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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracovišt�. Je 
vypracována rešerše robot� a robotizovaných pracoviš�. Dále jsou probrány etapy navrhování 
a bezpe�nost t�chto pracoviš�. Je navrhnut koncep�ní model robotizovaného pracovišt� 
s robotem IRB 4400/60, které je umíst�no ve strojní laborato�i C1 Ústavu výrobních stroj�, 
systém� a robotiky FSI VUT v Brn�. Virtuální model je vytvo�en v programu Process 
Simulate 13.0. Jsou navrženy úlohy manipulace s kostkami, sva�ování a obsluha vertikálního 
obráb�cího stroje.  

 

KLÍ �OVÁ SLOVA 
Pr�myslový robot, robotizované pracovišt�, virtuální model, koncový efektor, chapadlo,  
simulace 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the design of a virtual model of a robotic workplace. Robot 
and robotic workplaces are researched. Further, the design and safety phases of these 
workplaces are discussed. A conceptual model of the robotic workplace with robot IRB 
4400/60 is designed, which is placed in the machine laboratory C1 of the Institute of 
Production Machines, Systems and Robotics at the Faculty of Mechanical Engineering of the 
Brno University of Technology. The virtual model is created in Process Simulate 13.0. It is 
designed to manipulate the dice, weld and operate the vertical machine tool.  
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1 ÚVOD 

S nástupem 21. století došlo k velkému rozvoji moderních technologií. S tímto trendem je 
spojena i automatizace ve výrob�, kdy hlavním projevem automatizace jsou bezpochyby 
(nejen) pr�myslové roboty. Robotizovaná pracovišt� (dále jen RP) jsou v dnešním sv�t� 
všude kolem nás. Usnad�ují práci lidí, zefektiv�ují výrobu a zvyšují její kvalitu. Za RP se 
považují taková pracovišt�, kde hlavní technologie je nesena robotem nebo se s tímto robotem 
p�ímo spolupracuje.  

Nár�st po�tu pr�myslových robot� ve výrob� stoupá každým rokem. Objem 
prodaných robot� ve sv�t� za�al nar�stat již v 90. letech minulého století, avšak nejv�tší 
„boom“ nastal mezi léty 2010 až 2014, kdy se prodej robot� meziro�n� zvyšoval až o 17%, 
což je výrazný nár�st oproti p�edešlému období. Toto tvrzení prokazuje následující �íselný 
údaj. V letech 2005 až 2008 se ro�n� vyrobilo a prodalo 115 tisíc robot� a v období od roku 
2010 do roku 2014 to bylo až 171 tisíc robot� ro�n�. S využitím pr�myslových robot� 
sou�asn� dochází ke stále v�tším zm�nám výroby. V roce 2016 bylo nejvíce pr�myslových 
robot� dodáno do �íny, kdy práv� do této zem� je prodáno 25% všech vyrobených robot� na 
sv�t� za rok. Druhým státem v po�tu koupených robot� je Japonsko a hned za n�j se �adí Jižní 
Korea. Celkov� do Asie putuje až 70% vyrobených robot� za rok. Ihned za jmenované asijské 
státy se v po�tu koupených robot� �adí USA. Z evropských zemí se roboty nejvíce dováží do 
N�mecka, po n�m následují Itálie a Francie. Pokud bychom cht�li uvést statistiku po�tu 
robot� vzhledem k po�tu obyvatel, p�estože nejvíce robot� ro�n� putuje do �íny, kdy �íslo 
práv� sem dovezených robot� odpovídá po�tu 35 kus� robot� na 10 000 obyvatel, nejv�tší 
množství robot� na obyvatele je v Jižní Koreji, kde na 10 000 obyvatel p�ipadá 440 kus� 
robot� a hned za ní je Japonsko, kde na 10 000 obyvatel p�ipadá 385 kus� robot�. V �eské 
republice jde o 75 robot� na 10 000 obyvatel, což je paradoxn� vyšší �íslo než v �ín�. [1]  

Robotizace p�edstavuje milník a zm�nu pro budoucí obsazování a využívání lidských 
zam�stnanc�. �asto se v praxi setkávám s názorem, že roboty berou práci lidem a zvyšují 
nezam�stnanost. Na uvedené je nutné reagovat tím, že je zcela jisté, že v budoucnu zanikne 
velké množství pracovních pozic, p�evážn� jednoduchých manipula�ních, montážních 
a obdobných jednodušších technologických operací, zárove� na druhou stranu velké množství 
pracovních pozic vznikne. Roboty musí n�kdo vyrobit, naprogramovat, udržovat, kontrolovat 
apod., takže nelze mluvit o zániku pracovních pozic, pouze o zm�n� využití lidské pracovní 
síly.  

Pro ilustraci bych cht�l uvést p�íklad z minulosti, kterým bych rád tvrzení o využití 
pracovní síly potvrdil. V polovin� 18. století pracovalo více než 80% lidí v zem�d�lství. Dnes 
je to jen malé procento zam�stnanc�, kte�í v tomto oboru stále pracují. V �R v roce 2017 
pracovalo tém�� 60% zam�stnanc� ve službách, necelých 38% pracovalo v pr�myslu a pouhá 
3% zam�stnanc� nadále pracovala v zem�d�lství. Po�et pracovník� práv� v pr�myslu stále 
roste, což je mimo jiné spojené také s nutností využití pracovní síly k jakékoliv práci s roboty. 
P�íchod modernizace a automatizace zem�d�lství nezavinil zvýšení nezam�stnanosti, pouze 
p�esunul pracovní sílu ze zem�d�lského sektoru práv� do sektoru pr�myslového. 

Tato diplomová práce se zabývá virtuálním navrhováním RP. V za�átku práce je 
vypracována rešerše a je rozebráno n�kolik možností, jak lze p�i budování RP postupovat. 
V praktické �ásti je realizován virtuální návrh pracovišt� s robotem IRB 4400/60 umíst�ného 
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ve strojní laborato�i C1 Ústavu výrobních stroj�, systém� a robotiky FSI VUT v Brn� (dále 
jen „školní pracovišt�“). Je vypracován návrh, jak by v budoucnu mohla bu�ka vypadat. Byla 
zachována pozice soustružnického centra SPM, frézovacího centra MCV a robota na 
lineárním pojezdu. Robot dostal nový systém automatické vým�ny koncových efektor�. Ke 
stávajícím manipula�ním, koncovým efektor�m p�ibyly efektory pro obsluhu obráb�cích 
stroj� a sva�ování. Aktuální �ídící systém IRC 4 byl nahrazen nov�jším IRC 5, díky tomu 
m�žeme celé pracovišt� softwarov� hlídat s využitím bezpe�nostních zón a hlídáním rychlosti 
pohybu jednotlivých os. Virtuální bu�ka je vytvo�ena v programu Process Simulate 13.0.  
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2 MOTIVACE 

 

Není náhodou, že pln� robotizovaná pracovišt� dnes využívá �ím dál více firem. Umí skloubit 
rychlost, efektivitu a kvalitu výroby a díky nahrazení t�žké lidské práce robotem, zvyšují 
spokojenost a pohodlí zam�stnanc�. Každé �ešení robotizovaného pracovišt� je individuální a 
vyžaduje spolupráci týmu specialist�.  

Téma návrhu virtuálního modelu robotického pracovišt� jsem si zvolil proto, že se ve 
své praxi setkávám se simulací robot�, a díky komplexnímu pojetí této diplomové práce jsem 
m�l možnost prohloubit si své znalosti v této problematice. 
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3 P�EHLED PR�MYSLOVÝCH ROBOT � A 
ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠ � 

3.1 Pr�myslové roboty 
Definice dle prof. P. N. Beljanina 

"Pr�myslový robot je autonomn� fungující stroj-automat, který je ur�en k reprodukci 
n�kterých pohybových a duševních funkcí �lov�ka p�i provád�ní pomocných a základních 
výrobních operací bez bezprost�ední ú�asti �lov�ka a který je k tomuto ú�elu vybaven 
n�kterými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pam�tí a podobn�), schopností 
samovýuky, samoorganizace a adaptace, t.j. p�izp�sobivostí k danému prost�edí". [2] 

Ze systémového hlediska p�edstavují pr�myslové roboty integrovaný kybernetický 
systém skládající se ze t�í subsystém� a to vnímací (senzorický) subsystém, �ídící 
a rozhodovací subsystém a ak�ní (motorický) subsystém. Vnímací subsystém uskute��uje 
vazbu s prost�edím pomocí �idel, �ídící a rozhodovací subsystém p�edstavuje “mozek“ robotu 
a ak�ní subsystém slouží k ovliv�ování prost�edí. Subsystémy spolu vzájemn� spolupracují 
a �asto se i fyzicky prolínají, a proto je nutné na teoretickou a technickou robotiku pohlížet 
komplexn�. [3] 

Ak�ní systém pr�myslového robotu se z konstruk�ního hlediska rozd�luje na: 

•  pojezdové (lokomo�ní) ústrojí 

•  polohovací ústrojí 

•  orienta�ní ústrojí 

•  výstupní hlavice (koncové efektory) (obr. 1) [3] 

 
Obr. 1) Ak�ní systém pr�myslového robotu [4] 

Pojezdové ústrojí je obvykle tvo�eno lineárním pojezdem a slouží k p�emíst�ní PR, 
který v�tšinou bývá konstruován jako samostatné stacionární za�ízení. Polohovací ústrojí 
umož�uje robotu p�emístit p�edm�t v prostoru a pro zm�nu orientace p�edm�tu v prostoru je 
na koncový �len polohovacího ústrojí p�ipojeno orienta�ní ústrojí, které je složeno pouze 



 

20 
 

z rota�ních kinematických dvojic. Na konci orienta�ního ústrojí je p�íruba, která je ur�ena pro 
p�ipojení koncového efektoru. [3] 

Pr�myslový robot je nosným prvkem RP. Vybrat správného robota pro naši aplikaci 
m�že být pom�rn� t�žké a je t�eba provést detailní analýzu budoucího pracovišt�. PR se liší 
svými technickými parametry a kinematickou strukturou. [5] 

Rozhodující kritéria pro výb�r robotu jsou: 

•  nosnost  

•  dosah  

•  kinematická struktura 

•  p�esnost polohování 

•  rychlost os 

•  stupe� krytí 

•  další požadavky 

Pr�myslové roboty se z hlediska kinematické struktury d�lí na roboty se sériovou 
kinematikou,  paralelní kinematikou a hybridní kinematickou strukturou. Roboty se sériovou 
kinematikou jsou v dnešní dob� nejpoužívan�jším typem robot�, jsou velmi univerzální a 
proto vhodné do v�tšiny aplikací. Jejich nevýhodou m�že být nižší tuhost a relativn� malá 
p�esnost polohování. Roboty s paralelní kinematickou strukturou mají rychlejší polohování, 
jsou tužší, a proto si nachází �ím dál v�tší uplatn�ní v manipula�ních a montážních aplikacích.  
Hybridní kinematická struktura je tvo�ena �et�zci, které se nachází jak v sériovém, tak 
paralelním uspo�ádání. [2], [3] 

3.1.1 Sériová kinematika 
Ak�ní systém stacionárních pr�myslových robot� se sériovou kinematikou je ve své podstat� 
pohybovým mechanismem skládajícím se z binárních �len�, které jsou �azeny za sebou 
pomocí kinematických dvojic. U PR je dnes využíváno p�edevším KD transla�ních a 
rota�ních. Z binárních �len� vzájemn� spojených kinematickými dvojicemi je možno sestavit 
libovolné kinematické �et�zce, jejichž manipula�ní schopnost bude p�ímo úm�rná po�tu 
použitých KD. Po�et stup�� volnosti bude také odpovídat po�tu použitých KD. [2], [3] 

 Základní kinematická struktura je tvo�ena spojením kinematických dvojic: 

•  t�í transla�ních KD (TTT) 

•  jedné rota�ní a dvou transla�ních KD (RTT)  

•  dvou rota�ních a jedné transla�ní KD (RRT)  

•  t�í rota�ních KD (RRR)[3] 

 Jednotlivé typy se �asto ozna�ují podle historicky prvních robot� s danou 
kinematickou strukturou nebo podle p�íslušného sou�adnicového systému: 

•  Manta typ „K“ (TTT) – používá pravoúhlý (kartézský – K) sou�adnicový systém 

•  Versatran typ „C“ (RTT) – používá válcový (cylindrický – C) sou�adnicový systém 

•  Unimate typ „S“ (RRT) – používá kulový (sférický – S) sou�adnicový systém 
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•  Trallfa �i Asea typ „A“ (RRR) – používá složený kulový (torusový, antropomorfní –
 A) sou�adnicový systém (obr. 2) [3] 

 
Obr. 2) Pracovní prostory PR – a) kartézský, b) cylindrický, c) sférický, d) torusový [2] 

Roboty se sériovou kinematickou strukturou jsou v RP nejpoužívan�jší, zejména 
šestiosé roboty využívající t�i rota�ní osy polohovacího ústrojí a t�i osy orienta�ního ústrojí. 
Roboty jsou schopny dokonale umístit p�edm�t do dané polohy s danou orientací. Díky své 
univerzálnosti, dosah�m a spolehlivosti je lze snadno integrovat do robotických pracoviš� 
nap�í� celým pr�myslovým spektrem. Výrobci robot� s touto kinematikou jsou nap�. KUKA, 
ABB, Yaskawa, Fanuc, Panasonic, Mitsubishi Electric, Stäubli. [6] 

Nosnost se pro nejmenší roboty pohybuje v jednotkách kilogram� s p�esností 
polohování až 0,01 mm. Jeden z nejv�tších šestiosých robot� vyráb�ných sériov� je Fanuc M-
2000iA / 2300 s nosností 2300 kg a dosahem 3734 mm. [7] 

Úpravou konstrukce robotu a odebráním jedné nebo dvou rota�ních os orienta�ního 
ústrojí lze zvýšit jeho nosnost. Nap�íklad robot Titan od KUKY má ve standardním provedení 
s šesti osami nosnost 1000 kg (obr. 3) a v provedení se �ty�mi osami nosnost 1300 kg. Tyto 
roboty se využívají pro paletizaci, kde s materiálem manipulujeme v prostoru a orienta�ní 
ústrojí slouží pouze k otá�ení kolem svislé osy. Konstrukce paletiza�ních robot� je typická 
s využitím paralelogramu, který má za následek, že spodní a horní �ást ramene robotu jsou na 
sob� závislé a pohyb spodní �ásti ramene zp�sobí i pohyb horní �ásti. [6] 

 
Obr. 3) Šestiosý robot KUKA Titan s nosností 1000 kg a dosahem 3202 mm [6] 

Využívání šestiosých robot� je na vzestupu, avšak to samé se týká robotických ramen 
SCARA (selective-compliance-articulated robot arms – tedy libovoln� polohovatelná 
robotická ramena). SCARA roboty jsou nej�ast�ji sériového typu, jsou vybaveny obvykle 
dv�ma až t�emi rota�ními osami, které jsou navzájem rovnob�žné, a jednou osou transla�ní 
(obr. 4). Rychlost pohybu robotu se pohybuje okolo 8 m/s a opakovatelná p�esnost polohy 
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bývá 0,01 mm. Jejich rychlost a p�esnost nachází využití nej�ast�ji p�i montážních a 
manipula�ních úlohách.  

