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snímače a měřicí technika

Elektronika a software

Elektronika a software speciálně vyladě-
né pro převodník ultrazvukového snímače do-
konale zajišťují přesné vyhodnocení signálu 
s minimální slepou zónou.

Ultrazvukové snímače vycházejí z princi-
pu měření doby šíření signálu. Snímač vyšle 
krátký akustický pulz, který se odrazí od ob-
jektu nebo detekovaného povrchu a poté je 
opět zachycen. Rychlost zvuku v prostředí 
je známa, takže je možné z časového inter-
valu mezi vysláním signálu a zachy-
cením ozvěny vypočítat vzdálenost.

Piezokeramický prvek

Zvuk je generován piezokera-
mickým prvkem. Náraz elektrické-
ho proudu keramický prvek defor-
muje a tento mechanický pulz vy-
tvoří zvukové vlny. Když se ozvěna 
vrátí, proběhne stejná sekvence udá-
lostí v opačném pořadí: tlak zvu-
ku působí na piezokeramický prvek 
a ten převede mechanickou energii 
na elektrický signál.

Adaptační vrstva

Piezokeramický materiál je velmi tvr-
dý, ale zvukové vlny se šíří v řídkém vzdu-
chu. Mezi keramikou a vzduchem je velký 
skok v akustické impedanci, což znamená, 
že na rozhraní vzniká částečný odraz. Proto 
je povrch piezokeramického prvku opatřován 
adaptační vrstvou z dutých skleněných kuli-
ček a epoxidové pryskyřice. Tato vrstva má 
zásadní vliv na fungování snímače.

Firma Pepperl+Fuchs na rozdíl od ji-
ných dodavatelů ultrazvukové senzory ne-
nakupuje, ale vyrábí si je sama. Vyrábí do-
konce i materiál pro adaptační vrstvu. Tvar 
a materiál této vrstvy jsou optimalizovány 
tak, aby zaručily nejlepší možný přechod 
ultrazvukového signálu do okolního vzdu-
chu. Kovový kroužek na zadní straně od-
dělovací vrstvy pomůže zvukový kužel – 
oblast, ve které snímač detekuje objekty – 
zúžit a zvětšit dosah snímače.

Syntetická pěna

Kromě keramiky, adaptační vrstvy a kovo-
vého kroužku je tu syntetická pěna, která se 
nachází mezi vlastním pie zokeramickým prv-
kem a pouzdrem snímače. Tato pěna drží sou-
části na místě, zabraňuje nežádoucímu pře-
nosu šumu do pouzdra a tlumí pohyb sníma-
če po vyslání vyhodnocovacího pulzu. Tuto 
pěnu také vyvíjí a vyrábí přímo společnost 
Pepperl+Fuchs.

Prst na pulzu automatizace

varianty konstrukčního uspořádání. Již bě-
hem vývoje je také připravována sériová vý-
roba, aby se zkrátila doba potřebná k uvede-
ní novinky na trh. Takovýto postup se uplat-
ňuje ve společnosti Pepperl+Fuchs již dvacet 
let. Díky vlastním testovacím zařízením mo-
hou konstruktéři napodobit v podstatě všech-
ny podmínky, kterým jsou snímače v pra-
xi vystaveny. K dispozici mají klimatizač-
ní jednotky, stíněné komory pro testování 
EMC (elektromagnetické kompatibility) či 
podtlakové rozváděče, které simulují umís-
tění v nadmořské výšce 2 000 m.

Nejnovějším výtvorem odborníků na ult-
razvukové snímače v Ambergu a Mannheimu 
v Německu je ultrazvukový senzor pokrytý 
membránou z korozivzdorné oceli. Toto za-
řízení představuje vůbec první plně utěsněný 
ultrazvukový senzor, který je ideální pro po-
travinářství, farmacii a další obory, kde jsou 
zařízení čištěna oplachem.

