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Ve dnech 30. května až 
1. června se v Norimberku ko-
nal veletrh SENSOR+TEST 
2017. Na tento veletrh senzo-
rů, snímačů, měřicí a zkušební 
techniky letos přijelo 8 100 ná-
vštěvníků (loni: 8 656), z toho 
27 % ze zahraničí. Představi-
lo se jim 568 vystavovatelů 
(loni: 586), z toho 37 % za-
hraničních. 

Velmi dobře navštívené byly 
i paralelní konference pořádané 
sdružením AMA, tj. SENSOR 
2017 a IRS² 2017: 760 účast-
níků zde mohlo v přibližně 
200 prezentacích nasbírat nej-
novější informace o výsledcích 
výzkumu a vývoje v oboru. 

Letošní veletrh byl zamě-
řen na inteligentní snímače se 
schopností síťové komunikace 
pro požadavky internetu věcí, 
resp. Industry 4.0: cílem je do-
sáhnout větší produktivity, bez-
pečnosti a kvality. K tomu je 
třeba měřit veličiny, sbírat data 
ze strojů a zařízení a analyzo-
vat je rychle, přesně a úplně. 

Speciálním tématem byly 
„snímače zapojené do sítě pro 
mobilní aplikace“. Uvedená 
disciplína se rozvíjí zejména 

s ohledem na vývoj autonomních vozidel. 
Na veletrhu se na volné ploše konaly testo-
vací jízdy, které prezentovaly využití těchto 
snímačů v praxi (obr. 2). 

Součástí veletrhu byly již tradičně rovněž 
fóra a prezentace (obr. 3). V halách 1 a 5 měli 
vystavovatelé příležitost představit poslucha-
čům své novinky a zajímavé projekty formou 
přednášek. V hale 5 byl umístěn také tematic-
ký stánek věnovaný strojovému vidění. 

Veletrh SENSOR+TEST 2017: žhavé novinky, 
koncentrovaná výměna informací

Cena AMA za inovace

Na veletrhu Sensor+Test se tradičně udě-
luje také cena AMA za inovace. Letos hlav-
ní cenu vyhrál vysokofrekvenční snímač pev-

ných částic, tj. popela a sazí, zachycených ve 
filtru spalovacích motorů. Snímač využívá 
nízkovýkonový zdroj radiofrekvenčního sig-
nálu v pásmu 0,4 až 2,5 GHz. Signál prochází 
filtrem a podle jeho útlumu je možné stanovit 
množství částic zachycených ve filtru, popř. 
zjistit symptomy poškození filtru. Použití sní-
mače umožňuje splnit nejpřísnější emisní li-
mity a přitom zbytečně nezvyšovat spotřebu 
paliva. Při konstrukci pomáhá určit vhodný 
typ a velikost filtru a za provozu jej lze vy-
užít k optimalizaci intervalu regenerace filtru. 
Snímač je použitelný pro zážehové i vzněto-
vé motory a je vhodný pro osobní i nákladní 
automobily, stavební a zemědělské stroje, lo-
komotivy, lodní motory, ale i stabilní motory 
dieselagregátů nebo kompresorů.

Snímač je výsledkem vývoje týmu kon-
struktérů: Alexander Sappok a Paul Ragaller 
jsou z firmy CTS Corporation z Bostonu 
v USA a Leslie Bromberg je z Massachu-
settského technického institutu. Kromě pres-
tižního ocenění byli tito tři vývojáři odměněni 
cenou 10 000 eur. Na obr. 4 předává cenu pří-
tomným zástupcům firmy CTS Peter Krause 
za sdružení AMA a prof. Stefan Zimmermann 
za odbornou porotu. 

Speciální cenu pro mladou firmu letos zís-
kal tým pod vedením Jense Karstena Langeho, 
sdružující vývojáře z firmy SLT Sensor- und 
Lasertechnik GmbH z Wildau a z PTB (Phy-
sikalisch-Technischen Bundesanstalt) v Ber-
líně. Společně vyvinuli detektor pro měření 

absolutního výkonu v oblasti te-
rahertzových vln. Terahertzové 
vlny se používají např. v oblas-
ti spektroskopie v časové oblasti 
(TDS, Time-Domain Spectrosco-
py). Terahertzové skenery se po-
užívají např. na letištích pro bez-
pečnostní účely (dokážou deteko-
vat výbušniny a některé návykové 
látky), ve vojenství, v medicíně 
nebo v průmyslu pro speciální 
úlohy při kontrole kvality. Dosud 
nebylo jednoduché srovnat výkon 
terahertzových skenerů např. od 
různých výrobců. Oceněný de-
tektor splňuje všechny požadav-
ky pro takové měření: má velký 
frekvenční rozsah, odpovídající 
velikost i velkou citlivost.

