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rámeček) každoročně pořádá společně s ve-
letržní společností Messe München Interna-
tional v Mnichově. Letos se tento významný 
veletrh organické a tištěné elektroniky konal 
ve dnech 5. až 7. dubna již poosmé. Inovač-
ní a perspektivní produkty z oboru tištěné 
a organické elektroniky vystavovalo na ve-
letrhu LOPEC 2016 celkem 148 vystavova-
telů z osmnácti zemí. Tematicky byl veletrh 
zaměřen zejména na čtyři obory: automobi-
lový průmysl, inteligentní obalovou techni-
ku, zábavní elektroniku (obr. 4) a nositelnou 
elektroniku (obr. 5). Poprvé byli na veletrhu 
zastoupeni výrobci z Indie, Španělska a Jižní 
Koreje. Veletrh spojený s odborným kongre-
sem se obrací na uživatele, inženýry, vědce, 
výrobce i investory a letos ho navštívilo více 
než 2 000 zájemců ze 40 zemí. Více než po-
lovina odborných návštěvníků přijela ze za-
hraničí, zejména z USA, Japonska, Francie 
a Spojeného království. V rámci doprovod-
ného kongresu LOPEC přednesli odborníci 
z 27 zemí celkem 196 odborných přednášek 
a referátů, tematicky rozdělených do tří sek-
cí jednotlivě věnovaných obchodu, technic-
kým aspektům a vědě. S vynikajícími před-

náškami mezinárodně renomovaných vědců, 
jakými jsou prof. Henning Sirringhaus z uni-
verzity v Cambridge nebo prof. Jun Takeya 
z univerzity v Tokiu, kongres splnil i vysoké 
požadavky účastníků z řad vědeckých pra-
covníků a potvrdil svou vynikající odbornou 
úroveň. Podrobnější informace o veletrhu 
LOPEC 2016 a doprovodném kongresu lze 
nalézt na adrese www.lopec.com.

Závěr

Průmyslové odvětví organické a tištěné 
elektroniky hledí do roku 2016 s optimismem. 
Asociace OE-A očekává v roce 2016 vzrůst 
celkového obratu v odvětví o 11 %. Vyplynu-
lo to z jejího posledního dotazníkového prů-
zkumu obchodního klimatu v odvětví. Podrob-
né výsledky průzkumu prezentoval prezident 
asociace OE-A Dr. Stephan Kirchmeyer na 
mezinárodním veletrhu s tím, že nárůst obratu 
o 11 % je pro odvětví vynikající číslo, zejmé-
na když zahrnuje všechny oblasti od výrobců 
materiálů až po konečné uživatele a všechny 
hlavní regiony, tj. Evropu, Asii a Ameriku. Vy-
hlídky na růst tržeb se pozitivně odrážejí také 

v dalších odpovědích respondentů. Podniky 
nadále hodlají investovat do rozšíření a moder-
nizace výroby a dobrá třetina jich má v úmyslu 
investovat více než vloni. Velmi příznivé jsou 
také šance pro vznik nových pracovních pří-
ležitostí v odvětví: nové pracovníky chce le-
tos přijmout 35 % podniků. Mimořádně velký 
je zájem o pracovníky s vyšší kvalifikací pro 
posílení výzkumu a vývoje. Rovněž výhled do 
budoucnosti je optimistický a více než 80 % 
respondentů je přesvědčeno, že odvětví orga-
nické a tištěné elektroniky v příštích letech na-
dále rychle poroste. Návštěvníci se o tom bu-
dou moci přesvědčit na příštím mezinárodním 
veletrhu LOPEC 2017, který se uskuteční ve 
dnech 28. až 30. března 2017 opět na výstavi-
šti v Mnichově.
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Ve dnech 21. a 22. září 2016 se v Dort-
mundu konala konference SIMposium. Účast-
nili se již tradičně zástupci firem, které vy-
víjejí anebo využívají v rámci plánování lo-
gistických a výrobních procesů simulační 
software Dosimis 3, ale také další odborníci 
na problematiku simulací materiálového toku.

