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Návštěva výrobního závodu ve Vídni

Po tiskové konferenci o účasti společ-
nosti Siemens na veletrhu InnoTrans bylo 
možné prohlédnout si halu výrobního zá-
vodu Siemens ve Vídni. V hale byly vy-
staveny některé exponáty určené pro vele-
trh InnoTrans. Nové nízkopodlažní tram-

vaje Avenio (obr. 1) jsou nyní vyráběny 
pro dopravu v nizozemském Haagu (cel-
kem 40 kusů). Dalším exponátem je sou-
prava metra Inspiro (obr. 2). Tyto soupra-
vy jsou nyní vyráběny pro metro ve Varša-
vě – je objednáno celkem 35 šestivozových 
souprav a s dodávkou firma začne už le-
tos. Na výstavě nebudou chybět příměst-
ské vlaky Desiro RUS, které mají dopra-
vovat cestující ze Soči na letiště, a lůžkové 
vozy Viaggio (obr. 3), vyráběné pro ruské 
dráhy. Siemens má v letech 2013 až 2015 
také dodat 21 nových souprav pro metro 
v Mnichově a další významnou objednáv-
kou jsou tramvaje pro Vídeň. Ve výrobní 
hale bylo možné si prohlédnout také výro-
bu vozů metra na pneumatikách pro fran-
couzské město Rennes (obr. 4).

Společnost Siemens na veletrhu InnoTrans 2012

moderní operátorské panely s důrazem na 
interaktivní ovládání. Kromě toho, že po-
skytne přehled o provozním stavu trakční-
ho napájecího systému, poskytne také ná-
stroje pro řízení spotřeby a stabilní pro-

voz prostřednictvím systému řízení chyb 
a údržby. Zapojením různých komponent 
do sítě je možné zefektivnit rozhodova-
cí procesy a optimalizovat provoz. Řídicí 
systém umožní také naplánovat efektivní 
využití souprav a jejich maximální dostup-
nost. Informační systém pro cestující při-
spívá k oblibě železniční dopravy.

Siemens taktéž dodává systém pro řízení 
údržby a servisu. Vhodná koncepce servisu je 
důležitá vzhledem k dlouhodobé návratnos-
ti investic v železniční dopravě. Společnost 
Siemens využívá metodu prediktivní údržby 
a detekce závad RailBAM.

Elektronické jízdenky

Siemens na veletrhu InnoTrans představí 
i systém elektronických jízdenek, které mají 
platit v různých prostředcích hromadné do-
pravy. Tento systém využívá karty stejných 
rozměrů, jaké mají platební karty, vybavené 
aktivním čipem RFID. Elektronické jízden-
ky mají dva operační režimy. Jeden režim se 
nazývá check in – check out (systém urče-
ný pro uzavřené dopravní systémy spojený  
s kontrolou vstupu, např. vstup do metra 
přes turnikety) a druhý be in – be out (čte-
cí zařízení nainstalované ve vozidle au-
tomaticky zaznamenává nástup i výstup, 
aniž by cestující musel svou kartu přiklá-
dat k čtečce).

Kartu lze použít také pro parkování a půj-
čení auta nebo jízdního kola. Poplatky jsou 
vyúčtovávány centrálně. 

Na tiskové konferenci pořádané koncem června ve Vídni představila společnost Siemens, 
co bude vystavovat na veletrhu InnoTrans ve dnech 18. až 21. září v Berlíně. Ve stánku 
150 v hale 4.2 se společnost Siemens představí jako významný výrobce tramvají, vozů 
a souprav metra, ale také jako dodavatel systémů pro řízení železniční dopravy, zabez-
pečovacích a napájecích systémů.

Obr. 1. Nízkopodlažní tramvaj Avenio pro 
nizozemský Haag

Obr. 2. Vagony pro soupravu metra Inspiro: 
a) výroba, b) vnitřní vybavení souprav Inspiro

a)

b)

Obr. 3. Výroba lůžkových vozů Viaggio, určených pro Rusko

Řízení železniční dopravy, 
údržby a servisu 

Kromě vlaků, tramva-
jí a souprav metra společ-
nost Siemens vyvíjí a do-
dává systémy pro řízení a 
monitorování železniční 
dopravy. Na veletrhu Inno-
Trans bude prezentován in-
tegrovaný železniční řídicí 
systém, který zahrnuje plá-
nování, řízení a sledování 
železniční dopravy a infor-
mační systém pro cestují-
cí. Integrovaný informační 
systém využívá k vizualiza-
ci vícetlačítkové systémy a 
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SmartGrids na železnici

Siemens na InnoTrans 2012 rovněž před-
staví inovované produkty pro elektrifikaci 
hromadné dopravy a systémy vedení vlaků. 
Další zařízení vyvinula společnost na zá-
kladě sbližování veřejných rozvodných sítí 
a železničních trakčních napájecích systé-
mů. Obě tyto sítě musí integrovat stále vět-
ší množství energie z obnovitelných zdrojů. 
Siemens ukáže, jak lze překonat problémy 
vzniklé transformací německé energetic-
ké koncepce. Příkladem je zavedení komu-
nikačního standardu IEC 61850 do trakční 
napájecí soustavy. Tento standard umožňuje 
např. vzájemnou komunikaci trakčních zaří-
zení různých výrobců prostřednictvím stan-
dardních protokolů. 

