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téma

stává automatizace velmi atraktivní pro malé 
a střední podniky. 

Vyplatí se vyrábět roboty v malých sé riích, 
individuálně přizpůsobené konkrétnímu 
způsobu využití?

Jiří Bažata (Mitsubishi Electric):
Rentabilita je otázkou poptávky po takto 

upravených robotech pro konkrétní použití. 
Nevýhodou speciálních robotů je menší uni-
verzálnost a flexibilita. Robot pak nelze po-
užít pro jinou úlohu.

Měřítkem pro rozšíření robotů v průmyslu 
je tzv. hustota robotů (počet průmyslových 
robotů na 10 000 zaměstnanců ve zpra-
covatelském průmyslu). Česká republika 
s 32 roboty zřetelně zaostává za evropským 
průměrem, který je 105 robotů. Co je po-
dle vás příčinou? Zdá se, že je tedy na trhu 

v ČR ještě velký potenciál pro prodej ro-
botů. Jak je možné tento potenciál využít?

Jiří Bažata (Mitsubishi Electric):
Rozdíl je dán povahou výroby, v západní 

Evropě převažují plně automatické provozy, 
v Česku a na Slovensku jsou většinou poloau-

tomatické provozy. Jestliže cena lidské práce 
v regionu střední a východní Evropy dále po-
roste, poroste i potenciál pro zavádění robotů. 

Jak důležitá je pro vaši firmu oblast ser-
visních robotů?

Jindřich Vaňous (KUKA Roboter):
Chceme určovat vývoj servisních robo-

tů. Prvním krokem, jak spojit lidské bytosti 

s roboty, byl Robocoaster, první a stále ješ-
tě unikátní průmyslový robot na světě s li-
cencí na přepravu cestujících (obr. 2). Dal-
ším krokem byl robot lehké konstrukce vy-
robený z kompozitu s uhlíkovým vláknem. 
Zvolili jsme tento materiál se záměrem 

vytvořit lehký robot s ma-
lou kinetickou energií, kte-
rý by představoval menší 
nebezpečí pro lidské bytos-
ti. Naší zásadou je, že bez-
pečnostní technika fungu-
je jako most mezi průmys-
lovou a servisní robotikou. 
Budeme pokračovat v ces-
tě, kterou jsme začali, pro-
tože v této oblasti očekává-
me obrovský růst. Chápe-
me servisní robotiku jako 
roboty pro spolupráci lidí 
a robotů, ale máme na mys-
li také roboty na mobilních 
platformách – a to zname-
ná, že roboty již nebudou 
omezeny na stacionární 
operace, ale budou schop-

ny se pohybovat od jedné pracovní stani-
ce ke druhé. Především si představujeme 
servisní roboty mimo průmysl, používané 
například ve zdravotnictví a v řemeslných 
živnostech. Robocoaster velmi pravděpo-
dobně nezůstane jediným případem pro 
zábavní sektor.
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Obr. 2. Robocoaster, průmyslový robot firmy KUKA pro zábavní 
účely, který má licenci pro přepravu cestujících

Jiří Bažata, obchodní 
manažer Mitsubishi 
Electric Europe
Mitsubishi Electric je 
přední výrobce elek-
trotechnických a elek-
tronických produktů. 
V oblasti průmyslové 
automatizace dodává 
široký sortiment kom-

ponent od nízkonapěťové spínací technicky, 
přes řídicí systémy, servopohony až po prů-
myslové roboty.

Od 18. do 20. května 2010 se v Norimber-
ku uskuteční 17. mezinárodní odborný veletrh 
senzoriky, měřicí a zkušební techniky Sen-
sor+Test 2010. Pořadatel veletrhu, německé 
sdružení pro senzoriku AMA, počítá s tím, 
že se vzhledem k rostoucímu ekonomické-
mu významu vystavované techniky bude letos 
na veletrhu prezentovat opět přibližně pět sto-
vek vystavovatelů navzdory tomu, že většina 
odběratelských odvětví prožívá ještě ekono-
mický pokles. K účasti na veletrhu dodava-
tele vybízí také velká poptávka po inovacích 
ze strany uživatelů. Ukázkám měřicí, snímací 
a zkušební techniky v praxi bude na veletrhu 
již tradičně vyhrazena v hale 11 plocha ozna-
čená jako Action Area (obr. 1). Četné před-
nášky o novinkách a diskusní fóra budou pro 
návštěvníky uspořádány v přednáškových ob-
lastech v halách 11 a 12.

Již podesáté vyhlásilo sdružení AMA me-
zinárodní soutěž o cenu za inovace, Sensor 
Innovation Award, a z přihlášených uchazečů 
porota nominovala na cenu tři kandidáty. Vý-

Sensor+Test 2010 – snímací a zkušební technika na jednom místě

zkumný ústav pro mikrosenzoriku a fotovol-
taiku CiS se bude o cenu ucházet se snímacím 
systémem do ucha pro měření životních funk-

cí. Fraunhoferův institut pro mikroelektronic-
ké obvody a systémy (IMS) soutěží s přístro-
jem, který snímá vzdálenost v prostoru (3D) 
na základě doby průletu a má integrovanou 

pulzní metodu. Finská firma Gasera Ltd. se 
do soutěže inovací přihlásila s infračerveným 
analyzátorem plynů FTIR-PAS do ruky k de-
tekci toxických chemikálií v bezpečnostních 
systémech, který využívá nový, výjimečně 
citlivý senzor MEMS. Na odměny vítězům 
vynaloží sdružení AMA částku 10 000 eur.

V době konání veletrhu Sensor+Test 2010 
uspořádá německý svaz VDE v kongreso-
vém centru umístěném uprostřed norimber-
ského výstaviště dvoudenní (18. a 19. květ-
na 2010) odbornou konferenci Sensoren und 
Messsysteme 2010. Přibližně 300 odborníků 
z průmyslové praxe a z výzkumu vystoupí 
na konferenci s příspěvky o použití senzorů 
v průmyslu. Mezi témata budou patřit sen-
zory v oblasti bezpečnosti a hromadně vyrá-
běné senzory, RFID, senzory pro automobi-
ly, MEMS, energeticky soběstačné senzory 
na principu nanostruktur apod. Zároveň bude 
konference informovat o nových objevech 
v klasických oblastech senzoriky.
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Obr. 1. Akční ukázka měřicí techniky na Action 
Area (zdroj: AMA Fachverband für Sensorik, e. V.)


