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Mikrogenerátor energie pro vestavné přístroje
Moderní.snímače.jsou.čím.dál.tím.menší.

a.současně.schopné.vykonávat.stále.složitější.
funkce,.často.i.s.bezdrátovým.přenosem.po-
velů.a.naměřených.dat..Výrazně.k.tomu.při-
spívá.technika.mikrosystémů.(Micro-Electro 
Mechanical System. –.MEMS),. umožňující.
v.jednom.miniaturním.systému.účelně.kom-
binovat.mechanické.a.elektronické.polovodi-
čové.struktury..V.důsledku.toho.rychle.roste.
počet.měřicích.a.řídicích.úloh.s.miniaturními.
snímači.začleněnými.jako.vestavné.(embed-
ded).elektronické.přístroje.přímo.do.měřené-
ho.objektu..Ty.je.ovšem.třeba.napájet,.v.nej-
jednodušším.případě.ze.samostatného.vněj-
ší.zdroje.elektrické.energie..Mnohdy.je.však.
nutné.snímače.začlenit.do.příslušné.struktury.
bez.možnosti.jakéhokoliv.fyzikálního.spoje-
ní.s.vnějším.prostředím..Zde.se.nabízí.mož-
nost. vestavět. do. snímače.malinkaté. „mik-
ro“baterie,.a.tím.ho.sice.zbavit.závislosti.na.
vnějším.zdroji.napájení,.ale.současně.omezit.
dobu.jeho.použití.konečnou.kapacitou.bate-
rie..Perspektivním.řešením.je.použít.k.napá-
jení.snímače,.popř..k.dobíjení.vestavěné.ba-
terie,. elektrickou. energii. získanou.konverzí.
z.energie.pohybové,.tepelné,.světelné.apod.,.
která. je.k.dispozici.vně. snímače..V.mnoha.
těchto.případech.je.v.poslední.době.zajíma-
vé.zejména.využití.pohybové.energie.z.při-
rozeného.mechanického. chvění. a. pohybu.
v.našem.okolí.

Návrh.koncepce.a.technického.řešení.mi-
krosystému.pro.generování.elektrické.ener-
gie.při.použití.mechanického.chvění.(vibrací).
se.také.stal.náplní.evropského.výzkumného.
projektu.Vibes.(Vibration Energy Scavening),.

řešeného. skupinou. odborníků. z.University.
of.Southampton,.Velká.Británie,. pod.vede-
ním.Dr..S..Beebyho.[1]..Koncem.minulého.
roku. řešitelé. představili. odborné. veřejnosti.
výsledek.své.více.než. tříleté.činnosti.–.mi-
niaturní.vibrační.generátor.pro.napájení.ve-
stavných.elektronických.přístrojů,.jehož.ob-
jem.je.menší.než.jeden.krychlový.centimetr.
a.výkon.řádu.desítek.mikrowattů.

Generátor.využívá.seismický.pohyb.mag-
netů.s.přídavnou.setrvačnou.hmotou.upevně-
ných.na.konci.vetknutého.nosníku,.k.němuž.
dochází.při.působení.vibrací.na.tělo.přístro-
je..Pohybující.se.magnety.generují.ve.sníma-
cí.cívce.elektrický.proud.(obr. 1)..Protože.je.
z.generátoru.požadován.napěťový.výstup,.je.
snímací.cívka.navinuta.z.velmi.jemného.drá-
tu.o.průměru.jen.12.μm..Díky.tomu.může.mít.
cívka.s.vnějším.průměrem.2,8.mm.a.tloušť-
kou.0,5.mm.asi.2.800.závitů,.což.v.kombina-
ci.s.optimalizovaným.magnetickým.obvodem.
umožňuje.získat.z.vibrací.o.frekvenci.50.Hz.
a. zrychlení. asi. 0,6.m·s–2. napětí. o. efektivní.
hodnotě.větší.než.700.mV,.což.odpovídá.vý-
stupnímu.výkonu.vyššímu.než.55.μW..Podle.
vedoucího.řešitelského.kolektivu.je.nový.ge-
nerátor.desetkrát.účinnější.než.všechny.po-
dobné.přístroje.známé.v.současné.době.a.je.
navržen.tak,.aby.jej.bylo.možné.vyrábět.s.vy-
užitím.progresivní.mikrosystémové. techno-
logie.. Podrobný. popis. přístroje. byl. zveřej-
něn.ve.[2]..a.je.nyní.dostupný.také.na.webo-
vé.stránce.uvedeného.časopisu.

