabalení, expedice zboží a inventarizace.
Americký systém Accellos WMS, dodávaný na český
a slovenský trh společností KODYS, spol. s r.o., je
využíván více než 700 firmami po celém světě,
z nichž mnohé figurují v prestižním americkém
žebříčku firem Fortune 500. Accellos WMS umožňuje automatickou správu skladového provozu
napříč všemi skladovými procesy, počínaje objednáním zboží u dodavatele a konče expedicí zboží

zákazníkovi. Využití veškerých technologií začíná
momentem, kdy do skladového areálu přijíždí
dopravce se zbožím. Přenosné terminály s rozhraním systému Accellos WMS provázejí skladníky
po celou dobu manipulace se zbožím. Při vykládce
skladníci zadají z přenosného terminálu pokyn
k tisku etikety pro označení zboží. Systém rozlišuje,
jakými etiketami mají být produkty označeny podle
příjmového dokladu z ERP systému. Po aplikaci
etiket skladníci postupně identifikují pomocí mobilního terminálu zboží a jeho počet a následně
je zaskladňují. Pracovníci dále identifikují lokace,
kam zboží ukládají. WMS také na vyžádání doporučí

funkce, jakými jsou průběžná inventura, přeskladnění a další.
Ačkoliv Accellos WMS dokáže pracovat autonomně, plné využití výhod řízeného skladu je
možné dosáhnout napojením na nadřízený ERP
systém zákazníka, což je také součástí služeb
společnosti KODYS. Datovým rozhraním mezi
ERP systémem a Accellos WMS se automaticky
přenáší všechny údaje potřebné ke korektní práci
Accellos WMS.
WMS disponuje již připraveným datovým rozhraním
pro celou řadu ERP (informačních) systémů od zahraničních i tuzemských dodavatelů, mezi něž
patří např. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft
Dynamics AX, SAP Business One, Unipack, Mapics,
Orfert, Helios Green atd.
Zákazníci po ustálení provozu naimplementovaného systému Accellos WMS od společnosti KODYS
zaznamenávají celou řadu přínosů. Například vedoucí pracovníci skladu společnosti ASKO a.s.,
významného českého distributora dřevařských
výrobků a materiálů, evidují významný pokles objemu reklamací z důvodu chybných dodávek (záměn) nebo nedodání zboží. Zároveň se zkrátil čas
nutný pro vychystání zboží z prodejních objednávek. Skladníci nyní přesně vědí, kde mají zboží
hledat, systém je prostřednictvím přenosného terminálu naviguje na konkrétní úložné místo. „Dnes
máme skutečně detailní přehled o skladu. Můžeme
si snadno kdykoli dohledat veškeré myslitelné údaje
o stavu a toku zboží. Umožňuje nám to rychleji
reagovat na požadavky zákazníků,“ říká Čestmír
Terrich z ASKO a.s. Q
Eva Karlíková, Kodys

Použití mobilního terminálu
při vychystávání

vhodné místo pro uskladnění zboží, což přispívá
k zachování pořádku
a efektivního využití
skladu. Informace o průběhu příjmu a zaskladňování jsou manažerům
skladu dostupné v reálném čase, a to z intuitivního rozhraní systému
prostřednictvím webového prohlížeče. Stejně
tomu je u všech dalších
skladovacích procesů.
Skladníkům i manažerům
je k dispozici řada dalších
funkcí pro zefektivnění
práce, např. informace
o zjištění obsahu úložného místa nebo aktivní
3/2011
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BEZPEČNÁ AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ
Problematika bezpečnosti práce je natolik ožehavé téma, že spekulace o dodržování či nedodržování bezpečnostních norem v praxi, jsou na jinou diskuzi. Ovšem právě (ne)bezpečnost
reálných průmyslových provozů mě přivádí k tomu, abych ukázal, jak by bylo možné, a hlavně
jak v praxi opravdu lze zajistit bezpečnost strojů a strojních zařízení využitím odpovídající
automatizační techniky.

Automobilový průmysl
Vývoj bezpečnostních závor začal v minulosti na
popud automobilového průmyslu a dnes Toyota
používá bezpečnostní světelné závory Panasonic
ve všech továrnách po celém světě. To je samozřejmě možné vzhledem ke skutečnosti, že tyto
bezpečnostní výrobky jsou celosvětově v souladu
s mezinárodními standardy, dodržují příslušné bezpečnostní normy závazné pro výrobce strojů a jsou
vždy v souladu s regionálními předpisy – např.
v rámci EU mají označení shody CE.

3D skener chrání prostor kolem automatického vozíku

vodičovou laserovou diodu s infračerveným světlem
pracující v nejnižší laserové třídě 1. Pomocí skeneru
možno zabezpečit ochranné pole, které má přibližně
tvar rozevřeného vějíře s poloměrem až 4 m a vrcholovým úhlem 190°. Velmi přínosné se ukázalo
využiti tzv. varovné zóny, které detekuje narušení
prostoru ve vzdálenosti až 15 m. Je možné spustit
ochranné funkce (akustický nebo světelný signál,
zpomalení pohybu vozíku atd.) čímž se většinou
eliminuje opravdové narušení nebezpečné oblasti.
Přesný tvar a rozměry monitorovacích oblastí (7+1
ochranných a varovných polí) možno pohodlně
upravit na požadovanou velikost. Parametrizaci
ochranných a varovných polí podobně jako diagnostiku chyb možno zajistit komfortně přes sériové rozhraní z PC.
Bezpečnostní laserové skenery řady SD3-A1 jsou
zkoušeny podle normy IEC 61496-1/-2, a vyhovují
požadavkům bezpečnostní kategorie 3 podle normy
EN ISO 13849-1. Skenery pracují s provozním napětím 24 V DC a mohou být používány v prostředí s teplotou okolí 0 až +50 °C. Stupeň jejich krytí je IP65.

Bezpečnostní světelné závory
Bezpečnostní závory nacházejí uplatnění nejen
v náročném automobilovém průmyslu, ale ve všech
oborech průmyslové výroby. Pouzdro z eloxovaného
hliníku, krytí IP67, vestavěné funkce jako např. muting, blanking, overriding, velmi krátká doba odezvy
a jednoduché zapojení jsou atributy, díky kterým
jsou tyto bezpečnostní prvky vhodné téměř pro
každou úlohu. Nejnovější řada SF4C jsou nejtenčí
bezpečnostní závory na světě a tak po montáži do
prostupu „nekradou“ šířku a je tam stále dostatek
prostoru pro zakládání výrobku či jakoukoliv další
manipulaci. Další výhodou jsou uživatelsky nastavitelné červené a zelené LED vestavěné přímo do
těla závory, které přinášejí okamžitou zpětnou vazbu
o aktuálním stavu závory či aplikované funkci.

Bezpečnostní jednotka FS C11

Bezpečnostní modul FP Safe

Bezpečnostní skener SD3-A1
Bezpečnostní laserový skener SD3-A1, jehož funkce
je založena na osvědčeném principu měření doby
letu vyslaného světelného impulsu, používá polo16
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Světelná bezpečnostní závora SF 4B

vykonávány zcela nezávisle, tak jak to ČSN EN 62061
předepisuje. V centrálním modulu bezpečnosti
stačí předem připravené bezpečnostní funkce pomocí softwarového nástroje jen vybrat a parametrizovat (např.: dvouruční ovládání podle EN 574,
nouzové zastavení, monitorování pohybu, monitorování blokovacích zařízení, blokování opětného
zapnutí, apod.).

Rozšiřující moduly FP Safe

Používají se především k zajištění nebezpečných míst
a zón např. u lisů, ohýbaček, vstřikovacích strojů a jiných výrobních zařízení ve strojírenství nebo u průmyslových robotů, automaticky řízených vozíků či
v automatizovaných výrobních buňkách např. v automobilovém průmyslu, kde se ochrana bezpečnostními světelnými závorami a závěsy nedá zajistit buď
vůbec nebo jenom s nepřiměřeně vysokými náklady.

Muting sensor CX 400

Panasonic Electric Works (PEW) vyvinul rozšiřující
bezpečnostní modul, který po propojení se stávajícími programovatelnými automaty systém rozšíří
o bezpečnostní funkce při zachování všech řídicích
funkcí v „rukách“ stávajícího PLC.
Modul FP Safe, který PEW vyvinula pro naplnění
všech bezpečnostních standardů, je kompatibilní
se všemi řadami PLC Panasonic a FP Safe Configurator, intuitivní prostředí pro parametrizování bezpečnostních funkcí, je k dispozici zdarma. Zůstává
zachován programovací komfort podle IEC611313, možnost použít všechny stávající knihovny a naprogramované projekty a navíc přibyla možnost
zajistit vysokou úroveň bezpečnosti zařízení SIL3
(Safety Integrity Level).
PLC dostává všechny povely a informace o bezpečnostních stavech z centrálního modulu bezpečnosti
v reálném čase a všechny bezpečnostní funkce jsou

Základem všech výrobních linek a jejich částí je
většinou programovatelný automat (PLC). Panasonic se s nástupem nových bezpečnostních norem,
rozhodl nejít cestou výměny PLC kus za kus, protože
kromě samotné ceny „bezpečných“ PLC byla rozhodující i nutnost případně přeprogramovat či
modifikovat program pro nové automaty.

Základním modulem FP Safe lze konfigurovat až
5 bezpečnostních funkcí a jeho použitelnost lze
ještě rozšířit širokým sortimentem externích modulů. Obsahuje předdefinované s bezpečností
související funkce, které umožní snadnou konfiguraci FP Safe jednotky, vizualizaci zapojení čidel
a akčních členů a nastavení parametrů pro všechny
související komponenty.
Ke standardnímu vybavení centrálního modulu
bezpečnosti patří 16 bezpečných digitálních
vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy s pozitivním spínáním bezpečnostní kategorie 4, dva
volně parametrovatelné polovodičové výstupy
s pozitivním spínáním, čtyři další nezávislé releové
výstupy a obvod monitorování klidového stavu
a otáček pro dvě osy. Navíc má uživatel k dispozici
několik externích modulů, kterými lze zařízení modulárně rozšiřovat.
Programovatelné automaty Panasonic s integrovanými bezpečnostními funkcemi představují
nejjednodušší způsob jak splnit nové bezpečnostní
standardy.
Pouze systémy jehož všechny komponenty budou
splňovat bezpečnostní parametry definované ČSN
EN 62061 mohou být nasazeny v tzv. bezpečných
provozech. PEW nabízí bezpečnostní systémy navržené výhradně z komponent společnosti, čímž
je zajištěna dobrá komunikace a krátká doba implementace. Q
Luděk Barták
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SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ LASERŮ
V BIOLOGICKÝCH APLIKACÍCH
Opticky čerpané polovodičové lasery (OPSL – Optically Pumped Semiconductor Lasers) se
staly převratnou technologií v oblasti biologických aplikací, neboť nabízí podstatně lepší
výkon, spolehlivost a nižší provozní náklady, než tradičně používané plynové lasery.

Článek stručně vysvětluje funkční princip OPSL
laserů, ukazuje jak z toho principu plynou požadované optické vlastnosti a snížené provozní náklady,
a to zejména v porovnání s ion lasery.

Aplikační požadavky
Kontinuální lasery (CW) ve viditelné a UV oblasti jsou
již několik desetiletí široce používány v různých přístrojích pro lékařskou diagnostiku, zobrazovací metody
a dalších biologických aplikacích. Typickými příklady
jsou průtoková cytometrie, konfokální mikroskopie
a analýza léků. Přestože techniky v těchto aplikacích
mají zcela různé operační principy, sdílí velmi podobné
požadavky na parametry laserového zdroje, a to ze-

elektrické do světelné energie, což představuje výrazný
nedostatek. Nevyužitá energie se uvolňuje v podobě
tepla a musí být z laseru odvedena pomocí aktivního
chlazení (průtokem vody). Velké množství spotřebované el. energie je nevyužito a představuje zbytečné
plýtvání penězi. Navíc musíme uvažovat s náklady na
chladicí vodu, případně náklady na chladicí jednotku
s tepelným výměníkem voda - vzduch. Ion lasery dále
mohou vyžadovat zdroj vysokého napětí, který není
obecně universálně dostupný.

Základní princip OPSL technologie
OPSL technologie byla specificky vyvinuta za účelem překonání výše zmíněných nedostatků ion

tury, které se chovají jako vysoce odrazná DBR zrcadla (Distributed Bragg Reflector) optimalizovaná
pro danou výstupní vlnovou délku OPSL laseru.
Budicí záření do VCSEL je vytvářeno polem laserových diod. VCSEL tak generuje IR laserové záření,
které se odráží od dichroické vrstvy na výstupním
vazebním členu a pak prochází skrz nelineární krystal, kde nastává frekvenční násobení k zadnímu
zrcadlu. Záření ve viditelné oblasti spektra produkované v nelineárním krystalu pak prochází dichroickou vrstvou na výstupním členu a dále ven z celého laseru.
Pokud je požadován výstup v UV oblasti, pak se
přidá do rezonátoru další nelineární krystal pro
generaci UV záření, který provede mixování základní frekvence OPSL s již násobenou frekvencí.
Vysoký výkon uvnitř OPSL rezonátoru vytváří
ideální koncept pro generaci vyšších harmonických
frekvencí.
Výstupní vlnová délka OPSL laseru je určena charakteristikou kvantových jam ve struktuře VCSEL
a může být optimalizovaná pro libovolnou vlnovou
délku v blízké infračervené oblasti. Účinné intracavity frekvenční násobení pak umožňuje nastavit
finální výstupní vlnovou délku kdekoliv ve viditelné
resp. UV oblasti spektra. Navíc lze výstupní výkon
OPSL laseru jednoduše zvýšit zesílením budicího
záření laserových diod. OPSL tak představuje technologii škálovatelnou, jak v rámci vlnové délky, tak
i výkonu a představuje do budoucna vysoce efektivní a ověřenou platformu na bázi polovodičů
s vysokým potenciálem.

Výhody OPSL
OPSL nabízí hned několik výhod jak v rámci výstupních parametrů tak v rámci provozních charakteristik a to zejména v porovnání s ion lasery:
●vysoká konverzní účinnost = nízký elektrický
odběr = zanedbatelné provozní náklady (např.
Genesis 355 - 100 S (150 mW CW na 355 nm) má
příkon pouhých 500 W)
●téměř nulové rozměrové nároky
●chlazení vzduchem (odpadají náklady s vodním
chlazením, zdrojem vysokého napětí)
●extrémně vysoká spolehlivost
●lepší kvalita výstupního svazku (mód TEM00) –
nižší šum, časově stabilní v rámci dlouhé doby
(pozn. u ion laseru se výstupní profil v průběhu
času mění = nežádoucí výsledky, kalibrace)

Porovnání nákladů spojených
s nákupem a provozem
Ukázky OPSL laserů firmy Coherent

jména vysokou kvalitu prostorového módu, nízký šum
a vysokou poziční stabilitu. Z praktického hlediska,
zejména pro OEM odběratele, je také velmi výhodná
dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, dobrá konzistence kvality ve výrobě a nízké provozní náklady.
Jako první laserové zdroje pro tyto aplikace byly používány různé typy plynových laserů, zejména ion
a HeNe lasery. Hlavní nevýhodou HeNe laseru je omezený výběr vlnových délek a nízký výkon. Ion lasery
nabízejí podstatně vyšší výkon a větší výběr vlnových
délek, ale mají extrémně nízkou konverzní účinnost

laserů a dalších laserových technologií pro biologické a jiné příbuzné aplikace. OPSL lasery jsou
založeny kompletně na polovodičové technologii,
která je mnohem efektivnější než plynové lasery.
V OPSL laseru představuje aktivní prostředí velká
plocha polovodiče VCSEL (Vertical Cavity Surface
Emitting Laser). To je monolitický III-V polovodičový
čip, který obsahuje vrstvy kvantových jam (quantum
wells) speciálně navržených tak, aby absorbovaly
budicí záření a emitovaly laserové záření. Pod těmito
kvantovými jámami jsou další polovodičové struk-

Úspory a výhody spojené s OPSL laserem jsou tak
výrazné, že v mnoha případech se vyplatí vyměnit
stávající ion laser v daném systému za OPSL laser,
než dále pokračovat s provozem systému s ion
laserem a placením nákladů s tím spojených.
Přesná doba návratnosti investice přechodem na
OPSL technologii závisí na vytíženosti systému
(počtu provozních hodin) a také na ceně elektrické
energie a dalšího spotřebního materiálu. Q
LAO průmyslové systémy,
Na Floře 1328/4, 143 00 Praha 4
laser@lao.cz, www.lao.cz
tel.: 241 046 800, fax: 241 046 850
3/2011
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MODERNÍ A PŘESNÁ
MĚŘICÍ TECHNIKA
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
PŘEDNÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE RUČNÍHO ELEKTRONICKÉHO
TESTOVACÍHO A MĚŘICÍHO VYBAVENÍ, SPOLEČNOST FLUKE
CORPORATION, JE ZNÁMA PO CELÉM SVĚTĚ ODOLNOSTÍ A FLEXIBILITOU
SVÝCH VÝROBKŮ VYHOVUJÍCÍCH I VELMI DRSNÝM PODMÍNKÁM.
OD SVÉHO ZALOŽENÍ V ROCE 1948 JE JEJÍ ČINNOST ZAMĚŘENA
NA VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MĚŘICÍCH A KONTROLNÍCH
PŘÍSTROJŮ, KTERÉ SE STALY NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE
PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ.

Nová termokamera Fluke TiS s nechlazeným mikrobolometrickým (FPA) senzorem
s rozlišením 120 x 120 pixelů doplňuje stávající nabídku termokamer Fluke o přístroj
pro měření a zobrazování teplotních polí
v méně náročných aplikacích. Robustní širokoúhlá termokamera Fluke TiS je optimalizovaná pro diagnostiku stavebních konstrukcí. Je vybavena plnobarevným LCD
displejem se zvýšenou teplotní citlivostí <=
0,1 C (100 mK). Fluke TiS
je ve své kategorii špičkovým a cenově nejdo-
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stupnějším přístrojem vyhovujícím navrhovaným
normám RESNET pro infračervená zařízení. Jde
o jedinou termokameru v této třídě, která umožňuje ruční ostření. Oceňované provedení s třemi
ovládacími tlačítky usnadňuje intuitivní obsluhu
a navigaci v přehledném menu.
Termokamera je ideální nástroj pro monitorování
teplotních polí stavebních konstrukcí a procesů.
Technické parametry a velmi příznivá cena předurčují tento přístroj k častému používání v široké
škále stavebních diagnostik. Spolehlivost, provozní odolnost a snadné ovládání ocení nejen
pracovníci stavebního dozoru a technici
HVAC, ale i energetičtí auditoři, izolatéři,
instalatéři, elektrikáři, projektanti, konstruktéři a mnozí další.
Tester izolačního odporu Fluke 1555
a přepracovaný model 1550C umožňují digitální testování izolace až do 10 kV, což
z nich činí ideální přístroje pro širokou škálu
vysokonapěťových zařízení, například rozvaděče, motory, generátory a kabely. Testery
izolace Fluke si nyní dokáží poradit s celým
rozsahem testovacích napětí specifikovaných v normě IEEE 43-2000. V nabídce je
tříletá záruka společně s bezpečnostní kategorií CAT IV 600 V, což představuje nejlepší
hodnotu ve své třídě. Díky ukládání naměřených hodnot a počítačovému rozhraní
představují modely 1555 a 1550C dokonalé
přístroje pro použití v programech preventivní nebo prediktivní údržby určených
k identifikaci potenciálních závad zařízení,
ještě než k nim dojde.
Nový digitální multimetr Fluke 233 Truerms s odnímatelným displejem nabízí naprostou flexibilitu v neobvyklých situacích při
měření. Odnímatelný displej lze umístit mimo
přístroj tak, aby na něj bylo dobře vidět,
a multimetr tak, aby poskytoval při měření
nejlepší podmínky. Odpadá neustálý zápas
s kabely a přístroji v nepřístupných místech.
Nyní lze měřit na těžko dostupných místech,
kde jsou stroje a panely fyzicky odděleny od nadproudového spínače nebo
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odpínače, nebo se používají v prostorech, kam je uživateli přístup zakázán,
například v čistých provozech nebo
v nebezpečných zónách.
Digitální multimetry Fluke 27 II
a 28 II představují nový standard pro
provoz v nepříznivých podmínkách
a zároveň nabízejí možnosti a přesnost
pro řešení většiny problémů s elektřinou. Oba
digitální přístroje jsou konstruovány v kategorii
IP 67 (vodotěsné a prachotěsné), pro schválení
MSHA (v řízení) a poskytují větší rozsah provoz-

ních teplot od –15 do +55 °C a 95 %
vlhkosti. Při teplotě –40 °C je lze používat až po dobu 20 minut. Multimetry jsou také konstruovány
a testovány na odolnost vůči
pádu z výšky 3 m. Nová řada
multimetrů Fluke 20 je sestrojena pro měření v nejnáročnějších podmínkách.
Nový vibrační tester Fluke 810 pomáhá k eliminaci neplánovaných odstávek výroby, prevenci opakujících se pro-

blémů a k stanovení prioritních oprav. Fluke 810
nabízí zcela nový přístup k vibračnímu testování.
Unikátní diagnostická technika pomáhá rychle
odhalit mechanické problémy zařízení. Přístroj
dává možnost být vždy o krok napřed před závadou. Jednoduše řečeno, umožňuje udržovat
věci v neustálém chodu.
Fluke ScopeMeter serie 190 nabízí rychlost
a výkonnost. Tento přenosný ruční přístroj je
vhodný pro aplikace s vyššími požadavky, které
běžně zvládají pouze stolní osciloskopy. S šířkou
pásma až do 200 MHz, 2,5 G vzorků za vteřinu
a s pamětí o hloubce 27 000 bodů pro jeden
vstup, je vhodný pro techniky, kteří potřebují
schopný a vysoce výkonný osciloskop v příručním a bateriovém provedení.
Plně barevný displej umožňuje snadnější identifikaci jednotlivých průběhů, zvláště když se zobrazuje velká amplituda nebo překrývající se křivky
na displeji. Barevné popisky ke křivkám jsou jasně
směrovány ke křivkám. Kontrastní displej je velmi
dobře čitelný v různých světelných podmínkách.
Na jedno nabití akumulátoru je zaručen
až 4 hodinový provoz.
Laserové přístroje na měření
vzdálenosti Fluke 411D, 416D
používají nejmodernější technologií
měření vzdálenosti. Přístroje jsou
velmi přesné, odolné s rychlým měřením. Jednoduchá konstrukce s jednotlačítkovým ovládáním znamenají
úsporu času při měření. Oba přístroje
jsou vybaveny přesným tenkým laserovým paprskem, který je viditelný
i na vzdálených objektech. Na rozdíl
od ultrazvukových měřicích přístrojů
u nich nedochází k chybám způsobeným nežádoucími objekty v blízkosti dráhy měření. Dokáží určit
vzdálenost s přesností ± 3 mm
(411D) ± 1,5 mm (416D).
Kompaktní profesionální přístroje jsou určeny pro vnitřní
a omezené venkovní použití až
do 3500 m nadmořské výšky. Q
www.fluke.cz
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SOLARIS: LASEROVÁ TECHNOLOGIE
Úspora nákladů a šetrnost k životnímu prostředí, dlouhá životnost, bezúdržbovost, to jsou
hlavní benefity laserové technologie. Dnes již hojně využívané Solaris lasery vynikají velmi
ekonomickým „značením světlem“ bez spotřebního materiálu v podobě inkoustů a ředidel,
a proto je značení šetrné k životnímu prostředí a nemá dlouhodobé vázané náklady.
Více jak 20 let vývoje a prodeje laserové technologie Solaris dělá z malé společnosti lídra na trhu
v oblasti průmyslového značení. Produkce Solaris
laserů zahrnuje jak CO2, Nd:YAG, YVO4, vláknový
laser, tak nově i Zelený laser a speciální lasery v UV
spektru. Ve výrobním programu jsou jak samostatné
značicí jednotky (OEM dodávky), tak i semi-automatické pracoviště.
Nižší náklady na výrobu produktů stále více prosazují lasery nad inkoustovým značením, hlavně
z důvodu ekonomického provozu a bezúdržbového
chodu. Laser nepřidává na povrch produktu žádný
materiál jako je inkoust, a přesto je značení velmi
dobře čitelné, odolné proti otěru a průmyslovým
chemickým kapalinám. Z pohledu celé firmy vidí
technická údržba bezproblémový chod zařízení
bez nutnosti pravidelného čištění a servisování
značicích systémů, s vysokou čistotou okolí pracoviště a nadstandardní kvalitou značení. V porovnání
s inkoustovým značením s inkjet technologií ne-

řadu průmyslových aplikací. Dlouhodobá bezporuchovost zabezpečí dostupnost zařízení a linek
i bezproblémovou kalkulaci nákladů na výrobu.
Instalací laseru se často zvyšuje produkce, snížením
času na jedno značení, čímž stoupá produkce za
stejnou časovou jednotku a dochází k efektivnějšímu využití automatických pracovišť.

Lasery ve značení
Běžně lasery dokáží značit data v 2D Datamatrix
kódu, a to i proměnné údaje dle standardu ECC200,
GS1 nebo podsystému GS1 Pharma Datamatrix
kódu. Značení může obsahovat také datum,
směnu, počítadlo, tisk údajů z databáze, a to vše
v kombinaci s CAD software a volitelných textových
funkcí společně s čárovými a 2D kódy. Malé kompaktní řídicí jednotky obsahují dotykovou obrazovku pro snadné ovládání laseru a příjemnou
obsluhu. Komunikační rozhraní je dle současného
standardu přes ethernet, ale lze použít i RS232
sériovou komunikaci nebo WiFi připojení, popřípadě hardwarové vstupy a výstupy. Komunikační
protokol je velmi propracovaný a umožňuje kompletní nastavení laserové jednotky. Pro speciální
aplikace se používá i ovládání rotační osy pomocí
laseru, kdy lze po obvodu značit například vrtáky
nebo závitníky. Konstrukce má k dispozici několik
variant zapouzdření laseru až do vlhkého a prašného prostředí a prodloužení vedení laserového
paprsku, což uvolňuje konstrukční možnosti a nabádá k tvořivost při návrhu pracoviště, například
v zájmu úspor místa.

2D kód značen do kovových materiálů i na zaobleném nebo
rotačním povrchu

Vysoká životnost laserů Solaris

vyžaduje laser pravidelný servisní interval, a proto
je i při vyšších pořizovacích nákladech značnou
úsporou v provozu z dlouhodobého hlediska.
Velká značicí plocha laseru až 300x300 mm velmi
usnadňuje manipulaci s výrobkem a zefektivňuje

Díky vysoké životnosti laserových zdrojů je návratnost investice do zařízení mnohem snadnější. Solaris garantuje životnost LED laserových zdrojů,
které dosahují až 150 000 hodin u vláknových laserů.
Z hlediska Kaizen, ve výrobě probíhají dvě hlavní
činnosti, a to údržba stávajících standardů a zdo-
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www.LT.cz
SOLARIS LASER

Značení laserem za pohybu na dopravníku

konalování a zlepšování standardů. Nasazením
laserů ve výrobě se velmi sníží provozní náklady
a minimálně se změní stávající standardy se zavedením nových technologií do provozu. Správné
hospodaření podniku vyžaduje investice správným
směrem a rozhodně vede k laserovému značení,
které v mnoha ohledech předčí ostatní značicí
technologie. Q

AMPER BRNO
STÁNEK F32
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KAM BUDE SMĚŘOVAT TRH S LED?
LED je elektronické polovodičové zařízení složené ze specifických materiálů, kterými když
prochází elektrický proud, začnou svítit. První LED, které kdy vyprodukovalo světlo viditelné
lidskému oku (červené světlo), bylo objeveno v roce 1962. Později byly vyvinuty LED čipy
vytvářející oranžové, žluté, zelené, modré a fialové světlo.
Základní technologickou výzvou je maximalizovat
vyprodukované množství světla při co nejnižší spotřebě elektrické energie. V oblasti osvětlení budov
je hlavním cílem výrobců věrně kopírovat spektrum
světla přicházejícího ze slunce. Lidský zrak je totiž
nejlépe přizpůsoben právě pro toto tzv. „bílé světlo“.
LED lze použít k vytvoření bílého světla dvěma způsoby. Lampa, která se skládá ze světelných zdrojů
červené, zelené a modré (RGB), může při jejich vzájemné kombinaci tvořit bílé světlo. Častěji praktikovanou metodou běžného svícení je ale použití modrého LED zdroje pokrytého chemickou vrstvou
fosforu, která posouvá barevné spektrum. Pokud
fosforových vrstev použijeme více najednou, můžeme
barevné spektrum přizpůsobit tomu, které vychází
ze slunce. Samozřejmě každá fosforová vrstva zároveň
snižuje množství vyzářeného světla, proto klíčovým
aspektem dalšího vývoje je nalezení ideální rovnováhy
mezi množstvím a kvalitou produkovaného světla.

Čím se LED lampy odlišují od ostatních?
Typická 100 W žárovka, která je nepoužívanějším
typem žárovky vůbec, produkuje 17 lumenů viditelného spektra na každý spotřebovaný watt, tzv.
světelná „účinnost“.
Halogenové lampy jsou o něco účinnější, neboť produkují až 30 lumenů na jeden watt a vytvářejí široké
spektrum světla, jehož vlnová délka je posunuta
směrem k modré části spektra. O takovém světle se
říká, že má poměrně vysokou„teplotu barev“. Lampy
s těmito spektrálními charakteristikami se často nazývají „studeno-bílé“, protože modrou barvu vnímáme jako studenou, zatímco červenou jako teplou.
Kompaktní zářivky jsou hojně propagované coby
úsporná alternativa ke klasickým žárovkám, avšak jen
s omezeným úspěchem. Světelná účinnost se typicky
pohybuje mezi 60 a 80 lumeny na jeden watt. Bohužel většina z nich neumožňuje stmívání, vytváří studené
světlo, které neobsahuje přirozené barvy, a navíc jsou
pomalé při rozsvěcování. Kromě toho také obsahují
velmi jedovatou rtuť. Některé„teplo-bílé“ stmívatelné
verze jsou sice k dostání za vyšší cenu, ale i ty trpí
ostatními popsanými neduhy.

