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úvodník

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou vydání časopisu Automa, jehož 
zdůrazněnými tématy jsou robotika a systémy stro-
jového vidění.

Robotiku jsme v tomto termínu zařadili s ohledem 
na blížící se veletrh Automatica, který se bude konat 
ve dnech 3. až 6. června 2014 na výstavišti v Mni-

chově. Tento veletrh se za svou relativně krátkou historii (má dvoule-
tou periodu a letos se koná pošesté) stal jednou z nejvýznamnějších 
událostí ve svém oboru. Zjistili to i čeští odborníci na roboty a auto-
matizaci výroby: veletrhu se letos zúčastní sedm českých vystavovatelů 
(přímo nebo jako spoluvystavovatelé svých mateřských firem) a čeští 
návštěvníci byli v roce 2012, kdy se veletrh konal naposledy, čtvrtou 
nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků (podíl zahraničních 
návštěvníků na veletrhu byl 33 %). Chcete-li veletrh Automatica také 
navštívit, můžete využít služby českého zastoupení Messe München, 
společnosti Expo Consult and Service (viz str. 13), která pořádá auto-
busový zájezd nebo vám pomůže najít ubytování a zajistit vstupenky.

Na minulém veletrhu měla velký úspěch aplikace Bin Picking 
české firmy Blumenbecker – článek o ní si můžete přečíst na str. 10 
a 11. Současně v tomto vydání najdete i další pozvánky vystavova-
telů do jejich veletržních stánků. Aktuální informace o veletrhu vy-
brané speciálně pro čtenáře časopisu Automa potom můžete sledo-
vat před veletrhem a v jeho průběhu na našich webových stránkách 
www.automa.cz nebo prostřednictvím sítí LinkedIn (skupina Automa)  
a Twitter (@Casopis_Automa).

Zdůrazněným tématem letošního veletrhu Automatica bude ser-
visní robotika. V tomto vydání časopisu Automa je servisní robotice 
věnována anketa na str. 6 až 9. Servisní robotika (nebo, jak v anketě 
podotýká RNDr. David Obdržálek, správněji obslužná robotika, pro-
tože zažitý překlad service robotics jako servisní robotika není úpl-
ně přesný) je obor s velkou perspektivou rozvoje a mnoha příležitost-
mi v medicíně, zemědělství, správě a údržbě budov, osobní asistenční 
technice, dopravě a logistice, vojenství, vědě a výzkumu a v mnoha 
dalších oborech. Osobně se na přehlídku servisní robotiky v Mnicho-
vě velmi těším. 

Na str. 21 najdete článek o přímé spolupráci robotu a lidské ob-
sluhy v průmyslových podmínkách. Jde o velkou změnu, která bude 
mít vliv na koncepci budoucích robotických pracovišť. Člověk může 
robota místo programování vést a učit ho, co a jak má dělat, a robot 
mu potom pomáhá s pracemi, které jsou pro člověka příliš těžké, ne-
bezpečné nebo monotónní. Robot a člověk zde interagují povětšinou 
dotykem (výjimečně mohou roboty dostávat povely také hlasem), ale 
dovoluji si upozornit na článek Využití signálů z mozkové kůry k ří-
zení pohybu robotu, který vyšel v únorovém vydání časopisu Auto-
ma v roce 2003. Technika od té doby pokročila a myslím, že bychom 
se k tomuto tématu měli opět vrátit. Kdy najde přímé rozhraní mezi 
mozkem a strojem využití v průmyslu, je těžké odhadnout, ale brzy to 
asi nebude. Ovšem např. pro zdravotně postižené může být tato tech-
nika velkou pomocí.

Petr Bartošík, šéfredaktor

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa na rok 2014
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu

6 12. 05. 14 13. 06. 14 technická diagnostika, řízení údržby, asset management, sledování spotřeby energií a surovin

7 10. 06. 14 14. 07. 14 řízení ve vodohospodářství a v čistírnách odpadních vod, řízení vodárenských a stokových sítí, ochrana proti povodním hydrostatické hladinoměry

8-9 11. 08. 14 09. 09. 14 automatizace v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě, automatizace obráběcích strojů (MSV v Brně)

10 11. 09. 14 10. 10. 14  automatizační technika pro elektrárny, teplárny a energetiku (Elosys v Trenčíně) vírové průtokoměry

11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony a servopohony (SPS/IPC/Drives) měniče frekvence 

12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém a petrochemickém průmyslu a v plynárenství, produktovody

Inovativní robotická pracoviště pro svařování .....................................14

Inovativní robotická 
pracoviště pro svařování 
budou jedním z přitažlivých 
témat ve stánku společnosti 
Yaskawa na veletrhu 
Automatica v Mnichově 
(B4.321). Rozsáhlé inovace 
sortimentu výrobků, 
zejména nové typy robotů 
Yaskawa Motoman 
MA1440 a MC2000, reagují 

na přetrvávající tlak na efektivitu v automobilovém průmyslu 
i v souvisejících odvětvích. 

Sebelokalizace a mapování v robotice ..................................................23

Hledání nových sebelokalizačních a mapovacích 
algoritmů pro roboty je náplní práce i jednoho 
z týmů pracovníků VUT v Brně a výzkumného 
centra CEITEC. Jedním z mnoha výsledků jsou 
např. 2D geometrické mapy tvořené na základě 
laserového skenování.

Vysokorychlostní zpracování obrazu s využitím standardu 
CompactPCI Serial ..................................................................................30

Při zpracovávání obrazu je 
obvykle vyžadována velká 
míra přizpůsobení hardwaru 
i softwaru konkrétním 
požadavkům zákazníka. Aby se 
výsledné řešení neprodražilo, 
vyžadují integrátoři systémů 
modulární platformy, v nichž 
jsou jednotlivé komponenty 
navzájem přizpůsobeny 
tak, že je lze bez problémů 
kombinovat. Právě proto 

společnosti Kontron a Q.VITEC společně vyvinuly platformu 
založenou na standardu CompactPCI Serial.

Kamery DataCam poskytující syrová obrazová data ..........................32

Kontrola kvality povrchů, 
hledání defektů na okrajích 
a hranách objektů nebo čtení 
registrační značek, to jsou úlohy 
strojového vidění, u kterých 
je podstatná kvalita obrazu 
z kamer. Aby měl uživatel celý 
řetězec zpracování dat ze 
senzoru obrazu pod kontrolou, 
poskytují kamery DataCam 

čistá, nezkreslená data podobě matice osmi- nebo šestnáctibitově 
digitalizovaných jasů jednotlivých bodů obrazu.


