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průmyslové roboty a manipulátory

užití, z nichž asi 3,4 milionu robotů vykoná-
valy různé práce v domácnostech (vysávání 
prachu, mytí podlah a oken, sekání trávy aj.) 
a asi dva miliony robotů byly používány ke 
hraní, zábavě, výuce apod., tj. při aktivitách 
spjatých s volným časem. Tyto roboty se 
vyrábějí pro masovou spotřebu a jejich pro-
dejní cena je jen zlomkem toho, co stojí ser-
visní roboty pro profesionální použití. Trh 
servisních robotů pro podporu starých a tě-
lesně postižených osob je zatím ještě velmi 
malý, ale s ohledem na demografický vývoj 
společnosti a stále se zdokonalující techni-
ku se očekává, že v příštích deseti letech se 
tyto roboty stanou klíčovou oblastí servis-
ní robotiky.

Podle studie IFR se v letech 2008 až 
2011 předpokládá velký růst poptávky po 
servisních robotech pro profesionální pou-
žití. Na trh by jich mělo v této době přijít 
nejméně 54 000 v hodnotě více než 9 mld. 
dolarů. Největší perspektivy růstu mají vo-

jenské roboty (zejména bezobslužná leta-
dla a vozidla), dojicí roboty, čisticí roboty 
a roboty pro chirurgické operace. Zvýšený 
zájem se očekává také o humanoidní ro-
boty, i když zatím ještě převážně ve funk-
ci inteligentních hraček. Některé japonské 
podniky (Honda, Kawada, Toyota aj.) již 
sice vyvinuly a vyrobily první humanoid-
ní roboty, které jsou schopné přebírat ty-
pické úkoly člověka ve výrobě, v kance-
láři nebo v domácím prostředí, ale zatím 
byly převážně dodány jen japonským a me-
zinárodním laboratořím a univerzitám pro 
výzkumné a vývojové účely. Ve stejném 
období se očekává prodej asi 12,1 milio-
nu servisních robotů pro použití v soukro-
mé sféře: asi 4,6 milionu robotů pro práce 
v domácnosti (vysávání, mytí oken, sekání 
trávy apod.) v hodnotě asi 3,3 mld. dolarů 
a 7,3 milionu robotů ke hraní, k zábavě, vý-
uce a pro volný čas (hobby) v hodnotě asi 
1,8 mld. dolarů.

Podrobnější údaje

Studie World Robotics 2008 obsahuje po-
drobné statistické údaje o výrobě, prodeji 
a použití průmyslových a servisních robotů 
v 50 nejvyspělejších zemích světa. Všechny 
údaje jsou přehledně uspořádány v tabulkách 
a grafech podle odvětví, použití, typu robotů 
a dalších technických a ekonomických uka-
zatelů, což usnadňuje porovnání úrovně ro-
botiky v jednotlivých zemích a odhad tech-
nických a obchodních trendů pro příští roky. 
Studii zpracovali experti statistického odbo-
ru IFR Statistical Department ve spolupráci 
s Fraunhoferovým ústavem IPA (Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung). 
Podrobnosti jsou na webové adrese http://
www.worldrobotics.org

[Informace pro tisk IFR Statistical Department, 
15. října 2008.]

Ing. Karel Kabeš
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Ústav informatizácie, automatizácie a ma-
tematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, a katedra řízení procesů, Fakul-
ta elektrotechniky a informatiky, Univerzita 
Pardubice, pozývajú odborníkov na automa-
tizácii na sedemnástu medzinárodnú konfe-
renciu Riadenie procesov – Process Control 
2009 (www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09), ktorá sa 
uskutoční 9. až 12. júna 2009 na Štrbskom 
Plese vo Vysokých Tatrách.

Zameranie konferencie:
– navrhovanie lineárnych a nelineárnych sys-

témov riadenia,
– modelovanie, simulovanie a identifikácia 

technologických procesov,
– technické prostriedky merania a regulácie,
– optimalizácia procesov,
– robustné a adaptívne riadenie,
– simulácia a riadenie v pedagogickom pro-

cese,
– inteligentné systémy riadenia,
– informačné technológie v automatizácii,
– aplikácia výpočtovej a riadiacej techniky 

v priemysle,
– prediktívne riadenie,
– algoritmy a počítačové riadenie.

