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Příště si přečtete
Co uvidíte na veletrhu SPS IPC Drives
V tištěném vydání časopisu i na webových stránkách www.automa.cz 
najdete pozvánky vystavovatelů na veletrh SPS IPC Drives, který se 
uskuteční ve dnech 27. až 29. listopadu 2018 v Norimberku. Veletrh 
SPS IPC Drives patří k nejvýznamnějším evropským veletrhům 
průmyslové automatizace. Protože Norimberk je z České republiky 
snadno dostupný, najdete zde i hodně českých vystavovatelů a ve 
stáncích zahraničních firem bývají často i zástupci českých poboček.

Diskuze k současnosti a budoucnosti robotizace
„Přenechte dřinu strojům“ bylo heslo socialistické industrializace. 
Dělníci mnoha profesí se stali operátory výkonných strojů, které svým 
výkonem, rychlostí a taktem mnohdy degradovaly obsluhu na jejich 
součást nebo doplněk. Právě pro většinu těchto činností s velkou 
opakovatelností úkonů, náročností na přesnost a soustředění se jeví 
jako ideální řešení použití strojů, kterým se v dnešní době říká roboty.
A právě zde nastává jedna z mnoha nejasností, která se těchto 
strojů týká. Karel Čapek považoval za robota stroj nadaný rozumem 
a nakonec i schopností citu. K těmto schopnostem mají dnešní 
roboty ještě daleko. Vždyť schopnost rozhodování je jim dána 
pomocí programu vyřešeného lidským mozkem. A je jedno, zda jde 
o samostatné zařízení nebo o součást výrobní linky nebo pracovní 
buňky. V podstatě by bylo možné se bavit o programovatelných 
manipulátorech, které zvládají uchopit a uvolnit břemeno 
nejrůznějších hmotností ve správné poloze, popř. o strojích, které 
jsou schopné na mnoha konkrétních místech vykonávat konkrétní 
činnost, např. svařování, vrtání, šroubování, broušení a leštění, 
lakování, gravírování apod.

Jak optimálně nastavit výkon několikajádrových 
operačních systémů
Když povýšíte svou hardwarovou platformu na novější a výkonnější 
CPU s větším počtem rychlejších jader, očekáváte, že aplikace poběží 
rychleji. Více jader by mělo redukovat průměrnou zátěž CPU, a tím 
redukovat zpoždění. V mnoha případech však aplikace rychleji 
neběží a zatížení CPU je většinou stejné, jako na původním CPU. 
Se špičkovými CPU můžete dokonce pozorovat rušení, které brání 
determinismu. Proč se to děje a co s tím můžete dělat?

Všechno elektricky
Firmu Festo má mnoho lidí v povědomí především jako výrobce 
pneumatických komponentů pro automatizaci. Ve skutečnosti je 
tomu už téměř dvacet let, co se Festo zabývá vývojem, výrobou 
a dodávkami elektrických pohonů. Know-how firmy je spojeno 
především s mechanickými pohyby, ať už s jednoduchým 
přímočarým, či otočným, tak dokonce i s kompletními manipulátory 
dodávanými na klíč. Čerstvou novinkou je možnost vytvořit 
z katalogových výrobků manipulační celek, aniž by obsahoval 
jakoukoliv pneumaticky poháněnou část.

Lineární moduly FMB a FMS s volně 
konfigurovatelnou délkou
Nově vyvinuté moduly FMB a FMS firmy Bosch Rexroth jsou 
univerzálně použitelné. V kombinaci s pohonem s ozubeným 
řemenem nebo kuličkovým šroubem splňují požadavky na dynamiku 
a přesnost u až 80 % všech možných úloh. Konstruktér může zvolit 
libovolnou délku požadovaného zdvihu s krokem po 1 mm.
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