 
Obr. 4) SCARA robot IRB 910SC o nosnosti 6 kg a dosahu 450, 550 a 650 mm [8] 

Nejnov�jším typem robot� jsou autonomní, spolupracující roboty. P�i spolupráci 
�lov�ka s robotem asistuje robot �lov�ku. To znamená, že stroj �lov�ka nenahrazuje, 
nýbrž dopl�uje jeho schopnosti a d�lá za n�j t�žkou práci. Mohou to být práce vykonávané 
nad hlavou nebo zvedání t�žkých b�emen. V továrn� budoucnosti neexistuje žádné d�lení 
mezi automatizovanými a manuálními pracovišti. �lov�k a robot spolu optimáln� 
spolupracují – bez odd�lení, bez bezpe�nostního oplocení. Roboty se integrují do stávajících 
výrobních prost�edí a p�ímo spolupracují s lidmi, což z nich �iní významnou �ást týmu. Díky 
senzor�m kloubových moment� rozpozná robot kontakt okamžit� a ihned redukuje sílu a 
rychlost. První sériov� vyráb�ný citlivý robot byl LBR iiwa od spole�nosti Kuka. Vyrábí se 
ve dvou variantách s nosností 7 a 14 kg a dosahem 800 a 820 mm. Opakovatelná p�esnost 
polohy je 0,1 mm. V�tším kooperujícím robotem je FANUC CR-35iA. Má nosnost až 35 kg a 
dosah 1813 mm. Opakovatelná p�esnost polohy je 0,03 mm. [6], [7] 

 

Kooperující roboty jsou vhodné pro tyto oblasti použití: 

• manipulace na jiných strojích  

•  m��ení, testování a kontrola 

• paletizace  

•  ostatní manipula�ní úkony 

• balení a p�íprava zboží k odb�ru  

•  nanášení lepicího, t�snícího nebo podobného materiálu 

• ostatní potahování  

•  mechanické obráb�ní 

• upevn�ní 

•  vkládání, osazování 

•  ostatní montážní, demontážní úkony [6] 

3.1.2 Paralelní kinematika 
Ve stavb� pr�myslových robot� se v sou�asné dob� stále více aplikuje paralelní kinematická 
struktura. Tyto struktury vytvá�í svým uspo�ádáním kinematických �len� a dvojic odlišné 
uspo�ádání než struktury sériové. Polohovací ústrojí je tvo�eno nejmén� t�emi rameny 
(záv�sy), která mají prom�nnou délku a která jsou spojena s pevnou základnou robotu. Tato 
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konstrukce s uzav�enou strukturou je tvo�ena koncovým �lenem, který nese koncový efektor. 
Nej�ast�ji jsou vyráb�ny roboty se �ty�mi stupni volnosti. T�i stupn� volnosti jsou dané 
prom�nnou délkou ty�í a �tvrtý stupe� volnosti je umíst�n v koncovém �lenu pro umožn�ní 
rotace uchopeného p�edm�tu kolem jeho vertikální osy. V praxi se osv�d�ilo využít šesti 
ramen, �ímž se zvýšila p�esnost polohování a dynamika pohyb� (obr. 5). [3], [9] 

Ú�elem tohoto typu robotu je manipulovat s lehkými a malými p�edm�ty velmi 
vysokou rychlostí. Bývá zav�šen nad pracovním prostorem, což vede k úspo�e místa. �asto se 
využívá pro manipulaci s p�edm�ty, pohybujícími se na pásovém dopravníku, nebo p�i 
montážních a balících operacích. Koncový efektor robotu dosahuje zrychlení až 10 g 
a opakovatelnou p�esnost polohy 0,02 mm u malých robot� a 0,1 mm u nejv�tších robot�. 
Maximální nosnost robotu bývá do 10 kg a pracovní prostor má válcový tvar a pr�m�r 
1600 mm. Výrobci robot� s touto kinematikou jsou nap�. ABB, Adept, Omron, Tosy, Fanuc 
a Yaskawa.[6], [9], [8], [7], [10], [11] 

 

 
Obr. 5) Delta robot ABB s ukázkou pracovního prostoru  [8] 

3.2 Koncové efektory 
Otev�ený kinematický �et�zec pr�myslových robot� je zakon�en koncovým efektorem, který 
odpovídá tomu, k jaké práci bude použit. Efektor je výkonným subsystémem pr�myslového 
robotu a je ur�en pro technologické, manipula�ní, kombinované a speciální �innosti. [3], [12] 

Technologické koncové efektory slouží pro výkon operací jako je sva�ování (obr. 6), 
lepení, nanášení nát�rových hmot, broušení, obráb�ní apod. Jsou to nástroje, umož�ující 
robotu p�ímo vykonávat danou technologickou operaci. Efektor se montuje na p�írubu robotu. 
V p�ípad�, kdy robot nedosáhne do pracovního prostoru, m�že se mezi p�írubu a efektor 
umístit adaptér, který zajistí požadovaný dosah. [3] 
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Obr. 6) Sva�ovací klešt� typ X [13] 

Manipula�ní efektory slouží pro uchopování p�edm�t� a manipulaci s nimi. Tyto 
hlavice jsou v�tšinou navrhovány pro jednotlivé aplikace, avšak mohou být také univerzální.  
�ásti, které p�ichází p�ímo do styku s p�enášenými objekty, se nazývají úchopné prvky. 
Efektory se d�lí na aktivní a pasivní a podle charakteru styku p�i aktivování úchopné síly 
se d�lí na: [3] 

•  mechanické 

•  magnetické 

•  podtlakové 

Pasivní úchopné prvky nemohou sami ovládat úchopnou sílu a pro uvoln�ní p�edm�tu 
je pot�eba vn�jšího zásahu. Naopak aktivní prvky jsou vybaveny lineárními nebo rota�ními 
pohony a uchopený p�edm�t mohou sami uvolnit. [3] 

Kombinované koncové efektory jsou v praxi velmi oblíbené. Sdružování 
manipula�ních a technologických efektor� se využívá nap�. v automobilovém pr�myslu. 
Nej�ast�jší kombinací je tady manipulátor a sva�ovací klešt�. 

3.2.1 Automatická vým�na koncových efektor� 
Automatická vým�na koncových efektor� zvyšuje flexibilitu a míru automatizace 
robotizovaného pracovišt�. Umož�uje robotu pružn� reagovat na tvarovou i rozm�rovou 
zm�nu manipulovaných objekt� i na zm�nu technologických operací, aniž by se p�erušil jeho 
pracovní cyklus v rámci jeho automatického pracovního procesu. [3] 

Pro RP s jedním robotem provád�jícím více technologických operací je automatická 
vým�na efektor� st�žejní. Robot vykonává manipula�ní i technologické operace a podle 
programu si sám odebere efektor ze zásobníku. [3] 

P�ipojovací za�ízení pro automatickou vým�nu efektor� je funk�ní uzel skládající se 
ze dvou speciálních p�írub (p�íruba robota, p�íruba efektoru), které zajistí automatické upnutí 
a odepnutí efektoru. Spojení mezi robotem a efektorem musí být pevné, tuhé a zárove� musí 
zajistit p�ívod tlakových médií, silového elektrického proudu a elektrických signál� pro �ízení. 
Mechanické spojení protikus� je provedeno pomocí hydraulické, pneumatické nebo elektrické 
energie. V p�ípad� výpadku nebo poklesu energie nesmí dojít k rozpojení p�írub. [3] 
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Aby mohl být využit potenciál robot� v plném rozsahu, jsou vyráb�ny rychlospojky 
pro malé roboty se zatížením do 1 kg až po silný vým�nný systém, který m�že být zatížen 
hmotností až 1 350 kg (obr. 7). Mezi p�ední výrobce vým�nných systém� pat�í Schunk, ATI, 
Staubli aj. [14], [15], [16] 

 
Obr. 7) Schunk - vým�nný systém se t�emi zámky s nosností až 1 350 kg [17] 

3.3 Robotizovaná pracovišt� 
Strojírenská technika se pod tlakem konkurence neustále vyvíjí a jedním ze sm�r� jejího 
rozvoje je proces robotizace.  Pot�eby zákazník� z hlediska kvality výrobk�, termínu dodávek, 
ceny, kvantity apod. se neustále zvyšují. Proto se p�edpokládá, že pot�eba RP neustále 
poroste.  

 Stavební struktury RP: 

•  Robotizovaný modul – je základní provozní jednotka, která je schopna samostatné 
automatizované funkce. Je zárove� základní stavební prvek pro vyšší úrovn� 
seskupení. 

•  Robotizovaná bu�ka – vzniká, pokud se zvýší po�et výrobních stroj� v modulu, 
po�et technologických pracoviš�, p�ípadn� seskupení více modul� do jednoho celku a 
integrací �inností na jednom robotu  

•  Skupina robotizovaných bun�k – vznikne integrací n�kolika modul� p�íbuzného 
typu do ú�elného seskupení. Vzájemné propojení bun�k zajiš�uje centráln� �ízená 
meziopera�ní doprava. 

•  Pružný robotizovaný systém – vytvo�í se sjednocením n�kolika modul� nebo bun�k 
s r�znou úrovní výrobních funkcí. 

•  Robotizovaná linka – je na stejné úrovni jako robotizovaný systém, má však pevn�jší 
vazbu modul� a bun�k, která je závislá na technologickém postupu výroby. 

•  Robotizovaný provoz, závod – komplexní výrobní systém, který vzniká kombinací 
výše zmín�ných struktur. [3] 

V�tšinu technologií je možné aplikovat u RP ve dvou provedeních. V prvním p�ípad� 
má robot na p�írub� namontovaný technologický koncový efektor, se kterým provádí dané 
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operace. Efektor m�že být lakovací, lepící nebo nýtovací pistole, sva�ovací klešt�, v�eteno pro 
vrták, brusku nebo frézu, r�zné sondy apod. Druhou variantou je použití stacionárních 
technologických za�ízení. Robot má na p�írub� manipulátor, ve kterém je p�ichycen výrobek, 
který koná pohyb.  

Nejv�tší po�et robot� p�evažuje v automobilovém pr�myslu, avšak díky neustálému 
rozvoji robotizace dnes pracují roboty ve velkém množství obor�, jako je zdravotnictví, 
potraviná�ský pr�mysl, hutní pr�mysl, elektrotechnický pr�mysl apod. Z technologického 
hlediska p�evažuje bodové sva�ování, obloukové sva�ování a manipulace (obr. 8).   

 
Obr. 8) Robotizovaná pracovišt� dle technologie [18] 

3.3.1 Sva	ovací pracovišt� 
Sva�ování pat�í k nejd�ležit�jším spojovacím proces�m ve výrob� a je jedním ze základních 
odv�tví strojírenského pr�myslu. Ru�ní sva�ování vyžaduje kvalifikované pracovníky, 
protože již malé nedostatky ve sváru mohou zp�sobit vážné následky. Aplikace robotického 
sva�ování p�ináší této technologii velké množství výhod. Opakovatelnost pohyb� koncového 
efektoru je p�ibližn� ± 0,1 mm a p�esnost polohování je �ádov� ± 1,0 mm. Sva�ovací roboty 
mají typicky šest os a díky tomu mohou dosáhnout do míst, která jsou pro lidské pracovníky 
problematická. Pro sva�ování velkých díl� m�že být robot dopln�n lineární osou. 
V kombinaci s robotizovanou manipulací se sva�ovaným polotovarem a samoúdržbou 
sva�ovacího za�ízení na robotu lze navrhnout RP, které bude pracovat tém�� bez zásahu 
obsluhy. �lov�k v takovém provozu zajiš�uje pouze dohled nad daným pracovišt�m, b�žnou 
údržbu strojního za�ízení a opravy v p�ípad� poruch. Celková koncepce RP je ovlivn�na 
druhem použité sva�ovací technologie a vlastnostmi sva�ovaného materiálu. Navrhovaná a 
realizovaná RP v oblasti sva�ování pat�í mezi nejpo�etn�jší skupinu budovaných pracoviš�. 
Nej�ast�ji se setkáváme s bodovým odporovým sva�ováním a sva�ování elektrickým 
obloukem v ochranné atmosfé�e MIG/MAG. [3], [9] 

Bodové sva�ování je druhem odporového sva�ování a používá se pro spojování 
p�eplátovaných plech�. Nej�ast�jší využití tohoto typu sva�ování je v automobilovém 
pr�myslu (obr. 9). Spojení dvou nebo více plech� se provádí pomocí sva�ovacích kleští, které 
jsou opat�eny dutými elektrodami s vym�nitelnou �epi�kou. V míst� styku se p�sobením 
vysokého tlaku a pr�chodem proudu materiál nataví a vznikne bodový svár. Elektrody se p�i 
procesu sva�ování zah�ívají, a proto musí být vybaveny chladícím okruhem. 
V automobilovém pr�myslu se využívá tzv. tvrdá metoda sva�ování, kdy je po krátkou dobu 
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materiál vystaven vysokému tlaku a vysokému proudu. RP pro odporové sva�ování m�že být 
dále vybaveno automatickou frézkou pro údržbu a vým�nu �epi�ky, nebo dokovací stanicí pro 
automatickou vým�nu celých kleští. [2], [3] 

 
Obr. 9) Ukázka sva�ovací linky v simula�ním programu. [19] 

Sva�ování elektrickým obloukem je tavné sva�ování, p�i kterém dochází k natavení 
stykových ploch základního materiálu a p�ídavného materiálu teplem od elektrického 
oblouku. Roztavený kov základního a p�ídavného materiálu se slije a po ztuhnutí vzniká svár. 
Celý proces je proveden v ochranné atmosfé�e aktivního plynu. Pracovišt� obloukového 
sva�ování je vybaveno prvky, které zvyšují automatizaci provozu. Z d�vodu bezpe�nosti 
m�že být na p�írub� robotu p�imontovaný kolizní senzor, který p�i detekci kontaktu ho�áku 
s p�ekážkou vyšle signál a tím zastaví všechny pohony. P�i sva�ování dochází k zanášení 
ho�áku a tím i ke zhoršení jakosti svár� a proto je pracovišt� vybaveno za�ízením na �išt�ní 
ho�áku a zast�ihování drátu. [2] 

3.3.2 Manipulace 
Jednou z nejrozší�en�jších �inností pr�myslového robotu je manipulace s materiálem. K 
zakládání polotovar� do výrobního stroje a následnému odebírání výrobk� je dnes velmi 
hojn� využíván pr�myslový robot. Ten m�že odebírat polotovary z palety, dopravníku, 
oto�ného stolu aj. Zejména p�i odebírání z palet, kde odebíraný materiál nemá p�esn� danou 
pozici, bývá robot vybaven strojním vid�ním pro automatickou detekci polohy obrobk�. Pro 
co nejv�tší adaptabilitu a možnost zm�ny vyráb�ného sortimentu lze robot vybavit za�ízením 
pro automatickou vým�nu uchopovacího za�ízení. P�i velmi rychlém cyklu obráb�cího stroje, 
kdy je kladen d�raz na rychlou vým�nu obrobku, lze manipulátor vyrobit kombinovaný. Tím 
je umožn�no uchopení výrobku i polotovaru zárove� a manipula�ní �as uvnit� výrobního 
stroje lze snížit na minimum. [2] 

V automobilovém pr�myslu je manipulace spolu s bodovým sva�ováním hlavní náplní 
práce robot�. Pro manipulaci s karoserií jsou vyráb�ny speciální efektory, které musí být 
schopny upnout nepravidelné tvary plech�.  

