
131AUTOMA  8-9/2008

veletrhy a konference

Veletrh Automatica 2008 naznačil směry vývoje 
robotiky v Evropě

Cílem organizátorů veletrhu Automatica 
v Mnichově je představit jednou za dva roky 
novinky v oborech montážní a manipulační 
techniky, robotiky a strojového vidění. Třetí 
ročník veletrhu ukázal, že tento projekt ve-
letržní správy Messe München a německého 
sdružení VDMA Robotik + Automation se již 
osvědčil. O veletrh mají značný zájem zejmé-
na evropští vystavovatelé a návštěvníci. Vedle 
výrobků se návštěvníci mohli seznámit také 
s četnými výzkumnými projekty a prototypy 
budoucích řešení.

Robotika jako priorita EU

Zahájení veletrhu Automatica 2008 se zú-
častnila komisařka pro informační společnost 
a média Evropské unie Viviane Redingová 
(obr. 1), která ve svém projevu označila ino-
vace a konkurenceschopnost v oblasti robo-
tiky za významné priority Evropské komise. 
Na světovém trhu s roboty mají nyní evrop-
ští dodavatelé asi třetinový podíl a ze strany 
EU je v současné době patrná snaha tento stav 
udržet nebo ještě zlepšit a nenechat trh napo-
spas japonským dodavatelům.

Na veletrhu byly představeny aktivity ev-
ropské technické platformy Europ, do které 
jsou zapojeny desítky evropských firem a vý-
zkumných institucí v oboru robotiky. Jejich 
cílem je postupovat společně při rozvoji ro-
botiky v Evropě. Ve snaze aktualizovat svůj 
program podle současných požadavků byl vy-
pracován dokument CARE (Coordination Ac-
tion for Robotics in Europe), který stanovuje 
výzkumné priority platformy Europ:
– výrobní robotické buňky s rychlejší adapta-

cí a pro vykonávání složitějších operací,
– roboty pro přímou spolupráci s člověkem 

v průmyslu i v domácnostech, 

– logistické roboty pro přepravu zboží a lidí 
– v továrnách, skladech, nemocnicích, na 
letištích,

– bezpečnostní roboty pro ochranu obytných 
a kancelářských budov, průmyslových pod-
niků i hranic států (práce na zemi, ve vzdu-
chu i pod vodou),

– roboty pro průzkumné práce hluboko 
v mořích, v kosmu, ve zřícených budovách 
nebo oblastech zasažených katastrofami,

– roboty pro zábavu a vzdělávání (edutain-
ment robot) – určeny pro hry, vzdělávání, 

mohou poskytovat povzbuze-
ní a společnost lidem upouta-
ným na lůžko nebo osamělým 
lidem.

Roboty pro malé a střední 
firmy

Návštěvníci veletrhu Auto-
matica 2008 se mohli seznámit 
s výsledky čtyřletého integrova-
ného projektu SMErobot™, kte-
rý od roku 2005 probíhá v rám-
ci šestého rámcovém programu 
EU pro výzkum. Konsorcium 
evropských firem zde vystavo-
valo dvanáct funkčních vzorků 
celých robotů, programů a kom-
ponent navržených pro malé 

a střední firmy. Prostředí těchto firem vyža-
duje, aby roboty splňovaly tři podmínky:
1. Propracovaný přístup k bezpečnosti musí 

umožňovat bezprostřední spolupráci člo-
věka s robotem. 

2. Roboty musí být možné uvést do provozu 
do tří dnů po dodání na pracoviště.

3. Roboty si musí rychle osvojit intuitivní pří-
kazy obsluhy.
Společnost Kuka vystavovala např. robot 

označený jako „třetí ruka dělníka“, kte-
rý spolupracuje při montážních a mani-
pulačních operacích (obr. 2). Pro práci 
v dílnách má robot tyto funkce: 
– ruční vedení robotu – senzory a ří-

dicí algoritmy umožňují vést robot 
po pracovním prostředí,

– programování pomocí demonstrace 
– robot si zapamatuje posloupnost 
akcí včetně výchozí a konečné po-
zice a příkazů pro obráběcí opera-
ce, posloupnost lze snadno modifi-
kovat, 

