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V moderní průmyslové automatizaci se stá-
le výrazněji prosazují energeticky sobě-
stačné inteligentní senzory schopné auto-
nomně komunikovat s okolím.

Jde.o.senzory.a.senzorové.systémy.vyzna-
čující.se.tím,.že.dokážou.měřit.polohu,.sílu,.
průtok,. teplotu. i. jiné. veličiny. a. vysílat. ak-
tuální.zjištěné.hodnoty.bezdrátově.do.vzdá-
leného. přijímače,. přičemž. nevyžadují. žád-
ný. zvláštní. přívod. energie.. Při. své. činnosti.
totiž. vystačí. s. elektrickou.
energií.získávanou.účelnou.
konverzí.z.energie.kinetic-
ké,.tepelné,.světelné.apod.,.
která. je.k.dispozici.v.bez-
prostředním. okolí. sníma-
če.(např..z.chvění.strojních.
částí,.z.rozdílů.mezi.teplo-
tami.těles.nebo.jejich.částí.
apod.)..V.důsledku.toho.se.
u. těchto.zařízení.nevysky-
tují.problémy.s.napájením.
a.připojením,.což.je.důleži-
té.zejména.u.kompaktních.
senzorů,.které.mají.být.ve-
stavěny.přímo.ve. sledova-
ném.objektu..Protože.sen-
zor.může.obousměrně.ko-
munikovat.se.svým.okolím.
a. sám. si. tuto. komunikaci.
dokáže.organizovat.a.řídit,.
lze.takto.dostat.údaje.o.stroji.nebo.výrobním.
zařízení. důležité. např.. pro. jeho. preventivní.
údržbu.podle.aktuálního.stavu.téměř.kamko-
liv,.třeba.až.na.řídicí.pult.hlavního.dispečera.

Soběstačné senzorové systémy pro 
manipulátory

Na.zajímavých.energeticky.soběstačných.
senzorech. pro. průmyslovou. automatizaci.
v.současné.době.intenzivně.pracují.vývojá-
ři.v.několika.ústavech.Fraunhoferovy.spo-
lečnosti.. Za. účelem. názorné. demonstrace.
rozpracovávaných.principů.pracovníci.sku-
piny.pro.vývoj.technologií.Fraunhofer-TEG.
(Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgrup-
pe).ve.Stuttgartu.ve.spolupráci.s.firmou.Fes-
to.nedávno.sestavili.přenosné.demonstrační.
zařízení..V.podstatě. jde.o.malý.dopravník.
s. pneumatickým. pohonem,. který. nepřetr-
žitě. přepravuje. menší. kruhové. součástky.
v.uzavřeném.koloběhu. (obr. 1)..Součástky.
jsou.uchopeny.vakuovým.chapadlem,..kou-
sek. poponeseny. a. odloženy. na. přepravní.
nosič,.na.němž.jsou.dopraveny.zpět.do.vý-
chozího. bodu..Všechny. kroky. tohoto. pro-
cesu.jsou.standardním.způsobem.sledovány.
s.použitím.senzorů..Netradiční.je,.že.všech-

Slibná budoucnost energeticky soběstačných 
senzorů

ny. použité. senzory. jsou. energeticky. sobě-
stačné..Zařízení.např..fotodiodami.ověřuje,.
zda.jsou.součástky.správně.položeny.na.do-
pravní.nosič.–.při.správné.poloze.jsou.dio-
dy.součástkami.zakryty..Energii.pro.detek-
tory.polohy.součástek.dodávají.fotovoltaické.
články,.na.které.dopadá.světlo.z.okolí..Elek-
trickou.energii.pro.senzory.tlaku.dohlížejí-
cí.na.činnost.vakuového.chapadla.zase.do-
dávají.keramické.piezoelektrické.prvky.na-
máhané.na.ohyb.při.mechanické.deformaci,.

k.níž.dochází.při.spuštění.a.zastavení.vývě-
vy..Elektrická.energie,.která.se.přitom.gene-
ruje,.stačí.k.tomu,.aby.byl.do.centrály.vyslán.
signál.„OK“..Senzor.tedy.získává.energii.pro.
svoji.činnost.z.pneumatického.systému.jako.
nedílné. součásti. takovýchto. zařízení..Tyto.
a. podobné. senzorové. systémy. by. v. blízké.
době.měly.být.běžně.k.dispozici.ke.komerč-
nímu.využití.

