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téma

matic z koncernu Závody silnoproudé elekt-
rotechniky (ZSE), konkrétně ze státního pod-
niku MEZ Brno (od roku 1996 společnost 
EM Brno, s. r. o.). Stejnosměrné pohony Me-
zomatic byly osazeny tyristorovými měniči 
a stejnosměrnými motory s buzením ferito-
vými permanentními magnety. Pohony Me-
zomatic byly určeny pro posuvy číslicově ří-
zených obráběcích strojů se spojitým polo-
hovým řízením, pro nastavování souřadnic 
posuvů tvářecích strojů a rovněž pro průmy-
slové roboty a manipulátory.

Výsledkem použití pohonů Mezomatic 
(bez harmonických převodovek, které nebyly 
k dispozici) byly vzhledově dlouhé „kanóny“ 
– viz obr. 10, funkčností a přesností robotu 
jsme však za koncernem ASEA nezaostávali. 
V té době jsme v Československu měli nakro-
čeno k tomu, stát se lídrem v oblasti číslicově 
řízených robotů a manipulátorů.

Průmyslový robot PR 32-E měl rotační 
osy, vertikální nebo horizontální ruku a zá-
pěstí se 2° volnosti. Byl určen zejména pro 

svařování. Řídicí sys-
tém RS-3 byl na bázi 
univerzálního mikro-
počítačového systému 
SM 50/40-1. Pozdě-
ji na Slovensku vzni-
kl řídicí systém RS-1C 
s rozšířenou sesta-
vou až 216 vstupních 
a 216 výstupních sig-
nálů [11]. Řídicí sys-
tém umožňoval provoz 
v těchto režimech:
– ruční,
– automatický (pro-

gram uložený v EPROM),
– programovací,
– ladicí.

Závěr

S jistotou lze konstatovat, že mnoho pa-
mětníků již nežije, a protože „(technická) 
historie je nejlepší učitelkou mladých (tech-
niků)“, je velká škoda, že se o historii české-
ho průmyslu a automatizace ve vzdělávacím 
procesu nemluví více.
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Obr. 9. Robot PR 32-E byl vyvinut podle ideo-
vého vzoru švédského robotu od firmy ASEA

Obr. 10. Průmyslový robot PR 32-E v provozu výroby a montáže 
silnoproudých zařízení 
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y   Koncern Atlas Copco 
Group provedl akvizici firmy 
Perceptron 

Švédský koncern Atlas Copco Group zís-
kal americkou firmu Perceptron a začlenil ji 
do své divize strojového vidění.

Významnou posilou této divize bylo 
již navázání strategického partnerství s fir-
mou Isra Vision na počátku roku 2020. Ně-
mecká firma Isra Vision se zabývá systémy 
pro kontrolu povrchů textilních materiálů 

a podobných materiálů se síťovou strukturou 
a softwarem pro prostorové strojové vidění, 
zejména pro roboty.

Firma Perceptron se specializuje na sys-
témy pro automatizované 3D měření a sou-
řadnicové měřicí stroje. Laserové systémy 
Perceptron se již více než třicet let používají 
v automobilovém a leteckém průmyslu, ale 
také např. v lesnictví.

Důsledkem akvizice firmy Perceptron fir-
mou Atlas Copco a partnerství firem Atlas 
Copco a Isra Vision je kombinace nabídky 
a vytvoření uceleného sortimentu aplikací pro 

klíčové úlohy strojového vidění v automobi-
lovém průmyslu a současně geografické roz-
šíření pokrytí trhu prodejci, službami a tech-
nickou podporou. Cílem je dosáhnout podílu 
přesahujícího 50 % v oboru 3D strojového vi-
dění na americkém trhu, v Asii a Tichomoří.

Koncern Atlas Copco Group jako nový 
majitel firmy Perceptron v rámci vlastního 
plánu investic do výzkumu a vývoje poskytne 
projektu spolupráce firem Isra Vision a Per-
ceptron svou finanční a strategickou podporu.
[Tisková zpráva ISRA VISION, prosinec 2020.]
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