– automatické plánování dráhy – při 
demonstraci se vytváří model pro-
středí, tím se zvýší produktivita 
a zabrání se kolizím,

– kontrola kvality výrobků pomocí prosto-
rového (3D) skeneru. 
Z dalších systémů pro malé a střední firmy 

lze jmenovat např. robot s paralelní kinemati-
kou, robot na opracování dřeva, systém umož-
ňující naprogramovat robot za pět minut či in-
teligentní hořák k řezání a broušení.

Výzkum a vývoj: DLR a Fraunhoferův 
institut

Tradičně velký zájem vyvolaly exponá-
ty Německého centra pro letectví a kosmo-
nautiku (Deutsche  Zentrum  für  Luft-  und 
Raumfahrt, DLR). Při své prohlídce vele-
trhu ho navštívila také evropská komisařka 

Obr. 2. Třetí ruka dělníka – robot firmy Kuka 
pro malé a střední firmy

Obr. 1. Viviane Redingová, komisařka pro informační společ-
nost a média EU si ve stánku Německého centra pro letectví 
a kosmonautiku prohlíží chirurgický robot

Obr. 3. Šestinohý robot – krab pro průzkum vesmíru 
vystavovaný ve stánku Německého centra pro letectví 
a kosmonautiku
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robustnost řešení. Upozornil, že ne všechny 
operace jsou pro roboty vhodné. Na operaci 
zasouvání rezervní pneumatiky do úložného 
prostoru vozu ukázal, že po zvážení všech 
variant bylo nutné místo robotu využít pou-
ze válečkovou trať, která ulehčila práci ob-
sluze linky.

Mnoho českých návštěvníků

Na čisté výstavní ploše 32 000 m2 veletr-
hu Automatica vystavovalo letos přibližně 870 
firem z 41 zemí, pouze 30 % vystavovatelů 
bylo z Německa. Veletrh navštívilo více než 
30 000 zájemců ze zhruba 90 zemí. Z Němec-
ka jich byla asi čtvrtina. Mezi dalšími zeměmi, 
z nichž přijelo na veletrh nejvíce návštěvníků, 
je v závěrečné zprávě na čtvrtém místě jme-
nována Česká republika, hned za Rakouskem, 
Itálií a Švýcarskem. Současně s veletrhem 
Automatica probíhala ve dnech 12. a 13. červ-
na ve dvou halách mnichovského výstaviště 
výstava solární techniky Intersolar.

(ev)

Viviane Redingová. Fotografie (obr.  1) ji 
zachycuje v okamžiku, kdy si prohlíží pří-
stroj Mirosurge pro minimálně invazivní 
operace. Tento systém s haptickým rozhra-
ním používá tři robotické paže, dvě z nich 
nesou speciální kleštičky vybavené senzory 
a třetí pracuje jako stereoendoskop a doká-
že zaznamenat a zpracovat prostorová ob-
razová data.

Velkou pozornost poutal ve stánku cent-
ra DLR dvouruký robot Justin s mobilní zá-
kladnou, jehož senzory a kamery sledují oko-
lí a umožňují mu vykonávat uložené úkoly, 
a dále šestinohý robot – krab pro průzkum 
vesmíru (obr. 3).

Zvláštní prostor byl na veletrhu věnován 
servisním robotům. Vystavoval zde například 
Fraunhoferův institut pro výrobní techniku 
a automatizaci, Fraunhofer IPA. Návštěvní-
ci si mohli prohlédnout robot Care-O-bot® 
navržený do domácností, který sbírá a pře-
náší různé předměty. Naučí se orientovat 
v daném prostředí, rozezná překážky a lze 
ho snadno ovládat. Na plošiny pro těžbu 

ropy nebo plynu je určen robot Mimro, kte-
rý projíždí po plošině a prostřednictvím sen-
zorů (kamera, stereomikrofon, senzor plynu 
a ohně) monitoruje procesní zařízení, měří 
výšku vody a snímá údaje z ukazatelů zaří-
zení. Údaje ukládá nebo je rádiově přená-
ší do velínu.

