
67AUTOMA 10/2015

průmyslové a servisní roboty

lu, robotickém jachtingu a v uplatnění robo-
tů v domácnosti, kde její zástupci mj. zvítě-
zili v mnoha mezinárodních soutěžích. Robot 
Momaro (www.ais.uni-bonn.de/nimbro/Re-
scue) je vybaven pohybovým systémem zce-
la nové koncepce, trupem podobným člově-
ku a inteligentní senzorovou hlavou s prosto-
rovým viděním. Pohybuje se prostřednictvím 
čtyř řiditelných párů kol, upevněných na jeho 
nohách s klouby. Díky tomuto uspořádání se 
robot Momaro může velmi dobře pohybovat 
i po nerovném terénu a úspěšně překonávat 
různé překážky na cestě. Trup robotu je velmi 
dobře pohyblivý, každá jeho paže má sedm 
kloubů a je zakončena rukou se čtyřmi prsty, 
což robotu umožňuje používat běžné montáž-
ní a řezné nástroje.

Aby se autonomní robot Momaro dokázal 
spolehlivě orientovat v neznámém obtížném 
terénu, bezpečně rozpoznával i menší objek-
ty a mohl spolehlivě plnit soutěžní úkoly, je 
bohatě vybaven senzory pro snímání okolí. 
Na své hlavě celkem nese jeden neustále se 
otáčející prostorový (3D) laserový skener se 
sférickým zorným polem, osm kamer typu 
RGB-D pro prostorové barevné zobrazení 
se všesměrovým zorným polem, tři kame-
ry s velkým rozlišením, poskytující operáto-
rovi panoramatický pohled, a jednu kameru 

Obr.  3.  Úspěšný  tým  NimbRo  Rescue  vedený  profesorem 
Dr. Svenem Behnkem (vzadu, třetí zleva; foto: Uni Bonn)

se širokoúhlým objektivem, která shora po-
hlíží na robot a sleduje terén, po kterém se 
robot pohybuje. Dále robot Momaro může 
snímat úhly natočení a krouticí momenty ve 

svých kloubech a je vybaven inerciální mě-
řicí jednotkou.

V závěrečném soutěžním kole RDC Fi-
nals 2015 robot Momaro splnil sedm z osmi 
soutěžních úkolů: samostatné řízení zásaho-
vého vozu, vystoupení z vozu, otevření dve-
ří, otočení kolečka ventilu, vyříznutí otvoru 

do sádrokartonové stěny, průchod terénem se 
sutinami a ovládání výkonového vypínače – 
to všechno stihl provést za pouhých 34 min.

Závěr

Agentura DARPA prostřednictvím soutě-
že DARPA Robotics Challenge soustředila 
a představila to, co je v současnosti možné, za 
účelem dát zrychlující podnět v oboru vývoje 
humanoidních autonomních robotů schopných 
samostatné činnosti při zmírňování násled-
ků katastrofických událostí, jíž budou účinně 
podporovat záchranáře a záchranářská druž-

stva. Tím dosáhla vytčeného 
cíle. Agentura nikdy neměla 
ambice, natož konkrétní plán, 
pokračovat s robotickými sou-
těžemi nad rámec finálního 
kola DRC Finals 2015. Po-
kračovat v rozvoji záchranář-
ské robotiky s využitím po-
znatků získaných při soutěži 
DRC je podle agentury úko-
lem již existujících i nových, 
zejména mezinárodních aka-
demických i komerčních ak-
tivit v tomto oboru. Podob-
nou úlohu v předchozím dese-
tiletí splnily obdobné soutěže 
DARPA Urban Challenge 
a DARPA Grand Challenge, 

které přispěly k výraznému urychlení vývoje 
autonomně jezdících automobilů.
[Uni Bonn für Rettungsroboter-Wettbewerb qua-
lifiziert. Pressemitteilung der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn (Uni Bonn), 
6. března 2015.]

