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Koncepce „plug and automate“

Zjednodušit využití robotů ve všech ohle-
dech: to je cíl, který si německý výrobce prů-
myslových robotů KUKA Roboter vytknul 
při návrhu nových řad svých produktů. Na ve-
letrhu Automatica 2010 v Mnichově (viz člá-
nek v časopise Automa, č. 7/2010, s. 54-55) 
představila KUKA novou řadu robotů Quan-
tec, řídicí systém KR C4, operátorský pa-
nel KUKA smartPAD a software pro inže-
nýrskou práci KUKA.WorkVisual. Tyto pro-
dukty skutečně zjednodušují automatizaci ve 
všech ohledech: její návrh, integraci, uvedení 
do provozu, údržbu i přizpůsobení požadav-
kům zákazníka. Navíc umožňují, aby robo-
tické buňky byly ještě bezpečnější a energe-
ticky úspornější než kdy dříve.

Roboty řady Quantec – široká paleta 
možností

Na robotech řady Quantec (obr. 1) znalec 
na první pohled pozná, že vycházejí z oblí-
bených řad comp a 2000. Roboty těchto řad 

jsou na trhu bestsellerem a pracují v mnoha 
výrobních linkách po celém světě.

To, že roboty nové řady Quantec vycháze-
jí z konstrukce svých předchůdců, je pro uži-
vatele výhodné zejména proto, že nové robo-

S roboty KUKA je automatizace stále jednodušší

ty mají shodně rozmístěné montážní otvory 
a shodnou přírubu pro upevnění nástroje. Mo-
hou tak být použity i tam, kam byly původně 
určeny roboty starších řad nebo je v již exis-
tujících robotizovaných buňkách nahradit.

Co je u robotů řady Quantec nového? Při 
podrobnějším srovnání s roboty předchozích 
řad zaujmou u robotů stejného maximální-
ho zatížení a dosahu jejich menší rozmě-
ry (obr. 2). S tím souvisí i menší hmotnost 

celého robotu a zejména jeho pohyblivých 
dílů. Objem robotu je menší zhruba o 25 % 
a hmotnost podle provedení až o 160 kg. To 
s sebou přináší lepší dynamiku, kratší doby 
cyklu a nezanedbatelnou úsporu energie. Ro-
boty lze díky menším rozměrům, kompakt-
nějšímu tvaru a snadné přístupnosti vyměni-
telných nástrojů použít i ve stísněných pro-
storech.

Bylo by možné očekávat, že konstrukté-
ři uspořili hmotnost za cenu menší tuhosti 
konstrukce. Ale není tomu tak. Naopak, tu-
host nových robotů je ještě lepší než u jejich 
předchůdců; kromě toho udivuje opakovatel-
nost pohybu ±0,06 mm.

Řada robotů Quantec zahrnuje patnáct 
základních typů rozdělených do čtyř skupin. 
Pro nejvyšší nosnost, do 300 kg, je to skupi-
na Quantec Ultra, roboty určené zejména pro 
bodové svařování s nosností do 240 kg jsou 
ve skupině Quantec Prime, skupina Quantec 
Extra zahrnuje všestranné roboty s nosnos-
tí do 210 kg a řada Quantec Pro obsahuje 
nejmenší roboty s nosností do 120 kg. Z celé 
řady robotů Quantec si tak mohou zákazní-
ci vybrat roboty s nosností od 90 do 300 kg 
a s maximálním dosahem 2 500 až 3 100 mm. 
Této všestrannosti přitom konstruktéři dosáhli 
s maximálním využitím opakovatelných dílů 
a jen se čtyřmi variantami pohonů. 

Nový řídicí systém KR C4

Řídicí systém KR C4 (obr. 3), uvedený na 
trh také na veletrhu Automatica 2010, v sobě 
integruje řídicí systém robotů, řídicí systém 
pohybu, sekvenční řídicí systém i regulač-
ní systém procesů. Ale to není všechno. Ješ-
tě důležitější je skutečnost, že v řídicím sys-
tému KR C4 je integrován i kompletní bez-
pečnostní systém. Jinak řečeno, KR C4 plní 
všechny úlohy v jednom.

