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veletrhy a konference

Veletrh Vision 2009: důraz na prezentaci 
inženýrských služeb

Veletrh Vision, který se bude konat na no-
vém výstavišti ve Stuttgartu od 3. do 5. lis-
topadu 2009, si udržuje postavení jednoho 
z nejvýznamnějších veletrhů v oboru. Umís-
tění veletrhu do středu Německa, do kraje se 
silným automobilovým průmyslem a strojí-
renskou výrobou, je pro vystavovatele vý-
znamnou výhodou.

Hospodářské analýzy opatrně hovoří o tom, 
že hospodářský pokles se zastavil a oživení 
je na dohled. Jaký ale bude průmysl, zvláš-
tě v nejpostiženějších oborech, k nimž patří 
automobilová výroba a strojírenství, až bude 
krize překonána?

Více než dříve bude kladen důraz na efek-
tivitu, produktivitu a kvalitu výroby. Má-li 
být zachována výroba v evropských zemích 
s vysokou cenou pracovní síly, je nevyhnu-
telné široké uplatnění moderní automatizace. 
K ní patří i systémy strojového vidění. Proto 
je strojové vidění v současné době velmi per-
spektivní obor, o nějž stojí za to se zajímat.

Veletrh Vision je především místem se-
tkání odborníků z celého světa, vystavova-
telů i návštěvníků, uživatelů, konstruktérů, 
ale také vývojových pracovníků a odborníků 
z technických vysokých škol. Loni se veletr-
hu zúčastnilo přibližně 290 vystavovatelů a 
letos se předpokládá, že účast bude podobná. 

Charakteristickým rysem veletrhu je jeho 
mezinárodní charakter, který se neomezuje 
jen na evropské země: 45 % vystavovatelů a 
28 % návštěvníků (z celkového počtu 6 200) 
přijelo v roce 2008 ze zahraničí. Mezi vysta-
vovateli budou i letos také firmy a sdružení 
z USA, Japonska nebo Číny. 

Stejně jako v roce 2008, i v letošním roce 
veletrh obsadí haly 4 a 6 stuttgartského vý-
staviště. 

Dva hlavní pilíře nomenklatury veletrhu 
jsou komponenty pro strojové vidění a sys-
témy pro strojové vidění. Mnozí vystavova-
telé zde svoji techniku představují na ukáz-
kových příkladech a vzorových řešeních, 
tedy formou, která je pro odborné návštěv-
níky velmi poutavá.

Zajímavé je, jak se proměňuje cílová sku-
pina, pro niž jsou systémy strojového vidění 
určeny. Ačkoliv klíčovou oblastí jejich uplat-
nění zůstává strojírenská výroba v čele s vý-
robou dopravních prostředků, stále více sys-

témů strojového vidění pracuje v potravinář-
ství, farmacii, textilním průmyslu, tiskařství, 
dopravě, logistice, bezpečnostní technice, ale 
také např. v moderním zemědělství. 

Také letos se budou konat oblíbené Vi-
sion Days, třídenní série přednášek pod ve-
dením skupiny strojového vidění při sdruže-
ní VDMA. Vystřídá se zde více než čtyřicet 
řečníků z řad výrobců a uživatelů systémů 
strojového vidění i vysokoškolských odbor-
níků. Přednášky jsou uzavřeny někdy velmi 
živými diskusemi. Některé z přednášek jsou 
i v angličtině. 

Tradičně významná je účast zástupců aso-
ciací a sdružení pro strojové vidění z celého 
světa: kromě již zmíněné skupiny pro strojo-
vé vidění VDMA zde mohou návštěvníci po-
tkat zástupce evropské asociace EMVA, seve-
romarické AIA, japonské JIIA, britské UKI-
VA nebo indické IAI. 

Již podruhé bude v tomto roce veletrh do-
plněn i výukovou částí, skládající se ze semi-
nářů, v nichž se frekventanti dozvědí o zákla-
dech strojového vidění a moderních trendech 
v této oblasti techniky.

Co bude na letošním ve-
letrhu nového, to je důraz 
na použití systémů strojo-
vého vidění. Již loni byl 
součástí veletrhu Auto-
motive Application Park 
(linka na výrobu modelů 
automobilů, kde se mo-
hou návštěvníci sezná-
mit s typickými příklady 
použití systémů strojo-
vého vidění a jako suve-
nýr si odnést personali-
zované autíčko) a letos 
dostanou ještě širší pro-
stor především zástupci 
systémových integrátorů. 
V hale 4 jim bude vyhra-
zen prostor nazvaný Inte-
gration Area, kde mohou 
za výhodných podmí-

nek prezentovat své úspěšně vyřešené úlo-
hy a realizované projekty. Inženýrská práce 
je v oblasti strojového vidění velmi důleži-
tá, protože správně vyřešit problém zde ne-
znamená jen vybrat vhodnou techniku, ale 
uplatnit také množství znalostí a zkušeností 
nejen z oblasti strojového vidění. Typickým 
příkladem je systém strojového vidění s ka-
merou umístěnou na chapadle průmyslového 
robotu (obr. 1): k úspěšné aplikaci nestačí být 
odborníkem na strojové vidění, ale také znát 
vlastnosti robotu, přesnost jeho pohybu, vliv 
zátěže chapadla, vliv teploty atd.

Pořadatelé rádi na veletrhu uvítají také od-
borníky z České republiky. Společně s Český-
mi aeroliniemi pro ně připravili nabídku zpá-
tečních letenek za zvýhodněné ceny (podrob-
nosti na webových stránkách veletrhu www.
messe-stuttgart.de/vision, záložka Anreise).

(Bk)

Obr. 1. Systém pro měření tvaru, umístěný na chapadle robotu 
a určený pro kontrolu kvality montáže automobilových skel, byl 
pro systémového integrátora poměrně tvrdým oříškem (foto: Isra 
Vision) 
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y   Společnost Texas 
Instruments otevřela pobočku 
pro střední a východní Evropu

Počátkem září otevřela společnost Texas 
Instruments (TI) v Praze svoji pobočku pro 
střední a východní Evropu. Prezident TI pro 

Evropu, Střední východ a Afriku Jean-Fran-
cois Fau při této příležitosti představil strate-
gii společnosti, která je postavena na rychlé 
a dostupné podpoře zákaznických požadav-
ků v jednotlivých regionech. TI se snaží pod-
porovat zákazníky přímo v jejich zemi a také 
v jejich rodném jazyce. Evropské telefonické 
centrum podpory zákazníků, které sídlí v Pra-

ze, proto poskytuje zákazníkům informace 
v šestnácti různých jazycích. 

Při slavnostním otevření kanceláře Texas 
Instruments v budově City Tower na praž-
ském Pankráci měli zákazníci TI možnost 
setkat se osobně nejen s manažery, ale také 
s pracovníky, s nimiž mohou komunikovat 
každý den.                                (ed)