Soběstačný systém k diagnostice potahu 
letadla

Jiné.energeticky.soběstačné.senzory.chce.
společnost.EADS.Innovation.Works.z.Mni-
chova. použít. v. novém. diagnostickém. sys-
tému,.který.by.měl.do.budoucna.usnadnit,.
zrychlit,.a.přitom.zkvalitnit.údržbu.a.opra-
vy.letadel.a.zejména.pomoci.při.odhalování.
skrytých.závad..Počítá.se.s.tím,.že.na.růz-
ných.místech.potahu. trupu.a.křídel. letadla.
budou. umístěny. vhodné. senzory. (obr. 2),.
které. budou. trvale. za. letu. sledovat,. co. se.
s.potahem.děje..Například.na.první.pohled.
banální. srážka. letadla. s. letícím. ptákem. je.
často.fatální.nejenom.pro.opeřence..Prudký.
náraz. poměrně. hmotného. tělesa. při. velké.
rychlosti.může.poškodit.potah.i.části.nosné.

konstrukce. letadla.. Může. vzrůst. napjatost,.
zvlnění.a.posléze.se.mohou.objevit. i. trhli-
ny.materiálu..Zjistí-li.vyvíjené.senzory. ja-
kékoliv,.i.okem.nepostřehnutelné.poškození,.
bezdrátově.vyšlou.varovný.signál.do.moni-
torovací.jednotky..Na.základě.této.informace.
lze.narušené.díly.včas.opravit.nebo.vyměnit..
Protože.energeticky.soběstačné.senzory.ne-
potřebují.žádné.baterie.a.kabely,.jsou.malé,.
lehké.a.lze.je.umístit.i.na.nepřístupná.nebo.
těžko.přístupná.místa..Energii.pro.svou.čin-
nost.získávají..z.rozdílu.teploty.prostředí.vně.
letadla,.pohybujícího. se. za. letu.v.běžných.
cestovních. výškách. v. rozmezí. asi. od. –20.
do.–50.°C,.a.teplotou.v.kabině.pro.cestují-
cí,.která.bývá.přibližně.+20.°C.

Společnost.EADS.Innovation.Works.řídí.
konsorcium.vývojových.pracovišť,.která.se.
podílejí.na.vývoji.tohoto.komplexního.dia-
gnostického.systému.nové.generace..O.za-
jištění. energie. pro. energeticky. soběstačné.
senzory.se.starají.např..odborníci.Fraunho-
ferova.ústavu.pro.měření.fyzikálních.veli-
čin. IPM. (Institut für Physikalische Mess-
technik). ve. Freiburgu..Využívají. k. tomu.
termoelektrické. generátory,. které. vyvinuli.
společně.s.firmou.Micropelt.GmbH..Jejich.
základem.jsou.termoelektrické.látky.na.po-
lovodičové.bázi,.v.nichž.teplotní.spád.vyvo-
lává.elektrické.napětí..Zapojí-li.se.větší.po-
čet.termoelektrických.článků.do.série,.po-

stačí. získaná.energie.pro.napájení.malých.
senzorů.i.rádiového.vysílače,.který.odesílá.
údaje.ze.senzorů.do.centrální.monitorovací.
jednotky..Důležitým.úkolem.bylo.optima-
lizovat.tepelný.tok.a.zkonstruovat.termoe-
lektrický.generátor.tak,.aby.jím.procházelo.
dostatečné.množství.tepla..První.optimali-
zované.prototypy. termoelektrického.gene-
rátoru. již.úspěšně.prošly.zkouškami..Celý.
diagnostický.systém.zahrnující.senzory,.ter-
moelektrický.generátor,.akumulátor.energie,.
nabíjecí.elektroniku.a.modul.bezdrátového.
vysílače.má.být.do.tří.let.zaveden.do.sério-
vé.výroby.