Odborníci. předpokládají,. že. nový.mi-
krogenerátor. bude. nejdříve. použit. pro. na-
pájení.bezdrátových.snímačů,.které.sledují.

stav.průmyslových.výrobních.zařízení..Vel-
mi.dobře.by.mohl.být.použitelný.v.bezdrá-
tových.senzorech.v.asistenčních.systémech.
pro. sledování. tlaku. v. pneumatikách. (Tire 
Pressure Monitoring System.–.TPMS).nebo.
k. napájení. kardiostimulátorů. implantova-
ných.v.těle.pacientů..Uvádí.se,.že.v.případě.
kardiostimulátoru.stačí.k.fungování.mikro-
generátoru.i.jen.tlukot.srdce.pacienta..Jinou.
zajímavou.úlohou.je.napájení.snímačů.ulo-
žených. v. nosných. konstrukcích. silničních.
a.železničních.mostů.pro.nepřetržité.sledo-
vání. jejich. pevnosti..Velkou.výhodou.bez-
drátových. senzorů. s. integrovaným.napáje-
ním.je,.že.po.odstranění.kabeláže.a.vnějších.
baterií.lze.snímače.snáze.umístit.i.na.dosud.
obtížně.přístupných.místech.

Výzkumný.projekt.Vibes.byl.řešen.v.do-
bě.od.1..1..2004.do.30..6..2007.a.Evropská.
unie.ho.podpořila.částkou.4,13.milionu.eur.
z.tematické.sekce.Information society techno-
logies.šestého.rámcového.programu.pro.vý-
zkum.a.technický.rozvoj..Podrobnější.infor-
mace.lze.nalézt.na.adrese.http://www.vibes.
ecs.soton.ac.uk
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Ing. Karel Kabeš

Jaké místo má hydraulika a pneumatika 
v moderní automatizaci?
Pneumatické a hydraulické pohony a akční 
členy a jejich současné možnosti využití, to 
je téma, které jsme se rozhodli prozkoumat 
prostřednictvím anketních otázek rozesla-
ných odborníkům z firem a univerzit. Pět 
z nich projevilo ochotu podělit se o své zku-
šenosti a názory a díky tomu vznikl docela 
jasný obrázek o dnešní situaci v tomto obo-
ru i jeho vyhlídkách do budoucnosti.

Nejsou dnes hydraulické a pneumatic-
ké pohony a akční členy v konstrukcích 
strojů a výrobních linek poněkud vytla-
čovány elektrickými? V jakých úlohách 
jsou nyní hydraulické a pneumatické prv-

ky používány a kde jsou výhodnější než 
elektrické?

Jaroslav Meduna (Stasto Automation):
Nesouhlasím.s.tím,.že.by.byly.pneumatic-

ké.mechanismy.opomíjeny..Použití.pneuma-
tických.mechanismů.má.své. jasné.opodstat-
nění.a.to.se.s.vývojem.elektrických.systémů.
nemění..Spíše.bych.mluvil.o.vývoji.elektrop-
neumatických.systémů,.které.vyzdvihují.dobré.
vlastnosti.obou.typů.mechanismů..Opodstat-
nění.pneumatických.mechanismů.stále.spočí-
vá.například.v.jednoduchosti.jejich.praktické.
aplikace.a.ovládání,.nenáročnosti.na.údržbu..
Nesmíme.opomíjet.i.různá.specifická.prostředí.

a.výhody.využití.pneumatických.mechanismů.
např..v.prostředí.s.nebezpečím.výbuchu,.kde.
by.byla.náhrada.elektrickými.systémy.mno-
hem.složitější.a.také.nákladnější.

