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Osmnáctý mezinárodní veletrh elektro-
techniky a elektroniky Amper 2010 se konal 
v Pražském veletržním areálu (PVA) v Pra-
ze-Letňanech ve dnech 13. až 16. dubna 
2010. Souběžně se tamtéž poprvé uskuteč-
nily také dvě doplňkové veletržní akce, a to 
první ročník veletrhu komunikačních tech-
nologií Commtec 2010 a rovněž první roč-
ník veletrhu optických technologií a apli-
kací Optonika 2010. Celkem letos v rámci 
všech tří veletrhů představilo své výrobky 
a služby úhrnem 705 vystavovatelů (z toho 
134 ze zahraničí) z celkem 21 zemí na čis-
té výstavní ploše 15 896 m2 (při 31 407 m2 
hrubé výstavní plochy). Návštěvníků přišlo 
celkem 46 200.

V rámci rozsáhlého doprovodného pro-
gramu veletrhu Amper 2010 zorganizovala 
pořádající veletržní správa Terinvest, spol. 
s r. o., spolu s ČVUT v Praze tradiční soutěž 
exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky 
soutěže byly veřejně oznámeny na slavnost-
ním večeru uspořádaném v reprezentačních 
prostorách ČVUT v Praze v Betlémské kap-
li v podvečer druhého dne veletrhu, 14. dub-
na 2010.

Výsledky soutěže

V rámci soutěže o Zlatý Amper 2010 
bylo hodnoceno celkem 27 exponátů přihlá-
šených 24 firmami jednotlivě do oborů zaří-
zení pro výrobu a rozvod elektrické energie; 
elektroinstalační technika; vodiče a kabely; 
osvětlovací technika; elektrotepelná tech-
nika; pohony a výkonová elektronika; elek-
tronické prvky a moduly; měřicí a zkušební 
technika; automatizační, řídicí a regulační 
technika; zabezpečovací technika a systé-
mová technika budov; stroje, zařízení, ná-
řadí a pomůcky pro elektrotechniku a elek-
troniku a služby.

Přihlášené exponáty hodnotila devíti-
členná odborná komise pod vedením prof. 
Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektro-

Soutěž o Zlatý Amper 2010

technické ČVUT v Praze. Základními kri-
térii při hodnocení byly technická a tech-
nologická úroveň odrážející současný stav 
a trendy v oboru, originalita řešení a tvůrčí 
přínos výrobce, provozní bezpečnost a tech-
nická kvalita spolu s obchodní využitelnos-
tí exponátů. Komise vybrala pět laureátů 
ocenění Zlatý Amper 2010 a udělila čtyři 
čestná uznání.

Ocenění Zlatý Amper 2010 získaly ex-
ponáty (v abecedním pořadí podle vystavo-
vatelů):
– Relion® – skupina výrobků pro chránění 

a ovládání energetických zařízení, obor: 
zařízení pro výrobu a rozvod elektrické 
energie, vystavovatel ABB s. r. o.,

– Měnič Compact CVK 27 kV pro filtračně- 
-kompenzační zařízení bez transformátoru, 
obor: pohony a výkonová elektronika (že-
leznični trakce), vystavovatel ČKD Elek-
trotechnika, a. s.,

– Systémové řešení řídicích a signalizačních 
okruhů SmartWire-Darwin, obor: automa-
tizační, řídicí a regulační technika, vysta-
vovatel: Eaton Elektrotechnika s. r. o.,

– Otevřená bezdrátová komunikační platfor-
ma IQRF, obor: elektronické prvky a mo-
duly, vystavovatel Microrisc s. r. o.,

– Indukční lineární senzory, obor: automa-
tizační, řídicí a regulační technika, vysta-
vovatel Turck, s. r. o.
Čestným uznáním veletrhu Amper 2010 

ocenila hodnotitelská komise exponáty:
– Výrobková řada přepěťových ochran 

POm I KIWA, obor: elektroinstalační tech-
nika, vystavovatel Kiwa, spol. s r. o., 

– Bytový rozváděč VOLTA pro silnoproudé 
i slaboproudé rozvody, obor: elektroinsta-
lační technika, vystavovatel Hager Elek tro 
s. r. o.,

– UJ20 – zařízení pro UV vytvrzování, obor: 
stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elek-
troniku a elektrotechniku, vystavovatel 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.,

– RapMan 3.1, obor: stroje, zařízení, nářadí 
a pomůcky pro elektroniku a elektrotech-
niku, vystavovatel Roset s. r. o.
V dalším textu jsou stručně představeny 

oceněné exponáty blízké zaměření časopi-
su Automa.