Obr. 2. Senzory energeticky soběstačného sys-
tému pro měření pnutí v potahu letadla za letu

Obr. 1. Zařízení pro prezentaci energeticky soběstačných senzorů 
v manipulační technice (foto: Festo)
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Výrobní prostředky, automobily, 
lékařství…

Během.příštích.dvou.let.bude.ke.komerč-
nímu.využití.v.průmyslu.připraveno.něko-
lik. desítek. různých. energeticky. soběstač-
ných. senzorových. systémů,. umožňujících.
výrazně.zvýšit.spolehlivost,.omezit.výpad-
ky. a. zmenšit. náklady. na. provoz. a. údržbu.
výrobních.strojů.a.zařízení..Energeticky.so-

běstačné.senzory. lze.však.využít. rozmani-
tými.způsoby..i.např..v.automobilním.prů-
myslu,.kde.mohou.usnadnit.montáž.a.přispět.
k.menší.hmotnosti.automobilů,.protože.ne-
potřebují.žádnou.kabeláž..Slibnou.perspek-
tivu. mají. energeticky. soběstačné. senzory.
také.v.lékařství..Snadno.si.lze.představit,.jak.
se.např..výkonnému.sportovci.měří.při.zá-
vodu.pulz.s.použitím.senzoru.integrované-
ho.v.jeho.tričku.či.jak.naslouchací.přístroje.

pro.nedoslýchavé.získávají.energii.pro.svou.
činnost.transformací.tepla.vytvářeného.lid-
ským.tělem.
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Je. málo. známé,. že. snímače. tlaku. mají.
důležitou. úlohu. i. při. geologickém. průzku-
mu,. např.. při. hledání. nových. ložisek. ropy..
Při.hlubinných.vrtech,.kdy.vrta-
cí.hlavice.vrtné.soupravy.poma-
lu.proniká.horninou,.je.desítkami.
snímačů.měřen.mj..tlak.a.je.zjiš-
ťována.poréznost.horniny..Pracov-
ní.podmínky.jsou.přitom.mimo-
řádně. obtížné,. protože. snímače.
musí.vedle.rázů.a.vibrací.odolá-
vat. i.velkým.tlakům.a. teplotám..
Snímače.vysílají. naměřené.úda-
je.průběžně.na.povrch.k.dalšímu.
zpracování.

Donedávna.však.existoval.vel-
ký.technický.problém..Běžně.po-
užívané. mikroelektronické. čipy.
pro.měření.tlaku.jsou.velmi.chou-
lostivé.a.mohou.spolehlivě.praco-
vat.při.maximální. teplotě.v. roz-
mezí.od.asi.80.do.125.°C..Ve.vel-
kých. hloubkách. pod. povrchem.
země. je. však. často. teplota. pod-
statně. vyšší.. Problém. nedávno. vyřešili. od-
borníci. z.Fraunhoferova.ústavu. IMS. (Insti-
tut.für.Mikroelektronische.Schaltungen.und.
Systeme). v. Duisburgu,. kteří. vyvinuli. zce-
la. nové. uspořádání. snímačů. tlaku,. které. je.

Polovodičové snímače tlaku pro vysoké teploty

díky.nové.výrobní. technologii.mnohem.ro-
bustnější. a. plně. funkční. ještě. při. teplotách.
okolo.250.°C.