Aleš Hrdlička (SMC Industrial Automa-
tion CZ):

Já.si.také.nemyslím,.že.jsou.hydraulické.
a.pneumatické.prvky.vytlačovány.elektrický-
mi,. i.když.je.samozřejmě.zřejmý.trend.stá-
le.častějšího.používání.elektrických.akčních.
prvků.než.v.nedávné.minulosti..To.je.způso-
beno.neustále.se.snižujícími.cenami.elektric-
kých.prvků.a.také.zvyšující.se.úrovní.vzdě-
lání.pracovníků.v.konstrukcích.i.ve.výrobě..
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Hydraulické.a.pneumatické.prvky.jsou.a.i.na-
dále.budou.využívány.hlavně.pro.jejich.jed-
noduchou.konstrukci,.nízké.pořizovací.nákla-
dy.a.jednoduchou.údržbu..Hydraulické.systé-
my.budou.stále.nenahraditelné.v.aplikacích,.
kde.je.nutná.velká.pracovní.síla,.pneumatické.
prvky.jsou.cenově.nenahraditelné.v.jednodu-
chých.dvoustavových.pohybech.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Menší.hydraulické.pohony.jsou,.zejména.

v. obráběcích. strojích,. výhodně. nahrazová-
ny.pohony.elektrickými..Pro.větší.instalova-
né.příkony.např..u.tvářecích.strojů.vycházejí.
svými.parametry.lépe.pohony.hydraulické.

Zdeněk Haumer (Festo):
Pneumatické.prvky.se.v.porovnání.s.elek-

trickými.vyznačují.konstrukční.jednoduchostí.
a.vyšším.výkonem.vzhledem.ke.své.hmotnos-
ti.či.velikosti..Jejich.nahrazování.elektrickými.
pohony,. lze-li.o.něm.vůbec.mluvit,.má.jas-

ný.původ.v.postupující.globalizaci.světové-
ho.trhu..Ta.totiž.tlačí.výrobce.k.větší.přizpů-
sobivosti.strojů,.častějším.změnám.nastavení.
apod..Potřebné.polohování.pohonů.je.samo-
zřejmě.doménou.(nikoliv.však.zcela).zejmé-
na.pohonů.elektrických.

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Hydraulické.a.pneumatické.pohony.si.v.ros-
toucí. konkurenci. elektrických. pohonů. stále.
udržují.své.místo.při.uplatnění.ve.strojních.za-
řízeních.jednak.díky.svým.dominantním.cha-
rakteristickým.vlastnostem.a.také.díky.stále.in-
tenzivnějšímu.využívání.řídicí.techniky,.která.
vede.k.návrhu.tekutinových.pohonů.jako.me-
chatronických. systémů..Tekutinové.mecha-
nismy.se.především.uplatňují.při.realizaci.pří-
močarých.pohybů. a. regulovaných.pohonů.–.
servomechanismů.s.možností.regulovat.polohu,.
rychlost,.popř..sílu..Silnými.stránkami.jsou.také.
zatížitelnost.pohonů.a.rozmanitost.konstrukč-
ních.provedení.akčních.členů.–.pneumatických.
a.hydraulických.válců,.a.možnost.jejich.zástav-
by.do.konstrukce.výrobního.zařízení..Do.těchto.
pohonů.lze.také.elegantně.zabudovat.potřebné.
snímače.veličin.a.realizovat.regulované.poho-
ny.a.dostatečně.je.chránit.před.mechanickým.
poškozením..Přesnosti.měření. lze.dosáhnout.
nezávisle.na.náročnosti. prostředí,. ve.kterém.
pohon.pracuje..Přední.výrobci.hydraulických.