Výhledy na příští rok

Holger Bödeker, výkonný ředitel pořá-
dající firmy AMA Service, byl s veletrhem 
spokojený: „Ačkoliv byl veletrh letos tro-

Obr. 1. Veletrh Sensor+Test se konal 30. 5. až 1. 6. v Norim-
berku

Obr. 2. Vystavovatelé měli možnost seznámit návštěvníky se 
svými novinkami na vystavovatelských fórech

Obr. 3. Součástí veletrhu byly také testovací 
jízdy autonomních vozidel na volné ploše 
mezi pavilony

Obr. 4. Cenu AMA Innovation Award získal tým vývojářů 
z MIT a firmy CTS Corp. (na obrázku Peter Krause, First 
Sensor AG a AMA; Jochen Schnetz, Nick Scruton, Dr. Ale-
xander Sappok, CTS; prof. Stefan Zimmermann, Leibniz-
-University Hannover
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chu menší než loni, byl dozajista úspěšný 
v tom, že přilákal odborníky z celého svě-
ta... V příštím roce očekáváme opět růst ve 
všech klíčových ukazatelích a velmi atrak-
tivní doprovodný program – v neposlední 
řadě také díky obnovené spolupráci s po-
řadatelem konference ETTC 2018 – Euro-
pean Test and Telemetry Conference.“ Vý-
bor vystavovatelů vybral pro následující rok 

téma „Snímače a měřicí technika v průmys-
lovém internetu“. 

Příští veletrh Sensor+Test se bude ko-
nat od 26. do 28. června 2018 opět v Norim-
berku. Současně se v Kongresovém centru 
norimberského výstaviště uskuteční konfe-
rence 19. ITG/GMA-Fachtagung Sensoren 
und Messsysteme, nejvýznamnější němec-
ká (a německojazyčná) konference zaměře-

ná na senzory, snímače a měřicí techniku, 
pořádaná Společností pro informační techni-
ku ITG, která je součástí Německého spolku 
elektroinženýrů VDE, Společností pro mě-
řicí a automatizační techniku GMA při Ně-
meckém spolku inženýrů VDI a za podpory 
sdružení AMA.

Petr Bartošík. 
Foto: AMA Services GmbH

Dne 20. června 2017 jsem se zúčastnil se-
mináře Komunikační strategie v projektech 
H2020, který uspořádalo Technologické cen-
trum AV ČR, sídlící v Praze 6. Hojná účast 
svědčila o tom, že jde o téma, které výzkum-
níky pracující na evropských projektech zají-
má, a současně je pro ně nové. Dozvěděli se 
o tom, jaký je rozdíl mezi diseminací a ko-
munikací, jak implementovat komunikační 
strategii do návrhu projektů a které způsoby 
komunikace patří k nejúčinnějším.

Připomínám, že H2020, plným názvem 
Horizont 2020 – rámcový program pro vý-
zkum a inovace, je nejvýznamnější evropský 
program určený k financování vědeckých, vý-
zkumných a inovačních projektů. Program je 

Komunikační strategie v projektech H2020
otevřen v letech 2014 až 2020 a do jednot-
livých projektů se mohou zapojovat nejen 
vědecká pracoviště a výzkumné ústavy, ale 
také vývojová oddělení průmyslových firem 
i podniků, např. vývojová oddělení velkých fi-
rem, malé a střední podniky, jakož i nezisko-
vé organizace, občanská sdružení či asociace 
sdružující zájmové skupiny z oblasti výzku-
mu a průmyslu. Program Horizont 2020 má 
tři hlavní priority věnované excelentní vědě, 
dosažení vedoucího postavení EU v průmys-
lu a řešení společenských výzev. Protože celý 
program je spolufinancován z rozpočtu EU, 
je kladen velký důraz na to, aby se daňoví 
poplatníci členských zemí EU dozvěděli, na 
co jsou jejich peníze použity. Proto jsou ne-

dílnou součástí všech projektů také komuni-
kační aktivity.