Hlavním rysem při navrhování nového 
typu řídicího systému je skutečnost, že se 
stále více ustupuje od proprietárního hard-
waru, limitujícího možnosti změn a rozší-
ření systému, a vykonávání řídicích funkcí 
se přenáší na software pracující na relativně 

běžném hardwaru. U moderních řídicích sys-
témů jsou to dnes především několikajádro-
vé procesorové jednotky a Ethernet. To vede 
nejen k velkému výpočetnímu výkonu a dob-
rým komunikačním schopnostem, ale také 
k možnostem vývoje: systém KR C4 může 
bez problémů využít všechny přednosti, kte-

Článek představuje novinky od firmy KUKA Roboter, předního výrobce a doda - 
vatele průmyslových robotů a příslušenství pro robotické buňky. Roboty řady 
Quantec, řídicí systém KR C4 a softwarové prostředí KUKA.WorkVisual pro inže-
nýrskou práci, uvedené na trh na veletrhu Automatica 2010 v Mnichově, význam-
ně posouvají vývoj robotiky a otevírají nové možnosti uplatnění průmyslových ro-
botů v praxi.

Obr. 1. Robot Quantec

Serie 2000 QUANTEC Serie 2000 QUANTEC

Obr. 2. Srovnání nového robotu Quantec se starším robotem řady 2000 

Obr. 3. Řídicí jednotka KR C4 V
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ré s sebou přinese budoucí vývoj průmyslo-
vé výpočetní techniky.

Vyloučení proprietárního hardwaru zjed-
nodušilo konstrukci celého systému. Ten 
je nyní menší než jeho předchůdce a uby-
lo v něm potenciálně nespolehlivých kabe-
lů a konektorů. Počet hardwarových modulů 
v řídicím systému poklesl o 35 %, ale počet 
kabelů a konektorů o plných 50 %. 

Společnost KUKA Roboter je jedním 
z čelních představitelů ve vývoji bezpeč-
nostních systémů pro roboty. Může přitom 
čerpat z mnohaletých zkušeností a tisíců pro-

vozovaných robotů. Její koncepce SafeRobot 
se stala de facto průmyslovým standardem. 
Usnadňuje např. ruční zakládání a vyjímání 
materiálu do robotické buňky a neobejdou se 
bez ní pracoviště, kde vzájemně spolupracu-
jí robot a člověk, jenž přitom musí vstupovat 
do pracovního prostoru robotu. 

U řídicího systému KR C4 učinila firma 
KUKA další významný krok: bezpečnostní 
systém je plně integrován do řídicího. Multi-
jádrová architektura umožňuje realizovat po-
třebné dvoukanálové řízení a díky propojení 
s řídicím systémem lze snadno naprogramo-
vat nejen základní bezpečné zastavení robo-
tu, ale také bezpečnostní omezení pohybu 
a rychlosti při vstupu obsluhy do pracovního 
prostoru robotu.

Systém je přitom připraven i na budouc-
nost. Předpokládá se, že zvláště tam, kde ko-
operuje robot a člověk, budou používány nové 
senzory, vyžadující velký počet vstupů a vý-
stupů. Pro flexibilní systém bez proprietátní-
ho hardwaru je implementace takových sen-
zorů velmi jednoduchá. 

Jaké jsou vlastně výhody integrace řídi-
cího systému robotu, sekvenčního řídicího 
systému, systému řízení pohybu, regulace 

procesů i bezpečnostního systému do jedno-
ho celku? Především se tím zajistí konzis-
tence dat a základních funkcí řídicího sys-
tému, obsluhy vstupů a výstupů a komuni-
kace. Celý systém je možné, (viz další text), 
programovat jednotným programovacím ná-
strojem. Programování i obsluha řídicího 

systému jsou jednodušší a intuitivnější než 
dříve, což vede k omezení pravděpodobnos-
ti vzniku chyb.