Dalším využitím robotu m�že být automatická vým�na nástroj� u obráb�cích stroj�, 
kdy robot odebírá nástroje ze stacionárního zásobníku a vkládá je p�ímo do v�etena stroje. 
Dosah lze rozší�it p�idáním lineární osy a robot tak m�že obsluhovat i více stroj�. [2] 
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Speciální manipula�ní operací je paletizace a depaletizace (obr. 10), p�i které není 
pot�ebné m�nit orientaci manipulovaného výrobku ve všech osách. Nabízí pro robota širokou 
škálu uplatn�ní v celé �ad� odv�tví. Výrobci robot� p�izp�sobili sv�j vývoj i tomuto oboru a 
díky tomu jsou dnes vyráb�ny roboty p�ímo pro ú�el paletizace. Paletiza�ní robot má 4 nebo 5 
stup�� volnosti, které jsou dostate�né pro danou úlohu. Dochází jen k p�emis�ování nákladu 
a k rotaci kolem osy nákladu kolmé k základn�. Robot tak m�že mít vyšší nosnost, jednodušší 
ovládání, je levn�jší a spolehliv�jší. [3]  

 
Obr. 10) Paletiza�ní robot KUKA [20] 

3.3.3 Lakování 
Robotizované lakovací pracovišt� p�ináší zna�né výhody p�edevším pro zdraví �lov�ka.  
Výpary z nát�rových hmot mohou být nebezpe�né nebo výbušné. Navíc robotizované 
nanášení barev p�ináší úsporu 25 – 30% nát�rových hmot oproti ru�nímu zp�sobu. Pro tuto 
oblast jsou ur�eny roboty speciáln�jší konstrukce, které jsou již v základním uspo�ádání 
vybaveny rozvody pro dopravu lak� ke st�íkací hlavici. Rozvod hadic a kabel�, který byl 
používán v minulosti vn� robotu, je v sou�asné dob� ve v�tšin� p�ípad� nahrazován 
integrováním do dutých ramen robot�. Tento typ konstrukce umož�uje zvýšení dosahu 
robotu, minimalizaci kolizí a jednodušší programování. V d�ív�jších dobách robot 
p�i nanášení barev kopíroval pohyby lidského pracovníka, což nep�inášelo výhody úspory 
barvy a kvality nát�ru. Dnešní programování probíhá offline a ideální trajektorie nánosu barvy 
je vytvo�ena pomocí speciálních program�. [2], [9] 

3.3.4 Obráb�ní 
Robot jako obráb�cí stroj má na pracovní hlavici p�ipojen nosi� nástroje. Nástrojem m�že být 
fréza, vrták, ocelový kartá�, brusný kotou�, soustružnický n�ž apod. Robot není p�ímou 
náhradou obráb�cích center, kterým nem�že konkurovat z hlediska dosažitelné p�esnosti a 
tuhosti, ale m�že je doplnit nebo nahradit tam, kde víceosá CNC obráb�cí centra nejsou 
vhodným �i ekonomickým �ešením, nap�íklad p�i obráb�ní rozm�rných díl�. K vhodným 
aplikacím pat�í nap�íklad obráb�ní k�ídel letoun�, vy�ezávání okenních a dve�ních otvor� 
v hliníkových sk�íních kolejových vozidel, p�ebrušování svar�, vrtání otvor� aj. Robot je 
vhodný jak pro sériovou, tak i kusovou výrobu. [17] 
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4 NAVRHOVÁNÍ ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠ � 

Navrhování robotizovaných pracoviš� je v dnešní dob� velmi složitou a komplexní úlohou. 
Hlavním d�vodem vzniku RP je rostoucí kvalita výrobk�, velká variabilita, nízká cena a 
rychlé uvedení na trh. Nové technologie výroby a kratší životní cykly produkt� vyžadují 
návrhy velmi flexibilních RP, schopných rychle a pružn� reagovat na poptávky trhu p�i 
zachovaní vysoké efektivity a produktivity. Návrh RP vychází p�edevším z analýzy 
technologie výroby a její optimalizace. Musí být navrženo �ešení, které bude spl�ovat náro�né 
podmínky dané technologie. Je t�eba zajistit, aby bylo dosaženo nejvyšší možné technické 
úrovn� �ešení, minimální nárok na pot�ebnou plochu, zajišt�ní vysoké kvality výroby 
a spln�ní pracovních podmínek z hlediska bezpe�nosti práce, ergonomie a požární ochrany. 
[5] 

Neexistují jednozna�né postupy, které by vedly k optimálnímu �ešení RP. Vypracovat 
dobrý návrh je náro�né na znalosti z mnoha obor�. Projektant, který navrhuje RP, musí 
prokázat tv�r�í myšlení. Využívá známých postup�, ale i své zkušenosti a znalosti, aby jeho 
návrh uspokojil zákazníka a byl provozuschopný. Ve výrobních systémech se musí 
analyzovat základní vztahy mezi technologií výroby, manipulací s materiálem a zp�soby 
�ízení výroby. Tyto vztahy podstatn� ovliv�ují �ešení dispozice a návrh výrobních pracoviš�. 
[5] 

4.1 Etapy navrhování RP 
Návrh robotizovaného pracovišt� lze rozd�lit na etapy:  

•  p�edprojektová etapa  

•  projektová etapa 

•  poprojektová etapa 

4.1.1 P	edprojektová etapa 
P�edprojektová etapa je zam��ena p�edevším na otázku koncepce budoucího robotizovaného 
pracovišt�. Spo�ívá v analýze a vyhodnocení dat, která v p�ípravné �ásti projektu 
nashromáždíme. V p�edprojektové fázi je nutné provést následující kroky. 

Ekonomické zhodnocení návrhu robotizace 

Prvním krokem p�i zvažování instalace RP by m�lo být ekonomické zhodnocení. 
Návratnost investice je velmi d�ležitá a p�ed po�ízením robot� je t�eba zvážit mnoho 
okolností. D�ležitými faktory jsou po�izovací cena pracovišt�, po�ty vyráb�ných kus� na 
pracovišti, pracovní cyklus (jednosm�nný, dvousm�nný, t�ísm�nný nebo nep�etržitý), po�et 
zam�stnanc� apod. Velkou výhodou RP je to, že v p�ípad� správného nastavení stroj� 
nevyráb�jí zmetky a mohou pracovat prakticky nep�etržit�.  

Zdokumentování prostoru pracovišt� 

Pracovní prostor je pro návrh RP základní vstupní informací. Je nutné se seznámit 
s prostory pracovišt�, do kterých budeme zapracovávat robotizovaný výrobní systém. Musíme 
znát výškové rozm�ry prostoru s ohledem na protipožární ochranu, ventilaci, odsávání, 
osv�tlení a všechny další faktory, které omezují RP v jeho výšce. V p�dorysné dokumentaci 
budoucího RP musí být zaznamenány polohy všech pevných �ástí, se kterými nesmí být 
manipulováno. Jsou to nap�. halové sloupy, stávající strojní za�ízení nebo jiné pevné 
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konstrukce. Další d�ležité informace jsou sm�r toku materiálu, p�ístupové cesty pro osoby a 
vysokozdvižné vozíky, umíst�ní a velikost vstupních dve�í, p�ívody energií aj. U zdroje 
elektrické energie je nutné znát nejen umíst�ní, ale i typ a po�et zásuvek a jejich nap�tí a 
maximální proud. U rozvod� tlakového vzduchu oleje a vody jsou charakteristické údaje tlak 
a pr�tok. Pro stabilní ukotvení robotu a periferních za�ízení je d�ležité znát podloží pracovišt� 
a do dokumentace zazna�it nap�. zóny, do kterých se nesmí vrtat, nerovnosti apod. [21], [22] 

Požadavky na vybavení v�etn� robot� 

V p�ípad� integrace, kdy do již fungujícího systému za�le�ujeme novou výrobu, je 
nutné ujasnit si se zákazníkem, jaké zm�ny jsou povoleny. Nap�íklad zm�na stávajícího 
robotu za robot s vyšší nosností, p�idání nového robotu nebo posunutí stávajícího robotu. 
V p�ípad� projektování zcela nového RP si musíme se zákazníkem ujasnit, jaké roboty (typ a 
výrobce) m�žeme používat. Stejn� je tomu v p�ípad� koncových efektor� a dalšího vybavení 
RP. 

Seznámení s budoucími pracovníky  

Pro zmírn�ní budoucích problém� je dobré se osobn� seznámit a nezávazn� 
si promluvit s pracovníky, kte�í budou pracovišt� obsluhovat. Ú�elem rozhovoru je seznámit 
pracovníky se zám�rem projektu, zp�sobem jeho realizace a p�edb�žným rozmíst�ním robot� 
a periferních za�ízení. Nakonec je vyhodnocen jejich pohled na projekt s ohledem na jejich 
zkušenosti. [21] 

Zjišt�ní stávajícího výrobního programu 

Pro návrh RP je pot�ebné zajistit dokumentaci výrobních stroj�, které budeme 
za�le�ovat do RP. Dále je nutné zajistit dokumentaci výrobk� a to zejména technické výkresy 
a technologické postupy výroby. V neposlední �ad� je d�ležitý druh výroby. Pro RP je 
vhodn�jší a snadn�ji aplikovatelná sériová výroba, avšak dnešní pružné robotizované systémy 
umož�ují i výrobu kusovou. [21] 

4.1.2 Projektová etapa 
Projektová etapa rozpracovává a up�es�uje základní koncepci rozvoje výrobní 
a technologické základny výrobního systému. V praxi se projektová etapa provádí v�tšinou 
ve dvou úrovních. První �ást je zam��ena na konstruk�n� technologické otázky z hlediska 
tvar�, rozm�r�, jakosti, opakovatelnosti výroby. Druhá �ást je zam��ena na technicko-
organiza�ní otázky, a to nap�. �asové a prostorové struktury, pracovní prost�edí, materiálové 
a informa�ní toky. [3], [21] 

Rozd�lení projektové etapy 

1) Rozbor problému 
a) technologie RP (sva�ovací, obráb�cí, manipula�ní aj.) 
b) konstrukce RP 
c) pracovní prost�edí 
d) analýza výchozího stavu a p�ínos z hlediska technického, ekonomického 

nebo sociálního 
2) Návrh �ešení 

a) výkresová dokumentace 
b) popis �innosti jednotlivých za�ízení 
c) rozmíst�ní stroj� a za�ízení   
d) vyhodnocení lidského zásahu na pracovišti 
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3) Popis jednotlivých strojních za�ízení 
a) pr�myslové roboty 
b) periferní za�ízení 
c) výrobní stroje a za�ízení 

4) Zp�sob �ízení pracovišt� 
a) technické prost�edky a hierarchie 
b) jednotlivé V/V k ovládání všech �ízených za�ízení  

5) Etapy �ešení 
a) KDO, KDY a JAK provede všechny práce 
b) stanovení odpov�dnosti  
c) termíny pln�ní a sankce 

6) Ekonomické hodnocení 
a) úspory pracovník� a p�ínos nového pracovišt� 
b) po�izovací náklady 
c) produktivita práce na novém pracovišti 

7) Zkoušení 
a) offline simulace pracovišt� 
b) zkoušení reálného pracovišt� 
c) garan�ní zkoušky 

8) Bezpe�nost a ochrana zdraví 
9) Uvedení do provozu [21] 

4.1.3 Poprojektová etapa 
Poslední etapa je v období po ukon�ení projektu. RP je již v b�žném provozu a v tomto 
období b�ží r�zné garance a záruky. Je také dobré ud�lat zp�tné vyhodnocení všech 
projektových fází a pou�it se z p�ípadných chyb.  

4.2 Plánování, konstrukce, simulace 
Pro navrhování RP jsou velmi d�ležitá odd�lení plánování, konstrukce a simulace. Jejich 
vzájemná komunikace a spolupráce je velmi d�ležitá po celou dobu trvání projektu (obr. 11).  

Plánování 

Plánovací �ástí je celé vypracování projektu odstartováno a odd�lení plánování musí být po 
celou dobu projektování v kontaktu s konstrukcí a simulací. Vytvá�í se �asové diagramy, které 
jsou nutné pro spln�ní plánu výroby zadaného zákazníkem. Je navržen první layout, který se 
v pr�b�hu vypracování projektu postupn� upravuje tak, aby RP bylo rozmíst�no co 
nejvýhodn�ji.  

 Mezi základní plánovací �innosti pat�í: 

•  studie realizovatelnosti a kalkulace 

•  plánování procesu 

•  plánování layoutu 

•  technologické plány 

•  ergonomie a �asové analýzy pro manuální pracovišt� 

•  analýzy �asového cyklu robot� 
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•  upínací a zakládací plány 

•  pneumatické plány 

•  �asové diagramy  [23] 

�asový diagram je dokument, ve kterém jsou uvedeny všechny operace a �as t�chto 
jednotlivých operací pot�ebný na jeden cyklus výrobku. Jsou zde uvedeny a detailn� 
rozfázovány všechny manipula�ní i výrobní operace. První návrh �asového diagramu bývá 
odhad, který se pomocí zkoušky reálné nebo simula�ní upraví do finální podoby. Pokud 
�asový plán nevyhovuje požadavk�m zákazníka, musí být nalezeno �ešení. Takové �ešení 
m�že být nap�íklad zvýšení po�tu výrobních stroj� nebo robot�, zv�tšení kapacity zásobníku 
nebo jiné východisko, které vede ke spln�ní �asového plánu. Z toho je z�ejmé, že návrh 
�asového diagramu p�edchází návrhu layoutu.  

Layout je grafické rozvržení dané plochy. Znázor�uje rozmíst�ní jednotlivých 
pracoviš� a m�že obsahovat i materiálový tok. Bývá dopln�n tabulkami a grafy, které popisují 
vztahy mezi jednotlivými pracovišti.  Layout RP detailn� ilustruje rozmíst�ní veškerých stroj� 
a za�ízení. Zobrazení robotu musí být v layoutu jednozna�né, a proto je d�ležité zakreslit patu 
robotu. Nedílnou sou�ástí je p�esné zobrazení oplocení, kabelových kanál�, sloup� haly, 
odsávání, robotických sk�íní atd. Zobrazují se i otev�ené polohy dve�í, sk�íní a r�zné polohy 
pohyblivých za�ízení, jako jsou dopravníky a stanice. Zakresleny jsou zde také uli�ky pro 
údržbu uvnit� bu�ky i v�tší cesty mezi bu�kami ur�ené nap�íklad pro vysokozdvižné vozíky. 
U bezpe�nostních za�ízení, jako jsou scannery, se zobrazuje jejich dosah.  

 
Obr. 11) Postup navrhování RP 
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Metody používané pro rozmis�ování pracoviš� 

•  empirické 

•  systematické 

•  graficko-po�etní 

•  matematické 

Empirická metoda je založena na zkušenostech projektanta. Je pom�rn� jednoduchá a 
�asov� nenáro�ná. Výchozí podklady jsou materiálový tok a popis technologického za�ízení. 
Tato metoda není vhodná pro rozsáhlejší stavby s využitím v�tšího po�tu stroj� a za�ízení, 
kde se mohou projevit subjektivní názory jednotlivc�. [5] 

Systematická metoda vychází ze systematického t�íd�ní postupu prací p�i 
technologickém projektování. Je kladen d�raz na to, aby proces umožnil co nejrychlejší tok 
materiálu p�i co možná nejnižších nákladech a co možná nejmenším množství manipulace. 
Systematické projektování je univerzální metoda, která vychází rovn�ž z materiálového 
toku.[5] 

Graficko-po�etní metoda hledá nejvýhodn�jší rozmíst�ní na základ� rozboru 
materiálového toku a grafického vyjád�ení. Metoda využívá plošné modely a grafické 
vyjád�ení p�evádí na po�etní. [5] 

Matematická metoda se využívá v aplikacích, kde se dá proces vyjád�it 
matematickými funkcemi. Pomocí výpo�etní techniky se provede návrh dispozi�ního �ešení. 
Metoda se využívá p�edevším u skladového hospodá�ství a meziopera�ních sklad�.[5] 

Konstrukce 

Zahrnuje konstrukci všech za�ízení, která se na daném pracovišti vyskytují. Jedná se o 
koncové efektory, pracovní stanice, dopravníky, zásobníky, ocelové konstrukce a jiné 
konstruk�ní díly, které nejsou standardizované a musí se tedy nechat vyrobit „na zakázku“. 
Všechny díly musí být vytvo�eny jako 3D model pro simulaci, aby se mohla pomocí softwaru 
ov��it jejich sou�asná �innost a funk�nost. Musí být vytvo�ena technická dokumentace nutná 
pro výrobu a provoz za�ízení a technická zpráva. Konstrukce robot�, robotických sk�íní, 
bezpe�nostních prvk� a jiných díl� je p�evzata od výrobc� t�chto za�ízení.   