Technické výzvy v oblasti vývoje LED
lamp
Pokrok v oblasti vývoje materiálů je jádrem výkonnosti LED. Téměř všechny dnešní LED lampy určené
pro běžné svícení používají modré LED čipy se
žlutými fosfory k vytvoření bílého světla.
LED lampa je však samozřejmě více než pouhý
čip. Každá emitující dioda je napájena stejnosměrným proudem (DC), přestože hlavním zdrojem napájení v budovách je střídavý proud (AC),
a to při mnohem vyšší voltáži než vyžadují LED
čipy. Konverze napájení a kontrolní obvod zajišťují nezbytný přechod. Většina LED lamp pro
běžné osvětlení je navržena k provozu při 110
– 115 V nebo 220 – 240 V (AC). Existují však i takové, které jsou navržené coby náhrada za
12 V směrové svítilny, a tudíž operují při 12 V (DC).
LED čipy jsou postavené na modulu, který obsahuje drobnou elektroniku a čiré sklo nebo plastový kryt, který lampu nejen chrání, ale zároveň
rovnoměrně distribuuje světlo a zároveň mini-

Obr. 1: Konstrukce LED lampy: terminály, chladič, kryt, čočky,
řídicí elektronika, LED modul

Srovnání po 35 000 hodinách používání

Žárovka typu
Classic A 40 W

Verbatim LED
10 W Classic A Superior

Průměrná životnost

1000 h

35 000 h

Spotřeba energie

1400 kWh

350 kWh

Náklady na spotřebovanou energii (0,17 €/kWh)

238 €

59,50 €

Náklady na pořízení

70 € (2 €/kus)

30 €

Náklady na údržbu (2 €/kus)

70 €

2€

Emise CO2

700 kg

175 kg

Celkové náklady (po 35 000 h používání)

378 €

91,50 €
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Proč jsou LED lampy stále
populárnější
Zkušenost spotřebitelů s kompaktními zářivkami
je často chudá, což vede k pomalému rozšíření
této technologie. Mezitím se objevily LED lampy,
které nabízejí lepší svítivost až 50 lumenů na
jeden spotřebovaný watt energie. Přinášejí rovněž lepší kvalitu osvětlení, jsou mechanicky robustnější a nyní jsou i dostupné v různých podobách, což z nich činí praktickou náhradu za
konvenční zářivky. Na japonském trhu jsou již
k dostání nejnovější LED lampy, které jsou stmívatelné a s nastavitelnou barvou světla včetně
schopnosti měnit teplotu bílé barvy. Také ekonomický argument je více než přesvědčivý. Přestože za vysokou kvalitu LED lamp se stále zaplatí
více než za tradiční zářivky, jejich předpokládaná
životnost 30 000 h společně s vyšší světelnou
účinností přináší úsporu nákladů 75 - 80 %, takže
návratnost investic je v přijatelné době. To samozřejmě platí jen tehdy, pokud je očekávaná
životnost skutečně naplněna. Pokud již například
po 15 000 h je nutno lampu vyměnit, náklady
tím za danou periodu vzrostou.

Jak zjistit kvalitu a spolehlivost

Ekologické & ekonomické přednosti LED lamp Verbatim
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malizuje záření. V případě směrového světla
chrání ochranný kryt navíc čočky vytvářející paprsek a reflektory za zdrojem světla, které jej
usměrňují. Současně je potřeba rozptýlit teplo,
které se tvoří jako vedlejší produkt, takže součástí
konstrukce lampy musí být také chladič. Nakonec
se neobejdeme bez prostředků umožňujících
připojení lampy do elektrické sítě. Ty jsou tvořeny
elektrickými kontakty na její spodní straně. Aby
se LED lampy dobře ujaly na trhu, používají jejich
výrobci konektory, které pasují do tradičně rozšířených patic.
Konverze voltáže a řídicí elektronika, často označovaná jako řídicí obvod LED, představují nejslabší článek většiny LED lamp. Návrh řídicí
jednotky LED je rovněž kritickým faktorem v celkové účinnosti lampy. Samotné řadiče mívají
nejčastěji 80–90% účinnost, když operují na plný
výkon, tj. když LED pracuje při nejvyšší úrovni
svítivosti. (obr. 1)

Hlavní faktory, které určují kvalitu a spolehlivost
LED lampy, nemusejí být zřejmé při zkoumání jejího
zevnějšku. Kvalita samotných diod, návrh řídicí
jednotky, kvalita komponent, které jsou v ní použité,
ale i schopnost povrchu lampy pohlcovat teplo
patří mezi klíčové faktory spolehlivosti. Přesto i pečlivá vizuální prohlídka má svůj smysl, neboť u lamp,
u jejichž fyzického návrhu je kladen důraz na detail,
je často kladen stejný důraz na detail i v případě
elektronického návrhu. Pokud produkt vypadá lacině, pravděpodobně to odráží přístup k jeho návrhu a výrobě.
Pozorným srovnáním technických specifikací,
zejména s ohledem na světelnou účinnost a očekávanou dobu životnosti, nám poskytne indicii
o kvalitě produktu. Jestliže neznámý výrobce
udává čísla o výkonu a spolehlivosti, které jsou
výrazně nad průmyslovým standardem, rozhodně
to svědčí o nedůvěryhodnosti těchto informací.
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Dostupnost, ekonomika
a kvalita LED lamp
Výběr LED lamp během několika příštích let poroste. Jejich světelná účinnost dosáhla bodu, ve
kterém jsou 40W lampy již k dostání jako plnohodnotná náhrada za tradiční žárovky až do výkonu 100 W a k jejich masovému rozšíření by
mělo dojít do 1. září 2012, kdy budou obyčejné
žárovky již definitivně zakázané evropskou legislativou. (obr. 2)
Prvotní LED lampy nebylo možné stmívat, zatímco
moderní produkty již stmívatelné jsou, a to prostřednictvím stejných stmívačů, které byly navržené
pro tradiční žárovky.
Aktuální doba životnosti kvalitních LED lamp se
pohybuje mezi 15 000 a 45 000 hodinami. Obecně
platí, že LED lampy s menším fyzickým rozměrem,
jako jsou svícnové lampy, budou mít kratší dobu
životnosti, jelikož pracují při vyšších teplotách.
Pokud lampou svítíme v průměru 6 h denně, pak
35 000 h odpovídá 16 letům provozu. Proto i přesto, že LED lampa může stát až 30x více než obyčejná žárovka, je z ekonomického hlediska výhodnější. Nekvalitní LED lampy mohou

Obr. 2: Nabídka LED lamp Verbatim od Mitsubishi Chemical Corporation

samozřejmě selhat již mnohem dříve, nepřinášejí
atraktivní návratnost investice, a proto je dobré
se jich vyvarovat.
Od LED lamp se očekává, že nahradí během několika let většinu ostatních typů domácích i ko-

SPOTŘEBU ELEKTŘINY NESNÍŽÍ
ANI TY NEJÚSPORNĚJŠÍ ŽÁROVKY
V delším období ani ty nejúspornější žárovky spotřebu energie zřejmě nesníží, ale mohou ji
naopak zvýšit. Vyplývá to podle informací, které přinesl britský časopis The Economist ze
studie amerických výzkumníků, která předpovídá dopady budoucího zavádění dosud nejpokročilejší osvětlovací technologie SSL (solid-state lighting) založené na diodách LED.
Její závěry jsou dalším potvrzením tzv. Jevonsova
paradoxu, který vysvětluje, proč inovace, které přinesou úspory energie, vedou nakonec naopak
k nárůstu její spotřeby. Podstatou Jevonsova paradoxu je překvapivý dopad úspor, které vedou ke
zcela opačnému efektu. Anglický ekonom William
Jevons v 60. letech 19. století upozornil, že dlouhá
série technologických zlepšení u parních strojů
a dalších zařízení zvýšila efektivnost využití uhlí, což
vedlo vždy ke zvýšení jeho celkové spotřeby a k rozšiřování uhlí do dalších odvětví. Jevons se tehdy
obával, že uhlí brzy dojde, a zjištění, že úsporné
inovace celkovou spotřebu zvyšují, mu tyto obavy
potvrzovalo.
Moderní ekonomové tento paradox potvrdili
a upřesnili, že zvýšená účinnost zdroje snižuje náklady jeho využití proti jiným zdrojům, což zvyšuje
poptávku po něm a ruší jakýkoli vliv úspor na snížení
jeho spotřeby. Navíc urychluje ekonomický růst,
který dál zvyšuje poptávku po všem a zejména po
energii.
Paradox potvrzuje řada dlouhodobých statistických údajů. USA např. od 70. let zavádějí stále
přísnější normy spotřeby pohonných hmot, ale
spotřeba paliv tam vzrostla ze 109 mld. galonů
v roce 1975 na 175 mld. o 30 let později. Podobně energetická náročnost praček v USA od
počátku 90. let podle listu The New York Times
klesla o 70 % a chladniček zhruba o polovinu,
ale růst celkového počtu a výkonu úsporných

a efektivnějších spotřebičů a elektroniky ve finále zvýšil spotřebu elektřiny na hlavu o více
než 20 %.
Environmentální ekonomové proto navrhují odstranit Jevonsův paradox zdaněním nebo jiným
odebráním zisků ze zvýšené efektivnosti zdrojů.
Cílem je, aby spotřebitelé a producenti z úsporných inovací přímo nic neměli, a nezískali tak
dodatečné prostředky, které zvýší jejich poptávku.
Z teorie Jevonsova paradoxu tak plyne, že opatření
EU jako je např. zákaz méně účinných žárovek
podle všeho sama o sobě k dosažení deklarovaného cíle snížit spotřebu energie nepovedou.
Neboli, jinak řečeno: Pokud se má zavedením
úsporných žárovek spotřeba opravdu snížit, musely by se úspory odhadované Evropskou komisí
na ročních 11 mld. eur (asi 272 mld. Kč) lidem
daněmi či jinak zvýšenými cenami energie odebrat.
EU si vytyčila ambiciózní cíl snížit do roku 2020
celkovou spotřebu energie o 20 % a její představitelé zároveň tvrdí, že spotřebitelé na úsporách
vydělají. Jak ale plyne z výzkumu Jevonsova paradoxu, dosáhnout toho zároveň je zřejmě nemožné. EU však zároveň plánuje také o pětinu
zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě
energie. Jelikož obnovitelné zdroje jako větrná
a solární energie jsou často výrazně dražší než
konvenční zdroje, předpokládá to značný nárůst
cen energie. To by mohlo Jevonsův paradox v sou-

merčních světel. Výhodou LED lamp nejsou jen
nižší náklady na energii, ale také nižší nároky na
jejich údržbu a nabízejí nové kreativní možnosti
při jejich instalaci. Q
Jeanine Chrobak-Kando, LED EUMEA, Verbatim

ladu s návrhy ekonomů eliminovat, protože zvýšené ceny energie zruší přínosy úspor pro spotřebitele i pro ekonomický růst.
Technologický vývoj slibuje do budoucna osvětlení, jehož energetická účinnost bude mnohem
vyšší než účinnost postupně rušených klasických
žárovek a asi třikrát vyšší než u tzv. úsporných
žárovek. Důsledkem bude mnohem více světla
na jednotku energie i v přepočtu na náklady. Avšak
ty, kdo doufají, že se tím sníží spotřeba energie na
umělé osvětlení, která se nyní podílí na světové
spotřebě 6,5 %, čeká zřejmě zklamáni.
Studie, totiž předpovídá, že všeobecné zavedení
SSL může zvýšit spotřebu světla v lumenhodinách
během dvou desetiletí na desetinásobek. To by
znamenalo, že v případě zachování reálné ceny
elektřiny po odpočtení inflace na současné úrovni
vzroste spotřeba energie na osvětlení na více než
dvojnásobek.
Propad cen na jednotku světla povede ke zvýšení
poptávky po něm, jejíž nasycení je podle studie
amerických výzkumníků v nedohlednu. Jak v nadsázce píše The Economist, ti, kdo si opravdu přejí
zastavit růst spotřeby energie na osvětlení, by
neměli podporovat dnešní trend zákazů klasických
žárovek, ale prosazovat naopak jejich povinné
používání. To by ovšem zase vzato do důsledku
znamenalo zákaz veškerých úsporných inovací na
tomto poli.
Závěry studie, které publikoval loni v Journal of
Physics D: Applied Physics Jeff Tsao a tým výzkumníků Sandia National Laboratories předpokládají,
že nejúspornější osvětlovací technologie SSL by
mohla během dvou dekád do roku 2030 výrazně
zvýšit spotřebu světla. Doktor Tsao a jeho kolegové
na základě předpokládaného globálního ekonomického vývoje, ceny energií efektivnosti nových
technologií a jejich nákladů předpokládají, že
kolem roku 2030 budou SSL světla trojnásobně
efektivnější než zářivky. Q
/rd/
3/2011
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NOVINKY SIEMENS OPĚT NA VELETRHU AMPER 2011
Ani na letošním 19. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky, kdy se
Amper přestěhoval na brněnské výstaviště, nebude chybět společnost Siemens. Hlavním
motivem letošní prezentace bude koncept energetické efektivity produktů, systémů a řešení
značky Siemens určených pro oblast průmyslové infrastruktury a energetiky. Expozice bude
umístěna v hale P, na stánku číslo 012.

Průmyslové automatizační systémy
Horkou novinkou společnosti Siemens v oblasti
průmyslové automatizace je inženýrský nástroj
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal),
který uživatelům nabízí jednotné vývojové prostředí
pro veškeré automatizační úlohy založené na platformě Siemens. Na základě mnohaletého výzkumu
byl vytvořen produkt umožňující uživatelům efektivně projektovat automatizační systémy a následně
je uvádět do provozu. TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti
řídicí techniky i decentralizovaných periferií a současně pro vizualizaci – ať už v blízkosti stroje (ovládací panely), či v podobě rozsáhlých řešení SCADA.
Hlavním tahákem produktů řídicí techniky
Simatic PLC řad S7-300/400 a decetrálních periferií
budou zejména pokračující inovace prvků pro komunikační protokol Profinet. Nové PN-CPUs (procesorové
jednotky) mají komunikační rozhraní pro průmyslový
Ethernet, které podporuje i protokoly Profinet. Přístroje
obsahují firmware V3.2 Simatic S7-300 a V6.0
Simatic S7-400. Nový firmware nabídne řadu funkcí,
které zásadně přispějí k jednoduchosti a transparentnosti řešení nových úloh z oblasti automatizační
techniky a pomohou dosáhnout dalších úspor a vyšší
efektivity. Nasazením nových produktů lze dále
redukovat a optimalizovat použitý hardware a využít nové přístupy, např. pro servis a diagnostiku
provozovaného systému.

Stanice ET 200S nyní díky novému modulu PM-E RO DC 24V
podporují profil Profienergy

Kromě novinek z oblasti řídicích systémů Simatic S7
budou představeny také inovace skupiny produktů
Simatic ET200, tedy nové distribuované periferní jednotky (vzdálené IO) pro připojení na komunikační sítě
Profibus i průmyslový Ethernet (Profinet). K dispozici
budou informace o stanicích Simatic ET200 určených
pro montáž do rozváděčů i mimo ně, či distribuovaných periferiích určených k nasazení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Významné novinky budou letos
představeny v produktové řadě ET 200iSP – nyní je
možné do těchto stanic osadit i bezpečnostní moduly,
a to jak digitální, tak analogové (užití až do SIL 3, resp.
PLe). Tím dochází k podstatnému zjednodušení a zlev24
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nění řešení bezpečnostních úloh v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nový napájecí modul PM-E RO DC
24V pro stanice ET 200S přináší podporu profilu
Profienergy. V praxi to znamená, že během výrobních
přestávek a plánovaných i neplánovaných prostojů
je možno podle předem nadefinované sekvence
odpojit vybrané zátěže, a snížit tak spotřebu zvolené
části technologie. Opětné připojení zátěží probíhá
opět definovaně a je řízeno z nadřazeného řídicího
systému stejně jako odpojení. Odolné modulární
stanice ET 200pro určené pro montáž mimo rozvaděč
už lze nasadit i s inovovaným modulem IM 154-8 PN/
DP CPU, a to i v bezpečnostním provedení IM 154-8F
PN/DP CPU. Uživatel tak získá plnohodnotné PLC
odpovídající CPU 315-2 PN/DP (F) se stupněm krytí
IP 65/67. Součástí veletržní prezentace budou i nové
šestnáctikanálové digitální vstupní moduly a nebudou
chybět ani ostatní produktové řady jako ET 200eco
PN či ET 200M.
Na veletrhu bude k vidění i stěna věnovaná problematice procesní automatizace - systém Simatic PCS
7 V7.1 SP2 pro řízení procesů, který si za dobu své
více jak desetileté existence vydobyl pevné místo
v různých odvětvích průmyslu. Díky svým vlastnostem
– škálovatelnosti, otevřenosti, universálnosti, spolehlivosti a integrované bezpečnosti – se tento systém
uplatňuje v potravinářství, farmacii, chemické výrobě,
ale také v energetice či cementářském a sklářském
průmyslu. Vystaven bude plně redundantní systém
s integrovaným odstavovacím systémem ESD,
redundantní komunikací na Profibus DP s periferiemi
do standardních prostředí i do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a ukázky možnosti zvýšení
spolehlivosti a dostupnosti přístrojové techniky díky
kruhovému zapojení sběrnice Profibus PA. Součástí
bude i ukázka přístroje Sentron PAC a jeho napojení
do systému Simatic PCS 7 s integrovaným softwarem
pro řízení spotřeby energie.
Hlavní novinkou v oblasti malých řídicích systémů je
představení nových verzí softwaru Step 7 Basic V11
a firmwaru V2.0 pro Simatic S7-1200. Tento nový řídicí
systém je nástupcem úspěšné řady Simatic S7-200
a představuje modulární PLC určené k řešení menších
automatizačních úloh při požadavcích na malé rozměry a nízkou cenu. Při vývoji byl kladen zvláštní
důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému
operátorského rozhraní i programového vybavení.
Mezi nejdůležitější novinky, které přináší nová verze
softwaru a firmwaru je rozšíření komunikačních
možností o Profibus Master/Slave a Profinet I/O
Controller. Simatic S7-1200 může pracovat na Profinetu I/O jako master, a řídit tak až 8 zařízení. Pokud
S7-1200 pracuje jako master na síti Proibus, je možné
připojit a řídit až 32 zařízení typu Profibus slave. Dalšími novinkami jsou datový záznam a integrace webového serveru. Pomocí datového záznamu je možné

ukládat procesní data na interní zaváděcí paměť nebo
na vyjímatelnou paměťovou kartu. Integrovaný webový server přináší možnost jednoduše sledovat stav
CPU pomocí standardního internetového prohlížeče.
Software Step 7 Basic V11 přináší celou řadu nových
funkcí a instrukcí, které usnadní a zrychlí programování. Mezi nejvýznamnější změny patří integrace
nového programovacího jazyka SCL (Structured
Control Language) k již stávajícím dvěma jazykům
LAD a FBD. Jazyk SCL je podobný dříve využívanému
jazyku Pascal a je ideální pro práci s daty, matematické
výpočty a práci s knihovnami. Všechny nové funkce
Simatic S7-1200 budou na veletrhu předvedeny a programování v novém prostředí Step 7 Basic bude
možné si osobně vyzkoušet.
Oblast vizualizačních systémů bude na veletrhu
zaměřena na její začlenění do nového projekčního
systému TIA portál. Nedílnou součástí tohoto systému je Simatic WinCC V11, jenž umožňuje intuitivním a velmi efektivním způsobem projektovat operátorská rozhraní (Human Machine Interface – HMI).
Při všech úlohách, od konfigurování operátorských
panelů, až po tvorbu systémů typu SCADA, se používají tytéž editory se shodnou reprezentací jednotlivých funkcí. Simatic WinCC V11 je k dispozici v různých verzích počínaje WinCC Basic pro operátorské
panely řady Simatic Basic Panel a WinCC Comfort
pro panely Simatic všech řad. Verze WinCC Advanced
ve spojení WinCC Runtime Advanced navíc podporuje vizualizaci na úrovni strojů s použitím PC, verze
WinCC Professional nadto nabízí rozsáhlé funkční
schopnosti potřebné v systémech typu SCADA. Z hlediska hardwaru bude skupina operátorských panelů
rozšířena o zcela novou řadu tzv. Comfort panelů.
Simatic HMI Comfort Panel je charakteristický velkým
výkonem a integrovanými funkčními schopnostmi
pro náročné vizualizační úlohy. Operátorské panely
nové řady jsou k dispozici s úhlopříčkou displejů
o velikosti 4“, 7“, 9“ nebo 12“, v provedení buď s dotykovým displejem, nebo s ovládáním pomocí dotykových kláves. Verze s displeji o velkosti 15“ a 22“
se připravují. Nové panely se konfigurují ve vývojovém prostředí Simatic WinCC V11.

Průmyslová komunikace
a identifikace
Siemens se dlouhodobě věnuje i vývoji komunikačních komponent pro sítě průmyslového Ethernetu (Profinetu) i sítě Profibus. V případě sítí Profibus
jsou nově k dispozici moduly OLM G22 a OLM P22
umožňující připojit dva samostatné elektrické

Moduly OLM G22 a OLM P22 umožňující připojit k jedné
optické síti (např. s topologií redundantního kruhu) dva
samostatné elektrické segmenty
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segmenty k jedné optické síti. S produkty Scalance
lze realizovat jednotné a flexibilní komunikační sítě
průmyslového Ethernetu pro nejširší použití. Ve
strukturovaných komunikačních sítích se uplatní
přepínače Scalance X („switch“). Radiové moduly
Scalance W (IWLAN podle IEEE 802.11) nabízejí variabilitu bezdrátové komunikace pro všechny podmínky instalace. Vysoké disponibility průmyslové
sítě lze dosáhnout pomocí redundantní kruhové
topologie přepínačů s podporou průmyslových
protokolů MRP, resp. HSR a Standby. Na veletrhu
budou představeny novinky v produktových řadách
Scalance X, zejména plně gigabitový částečně modulární přepínač X308-2M a plně modulární řada
XR324-12M určená pro instalace do kabinetů o velikosti 19“. Novinkou jsou průmyslové switche s označením PoE implementující metodu napájení koncových zařízení metodou Power-over-Ethernet.
Novinkou v oblasti komunikačních procesorů je
CP343-1ERPC, ten je určen k přímému připojení
Simatic S7-300 k databázovým systémům jako jsou
Oracle, MySQL, MS SQL nebo DB2. Komunikační
modul CP 1242-7 rozšiřuje možnosti PLC
Simatic S7-1200 o rozhraní pro mobilní sítě GSM/
GPRS. Nový software řídicí stanice Telecontrol Server
Basic může prostřednictvím mobilní sítě adresovat
až 5000 řídicích systémů typů Simatic S7-1200
a Simatic S7-200, jak pro účely sběru dat a vzdálené
správy, tak i řízení. V případě bezdrátových přenosů
Siemens dlouhodobě podporuje komunikaci založenou na standardech GSM/GPRS,

Industrial Wireless LAN a nově
též WirelessHART pro procesní
instrumentaci

Tento přístroj najde uplatnění předeS ohledem na uvedený měřicí rozsah
vším na strojích, dopravníkových
H2S lze Ultramat 23 použít pro
systémech, hlavních i pobočných
analýzu surového i vyčištěného
montážních linkách v automobioplynu. Měření v rozsahu
bilovém průmyslu atd. Je určen
0–500 vpm H2S, zejména nepřeke komunikaci po síti Ethernet
kročení této hodnoty, poskytuje
s protokolem TCP/IP a doplňuje
dostatečnou záruku pro eventujiž dodávané komunikační moduly
elní použití chromatografu ke
pro sítě Profibus a Profinet. K zásledování kalorické hodnoty biokladní jednotce lze paralelně připlynu či jeho složení.
Hlavní novinkou v oblasti měření
pojit dvě čtečky RFID. Systémy pro
čtení kódů bude v expozici reprehladin je bezkontaktní radar Sitzentovat stacionární čtečka čárových
rans LR560 typu FMCW pracující
a maticových (1D/2D) kódů s typona frekvenci 78 GHz. Přístroj je
vým označením Simatic MV420, která se
určen pro měření sypkých látek s rozvyznačuje velkou spolehlivostí a rychlostí
sahem až 100 metrů. Další novinkou je
čtecích operací. Má krytí IP67 a je pri- Čtečka 1D /2D kódů bezkontaktní radar Sitrans LR250 s komumárně určena ke čtení maticových kódů SIMATIC MV420
nikací Foundation Fieldbus, vibrační vidvytvořených přímo na sledovaných obličky Sitrans LVL200 s elektronikou
jektech (Direct Part Mark – DPM) v nepříznivých NAMUR a nový náklonový limitní spínač Siemensprovozních podmínkách. Speciální funkcí čtečky Milltronics Tilt Switch pro detekci materiálu v záMV420 je „samospoušť“ (auto trigger), jenž čtečce sobnících nebo na pásových dopravnících.
umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí
a současně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo Nízkonapěťová spínací technika
hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci obrázků, Také letos Siemens představí inovace vhodné pro
aniž potřebuje vnější spouštěcí signál (např. ze moderní řešení průmyslové automatizace. Těžištěm
světelné zábrany). Čtečka kódů Simatic MV420 má bude snížení ztrátového výkonu v rozvaděčích, který
rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku přispěje ke snížení odběru energie, a tím zmenší otepRS-232. Přístroj se parametrizuje a uvádí do provozu lení rozváděče. Představeny budou i možnosti mopřes vestavěný webový server. Uživatel k tomu derních komunikačních profilů IO-link a Profienergy.
použije PC, nebo programovací zařízení s instalovaným prohlížečem Internet Explorer. Žádný jiný
software není třeba. Pro většinu úloh se parametry
přednastaví automaticky.

V oblasti průmyslové identifikace Siemens představí Procesní přístrojová technika
sortiment záznamových a čtecích zařízení pro Od února letošního roku Siemens prezentuje své
pásmo UHF. K vidění budou dvě nové kompaktní rozsáhlé portfolio procesní přístrojové techniky
čtečky RFID (Radio Frequency Identification). Čtečka a analyzátorů plynů v novém předváděcím voze.
Simatic RF620R je vybavena jednou vestavěnou Kromě známých a obchodně úspěšných produktů
anténou, ke čtečce Simatic RF630R lze připojit až z oblasti procesní instrumentace budou v předvádvě vnější antény. Obě čtečky lze pomocí komu- děcím voze k vidění i aktuální novinky. Jednou
nikačních modulů Simatic RF přímo integrovat do z jeho zastávek bude i veletrh Amper – po celou
systému Simatic S7 i do komunikačních sítí Profinet dobu jeho konání bude vůz možné navštívit na
a Profibus. Ve vývojovém prostředí Step 7 k tomu stanovišti před výstavním pavilonem P.
existují potřebné standardní funkční bloky. Obě Produktové portfolio analyzátorů bylo doplněno
stacionární čtečky řady Simatic RF600 lze při jejich o novou verzi osvědčeného přístroje Ultramat 23 pro
kompaktní konstrukci namontovat i do stísněných cílenou na analýzu v bioplynových stanicích s možprostor a díky krytí IP65 provozovat i ve velmi ná- ností využití při optimalizaci provozu kogeneračních
ročných provozních podmínkách. Produkty
jednotek, plynových motorů či turbín v čispro radiofrekvenční identifikaci doplňují
tírnách odpadních vod. Analyzátor,
vybavený NDIR spektroskopickou
dvě kompaktní antény pro pásmo
UHF. Model Simatic RF640A s rozanalýzou koncentrace oxidu uhličiměry 185×185×45 mm pracuje
tého (CO2) a metanu (CH4) a eleks kruhovou polarizací, zatímco
trochemickým článkem pro měření
model RF642A se stejnými rozkoncentrace kyslíku (O2), je doplněn
měry používá polarizaci lineární.
novým elektrochemickým článkem
Podle použité čtečky může mít
pro měření koncentrace sulfanu
anténa dosah až 4 m. Obě antény
(H2S) v rozsahu 0 – 500 vpm, resp.
mají vysoký stupeň krytí IP67 a pra0 – 5000 vpm. Díky režimu autokacují při teplotě -25 až +75 °C. Lze
librace okolním vzduchem pro
prvky měřené NDIR metodou
je tedy použít ve vnitřním i vnějším
prostředí. Vystaven bude též komua nízkému driftu elektrochemicnikační modul Simatic RF182C pro
kého senzoru pro analýzu sulfanu
připojení čtecích/záznamových zaří- RFID čtecí / zapisovací jednotka
(< 1 % / měsíc), je provoz analyzátoru
zení v systémech RFID k síti Ethernet. Simatic RF630R
nenáročný na údržbu i náklady.

Vybrané komponenty podporující komunikaci IO-link

Otevřený komunikační standard IO-Link je založen
na cyklické výměně dat mezi přístrojem typu IO-link
master a typu IO-link„device“, tedy mezi řízením s příslušným mastrem a senzory nebo akčními členy s rozhraním IO-link. To umožňuje centrální diagnostiku
a detekci poruch až na úroveň akčních členů a senzorů. Provozní parametry aplikace se přitom dají
dynamicky měnit centrálně z operátorského pracoviště na systémech pro ovládání a vizualizaci (panely
HMI). Výsledkem je snížení výdajů za projekční činnost, zkrácení doby uvádění do provozu, operativnější
přizpůsobení parametrů právě vyráběné šarži a v neposlední řadě rychlejší identifikace poruchy. V rámci
koncepce Plně integrované automatizace (Totally
Integrated Automation – TIA) společnosti Siemens
se nabízí ještě další přednost: podprogram FB_IOL_
CALL naprogramovaný ve Step 7 a vhodný pro
všechna CPU programovatelných automatů Simatic
S7 podporuje diagnostické informace pro všechna
IO-link device tak, aby mohly být zobrazeny např. na
panelech HMI. Pro panely značky Siemens jsou připraveny grafické faceplaty s diagnostickými informacemi. Řízení provozu se tak stává transparentnější. Q
www.siemens.cz
3/2011
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HLÍDAČ PRŮTOKU
V CHLADICÍM OKRUHU BRUSKY
PRO POTŘEBY PŘESNÉHO BROUŠENÍ SE POUŽÍVAJÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
BRUSKY. JSOU POTŘEBNÉ V RŮZNÝCH ODVĚTVÍCH OD AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU, KERAMICKÉHO PRŮMYSLU A STROJÍRENSTVÍ. HLAVNÍ
POUŽITÍ BRUSEK JE NAPŘ. PŘI VÝROBĚ PŘEVODOVEK, SYSTÉMŮ
VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA, PŘI VÝROBĚ LOŽISEK A OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ.

tem, který je umístěný v externím pouzdře na
těle průtokoměru. K dispozici jsou spínací nebo
přepínací kontakty. K sepnutí dojde, když průtok
klesne pod nastavenou hodnotu. Spínací bod
může být uživatelem nastaven v měřicím rozsahu,
tak aby bylo možné spínač průtoku snadno přizpůsobit jakékoli aplikaci. Zástavba přístrojů je
možná v libovolné poloze. Přístroje typu
RVO/U umožňují také dodatečnou optickou kontrolu průtoku. V těchto zařízeních je skleněné
těleso opatřeno stupnicí, na které lze odečíst
aktuální průtok. Oba typy zařízení nabízejí rozsah
měření od 5 ml/min až 150 l/min.
Dalším použitím průtokoměrů na bruskách je sledování chladicí a mazací kapaliny. Při příliš nízkém
chlazení dochází k přehřátí, které zpochybňuje
výsledek procesu broušení. Při broušení kritických
míst, může být dokonce nutné chlazení obrobku
a brusného kotouče ještě před zpracováním.
Zvláště důležité je monitorování chladicích kapalin
u centrálního zásobování. Pouze oddělené sledování průtoku umožňuje okamžité zjištění poklesu
množství chladicí kapaliny v každé části zařízení.