a.pneumatických.prvků.dnes.nabízejí.průmys-
lové.číslicové.řídicí.systémy.integrovatelné.do.
hierarchických. řídicích. systémů. strojů.. Jsou.
vybaveny.aplikačním.softwarem.se.snadno.po-
užitelnými.algoritmy.pro.zpětnovazební.řízení,.
řízení.v.otevřeném.obvodu.a.také.pro.uvádění.
do.provozu.a.parametrizaci. regulátorů..Díky.
tomu.se.hydraulické.a.pneumatické.osy.„tvá-
ří“.jako.pohony.elektrické,.řízené.pomocí.mě-
ničů.frekvence..Jejich.programování.a.vizuali-

zace.v.řídicím.systému.jsou.díky.používaným.
průmyslovým.sběrnicím.podobné.a.pro.pro-
jektanty.nepředstavují.zásadně.odlišné.řešení..
Přesto.je.při.uvádění.do.provozu.výhodou.ur-
čitá.znalost.vlastností.těchto.pohonů..

V současné době se do pneumatických 
a hydraulických prvků stále častěji inte-
grují elektronické bloky – vznikají mecha-
tronické prvky. Jaké vyhlídky mají podle 
vašeho názoru tato komplexní řešení? 

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Je.to.jediná.cesta.udržitelnosti.těchto.poho-
nů.v.technických.řešeních..Mechatronická.ře-
šení.se.uplatňují.nejen.při.projektování.origi-
nálních.zařízení,.vyráběných.jednotlivě.nebo.
v.několika.kusech,.ale.i.při.vývoji.speciálních.
obvodů.pro.sériovou.výrobu.–.např.. řídicích.
ventilů,.bloků.pro.mobilní.techniku.apod..Vý-
sledná.funkce.hydraulického.obvodu.je.zajišťo-
vána.systémem,.který.tvoří.hydraulický.i.mik-
roprocesorový.řídicí.systém,.a.stále.častěji.je.
požadováno,.aby.byly.dodány.od.jednoho.do-
davatele..Ten.garantuje.funkci.celého.mecha-
tronického.systému,.např..systému.aktivního.
pérování,.nikoliv.pouze.jednoho.ventilu.

Zdeněk Haumer (Festo):
Mechatronické.prvky.jsou.velmi.zajímavé,.

neboť.kloubí.často.nedostižné.vlastnosti.me-
chaniky.se.„zázračnými“.schopnostmi.elek-
troniky..V.pneumatice.to.konkrétně.znamená.
nebývalé.rozšíření.oblastí.pro.použití.výrob-
ků;.s.trochou.nadsázky.lze.říci,.že.pneumatika.
bez.elektroniky.už.téměř.neexistuje.

Jaroslav Meduna (Stasto):
V.současnosti.na.trhu.velmi.často.uplat-

ňujeme.originální.řešení.podle.potřeb.zákaz-

níka..A.právě.v.této.oblasti.vidíme.vyhlídky.
integrace.elektroniky.do.oblasti.tekutinových.
mechanismů. jako.perspektivní.. Je. to. určitě.
směr.nejbližšího.vývoje.v.tomto.oboru.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Tato. komplexní. řešení.mají. stále. větší.

uplatnění.ve.všech.průmyslových.oblastech,.
mimo.jiné.také.při.vybavování.a.rekonstruk-
cích.divadel.

Aktuální výzvou v oboru pohonů a akč-
ních členů je zvyšování jejich energetické 
účinnosti. Můžete uvést příklady, jak do-
sáhnout energetických úspor u pneuma-
tických a hydraulických mechanismů?

Zdeněk Haumer (Festo):
Energetických.úspor. lze.dosáhnout.mno-

ha.způsoby..V.pneumatice.se.jako.první.nabí-
zí.sledování.spotřeby.a.následné.odstraňování.
příčin.úniků..Další.rezervy.lze.nalézt.ve.správ-
ném.návrhu.pneumatických.obvodů,.zejména.
velikostí.pohonů,.neboť.například.dnešní.soft-
warové.pomůcky.mohou.velmi.přispět.k.výbě-
ru.správných.výrobků.správné.velikosti..V.ne-
poslední.řadě.se.lze.také.zabývat.uspořádáním.
konkrétních.obvodů;.příkladem.může.být.vyu-
žití.miniaturních.redukčních.ventilů,.které.sní-
ží.tlak.v.pohonu.při.jeho.návratu,.různé.meto-
dy.pro.spolehlivé.vypínání.tlaku.či.jeho.uza-
mykání.v.pohonech.apod.