Nové. snímače. tlaku. se. skládají. ze. dvou.
komponent.umístěných.na.společném.křemí-
kovém.čipu..První.komponentou.je.vlastní.sen-
zor.tlaku.a.druhou.paměť.typu.EEPROM,.do.
které.se.ukládají.všechny.naměřené.hodnoty.

a.data.pro.kalibraci..Aby.senzor.tlaku.správně.
fungoval.i.při.vysoké.teplotě,.modifikovali.vý-
vojáři.křemíkovou.podložku.(čip),.na.níž.jsou.
následně.vytvořeny.potřebné.struktury..Běž-
ně.podložku. tvoří. kotoučky.nařezané.z.mo-
nokrystalického. křemíku..V. daném. případě.
si.však.odborníci.vzali.na.pomoc. ještě.oxid.
křemičitý..Přídavná.vrstva.SiO2.totiž.zajišťuje.
větší.izolační.odpor.a.zabraňuje.vzniku.svo-
dových.proudů,.které.se.objevují.při.vysokých.
teplotách.a.jsou.příčinou.toho,.že.běžné.sen-
zory.přestávají.od.určité.teploty.pracovat..Po-
užitím.vrstvy.SiO2.se.podařilo.zlepšit.izolaci.
senzoru.a.paměti.na.čipu.o. tři.až.čtyři. řády..
Nové.snímače.tlaku.by.teoreticky.mohly.spo-
lehlivě.pracovat.při.teplotě.až.350.°C..Zatím.
je.však.ověřena.jejich.použitelnost.do.teploty.
250.°C.a.vývoj.dále.pokračuje..Současně.pro-
bíhají.dlouhodobé.prototypové.zkoušky.s.per-
spektivou.sériové.výroby.

Oblast.možného.využití. nových. snímačů.
tlaku.použitelných.při.vysokých. teplotách. je.
velmi.široká..Plánuje.se.jejich.využití.nejenom.
při.hledání.a.těžbě.ropy,.ale.také.např..při.ana-
lýze.pracovních.podmínek.uvnitř.spalovacích.
motorů.a.turbín,.geotermických.měřeních.apod.
[Drucksensoren,.die.nicht.schwitzen..Presseinfor-
mation.FhG,.Januar.2010.]

Kab.

Obr. 1. Nové polovodičové snímače tlaku pracují při teplotě 
až 250 °C i vyšší (foto: Fraunhofer IMS)
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y   Středoškoláci se zapojují 
do vědeckého výzkumu

Projekt.Otevřená.věda.umožňuje.talen-
tovaným.studentům.středních. škol. zapojit.
se.do.reálného.vědeckého.výzkumu..Popr-
vé.se.tato.akce.uskutečnila.v.letech.2005.až.
2007..V.současné.době.probíhá.projekt.Ote-
vřená.věda.II,.který.je.určen.studentům.mi-
mopražských.středních.škol..Po.dobu.dvou.
školních. let. se.mohou.účastnit.odborných.
vědeckých.stáží.přímo.na.pracovištích.jed-

notlivých.ústavů.Akademie.věd.ČR.a.ústavů.
spolupracujících.vysokých.škol.po.celé.Čes-
ké. republice..V. rámci. zmíněné. akce. bude.
otevřeno.150.vědeckých.stáží,.a.to.ve.dvou.
kolech..Do.prvního.kola.již.bylo.vybráno.té-
měř.sto.středoškoláků..Další.zájemci.budou.
vybráni.ve.druhém.kole,.které.bylo.zahájeno.
1..února.2010;.příjem.přihlášek.bude.ukon-
čen.1..března.2010..V.prvním.kole.si.studen-
ti.mohli.vybírat.z.více.než.230.stáží.z. růz-
ných. oblastí. přírodovědných. a. technických.
věd..Stáže.z.biologie,.fyziky,.chemie,.geolo-

gie.či.matematiky.a.informatiky.byly.zahá-
jeny.v.lednu.2010.a.potrvají.do.ledna.2012..
Nejlepší.účastníci.budou.moci.představit.vý-
sledky.své.práce.na.konferenci.EUSCEA.(Eu-
ropean Science Events Asso ciation).v.červnu.
2011.a.2012.a.na.konferenci.ESOF.2012.(Eu-
roscience Open Forum)..Projekt. je.financo-
ván.ze.státního.rozpočtu.ČR.a.z.Evropského.
sociálního.fondu..Jeho.cílem.je.přiblížit.mla-
dým.lidem.vědeckou.práci.v.přírodovědných.
a.technických.oborech,.které.jsou.dlouhodobě.
personálně.oslabeny...............................(ev)