První den konference zazněly příspěvky 
na téma digitalizace a s ní souvisejícího vzni-
ku nových obchodních modelů podtrhujících 
důležitost doplňkových služeb a propojení 
s mobilními aplikacemi i v případě produktů, 
u kterých tato funkce nesouvisí s jejich pri-
márním účelem (podle hesla „no app, no bu-
siness“). Z pohledu procesních inženýrů, kte-
ří kromě odborné problematiky spojené s rea-
lizací simulační studie musí řešit také způsob 
prezentace výsledků simulace, byla inspirativ-
ní přednáška Martina Beckera ze společnosti 
Puppeteers GmbH na téma Zprostředkování 
myšlenek – jak lépe propojit fakta s emocemi. 
Toto téma obecně souvisí s otázkou, jakou roli 
při rozhodování hrají emoce, ať již v případě 
zákazníka zvažujícího pořízení určitého pro-
duktu, či investora vyhodnocujícího své plá-
ny. Základním principem je „vizualizace my-
šlenek“, díky které je možné zvýšit věrohod-
nost výsledků simulační studie a tím rovněž 
připravenost investora přijmout a implemen-
tovat vyplývající opatření.

Ohlédnutí za letošní konferencí SIMposium

Premiérově byl součástí setkání interak-
tivní seminář World Café, jehož výstupem 
je myšlenková mapa vytvořená skupinami 
účastníků, kteří diskutovali nad zvolenými 
tématy. V rámci neformálních diskusí se roz-
proudila živá debata právě na téma vizuali-
zace procesů a sledovaných charakteristik. 
V souladu s přednáškou M. Beckera bude 
podle většiny zúčastněných odborníků do 
budoucna stále důležitější roli v simulačních 
studiích hrát schopnost animace a 3D vizua-
lizace testovaných procesů, avšak i nadále 
bude nutné při rozhodování vycházet z vy-
číslitelných dat založených na statistických 
propočtech.

Neméně důležitým diskutovaným tématem 
byl další vývoj simulačních softwarů, a to ze-
jména v souvislosti se schopností zobrazovat 
logiku dispečerského řízení výrobních a logi-
stických systémů. V praxi často obtížně ana-
lyzovatelná logika rozhodování vycházející 
ze zkušeností jednotlivých operátorů nemusí 
vést k optimálním rozhodnutím. Ta by měla 
nalézt právě simulace, jejímž výstupem má 
být série doporučení pro operátory, jak ovlá-
dat jimi řízený systém. Jde zde o posun v pa-
radigmatu simulace od pojetí coby čistě ana-
lytického nástroje k nástroji prediktivnímu. 
S tím je spojena nutnost technicky zajistit 
potřebné funkce simulačních softwarů, při-

čemž základem mohou být agentní systémy 
a evoluční algoritmy schopné učení. Dalším 
problémem je, jak zdůraznili zejména účast-
níci z řad zástupců technických univerzit, do 
budoucna překonat v praxi hmatatelnou my-
šlenkovou bariéru mezi tvůrci simulačních 
modelů na jedné straně, inženýry plánujícími 
příslušné systémy a jejich operátory na stra-
ně druhé, popř. také mezi uživateli vytvoře-
ných simulačních modelů. Rovněž z tohoto 
důvodu je výuka odborných předmětů zamě-
řených na simulace procesů vítaným rozšíře-
ním znalostí pro budoucí inženýry bez ohle-
du na to, zda se ve své praxi budou zabývat 
přímo simulacemi.

Druhý den konference byly představeny 
simulační studie vypracované pomocí soft-
waru Dosimis 3. Byl též vyhrazen prostor 
k diskusím o požadavcích nových funkcí to-
hoto nástroje a k představením dosavadních 
výsledků jeho dalšího vývoje. Zazněl příslib, 
že SIMposium se opět stane každoročně po-
řádaným setkáním odborníků zabývajících se 
simulacemi. Příslušné informace stejně jako 
výstupy ze zmíněného interaktivního semi-
náře World Café budou brzy zveřejněny na 
webové stránce konference https://www.sdz.
de/simposium-2016/.
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