Jaroslav Meduna (Stasto):
Snaha.o.energetické.úspory.v.našem.prů-

myslu.v.současnosti.nevede.k.vývoji.nových.
konstrukcí. pneumatických. prvků. nebo. ze-
fektivnění.výroby.stlačeného.vzduchu,.které.
je.už.z.fyzikálního.hlediska.hodně.omezené..
Podniky.se.spíše.zaměřují.na.zlepšení.stavu.
stávajících. technologií. zkvalitněním. jejich.
údržby.a.inovací,.a.tím.snižují.spotřebu.vzdu-
chu.a.zvyšují.efektivitu.mechanismů.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Energetických.úspor.můžeme.dosáhnout.

snižováním. energetické. náročnosti. nového.
zařízení..Při.řešení.hydraulických.pohonů.se.
s.výhodou.používají.regulační.čerpadla.s.re-
gulací.na.konstantní.výkon.

Aleš Hrdlička (SMC):
Při.využívání.stlačeného.vzduchu.lze.do-

sáhnout.úspor.užitím.speciálních.ofukovacích.
trysek,.škrticích.a.regulačních.ventilů.apod..

.Petr Noskievič, VŠB 
– Technická univerzi-
ta Ostrava
Je profesorem na kated-
ře automatizační techni-
ky a řízení FS VŠB-TU 
Ostrava a předsedou 
odborné sekce Hydrau-

lika a pneumatika České strojnické společ-
nosti. Přednáší předměty identifikace systé-
mů, modelování a simulace, řízení akčních 
členů, jeho odborná činnost je zaměřena 
na řízení hydraulických pohonů.

.
Zdeněk Haumer, ve-
doucí technik Festo, 
s. r. o.
Společnost Festo vyrábí 
a dodává pneumatické 
a elektrické pohony s pří-
slušenstvím, ventily, pne-
umatickou a elektrickou 

spojovací techniku, zařízení na úpravu stla-
čeného vzduchu, čidla a systémy strojového 
vidění a řídicí a síťové systémy a periferie.

.Jan Hrdina, Bosch 
Rexroth, spol. s r. o.
Firma Bosch Rexroth 
je výrobcem komponent 
a systémů potřebných 
pro realizaci řízených 
pohonů od mechanic-
kých zařízení, přes hyd-

rauliku a pneumatiku až po elektronické 
řídicí systémy.
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K.úsporám. energie.může. přispět. také. pro-
vedení.energetického.auditu.pneumatických.
a.elektropneumatických.systémů.

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Energetická.úspornost.je.tématem.v.oblasti.
tekutinových.a.zejména.hydraulických.pohonů.
již.několik.desítek.let..Jejich.energetická.nároč-
nost.je.dána.také.přeměnami.energie.–.nejdříve.
se.energie.zpravidla.elektrická,.u.mobilních.stro-
jů.energie.dodaná.nejčastěji.vznětovým.motorem.
přemění.na.tlakovou.potenciální.energii.kapali-
ny,.která.je.přes.vedení.a.řídicí.obvody.přivádě-
na.kapalinou.ke.spotřebiči,.kde.se.přemění.zpět.
na.mechanickou.energii.a.vykoná.požadovanou.
práci..První.ztráty.vznikají.v.hydraulických.agre-
gátech.při.dodávání.tlakové.energie.do.hydrau-
lického.obvodu,.další.přenosem.energie.a.při.ří-
zení.samotného.akčního.členu.řídicími.ventily..
Proto. se. energetická.náročnost. hydraulických.
pohonů.řeší. již.při. jejich.projektování,.výzku-
mu.a.vývoji..Pro.řízení.hydraulických.agregátů.
jsou.používány.různé.energeticky.úsporné.kon-
cepce.řízení.(viz vložený rámeček).