Proč je toto téma zvláště pro vědecké pra-
covníky nové? Protože dříve byli hodnoceni 
výhradně za publikace ve vědeckých časopi-
sech a prezentace na mezinárodních vědec-
kých konferencích. V současné době je ros-
toucí důraz kladen na popularizaci výsledků 
pro širokou veřejnost. A to je nepochybně 
dobře; nejen proto, že to pomůže zatraktiv-
nit vědu a techniku zvláště pro mladé lidi, ale 
také proto, že vzájemné diskuse podpoří pro-
pojení vědy a průmyslu a urychlí využití vý-
sledků projektů H2020 v praxi.

Petr Bartošík
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y   Duo veletrhů Motek – 
Bondexpo ve Stuttgartu

Mezinárodní odborný veletrh Motek, 
který se uskuteční ve Stuttgartu od 9. do 
12. října, by si neměli nechat ujít odborní-
ci na automatizaci výroby a montáže, podá-
vací techniku, tok materiálu a manipulač-
ní techniku. Motek, pořádaný společností 
P. E. Schall GmbH & Co. KG, je unikátní 
v tom, že představuje kompletní výrobních 
řetězce. Souběžně s ním se bude na stutt-
gartském výstavišti konat veletrh Bondexpo, 
zaměřený na lepení, spojování a upevňová-
ní. Celkem se na obou veletrzích představí 
přibližně 900 vystavovatelů z 25 zemí, kteří 
obsadí šest rozlehlých hal tohoto výstaviště.

Zpracování plechů a plastů, zpracování 
dřeva, zkušební přístrojová technika, bali-
cí a vychystávací pracoviště, interlogistika 
a distribuce, to jsou obory, které jsou v sou-
časnosti „zlatým dolem“ dodavatelů techni-
ky pro automatizaci výroby, montáže a ma-
nipulace prezentované na veletrhu Motek.

Pro lepicí, těsnicí, izolační, vypěňovací 
a zapouzdřovací postupy, prezentované na 

veletrhu Bondex, se v současnosti otevírají 
četné příležitosti vzhledem ke stále častější-
mu po užívání hybridních či vláknitých a jiných 
kompozitních materiálů. Součásti vyrobené 
z těchto látek lze totiž často spojovat a upev-
ňovat pouze lepidly. Víceosé manipulační sys-
témy, ale především průmyslové roboty jsou 
ideální pro hospodárné a funkční nanášení le-
pidel stejně jako tepelné a mechanické spojo-
vání a upevňování. V tomto bodě se veletrhy 
Motek a Bondexpo velmi dobře doplňují. Veš-
keré informace o veletrzích Motek a Bond expo 
jsou na www.motek-messe.de. (ev)

  Třináctý ročník konference 
European Manufacturing 
Strategies Summit

Poptávka zákazníků je stále různoroděj-
ší a mění se stále rychleji. Customizace, tj. 
přizpůsobení produktů požadavkům každé-
ho individuálního zákazníka, je náročná na 
pružnost a rychlé přizpůsobení výroby poža-
dovaným změnám. 

Právě o tomto trendu se bude diskuto-
vat na konferenci European Manufacturing 

Strategies Summit, která se uskuteční 27. až 
29. listopadu 2017 v Berlíně. 

Program se soustředí na strategie, které 
pomohou výrobcům k větší hbitosti a citlivos-
ti na změny poptávky. Na konferenci budou 
prezentovány zkušenosti s procesy implemen-
tovanými předními evropskými výrobci stejně 
jako nová technika a technologie umožňující 
naplňovat principy lean manufacturing a zvy-
šovat provozní excelentnost OpEx. 

Hlavní témata jsou tato:
– hbitější a flexibilnější výroba, citlivá na 

změny poptávky,
– budoucnost konceptu smart factory,
– implementace principů lean manufacturing 

a strategie zvyšování OpEx v různých obo-
rech průmyslu, 

– metody managementu týmů a zvýšení an-
gažovanosti pracovníků,

– nové možnosti zvyšování výkonnosti a sni-
žování nákladů,

– implementace principů průmyslu 4.0 pro 
udržení konkurenční výhody.
Bližší informace a možnost registrace (při 

včasné registraci se slevou): www.ems-sum-
mit.com. 

(Bk)