 Mezi základní konstruk�ní �innosti pat�í: 

•  3D návrhy konstrukcí – pracovních stanic, koncových efektor�, m��ících stanic atd. 

•  2D konstrukce a kusovníky 

•  zadávání konstrukce do výroby 

Simulace 

Off-line simulace RP i celých linek se stávají nedílnou sou�ástí jejich návrhu a následné 
realizace. Dvojnásobn� to platí pro automobilový pr�mysl, kde se rok od roku zvyšují 
požadavky na rychlost realizace projektu a jeho celkovou náro�nost. S využitím moderních 
SW nástroj� a v souladu se zadáním zákazníka je vytvo�ena reálná simulace pracovišt� a to od 
prvotního návrhu konceptu p�es virtuální výstavbu až po samotný funk�ní proces. 
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Mezi simula�ní �innosti pat�í: 

•  definování robot� 

•  návrh a optimalizaci sva�ovacích bod�, kleští, lepení, atd. 

•  programování robotu OLP 

•  nastavování manuálních pracoviš� dle ergonomické simulace 

•  nahrávání cest do robotu 

•  3D uskute�n�ní výsledk� plánování 

•  zajišt�ní vhodného umíst�ní robot� a p�ípravk� s ohledem na �asové analýzy 

•  kinematizace všech pohyblivých za�ízení a jejich �ástí 

•  kontrola funk�ností konstruk�ních za�ízení 

•  kontrola dosah� robot� [23] 

Hlavní p�ínosy simulace výroby 

•  Snížení náklad� na fyzické prototypy 

•  V�asné odhalení problém� 

•  Rychlé ov��ení výrobního procesu 

•  Optimalizace délky cykl� 

•  Minimalizace výrobních rizik 

•  Ergonomie a bezpe�nost [24] 

4.1 Software 
Starší ru�ní metody pro vývoj složitých výrobních systém� nesta�í. V ru�ním p�ístupu není 
umožn�na efektivní spolupráce mezi jednotlivými odd�leními, což m�že vést k chybám 
v návrhu, které p�ináší nutnost provád�t �adu nákladných zm�n výroby. Testování stojí 
spoustu �asu a s tím souvisejí finan�ní ztráty. Off-line programování a virtuální ov��ování RP 
omezuje pot�ebu nákladných prototyp� a zdlouhavých zkoušek a snižuje po�et zm�n ve 
výrob�. V sou�asné dob� existuje velké množství program�, které navrhování RP velmi 
usnad�ují (obr. 12). 

 
Obr. 12) Rozd�lení softwaru pro navrhování RP 
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4.1.1 Plánování výrobních proces� 
Plánovací software p�edstavuje podp�rné nástroje pro komplexní plánování výrobních 
proces� a zdroj�. Výsledné grafy proces� pak poskytují jasný p�ehled o návaznostech a 
vazbách mezi procesy, výrobky a zdroji už od raných koncep�ních fází návrhu výrobk�. [25] 

Process Designer  

Software, který je ur�en pro plánování výrobního procesu a tvorbu prostorového uspo�ádání 
výrobního systému. Vše je založeno na architektu�e Produkt - Zdroj – Proces, nebo jinak CO - 
�ÍM - JAK se bude vyráb�t. V Process Designer se vytvá�ejí studie, které je možné dále 
analyzovat v Process Simulate a zp�tn� je upravovat. Postupn� definujeme "CO" (díly, 
podsestavy, sestavy apod.) se bude vyráb�t, pak "�ÍM" (stroje, nástroje, ná�adí, p�ípravky 
apod.) budeme vyráb�t a nakonec "JAK" (operace, podprocesy, jednotlivé úkony). [26] 

Plant simulation  

Prost�edek pro diskrétní simulaci výrobních systém�. Umož�uje vytvá�et digitální modely 
logistických a výrobních systém�, na kterých se dají provád�t experimenty a po jejich 
vyhodnocení optimalizovat jejich výkon. Plant Simulation obsahuje speciální programovací 
jazyk Simtalk, který umož�uje definovat vlastní funkce objekt� �i chování jednotlivých 
veli�in v systému. Sou�ástí modulu jsou prost�edky pro objektové modelování s hierarchickou 
strukturou, knihovna, vizualizace a animace. [26] 

4.1.2 Simulace výrobních proces� 
Simula�ní software poskytuje nástroje pro vývoj, tvorbu a nasazení výrobních zdroj� 
a simulaci jejich �innosti. Umož�ují definovat zdroje jako nap�íklad roboty, stroje, nástroje, 
p�ípravky, prvky automatického �ízení, osoby apod. a vytvá�et komplexní výrobní scéná�e. 
Software pro robotické simulace umož�uje práci zejména se 3D modely. D�ležitou funkcí je 
statická a dynamická detekce kolizí, která má hlavní dopad na funk�nost celého procesu, dále 
pak v�asné odhalení problému a s tím související snížení náklad�. Komer�n� dostupné 
softwarové systémy lze dále rozd�lit do dvou hlavních skupin. [25] 

První skupinou jsou univerzální programy, podporující roboty všech výrobc�. Jejich 
nevýhodou je to, že neexistuje univerzální �ídící systém pro všechny druhy robot� a proto p�i 
online simulaci pot�ebují pro p�esné pohyby robotu doplnit o modul výrobce t�chto robot�. 
Tento modul poté zajistí reálný pohyb robotu v simulaci a p�i m��ení �as� výroby již 
dostáváme data, která jsou shodná s �asy v reálném prost�edí.  

Process Simulate 

Univerzální simula�ní program ur�en pro navrhování a ov��ování výrobních proces�. Pomocí 
ProcessSimulate lze zp�es�ovat �asy, které nastaví plánova�i, a to pomocí spojité simulace 
nap�. manuální montáže, robotické manipulace �i sva�ování apod. Knihovna obsahuje �adu 
robot� od v�tšiny dodavatel�, jako jsou ABB, REIS, KUKA apod. Roboty lze offline 
programovat a generovat programy, které je možné virtuáln� simulovat p�ed nasazením 
do provozu. Pracuje s vizualiza�ním standardem JT. [26] 

JT (Jupiter Tessellation) je vizualiza�ní  formát, který byl vyvinut spole�ností Siemens 
PLM, byl p�ijat jako ISO standard a nese ozna�ení ISO 14306. Virtuální data pro modely, 
p�icházející z CAD systém�, mají zna�né objemy. Pro složit�jší procesy vývoje a výroby bylo 
nejd�ležit�jší získat odleh�ený neutrální formát, který umožní zobrazení a používání model� 
bez p�vodního softwaru, ve kterém byly vyvinuty. [27] 
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 RobCAD 
Alternativa programu Process Simulate. Je simula�ním nástrojem, který umož�uje vyvíjet, 
simulovat, optimalizovat, ov��ovat a provád�t offline robotické a automatizované výrobní 
procesy s více za�ízeními. Platforma Robcad pomáhá optimalizovat procesy a vypo�ítávat 
doby cyklu.  Robcad má velký výb�r proces� specifických aplikací v�etn� bodového 
sva�ování, obloukového sva�ování, �ezání laserem a vodním paprskem, vrtání a nýtování a 
lidských operací. V Robcadu je k dispozici rozsáhlá knihovna standardních robotických 
model�. [26] 

Delmia 

Alternativa programu Process Simulate, je simula�ním nástrojem, který pracuje s V5 
architekturou stejn� jako nap�. Catia. 

 

Druhým zástupcem jsou programy p�ímo od výrobc� pr�myslových robot�. Ty již 
obsahují p�esné �ízení pohybu robotU a proto je simulace totožná s reálným prost�edím. 
Nevýhodou je, že nem�žeme do programu vkládat roboty jiných výrobc�.     

ABB RobotStudio 

Software pro simulaci a offline programování od ABB. Umož�uje dop�edu p�ipravit 
programy robot�, což zvyšuje celkovou produktivitu. RobotStudio poskytuje nástroje ke 
zvýšení ziskovosti robotizovaného systému tím, že umožní vykonávat úkoly, jakými je 
nap�íklad školení, programování a optimalizace, bez nutnosti p�erušení výroby. To p�ináší 
mnoho výhod, jako jsou snížení rizika, rychlejší spušt�ní, rychlejší zm�ny nastavení 
a zvýšenou produktivitu. Je založeno na virtuálním �ídicím systému od ABB – p�esné kopii 
opravdového softwaru, který �ídí roboty ve výrob� a proto umož�uje realistické simulace 
s využitím reálných robotických program� a konfigura�ních soubor�, identických s t�mi, 
které jsou využívány ve výrob�. [8] 

KUKA.Sim Layout 

Program pro vytvá�ení 3D dispozic s roboty KUKA. Je možno velmi rychle a snadno vytvá�et 
r�zné dispozice, koncepce �i robotizované úlohy a vzájemn� je porovnávat.  

KUKA.Sim Pro  

Software sloužící pro kompletní offline programování robot� KUKA. Pomocí tohoto 
produktu je možno analyzovat doby taktu a vytvá�et programy robot�. KUKA.Sim Pro se 
používá pro konstrukci komponent a pro definování kinematik, které jsou používány 
v KUKA.Sim Layout. [6] 

4.1.3 Ergonomie a chování p	i práci 
Classic Jack 

Software zam��ený na studii chování �lov�ka p�i práci. Umož�uje simulovat a vyhodnocovat 
p�sobení pracovních �inností a pracovního prost�edí na �lov�ka. Pomocí tohoto nástroje je 
možné zdokonalovat jak pracovní podmínky a bezpe�nost práce, tak i výkonnost �lov�ka p�i 
práci. Základem postavy Jacka je digitální model �lov�ka s reálnými biomechanickými 
vlastnostmi (obr. 13). Tento model �lov�ka byl p�vodn� vyvinut NASA a celkem má p�es 
130 stup�� volnosti, více jak 70 segment� a 69 kloub�. [26] 



 

37 
 

 
Obr. 13) Digitální modely �lov�ka. [28] 

4.2 Návrh 	ízení 
Pro dosažení požadovaného výsledku je nutné správné �ízení RP, které také ur�uje a 
kontroluje celý výrobní proces. �ízení RP probíhá na principu zpracování informací podle 
p�edem definovaného postupu. Informace vstupující do procesu se zpracovávají podle 
zadaných pravidel.  

Funkce �ízení RP je založena na informa�ních �innostech, které probíhají v následujících 
krocích: 

•  sb�r informací 

•  p�enos informací 

•  zpracování informací 

•  distribuce �ídících p�íkaz� a jejich následné provedení [5] 

�ízení RP lze provád�t n�kolika zp�soby. Nejjednodušší �ešení  je využít �ídící systém 
pr�myslového robotu a na jeho vstupy a výstupy p�ipojit senzory a ovládací prvky pracovišt� 
(obr. 14). Výhodou tohoto typu pracovišt� jsou p�edevším jeho nízké po�izovací náklady, 
vyšší flexibilita i vyšší spolehlivost daná menším po�tem poruchových prvk�. Vzhledem 
k omezenému po�tu digitálních vstup� a výstup� je �ízení zam��eno na menší aplikace, nap�. 
paletizaci, manipulaci, r�zné technologické operace, výukové programy nebo p�edvád�cí akce 
na veletrzích. P�ípadné budoucí rozší�ení pracovišt� m�že být problém, a proto je vhodné 
tento typ �ízení na za�átku projektu d�kladn� zvážit. [2] 
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Obr. 14) Zjednodušené schéma �ízení RP pomo�í �ídicího systému robotu. 

Pro �ízení v�tších RP a pro zajišt�ní v�tší flexibility systému lze použít �ízení pomocí 
sít� ethernet p�ipojené k OCP serveru (obr. 15). Získáme navíc možnost vzdáleného �ízení 
pomocí PC, které umožní provád�t zm�ny parametr� výrobních operací nebo upravovat dráhy 
pohybu robotu. Všechny tyto zm�ny mohou být upravovány online. Další podstatnou 
výhodou je sb�r a archivace dat pro vyhodnocování a kontrolu pracovišt�. Zaznamenávají se 
�asové cykly jednotlivých operací, po�ty vyrobených kus�, poruchy, údaje ze senzor� a jiná 
d�ležitá data. Tento zp�sob �ízení je velmi flexibilní, avšak p�i jeho zavád�ní je nutné 
podchytit maximum stav�, v nichž se m�že daný systém nalézat a odpovídajícím zp�sobem 
ošet�it jeho chování.[2] 

 
Obr. 15) Zjednodušené schéma �ízení RP pomocí OCP serveru. 

Další možností je �ízení RP pomocí externího PLC p�ipojeného p�es pr�myslovou 
sb�rnici. Tímto získáme v�tší množství vstup� a výstup� a m�žeme propojit i n�kolik 
výrobních stroj� nebo robot� na jednom pracovišti a centráln� je ovládat v reálném �ase 
nad�azeným PLC. [2] 
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5 FUNK�NÍ BEZPE�NOST A ERGONOMIE 
ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠT � 

Posouzení rizika je �ada logických krok� umož�ující analyzovat a zhodnotit ur�itá rizika 
spojená s daným za�ízením. Pokud je p�i posouzení rizika zjišt�no nebezpe�í, následuje 
proces snížení rizika, p�i kterém dochází k vylou�ení nebezpe�í a k adekvátnímu snížení rizik 
realizací ochranných opat�ení. [29] 

Funk�ní bezpe�nost je nedílnou sou�ástí celkové bezpe�nosti. RP musí správn� 
reagovat na vstupy systému v�etn� pravd�podobných chyb operátora, selhání hardwaru nebo 
softwaru a zm�ny prost�edí. Funk�ní bezpe�nost se týká celého životního cyklu RP. Po�ínaje 
p�epravou, rozbalením, montáží robotu a periferních za�ízení, dále b�žným provozem, 
údržbou, demontáží a likvidací celého pracovišt�.  

Bezpe�nost práce s pr�myslovými roboty je v pracovním procesu na prvním míst�. 
Zvlášt� d�ležitá je bezpe�nost práce na RP, kde stroje sdílejí pracovní plochu s lidmi. 