V průmyslové automatizaci se v součas-
né době stále více prosazuje mezinárodní 
standardizace používaných komponent. 

Pozorujete tento trend také v oblasti te-
kutinových mechanismů? 

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Standardizace.v. tekutinových. systémech.
má. velkou. tradici..Všichni. znají. symboly.
CETOP,.ISO.pro.označení.připojovacích.roz-
měrů.řídicích.ventilů.a.dalších.prvků..Pro.říze-
ní.jsou.zase.používána.standardní.průmyslová.
rozhraní.–.Profibus,.CAN..Dalším.příkladem.
je.používání.programovaní.v.G-jazyce.apod..

Jaroslav Meduna (Stasto):
V.oboru.pneumatických.prvků.tento.trend.

nijak.zvlášť.nepozorujeme,.neboť.jistý.stupeň.
standardizace.je.v.tomto.oboru.běžný.již.řadu.
let..V.současném.trendu.užívání.„stavebnico-
vých“.dílů.se.uplatňují.normy.ISO,.např..při.
výrobě.pracovních.prvků,.stejně.jako.u.ven-

tilové.techniky..Dnes.se.však.na.trhu.prosa-
zujeme.originálními.řešeními,.vycházejícími.
z.konkrétních.jednoúčelových.potřeb.zákaz-
níka,.kde.standardizace.nepřichází.v.úvahu.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Standardizace. stále. více. proniká. do. no-

vých.projektů,.týká.se.to.samozřejmě.i.oblasti.
tekutinových.mechanismů,.zejména.z.důvodu.

snadné.vyměnitelnosti.nebo.náhrady..Firma.
Bosch.Rexroth.již.před.lety.přikročila.k.dů-
sledné.standardizaci.v.této.oblasti.

Zdeněk Haumer (Festo):
Ano,. stále. větší. počet. skupin. výrobků.

má.svoji.normu..Opět.je.zde.patrná.souvis-
lost.s.potřebnou.produktivitou.nebo.disponi-
bilitou.strojů,.neboť.výrobky.jsou.snáze.za-
měnitelné.

Jak se podle vašeho názoru bude obor 
pneumatiky a hydrauliky dále vyvíjet? Mů-
že se na rozvoji tohoto oboru projevit na-
příklad rostoucí zájem na zlepšování kva-
lity životního prostředí či jiné vlivy? 

Jaroslav Meduna (Stasto):
Základní.sortiment.pneumatických.prvků.

je.standardizován.řadu.let.a.vývoj.se.v.sou-
časné. době. určitě. soustřeďuje. na. zlepšová-
ní.kvality.materiálů. a. jejich. technologické-
ho.zpracování..Tím.se.zvyšuje.užitná.hodno-
ta.a.prodlužuje.se.životnost.prvků..Druhým.
směrem.vývoje.pneumatických.mechanismů.
je.integrace.elektroniky.

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Hlavní. směry. vývoje. už. byly. zmíněny,.
souvisejí.s.použitím.elektroniky.a.řídicí.tech-
niky.v.tekutinových.systémech.a.vývojem.no-
vých.komplexních.systémů.zajišťujících.po-
žadovanou.funkci..

Aleš Hrdlička (SMC):
Budoucnost. pneumatických. systémů.vi-

dím.ve.spojení.jednoduchých.mechanických.
prvků.s. relativně.složitými.a. technologicky.
náročnými.řídicími.procesy.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Obor.hydrauliky.a.pneumatiky.se.bude.za-

měřovat.na.zlepšování.kvality.a.úrovně.řízení.
s.vyšším.uplatněním.elektroniky.s.ohledem.
na.snižování.zátěže.životního.prostředí.