SmartWire-Darwin – systémové řešení 
řídicích a signalizačních okruhů  
(Zlatý Amper) 

Komunikační systém SmartWire-Darwin 
přináší do oboru řídicí techniky nový, origi-
nální způsob propojování a následného ovlá-
dání elektrických přístrojů, snímačů i akčních 
členů. Jde o koncepčně nový způsob realizace 
požadované funkce soustavy přístrojů v roz-
váděči i mimo něj přístroji zapojenými do sítě 
s interní komunikační sběrnicí (obr. 1). Vý-
sledkem je podstatně jednodušší propojování 
přístrojů a minimalizace rizika vzniku chyby 
při jejich zapojování.

Systém nevyžaduje v sestavě PLC moduly 
I/O, nezbytné při klasickém způsobu řešení, 
a odpadá také zdlouhavé zapojování ovláda-
cích vodičů. Jeho přednostmi jsou podstatně 
menší požadavky na prostor v rozváděči, zdo-

konalená možnost diagnostiky, jednoduchá 
vzájemná zaměnitelnost komponent a rozši-
řitelnost sestavy.

Síť SmartWire-Darwin a nadřazená řídi-
cí jednotka (PLC) si předávají data přes brá-
ny s rozhraními pro standardní průmyslové 
sběrnice, např. Profibus-DP nebo CANopen. 
Takovou bránou začíná každá síť SmartWire- 
-Darwin. Přes jednu bránu lze zapojit do sítě 
až devadesát devět různých modulů. Klasic-
ké spínací přístroje se připojují s použitím 
rozšiřujícího modulu montovaného přímo na 
stykač DILM. Stejně jako spínací přístroje 
mohou být k použití v síti SmartWire-Dar-
win přizpůsobeny také ovládací a signalizač-

Obr. 3. Lineární indukční snímač polohy ty-
pové řady LI (vystavovatel Turck)

Obr. 2. Modul transceiveru platformy IQRF 
(výrobce a vystavovatel Microrisc)

Obr. 1. Použití komunikačního systému Smart-
Wire-Darwin s interní komunikační sběrnicí 
realizovanou zeleným plochým kabelem v roz-
váděči (vystavovatel Eaton Elektrotechnika)
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ní přístroje s funkčními prvky M22 nabíze-
né v provedení pro ovládací funkce (tlačítka, 
spínače, několikapolohové přístroje), pro sig-
nální funkce nebo kombinované pro ovláda-
cí i signální funkce. Signály z přístrojů bez 
vestavěného rozhraní SmartWire-Darwin se 
zpracovávají v modulech I/O namontovaných 
vedle senzorů. Všechna připojení k systému 
SmartWire-Darwin jsou provedena jako zá-
suvná, takže jsou vyloučeny chyby v zapoje-
ní a zkracuje se doba potřebná k uvedení za-
řízení do provozu.

Ke správnému výběru jednotlivých kom-
ponent a příslušenství a pro správný návrh 
sítě SmartWire-Darwin se používá konfigu-
rační software SWD-Assist.

Otevřená bezdrátová komunikační 
platforma IQRF (Zlatý Amper) 

Komunikační platforma IQRF je modu-
lární otevřený systém určený k bezdrátovému 
přenosu dat mezi nejrůznějšími zařízeními při 
řešení rozmanitých měřicích a řídicích úloh 
v rezidenčních i účelových budovách, v ob-
lasti infrastruktury a v průmyslu.

Základem platformy IQRF jsou modu-
ly transceiveru s vlastním operačním systé-
mem pracující s malým výkonem (obr. 2). 
Její součástí jsou dále generické i specializo-
vané brány (gateway) k propojení bezdrátové 
sítě s okolím, vývojové nástroje (integrované 

programové vývojové prostředí poskytované 
zdarma) a samostatné aplikační prvky, které 
lze snadno začlenit do systému. Platforma je 
výsledkem vlastního vývoje firmy Microrisc 
a je v ní využíváno mnoho pokrokových ře-
šení, z nichž několik je chráněno domácími 
i zahraničními patenty.

Zvolené modulární řešení výrazně zjed-
nodušuje vypracovávání návrhu a zpřístup-
ňuje techniku bezdrátového přenosu dat kte-
rémukoliv výrobci elektronických zařízení. 
Velmi přínosné jsou ucelená koncepce vý-
vojových nástrojů a také předem provedená 
certifikace modulů, dále snižující náklady 
výrobců elektroniky a integrátorů systémů 
na realizaci bezdrátového pojítka. S jednot-
livými prvky je dodáván CD-ROM s detailní 
dokumentací. Platforma jako celek má vlast-
ní produktové stránky www.iqrf.org. Proto-
že je platforma využívána po celém světě, je 
k dispozici též specializovaná stránka pod-
pory. Na několika univerzitách (EU, Izrael) 
je platforma využívána při výuce i v rámci 
jiných projektů.

