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téma

zařízení a prostřednictvím bezdrátové komu-
nikace je předává řídicímu systému (obr. 2). 

Další z řady připravovaných výrobků je 
snímač teploty s komunikací WirelessHART. 
Může být umístěn kdekoliv na výrobním za-
řízení a je schopen do řídicího systému pře-
dávat až dvě hodnoty teploty.

Závěrem

Nový sortiment přístrojů pro komunikaci 
při použití standardu WirelessHART je pri-

márně určen pro vybavení již existujících pro-
vozů. Bezdrátová komunikace tím bude před-
stavena jako perspektivní prostředek, který 
otevírá nové možnosti využití senzorů a sbě-
ru technologických dat.

Dip.-Ing. Gerrit Lohmann,
Product Manager, 

Process Automation,
Pepperl+Fuchs 
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krátké zprávy 
  Ocenění v ��. ročníku  

soutěže o Cenu Siemens
Společnost Siemens, udělovala v roce 

2008 studentům technických univerzit v ČR 
již pojedenácté ocenění Cena Siemens za 
nejlepší diplomové a doktorské práce. Ví-
tězné práce tradičně vybrala porota slože-
ná z prorektorů pro vědu a výzkum českých 
technických univerzit a ze zástupců společ-
nosti Siemens. K přijetí do soutěže je nutné 
splnit přísná kvalitativní kritéria. „Vybrat 
z přihlášených prací ty nejlepší je velice ob-
tížné,“ potvrzuje předseda komise prof. La-
dislav Musílek, prorektor pro vědu a vý-
zkum ČVUT v Praze. Ceny byly vítězům 
předány na slavnostním večeru v Betlémské 
kapli v Praze 11. prosince 2008.

Ocenění Cena Siemens za rok 2008 v ka-
tegorii diplomových prací získali:
– Ing. Z. Andrlová, ZU v Plzni: Návrh kom-

pozitového lehokola s ohledem na ergo-
nomii a design,

– Ing. A. Čtvrtníčková, VUT v Brně: Pro-
duction and characterization of regene-
rated humic acids,

– Ing. T. Kocyan, VŠB-TU Ostrava: Zna-
lostní systém pro minimalizace dopadů 
souvisejících s přírodními riziky,

– Ing. L. Marcaníková, UTB ve Zlíně: Air-
craft-waste based carbon fibre composites,

– Ing. A. Wolf, ČVUT v Praze: Plynová 
embolie u potápěčů – neinvazivní detek-
ce plynových bublin v cévách.
V kategorii doktorských prací byli oce-

něni:
– Ing. M. Bazalová, Ph.D., McGill Univer-

sity: The use of computed tomography 
images in Monte Carlo treatment plan-
ning,

– Ing. J. Foldyna, Ph.D.,VŠB-TU Ostrava: 
Elektrický kontakt v ložisku,

– Ing. Z. Jůza, Ph.D., ZČU v Plzni: Nume-
rická simulace v turbínovém stupni s nad-
bandážovou ucpávkou,

– Ing. A. Kučerová, Ph.D., ČVUT v Praze, 
ENS de Cahan: Identification of nonline-
ar mechanical model parameters based 
on softcomputing methods,

– Ing. A. Tvarůžka, Ph.D., VŠB-TU Ostra-
va: Senzorický subsystém robotu.

Soutěž o Cenu Siemens vyhlašuje společ-
nost Siemens ve spolupráci s Fórem průmys-
lu a vysokých škol, přičemž cílem je pod-
pořit mladé techniky při jejich vědecké prá-
ci. V dosavadních jedenácti ročnících Ceny 
Siemens bylo oceněno 162 laureátů a ve for-
mě stipendií a finančních odměn společnost 
Siemens podpořila mladé talenty částkou vět-
ší než 4,5 milionu korun.              (js)

  Veletrh vestavných 
systémů v Norimberku

Embedded World 2009, veletrh vestavných 
systémů s odbornou konferencí, se bude ko-
nat od 3. do 5. března v Norimberku (SRN). 
Tak, jak narůstá tento segment techniky, roste 
i veletrh, a již nyní je zřejmé, že letošní ročník 
v mnoha ohledech převýší ten loňský. 

Motorem vývoje vestavných systémů 
jsou telekomunikace, automobilový průmy-
sl a doprava obecně. Nemálo aplikací je 
ovšem i v oblastech spotřební elektroniky, 
medicínské techniky nebo v oboru, jenž je 
našim čtenářům nejbližší, tedy v řídicí a au-
tomatizační technice. Na veletrhu i dopro-
vodné konferenci se účastníci mohou sezná-
mit s hardwarem, softwarem, vývojovými 
nástroji i službami pro vestavné systémy. 

Zvláště diskutovanými tématy jsou v sou-
časné době operační systémy reálného času, 
linux pro vestavné systémy, zabezpečení ve-
stavných systémů a simulační nástroje. Jim 
se bude věnovat jak veletrh, tak doprovodná 
konference Embedded World, na níž budou 
přednášet mnozí odborníci z oboru vestav-
ných systémů.

Již potřetí bude součástí veletrhu také 
původně samostatná konference Electronic 
Displays 2009. Obě témata na sebe logicky 
navazují, a proto konference věnovaná dis-
plejům na veletrh Embedded World bezpo-
chyby patří. Svědčí i tom i narůstající zájem 
přednášejících i posluchačů.

Na adrese www.embedded-world.de se 
mohou zájemci o návštěvu veletrhu a obou 
konferencí předem zaregistrovat. Jsou zde 
k dispozici i všechny další informace potřeb-
né k naplánování efektivní účasti na veletr-
hu: seznam vystavovatelů, plánky hal i pro-
gram konferencí. (Bk)