Průtokový spínač DKM-2

C

hceme-li u těchto vysoce jakostních
dílů dosáhnout vysoké kvality
a přesnosti, musí být při požadovaných brusných procesech průběžně monitorována a řízena předepsaná teplota. Při této
úloze hrají hlídače průtoku důležitou roli. Pro
zajištění specifikované přesnosti je při procesu
broušení nutné udržet parametry uvnitř pevně
daných hranic. To se týká teploty elektrických pohonů vřeten a lineárních motorů pro nastavování
nástrojů. Elektrické pohony jsou provozovány při
teplotách 26 až 30 °C. U vřeten je vyžadována tolerance teploty 1°C. Aby toto bylo správně zajištěno,
musí být teploty neustále monitorovány a v případě
zvýšení teploty, odpovídajícím způsobem chlazení
zase teploty sníženy. Průtokové spínače Meister plní
kontrolní úlohu v chlazení.

Průtokové spínače
RVM / U a RVO / U
Průtokové spínače Meister
sledují průtok chladicích
okruhů a zajišťují, aby vždy proudilo dostatečné množství chladiva,
které je potřebné k chlazení. Ideální
pro takové aplikace jsou přístroje
RVM/U nebo RVO/U, které byly vyvinuty pro použití s vodou jako chladicím médiem. Přístroje na
plovákovém měřicím principu se vyznačují krátkým časem odezvy oproti průtokoměrům s jinými
měřicími principy. To je v chlazení automaticky
fungujících strojů obzvláště důležité, protože
škoda způsobená nedostatečným chlazením
může být značná. Sledování limitního průtoku je
elektricky zprostředkováno jazýčkovým kontak-

SPÍNAČE A SNÍMAČE TLAKU ESI
Vzhledem k obrovskému zájmu o tlakové spínače,
rozpínače a přepínače firmy SUCO bylo naším dlouhodobým zájmem rozšířit tento sortiment o tlakové
spínače a převodníky, abychom vyhověli požadavkům
našich zákazníků. Tento krok se nám podařil získáním
zastoupení firmy ESI (Ellison Sensors Internatiol).
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Společnost ESI se během své 25leté existence
stala jedním z lídrů v oblasti výroby průmyslných
snímačů tlaku. ESI navrhuje a vyrábí tlakové
snímače a převodníky, které se využívají
v leteckém a kosmickém průmyslu, zbrojařství,
petrochemickém průmyslu, v oblasti auto-

Dalším argumentem pro sledování průtoku je
kromě kvality aspekt bezpečnosti při broušení.
Aby se předešlo jiskření během procesu broušení, používají se v závislosti na konkrétní aplikaci
a materiálu zvláštní emulze nebo oleje, které
omývají díl. V případě nedostatečného oplachování může vzniknout hořlavá směs brusného
prachu, vzduchu a chladicí kapaliny. Průtokoměry typu DKM-2 zajistí minimální
množství nutné pro omývání. Tyto
průtokové spínače s kompenzací viskozity jsou určeny pro používání olejů
a maziv s kinematickou viskozitou 30 až
600 cSt. Dokonce při změně viskozity
použitého chladiva tyto přístroje pracují
spolehlivě ve stanovené přesnosti 10 %
z plného rozsahu stupnice. Kromě spolehlivosti a rychlosti odezvy se vyznačují
kompaktní konstrukcí a robustností. Také
tento typ zařízení je možné instalovat v libovolné poloze díky použití zpětné pružiny.
Elektrické kontakty jsou spínací nebo přepínací.
Tlaková odolnost je 300 bar v provedení z mosazi
a 350 bar v nerezové oceli.
V závislosti na typu připojení (kabel nebo konektor) může být dosaženo stupně krytí IP65 nebo
IP67. Průtokoměry jsou k dispozici také v provedení proti výbuchu podle ATEX. Maximální teplota kapaliny může být až 120 °C nebo volitelně
až 160 °C. Q
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mobilové techniky a různých průmyslových
aplikací.
Nejnovější úspěchy ESI jsou spojovány s využitím nové
technologie snímání tlaku pomocí „Silicon-on-Sapphire“ a její schopnosti pracovat v extrémních teplo-

tách, převyšující výkonnost konvenčních tlakových
snímačů. Široká paleta tlakových snímačů a převodníků ESI je konstruována pomocí technologie „Siliconon-Sapphire“ a společně s nejnovější digitální technologií, řadí tyto produkty na přední místo dostupná

INKREMENTÁLNÍ ROTAČNÍ SNÍMAČE ENKODÉRY
Bohatá nabídka inkrementálních enkodérů začíná od miniaturních enkodérů s vnějším průměrem
24 mm až po modely v provedení „Heavy Duty“
s průměrem 90 mm, které jsou určené pro těžké
podmínky nasazení. Velký výběr mechanického
provedení s různým stupněm krytí umožňuje
perfektní sladění s požadavky aplikace.

na dnešních trzích. Snímače a převodníky tlaku jsou
dostupné v tlakových rozsazích 0–25 Pa a 0–4000
bar se signálním výstupem mV, 0–5 V, 0–10 V,
4–20 mA a širokým rozsahem digitálních formátů
pro připojení USB. Q

lových aplikací zaručují všechna nabízená řešení
tisíce měřicích cyklů i v extrémních podmínkách
nasazení.

Senzory a elektronické moduly
Ukazatele, moduly pro správný přenos signálu,
snímače náklonu a otáček doplňují nabídku výrobků pro průmyslovou automatizaci.

●paralelní
●analogový
●SSI
●Biss
●CANopen
●Device Net
●Profibus

Lineární odměřování
Absolutní enkodéry
Díky technologii optického snímání zaručují ve
všech podmínkách snímání reálné polohy bez baterií. Tak jako inkrementální enkodéry jsou v provedení s plnou nebo s dutou hřídelí a také s různým
stupněm krytí. Jsou kompatibilní s většinou běžných komunikačních protokolů.
Plná hřídel s vnějším průměrem od 24 do 90 mm,
až 10 000 pulsů na otáčku, krytí až IP67, hřídele 4
až 12 mm a konus 1:10 HTL, TTL a Sin/Cos.
Dutá hřídel s vnějším průměrem 24 a 100 mm, až
10 000 pulsů na otáčku, krytí až IP67 hřídele 4 a 42 mm
HTL, TTL a Sin/Cos.

Zahrnuje systémy odměřování počínaje bezkontaktním snímáním až po měření pomocí drátu.
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti průmys-

Příslušenství
Umožňuje mechanickou a elektrickou instalaci
našich výrobků a pomáhá zajistit správnou funkci
a optimální pracovní cykly.
●spojky
●úhelníky
●odměřovací kola
●příruby
●mezipříruby
●konektory a kabely

BIBUS s.r.o., Vídeňská 125, 639 27 Brno
tel.: 544 125 324, www.bibus.cz
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LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
MALÝCH A STŘEDNÍCH SÉRIÍ
V BŘEZNU 2011 PŘICHÁZÍ TRUMPF S NOVÝM FLEXIBILNÍM
A HOSPODÁRNÝM LASEROVÝM SVAŘOVACÍM PRACOVIŠTĚM –
TRULASER STATION 3003, URČENÝM PRO VÝROBCE, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SVAŘOVAT LASEREM MALÉ A STŘEDNÍ SÉRIE. TATO PRACOVNÍ
STANICE JE PRO NĚ VELKÝM PŘÍNOSEM A POPRVÉ BYLA VEŘEJNOSTI
PŘEDSTAVENA POČÁTKEM BŘEZNA NA VELETRHU INTEC V LIPSKU.

J

de o otevřený systém ve volbě
typu laserového zdroje. Vyžaduje-li aplikace pulsní laser,
například při svařování dílů citlivých na vnesenou tepelnou energii, lze připojit laserový zdroj TruPulse. Rovněž diskové, diodové
nebo vláknové laserové zdroje až
do výkonu 1000 W lze kombinovat
s touto pracovní stanicí, například
pro svary u přeplátovaných spojů
na tepelných výměnících. Dalším
využitím může být laserový úběr
materiálu či vrstev při opracování
polovodičů, při kterém lze využít
lasery pro mikroobrábění řady
TruMicro.

Pro výrobce, kteří laserem svařují malé
a střední série, je nová TruLaser Station
3003 ideálním pracovištěm

Hospodárně a s minimálními
vedlejšími časy pracuje stanice
díky programovatelné svařovací
optice PFO 20 případně PFO 33.
Tato skenerová optika umožňuje
pohyb paprsku po obrobku, takže
samotná optika ani obrobek se
nepohybují. Pro zvětšení pracovního pole však mohou být instalovány lineární osy, které jsou
dodávány jako volitelné příslušenství.
Kompaktní rozměry TruLaser Station 3003 (860 x2000x1310 mm)
nabízejí velký pracovní prostor
300x300 x 500 mm. Automaticky
otvíraná výsuvná dvířka umožňují

Skupina TRUMPF patří v celosvětovém měřítku
obratem 1,34 miliard eur a téměř 8 000 zaměstnanci k nejvýznamnějším dodavatelům výrobních technologií.
Holding zastřešuje tři obchodní sektory – obráběcí stroje/elektrické přístroje, laserovou
techniku/elektroniku a lékařskou techniku.
Hlavním oborem činnosti je flexibilní opracování plechu lisováním a tvářením, laserové
opracování a ohýbání. V oblastí průmyslových
laserů - laserových systémů je firma se sídlem
v Ditzingenu v blízkosti Stuttgartu vedoucí
firmou na světovém trhu.
S 60 dceřinými společnostmi a zastoupeními je
skupina přítomna téměř ve všech evropských
zemích, v Severní i Jižní Americe jakož i v Asii.
Výrobní závody jsou v Německu, Francii, Rakousku, Velké Británii, Japonsku, Mexiku, Polsku,
Švýcarsku, ČR, Číně, Taiwanu a v USA.

rychlé a ergonomické vkládání a vyjímání obrobků. Q
Další informace k laserovým technologiím
i zdrojům vám rádi poskytneme na e-mailové
adrese: info@cz.trumpf.com
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Zákaznické a aplikační centrum
K Hájům 1355/2a
155 00 Praha 5-Stodůlky

INTERNETOVÝ PORTÁL
PRO ELEKTRIKÁŘE

NEBÝT

na veletrhu AMPER 2011

Eaton Elektrotechnika oficiálně spustil nový odborný portál pro elektrikáře s názvem Profi Klub Elektrotechniků, s cílem oslovit koncové
zákazníky a nabídnout jim přednostní
přístup k aktuálním informacím
z oboru.
Jde o přehledného a srozumitelného
pomocníka pro všechny, kteří se zabývají elektrotechnikou a elektroinstalací. Uživatelé zde naleznou novinky z oboru, mohou využít

i poradenství od profesionálů nebo
navigaci na elektrotechnickém trhu.
Portál nabízí bezplatná školení na
profesionální úrovni, stejně jako informace o různých pořádaných akcích, jako jsou výstavy a veletrhy.
Navíc zde členové najdou tipy, kde
a jak výhodně nakoupit. Každý, kdo
vstoupí do Profi Klubu Elektrotechniků, obdrží vstupenku na veletrh
Electron 2011 a bude si moci vybrat
z mnoha dalších benefitů. Q

KONFERENCE NA TÉMA:
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Ruční bezkontaktní teploměry Fluke
Systémové pyrometry Raytek a Ircon
Diagnostické termokamery Fluke
Systémové zobrazovače Raytek a Ircon

neznamená

NEBÝT
TSI System s. r. o.

Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
info@tsisystem.cz www.tsisystem.cz
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V rámci seriálu konferencí Energie
pro budoucnost se na Výstavišti
v Brně uskuteční odborná konference na téma Fotovoltaické elektrárny: zkušenosti s jejich provozem a perspektivy technického
vývoje.
Konference, kterou pořádají Českomoravská elektrotechnická asociace
ELA a Terinvest společně s Veletrhy

Brno, bude součástí doprovodného
programu veletrhu Amper.
Přípravný výbor pod vedením prof.
Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, z celého
okruhu problémů a výzev spojených
s fotovoltaickými elektrárnami vybral
ty, které souvisejí s jejich provozem
z technického a technicko-ekonomického hlediska. Q

Téma: Amper – Optonika 2011

LEONI  SPECIÁLNÍ KABELY
PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
LEONI JSOU JEDNÍM Z VÝZNAMNÝCH DODAVATELŮ SPECIÁLNÍCH
KABELŮ S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ. JDE O PROVEDENÍ
STANDARDIZOVANÁ, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKAZNICKÝCH
SPECIFIKACÍ STEJNĚ TAK JAKO O KABELOVOU KONFEKCI. DIVIZÍ
ZAMĚŘENOU NA KOLEJOVÁ VOZIDLA (BUSINESS UNIT TRAFFIC)
OTEVÍRAJÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM VEŠKERÉ KOMPETENCE SVĚTOVÉHO
KONCERNU, KTERÉ JSOU CÍLENĚ SMĚŘOVÁNY PŘEDEVŠÍM PRO
POTŘEBY KOLEJOVÝCH VOZIDEL.

S

e svým rozsáhlým portfoliem výrobků a servisních služeb pokrývají LEONI kompletní životní
cyklus vnějších i vnitřních kabelových vedení
kolejových vozidel provozovaných kdekoli na světě.
Jako silný partner nabízejí
svým zákazníkům kabely
pro specifická použití a taková řešení kabelových
systémů, která odpovídají
národním i mezinárodním
standardům. To vše na základě fundovaných znalostí a orientace v daném
oboru a dlouholetých zkušeností.
Každý výrobce vodičů, kabelů a především kabelových
systémů pro kolejová vozidla, musí zvládat mnoho
technických disciplín, aby byl připraven nabídnout
toto široké spektrum produktů. Požadavky na vodiče
a kabelové systémy jsou nejenom technicky náročné,
ale především komplexní. Pro tato řešení je zapotřebí
mnoho a velmi různorodých kabelů a vodičů, které
jsou pak nesčetněkrát vystaveny extrémním podmínkám při provozu kolejových vozidel, přičemž je nutné

počítat někdy i s velmi náročnými požadavky z hlediska instalace umístění ve vozidlech samotných. LEONI jsou jedním z mála výrobců kabelů
a dodavatelů systémových řešení, kteří jsou schopni
uvedené požadavky plnit.
To vše je možné jedinečným a komplexním výrobním zázemím, kterým LEONI disponují a které představuje vše od výroby velmi tenkých měděných
drátků přes mnohožilové speciální kabely, až ke
komplexním kabelovým systémům dodávaných
včetně montáže. Všechny kabelové komponenty
a produkty jsou výsledkem vlastního vývoje a vý-

roby. To zaručuje optimální a vzájemně sladěná
řešení. Leoni nabízejí propojovací a zemnící měděné pásy, standardní vodiče a kabely odpovídající
národním a mezinárodním normám, kabely pro
speciální aplikace, kabely a subsystémy opatřené
konektory připravené pro instalaci, stejně tak jako
kompletní systémová řešení pro kolejová vozidla,
jako vysokorychlostní vlaky, příměstské jednotky,
lokomotivy, tramvaje, soupravy do metra a vagony.
Důležitým prvkem pro efektivní řešení je projektový
management. Komplexní a jednoznačné definování
projektových požadavků, jasná struktura a průběh.
Společně se zákazníky definují LEONI s ohledem na
časové a nákladové limity a dostupné zdroje cíle
jednotlivých projektů. U mezinárodních projektů je
pak nezbytně nutné uvést do souladu rozdílné
technické, hospodářské, kulturní, právní a politické
vlivy. Zde jsou pak přínosem zkušenosti získané
v mnoha mezinárodních realizovaných projektech.
Projektový management zahrnuje všechny fáze vývoje,
výroby a instalace kabelových systémů zvláště pak:
●Plánování a realizaci vývojových činností včetně
veškerých mezníků a jejich přezkoumání
●Výrobu prototypů a prototypové zkoušky u zákazníka
●Poradenství a podporu při instalaci prvních dodávek kabelových systémů u zákazníka
Vysoce kvalifikovaní vedoucí projektů s mezinárodními zkušenostmi plánují a koordinují veškeré návrhy
kabelových vedení a propojovací techniky dílčích
složek projektu s ohledem na požadavky kvalitativní,
nákladové i časové. Přitom jsou využívány nejmodernější komunikační a projektové nástroje, které
korespondují s IT vybavením našich zákazníků.
V České republice obchodně zastupuje od 1. dubna
2011 divizi kolejových vozidel (Bussines Traffic Unit)
LEONI firma Atelier Gergely CZ, s.r.o. (www.ateliergergely.cz), jejímž úkolem je kvalifikovaně zprostředkovat a podpořit potenciál firmy LEONI divize
Business Traffic Unit na českém trhu. Q

kosmická technika

VIRTUÁLNÍ EXPEDICE NA MARS
UŽ DOSÁHLA „RUDÉ PLANETY“
V PONDĚLÍ 14. ÚNORA OPUSTILI RUS ALEXANDR SMOLEJEVSKIJ
A ITAL DIEGO URBINA „PŘISTÁVACÍ MODUL“ EU-50 A VSTOUPILI
NA POVRCH „MARSU“. POTÉ, CO SE NA MARSU VYSTŘÍDALO BĚHEM
TŘÍ PLÁNOVANÝCH VÝPRAV PŘI MĚSÍČNÍM POBYTU NA OBĚŽNÉ
DRÁZE KOLEM RUDÉ PLANETY VŠECH 6 ČLENŮ POSÁDKY, VYDALA
SE LOĎ 10. BŘEZNA NA „ZPÁTEČNÍ CESTU“.

práce a volna. S okolním světem a řídícím střediskem posádka komunikuje elektronickou poštou
a videozprávami, avšak jejich přenos je vždy zpožděn o 20 minut až půl hodiny, aby byly vytvořeny
stejné podmínky jako při skutečném letu k Marsu.

Jen pro silné povahy

Moskevský komplex NEK: Na „přistávací“ modul EU-500 (s nápisem) navazuje obytný modul EU-150, v objektu na horní plošině
je hala obsahující simulovaný povrch Marsu.

V

ýstup kosmonautů na Mars byl ovšem simulovaný, stejně jako samotná cesta, připravená
vědci v rámci experimentu Mars-500, jehož
cílem je zjistit jak by takováto výprava s lidskou
posádkou probíhala. Účastníci experimentu přešli
z modulu, který jim byl domovem několik uplynulých měsíců o úroveň výš, do speciální haly o objemu 1200 m3, která představuje Mars. Unikátní
projekt simulátoru kosmické lodi odstartoval loni
3. června. Účastníci experimentu - tři Rusové, Francouz, Ital a Číňan – budou moci opustit prostor,
který je hermeticky oddělen od okolního světa, až
5. listopadu tohoto roku – po 520 dnech strávených
v izolovaném prostoru bez oken.
Mars-500 není sice úplně prvním pokusem tohoto
druhu (krátkodobější programy se prováděly už
dříve) ale je prvním časově v plném rozsahu odpovídajícím letu na Mars s lidskou posádkou. Mezinárodní projekt studia chování posádek kosmických
lodí při meziplanetárních letech, na němž se vedle
ruského Institutu pro lékařské a biologické problémy podílí i Evropská kosmická agentura (ESA),
která také vybírala neruské dobrovolníky, a čínské
vesmírné školící centrum zkoumá vliv dlouhého
pobytu v uzavřeném umělém prostředí na zdraví
a psychiku posádky. Tedy podmínky, kterým by byli
vystaveni účastníci výpravy k Marsu, k niž ovšem
30

3/2011

podle všeho nedojde dříve než v roce 2030. Do té
doby by však lidé už měli být na dlouhodobé riskantní cestování vesmírem připraveni.

Vzhůru na Mars!
Projekt je rozpočítaný do tří etap. První, simulující
cestu ze Země k Marsu, skončila 2. února. Na ní
navazoval pobyt na oběžné dráze vzdálené planety
a sestup na její povrch, po jehož ukončení následuje
návratová fáze, kdy se posádka vydala na 240 dnů
trvající cestu zpět. Ta by podle názoru vědců, kteří
experiment připravili měla být zároveň nejnáročnějším úsekem celého experimentu s enormními
nároky na psychiku účastníků kvůli únavě i myšlenkám na blížící se ukončení mise.
Simulátor v experimentálním komplexu NEK (Nazemnyj experimentalnyj komplex) u Moskvy tvoří
čtyři válcové moduly. Na největší (obytný) dvacetimetrový modul s kajutami, kuchyní a společenskou místností navazují další: lékařský, pracovní
a přistávací. V trenažéru se nachází i tělocvična
a skleník, kde si kosmonauti pod umělým světlem
pěstují zeleninu, jinak se ovšem podobně jako jejich
kolegové na Mezinárodní kosmické stanici ISS stravují pouze z konzerv a sprchují se jednou týdně,
prádlo si mohou měnit po třech dnech. Každý den
je rovnoměrně rozdělen na 8hodinovou fázi spánku,

Úspěch předpokládané mise k Marsu bude záviset
z podstatné části na psychické odolnosti astronautů, protože meziplanetární vesmírný let klade
na jednotlivce větší nároky než let na oběžnou
dráhu kolem Země, v důsledku nižší operační a sociální kontroly posádky ze Země. To vyžaduje tudíž
silné osobnosti se schopností sebekontroly, samostatného rozhodování a řešení problémů. Právě
psychické problémy a riziko případného konfliktu
mezi členy posádky je (kromě nedostatku vzduchu)
hlavním předpokládaným problémem letu na Mars,
a člověk je považován za nejslabší článek podobných projektů.
Experimentální projekt Mars-500 by měl vnést
do těchto otázek lepší poznání a dát vědcům k dispozici cenné informace využitelné při přípravě
skutečné marsovské expedice – např. jak reaguje
člověk na tvrdé stresové podmínky při dlouhodobé
izolaci od vnějšího světa, o případných změnách
v psychickém stavu týmu, ale třeba i o metabolismu
a imunitě lidského organismu. Žádné konflikty mezi
členy posádky zatím nebyly hlášeny. Q

Na experimentech v moskevském centru
se v rámci ESA podílejí i čeští výzkumníci
- Univerzita T. Bati ve Zlíně a společnost
QED Group, zabývající se sociometrickými
měřeními ve skupinách lidí. S podobnými
výzkumy mají již Češi praktické zkušenosti.
V roce 1988 probíhal projekt Štola 88, kdy
dvě skupiny dobrovolníků uzavřené
do podzemí simulovaly let na Mars a dlouhodobé odloučení lidí od okolí během
kosmických letů.

kosmická technika

BOEING PŘIPRAVUJE NOVÝ STROJ PRO CESTY DO KOSMU

k otestování nových technologií na oběžné dráze
a při návratu do atmosféry, což by mělo výrazně
snížit náklady na údržbu. Ty se v případě vývoje
$PHULFNêYHVPtUQêSURJUDPEXGHSROHWRãQtPY\ĜD]HQtUDNHWRSOiQĤ]HVOXåE\]H]QDþQp CST-100 pohybují zatím v řádu stamiliónů dolarů
þiVWLRGNi]iQQDVYpSDUWQHU\Y5XVNXDYHYURSVNpDJHQWXĜH(6$D1$6$SURWRLQ (koncem loňského roku to bylo v přepočtu zhruba
WHQ]tYQČKOHGiQRYpPRåQRVWLMDNGRSUDYRYDWVYpDVWURQDXW\DV\VWpP\GRYHVPtUX 350 mil. Kč), což je jen zlomek peněz vynakládaSĜHGHYãtPN0H]LQiURGQtNRVPLFNpVWDQLFL,66
ných pro tyto účely v dosavadních velkorysých
kosmických programech. Q
Kromě spolupráce se soukromými komerčními létat k ISS, ale později třeba i k plánovaným stanifirmami, které vyvíjejí a provozují menší rakety cím v různých programech tzv. kosmické turistiky.
vhodné např. k vynášení satelitů jsou to především Číslovka v názvu lodi poukazuje na vzdálenost od
lidé, které bude potřeba dopravit do kosmu a zpět zemského povrchu na nízkou oběžnou dráhu
na Zemi.
kolem Země, a napovídá jejímu určení pro tyto
Společnost Boeing představila loni pod kódovým nízkoorbitální mise. Plavidlo, které bylo koncipooznačením X-37B vizualizaci nového kosmického váno s dopravní kapacitou umožňující přepravu
plavidla, které by mohlo v budoucnu převzít pod- až 7 astronautů má být do kosmu vynášeno postatnou část amerického kosmického programu mocí ověřených raket Atlas V, Delta IV a Falcon 9.
po ukončení programu Space Shuttle, který od- Ve své koncepci využívá CST-100 systémy, které
staví ze služby raketoplány zajišťující spojení USA se uplatnily už v experimentálním bezpilotním
s vesmírem dosud. Nejen že by tato loď mohla kosmickém raketoplánu X-37, který má sloužit

DISCOVERY NAPOSLEDY VE VESMÍRU  OPĚT
S PROBLÉMY, ALE S ROBONAUTEM NA PALUBĚ
I když byla pro Discovery jeho 39. mise závěrečnou, zapíše se díky ní do historie kosmonautiky
nepochybně výrazně. Dopravil na kosmickou stanici prvního umělého kosmonauta v podobě
humanoidního robota s označením R2.

Ráno 25. února 2011 odstartoval z vesmírného
střediska na Floridě na svůj poslední let do vesmíru
americký raketoplán Discovery. Na poslední cestu
k vesmírné stanici ISS měl vyrazit už před několika
měsíci. Původně měl odletět už 1. listopadu 20:04
SEČ, start byl ale kvůli technickým problémům
a později kvůli špatnému počasí postupně odložen až na 5. listopadu 2010, ale Americký Národní
úřad pro letectví a vesmír (NASA) zastavil přípravy
startu kvůli úniku paliva, který byl objeven při
plnění nádrže nosné rakety. Opravy palivové nádrže si vyžádaly několikaměsíční odklad. Ani při
posledním startu se nejstaršímu ze zbylých raketoplánů nevyhnuly problémy. I při únorovém
termínu jeho start nejprve zdržela o několik minut
závada počítače v řídícím středisku, a po startu
do něj narazily úlomky z palivové nádrže. Když se

od raketoplánu oddělovala palivová nádrž, úlomky
pěny narazily do pláště Discovery. Stalo se tak už
v dostatečné výšce, kde převládá vakuum, takže
náraz do pláště by neměl zanechat větší následky
a raketoplán by měl být v pořádku. Raketoplán
dosáhl oběžné dráhy po 8,5 minutě letu ve výšce
225 km nad Zemí při rychlosti více než 28 000 km
za hodinu.
USA se rozhodly do poloviny roku program letů
raketoplánů po 30 letech zcela ukončit. Důvodem
je nákladnost jejich provozu a potřeba získat prostředky na vývoj výkonnějších vesmírných korábů.
V uplynulých 30 letech startovaly americké raketoplány projektu Space Shuttle (Columbia, Challenger,
Discovery, Atlantis a Endeavour) více než 130krát.
Letos jejich provoz končí. Zbývají poslední starty,
které jsou naplánované na první polovinu tohoto
roku. V dubnu se má na svou poslední cestu do
vesmíru vydat raketoplán Endeavour a koncem

června Atlantis. Tím se éra současných amerických
raketoplánů definitivně uzavře.
Šestičlenná posádka dopraví při posledním letu Discovery na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) zásoby,
různý materiál, palivo a také humanoidního robota
zvaného Robonaut 2 (zkráceně R2, což evokuje mj.
známou postavičku stejnojmenného robota ze ságy
Hvězdné války), který tak otevírá novou kapitolu v kosmickém výzkumu. Tím je v podstatě poslední mise
Discovery historickou záležitostí: astronauti poprvé
dostanou robotického„parťáka“ jakého jsme byli dosud zvyklí vídat jen ve sci-fi filmech. Bude se jim určitě
hodit i jako pomocník při opravách a údržbě ISS.
Robonaut, který je společným projektem NASA
a automobilky General Motors, se má stát výkonným pomocníkem astronautů a v některých případech je zcela nahradit. Váží téměř 136 kg, v současné podobě disponuje propracovaným trupem
a hlavním trumfem konstruktérů jsou sofistikované
ruce. I když plánované nohy zatím R2 chybí, díky
modulární koncepci není problém umístit jeho
trup např. na mobilní podvozek, nebo mechanické
rameno. Jeho úkolem bude pomáhat astronautům
tam, kde je prostředí, které by pro ně mohlo znamenat riziko (např. extrémní horko nebo zima,
ovšem až v budoucnu, protože zatím nemá dostatečnou ochranu, aby byl schopen fungovat
v drastických teplotách volného kosmu), nebo je
zastoupit při rutinních činnostech jako je úklid a údržba
stanice apod. Jeho využití do
budoucna může být však
ještě širší. NASA už zvažuje,
že některé z jejích příštích
misí (např. na Měsíc) by mohli
místo lidí absolvovat právě
robonauti. Lákadlem jsou
hlavně předpokládané
úspory: Analytici odhadují, že
zatímco vyslání lidí by celkově stálo asi 150 mld. dolarů,
v případě robonautů, jako je
R2, by prý mohla stačit necelá
půlmiliarda. Q
/joe/
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SVĚT VYSOKÝCH RYCHLOSTÍ
VYSOKORYCHLOSTNÍ VLAKY ZÍSKAJÍ NOVÉ TESTOVACÍ STŘEDISKO
A NĚMECKÉ ŽELEZNICE PŘIPRAVUJÍ NOVÝ EXPRESNÍ SPOJ, KTERÝ
ZKRÁTÍ DOBU CESTY MEZI FRANKFURTEM A LONDÝNEM NA ČTYŘI
AŽ 5 H, A BUDE KONKUROVAT LETECKÉ DOPRAVĚ. TAKÉ EUROSTAR
POD TUNELEM LA MANCHE TAK DOSTANE PRVNÍ KONKURENCI.

