UN ZÁØÍ 2005
 Z univerzitního dìní

Power System Engineering – Fluid Flow – Heat Transfer – 2005
Ve dnech 21. a 22. èervna se konal na Západoèeské univerzitì v Plzni IV. roèník konference s mezinárodní
úèastí "POWER SYSTEM ENGINEERING – FLUID
FLOW – HEAT TRANSFER – 2005", kterou poøádala katedra energetických strojù a zaøízení (KKE)
Fakulty strojní ZÈU a plzeòská poboèka Èeské spoleènosti pro mechaniku.
Cílem konference bylo prezentovat souèasné poznatky
teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti energetických strojù, jejich regulace a souvisejících vìdních
oborù - termomechaniky a mechaniky tekutin, vibrací
a problematiky materiálù používaných ve stavbì turbin.
Pracovníci poøádající KKE prezentovali nìkolik pøíspìvkù:
z výsledky výzkumu vývoje nových zakøivených
rozvádìcích lopatek vysokotlakých turbinových stupòù,
získané pomocí fyzikálních a matematických modelù,
z studii týkající se vlivu tvaru odbìrové sondy,
z studii týkající se vlastností vírové trubice, tepelné
vodivosti obyèejné vody pro oblast vysokých tlakù,
pøenosu tepla a hmoty v chladicích vìžích,
z rùzné numerické simulace proudìní v lopatkových
strojích,
z pøíspìvky týkající se stability vibrací trubkových svazkù
a lopatek turbín.
Konference se kromì pracovníkù KKE zúèastnili i pracovníci z jiných kateder. Ing. Josef Formánek z katedry
konstruování strojù FST pøednesl referát na téma Hluk
a vibrace strojních èástí a jejich snižování a prof. Jaroslav

Na snímku èást úèastníkù konference Power System Engineering – Fluid Flow – Heat Transfer – 2005.
Koutský z katedry materiálu a strojírenské metalurgie FST
pøednesl zajímavý referát vìnovaný vývoji a aplikacím
pùvodních a speciálních materiálù pro parní turbíny.
Konference se zúèastnila nejen øada odborníkù z jiných
vysokých škol (hlavnì z ÈVUT Praha, MEI v Moskvì,
Technické univerzity v Lodži a Institutu strojního inženýrství v Charkovì), ale i z jiných institucí zabývajících se
teoretickými i experimentálními otázkami v oblasti energetických strojù, proudìní a sdílení tepla a termomechaniky
(ŠKODA POWER, s. r. o., ŠKODA JS, a. s.). Jejich pøíspìvky
se týkaly analýzy perspektivních tepelných obìhù moderních turbín s vysokou úèinností, návrhu profilù turbíno-

vých a kompresorových lopatek, jejich chlazení, experimentálního i teoretického výzkumu významných uzlù
lopatkových strojù, mìøení vlhkosti mokré páry, heterogenní kondenzace v parních turbinách a dalších problémù
z oblasti energetického strojírenství.
Pøednesené pøíspìvky vyvolaly živou diskuzi úèastníkù
konference, která pøinesla mnoho nových a podnìtných
myšlenek a navázání osobních kontaktù nezbytných pro
další spolupráci. Referáty konference jsou publikovány ve
sborníku.
Doc. Jan Vomela,
vedoucí katedry FST, KKE

Modelling 2005
Ve dnech 4. až 8. èervence se na ZÈU
konala významná mezinárodní konference Modelling 2005 (Mathematical
Modelling and Computational Methods
in Applied Sciences and Engineering).
Poøadatelem byla katedra matematiky
FAV ve spolupráci s Matematickým ústavem a Ústavem informatiky Akademie
vìd ÈR (Praha), s katedrou aplikované
matematiky (Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava), katedrou numerické matematiky (Matematicko-fyzikální
fakulta UK Praha), katedrou matematiky
(Fakulta stavební, Èeské vysoké uèení
technické Praha), katedrou mechaniky
FAV ZÈU a Ústavem geoniky Akademie
vìd ÈR (Ostrava).
Je to již tøetí konference, kterou poøádáme
s garancí svìtové organizace IMACS (The
International Association for Mathematics
and Computers in Simulation, USA). Díky
tomu se pøihlásili úèastníci doslova z ce-

Èást úèastníkù konference Modelling 2005 pozornì sleduje jednu z pøednášek.
lého svìta. Vyslechli si zajímavé referáty
z tìchto oblastí:
z obecné poèítaèové modelování,
z poèítaèové modely v proudìní tekutin
a biomechanice,

problémy tvarové a strukturální
optimalizace,
z víceškálové modelování,
z kvalitativní vlastnosti nelineárních
okrajových úloh,
z související pokroèilé numerické metody.
z