Systém KR C4 využívá ethernetová roz-
hraní. Softwarově lze zvolit, který ze stan-
dardů průmyslového Ethernetu bude imple-
mentován, zda to bude např. Profinet, nebo 
EtherNet/IP. Výhodou je, že k nim existu-
jí i nadstavby pro bezpečnostní komunika-
ci, Profisafe a CIP Safety. Využití standard-
ních protokolů usnadňuje uvedení robotické 
buňky do provozu, snižuje náklady na vývoj 
a zvyšuje flexibilitu zařízení.

Operátorský panel KUKA smartPAD

K novému řídicímu systému patří také 
nový mobilní operátorský panel. KUKA 
smartPAD (obr. 4) je zařízení o hmotnos-
ti jen přibližně jednoho kilogramu. Je vyba-
ven dotykovým displejem s úhlopříčkou 8,4" 

Obr. 4. Ovládací panel KUKA smartPAD

Obr. 5. Jednotné inženýrské a programovací prostředí KUKA.WorkVisual 
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Obr. 6. Architektura KUKA.WorkVisual

s vysokým rozlišením a antireflexní vrstvou 
pro lepší čitelnost. Kromě dotykového disple-
je je k dispozici ještě několik funkčních tla-
čítek. Osvědčeným ovládacím prvkem je 6D 
myš. Zařízení je vybaveno také portem USB, 
jenž umožňuje ukládat data z panelu a nao-
pak je do panelu nahrávat. 

Operátorský panel má nejen příjemný, er-
gonomický tvar, ale k pohodlí uživatele při-
spívají i jeho softwarové funkce. V daném 
okamžiku mu panel nabízí jen ty možnosti 
ovládání, které může využít, a to v přehled-
né grafické podobě. Obsluha robotu je tedy 
velmi snadná a možnost udělat při ovládání 
chybu je minimální. Panel umožňuje ovládat 
současně, bez přepínání, osm os. 

Operátorský panel je možné k řídicímu 
systému robotu připojit kdykoliv, i během 
provozu robotu, a stejně tak zase odpojit, 
když není zapotřebí. 

Kdo měl možnost si smartPAD osobně 
vyzkoušet, musí potvrdit, že práce s ním je 
opravdu velmi snadná a ovládání robotu intu-
itivní, interaktivní a inteligentní. Programova-
telná tlačítka umožňují ovládání přizpůsobit 
specifickým požadavkům daného zákazníka 
a úlohy či místním zvyklostem, a to bez zá-
sahu do hardwaru.
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KUKA.Work Visual – softwarové 
prostředí pro efektivní inženýrskou práci

Modulární struktura softwarové architek-
tury systému KUKA.WorkVisual sdružuje 
všechny postupné kroky projektantské a in-
ženýrské práce do jednotného, homogenní-
ho a konzistentního softwarového prostře-
dí (obr. 5). WorkVisual může být používán 
jako nástroj pro vypracovávání návrhu pro-
jektu, konfiguraci robotické buňky i jako uni-
verzální prostředí pro programování řídicího 
systému robotu. 

WorkVisual přináší uživatelům především 
jednotný vzhled a ovládání všech softwaro-
vých modulů. Funkce systému WorkVisual 
mají stejnou uživatelskou přívětivost jako 
např. funkce programů prostředí MS Offi-
ce s jejich standardizovanými uživatelský-
mi rozhraními a navigačními menu: copy & 
paste, drag & drop, delete & undo apod. Vel-
ká výhoda je, že při programování je logická 
správnost kódu neustále ověřována funkcemi 
běžícími na pozadí systému. To znamená, že 
případnou chybu může programátor objevit 
a napravit již v jejím zárodku.