Ing. Karel Kabeš

Tab. 1. Konečné pořadí v soutěži DARPA Robotics Challenge Finals 2015 na prvních pěti místech

Řešitelský
tým

Země
původu

Soutěžící
robot

Počet splněných
soutěžních úkolů

Celková doba potřebná 
ke splnění úkolů (min:s)

KAIST Jižní Korea Hubo 8 44:28
IHMC Robotic USA Running Man 8 50:26
Tartan Rescue USA CHIMP 8 55:14
NimbRo Rescue Německo Momaro 7 34:00
NASA JPL USA Robosimian 7 47:59

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Vše o nápojích na veletrhu 
BrauBeviale 2015

Veškeré operace výroby a dodávky ná-
pojů budou ve dnech 10. až 12. listopadu 
2015 představeny v Norimberku na vele-
trhu nápojů BrauBeviale 2015. Ve stán-
cích 1 150 vystavovatelů se návštěvníci se-
známí se surovinami, výrobními postupy, 
strojním zařízením, logistikou a marketin-
govými službami v nápojovém průmys-
lu. V loňském roce BrauBeviale navštívilo 
37 200 zájemců. Den před veletrhem, 9. lis-
topadu, se uskuteční European MicroBrew 
Symposium, zaměřené na strojní vybavení 
a provoz výroby nápojů, na techniku pro pl-
nění, balení a logistiku.

Otázky týkající obalů PET budou zod-
povězeny na akci zvané PET@BrauBevia-
le, která bude zahájena dvoudenní konferen-
cí (9. a 10. listopadu). Malé, střední i velké 
firmy budou mít příležitost představit své 
produkty a služby v přednáškovém fóru 
PETarena. Informace o recyklování PET 

lahví poskytne sdružení Gütegemeinschaft 
Wertstoffkette PET-Getränkeverpackungen. 
Stejně jako loni, i letos budou mít příležitost 
malé řemeslné pivovary vystavovat na ploše 
zvané Craft Beer Corner.

Podrobné informace veletrhu BrauBeviale 
a jeho doprovodném programu jsou na www.
braubeviale.de. (ev)

  Schránky na balíky se 
zamykají klíčem RFID

Společnost DHL využívá k doručování ba-
líků techniku RFID. Příjemci balíků si mo-
hou objednat schránku, kam jsou v jejich ne-
přítomnosti balíky ukládány. Schránky jsou 
opatřeny technikou RFID smart-KEY od spo-
lečnosti smart-TEC. Příjemce dostane jeden 
klíč RFID v podobě přívěsku ke klíčům pro 
bezdotykové zamykání a odemykání své ba-
líkové schránky. Díky speciálnímu kódová-
ní je zajištěno, že koncový zákazník dostá-
vá přístupová práva pouze ke své balíkové 
schránce. Přístup ke schránkám získá také 

dodavatel, ten je však omezen na určitou do-
ručovací oblast.

Společnost DHL přistoupila k tomuto kroku 
v reakci na stále větší množství balíků zasíla-
ných nákupními portály při nákupech v e-sho-
pech. Podle studie Global E-Tailing společnos-
ti DHL se bude trh e-commerce i v budoucnu 
dále rozšiřovat. Již v roce 2013 přitom DHL 
doručila více než jednu miliardu balíků.

Balíkové schránky umožňují nejen dodá-
vat balíky časově bez omezení, ale také efek-
tivně spravovat vracení balíků. Právě technika 
RFID je vhodná pro zabezpečení přístupových 
práv k balíkovým schránkám. Při návrhu byl 
kladen důraz především na robustnost a sou-
časně na vzhled schránek i klíčů. U schrá-
nek lze optimalizovat vzdálenost čtení. Po 
úspěšném vyzkoušení v úvodních projektech 
byly balíkové schránky DHL předány do sé-
riové výroby a od května 2014 je možné si 
je u DHL objednávat on-line. Snahou do bu-
doucna je plošně pokrýt venkovské regiony 
a rozšířit spektrum balíkových schránek, aby 
se na trhu více prosadily.  (ev)