Zdeněk Haumer (Festo):
Pneumatika. je. v. dohledné. době. na. své.

existenci.ohrožena.přibližně.stejně.jako.celá.
naše.civilizace..Snad.malá.paralela:.nikdo.ne-
pochybuje.o.tom,.že.se.musí.zvýšit.účinnost.
motorů.v.automobilech.nebo.přejít.na.jiné.pa-
livo.–.umíte.si.ale.představit.svět.bez.nich?

. anketu vedla Eva Vaculíková

Energeticky úsporné koncepce řízení hydraulických soustav

Mezi.energeticky.úsporné.koncepce.patří.použití.hydrogenerátoru.s.tlakovou.regulací.a.také.
s.výkonovou.regulací..K.úsporám.vede.i.řešení.s.proměnným.systémovým.tlakem,.který.se.
mění.podle.aktuálního.zatížení.pohonu..Tento.systém,.označovaný.jako.load-sensing,.byl.
nejdříve.realizován.hydraulicko-mechanicky.a.poprvé.byl.použit.v.době.první.ropné.krize.
(asi.před.35.lety).v.mobilní.technice.–.v.zemědělských.strojích..V.současné.době.jsou.rov-
něž.známy.koncepce.elektrohydraulického.systému.load-sensing,.které.se.uplatňují.ve.sta-
cionárních.hydraulických.zařízeních..Další.koncept,.jehož.předlohou.je.elektrická.napájecí.
síť,.je.sekundární.regulace,.kterou.lze.velmi.stručně.charakterizovat.tak,.že.jsou.hydraulické.
spotřebiče.připojeny.na.síť.s.tlakovou.kapalinou..V.síti.se.vesměs.používá.objemová.regu-
lace.a.při.přechodu.do.generátorového.režimu.spotřebiče.dodávají.energii.zpět.do.sítě.
. Petr Noskievič

.Aleš Hrdlička, SMC
Automation CZ s. r. o.
Společnost SMC Indu-
strial Automation CZ je 
součástí mezinárodního 
koncernu SMC Corpo-
ration Japan. Hlavním 
oborem firmy je výro-

ba a prodej pneumatických prvků pro prů-
myslovou automatizaci včetně poradenství 
v průmyslové automatizaci.

.Jaroslav Meduna, 
Stasto Automation s. r. o.
Společnost Stasto Au-
tomation působí v obo-
ru průmyslové automa-
tizace více než 30 let 
a dodává tři kategorie 
výrobků: pneumatické 

prvky, automatizační komponenty a spe-
ciální armatury.
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y   Veletrh Mechatronix 
Rostoucí.požadavky.na.miniaturizaci.vý-

robků.vedou.ke.zvýšené.poptávce.po.mecha-
tronických.řešeních..Jak.vypadá.současná.na-
bídka.na.tomto.trhu,.ukáže.nový.odborný.ve-
letrh.MechatroniX,.který.se.bude.konat.od.16..
do.19.. června.2009.v.Augsburgu.v.Němec-

ku..Záměrem.pořadatele.veletrhu,. společnosti.
fairXperts.GmbH,.je.představit.mechatronický.
přístup.k.vývoji.produktů..Tím.se.má.tento.ve-
letrh.odlišovat.od.veletrhů.zaměřených.na.au-
tomatizaci.nebo.pohony..Vedle.orientace.na.in-
tegrovaná.řešení.zahrnující.mechanické,.elek-
tronické.a.softwarové.komponenty.se.má.nový.
odborný.veletrh.stát.platformou.pro.interdisci-

plinární.dialog..Veletrh.tedy.představí.celé.spek-
trum.mechatronických.výrobků.a.řešení,.soft-
waru.i.nových.materiálů.a.nabídku.mikrosys-
témové.techniky,.ale.také.softwarových.řešení.
pro.vývoj.produktů.a.procesů..Značnou.část.vý-
stavní.plochy.obsadí.konzultační.firmy,.vědecké.
a.výzkumné.instituce,.školicí.a.vzdělávací.orga-
nizace.a.vydavatelé.technické.literatury.. (ev)