Seznam nebezpe�í, která mohou být spojena s roboty: 

•  mechanická nebezpe�í (stla�ení, po�ezání, navinutí, náraz, propíchnutí, od�ení) 

•  elektrická nebezpe�í (elektrický šok, popálení, ovlivn�ní kardiostimulátoru) 

•  tepelná nebezpe�í (popáleniny, výbuch, dehydratace) 

•  nebezpe�í hluku (narušení a ztráta sluchu, rovnováhy, v�domí) 

•  nebezpe�í vibrací (únava, neurologické poškození, cévní onemocn�ní) 

•  nebezpe�í zá�ení (popáleniny, onemocn�ní) 

•  nebezpe�í látky (otrávení, popáleniny, vdechnutí kou�� a prachu) 

•  ergonomická nebezpe�í (únava, náraz, stres, ztráta v�domí) 

•  nebezpe�í spojená s prost�edím, ve kterém je stroj používán 

•  kombinace nebezpe�í (vn�jší vlivy na zdroji energie, obnovení dodávky energie  

po jejím spušt�ní, neo�ekávané spušt�ní) [29] 

5.1 Zásady bezpeAnosti práce s roboty 

•  Nejd�ležit�jší zásadou je vymezení pracovního prostoru robotu tak, aby p�i práci 
nemohl narazit ramenem nebo koncovým efektorem do obsluhy. K tomu slouží 
pracovní prostor robotu, kam nemá nikdo jiný v b�žném provozu p�ístup. Prostor je 
zajišt�n oplocením nebo optickou závorou. V nejjednodušším p�ípad� se jedná o 
vymezený prostor celého dosahu robotu. M�že to být kvádr, válec, koule, rota�ní 
anuloid a jiné prostorové tvary podle typu robotu. �asto ovšem nemáme k dispozici 
tolik prostoru, abychom mohli oplotit celý prostor dosahu robotu, ale zabezpe�ujeme 
pouze pracovní prostor robotu. Nebezpe�né oblasti m�žeme zajistit n�kolika zp�soby. 
Starší metoda je nastavení tvrdých doraz� nebo použití ocelové zábrany, kterou robot 
neprorazí. V sou�asné dob� je levn�jší variantou softwarové zabezpe�ení pomocí safe 
zón. 

•  Robot by nem�l mít vliv na obsluhu p�i vykonávání práce. Mezi základní zásady pat�í 
nap�íklad to, že sva�ovací oblouk nesmí osl�ovat pracovníky p�i jejich výkonu.  
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•  K úraz�m p�i práci s roboty dochází nej�ast�ji p�i nestandardních pracovních 
podmínkách. Nap�íklad když operátor vstoupí do prostoru robotu kv�li programování, 
údržb� nebo testování. K zajišt�ní bezpe�nosti nesta�í pouhé vymezení bezpe�nostní 
zóny kolem robotu. Velmi d�ležité je napojení ochranného obvodu na panely 
s tla�ítkem stop, které okamžit� ukon�í pohyby robot� v p�ípad� stla�ení. 
V ochranném obvodu musí být zapojeny také optické závory, nášlapné rohože, 
laserové scannery, bezpe�nostní zámky u dve�í nebo r�zné ochranné sníma�e. 

•  Bezpe�nost na RP musí hlídat kvalifikovaný pracovník. Jeho úkolem je ur�it rozsah 
všech potencionálních rizik, tyto rizika najít a zdokumentovat. Následn� ur�it 
ochranná opat�ení, aby byla tato rizika snížena na akceptovatelnou úrove�.  

•  Je pot�eba dodržovat mezinárodní bezpe�nostní standardy. D�ležité jsou normy �SN 
EN ISO 10218 �ást 1: Roboty a robotická za�ízení – Bezpe�nostní požadavky pro 
pr�myslové roboty a �SN EN ISO 10218 �ást 2, která se podrobn�ji v�nuje integraci 
robotických systém�. 

•  Zam�stnanci pracující na RP musí mít jasné instrukce a musí být pravideln� školeni. 
Zárove� musí zam�stnanci mít k dispozici vhodné ochranné prost�edky. 

•  Musí být definována maximální rychlost pohyb� robotu jak pro b�žný provoz, tak pro 
speciální události, kdy pracuje operátor v blízkosti robotu. 

•  Požadavky na bezpe�nost by m�ly být neustále vylepšovány spolu s rozvojem 
robotických za�ízení. M�l by se upgradovat software a integrovat nové požadavky na 
bezpe�nost. [30] 

5.2 BezpeAnostní prvky RP 
Pevné zábrany 

K zabezpe�ení RP jsou velmi �asto použity pevné zábrany, které slouží k mechanickému 
zabrán�ní vstupu do nebezpe�né oblasti. Mohou být pohyblivé (dve�e) nebo nepohyblivé 
(plot). K montáži a demontáži t�chto kryt� je nutno použít ná�adí. V p�ípad� použití pletiva 
nebo m�íže musí být nebezpe�ný prostor dostate�n� daleko, aby se zamezilo zran�ní horních 
i dolních kon�etin, které proniknou p�ekážkou. Hodnoty vzdáleností oplocení od 
nebezpe�ného prostoru závisí na velikosti ok neboli zrnitosti a jsou uvedené v norm� EN ISO 
13857. [2] 

Bezpe�nostní dve�ní sníma�e 
Pokud je k ochran� nebezpe�ného prostoru použito pevných bariér, lze do nebezpe�ného 
prostoru vstoupit pouze k tomu ur�enými p�ístupovými místy. Do t�chto vstupních míst jsou 
namontovány bezpe�nostní dve�ní sníma�e, které v p�ípad� vstupu pošlou signál �ídícímu 
systému a ten zastaví všechny nebezpe�né pohyby. [2] 

Sv�telné závory 

Umis�ují se okolo hlídaného místa. Sv�telnou závorou lze voln� projít, ale p�i p�erušení 
paprsku dojde k zastavení nebezpe�ných pohyb�. U vícepaprskových sv�telných závor se 
podle rozte�e jednotlivých paprsk� ur�uje jakou má bezpe�nostní závora rozlišovací 
schopnost. Rozlišitelnost se volí podle požadovaného stupn� ochrany. Rozte� 14 - 20 zabrání 
vniknutí prstu, 20 - 50 ruky a pro ochranu vstupu osob 100 a více. P�i použití zrcadla m�že 
být vysíla� i p�ijíma� v jednom pouzd�e. Instalace sv�telných závor musí být v bezpe�né 
vzdálenosti S, což je minimální vzdálenost od paprsku k nebezpe�nému prostoru.   
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S = (K×T) + C  

K – rychlost p�iblížení t�la  

T – �as pot�ebný k zastavení nebezpe�ných pohyb� 

C – konstanta závislá na rozte�i paprsk� - je to vzdálenost, do které se m�že �ást t�la 
dostat skrz paprsky, aniž by došlo k jejich p�erušení. [2] 

Laserový scanner 

Slouží k detekci osob v chrán�ném prostoru. Zabezpe�uje nej�ast�ji místa, do kterých 
v pravidelných cyklech vchází obsluha. Jsou to nap�íklad kontrolní stanice, stanice pro ru�ní 
zakládání nebo odebírání polotovar� �i výrobk� a jiné prostory, které jsou p�ístupné robotu 
i obsluze. Princip �innosti je založen na impulsním infra�erveném paprsku, který vychází 
z fotodiody, projde optickou soustavou a p�es oto�né zrcadlo je vyslán do hlídaného prostoru. 
Paprsek se odráží od objekt� a vrací se zp�t k vyhodnocení (obr. 16). [2] 

Za�ízení nouzového zastavení 
Ú�elem funkce nouzového zastavení je odvrácení skute�né nebo hrozící nouzové situace, 
vyplývající z chování osob nebo z neo�ekávané nebezpe�né události. Za�ízení m�že mít 
podobu h�ibovitého tla�ítka (obr. 16), drátu, lanka, ty�e, páky nebo nožního pedálu a musí být 
umíst�no na každém ovládacím míst� obsluhy. Funkce nouzového zastavení musí být vždy 
funk�ní a je nad�azena všem ostatním funkcím a �innostem souvisejícím s režimy provozu 
stroje. Funkce nouzového zastavení musí být dostupná po celou dobu provozu. Musí být 
nad�azena všem ostatním funkcím a provozu ve všech režimech provozu stroje bez narušení 
ostatních ochranných funkcí. V p�ípad� sepnutí nouzového zastavení nesmí být možné vydat 
jakýkoliv povel ke spušt�ní takových �inností, které byly zastaveny spušt�ním funkce 
nouzového zastavení do té doby, dokud nebyla funkce nouzového zastavení ru�n� 
resetována. Resetování funkce nouzového zastavení musí být spušt�na uvoln�ním za�ízení 
nouzového zastavení a zárove� resetování nesmí iniciovat spušt�ní stroje. Funkce nouzového 
zastavení musí být navržena tak, aby po aktivaci za�ízení nouzového zastavení byly 
nebezpe�né pohyby a provoz stroje zastaveny vhodným zp�sobem bez vzniku dalšího 
nebezpe�í. Požadavky na za�ízení nouzového zastavení jsou uvedeny v EN ISO 13850. 
[2] [31] 

 Nášlapné rohože 
Slouží k zajišt�ní ploch v prostorech p�ístupných obsluze i robotu. Pokud je rohož zatížena 
silou, sepne a zamezí nebezpe�ným pohyb�m ve svém okolí (obr. 16). [2] 
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Obr. 16) Laserscanner, tla�ítko nouzového zastavení, optická závora a nášlapná rohož. [32], 

[33] 

5.3 Softwarové 	ízení bezpeAnosti 
Roboty se pohybují rychle a pro lidi p�edstavují potencionální riziko. Bezpe�nostní bariéry 
mají lidem zabránit ve vstupu do prostoru robotu. Softwarové bezpe�nostní metody zabrání 
robotu, aby se dostal mimo tyto bariéry. Metody kombinují nejnov�jší bezpe�nostní 
komponenty softwaru a hardwaru. Sou�asn� definují a monitorují pracovní prostory a 
chrán�né prostory. S využitím této technologie je možné vynechat mechanické sledování 
pracovních prostor. [34] 

Pracovní oblast uvnit� bu�ky je opat�ena zónami, které definují robotu, kde se m�že 
pohybovat a kde nikoliv. Rychle se pohybující roboty mohou p�i špatném naprogramování 
prorazit bariéru a bezpe�nostní zóny chrání naše zdraví a majetek. 

Jednotlivé zóny jsou: 

Cellspace – zóna prostoru bu�ky 

Jedná se o zónu, která dovoluje pohyb robotu a koncového efektoru (obr. 17). Uvnit� této 
zóny jsou umíst�ny všechny lokace, kterými se robot pohybuje. Je nežádoucí, aby tato zóna 
byla mimo prostor bu�ky. Umís�uje se zpravidla 200 mm od oplocení bu�ky (v závislosti na 
druhu oplocení). To je z d�vodu, aby robot nemohl ublížit �lov�ku, který prostr�í oplocením 
prsty. Dále tato zóna zabrání kolizi s oplocením a tím i finan�ním škodám.    

Safespace – bezpe�ná zóna 

Bezpe�ná zóna ozna�uje prostor, do kterého je zakázán p�ístup robotu a jeho �ástí. Umis�uje 
se dovnit� bu�ky tam, kde chceme zakázat robotu pohyb. Existují p�ípady, kdy nelze vytvo�it 
Cellspace uvnit� bu�ky a �ást zóny je vn� oplocení. Nap�. SafeMove od Kuky neumí vnit�ní 
úhel ohrani�ení bu�ky vetší než 180°. Do t�chto míst se umístí Safespace, která je v pr�niku 
s Cellspace, ale má v�tší prioritu. 
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Workspace – pracovní zóna 

Pokud je oblast bu�ky p�ístupná operátorovi nap�íklad na dopln�ní zásobníku nebo odebrání 
výrobku a zárove� v jiné �ásti bu�ky m�že robot provád�t jinou operaci, musíme do prostoru 
p�ístupnému operátorem vložit Workspace. Zóna se aktivuje p�ed otev�ením dve�í p�i vstupu 
operátora do bu�ky a v tento okamžik plní stejnou funkci jako Safespace. Robot se v �ase, 
kdy je operátor uvnit� bu�ky, v�nuje pracovišti mimo Workspace nebo stojí. Je d�ležité 
doplnit taková pracovišt� laserscannerem nebo nášlapnou rohoží, aby p�i náhodném zav�ení 
dve�í nedošlo k deaktivaci zóny a �lov�k uvnit� bu�ky nebyl ohrožen. Dále musí být 
zamezeno pohybu osoby mimo pracovní zónu uvnit� bu�ky. To je zajišt�no pomocí pevné 
nebo optické zábrany.  

Tvar výše zmín�ných zón je tvo�en polygony, které jsou definovány pomocí vrchol�. 
Pokud bude zóna tvo�ena polygonem, který má p�dorys �ty�úhelníku, bude tento obrazec 
definovaný pomocí �ty� bod� v prostoru. Jeden bod bude v libovolném dolním rohu zóny 
a další t�i ve zbývajících rozích v horní �ásti zóny. Po�et t�chto bod� je omezen a každá verze 
softwaru umož�uje jiné varianty. Nap�. software od KUKY dovoluje pouze konvexní 
polygony o t�ech až deseti rozích. ABB software umí i konkávní tvar polygonu. 

 
Obr. 17) Zóna pracovního prostoru robotu ABB [34] 

 
Obr. 18) Zóna nástroje a ramene robotu 

Toolspace – zóna nástroje 

Robot má na p�írub� namontovaný koncový efektor, který musí být celý umíst�ný uvnit� 
Toolspace (obr. 18). Pokud koncový efektor provádí manipulaci s p�edm�tem, musí být tento 
p�edm�t také uvnit� zóny. Toolspace nesmí p�i pohybu robotu opustit cellspace a zárove� 
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nesmí vstoupit do Safespace a aktivní Workspace. Tím je zajišt�no, aby se tento efektor 
nedostal do míst, kde m�že ohrozit osoby nebo majetek.  

Tvar koncového efektoru je r�zný, avšak Toolspace m�že být definována pouze 
ur�itým po�tem koulí nebo jinými prostorovými t�lesy bez hran. (Nap�. válec se 
dv�ma polokoulemi, které mají st�edy v podstavách válce a mají stejný polom�r (obr. 18).) 

Díky použití �ídícího systému IRC5 a bezpe�nostního softwaru SafeMove Pro m�že 
mít každý koncový efektor svou vlastní Toolspace. V p�ípad� použití nap�. SafeMove Basic, 
který nepodporuje vým�nu nástroj�, by musela Toolspace obsáhnout všechny koncové 
efektory i s manipulovaným materiálem. Díky tomu by byl pohyb robotu p�i použití menších 
efektor� zna�n� limitován. 