Elektrický proud z obnovitelných zdrojů 
energie, který přichází do veřejných rozvod-

Obr. 4. Vagony metra na pneumatikách pro francouzské město 
Rennes

nula společnost Siemens 
statický měnič frekven-
ce Sitras SFC plus, kte-
rý transformuje třífázo-
vý střídavý proud z ve-
řejné napájecí sítě přímo 
na jednofázové střídavý 
proud s proměnnou frek-
vencí. Lepší kvalitu na-
pětí v síti zajistí systém 
kompenzace jalového 
výkonu. Mezi další vy-
stavované výrobky pat-
ří převodník Sitras TCI 
pro stejnosměrné napá-
jení železnice a přístroje 
Sitras SES a Sitras HES, 

umožňující rekuperovat brzdnou energii vla-
ků a tramvají.

(ev)

Na mnichovském výstavišti se bude 13. až 
16. listopadu 2012 konat další ročník veletr-
hu Electronica. Tento veletrh se pořádá od 
roku 1964 každé dva roky a jeho nomenklatu-
ra v současné době pokrývá široké spektrum 
elektronických pasivních i aktivních kompo-
nent, systémů i služeb. Letos 
bude mít veletrh tato zdůraz-
něná témata:
– emobilita (elektromobi-

lita a automobilový prů-
mysl),

– embedded solutions (ve-
stavné systémy),

– smart energy soluti
ons (efektivní využívá-
ní elektřiny, využití LED 
v osvětlení, chytré sítě),

– výkonová elektronika.
Nabídka vystavovate-

lů (v roce 2010 jich bylo 
2 578 ze 46 zemí) se tra-
dičně soustředí na průmys-
lovou elektroniku, elek-
troniku pro automobilový 
průmysl, lékařskou elektro-
niku, elektroniku pro spo-
třební výrobky, pro tele-
komunikace a bezdrátové 
komunikace, pro energetiku, letectví nebo 
vojenskou techniku. Veletrhu se tradičně zú-
častní i vystavovatelé z České republiky: vý-
robci desek plošných spojů, pasivních sou-
částek, napájení, bezdrátové techniky, sen-
zoriky, elektromechanických komponent 
a ochranných prostředků. Letos se jich za-
tím (k 18. 6.) přihlásilo 21. 

Veletrh Electronica 2012
V roce 2010 na veletrh přišlo více než 

72 000 návštěvníků ze 76 zemí světa. Byli 
mezi nimi především konstruktéři a vývojá-
ři hardwaru i softwaru, kteří zde hledají kon-
takty i inspiraci. Pořadatelé letos očekávají 
minimálně stejnou účast.

Veletrh má také bohatý doprovodný pro-
gram. Novinkou v něm je konference Embedded  
Platforms, určená pro vývojáře vestavných 
systémů a systémové inženýry. Bude se na ní 
hovořit o současném vývoji vestavných plat-
forem, které zahrnují hardware, operační sys-
tém, ovladače a potřebná komunikační roz - 
hraní. Využití těchto platforem velmi usnad-

ňuje a zefektivňuje konstrukci vestavných za-
řízení. 

Další doprovodnou akcí bude konference 
s názvem Wireless Congress, kde se poslu-
chači mohou těšit na nové informace o stan-
dardech Bluetooth a ZigBee, přednesené pří-

mo zástupci sdružení, která 
se starají o rozvoj a využití 
těchto standardů, a dále na 
informace o vestavných mo-
dulech s bezdrátovou komu-
nikací a o možnostech auto-
nomního napájení bezdráto-
vých elektronických modulů 
(energy harvesting). 

A do třetice lze jmeno-
vat konferenci Electronica 
Automotive, jejímiž zdůraz-
něnými tématy jsou elektro-
nika pro bezpečnou jízdu, 
energeticky efektivní dopra-
va, cloud computing ve vo-
zidlech a mimořádné snižo-
vání nákladů metodou de
signtocost. Jednací řečí 
všech tří doprovodných kon-
ferencí je angličtina.

Současně s veletrhem 
Electronica se budou konat 

také specializované přehlídky EES – meziná-
rodní veletrh pro baterie a skladování energie, 
a Hybridica – mezinárodní odborný veletrh 
hybridních komponent (komponent z plastu, 
kovu a keramiky).

Bližší informace návštěvníci najdou na 
webové stránce www.electronica.de.

(Bk)

Obr. 1. Veletrh Electronica 2010 se těšil velkému zájmu vysta vovatelů i návštěvníků; 
pořadatelé očekávají, že letos bude veletrh minimálně stejně úspěšný

ných sítí, může být integrován do trakční na-
pájecí sítě prostřednictvím měničů frekven-
ce v přípojných bodech. Pro tento účel vyvi-




