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Veletrh snímací a zkušební techniky Sen-
sor+Test 2018 proběhne ve dnech 26. až 
28. června 2018 v Norimberku. Se součas-
nou snímací a měřicí technikou se návštěv-
níci seznámí v 580 výstavních stáncích firem 
z celého světa, ale také v přednáškových fó-
rech a na konferencích.

Snímací, měřicí a zkušební systémy jsou 
rozhodující při digitalizaci a propojování 
strojů, vozidel i celých výrobních linek nebo 
továren a při vytváření rozsáhlých sítí pro vý-
měnu dat. Snímače převádějí analogové hod-
noty na digitální data nezbytná pro realizaci 
projektů podle koncepce průmyslu 4.0 a in-
ternetu věcí. Návštěvníci stánků na veletr-
hu Sensor+Test se přesvědčí o tom, jak ros-
te inteligence i komunikační schopnosti sní-
mací techniky. Tento strhující vývoj mapuje 
především speciální téma letošního ročníku 

Snímače pro digitální 
transformaci na veletrhu 
Sensor+Test

– snímací a měřicí technika v průmyslovém 
internetu. Pokroky v této oblasti zmapuje te-
matická výstavní oblast Digitální transforma-
ce. V další vyhrazené výstavní oblasti s ná-
zvem Vision Sensors and Systems budou vy-
stavovány kamery, snímače obrazu i software 
a prostředky strojového vidění.

V halách 1 a 5 budou posta-
vena tři technická fóra, v nichž 
se návštěvníci seznámí s pokroky 
v různých oborech snímací tech-
niky. V přednáškovém fóru Indus-
trial Internet of Things budou mít 
příležitost různé instituce a fir-
my, zejména start-upy, představit 
své inovativní projekty, produkty 
a služby s využitím internetu věcí. 

Kdo si chce prohlédnout živé 
zkoušky snímací techniky v au-
tomobilech, navštíví venkovní 
výstavní plochu Automotive Tes-
ting Live.

Současně s veletrhem se 
v Kongresovém centru norim-

berského výstaviště uskuteční konference 
o senzorech, snímačích a měřicí technice, 
tedy 19. ITG/GMA-Fachtagung Sensoren 
und Messsysteme, pořádaná Společností pro 
informační techniku ITG, která je součástí 
Německého spolku elektroinženýrů VDE.

Všechny informace o vystavovatelích, 
konferencích a dalším programu zájemci na-
jdou na stránce www.sensor-test.com. Bez-
platný pou kaz pro vstup na veletrh je k dispo-
zici na www.sensor-test.com/direct/voucher.

(ev)

Obr. 1. Třídenní veletrh snímací techniky Sensor+Test při-
láká každoročně více než 8 000 návštěvníků

krátké zprávy 
  Konference Robotika  

a umělá inteligence
Firma Scientific Federation pořádá ve 

dnech 26. a 27. července v Barceloně mezi-
národní vědeckou konferenci WCRAI-2018 
(World Conference of Robotics and Arti-
ficial Intelligence). Konference má oslo-
vit především mladé vědce a univerzitní 
studenty a dát jim příležitost seznámit se 
na jednom místě se směry rozvoje v těch-
to oborech:
– inteligentní mechatronika a robotika,
– dálkově ovládané roboty, roboty pracu-

jící ve vzduchu (drony) i pod vodou, 
– mikro- a nanoroboty,

– roboty pro lékařské účely, protetika a ro-
botické exoskelety,

– konstrukce a simulace robotů,
– strojové vidění pro roboty, haptické sys-

témy, zpracování přirozené řeči,
– lokalizace robotů a mapování terénu,
– strojové učení v robotice, genetické al-

goritmy a hluboké učení,
– umělá inteligence, neuronové sítě a fuz-

zy řízení v robotice,
– rozhraní člověk–stroj,
– rapid prototyping a aditivní výroba při 

konstrukci robotů.
Více informací o konferenci zájemci na-

jdou na http://scientificfederation.com/robo-
tics-artificial-intelligence-2018/index.php.
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