Š

panělská vláda odsouhlasila projekt, který by měl
vytvořit největší železniční testovací okruh světa.
Mezi Cordobou a Malagou vznikne unikátní nový
zkušební polygon s 55 km dlouhou vysokorychlostní
zkušební tratí rozchodu 1435 mm (standard používaný
na evropských železnicích), který by měl umožnit jízdu
rychlostí až 500 km.h-1. Uvnitř velkého okruhu bude
umístěna dvacetikilometrová sdružená trať pro normální i široký rozchod a to pro rychlost do 220 km.h-1.
Zkušební trasa bude dále doplněna o 5 km úsek pro
lehká vozidla, včetně velmi malých poloměru, pro
dynamické zkoušky metra a tramvají.
Práce na okruhu a hlavním zařízení u města Bobadilla
zahájené letos mají být dokončeny o čtyři roky později.
Celkové náklady jsou plánovány na 344 mil. euro, velká
část bude dotována z evropských fondů. Vláda si od
projektu slibuje až 7000 pracovních míst.
Další novinkou v oblasti vysokorychlostní dopravy je
plánovaný vstup superexpresů ICE společnosti
Deutsche Bahn do tunelu pod kanál La Manche.
Německý národní železniční dopravce otestoval už
loni na podzim svůj vysokorychlostní expres ICE v tu-

nelu mezi Francií a Velkou Británií a od konce roku
2013 chce začít provozovat pravidelnou linku z Londýna do Kolína nad Rýnem a nebo Frankfurtu. Vstupem na trasu pod kanálem La Manche by byl ukončen
dosavadní monopol Eurostaru. DB bude druhou spo-

lečností provozující rychlovlaky projíždějící pod kanálem La Manche, s dosud jediným tunelovým dopravcem Eurostar si však nejspíš nebude přímo
konkurovat, vzhledem k odlišným destinacím (vlaky
Eurostar jezdí z Londýna do Paříže a Bruselu). Podle

SIEMENS CHCE SPOLUPRACOVAT NA MODERNIZACI
PRAŽSKÉHO METRA
Nejmodernější vlaky na všech trasách a plně automatizované metro bez řidiče na lince D? To
může být budoucnost pražského metra. Své zkušenosti z realizovaných projektů v oblasti
povrchových a podpovrchových kolejových systémů chce Siemens nabídnout i pro budoucí
modernizaci a rozvoj pražského metra.
V příštích letech bude muset vozový park pražského
metra projít postupnou obměnou kvůli končící
životnosti nyní provozovaných rekonstruovaných
vlaků. To se týká hlavně vozů na linkách A a B, kde
má Siemens zájem podílet se na dodávkách nových
vlaků. Na lince C již moderní vlaky firmy Siemens
jezdí. Pro plánovanou linku D, která povede z Náměstí Míru v centru Prahy do Písnice na jižním okraji
metropole, je firma připravena nabídnout komplexní řešení na míru.

Nové metro může jezdit i bez řidiče
„Jsme schopni Praze dodat moderní a provozně
velmi úsporné soupravy včetně zabezpečovacího
systému pro jízdu vlaků i napájení. Na trase D by
mohly jezdit plně automatizované průchozí soupravy bez strojvedoucího tak, jak je to již běžné
v mnoha evropských městech. S pražským metrem
máme bohaté zkušenosti, protože jsme pro něj
dodali zabezpečovací zařízení, vybavili trasu C mo32
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derními vlaky a staráme se i o jejich údržbu. Pro
Prahu by tak rozšíření této spolupráce nebylo krokem do neznáma,“ řekl Jan Maj, ředitel divize Mobility.
Koncern Siemens je pro pražské metro díky svému
širokému produktovému záběru zajímavým partnerem i v dalších oblastech. Vedle vozů metra,
zabezpečovacího a napájecího systému, může
působit i jako dodavatel osvětlení, vzduchotechniky
či protipožárního systému.

analytiků by nicméně vstup dalšího dopravce do
tunelu mohl pomoci snížit jízdné. Experti tvrdí, že
cesta jedním směrem by mohla vyjít na 39 až 49 liber,
v přepočtu tedy maximálně 1500 Kč.
Proti testům se zpočátku postavil odborový svaz RMT
(National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) s tím, že jednotky ICE3 nesplňují bezpečnostní
podmínky vzhledem k tomu, že jsou jen 200 m dlouhé,
zatímco bezpečnostní předpis nařizuje alespoň 375 m.
Jde o vzdálenost mezi únikovými východy, aby bylo
zajištěno, že v případě havárie vlak zastaví vždy alespoň
u jednoho z nich. Nicméně testy se přes protest britských odborářů uskutečnily, a v říjnu 2010 projela
tunelem první souprava typu ICE 3, i když nikoli vlastní
silou, ale tažená lokomotivou, protože pro tuto trasu
zatím není jednotka ICE homologována, a s homologací pro současnou generaci ICE se ani nepočítá - do
Londýna chtějí DB nasadit až příští model ICE. Bezpečnostní námitky britských železničářů vyřešili Němci
šalamounsky – spojením dvou souprav ICE dosáhli
„bezproblémové“ délky 400 m. Součástí testů byl i nácvik evakuace, plně obsazený vlak se podařilo v obou
zkouškách evakuovat za méně než 20 min.
Rychlé spojení DB by mělo zkrátit cestu z Frankfurtu
nad Mohanem do Londýna na zhruba 5 h, což by
konkurovalo letecké dopravě. Při testech to vlak dokázal ještě rychleji, a podle propočtů DB by dosud
6 hodinovou cestu mohl vysokorychlostní ICE3 bez
zastávky stejnou trasu zvládnout i za necelé čtyři hodiny (3.55 h). To by znamenalo o půlhodinu kratší
cestování oproti leteckému spojení – pokud se k jedenapůlhodinovému letu vezmou v úvahu odbavovací doby a cesta na letiště. DB už objednaly 15 souprav
ICE v celkové hodnotě 500 mil. eur (12,3 mld. Kč). Q

Bude inspiraci varšavské Inspiro?
Výchozí platformou pro pražské metro může být
aktuální koncept firmy - metro Siemens Inspiro. Tato
nová generace metra je pokračováním vlakových
souprav jezdících v mnoha evropských i světových
městech. Aktuálně se pro ně rozhodla i Varšava, kam
Siemens dodá 35 nových 6vozových souprav.
Lehká konstrukce vozidla a moderní technologie pohonu metra Inspiro přispívají k výraznému snížení
spotřeby elektrické energie. Materiál použitý na vozovou skříň i interiér vozu vykazuje vysoký stupeň recyklovatelnosti - přes 95 %. Podstatným prodloužením
intervalů údržby dochází ke snížení nákladů na údržbu
a současně se zvyšuje disponibilita vlaků, což přináší
významné zvýšení přepravní kapacity s použitím stejného množství vozů. Modulární koncept vlaku metra
umožňuje vytvořit až 8vozové soupravy. Vlaky mohou
dosahovat maximální rychlosti 90 km.h-1.
Plná automatika dovoluje zcela nahradit strojvedoucího,
což znatelně zvyšuje bezpečnost provozu. Q /zdz/
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ORIGINÁLNÍ ČESKÝ UPÍNACÍ SYSTÉM
Nový unikátní upínací systém s označením
USS (Upínací stavebnicový systém) pro CNC
a NC vertikální a horizontální obráběcí centra
je evropský unikát, jehož výrobu pomohly
nastartovat i finance z EU.

modulární věže, na kterém je USS založen, značně
urychluje výrobní proces. Při změně obráběného výrobku už totiž není potřeba vymýšlet a vyrábět další
jednoúčelovou věž, ale využije se připraveného rastru,
nebo se upnutí dílce přizpůsobí individuálně podle
technologie obrábění tím, že se použijí postranice bez
rastru, které jsou oboustranně použitelné. Univerzálnost zařízení zkracuje čas na přípravu výroby a snižuje
náklady. Samotný vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelového upínacího zařízení se totiž počítají na měsíce,
přitom většina zákazníků nemůže čekat a potřebuje
vyrábět nový výrobek co nejdříve. Systém USS umožňuje reagovat i na zásadní změny výroby řádově v týdnech. Cenová hladina USS je zhruba o čtvrtinu levnější
než konkurenční věže, které jsou svařované a bez možnosti dalšího přizpůsobení ke změnám výroby.

Půvab čistého řešení
Unikátní stavebnicový upínací systém pro CNC, NC
obráběcí centra vytvořila společnost T.F.A. alfa z Kostelce nad Orlicí. Jejím hlavním výrobním programem je výroba pneumatických tkalcovských stavů
na zpracování skleněného hedvábí ve spolupráci
s VUTS Liberec a výroba speciálního montážního
nářadí, které firma dodává hlavně do automobilek.
Celý projekt USS realizovaný od roku 2008 až po
jeho letošní dokončení, kdy najíždí výroba, přišel
na 13 miliónů Kč, polovinou přispěla Evropská unie.

Šetří firmám náklady a čas
Novinka, která je vlastním produktem firmy je vhodná
jak pro kusovou, tak i sériovou výrobu. Umožňuje
malým i velkým firmám značně zkrátit dobu obrábění
a tak rychle reagovat na měnicí se požadavky trhu
i v malých sériích. Princip uchycení pomocí univerzální

Modulární systém tvoří volitelná základová deska
(čtvercová nebo kruhová pro speciální aplikace)
a sada volitelných variabilních postranic (A, B, AR, BR).
Na základovou desku oboustranně použitelnou ve
velikosti palety stroje lze upevnit variabilní postranice
s rastrem i hladké bez rastru na které se upínají obráběné dílce vícenásobně i z více stran najednou.
Postranice jsou pevnostně spojeny mezi sebou a vytvářejí požadovanou kompaktní upínací věž. Lze je
kombinovat do různých tvarů a velikostí, a i když jde
o stavebnicový systém, tuhost a přesnost stavebnice
je velmi vysoká. Věže mohou být sestaveny v širokém
spektru rozměrů, s ohledem na základovou desku
a rozjezdy stroje, přičemž prakticky neomezená kombinace postranic umožňuje vytvoření různých typů
věží čtvercového či obdélníkového půdorysu, ale
také úhelníků nebo i nepravidelných tvarů.

BEZOLOVNATÁ ALTERNATIVA PRO DOBŘE
OBROBITELNOU OCEL
Ve spolupráci se švýcarským hodinářským
průmyslem, usilujícím vyhnout se ve zpracování produktů materiálům obsahujícím olovo,
uvedla firma Sandvik na trh nový druh bezolovnaté oceli pro výrobu jemných mechanických součástí.
Dobře obrobitelná ocel obsahující olovo byla až
dosud dlouhá léta standardním výrobkem pro ob-

rábění takovýchto produktů. Ovšem
připravovaná přísnější legislativa Evropské unie a vzrůst drahých operací při
nakládání s odpady materiálů obsahujících olovo,
přiměly švýcarské hodináře k požadavku na Sandvik,
aby vytvořil účinnou bezolovnatou alternativu k dosud používanému typu oceli 20 AP. Tento požadavek
se společnosti podařilo splnit v podobě snadno

NOVINKY PRO OCHRANU SLUCHU
Kimberly-Clark Professional, který vyrábí pomůcky pro ochranu zdraví a bezpečnost v pracovním prostředí strojírenství a průmyslu,
rozšířil portfolio ochranných pomůcek o nové
chrániče sluchu.
Jde o chrániče sluchu Jackson Safety H10 a H20.
Oba produkty jsou speciálně vyvinuty pro práci
v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a spl-

Svou vlastní cestou
Podobné zařízení zatím nikdo v Evropě nevyrábí a firma
své unikátní řešení přihlásila v roce 2009 jako patent.
Originalita technického řešení tkví v tom, že jde o koncept
univerzálního stavebnicového systému. Vlastní konstrukční řešení je zcela odlišné od tradiční koncepce
těchto zařízení, jejímž výsledkem jsou obvykle jednoúčelové,„na míru“ konkrétní aplikaci vytvořené systémy.
Vychází z filozofie pojímající upínače jako univerzální
zařízení, takže cílem technického řešení je dosáhnout
universálnosti opakovatelně použitelných komponentů,
z nichž se každá jednotlivá sestava skládá. Toto pojetí
umožňuje upínat do pracovního prostoru obráběcího
stroje více dílců najednou, což zkracuje vedlejší časy
a umožňuje obrábět dílce z více stran bez nutnosti přepínání. Bohatá variabilita konceptu USS pro CNC obráběcí
centra spolu se systémem paletizace řeší upínání polotovarů do obráběcího stroje komplexně, a výsledkem je
urychlení vlastní výroby. Snížení upínacích časů se výrazně
projevuje zejména u frézovacích center, kde tyto časové
potřeby v porovnání s vlastním časem obrábění činí
výrazný podíl z celkového průběhu frézovací operace.
Možnost opakovaného mnohonásobného využití
jednotlivých prvků USS podstatně násobně snižuje
ekonomické náklady na pořízení upínačů pro případ,
že firma předpokládá nákup více jak jedné upínací
věže. Universálnost je pojata i v rozsahu využití jednotlivých typů obráběcích strojů, tzn. při minimální změně
montáže sestavy upínací věže, je možné přejít na jinou
velikostní řadu obráběcího stroje. Počítá se i s možností
přestavby na stávajícím obráběcím stroji, případně na
dalším stroji stejné velikostní řady. Taková změna je
např. nutná při změně obráběného dílu, který vyvolává
potřebu změny velikosti základních rozměrů upínání.
S vyšší četností nakoupených komponentů se výrazně
zvyšuje četnost kombinací včetně násobku současného použití. Efektivnost v takovém případě podle
výrobce stoupá s výraznější lineární křivkou. Q

obrobitelné oceli Sandvik Finemac.
Praktické testy prováděné se švýcarskými hodinářskými výrobci potvrdily,
že ocel Sandvik Finemac dokáže
úspěšně nahradit ocel 20AP, předchozí
průmyslový standard pro jemné mechanické prvky a součásti. Vlastnosti
oceli Finemac jsou stejně dobré, a v řadě
parametrů ještě lepší než dosahuje 20AP. Za pozitivní
vylepšení je považován zejména širší teplotní a časový rozsah pro kalení, což zjednodušuje obráběcí
procesy a snižuje objem odpadu vznikajícího při
těchto operacích. Q

ňují přísné nároky na bezpečnost těchto provozů.
Díky jejich výrazné barvě a zabudovanému detekovatelnému kovu je snadné je zachytit a zabránit
kontaminaci produktů.
Model H20 pomáhá navíc snižovat náklady, protože
každý pár lze použít vícekrát a je dodáván ve vlastním,
opakovaně použitelném pouzdře. Opakovaně použitelné pomůcky pro ochranu sluchu jsou vyvinuty
v souladu se zásadami společnosti, které spočívají
v hledání způsobů, jak snížit spotřebu přírodních
zdrojů v průběhu celého životního cyklu výrobků. Q
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MULTIFUNKČNÍ CENTRA
INTEGREX ZVLÁDNOU
KOMPLEXNÍ OBRÁBĚNÍ
SPOLEČNOST MISAN ROZŠÍŘILA SVOU NABÍDKU PRODUKTŮ JAPONSKÉ FIRMY MAZAK O DALŠÍ ZÁSTUPCE NOVÉ GENERACE MULTIFUNKČNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ. NA POČÁTKU ROKU PŘIBYLY TŘI 5osá
VODOROVNÁ MULTIFUNKČNÍ CENTRA INTEGREX e670H-II A ČTYŘI
5osá VODOROVNÁ MULTIFUNKČNÍ CENTRA INTEGREX e650H-II,
KTERÁ DOPLNILA NYNÍ I „KOMPAKTNÍ“ VERZE INTEGREX j300/400.

Stroj, vytvořený „na míru“
požadavkům trhu
V druhé polovině loňského roku uvedla společnost
Yamazaki Mazak na trh jako novinku typ Integrex
j-200. Jak uvedl Takashi Zamazali, nový Integrex
j-200 byl vyvinut především pro zákazníky, kteří
nemají dosud nainstalován žádný víceprofesní stroj
a váhají s jeho pořízením, poněvadž se domnívají,
že tyto stroje jsou náročné na obsluhu, složitě se
programují a jsou drahé. Integrex j-200 vyvrací tyto
předsudky - nabízí jednoduchou obsluhu a programování, vysokou přesnost, vyšší produktivitu
a to za mimořádně příznivou cenu.
Optimalizace konceptu stroje a velmi příznivá cena
by měla nasměrovat Integrex j-200 do úzkého tržního segmentu mezi dvěma hlavními skupinami
obráběcích systémů, kterými jsou sofistikované
stroje s pokročilými funkcemi pro maximální všestrannost a na druhé straně stroje s nižší cenou ale
s menším rozsahem funkcí a omezenou univerzálností. Mazaku se tak podařilo obsadit mezeru na
trhu, která až dosud nebyla zaplněna žádným srovnatelným víceprofesním výrobním strojem. Výrobce
toho dosáhl především promyšleným snížením
ceny, což se podařilo zjednodušením některých
funkcí, jako je odstranění souvislého řízení B-osy,
a vybraných NC funkcí, které jsou využitelné pouze
při obrábění velmi specifických dílů. K příznivé odezvě na trhu pomohl stroji však i nový ergonomický
design, inteligentní funkce a pokroková protikolizní
ochrana zavedené výrobcem s cílem zlepšit celkovou užitnou hodnotu stroje. Integrex j-200 by se
měl pro uživatele stát jakousi vstupenkou do světa
výkonných víceprofesních obráběcích center.

Integrex j-300/400

M

ultifunkční obráběcí centra Mazak reprezentována řadou Integrex jsou podle
údajů výrobce vůbec nejrozšířenějším
víceprofesním výrobním strojem na světě. První
Integrex byl představen v roce 1987 a do současnosti bylo dodáno již na 10 000 strojů tohoto typu.
Řada Integrex zahrnuje několik kategorií, jejichž
jednotlivé typy obsáhnou širokou škálu aplikací
i rozměrů opracovávaných objektů:
●Integrex IV – Multifunkční obráběcí centra s automatickou výměnou nástrojů, osou Y a B pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů. Dále jsou
rozděleny do variant bez koníka, s druhým vřetenem a se spodní rev. hlavou.
●Integrex e-H II – Spojuje v sobě frézovací a soustružnické obráběcí centrum s vodorovnou osou
obrobku. Dodává se ve variantách S (s druhým
vřetenem) a T (se spodní revolverovou hlavou).
●Integrex e-V II – Představuje splynutí frézova34

3/2011

cího a soustružnického obráběcího centra se svislou osou obrobku.
●Integrex i – Zástupci kompaktní řady multifunkčních obráběcích center vybavených osou Y a B
s minimálními zástavbovými rozměry.
●Integrex j – Multifunkční obráběcí centra minimálních zástavbových rozměrů vybavené osou Y
a indexovatelnou osou B.
Za hlavní přednosti a přínosy, které pomohly Integrexu k pozitivnímu přijetí víceprofesních výrobních
zařízení uživateli, považuje Takashi Yamazaki, ředitel
společnosti Yamazaki Mazak pro prodej a marketing,
výrazné snížení průběžné doby výroby, schopnost
významně snížit výrobní náklady, a to i při obrábění
mnoha různých dílů v malých dávkách, a kombinaci
více procesů. Univerzalita řešení, jaké představuje
koncept řady Integrex umožňuje zvětšit rychlost
odezvy dodavatelských firem na měnící se obchodní
podmínky. To se ukázalo zejména v době recese, kdy
dochází ke snižování výroby a právě inovační způsob
výroby jaký nabízí nová generace strojů Integrex
může být významnou konkurenční výhodou.

Na počátku letošního roku rozšířila společnost Misan svou nabídku v „j“ řadě o další dva výkonnější
stroje Integrex j-300 a j-400
Moderní CNC řízená multifunkční obráběcí centra
s automatickou výměnou nástrojů, osou Y a B pro
soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů stanovují
podle charakteristiky výrobce nový standard pro malé
víceprofesní stroje. Koncepce systému Integrex-j je
řešena tak, aby nedocházelo k problémům, které se
jinak v této třídě strojů běžně vyskytují, jako je malý
osový zdvih a omezená bezkolizní oblast stroje.
Integrex j-300/400 je kompaktním strojem s mimořádnou jednoduchostí obsluhy. Umístění zásobníku nástrojů a prvků pravidelné údržby na
přední stranu stroje přináší obsluze časovou úsporu
a vyšší efektivnost hlavně během seřizování stroje
na nový obrobek.
Promyšlená konstrukce umožňuje použít stroj pro
obrábění pevnými i poháněnými nástroji. Zatímco
velká část soustružených obrobků vyžaduje po soustružení k dokončení ještě celou řadu dalších následných operací jako frézování, vrtání a řezání závitů
i na šikmých plochách (při normálním způsobu obrábění bylo nutno osoustružený obrobek z CNC
soustruhu přenést na jiné obráběcí centrum, frézku
či vrtačku a tam ho dokončit), na stroji řady Integrex
lze takovou součást vyrobit na jedno upnutí. Nasazením tohoto stroje se výrazně sníží nejen výrobní
a osobní náklady, ale zejména potřeba místa v dílně.
K významným přednostem stroje patří robustní

strojírenství
lože z meehanitové litiny, která vykazuje vynikající
vlastnosti při tlumení kmitů, umožňuje plné využití
nainstalovaného výkonu. Celý stroj se všemi vedlejšími agregáty tvoří ucelenou, stabilní jednotku
a zabírá minimální půdorysnou plochu. Díky tomuto konstrukčnímu provedení je pracovní prostor
včetně upínacího zařízení a nástrojového zásobníku
uspořádán tak, aby odpadala častá únavná práce.

Nová konstrukce, nový systém,
pozoruhodné parametry
Vřeteno má integrovaný motor nové konstrukce
s permanentními magnety. Nástrojové vřeteno
s integrovaným motorem pro upnutí pevných
i poháněných nástrojů se naklápí v rozsahu 220° (B
osa) pomocí bezvůlového převodu s valivými elementy s indexací po 5° (volitelně po 1°).
Pro dosažení vysokých otáček je vřeteno uloženo
ve velkodimenzových přesných ložiskách. Stroj je
standardně vybavován numericky řízenou osou C
(s 10“ sklíčidlem u varianty j-300 a s 12“ sklíčidlem
u verze j-400). Tím lze na stroji obrábět i komplikovaně vyhlížející tvary.
Stroj je standardně vybaven osou Y. Konstrukční
pravoúhlé uspořádání přímých os příznivě působí
na přesnost polohování stroje.
Dalším konstrukčním prvkem, který přibližuje tento
stroj k frézovacím centrům je výměna nástroje. Stroj
je vybaven zásobníkem pro 20 nástrojů (volitelně
36 nebo 72). V pracovním prostoru je pouze jeden
nástroj upnutý v nástrojovém vřetenu (jedna pozice
pro pevný i poháněný nástroj). Ostatní nástroje jsou
v zásobníku nástrojů a nezabírají v pracovním prostoru místo potřebné pro obrábění. Výměna nástrojů je díky nové konstrukci výměníku nástrojů
velmi rychlá. Kombinované nasazení nástrojů pro
soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů umožňuje konečné obrobení na jedno upnutí.
Použití lineárního vedení zajišťuje mimořádnou
rychlost a přesnost polohování. Lineární vedení má
mimořádně nízký koeficient tření a tím odstraňuje
jakýkoliv trhavý pohyb. Současně při polohování
rychloposuvem vzniká jen nepatrné množství tepla,
takže je dlouhodobě zajištěno obrábění s vysokou
přesností. Přesnost a produktivnost stroje zvyšuje
řada nových inteligentních funkcí, které přispívají
rovněž ke snadnější obsluze a údržbě. Aktivní kontrola vibrací a inteligentní teplotní štít minimalizují
účinek nežádoucích vlivů na stabilitu a přesnost
stroje, inteligentní bezpečnostní štít a podpora
údržby nabízejí obsluze nebývalý komfort a jistotu
nejen během přípravy technologie. Zcela nová
funkce inteligentního výkonného vřetene podporovaná řadou zabudovaných snímačů a sofistikovanými algoritmy vyhodnocení stanovuje nová
měřítka nejen efektivity a přesnosti obrábění, ale
i kontroly a preventivní údržby vřetene samotného.
Stroj je vybaven dvoujádrovým procesorem
a 64 bitovým CNC řídicím systémem Mazatrol Matrix. Tento systém je kombinací soustružnického
a frézovacího řídicího systému Mazatrol. Firma Mazak zdokonalila dialogové řízení a vybavila ho nejnovější 64 bitovou mikroprocesorovou technikou.
Ve spojení nového procesoru pro řízení stroje s PC
technologií a OS Windows tak Mazak nabízí rychlost,
spolehlivost a snadnost obsluhy spolu s celosvě-

tovým standardem uživatelského rozhraní. Komunikační otevřenost systému umožňuje uživateli
snadné začlenění do podnikové sítě, pevný disk
spolu se dvěma Cardbus sloty a PCMCIA rozhraním
představuje řádové vyšší úroveň ukládání a výměny
uživatelských programů a dat. V dnešním dialogovém systému firmy Mazak jsou zabudovány připomínky a zkušenosti zákazníků z celého světa od
prvního uvedení systému na trh v roce 1981.

Profesionální všeumělec Integrex
e-1060V/8-II (2-PC)
Nejvýkonnější zástupci řady Integrex jsou vybavováni
novým řídicím systémem Mazatrol Matrix Pro, který
obsahuje všechny charakteristické vlastnosti dosavadního řídicího systému Mazatrol v ještě vylepšené
podobě. Díky možnostem nejnovějších technologií
a propojením PC s CNC je tento řídicí systém schopen
vyhodnocovat nejrůznější údaje, odpovídat na dotazy,
a navrhovat optimální řešení. Stroje vybavené tímto
nejnovějším CNC řídicím systémem zajišťují nejen
vysokou přesnost a rychlost, ale i snadnou obsluhu.
Představitelem těchto výkonných multifunkčních
obráběcích strojů je např. novinka uvedená v závěru
loňského roku - Integrex e-1060V/8-II (2-PC), multifunkční obráběcí centrum s automatickou výměnou
nástrojů, osou Y a B a dvoupaletovým výměníkem
určené pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů
Vysoký výkon motoru na vřetenu spojený s příznivým průběhem kroutícího momentu zajišťuje hospodárnost jak při vysokorychlostním obrábění, tak
i při těžkém hrubování. Vřeteno je uloženo ve velkorozměrných a vysoce přesných ložiscích, která
zajišťují dosažení vysokých otáček. Tuhost osy C,
kterou je stroj standardně vybaven, umožňuje optimální využití vysokého výkonu frézovacího vřetene
k výrobě velmi komplikovaných součástek, jako jsou
formy apod.
Stroje jsou vybavovány řetězovým zásobníkem pro
40 nástrojů, lze používat jak pevné tak poháněné
nástroje. Volitelně jsou k dispozici řetězové zásobníky na 80, 120 nebo 160 nástrojů, popř. regálové
na 180, 240 nebo 330 nástrojů. Díky nově koncipo-

vanému zásobníku nástrojů lze v nejkratším možném čase obrábět i velmi složité tvary obrobků.
Stroj je standardně vybaven osami Y a B pro obrábění šikmých ploch a otvorů. Poháněný nástroj
může být naklápěn vůči ose Z v rozsahu 150 stupňů
v krocích po 0,0001°. Díky tomu lze obrábět skloněné plochy a šikmé otvory, což umožňuje obrobit
na jedno upnutí prakticky jakýkoliv tvar obrobku.
Ke standardní výbavě stroje Integrex e-1060V/8-II
(2-PC) patří i dvoupaletový výměník. Výběrem z různých druhů palet dodávaných jako zvláštní příslušenství lze stroj přizpůsobit typu výroby – např. při
aplikaci čtvercové palety 800 x 800 mm je možné
stroj používat v paletizačním systému spolu s vodorovným obráběcím centrem.
Inteligentní funkce obráběcích strojů Mazak:
Aktivní kontrola vibrací (AVC) – redukce vibrací
potlačuje vznik vibrací při velmi přesném polohování všech os a zkracuje čas obrábění. Funkce snímá
vibrace břitu nástroje, napomáhá tak k dosažení
vysoké kvality obrábění a zároveň zabraňuje nadměrnému opotřebování hrotu nástroje.
Inteligentní vřeteno (IPS) – Zcela nová funkce
podporovaná řadou zabudovaných snímačů a sofistikovanými algoritmy vyhodnocení stanovuje
nová měřítka nejen efektivity a přesnosti obrábění,
ale i kontroly a preventivní údržby vřetene samotného. Čidla umístěná ve vřetenu komplexně monitorují jeho stav a provoz podle řady parametrů,
včetně teploty, vibrací a změny rozměrů a poskytují
obsluze užitečné informace. Pomocí těchto údajů
lze předcházet potížím způsobeným vřetenem,
a také dosáhnout významného snížení ztrát ve
výrobě způsobených prostojem stroje.
Inteligentní teplotní štít (ITS) – sleduje teploty
na důležitých místech stroje a vypočítává a nastavuje kompenzace teplotní roztažnosti tak, aby bylo
dosaženo co nejvyšší přesnosti obrábění.
Inteligentní podpora údržby (IMS) – je utilita
zaměřená na klíčové faktory preventivní údržby.
Monitoruje stav součástí s krátkou životností (vzduchové filtry, olejové náplně, stěrače krytů, lampy
osvětlení, různá tesnění, baterie řídicích jednotek,
atd.) a v případě, že bylo dosaženo konce jejich životnosti, upozorní na to systém obsluhu. Funkce je
užitečná pro stanovení plánu preventivní údržby,
aby se zabránilo neočekávané odstávce stroje.
Hlasový poradce MAZAK (MVA) – pomocí řečového výstupu slovy informuje, které ovládací prvky
byly aktivovány a upozorňuje obsluhu na opatrnost
při ručním ovládání. Tato funkce přispívá ke snížení
chyb obsluhy. Q
/pv/
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NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ:
OBRÁBĚCÍ STROJE SE
PŘEVLÉKAJÍ DO XXL
SPOLEČNOST DMG PŘEDSTAVILA NA SVÝCH ZÁKAZNICKÝCH
DNECH V RAKOUSKÉM PFRONTENU POČÁTKEM LETOŠNÍHO ÚNORA
ŘADU NOVINEK, MJ. VELKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE ŘADY XXL.
ZA POZORNOST STOJÍ ZEJMÉNA NOVÉ PORTÁLOVÉ CENTRUM PRO
OBRÁBĚNÍ VELKÝCH KOMPONENT DMU 600 P A MEGAOBRÁBĚCÍ
CENTRUM CTX DELTA 400 TC, KTERÉ MĚLO NA TÉTO AKCI SVOU
PREMIÉRU.

kladovou úsporu obrábění přímo na opracovávaném dílu. Dynamické procesy umožňují rovněž
vysokou rychlost posuvu lineárních os (X=20,
Y=30, Z=40, W=30 m.min-1). Zrychlení zde činí
3 m/s². Zejména při pohybech na delší vzdálenosti se tak snižují časy prodlev, což se promítá
v konečném výsledku v kratších časech obrábění.
Stejně tak byl u DMU 600 realizován inovativní
moderní design. Kompletně uzavřená mimopracovní plocha nabízí perfektní viditelnost s ideálním osvětlením a zabraňuje třískám, aby se rozlétávaly do okolí, či rozstřikování chladiva. To
výrazně zvyšuje bezpečnost pracoviště, šetří náklady na jeho úklid a samozřejmě chrání životní
prostředí. Uživatelsky příjemný ovládací panel
DMG ERGOline s 19” displejem na straně řízení je
dalším příkladem dobře promyšleného konceptu
stroje. Zákazníkům jsou k dispozici řídicí systémy
Heidenhain iTNC 530 a Siemens 840D solutionline
jako 3D software, obsluha obou systému je
snadná a intuitivní.

