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veletrhy a konference

Mezinárodní veletrh a konference LO-
PEC, které se budou konat od 24. do 26. břez-
na v Mnichově (konference začíná 24. 3. , ve-
letrh až 25. 3., viz https://www.lopec.com/
en/), se budou věnovat modernímu oboru tiš-
těné elektroniky.

Jednou z novinek, které 
mohou výrazně ovlivnit po-
dobu rozhraní mezi elektro-
nickými zařízeními a obslu-
hou, jsou ohebné tištěné dis-
pleje. Jsou velkou inspirací 
k inovacím pro konstrukté-
ry chytrých telefonů, tabletů, 
notebooků, televizorů, domá-
cích spotřebičů a dopravních 
prostředků. Displeje jsou vy-
tištěné na plastové fólii a lze 
je srolovat nebo ohnout do 
požadovaného tvaru.

V minulém roce byl před-
staven první ohebný chytrý 
telefon, který je možné roz-
ložit do formátu tabletu. „Po 
displejích, které lze ohnout, 
se nyní na trhu objevují displeje, které lze sro-
lovat nebo složit,“ vysvětluje Klaus Hecker, 
ředitel asociace OE-A (Organic and Printed 
Electronics Association), jež je spolupořada-
telem veletrhu Lopec. „V případě flexibilních 
displejů už není na pořadu dne jen vývoj, ale 
uvádění nové techniky na trh. Pořadatelé ve-
letrhu a konference Lopec proto pozvali fir-
my i výzkumníky z celého světa, aby se na-
vzájem seznámili s vývojem a vyměnili si 
zkušenosti z tohoto oboru. Tématu bude vě-
nována také plenární přednáška Ohebné tiš-
těné displeje: příležitosti a sporné body, kte-
rou bude mít Xiolin Yan, technický ředitel 
a viceprezident polostátní čínské společnosti 
TCL Corporation (25. března v 9:40). Spo-
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lečnost TCL představila prototyp televizoru 
s displejem, který lze svinout do roličky. Dis-
plej je natištěn na plastové fólii inkoustovou 
tiskárnou a je založen na kombinaci organic-
kých LED (OLED) a kvantových teček (QD, 

Quantum Dots). Vrstva QD-OLED je umístě-
na mezi dvěma elektrodami a body pod prou-
dem se samy rozsvítí. Není tedy třeba pod-
světlení. Proto je displej tak tenký, ohebný 
a energeticky úsporný.

Sekce Ohebné a velkoplošné displeje má 
vyhrazený čas 25. března od 11:30 do 12:50. 
Vystoupí zde např. Stefano Gottardi z fir-
my Simbeyond z Nizozemska a bude hovo-
řit o vysoce svítivých materiálech OLED. 
Prof. Kei Hyodo z japonské společnosti Yua-
sa System bude mít přednášku na téma vlivu 
mechanického stresu, který vzniká při rolo-
vání a ohýbání displejů, a Mike Renn z fir-
my Optomec v USA představí displeje, kte-
ré mohou hardware zcela obalit. Bernd Zi-

mmermann z německé firmy Plastic Logic 
představí elektroforetické displeje (EPD), 
které jsou alternativou k OLED a lze je také 
tisknout na film.

U dotykových displejů je důležitá haptic-
ká zpětná vazba – zejména u těch, které se 
používají např. k ovládání strojů a zařízení 
nebo v dopravních prostředcích. Zde se do-
sud často používají tlačítka a otočné ovladače, 
protože např. při ovládání klimatizace v au-
tomobilu nebo ladění stanic autorádia musí 
řidič stále sledovat provoz před sebou a ne-
měl by se dívat na displej, zda jej stiskl ve 
správném místě. Virtuální tlačítka a ovladače 
musí zprostředkovat haptickou zpětnou vazbu 
jako potvrzení, že řidič sáhl na správné mís-
to a provedl požadovanou akci. Jde o pohyb 
s malým zdvihem nebo zavibrování, k němuž 
dojde po dotyku na správné místo a jež uži-
vatel cítí na špičce prstu.

U flexibilních displejů je v podstatě jedi-
nou možností využití piezoelektrických ma-
teriálů. Jejich reakce je velmi rychlá a lze je 
také tisknout na fólii. O tištěných piezoelek-
trických filmech bude hovořit Nicolas Go-
dard z Lucemburského ústavu vědy a techni-
ky v sekci Rozhraní HMI (26. břehna, 16:20).

Haptická zpětná vazba je důležitá nejen 
u ovládacích konzolí automobilů, ale také 
v průmyslu, kde je operátor často zahlcen 
vizuálními vjemy: musí současně pozorně 
sledovat probíhající proces i displej řídicí-
ho systému. Může-li tedy část vjemů získat 
prostřednictvím hmatu, může mu to ovládá-
ní stroje velmi usnadnit a omezit možnost 
chybného ovládání. Stejně tak je to důležité 
např. u lékařské techniky. Velké příležitos-
ti však displeje s haptickou zpětnou vazbou 
s různými výjimečnými efekty mají též v zá-
bavním průmyslu.

(Bk)

Obr. 1. Ohebný displej na střední konzoli automobilu musí 
být vybaven haptickou zpětnou vazbou, aby řidič při ovládání 
nemusel přestat sledovat provoz před sebou (Copyright: LEON-
HARD KURZ Stiftung & Co. KG/PolyIC) 
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y   Očekávaný vývoj ve výrobě 
obráběcích strojů v Německu

Objednávky německého obráběcího prů-
myslu v roce 2019 jsou zklamáním. V roce 
2020 se očekává dvouciferný pokles výroby.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 klesly objed-
návky v německém odvětví obráběcích stro-
jů ve srovnání se stejným obdobím předcho-
zího roku o 20 %. Domácí objednávky klesly 
o 18 %. V roce 2019 se celkový příjem objed-
návek snížil o 22 %. Domácí trh se propadl 
o 21 % a zahraniční o 22 %.

„Poptávka po obráběcích strojích byla 
loni zklamáním,“ komentoval tyto výsled-
ky Wilfried Schäfer, generální ředitel VDW 
(Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabri-
ken). Více než pětinový pokles vede k vytí-
žení kapacit výrobců pouze na 82 %. Roční 
účetní závěrka v prosinci, která vykazuje ná-
růst o 2 %, to nemůže změnit. „Byly to hlav-
ně země mimo eurozónu, které tvořily pokles 
o 23 %,“ říká Schäfer.

Celkově je Schäfer znepokojen, proto-
že téměř na všech trzích objednávky dále 
klesají. Zdá se, že problém není jen v cy-
klickém poklesu poptávky, ale i v politic-

ky řízených, strategicky motivovaných 
obchodních konfliktech, jakož i ve změ-
ně prioritních cílů průmyslu v důsledku 
změn klimatu.

„V roce 2020 VDW očekává pokles vý-
roby o 18 %,“ uvádí Schäfer. Příjem ob-
jednávek dále klesá a změna snad přijde 
až později v tomto roce, ale pravděpodob-
ně to nebude dostatečné ke zvrácení tren-
du. To znamená, že se výroba obráběcích 
strojů v Německu bude zotavovat jen vel-
mi pomalu.
[Tisková zpráva VDW, 13. února 2020.] 
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