
Ústředním tématem MSV je právě automatizace jako nástroj optimalizace výroby 
a využití inovací pro zajištění konkurenceschopnosti. Zcela novým tématem letošního 
ročníku konference Vize v automatizaci je proto i nový perspektivní obor, kterým je 
mechatronika. Mechatronika představuje multidisciplinární integraci technických 
disciplín za účelem zlepšení výkonu a zdokonalení funkčnosti produktů a systémů. Produkty 
a systémy, jako jsou např. automobily, jsou totiž stále komplikovanější, zvláště s všudypřítomným 
procesorovým řízením a softwarovými systémy. Současně s tímto trendem, směřujícím stále více k řízení 
a automatizaci bez účasti člověka, je nezbytné, aby lidé, kteří navrhují, vyrábějí, instalují, udržují, opravují a kalibrují tato řízení 
disponovali schopností integrovat mechanické, elektronické a počítačové řízení a softwarové systémy.

Z programu:
Digitální technika v průmyslových technologiích – stručný historický přehled – prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.,  
vedoucí Centra aplikované kybernetiky, FEKT VUT v Brně, odborný garant konference

3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace zaměřené na výběr neorientovaných objektů z kontejneru průmyslovým 
robotem – doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., Ing. Aleš Pochylý, Ing. Tomáš Kubela a Ing. Petr Čihák, FSI VUT v Brně 
a Blumenbecker Prag s.r.o.

Průmyslová mobilní robotika – Ing. Marek Polčák, Quanti s.r.o.

3D tiskárny a 3D výrobní systémy a aplikace – Ing. Danial Adam, MCAE Systems

Na závěr konference se uskuteční tradiční neformální setkání účastníků nad číší vína.

Mediální partneři:

Pořadatelé:

Vize v automatizaci – Digitální továrna

 Veletrhy Brno, a.s., Českomoravská elektrotechnická asociace ElA ve spolupráci 
s nakladatelstvím Sdělovací technika pořádají další ročník mezinárodní konference

jako součást oficiálního doprovodného programu  
druhého dne konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 

Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: 603 417 948, 
e-mail: benes@stech.cz nebo tel.: 733 182 923, e-mail: vondrak@stech.cz 
Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz nebo na konference@stech.cz

MSV 2012

úterý 11. září 2012 
od 14 hodin 
v sále P1 pavilonu P 
na výstavišti v Brně

Přihlaste se k účasti 
na www.stech.cz a získejte 

volnou vstupenku na veletrh.