5.4 Zásady ergonomie 
Ergonomie je charakterizována jako multidisciplinární v�decký obor, který komplexn� �eší 
�innost �lov�ka v rámci pracovního systému, jeho vazby s pracovním vybavením (strojem) a 
pracovním prost�edím. Cílem je všechny tyto aspekty p�sobící na jedince na daném pracovišti 
optimalizovat vzhledem k pracovní zát�ži. Využití ergonomie p�i navrhování pracovních 
systém�, zvlášt� strojních za�ízení, zajistí, aby se vzaly v úvahu schopnosti a dovednosti 
�lov�ka, jeho omezení a pot�eby. Hlavním cílem ergonomie je chránit zdraví �lov�ka, 
odstranit anebo v co nejv�tší mí�e minimalizovat p�sobení negativních vliv� na �lov�ka p�i 
pracovní �innosti.[35], [36] 

Pracovní systém zahrnuje obsluhu, plánování práce, pracovní vybavení, pracovní 
prostor, pracovní prost�edí, pracovní postup a jejich vzájemnou interakci. Jeho složitost se 
m�že m�nit od pracovišt� s jedním manuálním d�lníkem až k výrobnímu závodu s mnoha 
pracovníky. Ergonomicky navržené pracovní systémy zvyšují bezpe�nost, zlepšují pracovní a 
životní podmínky �lov�ka a p�sobí proti nep�íznivým ú�ink�m na jeho zdraví. Obvykle také 
zlepšují provozní charakteristiky strojního za�ízení a jeho spolehlivost. [36] 

Definice ergonomie podle �SN EN 614–1: 2006 (83 3501) zní: „Ergonomie (studium 
lidských �initel�) se zabývá studiem vzájemných vztah� (interakcí) mezi lidmi a dalšími prvky 
systému. Ergonomie aplikuje teoretické poznatky, zásady, empirická data a metody pro 
navrhování zam��ené na optimalizaci pohody osob a celkovou výkonnost systému.“[35] 

Rizikové faktory pracovního prost�edí 

P�i práci je �lov�k vystaven rizikovým faktor�m, které ovliv�ují jeho zdraví. 
Rizikovým faktorem je rozum�na každá podmínka, okolnost, vlastnost �i �initel pracovního 
systému, který m�že být p�í�inou pracovního úrazu, nemoci, otravy nebo jiného poškození 
zdraví. Rizikové faktory je tudíž nutné vyhledat a eliminovat, nebo u�init taková opat�ení, 
která jejich p�sobení omezí. Vhodné uspo�ádání pracovišt�, organiza�ní opat�ení a uspo�ádání 
�inností vedou také ke snížení rizikových faktor�.  
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Mezi rizikové faktory pat�í: 

•  nep�íznivé mikroklimatické podmínky (teplo, chlad) 

•  chemické a biologické faktory 

•  fyzická zát�ž  - celková zát�ž (nadm�rné zat�žování – námaha) 

 - lokální svalová zát�ž (opakované zatížení stejné svalové skupiny) 

 - pracovní poloha (nevhodné pozice t�la nebo jeho �ásti p�i pracovní 
     �innosti) 

 - p�ekro�ení hygienických limit� p�i práci s b�emeny 

•  fyzikální faktory (hluk, vibrace, zá�ení) 

•  prach 

•  psychická zát�ž 

•  zraková zát�ž 

•  práce ve zvýšeném tlaku vzduchu [35] 

Konstrukce pracovní roviny, nap�. oto�ný st�l pro zakládání materiálu d�lníkem na 
stran� jedné a odebírání robotem na stran� druhé, by m�la odpovídat charakteru 
vykonávaných prací, pracovnímu prost�edí a pracovníkovi, který bude �innosti vykonávat. 
Pracovní prostor nesmí mít ostré hrany a svými rozm�ry a tvarem musí odpovídat t�lesným 
proporcím pracovník�, kte�í budou pracovní �innosti vykonávat. Obecná výška pracovní 
roviny se doporu�uje 5 - 10 cm pod úrovní lokt� u stojící osoby, což odpovídá b�žné 
manuální �innosti. P�i vykonávání jemné práce je vhodné umíst�ní 5 - 10 cm nad úrovní lokt� 
a p�i t�žších pracích 15 - 40 cm pod úrovní lokt� (obr. 19). Pracovní rovina ur�ená pro více 
pracovních �inností nebo pro r�zné pracovníky m�že také mít nastavitelnou výšku.  

 
Obr. 19) Výška pracovní roviny. [35] 

Umíst�ní tla�ítek, ovlada�� nebo za�ízení nouzového zastavení musí být umíst�no na 
viditelném míst� tak, aby na n� pracovník dosáhnul a nemusel p�i tom zaujímat nevhodné 
pracovní polohy nebo vykonávat nadbyte�né pohyby. Pro odleh�ení horních kon�etin 
je vhodné využívat nožní ovlada�e. Obrazovky ovládacích za�ízení a informa�ní panely 
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se umis�ují do optimálního zorného pole �lov�ka, které za�íná v horizontální rovin� oka 
a sm��uje 30° sm�rem dol� (obr. 20).   [35] 

 
Obr. 20) Zorné pole pro umíst�ní obrazovek a informa�ních panel�. [35] 

Robotizovaná pracovišt� vyžadují z hlediska ergonomie naši pozornost. Lidská práce 
v RP zahrnuje údržbu, kontrolu, programování, manipulaci s materiálem nebo montáž. 
P�i navrhování RP musí projektant zahrnout do svých plán� nejen technické požadavky 
na pracovišt�, ale i funk�ní bezpe�nost a ergonomii. P�ed za�átkem realizace projektu je nutné 
znát fyzické dispozice pracovník�, kte�í budou pracovišt� obsluhovat. Bezpe�nost strojních 
za�ízení a ergonomické zásady navrhování jsou uvedeny v norm� �SN EN 614-1 83 3501. 
[35], [36] 
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6 KONCEP�NÍ NÁVRH PRACOVIŠT � S ROBOTEM 
IRB 4400 

Robotizované pracovišt�, kterým disponuje školní laborato�, je v sou�asné dob� 
v rozpracovaném stavu. Aktuáln� zde chybí oplocení a robot není vybaven efektorem 
s dostate�ným dosahem, aby byl schopný obsluhovat obráb�cí stroje. 

 RP je vybaveno pr�myslovým robotem IRB 4400/60 od spole�nosti ABB. Pro zvýšení 
dosahu je robot umíst�n na horizontálním lineárním pojezdu ABB IRB T4003S aktivní délky 
4,7 m. Dále je k dispozici soustruh SPM16 CNC a vertikální obráb�cí centrum MCV 754 
QUICK (obr. 21). Zmín�né stroje mají pevnou pozici a p�i navrhování pracovišt� z�stala 
jejich pozice zachována.  

 
Obr. 21) Aktuální stav školního robotizovaného pracovišt� s robotem ABB4400/60 

Robot je vybaven dv�ma manipula�ními koncovými efektory a to jedním 
s pneumatickými p�ísavkami a druhým s úchopnou hlavicí SMC MHZ2-40D (obr. 22). Dále 
je v robotizované bu�ce zásobník pro koncové efektory a st�l se skluzem pro manipula�ní 
úlohy. 

 
Obr. 22) Manipula�ní efektory ve stávajícím RP [17] 
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6.1 Rozmíst�ní stroj� a pracovišB 
V první fázi vypracování projektu školního RP bylo zm��eno aktuální rozestavení stroj�, aby 
virtuální model co nejp�esn�ji korespondoval se situací na hale. Dále bylo zjišt�no aktuální 
využití RP a plány pro rozší�ení. RP má být navrženo tak, aby bylo využito co nejv�tší 
množství technologií a zárove� byl využit celý pracovní prostor robotu. 

Školní pracovišt� je laborato�, kde se nep�edpokládá nep�etržitý provoz a sériová 
výroba. Je zde snaha o využití co nejv�tšího po�tu technologií a modulární stavby pracovišt�. 
Cílem návrhu je zachování manipula�ního pracovišt�, obsluha obou obráb�cích stroj� 
robotem a vytvo�ení technologického pracovišt� (obr. 23). 

 
Obr. 23) Rozmíst�ní stroj� a pracoviš�: 1 - Robot IRB 4400/60, 2 - Lineární pojezd ABB IRB 

T4003S, 3 - �ídící systém ABB IRC5 s FlexPendantem a OP – Ovládacím panelem,              
4 - Obráb�cí centrum MCV 754 QUICK, 5 - Soustruh SPM16 CNC, 6 - Oplocení Quick-

Guard, 7 - Manipula�ní a inspek�ní pracovišt�, 8 - Sva�ovací a brousící pracovišt� 

6.1.1 Robot IRB 4400/60 
Pr�myslový robot IRB 4400 je kompaktní robot s nosností 60 kg (obr. 24). Díky svým 
universálním schopnostem se pr�myslový robot IRB 4400 hodí pro �adu aplikací jako nap�. 
broušení, lešt�ní, obsluha stroj�, manipulace s materiálem, odhrotování atd. Robot IRB 
4400/60 je vybaven elektrickými servopohony a jeho polohovací ústrojí tvo�í t�i rota�ní 
kinematické dvojice, vymezující antropomorfní pracovní prostor, který je rozší�ený použitím 
pojezdové dráhy. Orienta�ní ústrojí sestává ze t�í rota�ních kinematických dvojic, k dispozici 
je tedy šest �ízených os. Robot je vybaven absolutním odm��ováním, pracovní rozsah os 1 - 3 
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je limitován mechanickými narážkami, pohyb os 4 - 6 je omezen softwarovými koncovými 
spína�i.  

Tab 1) Základní technické parametry Robotu  

rozm�ry základu/ hmotnost  920 x 640 mm / 980 kg 

maximální zatížení/dosah 5.osy vertikáln�  60 kg / 2 140 mm 

max. rychlost TCP / Max. zrychlení TCP  2,2 ms-1 / 12 – 14 ms-2 13 

rozsah natá�ení os 1/2/3  330° /165° /125° 

opakovaná p�esnost sledování dráhy p�i 1 m/s  0,3 – 0,4 mm 

opakovaná p�esnost polohování  0,07 – 0,1 mm 

[37] 
 

 
Obr. 24) Robot IRB 4400/60 [38], [37] 

6.1.2 Lineární pojezd 
ABB IRB T4003S je lineární pojezd s aktivní délkou pojezdu 4,7 m, výrazn� rozši�uje 
pracovní prostor robotu a umož�uje tak obsluhovat více stroj� a pracoviš�. Pohyb na trati je 
naprogramován pomocí robotu stejným zp�sobem jako ostatní osy robotu. Povrch pojezdu je 
zakrytovaný a vybavený protiskluzovou povrchovou úpravou, která zajiš�uje bezpe�nou 
údržbu (obr. 25). 

Tab 2) Základní technické parametry lin. pojezdu [39] 

délka cesty  4,7 m 

rychlost pojezdu IRBT 4003 1,6 m / s 

zrychlení  1,4 m / s2 

zpomalení  1,9 m / s2 

opakované zastavení ve sm�ru jízdy ve stejném bod� ± 0,1 mm 
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Obr. 25) Lineární pojezd ABB IRB T4003S [8][39] 

6.1.3 �ídící systém robotu 
Starší systém IRC4, který v sou�asnosti �ídí RP, bude nahrazen �adi�em robot� páté generace 
ABB IRC5 (obr. 26). Ten kombinuje �ízení pohybu, flexibilitu, modularitu, použitelnost, 
aplika�ní rozhraní a bezpe�nost. D�ív�jší elektromechanické spína�e byly nahrazeny 
elektrickými polohovými spína�i pro v�tší bezpe�nost.  IRC5 je multi-robotový �adi� s 
podporou PC nástroj�, který optimalizuje výkon robotu pro krátké �asy cyklu a p�esné 
pohyby. Tento regulátor je prakticky bezúdržbový a je k dispozici ve více variantách, aby 
p�inášel nákladov� efektivní výkon p�izp�sobený pot�ebám. Pokud jsou p�erušené operace, 
vestav�ná diagnostická funkce pomáhá zajistit rychlé obnovení a výroba se restartuje. K 
dispozici je také služba ABB Remote, což je technologie dálkového monitorování. 

FlexPendant je spárován s modulem IRC5, který používá programovací jazyk RAPID 
a má barevnou dotykovou obrazovku a 3D joystick (obr. 26). Jazyk RAPID je snadno 
použitelný univerzální jazyk, který podporuje strukturované programy, pokro�ilé funkce a 
umož�uje vysoce sofistikovaná �ešení. Nabízí mohutnou podporu pro sva�ování, montáž aj. 
[8] 

 
Obr. 26) �ídící systém IRC5 s FlexPendantem. [40] 
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6.1.4 Obráb�cí centrum MCV 754 QUICK 
Vertikální obráb�cí centrum MCV 754 QUICK je postaveno na nosném rámu ve tvaru C. 
Stroj je charakteristický zejména vysokou tuhostí, p�esností a dynamikou p�i obráb�ní. Je 
vybaven systémem automatické vým�ny nástroj� se zásobníkem na 24 nástroj�. Výrobcem 
stroje je MAS Kovosvit Sezimovo Ústí (obr. 27). 

Tab 3) Základní technické parametry MCV 

upínací plocha stolu  1000 x 500 mm 

maximální zatížení stolu 400 kg 

pracovní rozsah X-osa, Y-osa, Z-osa  754, 500, 550 mm 

maximální otá�ky v�etena  1000 ot/min 

kuželová dutina  ISO 40 

p�esnost nastavení polohy  0,012 mm 

opakovatelnost nastavení polohy  0,005 mm 

 

 
Obr. 27) Obráb�cí centrum MCV 754 QUICK [41] 

Upínání obrobku ve stroji je plánováno pomocí magnetického upínání od firmy 
Schunk (obr. 28) 

 
Obr 28) Magnetické upínání obrobku Schunk MFRS – A1 – 050 – 430 x 430[42] 
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6.1.5 Soustruh SPM16 CNC 
Soustružnícké obráb�cí centrum pro soustružení p�írubových i h�ídelových typ� díl� a díl� 
obráb�ných z ty�ového materiálu. Výrobcem stroje je MAS Kovosvit Sezimovo Ústí 
(obr. 29). 

Tab 4) Základní technické parametry SPM 

to�ný pr�m�r  180 mm 

to�ná délka  485 mm 

pojezd osy Y 50 mm 

vrtání v�etene 51 mm 

ob�žný pr�m�r nad ložem  535 mm 

ob�žný pr�m�r nad suportem  290 mm 

po�et pozic nástroj� (z toho hnaných) 60 - 6000 /min 

 
Obr. 29) Soustruh SPM16 CNC. [43] 

6.1.6 ManipulaAní a inspekAní pracovišt� 
Manipula�ní pracovišt� je vybaveno skluzem s kostkami. Odebírací pozice skluzu je 
vybavena p�ítomnostním sníma�em. Pracovišt� je vhodné pro ukázky využití pr�myslového 
robotu, nebo pro výuku student� v programování robotu. Do budoucna bude pracovišt� 
vybaveno jednoú�elovým strojem pro m��ení p�esnosti obráb�ní. 

6.1.7 Technologické pracovišt� 
Je vybaveno sva�ovacím stolem s rozm�ry pracovní desky 2000 x 1000 mm. Ze dvou stran je 
p�imontován odnímatelný plechový kryt. Pracovišt� je také vybaveno odsáváním zplodin. To 
m�že být napojeno na centrální odsávání haly, nebo m�že být použito stacionární odsávání. 
Sva�ovací ho�ák je umíst�ný ve druhé dokovací stanici. P�ívodní kabely k ho�áku jsou vedeny 
p�es balancer ke sva�ovací sk�íni. Pro zlepšení kvality sva�ování a lepší automatizaci celého 
procesu sva�ování je pracovišt� vybaveno automatickým systémem pro �išt�ní ho�áku 
a zast�ihování a kalibraci drátu (obr. 30). Pracovišt� je vhodné pro rozší�ení a využití dalších 
technologií, jako je nap�. broušení nebo srážení hran. 
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Obr. 30) Za�ízení pro kalibraci a údržbu sva�ovacího ho�áku.  [44] 

6.2 �ízení PR 
Pro �ízení školní robotizované bu�ky jsem zvolil variantu �ízení pomocí nad�azeného PLC 
(obr. 31). Pro pot�eby školy lze použít nap�. PLC Automat S7 – 1500. Komunikace 
s periferním za�ízením bude probíhat nap�. pomocí pr�myslové sb�rnice Profibus. Bu�ku lze 
ovládat a kontrolovat nap�íklad pomocí operátorského panelu nebo pomocí PC, které je 
vybaveno p�ídavnou profibus kartou.  

 
Obr. 31) Zjednodušené schéma �ízení školního RP pomocí nad�azeného PLC 
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6.3 Automatická vým�na koncových efektor� 
Automatická vým�na nástroj� (dále jen AVN) je pro pracovišt� s využitím více technologií 
tém�� nezbytná. Sou�asný systém bude nahrazen moderní AVN od spole�nosti SCHUNK 
SWS - SWK/SWA 060 s pneumatickým upínáním (obr. 32). Nosnost tohoto systému AVN je 
75 kg. Samoz�ejmostí je, že p�i výpadku média z�stane spojení mechanicky uzam�eno, aby 
nedošlo k vypadnutí efektoru.    

