
88 AUTOMA  8-9/2014

případové studie a projekty

Kromě. integrovaných. funkcí. Matlab/Si-
mulink. byla. důležitým. faktorem. pro. volbu.
dodavatele.řídicího.systému.i.schopnost.ná-
stroje.Automation.Studio.pracovat.s.progra-
movacími. jazyky. vyšší. úrovně.. Flexibilita.
vytváření. vlastních. knihoven. umožnila. fir-
mě. ZPMC. dodat. zákazníkovi. standardizo-
vané.softwarové.moduly,.které.lze.efektivně.
opakovaně.využívat.

Další spolupráce

Spolupráce. společností. HIT. a. B&R. je.
zatím.na.začátku..Společnost.HIT.chce.i.na-
dále.řídicí.systémy.vybavení.terminálů.a.in-
formační.systémy.pro.správu.jejich.provo-
zu. vyvíjet. na. bázi. komponent. B&R.. Plá-
nuje.začlenit.do.komunikační.sítě.založené.
na.protokolu.Powerlink.další.zařízení.včet-

ně.autonomních.přepravních.vozidel,.která.
dopravují.kontejnery.od.přístavních.jeřábů.
na.jejich.místo.ve.skladu,.kolejových.por-
tálových.jeřábů.ve.skladech.a.dalších.dopl-
ňujících.zařízení..Vytvoří.tak.ještě.více.in-
tegrovaný.systém.pro.centrální.správu.pro-
vozu.terminálů..

(B&R)

Pro. letošní. veletrh. electronica. je. dob-
rým.znamením,.že.podle.výpočtů.Centrál-
ního.svazu.elektrotechnického.a.elektronic-

kého.průmyslu.(ZVEI).vzrostl.celosvětový.
trh. s. elektrotechnickými. a. elektronickými.
výrobky. v. loňském. roce. o. 4. %. na. zhruba.
3,6.bilionu.eur..Tento.růst.je.přičítán.zejmé-
na.asijským.a.americkým.trhům..Z.této.okol-
nosti. těží. i. německý. elektronický. průmy-
sl:.ve.srovnání.s.předchozím.rokem.vzrostl.
počet.zakázek.v.prvním.čtvrtletí.roku.2014.

Veletrh electronica v Mnichově oslaví padesátiny

o. 2,2. %.. Jak. se. vyvíjí. světový. trh. s. elek-
tronickými. součástkami. v. období. 2012. až.
2014,.ukazuje.obr. 1.

V. letošním. roce. bude. své. vý-
robky. a. služby. prezentovat. při-
bližně.2.700.vystavovatelů.na.plo-
še.142.500.m2..V.roce.2012.na.ve-
letrh. přišlo. 73. 051. návštěvníků. ze.
79.zemí..Téměř.polovina.z.nich.při-
jela.ze.zahraničí.a.63.%.z.2.669.vy-
stavovatelů. pocházelo. z. jiné. země.
než.Německo..

Nomenklatura.letošního.veletrhu.
electronica.byla.rozšířena.o.hybrid-
ní.komponenty,.které.byly.od.roku.
2008.až.dosud.vystavovány.v.Mni-
chově.na.samostatném.odborném.ve-
letrhu.hybridica.

Doprovodný program

O.nové.technice,.výrobcích.a.služ-
bách. se. navštěvníci. dozvědí. nejen.
ve. stáncích. vystavovatelů,. ale. také.
na.konferencích.a.akcích.rámcového.
programu..Vrcholem. tohoto.progra-
mu.je.diskusní.fórum.s.názvem.CEO.
Roundtable. na. téma. Internet  věcí: 
možnosti, výzvy a otázka bezpečnosti. 

Konference. electronica  auto-
motive. se. uskuteční. 10.. listopadu.
v.Mezinárodním.kongresovém.cen-
tru.Mnichov,.ICM..Konference,.pod-
porovaná.sdružením.ZVEI,.je.zamě-
řena.na.trendy.v.automobilové.elek-

tronice.. Se. svými. příspěvky. zde. vystoupí.
mimo.jiné.zástupci.těchto.společností:.Audi,.
BMW,. Daimler,. Freescale,. Infineon,. Intel,.
OSRAM,.Renesas.a.Visteon..Příspěvky.jsou.
tento.rok.zaměřeny.na.osvětlení,.využití.sítí.
senzorů.a.konektivitu.

Konference.Embedded platforms.je.již.po-
druhé.věnována.technice,.systémům.a.služ-

bám v.oblasti.vestavných.systémů..Bude.se.
konat.12..a.13..listopadu.v.tiskovém.centru.
Ost.mnichovského.výstaviště.

Kongres.Wireless.společně.pořádají.odbor-
ný.časopis.Elektronik,.ZVEI.a.veletrh.electro-
nica..Ve.dnech.12..a.13..listopadu.budou.od-
borníci. z. branže. diskutovat. v. ICM. o. tech-
nických. aspektech. současných. i. budoucích.
bezdrátových. zařízení,. zejména. s. ohledem.
na.jejich.spolehlivost.

Již od roku 1964 je pod názvem electronica pořádán každý druhý rok v Mnichově veletrh 
elektronických komponent, systémů a jejich užití a také služeb v oboru. Letos se usku-
teční od 11. do 14. listopadu a v centru pozornosti bude elektronika v automobilovém 
průmyslu, vestavné systémy, elektronika ve zdravotnictví a osvětlení a také témata, která 
tyto oblasti zastřešují, a to bezpečnost a energetická účinnost. Uvedené oblasti budou 
rovněž námětem panelových diskusí a přednášek doprovodného programu veletrhu.

Obr. 1. Elektronika v automobilech je jedním z hlavních 
témat veletrhu electronica 2014 v Mnichově

Obr. 2. Vývoj světového trhu elektronických 
součástek v období 2012 až 2014 (zdroj: ZVEI) 
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Automobil budoucnosti 

Mobilitu.budoucnosti.ovlivňuje.především.
vývoj.v.oblasti.automobilové.elektroniky..Ke.
klíčovým.slovům.zde.patří.energetická.účin-
nost,. elektromobilita,. konektivita. automo-
bilů.a.autonomní.řízení..Tato.a.další.témata.
představí.v.tomto.roce.na.veletrhu.electronica.
přibližně.1.500.vystavovatelů..Navíc.budou.
přední.odborníci.v.oboru.diskutovat.na.auto-
mobilovém.fóru.a.konferenci.o.současných.
problémech.a.vývoji.tohoto.oboru.
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