Všetrannost ve velkém měřítku

S

e systémem DMU 600 P oslavuje DMG start
velkoobjemového obrábění pro výrobu
automobilů, energetiku a silnoproudou
elektrotechniku. Už rozměry jasně naznačují, že
tento univerzální stroj je určen pro extrémně
velké a těžké obrobky – mohou to být například
formy pro automobilový průmysl, nebo zvlášť
velké části pro letecký a kosmický průmysl
a elektrotechnické obory. Pojezd osy X v rozsahu
6000 mm a až 4200 mm v případě osy Y v horizontálním směru jsou skutečně impozantní.
Ve vertikálním směru se příčník může pohybovat na maximu 2000 mm a smýkadlo dalších
1250 mm. To splňuje náročné průmyslové požadavky stejně jako pevný stabilní stůl, který
unese pracovní díly až do celkové hmotnosti
25 t na ploše 2,5 x 4 m a je posouvatelný ve
směru osy X.

Možnosti 5osého simultánního obrábění stejně
jako modulární koncepce DMU 600 P, sestávající
z portálu, lůžka stroje, různých stolů, zásobníků
nástrojů a uložení vřetene umožňují uživateli
flexibilitu požadovanou pro výrobu komplexních
forem a obrobků. Pro frézovací operace si může
uživatel vybrat ze tří vzájemně zaměnitelných
frézovacích hlav, které mohou být spojeny a integrovány s osou C a automaticky měněny ze
zásobníku.
Na rozdíl od vertikálního frézování jsou hlava pro
hrubování, frézovací hlava integrovaná s osou A
a další frézovací hlava integrovaná s osou B k dispozici pro 5osé simultánní obrábění. Kromě verzatility je impozantní rovněž výkon velkého portálového stroje: pro vysoce produktivní frézovací
operace je k dispozici speciální hrubovací vřeteno
s 1000 Nm a maximální rychlostí 7000 ot.min-1.
Portfolio zahrnuje rovněž vřeteno s 24 000 ot.min-1
a s točivým momentem 90 Nm pro dokončovací
procesy.

Rychlý a uživatelsky
přívětivý gigant
Pohony rotačních os s technologií DirectDrive díky
akceleraci až 7 ot.s-1 a rotační nebo natáčecí rychlostí až 60 ot.min-1 zajišťují
významnou časovou a ná36
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DMU 600 P je rovněž založen na trhu již představeném, dostupném a osvědčeném portálovém
modulu. Modulární koncept zahrnuje různé zásobníky nástrojů, několik hlav vřetene a tři různé
verze stolu. Kromě již zmíněného pevného stolu
pro frézovací operace je k dispozici jako opce
integrovaný NC otočný stůl nebo stůl pro frézování
a soustružení (FD), které kromě frézovacích operací
umožňují se stejným nastavením rovněž soustružení obrobku. Využití těchto sériových komponent
rovněž zajišťuje vysokou dostupnost náhradních
dílů. Portálový design DMU 600 nabízí i další výhody: strojové lože a příčník mají GGG60 se skvělými tlumicími parametry. Nové DMU 600 P má
díky tomu extrémně robustní tvar, zaručuje dlouhou životnost a dlouhodobou vysokou přesnost.
Stejně jako u ostatních strojů, jsou u DMU 600 P
aplikovány zásady nejvyšší strojové kvality s optimální produktivitou. Díky globální servisní síti zákazník získává benefit v podobě optimálních servisních služeb zajišťujících nejkratší možnou odezvu
i na mezinárodní úrovni.

strojírenství
Nové DMG mega obráběcí centrum
V Pfrontenu si na zákaznických dnech DMG odbyla svou světovou premiéru i další novinka
v segmentu velkých obráběcích strojů: “megaobráběcí” centrum CTX delta 4000 TC. Toto zařízení otevírá podle výrobce novou dimenzi
v obrábění velkých součástí – kompletní soustružení & frézování do až 6 m soustružené délky,
stejně jako 5osé obrábění. Se systémy CTX delta
4000 TC a CTX delta 6000 TC, společnost již razantně vstoupila na trh velkých center pro soustružení a frézování. S délkami 4 150 resp.
6 150 mm a maximálním průměrem pro sou-

stružení až 1 070 mm tyto dvě inovace rozšířily
již úspěšné portfolio center pro soustružení a frézování této značky.
U uživatelů z oblasti silnoproudé elektrotechniky
a energetiky, obecného strojírenství i specializovaných průmyslových oborů jako jsou např, výrobci automobilů, motorů velkých velikostí, nebo
tiskařských strojů pro polygrafický průmysl, vzbudilo světové uvedení nového obráběcího centra
CTX delta 4000 TC značný zájem. Základní mechanická struktura centra zhruba odpovídá systému NT 6000 vyvinutému v partnerské spolupráci
s firmou MORI SEIKI. Nicméně při podrobnějším

srovnání je zřejmé, že CTX delta 4000 TC představuje nový samostatný stroj s designem DMG, a stejně
jako výše zmíněné obráběcí centrum je novinka
vybavena řídicím DMG ERGOline s velkým 19“
displejem, ale výrobce, Gildemeister se v tomto
případě zaměřil na CNC řídicí systém Siemens
840D solutionline s programovacím systémem
ShopTurn 3G.

Perfektní výsledky od samého
počátku
Kromě jednoduchého vytváření programů s 3D
grafickou podporou, umožňuje ShopTurn 3G ve
spojení s vysokým výpočetním výkonem ovládacího systému programovou simulaci v reálném
čase, což zajišťuje dokonalé precizní obrábění
a perfektní výsledky od první obráběné části.
Mimoto řízení nabízí uživatelský přívětivé zobrazení pro rychlé a spolehlivé nastavení, ethernetové rozhraní pro rychlou výměnu dat, informace pro snadnou diagnostiku a řešení
případných problémů a preventivní údržbu.
Hlavní designové parametry nového centra pro
soustružení a frézování tvoří koník a protivřeteno,
robustní pohyblivý sloupek s pevným naváděným
perem, vysoce přesný portálový pohon v osách
X a Z, které jsou základem pro špičkovou přesnost, stejně jako osa B soustružícího-frézovacího
vřetena se systémem DirectDrive, umožňujícím
vyklápění v rozsahu +-120°.
Další výhodou stroje CTX delta TC series je zásobník nástrojů s kyvadlovou dopravou nástrojů, který
zásobuje vřeteno v pracovním prostoru, nabízí ve
standardní verzi prostor pro 50 velkých nástrojů C8
nebo HSK100, a umožňuje snížit nastavovací časy
pro výměnu nástrojů za méně než jednu sekundu.
K tomuto základu nabízí DMG jako opci řetězové
zásobníky na 100, 140 nebo 180 nástrojů, které jsou
již vysoce oceňovány uživateli strojů řady CTX
gamma TC. V případě strojů CTX delta TC mohou
být nástroje dlouhé až 600 mm a o hmotnosti do
30 kg. Q
/vp/

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA S NOVÝM USPOŘÁDÁNÍM
6DQGYLN&RURPDQWSĜHGVWDYLOVYRXQRYRX7HFKQLFNRXSĜtUXþNXSXEOLNDFLNWHUiSRVN\
WXMH]iND]QtNĤPYHãNHUpLQIRUPDFHSRWĜHEQpSUR]GiUQRXYROEXDVSUiYQpSRXåLWt
REUiEČFtFKQiVWURMĤDQiVWURMRYêFKV\VWpPĤVRKOHGHPQDGDQRXDSOLNDFLDPDWHULiO
REURENX
Zcela přepracovaná Technická příručka využívá
nové přehledné uspořádání, více než 1000 nových
ilustrací a nejnovější poznatky o metodách obrábění a produktech. Tato velmi důležitá, průmyslově
zaměřená publikace, nahrazující dřívější Technickou
příručku obrábění, poskytuje užitečné informace
pro bezproblémové a produktivní obrábění s využitím produktů firmy Sandvik Coromant.
Jakožto dokonalý informační manuál pro strojní
dílny po celém světě byla nová příručka přeložena
do 19 různých světových jazyků. Ačkoli vychází jako
800 stránkový tištěný katalog, je v případě zájmu
možné u zákaznického servisu obchodního oddělení Sandvik objednat rovněž DVD verzi obsahující

více než 90 poučných animací a video souborů.
Kromě toho bude již brzy na www.sandvik.coromant.com k dispozici pro stahování také elektronická verze této příručky ve formátu pdf.
Příručka obsahuje technické informace o nových
produktech Sandvik Coromant, včetně produktů
zařazených do CoroPak 10.1, podrobnější informace
usnadňující volbu optimální metody obrábění a nástroje pro řadu různých aplikací, podrobnější informace o obráběcích nástrojích a materiálech obrobku, referenční příručku pro vyhledání
a odstranění problémů, ale také přehled nejčastěji
kladených dotazů.
Také využívá logičtější uspořádání s nabízí celou

řadu dobrých nápadů přispívajících ke zdokonalení
výrobních procesů a snižování výrobních nákladů
strojních dílen po celém světě. Jednotlivé kapitoly
jsou věnovány všeobecnému soustružení, upichování a zapichování, výrobě závitů, frézování, vrtání,
vyvrtávání a upínání nástrojů. Q
3/2011
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HANNOVER: OBLAČNOST, MÍSTY TABLETY...

První březnový týden patřil v německém Hannoveru tradičnímu veletrhu CeBIT. Na 5denní
největší světové přehlídce výpočetní a telekomunikační techniky se sešla elita v oboru
špičkových technologií reprezentující moderní svět ICT. Opět rostoucí počty vystavovatelů
a návštěvníků nasvědčují, že toto odvětví už má krizi za sebou.
Po loňském historickém propadu počtu vystavovatelů
tento rok jejich množství mírně vzrostlo. Pořadatelům
veletrhu se tak podařilo zastavit razantní úbytek vystavovatelů z předchozích let, jejichž počet ve srovnáním s rekordním rokem 2001 klesl na polovinu.
Veletrh navštívilo letos na 340 tisíc návštěvníků z devadesáti zemí, dalších 10 tisíc se na něj nedostalo
kvůli stávce dopraváků.

Nabídka pro všechny – od „profíků“
po domácnosti
Na hannoverské výstaviště přijelo letos předvést
své novinky v oblasti ICT produktů a služeb přes
4200 vystavovatelů ze 70 zemí světa. Ať už jde
o hmotné záležitosti od špičkových serverů až po
trpasličí, leč rovněž pozoruhodně výkonná mobilní
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zařízení, jako jsou chytré mobily, počítačové tablety
a notebooky, až po audiovizuální hi-tech v podobě
vyspělé elektroniky, např. 3D televizí.
Letošní ročník veletrhu, jehož partnerskou zemí bylo
Turecko, byl koncipován jako komplex čtyř uživatelsky zaměřených platforem, které pokrývají
ústřední témata odvětví informační a telekomunikační techniky. Kvarteto tvořily: CeBIT pro („jádro“
veletrhu, efektivní a bezpečná řešení informačních
a telekomunikačních technologií pro podnikovou
sféru), CeBIT gov (aplikace ICT pro veřejnou správu
a zdravotnictví), CeBIT life ( zaměřený na nové obchodní modely, které umožňuje změna úlohy spotřebitele) a CeBIT lab (průkopnická řešení ICT
a trendy zítřka).
Letošnímu programu celé přehlídky dominoval
fenomén cloud computingu, který byl s mottem
„Work and Life with the Cloud“ i hlavním tématem
CeBITu 2011. Služba, která umožňuje spouštění
počítačových aplikací nebo ukládání a správu dat
přímo na internetu bez nutnosti mít nainstalovaný
příslušný program, je považována za trend, který
formuje budoucnost IT branže, a hannoverský veletrh ukázal její možnosti. Dynamické poskytování
a využívání hardwaru, softwaru a služeb pro ICT
v síťovém prostředí, např. na internetu je současnou
mantrou v oboru. V kostce řečeno: řešení IT už si
nebudou provozovat uživatelé sami lokálně, ale
mohou si vše potřebné prostě najímat od různých
firem, které tyto služby nabízejí. Dokumenty mohou
být zpracovávány a ukládány přímo v systému Cloud
computingu. To dává firmám i organizacím možnost
značně snížit své dosavadní (i budoucí) náklady na
podnikové IT systémy a jejich provoz, do značné
míry se zbavit administrativy a získat vyšší mobilitu.
Provozovat jen ty služby a aplikace, které v dané
době potřebují, aniž by museli investovat do potřebné infrastruktury apod.

Fenomén jménem cloud: revoluce,
nebo další bublina?
„Cloud computing nabral rychlost a je na nejlepší
cestě vyvolat revoluci v celém světě informačních
technologií,“ řekl Ernst Raue, člen představenstva
veletržní správy Deutsche Messe AG v Hannoveru.
Podle údajů analytické společnosti Gartner by měl
obrat služeb cloud ještě letos celosvětově stoupnout
na 68,3 mld. dolarů, což v porovnání s minulým rokem
odpovídá růstu o 16,6 %. V budoucnu má být cloud
computing využíván firmami i soukromými uživateli
ještě intenzivněji a experti odhadují, že do 5 let poteče
do tohoto konceptu 10 % všech investic určených
pro informační technologie - do roku 2014 předpokládá Gartner dokonce nárůst na 148,8 mld. dolarů.
Cloud už si nějakou dobu úspěšně razí cestu u soukromých uživatelů, zejména v souvislosti s dalším
fenoménem doby: sociálními sítěmi. Řada lidí už
nemá své fotografie, oblíbená videa či další soubory
na vlastním počítači, ale prostřednictvím různých
internetových služeb je mají uloženy a sdílejí prostřednictvím svých osobních profilů na sociálních
sítích jako je Facebook nebo LinkedIn aj. Nyní se
dodavatelé a provozovatelé cloudových služeb
snaží získat na svou stranu také firmy.
Lákavé možnosti mají však i svá úskalí, takže na
CeBITu se také diskutovalo o zabezpečení osobních
dat, které právě v souvislosti s cloud computingem
vyvolává řadu nejistot. Další šrám na nablýskané
prezentaci cloudových řešení utrpěla zmíněná
technologie nedávno poté, co se při výpadku Googlu kvůli chybě vzniklé při zavádění aktualizované
verze softwaru, na kterém Google Mail funguje
desítky tisíc uživatelů e-mailové služby Gmail, ne-

mohly přihlásit ke svému účtu a ztratily tak přístup
ke svým datům. Firmy se sice zapřisahají, že je dokáží obnovit, ale IT experti nekompromisně doporučují uživatelům zálohovat nejdůležitější data i na
jiných, vlastních fyzických zařízeních, než v indiferentním internetovém světě. Koneckonců, u kritických dat se to tak děje vždy, obvykle navíc ne na
jednom místě, ale v různých lokalitách, které dokáží
případné ztráty při výpadku obnovit ze zálohy třeba
na druhém konci světa. I cloudová infrastruktura
počítá s obdobným řešením, ale také její data nejsou ve vzdušných oblacích, ale pěkně „natvrdo“ na
výkonných serverech a vysokokapacitních záznamových médiích v jištěných obřích datacentrech.
Ozývají se i varovné hlasy, přirovnávající současnou
situaci a marketingově masivně podporovaný boom
těchto internetových služeb k situaci tzv. internetové
bubliny, jejíž „splasknutí“ v 90. letech bylo trpkou zkušeností pro globální ekonomiku a hlavně investory,
kteří utopili spousty peněz v lákavých internetových
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projektech, jež posléze zkrachovaly, takže místo očekávaných enormních zisků přišlo bolestné vystřízlivění.

Tablety už nedělá jen Apple
Běžní uživatelé se do Hannoveru přišli podívat hlavně
na hardwarové novinky, které připravili výrobci pro
nadcházející období. Největší pozornost poutaly
zejména produkty z oblasti mobilní elektroniky –
smartphony a notebooky, přesněji řečeno tablety,
které letos byly zřejmě hlavním hitem veletrhu, podobně jako netbooky v posledních letech. Veřejnost
mají nalákat poslední novinky v oblasti chytrých
mobilních telefonů nebo počítačových tabletů. Apple představil nejnovější generaci svého iPadu, který
rozpoutal vlnu tabletománie. Novinky, které se na ní
snaží svézt a vytěžit z popularity placatého počítače
ovládaného dotekovým displejem předvádělo na
hannoverském výstavišti přes 40 výrobců. Jedním
z horkých kandidátů je např. tablet Xoom, který
představila už na CES Motorola - zařízení využívá
platformu Android v nové verzi 3.0 Honeycomb
určené přímo pro tablety. Vliv tabletů se odráží
i v konstrukci notebooků, kde u některých modelů
nahradil klasickou klávesnici právě dotekový displej.
V oblasti audiovizuální techniky a spotřební elektroniky, na něž je zaměřena sekce CeBIT life byla
pozornost soustředěna na fenomén 3D. Nejsou to
však už zdaleka jen televize a domácí kina. Trojrozměrný obraz míří i na displeje přenosných počítačů
a do mobilů. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet
např. první 3D smartphone, který pro sledování
prostorového obraz nepotřebuje speciální brýle.
Do televizorů zase naopak míří internet, který je
obohacuje o nové možnosti. Výrobci jako Samsung
či Sony integrují webový prohlížeč přímo do TV
přístrojů, televizní vysílání zase lze sledovat na displejích počítačů nebo prostřednictvím nejrůznějších multimediálních zařízení, jimž obvykle dominuje jedno společné: síťové připojení na internet
a využití jeho nepřeberné obsahové nabídky.
CeBIT je každoročně i setkáním výzkumníků, kteří
diskutují o budoucnosti oboru ICT, a prognózy, které
se na těchto fórech objeví naznačují, na co se můžeme – možná již v nepříliš vzdálené budoucnosti

těšit. Například mluvčí vědeckého institutu Fraunhofer Florian van der Camp, se nechal slyšet, že tradiční
rozhraní a ovládací prvky budou zřejmě nahrazeny
skutečně přirozeným ovládáním, klávesnice a myš
v budoucnu nebudou potřeba. Mohou je nahradit
kamery snímající gesta, pohyb ruky nebo oka nebo
chůzi. To všechno může mít stejnou funkci jako třeba
stisknutí myši nebo stisk klávesy. A do určité míry se
to již děje – stačí si připomenout např. stůl od Microsoftu s dotekovou plochou fungující jako velký displej
pro práci s multimediálními soubory, nebo poslední
hit: herní ovladač Kinect, který umožňuje interaktivní
reakci s herními tituly na základě gest.

Češi na CeBITu
Mezi vystavovateli v Hannoveru nechyběly ani letos
také české firmy – na seznamu vystavovatelů jich
letos figurovaly více než dvě desítky (včetně agentury CzechInvest), které na CeBIT přijely prezentovat na 70 různých produktů.
Například 2N patří už k ostříleným veteránům.
V Hannoveru představila GPRS komunikátor

Veletrh CeBIT se letos zaměří na fenomén zvaný cloud computing.

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY PRO BAKALÁŘE
Fakulta dopravní ČVUT v Praze otevírá v příštím zimním semestru, tj. v říjnu letošního
roku, výuku v nových magisterských studijních oborech – „Bezpečnost informačních
a telekomunikačních systémů“ a „Bezpečnost dopravních prostředků a cest.“
„Bezpečnost informačních a telekomunikačních
systémů“ je jediný ucelený studijní obor svého
druhu na ICT security v Evropě. Jak zdůrazňuje proděkan fakulty, doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., vedoucí
Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství,
který výuku uvedených oborů zavedl, zvláštní akcent
bude věnován bezpečnostním technologiím spojeným se zajištěním bezpečnosti a odhalování nebezpečných stavů v systému v souvislosti se stále
větší závislostí společnosti na technologických infrastrukturách, zejména na informatice.

,2N SmartCOM k přenosu dat mezi měřičem a serverem pro monitoring - např. pro automatický
odečet spotřebované energie, aniž by pracovníci
elektrárenské společnosti museli jezdit k zákazníkovi. Prostřednictvím mobilního internetu připojí
také bankomaty, platební terminály, prodejní automaty a další zařízení. Další čerstvou novinkou je
zařízení pro přenos zvuku v IP sítích 2N NetSpeaker.
Systém umožňuje snadné připojení rozsáhlých
a odlehlých oblastí a je velmi flexibilní a snadno
rozšiřitelný všude v budovách, kde není vhodné
rozvádět dráty k reproduktorům.
Zástupci agentury CzechInvest na fóru Flat World
propagovali ve spolupráci se sdružením Czech ICT
Alliance potenciál a konkurenceschopnost ČR v oblasti ICT a zejména vývoj softwaru. Představili také
relativně nový projekt CzechLink, jehož spuštění
vyvolala poptávka jak ze strany českých firem, tak
ze strany zahraničních subjektů. Cílem projektu
určeného pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera, je zvýšit příliv
zahraničních investic do ČR. Q
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„Bezpečnostní situace ve světě i v Evropě se mění,
a to bohužel pro občany k horšímu. Netýká se to
jen typických bezpečnostních hrozeb, jako jsou
přírodní pohromy a katastrofy nebo obecná kriminalita, ale v souvislosti se zvětšováním závislosti
společnosti na technologiích se objevují nové
hrozby směřující vůči těmto technologiím, a tím
i vůči společnosti, která je používá,“ uvádí Jirovský.
Stále vzrůstající poptávka po bezpečnostních
expertech ve dvou nejvíce ohrožovaných oborech,
což jsou ICT a doprava, vedla např. Evropskou unii
k rozšíření výzkumného programu EU, který měl
původně 9 priorit, o další prioritu - Bezpečnostní
výzkum, do kterého směřují nemalé částky.
„Fakulta dopravní ČVUT se stala první univerzitou
v Evropě, jež začala nabízet magisterské studium
ve dvou oborech, které by měly pokrýt převážnou

většinu bezpečnostních aplikací - Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů a Bezpečnost dopravních prostředků a cest,“ zdůrazňuje
doc. Jirkovský.
Druhý studijní obor „Bezpečnost dopravních prostředků a cest“ je zaměřen do oblasti, kterou nepokrývají a ani nemohou pokrýt stávající studijní obory
konstrukce dopravních prostředků nebo výstavba
dopravních cest, které jsou akreditovány na jiných
fakultách ČVUT.
Jde o ojedinělý průřezový obor, který kombinuje
techniku s humanitními vědami. Student tak získá
znalosti jak z konstrukce dopravních prostředků
a cest, ale i z oboru sociologie, psychologie člověka,
právních předpisů a norem včetně způsobů jejich
tvorby. Bude tak připraven řešit otázky složitých
systémů, kde významnou roli hraje lidský element
a základem každého řešení je vytváření a analýza
dopravních systémů a jejich řízení. Q
/pk/
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MOBILNÍ
NOVINKY Z BARCELONY
NA NEJVĚTŠÍ AKCI V OBORU MOBILNÍ KOMUNIKACE A S NÍ
SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ NA SVĚTĚ, MOBILE WORLD
CONGRESS (MWC) SE LETOS OD 14. DO 17. ÚNORA NA VÝSTAVIŠTĚ
FIRA DE BARCELONA SJELO PŘES 1300 FIREM Z CELÉHO SVĚTA, ABY
PŘEDSTAVILY SVÉ NOVINKY. ŘADA Z NOVINEK OBVYKLE PŘICHÁZÍ
NA TRH V PRŮBĚHU ROKU, TAKŽE SE BRZY BUDEME MOCI DŘÍVE ČI
POZDĚJI S NIMI SETKAT I U NÁS.

zvládnout: rychlý Android 2.3, procesor Qualcomm
MSM8255 na frekvenci 1 GHz, grafický čip
Adreno 205, 512 MB RAM. K tomu 8 GB vnitřní
paměti a microSD slot pro další rozšíření, Wi-Fi,
Bluetooth 2.1 a microUSB, 8 Mpx fotoaparát s možností snímání nahrávání HD videa 1080p.
Sony Ericsson vsadil na příznivce multimediální
zábavy, jak napovídá označení Xperia Play. Unikátní
herní mobil s 1 GHz procesorem ARM7 Scorpion
designově vychází z modelu Xperia X10, ale místo
výsuvné klávesnice je vybaven herním ovladačem
podobným joysticku. Pracuje s OS android 2.3.
Vestavěnou paměť o kapacitě 400 MB lze rozšířit
pomocí karet microSDHC až o dalších 32 GB.

Tablety

M

ezi vystavenými novinkami na MWC samozřejmě nechyběl ani hit poslední sezóny
– 3D zobrazení, i když technologii trojrozměrného zobrazení se v Barceloně věnovalo méně
firem, než se původně usuzovalo. Jedním z mobilů,
který dostal od vývojářů do výbavy 3D displej byl
např. nový LG Optimus 3D, a to s velkorysou úhlopříčkou 4,3“. LG dokáže prostorový vjem navíc zobrazovat i bez potřeby speciálních brýlí, a dokonce
ho díky dvojici objektivů na zadní straně přístroje
i snímat – buď jako fotografie nebo 3D video. Třetí
objektiv vpředu může sloužit pro videokonference.
Obecně však dominovaly letošnímu ročníku MWC
hlavně chytré mobily a ploché počítače - tablety.
Výrobci se už poučili z nedostatků předchozích
generací a po stránce hardwarového vybavení už
mohou nejvýkonnější smartphony svými parametry konkurovat základním běžným netbookům –
také řadu z nich pohánějí 1GHz procesory (i vícejádrové), 1GB RAM paměti není výjimkou, interní
paměť v rozsahu až desítek GB lze rozšířit o dalších
až 32 GB pomocí paměťových karet. Ve výbavě
obvykle nechybí Bluetooth, wi-fi, u řady typů ani
GPS. O tabletech nemluvě.
K významným novinkám patří určitě informace
o připravované zásadní inovaci, která směřuje k mobilům s vlastní vestavěnou SIM kartou. Tyto přístroje
by už nepoužívaly klasické karty operátorů, v podobě jak je známe dnes, ale operátoři by jednoduše
nahráli svá nastavení přímo do mobilů. Podle informací mezinárodní organizace GSMA výrobci
sdružení v této asociaci již pracují na vytvoření
jednotného globálního standardu, který by umožňoval vzdálenou správu integrovaných SIM karet,
a první takováto zařízení se zabudovanou SIM by
se mohla objevit na trhu už příští rok. Otázkou je,
jak tuto novinku přijmou poskytovatelé mobilních
služeb, protože univerzálnější systém, který dává
větší volnost uživateli a významně zjednodušuje
přechod od jednoho operátora k jinému se jim asi
moc zamlouvat nebude.
Změny čekají i systém Micorosft Windows Mobile.
Výrobce chystá řadu vylepšení a aktualizací. Umožní
např. snadné kopírování a vkládání textu, což byla
schopnost, kterou mobilní Windows 7 na rozdíl od
svých předchůdců postrádaly. Přibude i plnohodnotný multitasking, který Microsoft u nových mobilních Windows zatím rovněž nepodporoval ve
snaze zajistit co nejúspornější provoz a delší výdrž
40
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LG Optimus 3D dokáže nejen zobrazit prostorový obraz bez
speciálních brýlí, ale umí ho i pořizovat

baterií. Funkce určené pro populární sociální sítě
Facebook a Twitter budou podporovány už přímo
na úrovni operačního systému. I Microsoftu však
roste konkurence, což dokumentuje např. zájem
o systém WebOS který na MWC předváděla společnost HP.

Stále chytřejší a výkonnější mobily
Představitelem nové generace výkonných smartphonů je např. Samsung Galaxy S II. V těle jen
8,5 mm tenkého přístroje s dotekovým 4,27“ kapacitním displejem Super-AMOLED Plus (nabízí širší
pozorovací úhel a lepší viditelnosti venku za denního světla) s rozlišením 800 x 480 bodů je výkonný
dvoujádrový 1 GHz procesor Samsung Exynos,
1024 MB operační paměti. Interní paměť (32 GB)
lze posílit pomocí karet microSDHC o dalších až
32 GB. Bluetooth 3.0+HS zkracuje čas potřebný
k přenosu dat, nechybí ani 8 Mpx fotoaparát a kamera pro záznam ve Full HD 1080p.
O něco skromnější parametry ve srovnání s vlajkovou lodí mobilů LG nabízí již ohlášený model E7,
který představila Nokia. Nabízí 4“ displej s rozlišením
360 x 640 bodů, výsuvnou QWERTY klávesnicí,
procesor ARM1176 s frekvencí 680 MHz a 256 MB
operační paměti, pro data je k dispozici 16 MB
vestavěné paměti. K výbavě E7 patří i Bluetooth,
wi-fi, 8 Mpx fotoaparát s dvoubodovým bleskem
a možností natáčet i videa ve vysokém rozlišení,
a také GPS s doživotní aktualizací map zdarma.
Zajímavou novinkou v této kategorii je i Acer Iconia
Smart s 4,8“ displejem neobvyklého formátu 21:9
a rozlišením 480 x 1024 bodů, což nabízí možnost
jakéhosi skutečně kapesního širokoúhlého biografu.
Hardwarové vybavení by to mělo s přehledem

Kromě smartphonů byly velkým tématem letošního
MWC také tablety. K nejzajímavějším patřil LG Optimus Pad, který mj. nabízí technologii 3D obrazu
podobně jako stejnojmenný smartphopne této
značky.
Firma HTC, která si z letošního MWC odvezla i ocenění „výrobce roku“ (další z prestižních cen, titul
„mobil roku“ získal - vcelku podle očekávání - Apple
iPhone 4) kromě pěti nových telefonů (včetně
dvou určených speciálně pro Facebook) předvedla
svůj tablet Flyer s operačním systémem Android.
Ten je jedním z prvních, který nabízí plně integrovanou herní službu OnLive, umožňující hrát nové
počítačové hry i na méně výkonném hardwaru.
Samotný Flyer je však hardwarově vybaven poměrně štědře: širokoúhlý 7“ displej s rozlišením 1024
x 600 bodů, procesor Qualcomm 1,5 GHz, a 1 GB
operační paměti. Vestavěná 32 GB paměť je rozšířitelná pomocí paměťových karet typu SD.
Širokoúhlý displej, má i tablet Adam firmy Notion
Ink, a to dokonce v hybridním provedení: kromě
klasického LCD s rozlišením 1024 x 600 bodů má
v sobě ještě energeticky velice úspornou černobílou
vrstvu se 64 odstíny (dokonce s extrémním rozlišením 3072 x 600 bodů) zajišťující čitelnost i na přímém
slunečním světle. Ve výbavě tabletu je dvoujádrový
ARM procesor Nvidia Tegra 2 Cortex A-9 na frekvenci
1 GHz, 1024 MB operační paměti, vestavěná paměť
s kapacitou 8 GB, 3,2 Mpx webkamera s automatickým ostřením, čtečka otisků prstů, dva USB konektory
i HDMI výstup pro připojení k televizoru.
Neméně pozoruhodným kouskem ze světa tabletů
je novinka firmy ViewSonic, která na letošním MWC
kromě dualSIM mobilu s OS Android 2.2 předvedla
také tablet, schopný pracovat se dvěma operačními
systémy: konkrétně s Windows 7 Professional i Androidem 2.2 a 2.4. Q

Tajemství tabletu Notion Ink Adam se skrývá uvnitř: duální
barevný i monochromatický displej

Česká společnost pro nedestruktivní testování
Czech Society for Non-destructive Testing

zve všechny defektoskopické odborníky z průmyslové praxe,
školství, vývoje i výzkumu, studenty a další zájemce na nejvýznamnější událost
roku 2011 v oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice – na již

41. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky
41th International Conference and NDT Technique Exhibition
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9.–11. 11. 2011 / November 9 – 11, 2011
Harmony Club hotel, Ostrava – Czech Republic

Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení
materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou
příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání
a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb
zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné
veřejnosti.

