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visní roboty, nejen v průmyslu při montáži, 
ale také v zemědělství, např. při chovu země-
dělských zvířat. 

Jaké jsou možnosti českých výzkumných 
a vývojových institucí a výrobních firem 
zapojit se do rostoucího trhu servisní ro-
botiky?

Pavel Nahodil, FEL ČVUT: 
Trend vybavenosti českého průmyslu ro-

botizovanými pracovišti podle ukazatele po-
čtu robotů na 10 tisíc výrobních pracovníků, 
jak uvádějí průběžné statistiky Mezinárodní 
federace robotiky IFR z roku 2013, je ros-
toucí. Oproti stavu na konci roku 2011, kdy 
Česká republika byla pod světovým průmě-
rem s počtem 37 robotů, se na konci roku 

2013 umístila už přesně na průměru s 58 ro-
boty.  Na veletrhu Automatica 2014 (3. až  
6. 6. 2014) nebudou předváděny jen průmys-
lové roboty, své místo tu má celá šíře auto-
matizace v nejrůznějších odvětvích, včetně 
medicíny. Servisní robotika bude letos v sou-
ladu se záměry EU mít na veletrhu vlastní ex-
pozici v pavilonu A4. Naše zdravotnictví se 
může pyšnit poměrně velkým počtem ope-
račních robotů. 

Kombinací rozpoznávání a klasifikace ob-
jektů na bázi „pokročilé umělé inteligence“ 
bude dále zdokonalováno využití prostorové-
ho samoučícího se rozpoznávání neznámých 
objektů pro servisní roboty všech kategorií. 
S výhodou bude při realizacích servisních ro-
botů využit výzkum chování umělých bytostí 

v rámci multidisciplinárního vědního oboru 
umělý život (viz www.kuz.cvut.cz).

David Obdržálek, MFF UK:
Stručně řečeno, možnosti uplatnění čes-

kých výzkumníků v oboru servisní robotiky 
jsou obrovské. Vaše otázka trochu zní, jako 
by se Češi do servisní robotiky dosud neza-
pojovali, ale opak je pravdou. Ačkoliv nejsme 
na špici masové výroby robotů, čeští výzkum-
níci, vývojáři i výrobci mají už léta v roboti-
ce světové výsledky. Už to, že globální firmy 
mají v České republice svá výzkumná vývo-
jová centra, o něčem hovoří.

(Anketu připravil Petr Bartošík.)

Společnost Fanuc Czech uspořádala v břez-
nu 2014 akci OpenDay ve svém sídle v Pra-
ze 8. Svým zákazníkům a novinářům před-
stavila, jak může malé frézovací centrum Fa-
nuc Robodrill série D pracovat v součinnosti 

s robotem Fanuc R-1000iA. Robot zakládal 
z boku do frézovacího centra polotovary a vy-
jímal hotové obrobky (obr. 1a). V provozech 
je mnohdy pro úsporu prostoru robot instalo-
ván pro zakládání shora (obr. 1b).

Přesné a rychlé frézovací centrum Ro-
bodrill je dodáváno od roku 2003 a dosud 
se jej prodalo již 100 000 kusů. Nyní je 
vybaveno novým řídicím systémem CNC 
typu Fanuc řady 30i, 31i nebo 32i. Výkon-
nost frézovacího centra byla zlepšena pou-
žitím velmi rychlého procesoru CNC. Díky 
vysokému výpočetnímu výkonu může řídi-
cí systém provádět komplexní CNC výpo-

Malé frézovací centrum Fanuc Robodrill 
obsluhované robotem

čty, např. pro pětiosé obrábění, řízení v ně-
kolika osách a několika kanálech a také pro 
vysokorychlostní a velmi přesné obrábění. 
Všechny funkce lze vykonávat bez doda-
tečných speciálních hardwarových doplň-

ků. Sběrnice CNC zajišťuje rychlý a spo-
lehlivý přenos dat i v nepříznivých prů-
myslových podmínkách. Vznikne-li chyba 
během přenosu dat, je automaticky de-
tekována a korigována pomocí speciálně 
navrženého obvodu ECC (Error Correc-
ting Code).

Zlepšeno a zrychleno bylo také řízení ser-
vopohonů použitím sběrnice FSSB (Fanuc 
Serial Servo Bus) a rychlejšího obvodu pro 
řízení servopohonů DSP. Použitá servokarta 
s obvody vysoké integrace je navržena pro ří-
zení až 24 os. Deska s plošnými spoji CNC je 
osazena zákaznickými obvody LSI a přizpů-

sobena displeji, a díky tomu má řídicí systém 
CNC tloušťku pouze 60 mm. 

Zákazník může zvolit Robodrill ve stan-
dardním provedení nebo ve verzi se zvýšeným 
výkonem – ta má vysokorychlostní vřeteno 

s větším krouticím momentem až 10 N·m 
a s rychlou akcelerací. Vybrat si může také 
z několika variant vřeteníku, které se liší jme-
novitým výkonem (11 až 26 kW), krouticím 
momentem (35 až 820 N·m) a maximálním 
počtem otáček (10 000 nebo 24 000 min–1). 
Uživatel může instalovat přídavný otočný 
stůl DDR nebo DDR-T, přímo poháněný syn-
chronním motorem a vybavený senzorem po-
lohy typu αiCZ. Vhodným tvarováním krytů 
a velkým průtokem chladiva je zlepšen odvod 
třísek z pracovního prostoru, a proto je mož-
né prodloužit servisní cyklus.
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Obr. 1. Zakládání obrobků do frézovacího centra Robodrill robotem Fanuc: a) zakládání z boku, b) zakládání shora
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