Přednáškový prostor

Četné přednášky o vývoji výrobků, ana-
lýzách trhu a strategiích jednotlivých firem 
bylo možné sledovat v přednáškovém pro-
storu v hale B1. O své zkušenosti se zavádě-
ním automatizačních prostředků ve výrob-
ních linkách se zde podělil vedoucí projek-
tant automobilky Audi AG Arne Lakeit. Na 
příkladech z výrobního provozu demonstro-
val, jak je třeba přistupovat k zavádění ma-
nipulátorů a robotů. Dříve než se ve výrobní 
lince cokoliv změní, prověřuje se nový po-
stup simulací. Hlavním cílem je zjednodu-
šit procesy a zavést jednotné postupy – stan-
dardy. Při sériové výrobě je velmi důležitá 

Strojírenské jaro v Praze

Září je pro většinu firem obdobím příprav 
marketingových aktivit pro nadcházející 
rok, mezi něž neodmyslitelně patří účast 
na odborných veletržních akcích. Z tra-
dičních projektů se stále častěji profilují 
úzce specializované veletrhy, které nabí-
zejí možnost představit se cíleně v daném 
oboru. Tento trend se promítá také do 
skladby jarních odborných veletrhů spo-
lečnosti ABF, a. s. 

Ve dnech 15. až 17. dubna 2009 se 
v Pražském veletržního areálu (PVA) Let-
ňany (obr. 1) uskuteční osmý ročník mezi-
národního veletrhu strojírenských technolo-
gií For Industry, který znají někteří vystavo-
vatelé a návštěvníci pod dřívějším názvem 
Mach. Jako vždy v lichých letech doplňuje 
strojírenské obory For Surface – pátý mezi-
národní veletrh povrchových úprav a finál-
ních technologií, který opět představí novin-
ky tohoto specializovaného odvětví. Třetím 
souběžným veletrhem je každoročně probí-
hající mezinárodní veletrh nakládání s od-
pady, recyklace, průmyslové a komunální 
ekologie For Waste. 

Novinkou roku 2009 je mezinárodní ve-
letrh s názvem For 3P, zaměřený na potravi-
nářské, obalové a tiskařské technologie, který 
rovněž patří do sekce B2B (Business-to-Bu-
siness). První ročník tohoto veletrhu, u je-
hož zrodu stojí silný partner – Obalová aso-

ciace SYBA (systémy balení), se uskuteční 
společně s For Industry od 15. do 17. dubna 
2009 v PVA Letňany. V průběhu několika-
měsíčních příprav bylo s nabídkou spoluprá-
ce osloveno mnoho odborných i mediálních 
partnerů, s jejichž přispěním vchází troji-
ce „P“ (Processing, Packaging, Printing) do 
povědomí veřejnosti jak v České republice, 
tak i v zahraničí.

Výhodou výstaviště PVA Letňany je, že 
od května letošního roku je zde v provozu sta-
nice metra „C“ Letňany s největším záchyt-
ným parkovištěm P+R pro 700 vozů a s au-
tobusovým terminálem. Tímto krokem se ješ-
tě více zlepšila dopravní obslužnost areálu, 
který je současně napojen na přivaděč dálni-

ce D8 z Teplic, Drážďan, Berlína a na praž-
ský rychlostní okruh propojující přivaděče 
ostatních dálnic.

Zájemci o více informací mohou průběž-
ně sledovat internetové portály www.forindu-
stry.cz, www.forsurface.cz, www.forwaste.cz 
a www.for3P.cz. Uzávěrka s nejvýhodnějšími 
podmínkami pro vystavování je 31. 10. 2008.

Další informace mohou zájemci získat na 
internetových adresách:

http://www.forindustry.cz
http://www.forsurface.cz
http://www.forwaste.cz
http://www.for3P.cz

Ing. Hana Pokorná, ABF, a. s.

Obr. 1. Pohled na Pražský veletržní areál Letňany