Další informace:

http://www.cndt.cz

NDT WELDING Bulletin je profesním
časopisem s odborným zaměřením na
oblast nedestruktivního zkoušení materiálu.
Neopomíná ani oblast svařování
a vybranou problematiku úzce související
s oborem nauky o materiálu. Časopis vychází
čtvrtletně již 21. rokem, rozsah jednoho čísla
je cca 80 stran formátu A4.
Pro případ Vašeho zájmu o předplatné nebo
o uveřejnění Vašich odborných či komerčních
příspěvků uvádíme kontaktní spojení:

NDT WELDING Bulletin
pošta 411, P.O.Box č. 105, 142 01 Praha 4
mobil: 603 220 040, e-mail: tiret@ndtwelding.cz

legislativa a právo

VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O TRESTNÍ
ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
Koncem února (23. 2. 2011) schválila vláda dlouho diskutovaný a zejména zahraničím
očekávaný návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Pokud návrh projde i dalším legislativním procesem – tedy Parlamentem České republiky a následně jej podepíše i prezident, český stát se zbaví „nálepky“ poslední země
v EU, která nemá právní úpravu trestání právnických osob.
Pro úplnost je třeba dodat, že vláda vedle tohoto
návrhu zákona ještě schválila tzv. doprovodný
zákon, který mění dalších 40 již platných zákonů,
v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob.
Především je dlužno říct, že přijetí trestně právních
sankcí (jelikož ve správním řízení právnické osoby je
možné trestat i dnes) právnických osob zavazuje,
není nápadem České republiky či originální strategií
„protikorupčního tažení“ vlády, ale český stát k tomu
zavazují jak mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká
republika vázána, tak řada právních aktů ES/EU.
Schválený návrh, který je v tuto chvíli předložen
k projednání Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, má za cíl – stručně řečeno − vytvořit právní
nástroje pro trestní postih právnických osob,
jejichž jménem, v jejichž zájmu nebo při jejichž
činnosti se jejich statutární orgán nebo jiná osoba
v řídícím nebo kontrolním postavení dopustila
trestného činu. V současnosti právnické osoby
(tedy obchodní společnosti podle obchodního
zákoníku: akciové společnosti, společnosti
s ručením omezeným, veřejné obchodní
společnosti, ale také další právnické osoby, jako
např. neziskové organizace apod.) nelze efektivně
stíhat, byť je prokazatelné, že vykonávají nelegální
činnost. Předložený zákon má tak postihovat právě
takovéto jednání a zabránit tak této činnosti, která
je většinou ukrývána za jednání fyzických osob
s odvoláním na to, že rozhodoval kolektivní orgán
právnické osoby. Trestní stíhání právnických osob
má za cíl zejména umožnit stanovit trestní sankce
v těch případech, kdy je porušování zákonů prakticky běžným standardem (v oblasti ekologie,
nakládání s odpady apod.), přičemž je obtížně či
vůbec nezjistitelné, jakou odpovědnost za tyto
činy nese konkrétní fyzická osoba, která tak

nerušeně dál pokračuje ve své protizákonné
činnosti.
Z hlediska teritoriální působnosti je důležité říct, že
podle uvedeného zákona by po nabytí jeho
účinnosti bylo možné posuzovat trestnost činu
spáchaného na území České republiky právnickou
osobou, která má sídlo v České republice nebo má
na území České republiky umístěn podnik nebo
organizační složku, anebo zde alespoň vykonává
svoji činnost nebo zde má svůj majetek. Trestný čin
se považuje za spáchaný na území České republiky,
dopustila-li se právnická osoba jednání
a) zcela nebo zčásti na území České republiky, i když
porušení nastalo zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b) v cizině, pokud porušení nastalo byť částečně
na území České republiky.
Naopak, zákon současně vylučuje některé právnické
osoby z trestní odpovědnosti. Týká se to především
státu jako takového (tj. České republika nemůže být
podle tohoto zákona trestně odpovědná), a dále pak
jsou z trestní odpovědnosti vyloučeny obce a kraje
(tj. územní samosprávné celky). Co se týče ostatních
subjektů veřejného práva (např. veřejné fondy), nebo
subjektů obchodního práva, kde má stát obchodní
podíl, tyto zůstávají trestně odpovědné, nicméně
u nich zůstává vyloučena sankce.
Samostatným a důležitým bodem je stanovení druhu
trestů a ochranných opatření, které mohou být uložené
za trestné činy spáchané právnickou osobou. Zákon
zde říká, že univerzálním trestem je trest peněžitý.
Vedle toho však zákon stanoví i další tresty; konkrétně
je možné v těchto případech uložit tyto tresty:
a) zrušení právnické osoby
b) propadnutí majetku
c) peněžitý trest
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
e) zákaz činnosti

NOVÉ AUTOMOBILY MUSÍ BÝT VYBAVENY
DENNÍMI SVÍTILNAMI
Počínaje 7. únorem 2011 budou muset být všechny nové typy osobních automobilů a malých
dodávkových automobilů povinně vybaveny světly pro denní svícení („daytime running lights“ –DRL).
O 18 měsíců později, tj. od srpna 2012 bude tato
povinnost platit i pro nákladní automobily a autobusy.
Tuto povinnost stanoví směrnice Komise 2008/89/ES
ze dne 24. září 2008, kterou se pro účely přizpůsobení
technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/
EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou
signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel, která vstoupila v platnost právě 7. února 2011.
42
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Uvedená směrnice se má podle Evropské komise
stát významným příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti
na evropských silnicích. Současně přinese harmonizaci požadavků jednotlivých členských států EU
týkajících se povinného vybavení nových typů
vozidel denními svítilnami, které se doposud v jednotlivých zemích značně lišily. Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
g) zákaz přijímání dotací a subvencí
h) uveřejnění rozsudku
Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob dále stanoví okruh trestních činů,
u kterých může být právnická osoba
odpovědná ze své činnosti. Zákon v této souvislosti vymezuje seznam skutkových podstat
trestných činů, které spadají pod trestní
odpovědnost. Dále zákon upravuje i přechod
trestní odpovědnosti v případech, že právnická
osoba, která spáchala trestný čin podle tohoto
zákona, zanikla či se změnila. Zákon zde jasně stanoví,
že trestní odpovědnost právnické osoby přechází na
kteréhokoli jejího právního nástupce, přičemž tím není
dotčena trestní odpovědnost původní právnické
osoby, pokud v důsledku přeměny nezanikla.
Zákon – s ohledem na preventivní či následné kroky
nápravy, které by činila právnická osoba jednající
v rozporu s tímto zákonem – stanoví i zánik právní
odpovědnosti. Tato ze zákona zaniká, jestliže
dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a buď a) odstranila nebezpečí, které vzniklo
v zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo
škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo b) učinila státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě
odstraněno nebo škodlivému následku trestného
činu mohlo být ještě zabráněno. Zákon však
současně říká, že trestní odpovědnost právnické
osoby nezaniká, spáchala-li trestný čin přijetí
úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství.
V předloze se také stanoví, že právnická osoba, proti
které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do
doby jeho pravomocného skončení zrušena
a nemůže dojít k její přeměně, ani k jejímu zániku.
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob teď čeká obsáhlé projednávání v Poslanecké
sněmovně a poté v Senátu Parlamentu ČR. Pokud
bude zákon oběma komorami schválen, bude
předložen k podpisu prezidentu republiky. Vláda
jako předkladatel stanovila účinnost zákona dnem
1. září 2011. Tento den sice nemusí být přesný, lze
však odůvodněně předpokládat, že zákon nabude
účinnosti nejpozději 1. ledna 2012. Q

průmysl a podnikání, k tomu uvedl: „Světla pro
denní svícení výrazně pomohou v našem úsilí snížit
počet obětí nehod na evropských silnicích.
A významně přispějí i k ochraně životního prostředí,
neboť nižší spotřeba energie ve srovnání s běžnými
světly povede k nižším emisím CO2.“
Pokud jde o vlastní svítilny, jde o speciální svítilny,
které se samy rozsvěcují po nastartování. Výrazně tak
zlepšují viditelnost motorového vozidla pro ostatní
účastníky silničního provozu, čímž má být zvýšena
bezpečnost na silnicích. Mají rovněž nízkou spotřebu
energie ve srovnání s dnes běžně používanými potkávacími světlomety. V zemích, kde jsou denní svítilny
již povinné, jsou velmi příznivě hodnoceny jako
důležitý krok kupředu v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Podle nedávného průzkumu týkajícího se

legislativa a právo
denních svítilen zahlédnou účastníci silničního provozu vozidlo vybavené denními svítilnami zřetelněji,
a je spatřitelné dříve, než vozidlo s potkávacími
světlomety. U vozidel vybavených denními svítilnami
se světlo rozsvítí automaticky po nastartování motoru.
Za šera či tmy musí řidič ručně rozsvítit potkávací
světla. Denní svítilny se v takovém případě automaticky vypnou.
Také z ekologického hlediska představují denní
svítilny efektivní řešení pro zlepšení viditelnosti vozidel. Jelikož je tato technologie navržena pro použití
za denního světla, je mnohem účinnější a efektivnější
než dnes běžně používaná světelná zařízení.
Spotřeba energie se pohybuje mezi 25–30 %

spotřeby standardního potkávacího světla. Je-li navíc
jako světelný zdroj denní svítilny použita LED dioda,
sníží se spotřeba energie na pouhých 10 %.
Co se týče vlastní bezpečnosti na silnicích, tak uvedená
směrnice je jednou ze součástí plánu Evropské komise
na snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu během příštích 10 let, který Komise přijala 20.
července 2010. Iniciativy Komise jsou navržené
v souboru směrů politiky v oblasti bezpečnosti evropského silničního provozu na období 2011 – 2020 a zahrnují stanovení vyšších norem bezpečnosti vozidel,
lepší výcvik účastníků silničního provozu a intenzivnější
prosazování pravidel silničního provozu. Konkrétně
Komise stanovila soubor iniciativ, které se zaměřují na

EVROPSKÁ UNIE NADÁLE ZAOSTÁVÁ V OBLASTI
INOVACÍ ZA HLAVNÍMI KONKURENTY
Evropské unii se stále nedaří zmenšit náskok v inovační výkonnosti vůči jejím hlavním
mezinárodním konkurentům, Spojeným státům a Japonsku. EU sice stále vede před rozvíjejícími
se zeměmi Indií a Ruskem, avšak Brazílie zaznamenává stabilní pokrok, a Čína EU rychle dohání.
BV EU dosahuje suverénně nejlepších výsledků
Švédsko, za ním následuje Dánsko, Finsko a Německo. Další skupinu tvoří v uvedeném pořadí
Spojené království, Belgie, Rakousko, Irsko, Lucembursko, Francie, Kypr, Slovinsko a Estonsko.
Uvedené skutečnosti jsou některé z hlavních závěrů
srovnávacího přehledu Unie inovací, který Evropská
komise zveřejnila dne 1. února 2011. Jde o první vydání
přehledu v rámci iniciativy Unie inovací, který nahrazuje dřívější srovnávací přehled evropských inovací.
Srovnávací přehled za rok 2010 vychází z 25 ukazatelů, které se týkají výzkumu a inovací, a pokrývá
27 členských států EU spolu s Chorvatskem, Srbskem, Tureckem, Islandem, bývalou jugoslávskou
republikou Makedonií, Norskem a Švýcarskem.

Ukazatele pro hodnocení inovací
a jejich potenciálu byly seřazeny do tří
hlavních kategorií:
●„Předpoklady“, tj. základní stavební kameny, které

umožňují inovovat (lidské zdroje, financování a podpora,
otevřené, vynikající a přitažlivé výzkumné systémy):
●„Aktivity podniků“, které ukazují, jak jsou firmy
v Evropě inovativní (investice podniků, vazby a podnikání, duševní vlastnictví), a
● „Výstupy“, které ukazují, jak výše uvedené faktory
prospívají hospodářství jako celku (inovátoři, hospodářské dopady).

Jestliže porovnáme ukazatele pro všech 27 členských zemí Evropské unie a Spojené státy a Japonsko, zjistíme z toho, že „EU27“ své hlavní konkurenty
nedohání. Největší rozdíl je v kategorii „Aktivity
podniků“, kde členské země EU zaostávají, pokud
jde o společné publikace veřejného a soukromého
sektoru, výdaje podniků na výzkum a vývoj, a v porovnání s Japonskem i v oblasti patentů podle
Smlouvy o patentové spolupráci. Je přitom zřejmé,
že příčiny evropských nedostatků ve výzkumu
a inovacích spočívají zejména v soukromém sektoru. Prioritou států by podle Komise proto měl
být vznik regulativních a dalších rámcových podmínek, které budou stimulovat investice soukromého sektoru a usnadní podnikům využívání výsledků výzkumu, zejména prostřednictvím
účinnějšího patentového systému. Rozdíl je zvláště
výrazný a rychle se zvětšuje v případě příjmů z licencí a patentů ze zahraničí. Komise proto doporučuje zlepšit hospodářský model a fungování
vnitřního trhu s chráněnými vědomostmi. Srovnávací přehled rovněž ukazuje, že EU produkuje méně
patentů s významným dopadem než Spojené státy
a Japonsko (tj. patentů generujících značné příjmy
od třetích zemí) a v odvětvích s vysokým globálním
růstem nemá dostatečně dobrou pozici. Na druhou
stranu vykazují členské státy EU lepší výsledky než
Spojené státy ve veřejných výdajích na výzkum

BRUSEL CHCE SJEDNOTIT PRAVIDLA PRO
ELEKTRONICKÉ PODPISY V EU
Evropská komise uvažuje o sjednocení unijních
pravidel pro elektronické podpisy a způsob
identifikace v digitálním prostředí. Současný
neuspořádaný stav, kdy má každý členský stát
v této oblasti v podstatě jiná pravidla, je podle
Bruselu brzdou unijní ekonomiky.

Obyvatelé EU i firmy proto nyní mohou do poloviny
dubna zasílat své náměty k této problematice Evropské komisi, a ta by poté s využitím zmíněných
podnětů měla připravit konkrétní legislativu.
Elektronické podpisy, které nejsou zatím příliš rozšířené
ani u nás, mohou zvýšit bezpečnost uživatelů inter-

zlepšování vozidel, infrastruktury a chování účastníků
silničního provozu. Jde o 7 strategických cílů:
1. Lepší bezpečnostní opatření pro nákladní
a osobní automobily
2. Budování bezpečnějších silnic
3. Vývoj inteligentních vozidel
4. Posílení procesu udělování průkazů a posílení
výcviku
5. Lepší prosazování
6. Soustředění na zranění
7. Nové zaměření na motocyklisty
Uvedené iniciativy budou navrhovány v podobě
právních aktů či doporučení v následujících
letech. Q

a vývoj a vývozu služeb náročných na znalosti.
Celkově si EU27 udržuje svůj náskok před Indií
a Ruskem. Na druhou stranu se však zmenšuje
rozdíl mezi ní a Brazílií a především Čínou, která
EU velmi rychle dohání.
Srovnávací přehled řadí členské státy do čtyř skupin:
●Země s nejvyšší úrovní inovací: Dánsko, Finsko,
Německo a Švédsko vykazují výsledky vysoko nad
průměrem EU27.
●Země s vysokou úrovní inovací: Belgie, Estonsko,
Francie, Irsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko,
Rakousko, Slovinsko a Spojené království dosahují
výsledků, které se pohybují okolo průměru EU27.
●Země s mírnou úrovní inovací: Výsledky České
republiky, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Malty, Polska,
Portugalska, Řecka, Slovenska a Španělska jsou pod
průměrem EU27.
●Země s nízkou úrovní inovací: Bulharsko, Litva,
Lotyšsko a Rumunsko mají výsledky výrazně pod
průměrem EU27.
Výsledky zemí s nejvyšší úrovní inovací přesahují
průměr EU27 o 20 % a více. Země s vysokou úrovní
inovací se pohybují v rozmezí od 10 % pod průměrem EU27 po 20 % nad ním. U zemí s mírnou úrovní
inovací je toto rozmezí od 50 % do 10 % pod průměrem EU27. Země s nízkou úrovní inovací mají
výsledky pod 50 % průměru EU27 (viz graf ). Q

Výsledky v oblasti inovací členských států EU

netu a zvýšit jejich důvěru například při online nákupech. Aby však celý trh mohl spolehlivě fungovat,
musí elektronické podpisy existovat ve všech 27 členských zemích EU. Takovýto stav ovšem zdaleka není,
i když některé kroky k nastolení potřebného rámce
už unie podniká. V současnosti v Evropské unii existuje
pilotní projekt s názvem STORK, který se zaměřuje na
přeshraniční uznávání elektronické identifikace. Projekt
má občanům umožnit, aby mohli v budoucnu prokazovat svou totožnost a používat elektronickou
identifikaci například prostřednictvím hesel nebo
mobilních telefonů po celé EU. Q
3/2011
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ekonomika

ČESKO PŘÍŠTÍCH LET: ZEMĚ ZASLÍBENÁ VÝZKUMU?

psycholog. Získaná data budou přísně anonymní
a nebudou moci sloužit jako doklady u soudu.

Návratu České republiky na výsluní špičkového výzkumu by měly pomoci v budoucích letech
i nové vědecké instituce. K těm, které u nás vznikly v poslední době, jich má během příštích
let přibýt ještě několik dalších. V západočeských Dobřanech např. vzniká metalurgické výzkumné centrum evropského formátu, v Brně zase vyroste za půl miliardy korun dopravní
výzkumné středisko.

Nenaplněné ambice připomínají
úskalí eurodotací

Již delší dobu se u nás vede diskuse o nutnosti
posilovat růst konkurenceschopnosti, odvíjející se
od zvyšování přidané hodnoty naší práce. Je to
protiklad dřívější strategie konkurovat levnou pracovní silou. Máme-li tedy vstoupit do první ligy
rozvinutých zemí, nezbývá než zvyšovat inovační
potenciál naší ekonomiky. Je nutno preferovat
kvalitní, zejména vysokoškolské vzdělání a špičkový
výzkum, spolupráci univerzit s průmyslem a byznysem. Ukázkovým příkladem může být v tomto
směru nově budované Centrum aplikovaného
výzkumu kovových materiálů, jehož cílem je mj.
dále posílit schopnosti českých průmyslových výrobců ve vývoji, inovacích, při zavádění špičkových
technologií i výrobků a zvyšovat jejich konkurenceschopnost na globálních trzích.
V Dobřanech u Plzně byl v únoru oficiálně odstartován projekt Západočeského materiálově metalurgického centra, které se bude specializovat na
vývoj moderních kovových materiálů, technologie
jejich výroby a zpracování. Bude vyvíjet například
profily z nanostrukturního titanu, využitelné ve stomatologii a chirurgii, nebo speciální slitiny a superslitiny pro jaderné strojírenství. Zavádět nové technologie tváření a tepelného zpracování kovů ve
strojírenství, automobilovém průmyslu a energetice.
Po výstavbě a vybavení přístroji se v centru rozběhnou
výzkumné aktivity, které budou zaměřeny na materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství.
Na 40 výzkumných pracovníků zde bude zkoumat

termomechanické procesy a vyvíjet nové oceli a kovové materiály pro speciální aplikace. Ve snaze přilákat nadané studenty vysokých škol a mladé vědecké
pracovníky budou v laboratořích centra probíhat
praktická cvičení a stáže studentů a doktorandů.

Zkoumat se bude i doprava
Další význačné technologické středisko vznikne
i v Brně, kde nedávno otevřela své výzkumné centrum AVG Technologies, výrobce nejpopulárnějšího
volně dostupného antivirového softwaru. Na Moravě nyní hodlá Státní Centrum dopravního výzkumu (CDV) do tří let vybudovat nové vědecké
středisko, které bude odborně zkoumat nejrůznější
aspekty dopravy. V tuzemsku unikátní projekt technologického centra nese název CDV Plus - Dopravní
VaV centrum.
Státní CDV, které formálně zřizuje ministerstvo dopravy, zaměří výzkum do několika směrů. Vědci se
budou zabývat například bezpečností v silniční dopravě, hloubkovou analýzou dopravních nehod nebo
slučitelností dopravní infrastruktury s přírodou. Data
a analýzy chtějí výzkumníci prodávat například pojišťovnám, auditorům, stavebním firmám nebo výrobcům automobilů. Nové vědecké středisko bude
sloužit rovněž policii, ministerstvu dopravy, vysokým
školám a autoškolám. Se vznikem střediska bude nově
zřízen i vědecký tým, který bude na základě informací
policie vyjíždět k dopravním nehodám. Členem týmu
bude například odborník na konstrukci vozidel nebo

REKORDNÍ INVESTICE DO VÝZKUMU

Basf spolupracuje v laboratorním výzkumu s akademickými
pracovišti jako je např. Univerzita v Heidelbergu

Letopočet 2011 figuruje ve světovém kalendáři
jako Mezinárodní rok chemie a chemické společnosti se činí. Jeden z předních hráčů v oboru,
firma Basf, plánuje letos ještě zvýšit své již loni
rekordní investice do dalšího výzkumu v této
branži.
Společnost přikládá velkou důležitost kontinuitě
výzkumu a vývoje a dokonce i v těžkých časech
44
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ještě navýšila svůj závazek. Už v loňském roce přitom výdaje Basf na výzkum a vývoj dosáhly nové
rekordní úrovně, a to téměř 1,5 mld. eur (v roce
2009 to bylo 1,4 mld. eur).
Více než 9600 zaměstnanců výzkumu a vývoje
pracuje v mezinárodních a meziodvětvových týmech na přibližně 3000 projektech s cílem najít
odpovědi na výzvy budoucnosti. Podílí se na asi
1900 kooperativních projektech po celém světě.
Toto mezinárodní a meziodvětvové know-how jim
pomáhá rychleji přinášet inovace na trhy a získávat
globální konkurenční výhody.

Inovace v bateriích
pro mobilitu zítřka
Chemický průmysl rozhodující měrou přispívá k mobilitě zítřka. Týká se to klasických spalovacích motorů i hybridního pohonu a elektrických aut budoucnosti. Inovace prostřednictvím chemie
poskytuje energeticky efektivní a trvalá řešení: od
plastů na odlehčené konstrukce a hospodaření
s teplem, přes inovační palivové přísady, až po

Ne všechny projekty technologických center však
dopadnou podle představ svých tvůrců. Příkladem
je osud Technoparku Pardubice, který měl být východočeským domovem hi-tech a inovací zaměřeným na výzkum, zkušebnictví, prototypovou výrobu i realizaci technologií. Technopark v současné
době vykazuje zadlužení odhadované na sumu
150 mil. Kč. Pardubický kraj není ochoten problémový projekt financovat ze svého rozpočtu, stejně
jako Univerzita Pardubice, další z jeho spoluzakladatelů, s tím že, jak uvedl její rektor Miroslav Ludwig
„úkolem univerzity je dodávat studenty a akademicky vzdělané lidi a ne splácet dluhy“. Město Pardubice se nicméně pokouší Technopark zachránit,
přestože není přímým spolupodílníkem.
Damoklovým mečem, který visí nad budoucností
technoparku, je však hlavně evropská dotace.

Počítačové modelování háku

Investice za více jak 400 mil. Kč je podpořena dotací
EU 300 mil. Kč z programu „Prosperita“, a pokud by
projekt nepřežil 5leté období, tato dotace by se
musela vracet. Q
/vj/

materiály pro vysoce výkonné a bezpečné baterie.
Pomocí výzkumu se snaží vyvinout takové produkty
a technologie, které zajistí individuální flexibilitu
a mobilitu, a zároveň budou chránit životní prostředí a ovzduší. Zejména elektromobilita nabízí
příležitost přinést zásadní změnu technologie v oblasti chemie.
V příštích 5 letech hodlá proto Basf investovat sumu
v řádu několika set milionů eur do aktivit spojených
s bateriemi. Mezi tyto aktivity budou patřit jednak
vlastní výzkumné a vývojové programy věnované
optimalizaci lithium-iontové technologii a vývoji
zcela nových konceptů baterií.
V lednu založily Technologický institut v Karlsruhe
a Basf společné výzkumné středisko na vývoj inovačních materiálů pro baterie nazvané “Laboratoř
pro baterie a elektrochemii”. Laboratoře se soustředí na zvyšování životnosti baterií, používání
materiálů s vysokou akumulační kapacitou a bezpečnost bateriových systémů. Do těchto aktivit
partneři v příštích 5 letech zainvestují okolo 12 milionů eur. V úvodních projektech vědci např. vyvíjejí keramické iontové vodiče, které budou
sloužit jako ochranné vrstvy v budoucích generacích baterií. Q

veletrhy a výstavy

SPECIALIZOVANÝ VELETRH FOR
WASTE & CLEANING SE BLÍŽÍ
6. MEZINÁRODNÍ VELETRH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, RECYKLACE,
PRŮMYSLOVÉ A KOMUNÁLNÍ EKOLOGIE, ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ FOR
WASTE & CLEANING SE USKUTEČNÍ VE DNECH 3.–5. KVĚTNA 2011
V PRAŽSKÉM VELETRŽNÍM AREÁLU LETŇANY.

V

ýhodou je souběžné konání specializovaných
veletrhů FOR SURFACE (povrchové úpravy
a finální technologie) a FOR INDUSTRY (strojírenské technologie).
FOR WASTE & CLEANING je jedinečným prostorem pro prezentaci čisticí a úklidové techniky,

strojů, zařízení, prostředků, pomůcek, technologií,
novinek a inovačních trendů. Mezi vystavovateli
se premiérově představí společnost BIOGAS
NORD AG, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele technologií pro bioplynové stanice (BPS)
na světě. Do současné doby uvedla do provozu
více než 300 BPS, zejména v oblasti zemědělství,
ale také v průmyslu a odpadním hospodářství.
Společnost BIOGAS NORD byla založena v roce
1996 a má tak rozsáhlé zkušenosti s různými
technologickými řešeními, patří ve svém oboru
k průkopníkům. Od roku 2010 je také činná
v České republice a na Slovensku. BIOGAS NORD
nabízí zpracování ekonomické kalkulace – studie
proveditelnosti, vypracování projektové dokumentace a projednání připojení do distribuční
soustavy, dodávku technologie a realizaci stavby,
provozní a technický servis. Pro zájemce o stavbu
BPS má ještě další řešení: možnost spolufinan-

cování až do 100 % investice při vytvoření
společného podniku s dodavatelem nebo obstaravatelem vstupních surovin.
V rámci doprovodného programu dne 3. května
proběhne III. ročník celostátního odborného
semináře Odpady, nejen stavební, - jejich recyklace, užití a likvidace, který na výstavišti v Praze
– Letňanech pořádá společnost PostScriptum
s redakcí časopisu BuildInfo – časopisu
podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s TZÚS
Praha. Odborným garantem celého semináře je
ing. Jaroslav Mikula, zástupce ředitele pobočky
TIS Praha, TZÚS Praha. Seminář je zařazen do
akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT
a ohodnocen 1 bodem. Q
Více informací u veletržní správy ABF, a.s.:
Ing. Regina Fibichová, manažerka veletrhu
tel.: 603 385 666, 225 291 265
www.forwastecleaning.cz

6. MEZINÁRODNÍ VELETRH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
A FINÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

SVĚT KON
TAKTŮ
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

- Dejte o so
bě vědět!

3. – 5. 5. 2011
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IPAD 2 S VÝKONNĚJŠÍM PROCESOREM,
GRAFIKOU A KAMERAMI
Nový iPad je o třetinu lehčí než
první generace (hmotnost se snížila
ze zhruba 680 na 590 g) a také
tenčí (8,8 mm oproti původním
13,4 mm). Je osazen nově vyvinutým dvoujádrovým procesorem A5,
který nabízí podle výrobce dvojnásobný výkon (každé jádro je
schopné pracovat na frekvenci
1 GHz) oproti A4 v předchozí verzi
(nicméně se stejnou úrovní spotřeby energie), a výkonnější grafikou – Apple uvádí až 9násobné
zlepšení a slibuje u iPadu 2. generace výdrž 10 h provozu a až měsíc
v pohotovostním režimu. Výrobce
zůstal u osvědčeného displeje 9,7“
IPS s rozlišením 1024 × 768 p, nepřibyly ani nové sloty jako např. USB
či pro paměťovou SD kartu jak se
původně očekávalo. Novinkou je
však HDMI výstup (přes redukci
nabízenou jako doplňkové příslušenství), umožňující připojit televizor a sledovat na něm stejný obraz
jako na displeji iPadu v rozlišení
1080p.