 

 
Obr. 32) Systém automatické vým�ny nástroj� SWS Schunk [14] 
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7 ZAJIŠT�NÍ FUNK�NÍ BEZPE�NOSTI ŠKOLNÍHO 
ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠT � 

Tato kapitola navazuje na kapitolu o funk�ní bezpe�nosti RP a ergonomii. Je zde popsáno 
konkrétní zabezpe�ení školního RP. 

Školní RP je vybaveno dv�ma obráb�cími stroji. Bezpe�nost t�chto za�ízení není 
sou�ástí této práce a p�edpokládá se, že jsou z hlediska bezpe�nosti vyhovující. Jsou 
vybaveny STOP tla�ítkem pro funkci nouzového zastavení, nelze spustit jejich provoz 
v p�ípad� otev�eného krytu pracovního prostoru apod. 

P�ed uvedením RP do provozu by m�la být provedena analýza rizika u tohoto 
pracovišt�. Analýza spo�ívá v identifikaci všech rizik spojených s celým životním cyklem 
tohoto RP. Sou�ástí této práce není analýza rizika, nebo� tato analýza by vydala na celou 
diplomovou práci. Nicmén� zajišt�ní bezpe�nosti školního RP je zpracováno za použití 
aktuálních norem a to zejména �SN EN ISO 10218-2 – Roboty a robotická za�ízení – 
Požadavky na bezpe�nost pr�myslových robot� – �ást 2: Systémy robot� a integrace. Díky 
tomu bude na pracovišti z hlediska bezpe�nosti proveden velký pokrok. [2] 

7.1 BezpeAnostní prvky školního RP 
Vzhledem k tomu, že je pracovišt� v sou�asné dob� nevhodné pro automatizovaný provoz, 
bylo nutné jej doplnit o n�která bezpe�nostní opat�ení.  

7.1.1 Oplocení Quick-guard 
Pro oplocení pracovišt� bylo již vybráno a navrženo oplocení Quick-Guard, které je v nabídce 
spole�nosti ABB. Fakulta strojního inženýrství VUT již oslovila ABB a p�edb�žn� se 
domluvila na dodání tohoto typu oplocení (obr. 33). Jedná se o stavebnicový typ 
s hliníkovými profily a patentovanými zámky. Je dodáváno již v p�edmontovaném stavu, a 
proto je jeho montáž na pracovišti velmi snadná. Má oka tvaru �tverce s rozm�ry 40 x 40 mm. 
Norma �SN EN ISO 13857 – Bezpe�nost strojních za�ízení – Bezpe�né vzdálenosti 
k zamezení dosahu k nebezpe�ným míst�m horními a dolními kon�etinami nám udává, v jaké 
vzdálenosti od oplocení se m�že robot v�etn� koncového efektoru pohybovat (tab. 5). Dle 
tabulky je nutné, aby se robot nepohyboval blíže než 200 mm od oplocení. V p�ípad� pot�eby 
lze oplocení nahradit plexisklem nebo sv�telnou m�íží.  

Pracovišt� školní laborato�e je vybaveno �ty�mi vstupy. Posuvnými dve�mi ze strany 
soustruhu SPM, laserovými závorami ze strany obráb�cího centra MCV, klasickými dve�mi 
s panty mezi t�mito stroji a dalšími dve�mi u ovládacího panelu pracovišt�. Optické závory na 
konci bu�ky u sva�ovací oblasti jsou typ ABB Orion3-4-K2C-120-B a jsou vybaveny �ty�mi 
paprsky, které slouží pro detekci osob. Výška závory je 1200 mm. V míst� vedle posuvných 
dve�í u manipula�ních úloh je pro lepší viditelnost na místo oplocení nainstalovaná také 
optická závora a to Orion1-4-30-090-E s rozte�í paprsk� 30 mm, které slouží k detekci ruky. 
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Obr. 33) Návrh oplocení 

 

Tab 5) Dosah skrz pravidelné otvory pro osoby starší 14 let [45] 

 
Vzdálenost pracovního prostoru robotu od sv�telných závor 

Závory umíst�né v okn� mají rozte� parsk� 30 mm a slouží tedy k detekci ruky. P�i p�erušení 
paprsku je vydán signál pro zastavení nebezpe�ných pohyb� uvnit� RP. Vzdálenost 
pracovního prostoru robotu od sv�telných závor udává norma �SN EN ISO 13855 
Bezpe�nost strojních za�ízení – Umíst�ní ochranných za�ízení s ohledem na rychlost 
p�iblížení �ástí lidského t�la.  
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Minimální vzdálenost S, v milimetrech, od detek�ního prostoru k nebezpe�nému prostoru 
nesmí být menší než je hodnota vypo�ítaná podle následující rovnice:  

� � �� � �� � 	 [46]                                                                                                         (1) 

T  - celková doba zastavení systému (v sekundách) (obr. 34) 

C  - vzdálenost vniknutí (v mm) 

 

Tab 6) Vstupní parametry výpo�tu optické závory [46] 

Rychlost p�iblížení lidského t�la nebo �ástí t�la K [mm/s] 1600/2000 
Detek�ní schopnost senzoru za�ízení D [mm] 30 
Maximální doba mezi uvedením bezpe�nostního za�ízení 
do �innosti a výstupním signálem k dosažení vypnutého 
stavu t1 [s] 0,012 
Doba zastavení, kterou je maximální doba požadovaná 
k ukon�ení nebezpe�né funkce stroje po výstupním 
signálu od bezpe�nostního za�ízení k dosažení vypnutého 
stavu (tab. 7) t2 [s] 0,9 
 

� � AB � AC � DEDF� � DE� � DE�F��                                                                                     (2) 

	 � ������ � F����� � ������D � F�� � F�����                                                              (3) 

� � ��DDD � DE�F�� � F�� � F������ 

 V p�ípad�, že hodnota S je v�tší než 500 mm, m�že být použita rychlost p�iblížení 
1600 mm/s. Výsledná hodnota S však nesmí být menší než 500 mm. 

� � �F�DD � DE�F�� � F�� � F������ 

 
Obr. 34) Celková doba zastavení systému [46] 

Tab 7) Rychlosti zastavení os robotu [37] 

 
 Vypo�ítaná vzdálenost pracovního prostoru robotu je 1588 mm. To je pro školní RP 
p�íliš velké omezení. Vzhledem k tomu, že je okno umíst�no ve výšce 1200 mm, m�žeme na 
n�j pohlížet jako na p�ekážku a vzdálenost pracovního prostoru robotu m�žeme ur�it dle 
normy �SN EN ISO 13857 Bezpe�nost strojních za�ízení – Bezpe�né vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpe�ným míst�m horními a dolními kon�etinami (obr. 35). Výška ochranné 
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konstrukce je tedy 1200 mm a výška nebezpe�ného prostoru je celý pracovní prostor robotu, 
který je definovaný zónou prostoru bu�ky.   

 
Obr. 35) Bezpe�né vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpe�ným míst�m horními a dolními 
kon�etinami [45] 

 

Tab 8) Minimální vzdálenost od nebezpe�ného prostoru - dosah p�es ochranné konstrukce – 
Velké riziko [45] 

  
Dle tabulky 8 musí být vzdálenost nebezpe�ného prostoru 1400 mm od okna. Omezení 

pro robot by v tomto p�ípad� bylo také p�íliš velké, a proto doporu�uji místo sv�telných závor 
použít plexisklo nebo klasické drát�né oplocení. 

Sv�telná závora ve druhé �ásti bu�ky je �ty�paprsková a slouží pro detekci osob. Tvo�í 
ji vysíla� paprsk�, zrcadlo a p�ijíma� paprsk�. Vzdálenost nebezpe�ného prostoru od 
optických závor tvo�ených jednotlivými paprsky �eší op�t norma �SN EN ISO 13857.  

� � �F�DD � �� � F�DD � �F�DD � DE�F�� � F�DD � ���D���                                       (3) 
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Vzdálenost nebezpe�ného prostoru od optické závory je 2660 mm. To je op�t pro 
robot velmi omezující a umíst�ní závor do v�tší vzdálenosti není vzhledem k rozm�r�m haly 
možné. �ešením by mohlo být op�t oplocení namísto optických závor (obr. 36). Oplocením 
celého obvodu RP navíc zvyšujeme bezpe�nost v p�ípad�, že se manipulovaný materiál uvolní 
z efektoru robotu a vymrští se sm�rem ven z prostoru RP. 

Hodnotu vzdálenosti pracovního prostoru ovliv�uje p�edevším �as zastavení robotu 
t2 = 0,9 s. Jedná se o �as pot�ebný pro zastavení první osy robotu. Tento �as by byl pot�ebný 
k zastavení rotace maximální rychlostí, p�i plném zatížení s nataženým ramenem a hlavou 
robotu v co nejv�tší vzdálenosti od osy otá�ení. 

 
Obr. 36) Návrh RP s oplocením bez použití optických závor 

Bezpe�nostní dve�ní zámky 

Použití bezpe�nostních dve�ních zámk� je v p�ípad� robotizované bu�ky nezbytné. 
Pr�myslový robot se nerozjede v automatickém cyklu, když jsou otev�eny jedny z dve�í. 
Robot lze spustit pouze v ru�ním režimu se sníženou rychlostí.  Do robotické bu�ky byly 
vybrány bezpe�nostní zámky Knox od spole�nosti ABB (obr. 37). Tento zámek neumožní 
otev�ení dve�í, dokud je robot v pohybu. 

 
Obr. 37) Bezpe�nostní zámek KNOX [47] 
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7.1.2 BezpeAnostní zóny 
Díky �ídícímu systému IRC5 a bezpe�nostnímu softwaru SafeMove Pro m�žeme použít pro 
zabezpe�ení bu�ky safe zóny. Základní zóna je Cellspace, která je uvnit� bu�ky ve 
vzdálenosti 200 mm od oplocení. Koncový efektor je „obalen“ zónou Toolspace, která je 
p�ipojena ke k�íži Toolframe na hlav� robotu a má tedy vždy stejnou orientaci a polohu jako 
efektor (obr. 38). P�i tvorb� zóny nesmíme zapomenout na otev�ené polohy, které v�tšinou 
zónu zv�tší. Tato zóna nástroje se musí pohybovat pouze uvnit� zóny bu�ky. Tímto je 
zabezpe�eno, že p�i chyb� programu robot nem�že prorazit oplocení a ublížit obsluze. Funkci 
hlídá bezpe�nostní karta, která je uvnit� robotické sk�ín� a je nad�azena celému systému. 

V p�ípad� využití zóny Workspace je povolen vstup do prostoru RP a robot m�že 
pokra�ovat v práci na opa�ném konci RP. Bylo navrhnuto �ešení, kdy po vstupu p�es optické 
závory u sva�ovacího pracovišt� (nebo otev�ením dve�í v p�ípad� kompletního oplocení 
pracovišt�), m�že robot pokra�ovat v manipula�ní úloze nebo jiné úloze v této oblasti a 
obsluha má potom p�ístup k obráb�címu stroji MCV a sva�ovacímu pracovišti. 

P�i p�erušení optické závory (nebo otev�ením dve�í) se aktivuje zóna, která zakazuje 
pohyb robotu. Tato zóna zahrnuje st�ední a krajní �ást RP viz (obr. 39). Pro detekci osob a 
zamezení p�ístupu k robotu je použita optická závora s rozlišením 30 mm. Umíst�ní optické 
závory musí být 1588 mm od okraje zóny (rov. 1). Pro p�ípad deaktivace zóny další osobou je 
uvnit� RP umíst�n laserový scanner pro detekci pohybu uvnit� zóny. 

 
Obr. 38) Bezpe�nostní zóna manipula�ního nástroje SMC MHZ2-40D, adaptéru a ramene 
robotu 

7.1.3 Za	ízení nouzového zastavení 
Za�ízení nouzového zastavení umíst�né z vn�jší strany RP je rozd�leno na dva okruhy. Hlavní 
tla�ítko nouzového zastavení je umíst�no na ovládacím panelu a zastaví chod celého, RP tzn. 
robotu, obráb�cích stroj� nebo jiných za�ízení uvnit� RP.  

Dalším okruhem je zastavení pouze robotu a jeho periferních za�ízení. Obráb�cí stroje, 
které jsou vybaveny krytováním, mohou pokra�ovat v automatickém cyklu. Tla�ítka 
nouzového zastavení jsou umíst�na na �ídící sk�íni Controleru IRC5, na bo�ních posuvných 
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dve�ích a na dve�ích mezi obráb�cími stroji. P�erušení paprsku optické závory je napojeno na 
stejný okruh a zastaví pouze pohyby robota a periferních za�ízení.  

 
Obr. 39) Oplocené pracovišt� se zónou workspace a optickou závorou uvnit� bu�ky 

7.1.4 SafeMove 2 
Jedná se o bezpe�nostní systém, který je dodávaný spolu s controlerem IRC5. Bezpe�nostní 
karta je umíst�na uvnit� sk�ín� IRC5 a její funkce není závislá na hlavním po�íta�i.  

Hlavní funkce: 

•  umož�uje definovat pracovní prostor robotu 

•  vizualizuje zón p�ímo na FlexPendantu 

•  kontroluje rychlosti, pozice a orientace nástroje 

•  provádí periodickou kontrolu brzd servopohon� 

•  hlídá rychlosti os ve všech režimech provozu 

•  usnad�uje spolupráci s lidmi 
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8 VIRTUÁLNÍ MODEL 

Virtuální model školního RP je vytvo�en v simula�ním programu Process Simulate 13.0 (dále 
jen PS). Jedná se o univerzální program, který umož�uje využít roboty od všech výrobc�. 
Nevýhodou programu je jeho cena pro komer�ní použití a nutnost dopln�ní modulu od 
výrobc� robot�, pokud bychom cht�li mít v simulaci reálné pohyby. �ízení jednotlivých 
pohyb� robotu se u r�zných výrobc� liší a tak �ízení pohyb� v PS bez p�íslušného modulu lze 
brát pouze jako orienta�ní.   

V první fázi byla vytvo�ena simula�ní studie, do které se postupn� nahrávají 3D data 
z b�žných CAD softwar�. Data se p�ed nahráním do knihovny PS musí p�evést do formátu 
JT. Pevn� dané komponenty byly rozmíst�ny podle reálné pozice na hale a další komponenty 
byly rozmíst�ny s ohledem na dosah robotu a funk�nost. 

Dalším krokem byla kinematika pohyblivých �ástí RP. Byly rozpohybovány všechny 
vstupní dve�e do RP, pohyblivé �ásti stroj� jako jsou kryty pracovního prostoru, ovládací 
panely a manipula�ní efektory. Modely robotu a lineárního pojezdu obsahují již od výrobc� 
kinematiku, která je zahrnuta ve formátu JT. To je výhodné z d�vodu složité kinematické 
struktury robota a možnosti nesprávného nastavení p�i vlastním „rozhýbávání“ robotu a 
nastavování maxim jednotlivých os.  

P�i práci v PS je nutné p�ipojit pomocí funkce MOUNT TOOL koncový efektor 
k hlav� robotu. Podobn� pomocí funkce ATTACH je p�ipojen robot k lineárnímu pojezdu. 
Tyto funkce nahrazují reálné spojení nap�. pomocí šroub� a virtuáln� tak p�ipojí jednotlivé 
komponenty. V p�ípad� školního RP, kdy je použito vým�ny nástroj�, musíme namontovat na 
robota všechny koncové efektory. P�i vizualizaci jednotlivých proces� máme zobrazený 
pouze jeden efektor a další jsou v druhé rovin� PS. 

Jednoduché modely lze vytvo�it p�ímo v PS. Nap�íklad model manipulovaného 
p�edm�tu (dále jen „kostka“) byl vytvo�en v PS (obr. 40). 