Pøednášeli významní “invited speakers”,
jejichž recenzované pøíspìvky budou publikovány
ve
významném
èasopise
IMACS/Elsevier Journal Mathematics and
Computers in Simulation s vysokým
impact faktorem.
Oficiálních úèastníkù bylo více než 100,
z toho témìø polovina zahranièních. Pro
naše doktorandy to byla velká pøíležitost
seznámit se s výsledky prací z oblasti
matematického modelování na rùzných
svìtových pracovištích.
Poøadatelé pøipravili úèastníkùm i bohatý
spoleèenský program. Oceòován byl pøedevším koncert ve Velké synagoze v Plzni.
Celá katedra se na organizaci akce podílela
v pøesvìdèení, že významnost vysokoškolské instituce se mìøí pøedevším potenciálem vìdeckých kontaktù, kdy nejde samozøejmì jenom o matematiku.
Poøadatelé oceòují podporu univerzity,
pøedevším rektora, prorektorù a celé øady
pracovníkù FAV, pøedevším dìkana a celé
katedry mechaniky, dále pak Výzkumného
centra Nové technologie v èele s jeho øeditelem.
Prof. Stanislav Míka,
FAV, KMA

XXIX. konference o elektrických pohonech
Ve dnech 14. až 16. èervna se velkém
sále spoleèenského domu Peklo v Plzni
konala XXIX. celostátní konference
o elektrických pohonech. Konference
byla poøádána ve spolupráci katedry
elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV) Západoèeské univerzity
v Plzni, podniku ŠKODA ELECTRIC,
s. r. o., BU Pohony a Ústøední odborné
skupiny Elektrické pohony Èeské elektrotechnické spoleènosti.
Již z názvu konference vyplývá nejen to,
že se jedná o akci s dlouholetou tradicí
(první konference se konaly již v padesátých letech), ale rovnìž i to, že se na této
konferenci pøednášejí nejen výsledky
bádání teoretických pracoviš• z celé
republiky, ale také aspekty související
s reálnými problémy pohonù v praxi (a to
jak od podnikù pracujících v oblasti vývoje a výroby pohonù, tak od jejich aplikátorù
a uživatelù). Toto sepìtí teorie s praxí bylo
patrné jak z prùbìhu konference, tak z jed-
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notlivých zde prezentovaných pøíspìvkù.
Z toho vyplývá, že i tak tradièní obor,
jakým jsou elektrické pohony, má díky
aplikaci moderní øídicí a silové elektroniky
dodnes nejen široké uplatnìní v praxi, ale
i další potencionální smìry svého rozvoje.
Úèastníci vyslechli 28 ústnì prezentovaných pøíspìvkù (rozdìlených do 4 odborných blokù) a dalších 36 pøíspìvkù pøednesených formou besedy pøed plakátem
(poster).
První odborný blok "Zkušenosti s nasazováním a rekonstrukcemi pohonù" byl
zamìøen na problematikù pohonù obecnì.
Další bloky již byly vìnovány jejím dílèím
aspektùm: "Øízení, interference, normalizace", “Pohony v trakèních zaøízeních",
"Komponenty pohonù a servomechanismy". Poslední pátý blok "Významné a perspektivní novinky" byl opìt realizován formou posterù.
Z prezentovaných pøíspìvkù bylo možné
vysledovat jednak pokraèující tendence
v hromadném nasazování moderních polo-

vodièových prvkù (IGBT a IGCT), aspekty
související s jejich aplikací (interference
pohonù s výkonovými mìnièi), využití
øídicí techniky (a to nejen pro úèely øízení
pohonù a nadøazeného øízení, ale i pro
úèely podpory pøi jejich návrhu a projekci)
i pøevratné novinky v oboru (maticové
mìnièe, magnetická ložiska, hybridní
pohony, speciální konstrukce elektrických
strojù).
Souèástí konference byly i letos odborné
exkurze, konkrétnì prohlídka výroby
trakèních zaøízení v podnicích Škoda
Dopravní technika Plzeò a Siemens kolejová vozidla Praha-Zlièín.
Jubilejní XXX. konference o elektrických pohonech by mìla v Plzni probìhnout za dva roky.
Další informace o konferenci jsou umístìny na internetové adrese:
http://www.fel.zcu.cz/kve/Elpo.htm.
Ing. Martin Pittermann,
FEL, KEV

Snímky z konference.

