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Veľtrh electronica 
zanechal v predstaviteľoch priemyslu  
presvedčivý dojem

Jubilejný 25. ročník medzinárodného veľtrhu elektronických prvkov, 
systémov a aplikácií sa konal v polovici novembra na výstavisku 
v Mníchove. Viac ako 72 000 návštevníkov zo 78 krajín si bolo 
pozrieť stánky 2 669 vystavovateľov zo 49 krajín. Tí počas štyroch 
dní trvania veľtrhu prezentovali budúcnosť elektroniky a predviedli 
riešenia orientované na aplikácie ťažiskovo zamerané na inteligent-
né a energeticky účinné riešenia pre oblasť uskladnenia energie, 
LED technológií a inteligentných rozvodných sietí. Posledná spomí-
naná oblasť bola aj hlavnou témou okrúhleho stola, v rámci ktorého 
diskutovali zástupcovia významných výrobcov elektronických kom-
ponentov, napr. STMicroelectronic, NXP Semiconductors, Freescale 
Semiconductors a Infineon Technologies.
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Priemysel sa na základe výsledkov veľtrhu pozerá do roku 2013 
s optimizmom. Potvrdil to aj Christoph Stoppok, výkonný riaditeľ 
Asociácie elektronických prvkov, systémov a PCB v rámci ZVEI: 
„Po malom poklese očakávame medziročný rast trhu s elektronický-
mi prvkami o 4 % na úroveň 480 mld. USD. A predpovede nazna-
čujú ďalší rast v predaji prvkov v globálnom pohľade.“
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Takmer všetci návštevníci (95 %) hodnotili veľtrh ako dobrý 
až  výborný. Viac ako 200 návštevníkov z Dánska, Fínska, Thajska 
či USA navštívilo aj prvý ročník konferencie o zabudovaných plat-
formách (embedded platforms), kde získali informácie o prístupoch 
a riešeniach ohľadom ich vývoja. Jedným z príkladov bolo využitie 
technológií na báze WLAN pre motory v automobiloch, ktoré budú 
môcť vzájomne komunikovať, a to aj pri vysokých rýchlostiach.

Ďalší ročník veľtrhu electronica sa uskutoční v Mníchove 
11. – 14. 11. 2014.

www.electronica.de

Robtep 2012
– prepojenie výskumu, vývoja a praxe

V krásnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese 
sa v dňoch 14. – 16. novembra uskutočnil ďalší ročník 
medzinárodnej konferencie Robtep 2012.

Na konferencii, ktorá sa konala v hoteli Panorama, sa celkovo 
 zúčastnilo 52 zástupcov z radov akademickej obce a výskumu, ako 
aj z priemyslu. Medzi účastníkmi boli tento rok aj dvaja predstavite-
lia z Európskej komisie: Dr. Cecile Huet, ktorá predstavila najbližšie 
výzvy v rámci 7. rámcového programu a postup pri podávaní pro-
jektov, a Elmo Shreder – euRobotics, ktorý hovoril o európskych 
robotických platformách a možnostiach členstva v nich.

Obr. 1 Robot ABB čapoval pre účastníkov pivo

Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia výskumných organizá-
cií, ako je Slovenská akadémia vied a poľský výskumný ústav PIAP. 
Z oblasti priemyslu to boli zástupcovia z firiem Bosch Software 
Innovations GmbH, ABB, s. r. o., Yaskawa Czech, s. r. o., Manex, 
spol. s r. o., Spinea, s. r. o., Matador Industries, a. s., Dubnica 
nad Váhom, Matador Automotive Vráble, a. s., a ZŤS VVÚ.

V úvode konferencie predstavil prof. Mikuláš Hajduk z Katedry 
 výrobnej techniky a robotiky SjF TU Košice trendy vo vývoji 
 priemyselnej robotiky. Ďalšie  prednášky sa zamerali na  prezentáciu 
výsledkov jednotlivých univerzit-
ných a výskumných pracovísk či 
dodávateľov robotických technológií 
a  riešení pre priemysel.

Účastníci konferencie najčastejšie 
diskutovali o témach spolupráce 
v rámci riešenia projektov výskumu 
a vývoja na národnej aj medzinárod-
nej úrovni, o možnostiach podáva-
nia spoločných projektov pre nové 
 projektové obdobie 2014 – 2020, 
ktoré boli diskutované aj s Cecile 
Huet z Európskej komisie.

Na konferencii sa prezentovali 
aj  niektorí významní výrobcovia 
 robotov, medzi nimi aj spoločnosť 
ABB, ktorá predstavila robot na 
aplikáciu čapovania piva, a firma 
Yaskawa Motoman. Tá predstavila dvojramenný robot Motoman, 
ktorý ako prvý robot takého typu na Slovensku zakúpila Katedra 
výrobnej techniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej 
 univerzity v Košiciach.

Konferencia sa koná v pravidelných dvojročných cykloch a ďalší 
jej ročník je plánovaný na rok 2014. Medzi nosné témy budúcej 
konferencie bude patriť riešenie spolupráce niekoľkých robotov pri 
priemyselných aplikáciách a na záchranárske účely.

www.sjf.tuke.sk/kvtar/robtep

Obr. 2 Dvojramenný robot  
Yaskawa Motoman