Základní struktura prostředí je znázorně-
na na obr. 6. Ve střední části jsou základní 
moduly: VisualProject pro zadání projektu, 
VisualConfig pro konfiguraci hardwaru robo-
tické buňky včetně komunikace, textový edi-
tor programů VisualKRL a diagnostický nástroj 
VisualAssistance. Dále je v této části softwa-
rový komunikační modul pro připojení volitel-
ných modulů, znázorněných v obr. 4 nahoře: 
jsou to programovací nástroj Multiprog, simu-
lační nástroj WorkVisual Sim, nástroj pro kon-
figuraci procesní části výroby VisualProcess 
a další. Pomocí těchto modulů lze naprogramo-
vat a optimalizovat všechny součásti řídicího 
systému KR C4 a současně také konfigurovat 
vstupy a výstupy, mapovat proměnné, připojit 
cizí kinematiku (např. pro synchronizaci s do-
pravníkem, který má vlastní řídicí systém) či 
je využít ke konfiguraci nástrojů Roboteams a 
SafeRobot 3.0. Hotové programy je možné si-
mulovat v prostorovém modelu robotické buň-
ky a bezpečně vyřešit kolize a jiné konflikty. 

Katalogové údaje a další informace, kte-
ré jsou společné pro celý projekt, jsou ulože-
ny v jednotné databázi a lze je naprosto bez 
omezení použít právě tam, kde jsou třeba.

Ve spodní části obr. 4 jsou softwarové mo-
duly pro spojení s reálnou robotickou buň-
kou, pro komunikaci, nahrávání programů 
a diagnostiku.

Závěr

Společnost KUKA Roboter uvedla na trh 
nové řady výrobků, které boří zažité mýty 
automatizačních techniků. Dokazují, že větší 
výkonnost nemusí znamenat větší hmotnost 
a rozměry a větší spotřebu energie, že říze-
ní robotů se může obejít bez proprietárního 
hardwaru, komplikujícího jakékoliv případ-
né změny a doplnění robotické linky, že bez-
pečnostní systém lze bez problémů a s mnoha 
výhodami integrovat přímo do řídicího systé-
mu a že programování, obsluha a údržba ro-
botů mohou být snadné, interaktivní a intu-
itivní. Více informací o nových produktech 
lze získat na webové stránce www.automa-
tion-becomes-easy.com, nebo přímo u čes-
kého zastoupení firmy KUKA Roboter (viz 
inzerát na str. 61).

Petr Bartošík
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y   Nová studie o trhu 
s prostředky strojového 
vidění předpovídá mírný růst

Nová studie o trhu strojového vidění před-
pokládá, že tržby v této oblasti po „velké re-
cesi“ opět vzrostou. Celkové tržby z prodeje 
prostředků strojového vidění by se měly v roce 
2010 zvýšit o 2,6 až 4,6 % v závislosti na tom, 
jak velké oživení nastane a jaké změny to vy-
volá v průmyslové výrobě. Tento růst následuje 
po poklesu o 29,2 % v roce 2009. Studii s ná-
zvem Machine Vision Markets – 2010 Results 
and Forecasts to 2014 vydala největší profesní 
skupina v oblasti strojového vidění Automated 
Imaging Association (AIA), která sdružuje více 
než 280 členských firem z 26 zemí.

Závěry studie jsou založeny na skutečných 
výsledcích z roku 2009, které byly zjišťovány 
především na trzích prostředků strojového vi-
dění (optika, osvětlovače, kamery, obrazové 
karty, software, inteligentní kamery a speciál-
ní systémy strojového vidění). Studie se sice 
převážně zaměřuje na severoamerické trhy, 
ale poskytuje také odhady tržeb v regionech 
po celém světě.

