veletrhy a konference
z témat, která v ní uvedl, bylo dále rozpracováno v seminářích pořádaných jednotlivými pracovními skupinami nebo firmou ABB v paralelních sekcích. Šlo např.
o téma FDI (Field Device Integration), jež
sjednocuje do velké míry konkurenční standardy FDT a EDDL. Tématu se věnoval jak
dr. Terwiesch, tak podrobněji v semináři
s názvem FDI: byly splněny požadavky NAMUR? Achim Laubenstein (ABB) a Michael
Pelz (Clarion). Vysvětlit v jednom odstavci
podstatu FDI není možné, proto slibuji, že
se k tématu vrátíme. Ostatně jde o naprostou novinku: teprve tento měsíc budou zveřejněny první návrhy specifikací FDI k diskusi a začne proces standardizace, v průběhu příštího roku mají být po připomínkách
zveřejněny definitivní specifikace FDI a připravena koncepce testů shody. Seminář byl
tedy míněn i jako výzva ke spolupráci. NAMUR oceňuje aktivní roli ABB v procesu
přípravy standardu FDI.

NAMUR říká ne zneužívání normalizace
k obchodním účelům

konstruktérům a inženýrům, a ne vlivným
korporacím.

Abych se ale vrátil na úplný začátek:
generální shromáždění zahájil dr. Norbert
Kuschnerus, předseda NAMUR. Shrnul aktivity sdružení za uplynulý rok. Vyzdvihl
aktivity NAMUR v Číně a spolupráci s významnými evropskými asociacemi, jako jsou
britská EEMUA, francouzská EXERA nebo
nizozemská WIB.
Ne všude ale NAMUR zaznamenalo úspěchy. Dr. Kuschnerus vyjádřil velkou nespokojenost NAMUR se současným stavem mezinárodní normalizace. Ta je podle NAMUR
často zneužívána jako nástroj vlivných společností, aby si upevnily a ochránily pozici na trhu. NAMUR plně využije svého vlivu a bude usilovat o to, aby byl normalizaci
vrácen její původní význam, tj. aby umožnila technickou konvergenci rozdílných produktů a systémů a aby sloužila technikům,

Změna ve vedení NAMUR
Doktor Kuschnerus ve své úvodní řeči také
oznámil, že po devíti letech odstupuje z funkce předsedy NAMUR. Ve funkci ho vystřídal
dr. Wilhelm Otten (Evonik Industries). A tak
se obloukem přes celkem 31 zajímavých přednášek a seminářů dostávám k pátečnímu dopoledni, kdy měl dr. Otten jako nový předseda
závěrečnou řeč, v níž naznačil, kterým směrem
chce NAMUR vést: prostřednictvím pracovních skupin dál pečovat o výměnu zkušeností
a znalostí provozních pracovníků a operátorů
v procesním průmyslu, integrovat požadavky
a zkušenosti těchto pracovníků do technického vývoje, překonávat hranice mezi procesními a automatizačními inženýry a pokračovat
v rozvíjení mezinárodní spolupráce.
Petr Bartošík, (foto: NAMUR)

Productronica 2011 – výrazný nárůst počtu
návštěvníků i z České republiky
Productronica, mezinárodní veletrh pro výrobu elektroniky, se konala v Mnichově 15. až
18. listopadu 2011. Celkem 38 500 návštěvníků z osmdesáti zemí představuje ve srovnání
s minulým veletrhem před dvěma roky nárůst o 34 %; podíl návštěvníků ze zahraničí
vzrostl z 39 na 48 %.
Veletrh prokázal svou vedoucí úlohu v oboru. „Naše spolupráce s komerčními a průmyslovými partnery přinesla plody: zvýrazněná témata, speciální přehlídka Výroba baterií a výkonové elektroniky a PCB Community Area
pro výrobce desek plošných spojů upoutaly
nové skupiny vystavovatelů i návštěvníků,“
konstatoval Norbert Bargmann, zástupce generálního ředitele pořádající společnosti Messe München.
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo z Itálie, dále následují Rakousko, Česká
republika a Švýcarsko. Výrazně vzrostl počet návštěvníků z Izraele, Polska, Maďarska
a Ruska. Podle průzkumu uskutečněného společností TNS Infratest bylo s veletrhem spokojeno 96 % návštěvníků (stupně excellent
a good) a tři čtvrtiny již nyní slibují, že v roce
2013 na další ročník veletrhu přijedou znovu.
Thomas Metz, provozní ředitel společnosti
Yamaha Motor IM Europe, o účasti na veletrhu řekl: „Naše společnost se rozhodla poprvé se zúčastnit veletrhu v Evropě. Byli jsme
pozitivně překvapeni počtem odborných návštěvníků ze zahraničí. Podle nás je tento ve-
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Součástí doprovodného programu byl
také kulatý stůl ředitelů, kde se diskutovalo o současném
stavu v oboru výroby elektroniky v Německu a o výhledech
do budoucna.
Společnost TNS
Infratest prováděla
dotazníkový výzkum
i mezi vystavovateli.
Ti nejlépe hodnotili rostoucí počet návštěvníků ze zahraničí a odbornou úroObr. 1. Součástí veletrhu byla i specializovaná přehlídka věnovaná
veň návštěvníků.
výrobě akumulátorových baterií
Nakonec ještě
letrh nejvýznamnější v našem oboru v Evropár čísel k počtu vystavovatelů: letos jich
pě a pro nás byl tou nejlepší příležitostí předbylo 1 234 z 39 zemí a čistá výstavní plocha
stavit značku Yamaha Motor v Evropě. Zcela
byla 41 016 m2. Nárůst ve srovnání s krizovým rokem 2009 se projevil ve všech kateurčitě se zúčastníme i v roce 2013.“
goriích, nejvíce ale ve výstavní ploše obsaProductronica Forum a Innovation Fozené zahraničními vystavovateli. Podílely
rum byla dvě přednášková a diskusní fóra,
se na tom i společné stánky některých zemí,
která se konala v průběhu celého veletrhu.
např. Rakouska, Francie, Maďarska, JaponSpolečně se sdružením VDMA vybrali orgaska a Rumunska.
nizátoři jako zdůrazněná témata organickou
Productronica je bienální projekt: další
a tištěnou elektroniku a výrobu zařízení pro
ročník veletrhu se bude konat v Mnichově
akumulaci elektrické energie. Další fórum,
12. až 15. listopadu 2013.
tentokrát pořádané ve spolupráci s ZVEI,
(Bk)
bylo určeno výrobcům desek plošných spojů.
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