Konečný termín zasielania plných verzií prí-
spevkov je 1. februára 2009. Programový výbor 
posúdi kvalitu zaslaných príspevkov na základe 
recenzií plných verzií článkov a bude informo-
vať autorov o prijatí alebo neprijatí do 1. aprí-
la 2009. Z tohto dôvodu je potrebné zaslať do 
1. februára 2009 plnú verziu príspevku. 

Všetky akceptované príspevky budú pub-
likované v elektronickej forme na CD-ROM 
zborníku konferencie. Príspevky je možné 
prezentovať formou ústnej prednášky alebo 
ako poster.

Všetky potrebné informácie ohľadom 
tvorby, formátovania a zasielania príspev-
kov možno nájsť na domovskej stránke kon-
ferencie www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09 v časti 
Instructions for Authors. (ed)

 Společnosti General Electric 
a Google prosazují robustní 
a inteligentní přenosové sítě

Pro to, aby byly obnovitelné zdroje energie 
skutečně užitečné a efektivní, musí být zapo-
jeny do robustní a inteligentní přenosové sou-
stavy (smart grid), využívající vyspělý dohled 
nad výrobou i spotřebou, predikční modely 
z oblasti umělé inteligence a spolehlivý mo-
nitoring zatížení, poruch a výpadků částí pře-
nosové soustavy. Taková přenosová soustava 
umožní využít nejen velké zdroje, ale i pře-
bytky energie od soukromníků a firem, které 
mají vlastní malé zdroje obnovitelné energie, 
např. od farmářů vyrábějících energii z bioma-
sy nebo od majitelů malých vodních, větrných 
či solárních elektráren. Výhody této přenosové 
soustavy nejsou jen technické, ale i ekonomic-
ké, protože soustava podporuje využití vyspě-
lých cenových modelů, umožňujících zákazní-
kům chovat se ekonomicky výhodně a součas-
ně i ohleduplně k životnímu prostředí. 

Taková vyspělá přenosová soustava ovšem 
vyžaduje těsné provázání energetických a in-
formačních technologií. To je jeden z důvo-
dů spolupráce firmy Google, působící v ob-
lasti internetových služeb a známé především 
svým populárním vyhledávačem nebo sou-
borem map, a průmyslového gigantu Gene-
ral Electric, který se věnuje mimo jiné právě 
energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Obě 
firmy si daly za úkol nejen spolupracovat na 
vývoji vyspělých přenosových sítí, ale prosa-
zovat v USA také zákony, které by budování 

a provoz vyspělé přenosové soustavy umož-
ňovaly a podporovaly. Jsou si totiž vědomy, 
že právě nedostatečná přenosová síť je hlav-
ním limitujícím faktorem využití obnovitel-
ných zdrojů. Ostatně nedávné události v ev-
ropské rozvodné síti ukázaly, že to zdaleka 
není problém jen Severní Ameriky. (Bk)

 Měřicí technika pro 
kontrolu jakosti �009

Česká metrologická společnost pořádá 
18. a 19. března 2009 v Plzni (Dům kultury 
Inwest) mezinárodní konferenci Měřicí tech-
nika pro kontrolu jakosti. Konference je spo-
jena s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební 
techniky z oblasti strojírenských měření (mě-
ření rozměrů a negeometrických veličin, pří-
stroje pro zkoušky materiálu, nedestruktivní 
defektoskopie, přístroje pro kalibraci měři-
del a systémy pro řízení a kontrolu technolo-
gických procesů). Výstava bude otevřena po 
celou dobu konání konference. Na konferen-
ci navazuje fakultativní program (20. března 
2009), jehož součástí bude workshop Měření 
elektrických a neelektrických měření na FEL 
ZČU a konzultační den, spojený s prohlídkou 
kalibračních laboratoří a zkušeben. 

Konference je určena pro pracovníky útva-
rů řízení kvality, technické kontroly a metro-
logie, metrologických laboratoří, zkušební 
techniky, technology a pro učitele vysokých 
a středních škol příslušného zaměření.

Bližší informace o mezinárodní konferenci 
Měřicí technika pro kontrolu jakosti poskyt-
ne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), 
tel. a fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@
csvts.cz, nebo je lze získat přímo na adrese: 
Česká metrologická společnost, Novotného 
lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka od-
borných akcí ČMS je na internetové adrese 
ČMS: www.csvts.cz/cms (ed)