Vývojová křivka popisující prodej systé-
mů strojového vidění je podle AIA lineární 
a rostoucí a zůstane taková i nadále, protože 
strojové vidění dovoluje výrobcům dosaho-
vat větší efektivnosti a kvality výroby. V roce 
2010 se však neočekává rychlé oživení trhu 
ve tvaru písmene V s návratem na historické 
hodnoty tržeb, protože se předpokládá pouze 
váhavé a slabé oživení celého hospodářství. 
Vzhledem k tomu, že zatím nelze předvídat 
charakter hospodářského oživení, uvádí stu-

die různé scénáře a porovnává předpokláda-
né tržby s tržbami založenými na extrapolaci 
historické vývojové křivky. 

Studii je možné objednat na www.Machi-
neVisionOnline.org. Členové AIA za ni za-
platí 850 USD (plus poštovné), pro ostatní 
je cena stanovena na 1 200 USD. (ev)

  ŘÍP podeváté
Ve dnech 9. až 12. června 2010 se v ho-

telu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou 
konala již devátá tradiční konference s me-
zinárodní účastí Řízení procesů – ŘÍP 2010. 
Organizačně ji pod hlavičkou České společ-
nosti průmyslové chemie zajistila katedra ří-
zení procesů Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky Univerzity Pardubice za spoluúčasti 
ústavu informatizácie, automatizácie a mate-
matiky FCHPT STU Bratislava, ústavu počí-
tačové a řídicí techniky FCHI VŠCHT Praha 
a katedry informačních technologií Fakulty 
přírodních věd Moskevské státní akademie 
chemických specialit M. V. Lomonosova. Zá-
štitu nad konferencí převzal děkan FEI UP 
prof. Simeon Karamazov.

Program konference se skládal z šesti te-
matických celků:
– metody řízení systémů,
– modelování a identifikace,
– umělá inteligence,
– informační a komunikační technologie 

v řízení, virtuální laboratoře,
– průmyslové řídicí systémy,
– technické a programové prostředky řízení.

Cílem konference bylo seznámit širokou 
odbornou veřejnost, odborné a vědecké pra-
covníky výzkumných ústavů, akademie věd, 

projektových a dodavatelských organizací, 
z průmyslu, vysokých a středních škol s nej-
novějšími poznatky z oblasti řízení procesů 
a zajistit výměnu jejich zkušeností. Konfe-
rence měla umožnit i setkání mladé nastu-
pující generace vědecko-výzkumných pra-
covníků se staršími kolegy.

Konference se zúčastnilo celkem aktiv-
ních 114 účastníků (z toho 33 doktorandů), 
57 jenom publikovalo ve sborníku. Účast-
níci byli z ČR, SR, Ruska, Německa, Viet-
namu a Mongolska. Celkem bylo přednese-
no 46 příspěvků, 61 bylo prezentováno ve 
vývěskové formě.

Celkově byl počet účastníků mnohem 
menší než v minulém ročníku. Podle vy-
jádření zástupců univerzit a výzkumných 
ústavů je to způsobeno jednak menšími fi-
nančními možnostmi, ale hlavně metodi-
kou hodnocení účasti na konferenci, podle 
níž se příspěvky na konferenci do hodno-
cení téměř nezahrnují. Otevřeně je třeba si 
položit otázku, kde se mají mladí pracov-
níci prezentovat, když ke „karentovaným“ 
publikacím ještě nedospěli a konference se 
jim „nepočítají“. Kde mají získat zkušenos-
ti z přípravy publikace a  její veřejné pre-
zentace, kde mají získat kontakty a přehle-
dy o společných odborných zájmech? Jako 
pozitivní fakt je třeba i přesto hodnotit po-
měrně vysokou účast doktorandů. 

Ačkoliv klesající tendence v počtu účast-
níků vytváří otazník nad konáním další-
ho ročníku konference, organizátoři doufa-
jí, že v roce 2012 projeví o konferenci zá-
jem dostatečný počet účastníků a jubilejní, 
desátý ročník bude možné kvalitně připra-
vit a úspěšně realizovat.           Ivan Taufer


