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Budoucnost laboratoře a hlavní 
směřování

Robotická buňka I4C v současné podobě 
představuje plně integrovaný provoz řízený 
jedním hlavním nadřazeným systémem (na-
instalovaným na průmyslovém PC od firmy 
B&R). Využitím simulací robotů jako dyna-
mických systémů (pomocí modelů, tzv. digi-
tálních dvojčat) a rozšířené reality systém do-
káže diagnostikovat jednotlivá zařízení, testo-
vat různé druhy řízení, optimalizovat pohyby 
robotů a realizovat úlohy inverzní kinematiky, 
identifikovat a autonomně řešit chyby nebo 
detekovat kolize a vyhýbat se jim. Navržené 
řešení naplňuje principy průmyslu 4.0, při-
čemž jeho modulárnost a otevřenost dovolují 

další rozšiřování. Součástí koncepce průmy-
slu 4.0 jsou také metody umělé inteligence, 
využívané např. pro prediktivní údržbu nebo 
počítačové vidění. Vývoj těchto systémů bude 
další etapou návrhu robotické buňky I4C.

Jelikož se současná digitální technika ne-
ustále vyvíjí, je snaha udržet koncept robo-
tické buňky velmi flexibilní. Vize spočívá ve 
vytvoření automatické, adaptivní a samoučí-
cí se robotické buňky, která se dokáže částeč-
ně sama překonfigurovat na různé typy ope-
rací (třídění, vizuální inspekce, skládání dílů 
apod.). Její součástí bude též přímá spoluprá-
ce člověka a stroje, strukturovaný výběr dílů 
z různých beden (bin picking), transportní 
manipulace s využitím všesměrové mobil-
ní robotické platformy osazené průmyslo-

vým ramenem, pokročilá adaptivní bezpeč-
nost, využití hlubokého posilovaného učení 
a multikriteriální optimalizace při generová-
ní trajektorie.

Takto realizovaná flexibilní koncepce ro-
botické buňky I4C umožní její využití ne-
jen pro výuku a výzkumné experimenty, ale 
i k ověřování různých automatizačních úloh 
z praxe.
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Německé sdružení výrobců obráběcích 
strojů VDW se sídlem ve Frankfurtu nad 
Mohanem získalo loni v listopadu menšino-
vý podíl v mnichovské začínající firmě Span-
flug Technologies GmbH. Start-up funguje od 
roku 2018 a vznikl v Institutu pro obráběcí 
stroje a průmyslové řízení (iwb) na Technic-
ké univerzitě v Mnichově (TUM). Jeho zámě-
rem je automatizovat nabídky a procesy náku-
pu obráběných dílů. K tomu vyvinul dva ná-
stroje: platformu, na které mohou zákazníci 
komunikovat s dodavateli a zpracovávat své 
objednávky, a software, pomocí kterého mo-
hou dodavatelé generovat své nabídky auto-
maticky, rychle a transparentně.

Pro VDW je získání podílu novou zku-
šeností v oblasti podnikání a otevírá tak zde 
novou kapitolu. VDW je pro Spanflug Tech-
nologies ideálním partnerem, protože propo-
juje celé odvětví výrobců obráběcích strojů. 
Pro sdružení VDW jsou velmi přínosné špič-
kové nástroje pro analýzu a výpočet nákladů 
na CNC díly vyvinuté společností Spanflug. 
„Podíl v této společnosti je přínosem nejen 
pro naše členské společnosti a jejich zákaz-
níky, ale také pro celé německé strojírenství. 
Naším cílem je přispět k dlouhodobé konku-
renceschopnosti německého zpracovatelské-
ho průmyslu právě pomocí nástrojů Spanflug, 
které vedou k lepší efektivitě.“

Platforma Spanflug Technologies je za-
měřena na součásti soustružené a frézované 
na strojích CNC. Pně automatizovaný nákup 
součástí začíná výpočtem ceny a končí náku-

Automatické výpočty cen obráběných součástí 
využívá sdružení VDW

pem v režimu online. Zákazníkům je sděle-
na cena a dodací lhůta. „Náš software auto-
maticky spočítá cenu založenou na modelech 
CAD a technických výkresech,“ vysvětlil 
Dr. Adrian Lewis, spoluzakladatel společnos-
ti Spanflug. Jestliže se výkres změní, cena je 
okamžitě přepočítána. „V současné době jsme 
schopni automaticky vypočítat ceny více než 

90 % komponent na trhu. To je 
založeno na cenovém algorit-
mu, který jsme sami vyvinuli 
a který neustále zdokonaluje-
me, abychom mohli automa-
ticky zpracovávat ještě více 
komponent,“ doplnil.

Na platformě Spanflug si 
již nyní objednává komponen-
ty více než 1 000 zákazníků. 
Dosud byly takto vypočítány 
ceny pro více než 100 000 vý-
robních součástí. Platforma je 
napojena na rozsáhlou síť vý-
robních společností v Němec-
ku a v Rakousku. Celý po-
stup objednávání se zkracuje 
ze dnů na několik minut, vý-
znamně se usnadňuje hledání 
vhodných a kvalitních doda-
vatelů a zjednodušuje se i vzá-
jemná komunikace.

Na uvedené platformě je 
založen i druhý nástroj spo-
lečnosti Spanflug pro automa-
tický výpočet ceny pro doda-

vatele dílů. Jedním kliknutím myši si mohu 
spočítat náklady a vygenerovat si příslušnou 
nabídku. To vede k automatickému výpočtu 
nákladů a generování přizpůsobených nabí-
dek, a to jediným kliknutím myši. Automa-
tický výpočet ceny využijí jak dodavatelé, tak 
i jejich zákazníci.

(ev)

Obr. 1. Nástroje Spanflug analyzují CAD model a technický 
výkres součásti a na základě zjištěných údajů za několik 
sekund vypočítají cenu (zdroj: Spanflug)


