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úvodník

Vážení čtenáři,
nesvítí se někde zbytečně? Vzpomínám si, jak 
tahle výstraha, vysílaná v pauzách rozhlaso
vého a televizního přenosu, měla vyburcovat 
lidi k úsporám elektřiny. A tak jsme pozhasí
nali lampičky a drželi černé hodinky, zatímco 
v průmyslových provozech běžely naplno nere

gulované pohony – tam se na nějakou tu kilowatthodinu tolik ne
hledělo. Dneska se naopak právě v průmyslu pečlivě dbá na hos
podárné využívání energie. Místo výstražných nápisů mají nyní 
manažeři daleko účinnější zbraně. Chtějíli mít o hospodaření 
s energiemi dokonalý přehled, mohou sáhnout po systému sledo
vání spotřeby energie a mají šanci ušetřit 5 až 15 % výdajů za 
energii. Jak přistupovat k hospodaření s energií v podniku se mů
žete dočíst v článku na str. 20 tohoto vydání Automy. Na str. 19  
a 24 jsou popsány konkrétní prvky a metody pro sledování spotře
by a pro úspory energie.

Nesvítí se někde zbytečně? Správná otázka v těchto červno
vých dnech, kdy v lesích, sadech a zahradách světélkují svatoján
ští broučci – světlušky. Pojďme si na to jejich „zbytečné“ svícení 
posvítit. Světluška vábí svým světlem partnera, takže o zbytečném 
svícení nemůže být ani řeč. Tohle životně důležité světélkování na
víc téměř nic nestojí. Svatojánští broučci prý vydávají světlo s ne
uvěřitelnou účinností 95 %. Tajemství této efektivity tkví v bio
luminiscenci, tedy produkci světla živými organismy (jak jsem se 
dočetla v magazínu Přírodovědci.cz). Zdrojem světla je organic
ká látka luciferin v zadečku světlušky. Světlo vzniká chemickou re
akcí, když k luciferinu začne dýchací trubicí proudit kyslík. Svět
luška svým způsobem dýchá, a tím svítí. Kam se na ni hrabeme se 
svými baterkami a jinými mobilními přístroji – bez nabitých ba
terií jsme ztraceni. 

Vědci se však inspirují přírodou a začínají vyvíjet přístroje, kte
ré se již bez baterií obejdou. Na letošním veletrhu Sensor+Test 
v Norimberku jsem si ve stánku Fraunhoferova institutu mohla 
vyzkoušet náramkový senzor. Když jsem si ho připnula na zápěs
tí, začal měřit okolní teplotu a její hodnota se ukázala na nedale
kém tabletu připojeném přes Bluetooth. Senzor neměl žádnou ba
terii a marně bych na něm hledala světluščin zadeček se zázrač
ným luciferinem. Ke generování elektrické energie pro napájení 
své elektroniky využil rozdíl mezi teplotou mé pokožky a teplotou 
okolního vzduchu. Jádrem senzoru je modul Blue tooth napáje
ný právě teplotním gradientem mezi tělem a okolním prostředím. 
Takový modul může dodávat energii třeba i chytrým hodinkám, 
které mohou mít i funkci GPS. Světlušky sice v jejich úspornos
ti nedohoníme, ale potěší každý pokrok, který nás zbaví staros
tí o nabité baterie.

A tak se, milí čtenáři, nenechte svést mámivým světlem svato
jánských broučků a prožijte léto podle svých představ.

Eva Vaculíková, 
zástupce šéfredaktora

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa na rok 2014
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu

7 10. 06. 14 14. 07. 14 řízení ve vodohospodářství a v čistírnách odpadních vod, řízení vodárenských a stokových sítí, ochrana proti povodním hydrostatické hladinoměry

8-9 11. 08. 14 09. 09. 14 automatizace v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě, automatizace obráběcích strojů (MSV v Brně)

10 11. 09. 14 10. 10. 14  automatizační technika pro elektrárny, teplárny a energetiku (Elosys v Trenčíně) vírové průtokoměry

11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony a servopohony (SPS/IPC/Drives) měniče frekvence 

12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém a petrochemickém průmyslu a v plynárenství, produktovody

Postavte si svého robota – roboti ve výuce (část 1) .............................. 8

Zahajovaný seriál má za cíl 
usnadnit výuku robotiky na 
školách, zejména její praktick-
ou konstrukční složku. První 
díl nového seriálu má úvodní 
charakter. Seznamuje s histo-
rií vzniku robotů a s rozvojem 
robotiky jako dynamicky se 
rozvíjejícího oboru. Prezen-
tuje zkušenosti s její výukou  
v motivačním předmětu ro-
boti bakalářského programu 
Kybernetika a robotika (KYR) 

na Elekrotechnické fakultě ČVUT v Praze a s využitím stavebnice Lego 
Mindstorms NXT.

Jak ušetřit náklady a snížit spotřebu energie obráběcích strojů? ......24

Živým tématem v oboru obráběcích 
strojů je jejich energetická účinnost. 
Éra „žroutů energie“ skončila. Od 
strojů a strojních celků je požadována 
vstřícnost k životnímu prostředí, tzv. 
Blue competence. 

Drift a doba života termoelektrických článků při vysokých teplotách ...28

V článku jsou uvedeny některé 
poznatky získané během 
řešení společného výzkum-
ného projektu HiTeMS – High 
temperature metrology for 
industrial applications, finan-
covaného v rámci programu 
European Metrology Research 
Programme (EMRP). Od-
borníci z národních metro-

logických laboratoří z celé Evropy podílejících se na projektu pomáhají 
partnerům v průmyslu vytvořit sadu dokonalejších měřicích prostředků 
a metod k měření vysokých teplot v pásmu nad 1 000 °C.

Moduly firmy B&R pro condition monitoring zvyšují 
provozuschopnost strojů ................................................................... 18

Společnost Alfa La-
val nabízí ke svým 
dekantačním odstředivkám 
jako dodatečnou funkci 
sledování technického 
stavu zařízení – condi-
tion monitoring, která 
umožňuje prodloužit 

životní cyklus zařízení a optimalizovat technologický proces. Po 
přechodu z původního řešení na řešení postavené na modulech X20 
firmy B&R je společnost Alfa Laval schopna integrovat funkci měření 
vibrací v podobě modulů pro condition monitoring do každé vyrobené 
odstředivky a umožnit tak její prediktivní údržbu.