Enormní snížení nákladů na vývoj, zají-
mavá cena (moduly za ceny od 6,90 eur při 
množství tisíc kusů), žádné licenční poplat-
ky, snadná integrace bezdrátového pojítka 
do výrobků třetích stran spolu se širokou ob-
chodní podporou produktu již otevřely plat-
formě IQRF cestu do mnoha nejrůznějších 
oblastí použití.

Indukční lineární senzory (Zlatý Amper) 

Nové snímače s obchodním označením LI 
bez aktivních magnetických prvků rozšiřují 
řadu snímačů polohy pro lineární odměřová-
ní od společnosti Turck (obr. 3). Jsou vhod-
né jako náhrada dražších magnetostrikčních 
lineárních snímačů v úlohách, kde potencio-
metrické snímače neposkytují dobré výsled-
ky. Využívá se v nich patentovaná metoda za-
ložená na principu indukce při použití speci-
álně tvarovaných cívek vytvořených na desce 
plošného spoje. Jsou dodávány s měřicími 
rozsahy od 100 do 1 000 mm při rozlišení 
až 1 µm. Podrobně jsou snímače LI popsá-
ny v článku v časopise Automa č. 5/2010 na 
str. 52 (viz také www.automa.cz).

Amper 2011

Veletržní správa Terinvest i redakce časopi-
su Automa blahopřejí původcům i vystavovate-
lům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Am-
per 2010 a těší se na shledanou na devatenác-
tém veletrhu Amper, který se uskuteční na jaře 
roku 2011. Kde se veletrh Amper bude konat 
v roce 2011, nebylo pro nejasnou situaci okolo 
PVA v Praze-Letňanech v době předávání to-
hoto vydání časopisu Automa do tisku známo.
[Závěrečná zpráva z veletrhu Amper 2009, Terin-
vest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]

(sk)

Vienna-Tec 2010, mezinárodní veletrh, 
který se bude konat od 12. do 15. října 2010 
ve Vídni, není jen největším rakouským prů-
myslovým veletrhem, je i vý-
znamnou výstavní akcí pro celý 
region střední a východní Evro-
py. Na jednom místě se zde ve 
dvouleté periodě setkávají odbor-
né přehlídky Automation Austria, 
Energy-Tec, Industrieelektronik, 
Intertool, Messtechnik a Schweis-
sen/Join-Ex. 

Zvláště v těžkých dobách 
hospodářské krize by země 
střední, východní a jihovýchod-
ní Evropy měly držet při sobě 
a společně hledat řešení globál-
ních problémů. Mezinárodní ve-
letrh Vienna-Tec může být vhod-
nou příležitostí k hledání spo-
lečných cest z ekonomických obtíží. Proto 
pořadatelé usilují, aby firmy ze zemí souse-
dících a historicky spojených s Rakouskem 

Největší průmyslový veletrh v Rakousku, Vienna-Tec 2010, 
zve návštěvníky ze střední a východní Evropy

věnovaly této veletržní akci náležitou po-
zornost. Spolupracují přitom se společností 
Schwarz & Partner, jež zastupuje pořadate-

le, Reed Exhibitions Messe Wien, v zemích 
střední a východní Evropy, stejně jako se 
zahraničními zastoupeními rakouské hospo-

dářské komory. Pro zahraniční vystavovatele 
i návštěvníky je připraveno mnoho akcí, kte-
ré mohou jejich účast na veletrhu významně 
zefektivnit. Stačí jmenovat např. Mezinárod-
ní burzu kooperací, jednodenní akci (12. říj-
na), jejímž cílem je podnítit spolupráci mezi 
průmyslovými, ale i výzkumně-vývojovými 
firmami v regionu. Pro zástupce a reprezen-
tanty z oborových sdružení a průmyslových 
komor z České republiky, Slovenské republi-
ky, Maďarska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska 
je připraven speciální program. Veletrh na-
vštíví oficiální delegace např. z kraje Vyso-
čina v ČR nebo z regionu Györ – Moson – 
Sopron v Maďarsku. Na veletrhu budou také 
společné stánky agentury Czechtrade z ČR, 
ministerstva hospodářství SR, ministerstva 
průmyslu Běloruska atd. 

Bližší informace o veletrhu jsou k dis-
pozici na stránce veletrhu www.vienna-tec.
at, popř. v češtině na stránkách agentury 
Schwarz & Partner: www.sp.cz. 

(Bk)

Obr. 1. Výstaviště Messe Wien