 

 
Obr. 40) Kostka pro manipula�ní úlohy vymodelovaná v Process Simulate 
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8.1 Programování robotu 
Programování robot� on-line 

Online programování spo�ívá v tom, že programátor pomocí uživatelského rozhraní (ovládací 
panel �i FlexPendant) programuje robotu p�ímo na pracovišti, kde je robot fyzicky p�ítomen. 

Programování robot� off-line v PS 

Offline programování v PS umož�uje 3D model robota i ostatních za�ízení programovat ve 
virtuálním prost�edí. Je možné zapisovat body, definovat dráhy a jiné �innosti s ohledem na 
konkrétní aplikaci. Offline programování je výhodn�jší z hlediska bezpe�nosti, lze využít 
automatickou detekci kolizí a kontrolovat dosahy robotu. Nevýhodou m�že být po�izovací 
cena softwaru a p�i složit�jších aplikacích náro�nost na výkonný hardware. Offline programy 
lze exportovat do robotu a na pracovišti pouze provést jejich korekci. Modifikace program� 
na pracovišti je d�ležitá pro dosažení požadované p�esnosti. 3D model v�tšinou neodpovídá 
p�esn� situaci v reálném prost�edí, pouze se jí m�že p�iblížit.   

TCP Tool Center Point  - je st�edový bod nástroje, k n�muž jsou definovány pohyby 
robotu. Nap�. u sva�ovacích kleští je 5 mm p�ed pevnou elektrodou a pomocí tohoto bodu se 
najíždí na pozici k plechu, u manipula�ních efektor� bývá TCP na centrovacím �epu apod. 

Existují t�i základní pohyby robotu: 

•  PTP – point to point 

•  LINE – lineární pohyb 

•  CIRC – pohyb po kružnici 

P�i pohybu PTP se TCP nepohybuje mezi dv�ma body po nejkratší možné dráze ale po 
nejrychlejší dráze, kterou si robot sám vypo�ítá. P�i PTP pohybu programátor jen velmi t�žko 
ur�í dráhu robota. 

Pohyb LIN je definován dv�ma body a TCP robota se pohybuje po úse�ce, tedy po 
nejkratší možné dráze. 

Poslední možností pohybu robotu je CIRC. Je to kruhová dráha, která je definována 
pomocí t�í bod�. Po�áte�ním bodem, koncovým bodem a prost�edním bodem ur�ujícím 
polom�r zak�ivení. 

8.2 Úlohy v Process Simulate 
V PS lze provád�t manipula�ní i technologické operace. Provádí se kontrola dosahu 

robotu, detekce kolicí nebo kontrola �asu cyklu. Úlohy byly vypracovány bez použití modulu 
�ízení od ABB, a proto jsou pohyby robotu a výsledné �asy úloh mírn� odlišné od reálné 
situace. V p�ípad�, že bychom cht�li simulovat p�esné pohyby a �asy cyklu, musel by být 
Process Simulate vybaven tímto modulem. Exportovat programy p�ímo do robota je možné 
také pouze s modulem výrobce robot�. 

8.2.1 ManipulaAní úloha 
Robot odebírá jednotlivé kostky ze skluzu a postupn� je odkládá na pracovní st�l. Položí vždy 
6 kostek, na n� umístí pomocí vakuového efektoru karton a takto to opakuje 3x.  Pohyby 
robotu v prostoru jsou definovány pomocí pohybu PTP (point to point). Nájezdy na skluz a na 
odložení kostky jsou realizovány pomocí lineárního pohybu. Na za�átku úlohy se musí 
umístit v prost�edí PS kostky do všech pozic. 18 kostek je na pracovním stole, 18 ve skluzu a 
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jedna je umíst�na v efektoru. Dále jsou umíst�ny 2 kartony na odebírací pozici a další 2 
kartony na stole. Úloha za�íná s robotem ve startovací pozici, 18 kostek ve skluzu a 3 kartony 
na stole v odebírací pozici. Vše ostatní je ve druhé rovin� PS a není tedy v hlavní rovin� vid�t. 
Robot najede na skluz, efektor se zav�e a rozsvítí se kostka v efektoru. Po odjezdu robotu se 
zhasne poslední kostka ve skluzu, �ímž je simulován pohyb kostek sm�rem dol�. Následn� je 
kostka umíst�na do pozice na stole. Efektor se otev�e, ve stejný okamžik se rozsvítí kostka 
v pozici na stole a zhasne kostka v efektoru, �ímž je simulováno odložení kostky. Stejný 
postup jen s jinou odkládací pozicí je zopakován ješt� 5x. Dále je vym�n�n efektor, na kostky 
umíst�n karton a celý cyklus se opakuje až do doby, kdy je skluz i zásoba karton� na nule. 
Pomocí funkce rozsvícení a zhasnutí simulujeme i odebírání a odkládání efektor� a karton� 
(obr. 41). 

 
Obr. 41) Za�átek a konec manipula�ní úlohy v PS 

8.2.2 Sva	ování 
Sva�ovací úloha za�íná op�t ve startovací pozici robotu. Robot odloží manipula�ní efektor, 
p�ejede 4000 mm po lineárním pojezdu a odebere sva�ovací ho�ák ze zásobníku nástroj�. Dále 
robot p�ijede ke kalibra�nímu za�ízení, kde se vy�istí ho�ák, zast�ihne sva�ovací drát, provede 
se post�ik separa�ní kapalinou a kalibruje se TCP bod. Po této údržb� robot sva�í konstrukci 
upevn�nou na sva�ovacím stole a odloží ho�ák. Nájezdy na odebrání ho�áku a sva�ování jsou 
op�t vedeny pomocí lineárního pohybu. V této úloze je nutné brát v úvahu kabely, které jsou 
nataženy ze sva�ovací sk�ín� p�es balancer k ho�áku. Robot se nesmí p�íliš vzdalovat od 
balanceru, nebo se otá�et kolem os zp�sobem, který by mohl kabely, ho�ák nebo samotný 
robot poni�it. Technologické detaily jako je náklon ho�áku a rychlost sva�ování lze v simulaci 
také nastavit (obr. 42). 
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Obr. 42) Sva�ovací pracovišt� 

8.2.3 Obsluha MCV 754 QUICK 
Další realizovanou úlohou je obsluha obráb�cího stroje (dále jen OS). Pro tuto úlohu byl 
použit manipulátor s úchopnou hlavicí SMC MHZ2-40D. Pro dosah do OS musí být 
namontovaný p�es adaptér, který prodlouží dosah robotu o 450 mm. S prodloužením dosahu 
robotu je spojeno snížení nosnosti robotu, a proto po zkonstruování adaptéru je nutné nosnost 
robotu p�epo�ítat, aby nebyl robot p�etížen. Tento výpo�et umož�uje jak Process Simulete tak 
i nap�íklad ABB RobotStudio.  

Úloha za�íná odebráním polotovaru z oblasti manipula�ních úloh, poté robot p�ejede 
k OS MCV, zde vyšle signál pro otev�ení dve�í OS a �eká na signál z koncového sníma�e 
polohy otev�ených dve�í. Dále vloží polotovar do OS a odjede zp�t do startovací pozice.  

V sou�asné dob� není OS vybaven automatickým otevíráním dve�í, ale do budoucna 
by tato funkce m�la být nainstalována s využitím pneumatických lineárních motor�.  

8.3 Zásady programování robotu v PS 
P�i programování v Process Simulate i jiných softwarech je snahou, aby co nejv�tší množství 
pohyb� robotu bylo v režimu point to point. Tyto pohyby jsou velmi rychlé a pro výrobní 
linky tedy velmi d�ležité. Pohyby LINE a CIRC se využívají u aplikací, kde pot�ebujeme 
zajistit p�esnou polohu TCP. Jedná se nap�íklad o najetí �ep� na centrovací díru, odebrání a 
založení materiálu, sva�ování, lepení aj.  

Dalším pravidlem je nevyužívat osy robotu v plném rozsahu až na doraz. P�i instalaci 
na hale by nemusela takto naprogramovaná úloha fungovat, protože nikdy není simula�ní 
model totožný s reálným prost�edím, pouze se mu p�ibližuje. Osy robotu využíváme 
v simulaci p�ibližn� 5 - 10° od jejich limit�.  

Dosahy robotu volíme cca 200 mm od maximálního natažení ramene robotu sm�rem 
k první ose robotu. To je z d�vodu jak nep�esností instalace za�ízení, tak hlavn� zm�n za�ízení 
a vyráb�ných díl� b�hem vývoje a provozu. M�že se zm�nit nap�. zakládací pozice materiálu, 
velikost materiálu aj. V p�ípad�, že již robot a obsluhovaný stroj na hale stojí a máme jejich 
p�esné pozice, m�žeme tento dosah snížit. V p�ípad� obsluhy frézovacího obráb�cího centra 
MCV jsem zvolil adaptér s rezervou dosahu 100 mm. 
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Singularita ozna�uje v robotice ur�itý bod v prostoru, který m�že být dosažen 
nekone�n� velkým po�tem poloh pohon�. U šestiosých robot� je nejmén� žádaným stavem 
singularita, kdy pátá osa robota je nastavena na 0° (obr. 43). Pr�chod robota kolem tohoto 
bodu m�že zap�í�init neo�ekávané rychlé rotace koncového efektoru, což je nežádoucí. 
Moderní roboty a nové �ídící systémy již tento stav hlídají,  singularitu ohlásí a zpomalí 
pohyb robotu a efektoru. P�i programování je snaha nevyužívat 5. osu v rozmezí -10° až +10° 
p�i programování jednotlivých bod�. [9] 

 
Obr. 43) Singularita 5. Osy [37] 
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9 ZÁV�R 

Náplní této diplomové práce bylo vytvo�ení virtuálního modelu robotizovaného pracovišt�, 
které je umíst�no ve strojní laborato�i C1 Ústavu výrobních stroj�, systém� a robotiky FSI 
VUT v Brn�. 

V první �ásti práce byla vypracována rešerše týkající se robot�, koncových efektor� 
a robotizovaných pracoviš�. Následn� je zpracováno navrhování robotizovaných pracoviš�, 
kde jsou podrobn� popsány jednotlivé etapy projektování. Dále jsou uvedeny zásady 
bezpe�nosti a ergonomie p�i navrhování RP. 

Postup p�i navrhování RP vychází z uvedených metod. Nejprve byla provedena 
analýza požadavk� na vypracování návrhu. V dalším kroku byly zm��eny pozice jednotlivých 
stroj�, aby byl virtuální model totožný s reálnou situací na hale.   

Virtuální model byl zpracován v systému Process Simulate 13.0 (PS). Byly 
zkontrolovány dosahy robotu k jednotlivým za�ízením a vypracovány úlohy manipulace 
s kostkami, obsluha vertikálního obráb�cího centra MCV a sva�ovací úloha. 

Všechny úlohy byly vypracovány s univerzálním �ízením jednotlivých pohon� robotu 
v Process Simulate, a proto jsou pohyby robotu a výsledné �asy úloh mírn� odlišné od reálné 
situace. Pokud bychom cht�li simulovat p�esné pohyby a �asy cyklu, musel by být Process 
Simulate vybaven modulem �ízení robota od ABB. Díky tomuto modulu bychom také mohli 
exportovat programy v jazyku RAPID p�ímo do robota. Tento modul jsem v pr�b�hu 
práce nem�l k dispozici. 

P�i zpracování bezpe�nosti pracovišt� bylo využito aktuálních norem. Nejd�ležit�jší 
normou je �SN EN ISO 10218-2/2011 – Roboty a robotická za�ízení – Požadavky 
na bezpe�nost pr�myslových robot� – �ást 2: Systémy robot� a integrace. Tato norma �eší 
komplexn� robotizovaná pracovišt� a bezpe�nou spolupráci lidí a robot�. Pracovišt� je 
oploceno a vybaveno moderními bezpe�nostními prvky. Oplocení je navrženo ve dvou 
variantách, první s využitím optických závor, �ímž je zmenšen pracovní prostor robotu, 
a druhé s oplocením celé bu�ky, které dává lepší možnost využití prostoru robotizovaného 
pracovišt�. Vstupy do prostoru robotizovaného pracovišt� jsou vybaveny bezpe�nostními 
zámky. Bezpe�ný pohyb robotu uvnit� bu�ky je hlídaný pomocí bezpe�nostní karty umíst�né 
v robotické sk�íni IRC5. 
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11 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOL �, OBRÁZK� A 
TABULEK 

11.1 Seznam zkratek 

AVN [-] automatická vým�na nástroj� 

C [mm] konstanta závislá na rozte�i paprsk� 

CIRC [-] pohyb po kružnici 

d [mm] detek�ní schopnost senzoru 

IRB 4400/60 [-]  Pr�myslový robot ABB s nosností 60 kg 

IRBT 4003 [-] lineární pojezd robotu 

IRC4 [-] starší �ídící systém pr�myslového robotu ABB 

IRC5 [-] �ídící systém pr�myslového robotu ABB 

JT [-] Jupiter Tessellation - vizualiza�ní formát 

K [mm/s] rychlost p�iblížení lidského t�la 

KD [-] kinematická dvojice 

LINE [-] lineární pohyb 

MCV 7540 [-] vertikální obráb�cí centrum MAS Kovosvit 

OCP [-] open compute project (server) 

OLP [-] offline programování 

PR [-] pr�myslový robot 

PS [-] Process Simulate 

PTP [-] pohyb point to point 

RP [-] robotizované pracovišt� 

RRR [-] t�i rota�ní kinematické dvojice 

RRT [-] dv� rota�ní a jedna transla�ní kinematická dvojice 

RTT [-] jedna rota�ní a dv� transla�ní kinematické dvojice 

SCARA [-] libovoln� polohovatelná robotická ramena 

SPM16 [-] soustružnické obráb�cí centrum MAS Kovosvit 

SWS [-] systém automatické vým�ny nástroj� SCHUNK 

T [s] �as pot�ebný k zastavení pohybu 

t1 [s] rychlost uvedení bezpe�nostního za�ízení do �innosti 

t2 [s] rychlost zastavení nebezpe�ných pohyb� 

TCP [-] tool centre point 

TTT [-] t�i transla�ní kinematické dvojice 
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P�ÍLOHY 

12.1 Fotogalerie RP 

 
Obr. 1) Založení obrobku do obráb�cího stroje MCV 

 
Obr. 2) Sva�ovací pracovišt�, odsávání, zásobník nástroj� a kalibrace a �išt�ní ho�áku 
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Obr. 3) Návrh oplocení celého robotizovaného pracovišt� 

 

 

 

 
Obr. 4) Návrh oplocení s optickými závorami 
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Obr. 5) Ukázka „Joint Jog“ – pohyby v simulaci + limity 

Otev�ení dve�í obráb�cího stroje s rozsahem 0 – 530 mm transla�ní pohyb pro ob� �ásti 

Možnost otá�ení ovládacího panelu 0° - 90° rota�ní pohyb 
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Obr. 6) Ukázka Join Jog pohyb� robota 

První, �tvrtá, pátá a šestá osa mají pevné limity 

Limit druhé a t�etí osy je prom�nlivý což je zp�sobeno paralelogramem 

Sedmou osou je lineární pojezd 
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Obr. 7) Zkinematizované oplocení 

 

 

 
Obr. 8) Manipula�ní pracovišt� se skluzem a zásobníkem nástroj� 
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Obr. 9) Zakládání do MCV – zobrazení ostrých hran v Process Simulate 

 

 

 
Obr. 10) Celé pracovišt� se zobrazenou zónou pracovního prostoru robotu 
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Obr. 11) Nepovolená situace se zónou nástroje mimo zónu pracovního prostoru 

 

 

 

 

 
Obr. 12) Pracovní zóna pro d�lníka + aktivní laser scanner a optická závora 
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Obr. 13) Pracovní zóna robota pohled shora 