Závěr

Technika ultrazvukových snímačů urazi-
la dlouhou cestu. Dříve se ultrazvukové sní-
mače používaly především v prašném a zne-
čištěném prostředí. Dnes se běžně používají 

ve všech úlohách a provozních podmínkách. 
V automatizaci výrobních procesů je důleži-
té, že na měření nemají vliv materiál ani bar-
va měřených objektů. Časté je jejich využití 
ve výrobní logistice nebo v potravinářském 
průmyslu. Když dojde na měření vzdálenos-
ti, vždy se vyplatí zvážit možnost využití ul-
trazvukových snímačů.

(Pepperl+Fuchs)

Obr. 2. Snímač lze snadno přizpůsobit konkrétní úloze

Obr. 1. Ultrazvukový snímač vzdálenosti

Ultrazvukové snímače polohy už nejsou považovány za speciální řešení, ale použí-
vají se zcela běžně v nejrůznějších úlohách v průmyslové automatizaci. Společnost  
Pepperl+Fuchs pracuje na jejich technickém vývoji pro současnost i budoucnost.

Testování nových výrobků

V automatizační technice často kvalita, 
funkce a dlouhodobá spolehlivost závisejí na 
hladké interakci mnoha různých detailů. Kva-
lita a velikost dutých skleněných kuliček hra-
jí stejně důležitou roli jako tlumicí vlastnos-
ti syntetické pěny. Ve vývojovém centru ult-
razvukových snímačů společnosti Pepperl+ 
Fuchs je možné vyrobit a testovat všechny 
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krátké zprávy

  Změna ve vedení 
obchodních divizí společnosti 
Siemens ČR

Koncern Siemens s platností od října to-
hoto roku mění svou organizační strukturu. 
Definitivně opouští členění do sektorů. Kro-
mě zrušení této úrovně jsou také přeskupeny 
jednotlivé divize. Z původního počtu šestnác-
ti jednotek jich je od října pouze devět. Nová 
struktura reflektuje vývoj světového trhu. 
V souvislosti s novou organizační struktu-
rou celého koncernu Siemens nastaly změny 
i ve vedení obchodních divizí se zodpověd-
ností za obsluhu tuzemského trhu. Novým 
ředitelem průmyslových divizí Digital Fac-
tory a Process Industries and Drives společ-
nosti Siemens ČR se začátkem října stal pan 
Wolfgang Weissler. Za řízení energetických 
divizí Power and Gas, Energy Management 
a Power Generation Services je zodpovědný 
pan Vladimír Štěpán. 

Wolfgang Weissler do společnosti Siemens 
nastoupil už v roce 1986, bezprostředně pro 
ukončení studií oboru elektroinženýrství na 
Univerzitě v Erlangenu. Od 90. let do roku 
2011 zastával různé manažerské pozice v cen-
trále Siemens v Norimberku, ale rovněž ve 
Spojených státech a v Austrálii. V roce 2011 
se v centrále v Norimberku ujal vedení rozvo-
je obchodu v oblasti velkých pohonů pro In-
dii, Afriku a Blízký a Střední východ. V září 
2012 nastoupil na pozici viceprezidenta divi-
ze Drive Technologies v Indii.

„Česká republika má výborné umístě-
ní v srdci Evropy a je pozitivně vnímána 

THE PULSE OF AUTOMATION

Co si jen vzpomenete; tyto senzory dokážou.  
Ultrazvukové senzory zajišťují spolehlivou kontrolu procesů v širokém rozsahu aplikací. Fungují bezchybně v 
prašném a znečištěném prostředí a poskytují přesné výsledky, bez ohledu na cílový materiál, tvar, barvu nebo 
obrys povrchu. Pepperl-Fuchs nabízí ultrazvukové senzory od jednoduchých miniaturních modelů pro detekci 
přítomnosti, až po high-end softwarově konfigurovatelné analogové modely s přizpůsobitelnou vyzařovací 
charakterstikou a stabilními algoritmy. Od těch nejzákladnějších aplikací, až po velmi složité požadavky 
řízení procesů, nabízíme ultrazvukové senzory které odvádí skvěle svou práci.

www.pepperl-fuchs.com/ultrasonics

jako strojírenská a výrobní lokalita nejvyš-
ší úrovně. Naše výrobní aktivity, technolo-
gie a celková reputace značky v České re-
publice nám poskytují dobrou výchozí po-
zici,“ uvedl Wolf gang Weissler při přebírání 
své nové role.

