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případové studie a projekty

zpracována výkresová dokumentace a podle 
ní jsou vyrobeny jednotlivé díly. U zákazní-
ka nebo v rozlehlé výrobní hale společnosti 
ServisControl se montují dopravníkové sys-
témy, veškerý hardware včetně rozváděče, 
všechny nosné konstrukce i speciální nástro-
je a sestavy. Pro tyto účely byl do nové vý-
robně-administrativní budovy v průmyslové 
zóně Kolín zakoupen univerzální obráběcí 
stroj Hurco, pásová pila, frézovací stroje, 3D 
tiskárna a další vybavení. Společnost Servis-
Control je tak nyní téměř nezávislá na koope-

racích, které by mohly způsobit opoždění pro-
jektu nebo nedostatečnou kvalitu.

Poslední fází je kompletace a oživení do-
pravníkových systémů u zákazníka v dohod-
nutém termínu. 

Plánování a řízení projektů

V současné době díky rozšíření konstrukč-
ního týmu realizuje ServisControl tři projek-
ty dopravníkových systémů a současně staví 
dva jednoúčelové stroje. Projekty jsou pečli-

vě plánovány, aby byla zajištěna stálá práce 
pro stále se rozšiřující firmu a zároveň byly 
zákazníkům nabízeny reálné termíny. Společ-
nost ServisControl je připravena na nové za-
kázky a zakládá si na tom, že poskytuje pr-
votřídní servis a podporu. 
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Na letošním Zlín Film Festivalu (26. 5. až 
3. 6. 2017) byl pro malé účastníky vyhra-
zen zvláštní prostor s názvem Vesničky tvůr-
čích dílniček. Právě zde představila společ-
nost ABB svou techniku a „hvězdou“ její-
ho programu byl kolaborativní robot YuMi® 
s rozměry podobnými lidskému tělu. Pohy-
by člověka napodobují jeho dvě paže, kte-
ré jsou schopny montovat drobné součástky 
společně s lidským operátorem. Na filmo-
vém festivalu si děti mohly naprogramovat 
robot YuMi úplně samy. Použily programo-
vací systém, který je tak jednoduchý, aby 
s ním mohl pracovat kdokoliv. Je velmi po-
dobný vyučování. Paže a ruce robotu YuMi 
lze vést po požadovaných trajektoriích, jež 
si robot zapamatuje (obr. 1). Na připojeném 
tabletu se zaznamenají souřadnice pohybu 
i úkony chapadel. Návštěvníci mohli sledo-
vat, jak software okamžitě mění tyto pohyby 

Robot YuMi na filmovém festivalu ve Zlíně

do základního kódu, kterým se YuMi ovlá-
dá. Programováním pomocí učení je pro-
gram hotov v několika minutách, a tak od-
padá zdlouhavý vývoj. Jestliže jsou opera-
ce složitější a nemohou být naprogramovány 
v režimu učení, jednoduše se přejde k tradič-
nímu programování jazykem RAPID. S ro-
botem YuMi si mladí návštěvníci užili i jiné 
radovánky: posílali pozdravy z filmového 
festivalu, vytvářeli omalovánky a animace.

V doprovodném programu zlínského fil-
mového festivalu byl také prostor rozší-
řené reality. V něm se návštěvníci ocitli, 
když si nasadili náhlavní soupravu (head-
set) Microsoft HoloLens pro rozšířenou rea-
litu. Do prostředí rozšířené reality byl umís-
těn i spolupracující robot YuMi a jiná robo-
tická zařízení.

(ed)

Obr. 1. Mladí návštěvníci Zlín Film Festivalu 
si mohli vyzkoušet programování robotu 
YuMi vedením jeho paží po požadovaných 
trajektoriích
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