Do výbavy nového tabletu patří
i gyroskop, dvojice kamerek (přední
VGA slouží pro videokonferenční
hovory, zadní zvládne natáčet video
v HD rozlišení 720p při 30 FPS a nabídne 5násobný digitální zoom)
tříosý gyroskop a GPS - GPS čipem
je ale osazena pouze verze s 3G
modulem.
Novinkou je speciální magneticky
připevňovaný kryt dostupný jako
doplňková výbava v různobarevném provedení, který po zavření
iPad uspí (při sejmutí se displej opět
aktivuje). Spodní vrstva povrchu
vyrobená z mikrovláken zároveň
čistí displej. Kryt se dá přeměnit na
stojánek či podložku.
V prodeji bude černá a bílá verze
s kapacitami 16, 32 a 64 GB s nebo
bez 3G modulu. Do Evropy dorazí
iPad koncem března. Nejlevnější
16 GB wi-fi model bude stát cca
9 000 Kč, nejdražší 3G 64GB verze
pak asi 15 000 Kč. Předchozích iPadů
se už prodalo za přes 15 milionů
a představují 90 % trhu s tablety. Q

ROBOTI ABSOLVOVALI SVŮJ PRVNÍ
MARATON
Účastníkům maratónského závodu
v Osace letos poprvé konkurovali
i robotičtí závodníci – účastníci prvního světového maratónu dvounohých robotů Robo Mara Full. Pětice
strojů kroužila od 24. února po stometrové dráze vymezené barevnými
pruhy na podlaze haly jednoho z tamních nákupních komplexů. Pro každého účastníka to představuje nutnost absolvovat okruh 423krát, aby
překonali vzdálenost, kterou maratónské trati vtiskl legendární starořecký běžec, když nesl zprávu o vítězství Athénských vojsk nad nepřítelem.
To jim zabralo několik dnů, protože
roboti, kteří se pohybovali na vyznačené dráze nepatří mezi šviháky typu
Terminátora, nebo populárního humanoidního robota Asimo firmy
Honda. Šlo většinou o poněkud „krabicoidní“ zařízení o velikosti zhruba
30 cm (nejvyšší závodník měří 44 cm).
Během závodu byla povolena potřebná údržba (např. výměna baterií
nebo motorku v případě poruchy),
ovšem s tím, že čas, který strávil robot
v servisní péči se započítával do výsledného.
46
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Konečným vítězem unikátního závodu přenášeného v přímém přenosu se stal Robovie-PC, 40 cm vysoký robot o hmotnosti 2,4 kg, který
po více než dvoudenním úsilí protrhl
cílovou pásku doslova pár sekund
před svým nejbližším soupeřem a téměř jmenovcem Robovie-PC Lite.
Závod dokončili ještě dva roboti,
jeden z účastníků odpadnul už po
prvním kole.
Organizátory soutěže byli japonský
výrobce robotů Vstone a finančně
přispěla i osacká municipalita, aby
podpořili další z projektů, které mají
Osace pomoci stát se střediskem robotických inovací. Japonci mají v robotických závodech už silnou tradici
– byli pořadateli prvního fotbalového
utkání robotů (v roce 1997 v Nagoji)
a před 6 lety opět v Osace. Q

„NEVIDITELNÉ“ LETOUNY
Na ruské letecké základně v Komsomolsku na Dálném východě absolvoval počátkem března svůj první zkušební let druhý prototyp ruské
„neviditelné“ stíhačky Suchoj T-50.
Během zhruba hodinového letu (trval
57 minut) byly prý všechny úkoly,
stanovené pro první let, úspěšně splněny a stabilita a ovladatelnost letadla
ve vzduchu byly oceněny jako dobré.
Všechny systémy a motor fungovaly
bez závad. Jak již dříve uvedl Michail
Pogosjan, šéf korporace vyvíjející stíhačky Suchoj a MiG, letos by se do
programu letových zkoušek stíhačky

analytici jsou skeptičtější. První prototyp letounu Suchoj T-50, označovaný také jménem projektu PAK FA,
vzlétl loni koncem ledna, tedy s více
než desetiletým zpožděním vůči
americkému stroji F-22 Raptor. USA
jsou tak zatím jedinou zemí, která má
„neviditelné“, resp. obtížně zjistitelné
letouny již zařazené ve službě. Raptor
poprvé vzlétl v roce 1997 a mezitím
se vyrobily téměř dvě stovky těchto
strojů. F-22 je ovšem určen výhradně
pro americké letectvo, zatímco Rusko
počítá i s exportem svých „neviditelných“ stíhaček. Ale USA spolu se

páté generace měly zapojit tři prototypy. První stroj mezitím absolvoval
čtyři desítky letů, pokročily také statické zkoušky a práce na vývoji palubní elektroniky.
Program PAK FA (Perspektivnyj aviatcionnyj kompleks frontovoj aviatcii)
má vyústit v zařazení nové, obtížně
zjistitelné stíhačky s vyspělou elektronikou do výzbroje ruského a indického letectva, což by podle původních předpokladů mělo být již
po 5 letech od prvého letu, nicméně

svými spojenci mezitím pokročily i ve
vývoji lehčí stíhačky F-35 s podobnými „stealth“ vlastnostmi. Na vývoji
vlastních „neviditelných“ letounů
obtížně zjistitelných radary a dalšími
detekčními systémy intenzivně pracuje také Čína. Prototyp čínského
stroje tohoto typu s označením
Chengdu J-20 (velmi podobný americkému předchůdci) už podle informací čínské agentury absolvoval
první krátký 15minutový let v lednu
letošního roku. Q

KLÁVESNICE DOBÍJENÁ SVĚTLEM
„Žádné dráty, žádné měnění baterií,
žádné nepříjemnosti“, propaguje
společnost Logitech svou pozoruhodnou klávesnici Wireless Solar
Keyboard K750. Napájení
jistí baterie dobíjená pomocí solárních článků, které
by měly stačit na doplňování energie při běžném
denním světle v místnosti
(stačí i světlo lampičky),
plně nabitá by podle výrobce měla vydržet tři měsíce běžného provozu.
Hlavní klávesová tlačítka
mají podobně jako u dalších
klávesnic Logitechu mírné
prohloubení, funkční „F“

řada naopak zaoblení ven, což usnadňuje orientaci po hmatu. Navíc je na
klávesnici oproti jiným tlačítko se
dvěma kontrolkami s barevnými
„ksichtíky“ - emotikony ukazujícími hrubý stav nabití.
Pokud mají články dostatek
energie, signalizuje to
usměvavá zelená ikonka,
jsou-li nabité málo, zamračená červená. Připojení
zajišťuje transmitter Logitech Unifying, umožňující
připojit více zařízení najednou, takže např. k připojení
kompatibilní myši není
nutné do počítače strkat
další USB konektor. Q

kaleidoskop
RODIČOVSKÁ VIDEOCHŮVIČKA

Hlídání miminka v dětském pokoji prostřednictvím monitorovacího zvukového zařízení, tzv.
chůvičky, se stalo takřka běžnou
záležitostí, ale protože rozvoj
techniky jde velmi rychle dopředu, můžou dnes maminky
svou ratolest prostřednictvím
chůvičky nejen slyšet ve vedlejší
místnosti, ale i vidět.
Společnost Luvion, kterou zastupuje
na českém trhu firma BABYWELT.cz,
představila digitální chůvičku Grand
Elite. Jde o revoluční výrobek ve své
kategorii. Díky širokému spektru
nabízených vlastností je hodnocena
jako jedna z nejlepších videochůviček a videomonitorů na světě.
Velký 3,5“ monitor je srovnatelný s jinými monitory u podobných zařízení,
ale žádný výrobce zatím nenabízí
rodičovskou jednotku tak malých
rozměrů s tímto displejem. Minimalistická jednotka je tenká pouhých
16 mm, ovládání zajišťují dvě tlačítka
a kolébkový přepínač, který slouží
zároveň jako ovladač hlasitosti. Lišta
umístěná na levém okraji nabízí
6 kontrolek, které se projeví pouze
při aktivním zvuku přenášeného z mikrofonu a kamery. Jde o užitečnou
pomůcku, např. při ztlumeném

zvuku. Pomocí ovládacích tlačítek,
umístěných na úzkých stranách jednotky, lze díky dvoucestnému spojení
s přijímačem ovládat např. spouštění
ukolébavky, monitorovat pokojovou
teplotu a také zapnout noční světlo.
Celé ovládání a zapojení je velmi
jednoduché s velmi dobrou kvalitou
přenosového signálu. Monitor poskytuje obraz téměř v kvalitě rozlišení HD s možností připojení až čtyř
video kamer. Díky kvalitnímu vestavěnému reproduktoru je zabezpečen zřetelný přenos zvuku.
Chůvičku Grand Elite je možno připojit k televiznímu přijímači a při
použití funkce „picture in picture“
sledovat s televizním pořadem současně i monitoring dítěte. Novinkou
je také možnost umístění Micro-SD
karty do jednotky a nahrát až 16 h
záběrů dítěte. Navíc chůvička je
schopná přenášet obraz i za snížené
viditelnosti se schopností monitorovat dosah až do 5 m. Při dobrých
světelných podmínkách až do 300 m.
Výrobce zakomponoval do zařízení
všechny zásadní vlastnosti z nejlepších chůviček na trhu a tak výsledek
by se dal shrnout slovy: jde o kompaktní elegantní přístroj s velmi
dobrou kvalitou přenosu. Q

POČÍTAČ SE UKÁZAL CHYTŘEJŠÍ NEŽ LIDÉ
Unikátní třídenní souboj „člověka
proti stroji“ je u konce. Vědomostní
souboj s počítačem lidé prohráli a vítězem se stal superpočítač Watson
sestrojený IBM. Tým vědců, který jej
vytvořil, si vytkl ambiciózní cíl: stvořit
systém schopný soupeřit s lidskou
schopností zodpovědět otázky pokládané
v přirozeném jazyce
s rychlostí, přesností
a správností, která by
předčila jeho lidského
soupeře.
Proti výkonnému počítači specializovanému právě na úkoly,
které musí řešit účastníci populární vědomostní soutěže „Jeopardy“ (v počeštěné obdobě ji u nás
známe z pořadu Riskuj), stáli dva
šampióni: Ken Jennings, který v Jeopardy zaznamenal rekordních 74
vítězství v řadě a Brad Rutter, který
v dějinách soutěže získal nejvyšší
celkovou výhru (přes 3,3 mil. dolarů).
Souboj s nimi si počítač vyzkoušel
už v přípravné fázi, kdy absolvoval
zhruba stovku utkání „nanečisto“,
která sloužila k „doladění“ systému,
aby se počítač naučil rozlišovat jazykové nuance a hříčky. Soutěž Jeopardy nebyla zvolena náhodou –
tato hra obsahuje záludné otázky,
obsahující často ironii, rébusy a hádanky k jejichž správnému zodpovězení je nutné důsledně porozumět
různým slovním jemnostem a hříčkám, ale i chytákům.
První soutěžní kolo vypadalo pro
lidské soutěžící ještě poměrně nadějně a zdálo se, že lidé mají proti
počítači šanci - Watson i Rutter získali
oba 5000 dolarů a utkání člověk vs.
stroj tak skončilo remízou. Nakonec
ale superpočítač dominoval: jak konstatovala agentura Reuters, s velkým
náskokem drtivě porazil své lidské
konkurenty, a za správné odpovědi
získal dohromady více než oba dohromady.

AŽ 1000X PŘEPISOVATELNÝ HD ZÁZNAM NA DISKU BLURAY
Nový přepisovatelný disk BD-RE DL
2X od Verbatimu nabízí 50 GB úložné
kapacity, což z něj činí ideální nosič
pro každodenní zálohu dat.
Svrchní vrstva Hardcoat Scratch Guard
chrání disk před škrábanci, otisky
prstů, prachem, vodou i olejem, zatímco osvědčená technologie SERL

(Super Eutectic Recording Layer) zajišťuje vynikající kompatibilitu a až
tisícinásobnou přepisovatelnost uložených dat. Uvedením nového Blu-ray
disku již Verbatim nabízí všechny formáty Blu-ray disků dostupné na trhu.
Nový přepisovatelný disk s kapacitou 50
GB je kompatibilní se všemi stávajícími

Blu-ray mechanikami a vyhovuje specifikacím Blu-ray Disc Alliance.
Disky Blu-ray dostaly své
jméno podle technologie
modrého laseru. Kratší vlnová délka laseru způsobuje,
že je paprsek zabarven do
modra. Zatímco u DVD no-

Watson předvedl nejen encyklopedické znalosti v řadě oborů, od
starověkých jazyků až po módní
návrhářství, ale dokázal si poradit
i s méně konkrétními otázkami,
s kterými byly v předchozích pokusech obvykle problémy. Například

na nápovědu: „Špatní dělníci na něj
svalují vinu“, správně odpověděl
„nářadí“.
Pozoruhodný vědomostní souboj ale
ukázal i na určité nedostatky počítače.
V prvním kole stroj např. na otázku
po synonymu, které vyjadřuje „módní
eleganci“ a zároveň „skupinu studentů“ odpověděl slovem „chic“
(vkusný) namísto „vlase“ (třída, úroveň), a dopustil se i několika faktických chyb - třeba nevěděl, že Slovinsko, jedna ze zemí bývalé Jugoslávie,
je členskou zemí EU, nebo si spletl
Beethovena s americkým herecem
a hudebníkem Jamie Foxxem. Převážně ale Watson chyboval v případech, kdy měl odpovídat na dvojsmyslné otázky nebo slovní hříčky.
Nicméně – je to tady… Po šachovém
utkání, kdy superpočítač Deep Blue
(rovněž z laboratoří IBM) v roce 1997
v partii šachu porazil ruského velmistra Garryho Kasparova, triumfovala
strojová logika i v další inteligenční
zkoušce, považované dosud za výhradní doménu člověka a „hrubou
výpočetní silou“ za pomoci složitých
algoritmů dokázal počítač překonat
lidské uvažování při řešení úloh vyžadujících často komplikované myšlenkové pochody. Q

sičů se používá červený laser s vlnovou
délkou 650 nm, modrý laser má vlnovou
délku pouze 405 nm. Výhoda modrého
laseru s kratší vlnovou délkou spočívá v tom, že
umožňuje vypálit na disk
fyzicky menší datové
jamky a tím výrazně zvýšit
množství dat, které disk
pojme. Q
3/2011
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Elektromobily jsou až na několik
výjimek v podobě experimentálních
vozů sportovního charakteru spojovány především se segmentem
malých, úsporných ekologických
vozidel. Tak tomu ale nemusí být
navždy. Britský výrobce superluxusních vozů Rolls-Royce, který je součástí německé automobilky BMW,
vyvinul svůj první elektromobil,
který značka představila na ženevském autosalonu. Upozornila, že
prototyp s označením 102EX založený na modelu Phantom bude
sloužit k testovacím účelům a auto-

mobilka zatím neplánuje vývoj verze
určené pro výrobu.
I když… „Zkonstruovali jsme první bateriový elektrický vůz
pro superluxusní
segment. S tímto
vozidlem začínáme
zkoumání oblasti
alternativních pohonů. Prototyp absolvuje řadu testů,
jejichž výsledky budou důležité při
budoucích rozhodnutích podniku
ohledně alternativního pohonu,“
uvedl generální ředitel Torsten Müller-Ötvös.
Phantomu 102EX má absolvovat
celosvětové turné přes Evropu,
Střední východ, Asii a Severní Ameriku, aby se ověřily parametry dojezdu mezi jednotlivými zastávkami
na dobití a – v duchu preciznosti
značky – zda je systém schopen
spolehlivého provozu ve všech klimatických a povětrnostních podmínkách. Q

NOVÝ OLYMPUS FOTÍ A FILMUJE ZÁROVEŇ
Řada Olympus Super Zoom představuje světový unikát. Jde o první fotoaparát, který díky jedinečné technologii Multi Recording, dokáže
simultánně nahrávat video v plném
rozlišení 1080p (Full HD) a zároveň
fotit snímky se svým plným rozlišením 16 megapixelů. Když Olympus
v únoru představil model SZ-10, jen
těžko kdo si dokázal představit, že by
se do tak kompaktního těla mohl
vejít ještě výkonnější objektiv. Nicméně do nového modelu SZ-30MR
dokázal výrobce osadit úctyhodný
24x optický zoom (25-600 mm, levnější SZ-20 nabízí 12.5x super širokoúhlý optický zoom), čímž je tato
vlajková loď řady Super Zoomů technologickým unikátem ve své kategorii. Souběžné vícenásobné nahrávání
tak umožňuje fotografovat s vysokým rozlišením
v různé kombinaci s některým z nahrávacích
video režimů. Například
lze kombinovat focení
s videem (oboje v plném
rozlišení) nebo natáčet
širokoúhlý záběr a současně druhé video v de48
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tailu, zachytit originální a současně
totéž video s filtrem apod. To vše zajišťuje duální procesor s označením
TruePic III+, který dává SZ-MR30 dostatečný výkon pro simultánní nahrávání dvou samostatných foto či video
„stop“.
Fotoaparáty SZ-30MR a SZ-20 využívají
nejmodernější technologie, dostupné
v dnešním světě kompaktů: dokáží
přenášet bezdrátově data do počítače,
focené scény mohou zachytit i prostorově v 3D, automatické rozeznávání
tváří obohatil u nových Super Zoomů
ještě režim detekce domácích mazlíčků.
V režimu chytrého Panoramatu stačí
jen stisknout spoušť a pohybovat fotoaparátem ve směru panoramatického
záběru. Q

TRPASLIČÍ POČÍTAČ VELKÝ POUHÝ MILIMETR
Američtí výzkumníci z Michiganské
univerzity představili na Mezinárodní
konferenci o polovodičových obvodech Solid-State Circuits v San Franciscu zatím nejmenší počítač na světě.
Je jen jeden milimetr velký a byl
vyvinut pro užití v lékařství. Jde
o prototyp monitoru na sledování
nitroočního tlaku u pacientů se zá-

uzly díky vytvoření ultrakompaktního rádia s anténou na čipu, což
umožnilo přesnou kontrolu rozměrů a tvaru antény a její použití
pro komunikaci. Je to první integrovaná anténa, která slouží zároveň jako vlastní referenční systém,
takže nepotřebuje externí ladění.
Jakmile je jednou zapojena do sítě,

Foto: UMIC-Giouho Kim

NA ELEKTRIKU UŽ JEZDÍ I ROLLS ROYCE

Nejmenší počítač na světě je velký jako písmenko na jednocentové minci

kalem, jehož úkolem je stále monitorovat postup glaukomu. Do necelého krychlového milimetru se
vešly mikroprocesor s extrémně
nízkou spotřebou, tlakový senzor,
paměť, baterie v podobě tenkého
filmu a solární článek k jejímu napájení i bezdrátové rádio s anténou
umožňující přenos dat. Procesor
použitý v monitorovacím systému
je třetí generací čipu Phoenix, který
využívá unikátní architekturu
a „spací” mód s extrémně nízkou
spotřebou. Nejnovější systém se
„probouzí” každou čtvrthodinu, aby
provedl měření a spotřebuje v průměru 5,3 nanowattů.
Představený model však ještě neumí komunikovat s dalšími počítači,
ale údaje předává pomocí bezdrátového rádia čtečce, přiložené k oku.
Výhodou oční aplikace je, že při
stavbě bylo možné užít malý solární
panel, který energeticky nenáročnému přístroji dodává veškerou
potřebnou energii. K udržení baterie v nabitém stavu stačí vystavení
10 h běžnému světlu v místnosti
nebo 1,5 h na slunečním svitu. Systém je schopen uchovat v paměti
informace sesbírané v průběhu
jednoho týdne.
Významným krokem vpřed byl systém vzájemné komunikace mezi

automaticky se srovná na příslušné
frekvenci. Vědci nyní pracují na dalším snížení spotřeby radiového
vysílače, která by lépe vyhovovala
bateriím v milimetrovém měřítku.
V budoucnu by mělo být hlavním
úkolem trpasličích počítačů navazovat mezi sebou spojení a tvořit
bezdrátové sítě. To by bylo velmi
užitečné například při sledování
znečištění, kontrole strukturální
pevnosti anebo sledování věcí či
osob. Téměř neviditelné systémy
v milimetrovém a menším měřítku
by mohly uskutečnit různé projekty
tzv. ubiquitous computing v duchu
tzv. Bellova zákona, který logicky
vyplývá ze známějšího Moorova
zákona. Ten predikuje, že počet
tranzistorů v integrovaných obvodech se každé dva roky zdvojnásobuje a úměrně tomu roste výkon
počítačů, Bellův zákon pak to, že
zhruba každou dekádu nastupuje
nová generace, resp. kvalita menších a levnějších počítačových zařízení, s níž se o dva veličinové řády
zmenšuje jejich velikost a roste počet lidí, kteří jsou těmito systémy
vybaveni. Tato zákonitost platí od
60. let kdy v 80. letech nastoupily
osobní počítače, v 90. letech notebooky, a s novým tisíciletím chytré
mobilní telefony. Q

logistika

znamená to také až o 1000 euro nižší náklady na energii při užívání v třísměnném provozu po dobu 5let.

Pracoviště řidiče

NEJVĚTŠÍ MEZI MALÝMI
TAK CHARAKTERIZUJE SPOLEČNOST STILL NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTEK
DO SVÉHO PORTFOLIA. JDE O NOVOU GENERACI
NEJKOMPAKTNĚJŠÍHO ELEKTRICKÉHO VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
RX 50, URČENÉHO PRO MALÉ ULIČKY LOGISTICKÝCH AREÁLŮ.

V

ysokozdvižné vozíky modelové řady R 50/RX
50 jsou celosvětově nejprodávanější řadou
elektrických tříkolových vozíků s pohonem
zadních kol, o čemž svědčí prodejní statistiky. Od
roku 1977 se jich totiž na celém světě prodalo více
než 90 000. Ale historie začala už v roce 1949, kdy
byla uvedena na trh řada elektrických tříkolových
vysokozdvižných vozíků EGS 1000, teda pra, pra,
pradědeček dnes prezentované nové generace
vozíku RX 50. Redakce TechMagazínu měla možnost
být přítomna na Berlínské premiéře uvedení nové
řady elektrického vysokozdvižného vozíku RX 50.

Flexibilní využití
Nový vozík RX 50 je nejkompaktnější vysokozdvižný
vozík ve své třídě s nosností od 1,0 do 1,6 t. Díky svým
rozměrům potřebuje např. model RX 50-10 Compact
šířku pracovní uličky jen 2888 mm, čímž šetří místo
a umožňuje lepší využití skladové plochy. Se svou
výškou ochranné stříšky (1980 mm) a šířkou rámu
(990 mm) projede bez námahy jeden metr širokým
rámem dveří s výškou dva metry. Předností řady RX
50 je velká obratnost při flexibilním stohování a přepravě v omezených přepravních trasách, proto najde
uplatnění opravdu v nejrůznějších oborech od potravinářství až po vykládání a nakládání kontejnerů.

Oproti svému předchůdci byl odstraněn výsuv
přední poloosy z důvodu rozšíření modulárního
systému o zvedací zařízení. Pro lepší stabilitu konstruktéři snížili těžiště o 34 mm.
Vysokozdvižný vozík, je díky zapouzdřeným (IP 54)
a bezúdržbovým trojfázovým motorům pojezdu
a hydrauliky, přizpůsoben také pro práci v prašném
nebo vlhkém prostředí. Údržba je proto potřebná
pouze každých 1000 motohodin nebo 12 měsíců.

Blue-Q
Sériově jsou vozíky vybaveny programem na úsporu
energie Blue-Q, který podle nasazení a vybavení ušetří
až 12 % energie. Je to přínosem nejen pro životní prostředí, protože každá ušetřená kWh ušetří 575g CO2, ale

Řidič má v zorném poli neustále veškeré informace
a vybavení si může přizpůsobit individuálně svým
potřebám, např. ovládání hydrauliky je na výběr ve
čtyřech variantách: vícepákové nebo dotykové ovládání, ovládání minipákami nebo joystickem. Jde o možnost přizpůsobení, které má v nabídce výhradně Still.
Zobrazovací a ovládací jednotka umožňuje přímý
přístup k jízdním programům, pracovním světlometům, směrovkám, stěračům a mnohému dalšímu.
Podle nasazení nebo břemene si může řidič vybrat
nejvhodnější z 5 přednastavených jízdních programů.
Výhodou elektrických a dieselových vozíků modelové řady RX je, že celé pracoviště řidiče a koncepce
ovládání jsou jednotné. Řidič si tak při změně vozíku
nemusí zvykat na nové ovládání a šetří se tím také
náklady na zaškolení.
Na přání je k dostání zvedací zařízení se svislou
polohou. Při aktivaci zůstane stožár při naklánění
stát ve svislé poloze. To je užitečné pro rychlé naložení, popř. odložení palet, zejména ve vyšších
úrovních regálu. Když je potřeba zjistit hmotnost
břemene, je na přání k dostání digitální měření
zatížení s přesností +/-2 %.

Bezpečnost
Velké madlo na rámu vstupního otvoru usnadňuje
bezpečné nastupování a vystupování. Přesné reakce
na jízdní pokyny a jemné jízdní vlastnosti zvyšují
celkovou bezpečnost.
Otevřené průhledy v ochranné stříšce zaručují optimální
výhled nahoru a dopředu pro rychlejší práci v regálu.
Kabina z plachtoviny chrání řidiče při práci venku.
Velmi bezpečná je také možnost výměny baterií
bokem bez použití jeřábu. Baterie má vlastní vnitřní
rolovací dráhu ve vozíku a vnější dráhu k HP. Přímo
na místě nasazení se vymění pomocí nízkozdvižného
vozíku, takže odpadá nejen jízda do centrální nabíjecí
stanice, ale ušetří se také čas. Všechna místa, kde se
provádí údržba, jsou snadno přístupná. Kryt baterie
lze odjistit jednou rukou, plynová vzpěra jej zvedne
a uvolní pohled na baterii a elektrické komponenty.

Systémová orientace
Řadu RX 50 lze na přání integrovat do systému vedení
přepravy pomocí příslušných dotykových terminálů
a skenerů. Řízení materiálových toků tak optimalizuje
jízdní dráhy, zabraňuje jízdám naprázdno a umožňuje
bezdokladový přenos informací současně s pohybem
zboží. Q
Petr Kostolník, Berlín
3/2011
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NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROVOZIDLA PŘIBÝVAJÍ
První tři nabíjecí stanice pro vozidla s pohonem na elektřinu jsou už v provozu i v Praze. Jejich
činnost zahájila ve druhém únorovém týdnu společnost Pražská energetika (PRE) ve spolupráci
se společnosti Unibail-Rodamco. V blízké době by se měl počet nabíjecích stanic rozrůst o další.
Prvních 6 měsíců u nich mohou navíc příznivci elektromobility čerpat do svých vozidel elektřinu zdarma.

Dvě z prvních pražských veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily stojí v garážích pražských
obchodních center Chodov a Černý Most. Třetí
stanice je k dispozici zájemcům o dobíjení kol,
skútrů a motocyklů v Centru energetického poradenství PRE v Jungmannově ulici v centrální části
Prahy. Stanice jsou zatím vybaveny tzv. pomalým
dobíjením 230 V/16 A. PRE však v brzké době počítá
s jejich modernizací, aby bylo možné „rychlé“ dobíjení 400 V/32 A. Problémem jsou však zatím speciální parkovací místa pro nabíjení elektromobilů,
protože současná legislativa nezná dopravní značení pro tato vozidla.
„Elektrovozidla, zejména skútry a kola, jsou v současnosti běžně dostupná, a v podstatě pro každého
dosažitelná. Hodí se nejen na cesty do zaměstnání
či krátké projížďky po městě, ale také k relaxaci.
Jsou navíc pozitivním řešením, jak zlepšit kvalitu
ovzduší a zároveň snížit hluk, jež trápí Prahu stejně
jako jiné evropské metropole. Trend rozvoje elektromobility se velmi rychle šíří, a tak je potřeba
začít budovat síť nabíjecích stanic, které v hlavním
městě dosud chyběly. Nyní otevírané stanice vnímám jako první počin v právě se rodícím projektu
Praha elektromobilní a předpokládám, že se jejich
počet ještě do konce letošního roku několikanásobně rozroste,“ uvedl Petr Hulinský, předseda
dozorčí rady PRE.

Přijede-li dnes zákazník svým elektrovozidlem do
některého ze jmenovaných center, navigační grafika
ho navede na speciální parkovací místo u nabíjecí
stanice. Tam své elektrovozidlo připojí a během
dvouhodinového nakupování a pobytu v centru se
mu baterie nabijí z například 20 % na 60 až 70 %
jejich kapacity. Při rychlém dobíjení dojde ke zkrácení času nabíjení nebo k úplnému dobití baterií.
Samotné stanice dodala společnost Ensto, jež má
s jejich výrobou a provozem bohaté zkušenosti ze
severských zemí, a to především z Finska a Norska,
kde jich jsou k dispozici již stovky. O montáž nabíjecích stanic se postarala firma Eltodo, která má na
starosti také jejich servis. V blízké době s ní PRE zahájí
provoz dalších stanic. Pražané tak budou moci svá
elektrovozidla nabít také v parkovacím domě Slovan
mezi Hlavním nádražím a budovou Státní opery
Praha, přímo u magistrály nebo na parkovišti v ulici
Hradební za obchodním domem Kotva v Praze 1.
Další nabíjecí stanice plánuje PRE postavit společně
s městskými částmi v každém pražském obvodě,
a v druhé polovině roku také na parkovištích v centru
města, u sportovních areálů a na záchytných parkovištích na okraji Prahy. Přední automobilky plánují
letos a zejména v dalších letech uvést na trh zcela
nové modely elektromobilů. Proto bude dokonalý
servis nutností. V současné době mohou nabíjecí
sloupky využívat především řidiči jednostopých elektrovozidel, kterých v dnešní době jezdí už poměrně
velké množství, a samozřejmě elektromobilů. Ty již
v Praze provozuje několik institucí a organizací.
ČEZ už zahájil spolupráci s koncernem PSA na
„elektrifikaci“ individuální automobilové dopravy
v ČR, letos má v plánu zprovoznit kolem 20 dobíjecích stanic, a do roku 2013 jich chce vybudovat
150 až 200. PSA podle uzavřené dohody dodá elektromobily, Peugeot iOn, které budou mít společnou
techniku s elektromobilem Mitsubishi i-MIEV, a budou je využívat nejen pracovníci ČEZu, ale budou

nabízeny za zvýhodněných podmínek především
firmám a obchodním partnerům ČEZ. První desítka
těchto vozů „přijede“ letos a dalších 55 příští rok.
ČEZ se navíc zavázal v rámci svého projektu FUTUR/E/MOTION vybudovat v České republice v průběhu dvou let síť 150 až 200 profesionálních nabíjecích stanic. Pro Peugeot by měl projekt přinést
zajímavé výsledky provozu elektromobilů v reálných
podmínkách, ČEZ zase vyzkouší, jakým způsobem
se nabíjení vozidel odrazí na odběru nočního
proudu, kterého bývá běžně přebytek. Aby energetici získali v rámci zkušebního provozu nové
poznatky, zkušenosti a technická data z praktického
využití, rozhodli se na nabíjecích stanicích poskytovat zákazníkům elektřinu zdarma, a to minimálně
po dobu půl roku. Elektromobily by měly však mít
výhledově vlastní tarif na principu „nočního proudu“
(u běžných uživatelů se počítá se s jejich dobíjením
hlavně v noci, mimo špičku).

