
31AUTOMA 8-9/2016

téma

dobu mezi poruchami) 5 milionů hodin a běž-
ně se na ně vztahuje pětiletá záruční doba. 
Displeje využívají vícedotykové ovládání ty-
pické pro chytré telefony a tablety. Průmys-
lové počítače Magelis mají certifikáty např. 
ATEX, CE, UL nebo EAC DNV. Vybrané 
přístroje lze dodat bez operačního systému.

Komunikace a příslušenství

Průmyslové počítače iPC Magelis mohou 
být připojeny prostřednictvím komunikač-
ních adaptérů do průmyslových sítí CAN-
open nebo Profibus-DP. Použití v rámci bez-
drátových sítí umožňuje sada pro WiFi (včet-
ně externí antény) nebo modem GPRS. Při 

použití v kritických úlohách je průmyslové 
počítače možné napájet ze záložního zdroje 
UPS. Delší životnost displejů zajistí externí 
ochranná fólie. 

Typické příklady použití

Nová generace iPC Magelis zvládne jak 
lokální ovládání a zpracování dat pro pokro-
čilé provozní systémy a dispečinky, tak úlo-
hu tzv. místního tenkého klientu rozsáhlého 
systému SCADA. 

Příkladem může být řízení turbíny s vlast-
ním programovatelným automatem pomocí 
připojeného průmyslového počítače Mage-
lis s dotykovým panelem přímo na rozvá-

děči. Operátor může ovládat plnohodnotný 
systém SCADA (typicky Vijeo Citect), kte-
rý je nainstalován na bezúdržbovém počítači 
s krytím IP66, stejně snadno a intuitivně jako 
svůj chytrý telefon nebo tablet. Díky velké-
mu rozlišení a širokoúhlému displeji Mage-
lis operátor nepřijde o žádnou z výhod gra-
fiky systému SCADA, primárně navrženého 
pro běžné širokoúhlé monitory LCD. Pro jed-
nodušší úlohy lze využít spojení iPC Mage-
lis a systému SCADA Vijeo XL, který může 
být provozován na „nenáročném“ operačním 
systému Windows Embeded.

Michal Křena, 
Schneider Electric

Chapadlo Co-act JL1 (obr. 1, obr. 2) firmy 
Schunk je celosvětově prvním sériově vyrá-
běným chapadlem pro kolaborativní roboty 
(„koboty“), které bezprostředně spolupracu-
je a komunikuje s člověkem. Rozhodující-
mi rysy jsou pružný vnější plášť se zaoble-
nými hranami, vestavěná ochrana proti ztrá-
tě uchopeného objektu a panel se signálními 
LED jako rozhraní pro komunikaci s lidmi. 
Chapadlo Co-act JL1 splňuje již v základním 
provedení nejkritičtější požadavky na bezpeč-

nou spolupráci člověka s robotem: nikdy ne-
upustí uchopený objekt, stále detekuje kon-
takt s člověkem a při uchopování nezpůsobu-
je žádné zranění. Bezpečný pohon umožňuje 

Jemné chapadlo pro kolaborativní roboty

nastavit uchopovací sílu v širokém rozsahu 
a zároveň zajišťuje funkční bezpečnost. Je-
-li proces přerušen, např. nouzovým zasta-
vením, je stále zajištěno bezpečné uchopení 
dílu. Chapadlo svými senzory sleduje okolí 
a takto získaná data zpracovává prostřednic-
tvím integrovaného softwaru. Dojde-li k ne-
chtěnému kontaktu s člověkem, automaticky 
se omezí uchopovací síla. Pomocí speciálně 
vyvinutých uchopovacích technik a čelistí 
s měřením síly v prstech upravuje chapadlo 
Co-act JL1 v reálném čase své chování podle 

toho, zda uchopí díl, nebo lidskou ruku. Při 
vývoji byla základem norma EN ISO 10218 
Roboty a robotická zařízení – Požadavky na 
bezpečnost  průmyslových  robotů. Byly zo-

hledněny také požadavky budoucí 
normy EN ISO 20218 (v součas-
né době v návrhu jako ISO/NP TR 
20218-1 Robots and robotic devi-
ces – Safety requirements for indu-
strial robots). 

Chapadlo jako komunikační 
nástroj

Chapadlo Co-act JL1 bylo na-
víc navrženo také jako komunikač-
ní nástroj mezi řídicím systémem 
a obsluhou. Barevné LED informu-
jí o tom, zda je systém připraven 
k provozu a zda je uchopen správ-
ný díl. Plány směřují ještě dále: do 
budoucna by měla chapadla Co-act 
umožňovat úplnou souhru různých 
senzorů a bezpečnostních mecha-
nismů. K nim patří nejen síla mě-
řicí čelisti a vizuální kontrola, ale 

také povrch z taktilních kapacitních snímačů 
nebo regulace síly proudem pohonu. Podob-
ně jako člověk, který k vyhodnocení situace 
zpravidla kombinuje několik smyslů, budou 
chapadla Co-act firmy Schunk shromažďovat 
informace z více zdrojů a vytvoří co nejpřes-
nější obraz reality. Prostřednictvím OPC UA 
budou kolaborativní chapadla Schunk schop-
ná komunikovat jak s roboty, tak s nadřaze-
ným řídicím systémem.

(SCHUNK Intec s. r. o.)

Chapadlo Co-act JL1 od firmy SCHUNK je prvním představitelem nové generace cha-
padel speciálně vyvinutých pro spolupráci člověka a robotu. Toto chapadlo v Němec-
ku získalo prestižní ocenění MM Award jako nejvíce inovativní nový produkt v kategorii 
Manipulace a uchopovací technika. 

Obr. 2. Chapadlo Co-act JL1 umožňuje bezpečné a spo-
lehlivé uchopení

Obr. 1. Chapadlo Co-act JL1 firmy Schunk 
je milníkem na cestě ke spolupráci člověka 
s robotem