Vladimír Štěpán pracuje ve společnosti 
Siemens od roku 2000. Již od počátku působil 
v energetickém sektoru, od roku 2007 praco-
val jako obchodní ředitel brněnského výrob-
ce průmyslových parních turbín SIT. V roce 
2009 nastoupil na pozici ředitele společnosti 
Siemens Industrial Turbomachinery.

„V naší firmě chceme naplno využít po-
tenciál, který zde vzniká sloučením několika 
divizí, zákazníkům budeme nabízet kompletní 
servis z jediného zdroje. Například nová di-
vize Energy Management ve svém portfoliu 
spravuje služby, produkty a řešení v oblasti 
nízkého, středního i vysokého napětí,“ shrnu-
je Vladimír Štěpán nové uspořádání společ-
nosti Siemens v oblasti energetiky.

Více informací je uvedeno na adrese  
www.siemens.com. (ed)

 Setkání učitelů 
automatizace v Ostravě

V Ostravě se 21. listopadu 2014 (v pá-
tek) uskuteční další setkání středoškolských 
učitelů automatizace, mechatroniky a sou-
visejících předmětů pod názvem Kulatý stůl 
nad výukou automatizace. Akce je bezplatná 
a bude se konat od 10.00 h na Vysoké ško-
le báňské – Technické univerzitě (VŠB-TU) 
Ostrava. Setkání organizuje Českomoravská 

společnost pro automatizaci (Sekce odbor-
ných učitelů automatizace ČR při ČMSA, 
www.sdua.cz, www.cmsa.cz) ve spolupráci 
s VŠB-TU Ostrava, katedrou automatizace 
a počítačové podpory. Mediálním partnerem 
je časopis Automa. Setkání navazuje na před-
chozí akce konané v Liberci (článek Celoži-
votní vzdělávání učitelů automatizace, Auto-
ma č. 3/2014, str. 70) a v Praze (článek Setká-
ní učitelů automatizace v Betlémské, Automa 
č. 10/2014, str. 10).

Avizované setkání je určeno především 
učitelům z Moravskoslezského kraje a blíz-
kých regionů. Jeho cílem je zvyšování kvali-
ty a úrovně vzdělávání mládeže v perspektiv-
ních a žádaných oborech. Na programu bude 
hlavně výměna zkušeností z výuky automa-
tizace, spolupráce při tvorbě a řešení společ-
ných projektů, přípravě učebních textů a po-
můcek pro výuku, rozšíření Sekce odborných 
učitelů automatizace při ČMSA o členy z mo-
ravskoslezského regionu, intenzivnější spolu-
práce středních škol a firem v regionu a jejich 
spolupráce s VŠB-TU Ostrava. Připravit by 
se měly i další aktivity zaměřené na prezen-
tace prací studentů, zajímavé soutěže, setkání 
studentů s pracovníky firem a vysokých škol 
s možností zúčastnit se tematicky zaměřené 
diskuse, popř. organizování exkurzí a kurzů. 
Užitečné nesporně bude již samotné setkání 
učitelů a jejich neformální kontakty. Z disku-
se jistě vzejdou další zajímavé náměty, kte-
ré bude možné v budoucnosti realizovat. Žá-
dáme zájemce o předběžné potvrzení jejich 
účasti na adrese: j.david@vsb.cz, kde lze zís-
kat i další informace.
[Zpráva VŠB TU Ostrava.]  (šm)

 