Další z velkých distributorů elektřiny, společnost
E.ON zase navázala v oblasti elektromobilů spolupráci
s automobilkou Mercedes-Benz, a pro svůj program
si zvolila elektrickou verzi populárního vozu Smart.
Dva tyto vozy předala firma minulý měsíc i pražské
ZOO a Zdravotnické záchranné službě hlavního
města Prahy. Pro městskou policii v Českém Krumlově
a Českých Budějovicích zase zapůjčili strážníkům
elektrické skútry e-max vhodné pro podmínky provozu v obou městech, které mají otestovat možnosti
elektrovozidel v policejních službách.
Také někteří provozovatelé čerpacích stanic se začínají zajímat o dobíjecí stojany s třífázovou zásuvkou 400 V/32 A a běžnou zásuvkou 230 V/16 A,
které by bylo možné osadit v budoucnosti speciální
zásuvkou pro rychlé dobíjení podle připravované
evropské normy IEC 62196-2. Q

Po českých silnicích jezdí již několik desítek elektromobilů (podle údajů
PRE je v současné době v ČR registrováno cca 200 silničních elektromobilů,
z toho je 100 aktivně v provozu). Historicky první veřejná nabíjecí stanice
pro elektromobily v ČR byla otevřena v městě Desná na Jablonecku
v Jizerských horách v roce 2007 – iniciátorem projektu byl Jaromír Vegr,
nadšený propagátor elektromobilismu v Čechách, a místopředseda občanského sdružení a klubu Elektromobily. Po ní začaly postupně přibývat
další, a to zejména v poslední době. Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily tak funguje již od loňského roku např. v Brně, na parkovišti brněnské nákupní Galerie Vaňkovka, kde ji provozuje společnost E.ON.
Další funguje např. v Jihlavě. Aktuální informace k této problematice jsou
na www.pre.cz/e-mobilita. Na webových stránkách www.elektromobily.
org/wiki/ je k dispozici přehledná mapa rozmístění dobíjecích stanic pro
elektromobily i s jejich základními technickými parametry. V ČR lze podle
ní dobíjet elektromobily už na více než 120 místech, některé dobíjecí
stanice jsou veřejné, u jiných je potřeba se předem ohlásit či domluvit.
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100% ELEKTROMOBIL:
PEUGEOT ION
FRANCOUZSKÁ AUTOMOBILKA PEUGEOT, KTERÁ SE ŘADÍ MEZI
SVĚTOVÉ PRŮKOPNÍKY V ELEKTROMOBILECH (STUDIE TULIP, MODEL
ION – 1994, MODEL 106 ELECTRIC – 1995), UVEDLA NA ČESKÝ TRH
KONCEM MINULÉHO ROKU PRVNÍ ELEKTRICKÉ VOZIDLO NOVÉ
GENERACE MODEL ION. JDE O DŮLEŽITÝ POČIN V GLOBÁLNÍ
STRATEGII ZNAČKY A KRŮČEK K ZBAVENÍ SE ZÁVISLOSTI
NA FOSILNÍCH PALIVECH.

Uspořádání ovládacích prvků elektromobilu je totožné
s konvenčními vozy

M

alé 100% elektrické „vozítko“, určené pro
potřeby městské mobility, je technicky podobné sesterskému Citroenu C-Zero
a Mitsubishi i-MiEV. Všechny tři automobilky se společně podíleli na vývoji. Všechny také nabízejí příkladné
ekologické hodnoty, kompaktní rozměry, úroveň bezpečnosti a jednoduše řešené ovládání. Čtyřdveřový,
čtyřmístný elektromobil je vybaven motorem o výkonu

47 kW, kterého dosahuje při 6000 ot.min-1 a maximum
točivého momentu 180 Nm při 2000 ot.min-1.
Napájení motoru je zajištěno bateriemi Li-ion, tvořenými
88 články, každý o kapacitě 50 Ah, umístěnými ve střední
části vozu. Jde o stejný typ baterie, jakých se používá
v mobilních telefonech. Doba nabíjení činí 6 h na 100 %
přes domácí zásuvku 220 V, ale iOn lze dobíjet i tzv.
rychlodobíjením, kdy se za 30 min dobije na 80 %.
Každé dobíjení má svou specifickou zásuvku na levé,
nebo pravé straně vozu (otvor pro čerpání phm) a také
speciální dobíjecí kabel. Jelikož baterie netrpí paměťovým efektem, nesnižuje se její životnost. Dojezd na plné
nabití činí podle výrobce zhruba 130 km, ale hodně
závisí na ročním období a okolnostech, jako např. pouštění klimatizace, vytápění, stěrače, rádio, otevírání el.
oken, prostě všechno, co je závislé na elektřině a co
spotřebovává kapacitu baterií. Takže v městském provozu a v zimě raději počítejte s dojezdem cca 80 km.

Jízda s elektromobilem
Po usednutí do prostorné kabiny nastane první překvapení, otočím klíčkem a nic… kromě jednoho

pípnutí… absolutní ticho. Je to nezvyk oproti klasickým vozidlům, kde je vnímán zvukový projev. Po
sešlápnutí akcelerátoru se iOn nehlučně rozjede,
slyšet je pouze tichý šelest, který prozrazuje, že vozidlo je v pohybu. Překvapením byla také jízda, při své
délce 3480 mm a hmotnosti dokázal iOn akcelerovat
velmi svižně. Z 0 na 100 km.h-1 zvládne za necelých
16 s a nejvyšší rychlosti dosahuje 130 km.h-1.
Kabina nabízí dostatek prostoru pro cestující. Interiér
je velmi dobře zpracován, jen škoda, že volant není
stavitelný. Ke 160 l zavazadlového prostoru je také
dobrý přístup. Vozidlo je uzpůsobené pro jízdu ve
městech i mimo ně, proto ani nepřekvapilo, že rozbité
vozovky po zimě nedělají větší problémy, podvozek
pěkně tlumí rázy z výtluků i příčných nerovností.
iOn disponuje automatickou optimalizací spotřeby
energie pro prodloužení dojezdu, např. při jízdě
z kopce získává brzdový režim zpět energii potřebnou pro další jízdu.

Elektromobilita u nás
Společnosti Peugeot a ČEZ podepsali v prosinci 2010
smlouvu o spolupráci, jejímž cílem je propagace
a podpora rozvoje elektomobility v ČR a tím pádem
i získávání praktických zkušeností z každodenního
provozu. ČEZ bude využívat 65 nových elektromobilů
iOn pro potřeby společnosti a bude je také nabízet
k pronájmu svým partnerům. Ve Vrchlabí budou
elektromobily testovány také v systému Smart Grids,
tzv. chytrých sítí. Do konce příštího roku se ČEZ zavázal, že uvede do provozu 150 nabíjecích stanic.

Umístění elektromotoru u zadní nápravy

Vývoj elektromobilů je v začátcích, budeme si muset počkat na další vývoj. Dnes je již zřejmé, že
elektromobily budou postupně ukrajovat stále větší
krajíc automobilového trhu, podle odhadů 1,5 až
3 % do roku 2015. Zatím nabízejí jen omezený
dosah s příliš drahou cenou na trhu, nicméně jde
o jeden ze směrů, jak snížit závislost na fosilních
palivech a být šetrný k životnímu prostředí. Q
/pk/
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ŽENEVSKÝ AUTOSALON 2011: EXTRAVAGANCE,
ALE I ÚSPORNĚJŠÍ A EKOLOGIČTĚJŠÍ VOZY
Letošní mezinárodní ženevský autosalon byl pro novináře i odborníky opět pastvou pro oči.
Ze stánku nejvýznamnějších světových značek, ale i z projevů jejich představitelů, byl cítit
optimismus do nejbližších let. Řada značek, například Porsche či Škoda, oznámily, že chtějí
dynamicky růst a svoji výrobu zvýšit brzy proti současnosti až na dvojnásobek. Optimismus
se odrazil i ve velkém množství konceptů, které naznačují, že design bude mít ještě větší význam
než doposud. Současně se potvrdil trend pokračujícího nástupu hybridních pohonů a vrcholící
přípravy k razantnímu nástupu elektromobilů. A to i v oblasti těch nejluxusnějších aut.

BMW vision connected drive

Opel Ampera

Designové třešničky
Doslova pytel se v Ženevě roztrhl s designovými
koncepty. A je třeba říct, že hodně překvapila společnost Škoda Auto, která svoji světovou novinku
Vision D dokonale utajila až do poslední chvilky.
Když vyjel vůz, který je větší než nejmenší vyráběný
model Fabia, na předváděcí točnu, dostalo se mu
velmi pozitivního přivítání. Škoda naznačila, že její
příští novinky již nebudou mít konzervativní oblé
tvary, ale dostanou výrazné, ale ladné hrany. Změny
jsou patrné zejména na čelní masce, které vévodí
zbrusu nové logo automobilky. Nová a výraznější
je rovněž mřížka chladiče. O povedené zadní části
vozu se někteří experti vyslovili v tom smyslu, že
52
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Renault Captur concept

jde o nejhezčí „pozadí“ automobilu na ženevském
autosalonu.
Škodovky ve zbrusu novém „kabátě“ by se měly
objevit v sériové výrobě nejpozději v roce 2012.
Očekává se rovněž, že designovými změnami projde i interiér vozidel, včetně například nového
volantu. Stoupenci značky, která chce také díky
úspěchům na čínském a ruském trhu v příštích
letech svoji výrobu zdvojnásobit, se mají opravdu
na co těšit.
Ze sportovního soudku je zase koncept, který představila automobilka BMW. Vision ConnectedDrive
ukazuje na možná budoucí vzhled dvoumístného
roadstru, který svými ladnými a dynamickými liniemi doslova bere dech. Pod zajímavě řešenou
karosérií s výraznou plochou kapotou se ukrývá
řada technologických novinek, zejména inteligentní
pomocník řízení vozu. Boční zrcátka zase nahrazuje
elektronický systém, který mimo jiné monitoruje
nejen provoz na silnici, ale také situaci v bezprostředním okolí vozu.
Do skupiny designově nejzajímavějších konceptů
určitě patří také Renault Captur, který ukazuje,
jak budou vozy Renault vypadat v nejbližší budoucnosti. Pro svalnatý crossover je charakteristický mohutný předek s výrazným logem automobilky a úzkými protáhlými světlomety.
Sportovní vzhled vozidla s minimálními převisy
vepředu i v zadu ještě zvýrazňují zajímavě řešená
litá kola připomínající pětilístky. Ke vzhledové
atraktivnosti konceptu přispívají i boční dveře,
které se otvírají vertikálně.
Z celé řady konceptů ještě připomínáme například
Nissan Estflow, který představuje sportovní vůz
pro dvě osoby s elektrickým pohonem zadních kol.
Pokročit v designu chce také VW pro kterou vytvořila známá italská společnost Italdesign Giugiaro
koncept, který poodhaluje budoucí křivky sportovního kupé Scirocco. Nezahálela ani automobilka
Mitsubishi, která zase představila vizi malého globálního vozu, který bude ještě asi o 10 cm kratší
než nejmenší Mitsubishi Colt. Výroba je plánovaná
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do Thajska a na trhu se má sériové vozítko objevit
v březnu příštího roku.
K designovým lahůdkám autosalonu určitě patřily
různé podoby vertikálně se otevírajících dveří. Nešlo přitom pouze o luxusní sportovní vozy jako
třeba Pagani Huayra, ale i tradičně lidové značky
jako indická Tata.

Novinky z klasiky
Řada novinek byla k vidění také mezi klasickými
auty. Ford si do Ženevy přichystal spousty novinek, od hybridů až po soutěžní speciál. Nejvíce
zaujal koncept prezentovaný v evropské premiéře, Ford Vertrek. Jde o předobraz kompaktního
SUV postaveného na platformě nové generace
Focusu. Korejská značka Hyundai, která se již
zabydlela mezi největšími světovými producenty,
se pochlubila žhavou novinkou i40. Vůz střední
třídy s výrazným předním oknem a ladně klesa-

Lamborghini Aventador

Ford B-max

jící siluetou střechy je dlouhý 4,7 m a nabízí nejen prostorný interiér pro pasažéry, ale také velký,
553 l zavazadlový prostor. V nabídce bude se
dvěmi benzínovými a dvěmi dieselovými motory.
Vůz, který chce v Evropě konkurovat zejména
Toyotě Avensis, se má objevit na trhu letos
v červnu.
Další korejská automobilka Kia představila zbrusu
nové Rio, Vůz nové generace má sportovní a ele-

Ford Focus ST concept

Lexus hybrid

gantní vzhled. Proti svému předchůdci narostl do
výšky a šířky a naopak je nižší a chce být ve své
kategorii silně konkurenční. Mají k tomu přispět
také velmi čisté a úsporné pohony o výkonu od 70
do 109 k. Dieselový agregát o zdvihovém objemu
1,1 l má mít emise CO2 pouhých 86 g/km. Je to také
díky systému Start/Stop a pneumatikám s nízkým
valivými odporem.
Pro motoristy, kteří se při nákupu vozu řídí pravidlem
co největší hodnotu za vynaložené peníze, přišla
automobilka Chevrolet s vozem Cruise v provedení
hatchback. Automobil převzal hodně prvků z konceptu, který byl představen na loňském podzimním
autosalonu v Paříži. Díky zajímavému designu a 5dveřovému provedení se může tento sedan slušně
prosadit v atraktivní kategorii kompaktních vozů.
Svými rozměry zavazadlového prostoru, zejména
šířkou přes 100 cm a délkou přesahující 90 cm se
hodně blíží některým menším vozům kombi.
3/2011
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jiné úspěchy vozu Prius, kterého se od roku 1997
prodalo po celém světě již více než dva milióny.
O rostoucí popularitě vozu svědčí skutečnost, že
se stal v loňském roce nejprodávanějším autem
v Japonsku.
V Ženevě představila Toyota světovou novinku
Prius +, který jako jediný hybrid nabízí evropským motoristům 7 plnohodnotných míst. Přesto, že proti modelu Prius III je novinka větší,
podařilo se díky optimálnímu designu dosáhnout velmi dobrý koeficient aerodynamického
odporu Cd = 0,29. Vůz má tři režimy jízdy. Je
možné volit EV - tedy velmi tichý a ekologický
režim s použitím elektromotoru. Dále lze jet
v režimu ECO, který optimalizuje kombinaci
elektrického a benzinového pohonu. A konečně
lze použít režim POWER, který je vhodný zejména k předjíždění.
Ve vozidle Prius+ používá osvědčenou pohonnou
soustavu Toytoa Hybrid Synergy Drive a jako první
full-hybrid model využívá Li-iont akumulátory,
které jsou uloženy pod podlahou mezi řidičem
a spolujezdcem, takže nezabírají zbytečně žádný
prostor v interiéru. Na trhu se má novinka objevit
v příštím roce.

Mitsubishi concept

Italská automobilka Fiat přišla s náhradou za
Ulysse. Prvním potomkem spolupráce s automobilkou Chrysler se stal vůz Freemont, který
vychází z modelu Dodge Journey. Dostal ale
hezčí vzhled v italském duchu. Měl by se stát
přímým konkurentem zejména Fordu Galaxy.
Fiat počítá v nabídce vedle pohonu dvou, později také s možností pohonu všech čtyř kol ve
spojení s automatickou převodovkou. Freemont
je určen zejména pro velké rodiny. Třetí řadu
sedadel je možné lehce sklopit do podlahy
a vznikne tak velmi zajímavý zavazadelník o objemu přes 1460 l.
Z dalších novinek stojí určitě za povšimnutí například již šestá generace Audi A6, která proti předchůdci ztratila na hmotnosti a snížila škodlivé
emise. Pro milovníky větru ve vlasech přichází VW
Golf cabrio s textilní střechou. Milovníci luxusních
kupátek zase potěší zcela nový Mercedes coupé
třídy C.

Hybridy všeho druhu
V hybridních pohonech je určitě nekorunovaným
králem automobilka Toyota. Potvrzují to mimo

Opel en-v elektromobil

Hyundai i40
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Pokračuje nástup elektromobilů

Peugeot 508 hybrid

Stále silnější zastoupení na mezinárodních autosalonech mají elektromobily. V Ženevě byly vystaveny
jak na stáncích jednotlivých značek, tak i v samostatném sále věnovaném vozům s elektrickým
pohonem. K zajímavým a také pohledným novinkám patřil například Opel Ampera, který nabízí
řidiči slušný dojezd bez strachu z vybitých baterií.
Vybaven je velmi tichým elektromotorem o výkonu
150 k. Ten poskytuje automobilu maximální kroutící
moment až 370 Nm, což vozidlu zajišťuje velmi
slušnou dynamiku. Z nuly na 100 km.h-1 se rozjede
za 9 s a dokáže vyvinout maximální rychlost přes
160 km.h-1. Na jedno nabití baterií může ujet až
80 km. Pozornost byla věnována také elektrickému
Focusu Electric, který svůj čistě elektrický pohon
debutoval už v Detroitu.
Přesto, že se zatím věnuje zejména vývoji hybridních pohonů, představila Toyota prototyp VE,
malého elektromobilu pro městský provoz. Je
navržen na bázi Toyota iQ a pod kapotou má
synchronní elektromotor o výkonu 64 k. Autonomie vozidla přesahuje 100 km a při rychlém

O tom, že se hybridní pohony mohou dobře
uplatnit nejen v běžných automobilech, svědčí
novinka automobilky Porsche. Ta přestavila vůz
Panamera S, která díky tomuto pohonu vykazuje
velmi zajímavou spotřebu pouhých 6,8 l/100 km.
Vůz je poháněn jednak klasickým benzinovým
motorem V6 o výkonu 333 k, který doplňuje elektromotor o výkonu 47 k. Přesto, ze jde o hybrid,
tak Panamera S neztrácí nic na svých sportovních
kvalitách, když dokáže vyvinout maximální rychlost až 270 km.h-1.
S hybridní technologii ale koketuje i celá řada dalších automobilek. Hned dvojice hybridů se objevila
na stánku Peugeot – konkrétně vozy 508 a 3008.
Druhý jmenovaný vykazuje kombinovanou spotřebu pouhých 3,8 l/100 km. Dále třeba Volvo ukázalo hybridní kombi střední třídy V60 atd.

Škoda Vision D

Porsche Panamera hybrid

dobíjení je možné dosáhnout 80 % kapacity baterií za pouhých 15 min. Dále dokáže vozidlu
dobíjet baterie při zpomalování nebo brždění.
Po testech v USA a Japonsku se očekává zahájení
výroby.
Asi nejhezčím elektromobilem v Ženevě byl super
sportovní Mercedes SLS AMG E-CELL, který se
objeví v prodeji v roce2013. Určitým protipólem
byl dvoumístní minivůz Opel en-v, který je vzhledem ke svým malým rozměrům určen zejména do
hustého městského provozu. K vidění byly také
elektrické skútry či kola.
Dnes již není pochyb o tom, že začíná nástup elektromobilů. Otázkou ale zůstává, zda jejich technická
omezení – zejména dojezd a také cena, nebudou
limitujícím faktorem většího zájmu motoristické
veřejnosti. Q
/red/
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CO SE PSALO PŘED 50 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“
Z ROKU 1961
Převratný objev v polovodičích –
Esakiho dioda
Od doby, kdy byl v Telefonních laboratořích Bell
objeven první zesilující polovodičový útvar – transistor, uplynulo již několik let. Díky výzkumnému
úsilí věnované polovodičům přišla řada zdokonalení. Od laboratoře se přecházelo k sériové
výrobě, hrotové tranzistory byly nahrazeny
plošnými, objevili se nové technologie. V roce 1958
uveřejnil mladý japonský fyzik Leo Esaki zprávu
o germaniové diodě podivných vlastností, kterou
lze nahradit tranzistor. Tímto objevem otevřel, jak
dokazují práce z celého světa, úplně nové obzory
v technice i teorii polovodičů. Q

MAKETA CYKLOTRONU

MODERNÍ TLUMIČE

Na anglických letištích se začali objevovat nové
tlumiče. Jsou to moderně řešené stavby
s výhodnými fyzikálními vlastnostmi. Zmírňují
značně výfukové plyny tryskových a turbovrtulových letounů, tlumí hluk a značně ulehčují
manévrování letadel na letišti. Q

Automatický obchodní dům

Na výstavě Úspěchy SSSR ve vědě, technice
a kultuře byla představena maketa cyklotronu
U – 120. Jde o zařízení určeno pro přípravu
radioaktivních izotopů, které budou hrát v technice stále významnější úlohu. Q

Na 250 metrů
Na sklonku minulého století předváděl A.S. Popov
svoji telegrafii bez drátu. Na vzdálenost 250 m poslal krátký bezdrátový telegram, který byl i krásným
gestem, neboť Popov telegrafními značkami a bez
drátu přenesl jméno německého fyzika H. Hertze,
u jehož pokusů s elektromagnetickými vlnami je
počátek bezdrátové telegrafie. A už začátkem tohoto století jiskrová telegrafie přenesla první signály
až přes Atlantický oceán. Q

MINI SKÚTR
Pro skútristy a hlavně neskútristy je připraven tento
nejmenší skútr světa. Jde o jednoválec 90 cm
dlouhý a 60 cm široký, který dosahuje rychlosti
45 km/hod. Pohodlně se vejde do automobilu
a způsobí svému majiteli mnoho šťastných chvil. Q
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STROJ

Model automatického obchodního domu předvedli
v Anglii. Při vstupu do domu obdrží každý zákazník
kartu, kterou vkládá do otvorů nad vystaveným
zbožím a stlačováním příslušných knoflíků si určuje
zboží, které chce nakoupit. Objednané zboží se pak
ze zásobníků dostává po dopravních pásech
k pokladně, kde se zabalí a shromáždí na místě rezervovaném pro dané číslo karty. Po nákupu pak zákazník dle své karty vyrovná účet a převezme zakoupené zboží. Takovým způsobem lze prodávat nejen
průmyslové zboží, ale také potraviny včetně masa. Q

Na Weizmannově ústavu v Izraeli rozvinuly pod
vedením prof. Katschalského studijní práce na
tzv. syntetických polyelektrolytech. Je to jev, že
pružné umělé vlákno mění za určitých okolností
svou délku, mění tak přímo chemickou energii
v mechanickou a to s pozoruhodným koeficientem účinnosti. Chemická sloučenina kopolymerstyren – maleát sodný, v prostředí o různém
ph, se sůl mění na volnou kyselinu a naopak,
podle toho, je-li prostředí kyselé nebo zásadité.
Připraví-li se z podobných syntetických
polyelektrolytů umělé vlákno a ponoří se
střídavě do kyselé a alkalické lázně, dochází
k střídavě vratné kontrakci a diletaci vlákna. Q

Z počátků české letecké techniky
O „kolébce českého letectví“
Pardubicích, proslavených
krátce před první světovou
válkou jmény Jana Kašpara
a Evžena Čiháka, bylo již napsáno mnoho. Méně známo je,
že Pardubice mají patrně
i primát v historii českého plachtařství. Zasloužil se
o ně pardubický rodák Arthur Kraus (1854 – 1930),
zajímavá postava starých Pardubic z dob konce
rakousko-uherské monarchie. Narodil se jako syn
pardubického poštmistra, pěstoval hvězdářství,
hudbu a věnoval se mnoha sportům. Přivezl do
Pardubic první motocykl (zn. Hildebrand a Volf ) již
někdy kolem roku 1895, jezdil ještě na starém
vysokém velocipédu, založil v zahradě svého domu
první tenisový dvorec a nemenší láskou mu bylo
letectví. Již v mládí se zabýval horlivě studiem letu
ptáků a několikrát i navštívil a dopisoval si
s německým průkopníkem plachtařství Ottou Lilienthalem (1848 – 1895). Ve fotoarchívu pardubického muzea je uložen z Krausovy pozůstalosti zajímavý obrázkový materiál, který dosvědčuje, že
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Kraus pokusy s létáním bral vážně. Sestrojil dvě
velká mušlovitá křídla v celkovém rozpětí asi 6 ½
metru, patrně se zvláštním klapkovým mechanismem. Tato křídla měl letec pohánět vlastní silou,
máváním pažemi. Nesl je na ramenou ve zvláštní
konstrukci s dvěma držáky pro ovládání křídel, sedě
na jakési stoličce.
Konstrukce stroje se prý nemohla ani dostat dveřmi
z pokoje, tak vyskočil i s křídly oknem do zámeckého
parkánu a jen dík tomu, že křídla fungovala
současně jako padák, se vážně nezranil. Protože
baron Kraus byl slabší tělesné konstrukce a bral
létací pokusy vážně, trénoval, aby zesílil, hlavně na
kole a běh za kočárem. Ze vzpomínek Krausova
synovce vyplývá, že strýc s těmito křídly skákal do
zámeckého příkopu. Když si však nalomil několik
žeber a pokusy neměly úspěch, tak toho zanechal.
Letectví zůstal věren ale i dále; pracoval aktivně
v pardubickém Aviatickém družstvu, je vidět na
mnoha fotografiích z dob Kašparových a Čihákových
produkcí. S Kašparem podnikl i několik letů aeroplánem. Přesto, že Krausovy pokusy nebyly úspěšné
a člověk se pak vznesl do vzduchu nikoliv silou
svých paží, ale za pomocí motorů, je jeho snažení
zajímavým dokladem k pokusům člověka o dobytí
vzduchu. Q

NASTAL KOSMICKÝ VĚK
Celosvětová událost: 12. dubna 1961 byla
v Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou
dráhu kolem Země první kosmická loď
„Vostok“ s člověkem na palubě. Prvním kosmonautem – pilotem kosmické lodi byl major Jurij
Alexejevič Gagarin. Start
v í c e s t u p ň o vé r a k e t y
proběhl v 9,07 h moskevského času a byl úspěšný.
Když loď získala první kosmickou rychlost a oddělila
se od posledního stupně
nosné rakety, zahájila let
kolem Země.
Podle předběžných údajů
činila doba oběhu kosmické lodi kolem Země
81,9 minuty. Minimální
vzdálenost od povrchu
Země byla 175 km a maximální 302 km. Rovina

oběžné dráhy svírala s rovníkem úhel
85 stupňů 4 minuty. Kosmická loď
s kosmonautem, bez posledního
stupně nosné rakety vážila 4725 kg.
S kosmonautem bylo navázáno dvoustranné rádiové spojení. Palubní krátkovlnné vysílače vysílaly na frekvenci
9019 a 20 006 megahertzů, na ultrakrátkých vlnách 143 625 megahertzů.
Stav kosmonauta za letu byl pozorován
radiotelemetrickým a televizním systémem.. Q

JAK JEDNODUCHÉ…

Stačí vyluštit a zaslat faxem nebo na adresu redakce: TechMagazín,
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273
Cena pro tři první nejrychlejší řešitele: Komplexní ochrana počítače McAfee Internet
Security 2010 až pro 3 PC s licencí na 1. rok. Poskytuje spolehlivou ochranu proti
virům a hrozbám z internetu, nevyžádané poště, podvodným zprávám (phising),
chrání identitu uživatele a nabízí také zálohování dat.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci byly
umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.
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Vyluštění sudoku z minulého čísla (z TM2):
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Josef Kovařík, Vsetín
David Václavík, Praha
Hana Krátká, Litomyšl
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výstavy a veletrhy
22.–23. 3. 2011 Drážďany, Německo:
SMART SYSTEM INTEGRATION –
Evropská konference a výstava
zaměřená na integraci miniaturizovaných systémů a elektronických
komponent. Pořádá: Mesago Messe &
Kongress GmbH, tel.: +49 (0) 711
619460, fax: +49 (0)711 6194690, e-mail:
info@mesago.com, www.mesago.de

22.–25. 3. 2011 Paříž, Francie: DOCUMATION – veletrh elektronické dokumentace a informačního managementu. Pořádá: Reed Expositions
France, tel.: +33 (0)1 47 56 50 00,
fax: +33 (0)1 47 56 51 00, e-mail: info@
reedexpo.fr, www.reedexpo.fr

23.–25. 3. 2011 Praha, výstaviště
Holešovice: REKLAMA / POLYGRAF
– mezinárodní veletrh reklamních
služeb, marketingu a médií, mezinárodní veletrh polygrafie, papírenských a balicích technologií. Pořádá:
M.I.P. Group, a.s., tel.: +420 267 315
585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail:
mip@mip.cz, www.mip.cz


29.–31. 3. 2011 Paříž, Francie: RFID –
mezinárodní výstava hlavních firem
v oblasti radiofrekvenční identifikace
(RFID) a souvisejícího trhu služeb.
Pořádá: Reed Expositions France,
tel.: +33 (0)1 47 56 50 00, fax: +33 (0)1
47 56 51 00, e-mail: info@reedexpo.
fr, www.reedexpo.fr

29.–31. 3. 2011 Paříž, Francie: JEC
COMPOSITES SHOW – kompozity
a pokročilé materiály, spojení vědy,
byznysu a technologií. Pořádá: JEC
S.A., tel.: +33 (0)1 58 36 15 00,
fax: +33 (0)1 58 36 15 13, info@jeccomposites.com, www.jeccomposites.com

29.3.–2.4. 2011 Bratislava, Slovensko:
CLIMATHERM 2011 – mezinárodní
výstava klimatizace a vzduchotechniky. RACIOENERGIA – mezinárodní
veletrh vytápění, klimatizace a úspor
energie. Pořádá: Incheba Jsc, tel.: +421
2 6727 1111, fax: +421 2 6241 1838,
e-mail: incheba@incheba.sk, www.
incheba.sk


4.–8. 4. 2011 Hannover, Německo: HANNOVER MESSE – komplex mezinárodních průmyslových veletrhů. Pořádá:
Deutsche Messe AG Hannover. Info: Eva
Václavíková, tel./fax: +420 220 510 057,
e-mail: info@hf-czechrepublic.com
5.–8. 4. 2011 Varšava, Polsko: AUTOMATICON – veletrh automatizace,
robotiky, kontrolních a řídicích
systémů. Pořádá: Industrial Research
Institute for Automation and Measurements PIAP, tel.: +48 (022) 87 40
150, fax: +48 (022) 87 40 149, e-mail:
piap@piap.pl, www.piap.pl

12.–16. 4. 2011 Brno, výstaviště: IBF
– stavební veletrhy Brno, SHK, Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení
MOBITEX, Mezinárodní veletrh
investičních příležitostí, podnikání
a rozvoje v regionech URBIS INVEST,
Mezinárodní veletrh komunálních
technologií URBIS TECHNOLOGIE.
Pořádá: BVV, a.s., tel.: 541 151 111, fax:
541 153 070, e-mail: info@bvv.cz,
www.ibf.cz


ZAUJAL VÁS TENTO ČASOPIS? A CO DALŠÍ VYDÁNÍ?

Chcete-li dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky, za
nejvýhodnějších podmínek a navíc s možností zajímavé odměny, stačí vyplnit předplatní lístek a zaslat
na adresu redakce. Nebo objednat pomocí elektronického formuláře a zaslat na e-mailovou adresu:
predplatne@techmagazin.cz. Objednávka Vám bude následně potvrzena na Váš e-mail.
Zvýhodněná cena pro předplatitele činí 300 Kč na rok, což znamená, že jedno číslo vyjde
na 25 Kč a navíc firemní zákazníci mohou využít předplatitelského bonusu ve výši 35% slevy
na inzerci.


Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
Firma: .............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................
Ulice: ..............................................................................................................................................................................................................................................
PSČ: ............................................................................................................... Obec: ................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................
DIČ: ..................................................................................................................... Fax: ................................................................................................................
Počet výtisků: ....................................................................................... Podpis: ................................................................................................................
Datum: .................................................................................................... Razítko:

Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.
Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín,
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
fax: 222 781 273, e-mail: predplatne@techmagazin.cz
www.techmagazin.cz
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Snížení emisí CO2 o 180 milionů tun ročně?

Energie uspořená našimi instalovanými frekvenčními měniči přinesla jen
v roce 2009 snížení světových emisí CO2 o 180 milionů tun. Tento inteligentní
systém řízení motorů přizpůsobuje jejich rychlost a snižuje energetickou
spotřebu poháněných zařízení. Představuje ovšem jen jedno z mnoha řešení
ABB pro energetiku a automatizaci, která efektivně řídí spotřebu energie,
snižují emise oxidu uhličitého a přinášejí úspory našim zákazníkům.
www.abb.cz

www.abb.cz

Samozřejmě.

