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Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou spolupráce robotu s člověkem. 
Aktuální téma průmyslové robotizace otevírá možnosti vytváření pracovišť s roboty, 
které mohou přijít do přímého kontaktu s obsluhou pracoviště v průběhu pohybu 
zařízení. To přináší benefity robotizace na místech, kde byla využívána pouze manuální 
práce, a nové příležitosti a možnosti výroby. Přináší ale také rizika spojená s možností 
kolize s pohybujícím se strojem.  

V úvodních kapitolách jsou analyzovány aktuální standardy definující základní pojmy 
a způsoby spolupráce robotu s člověkem. Dále je proveden průzkum již existujících 
řešení a jejich zhodnocení a posouzení výhod a nevýhod. Přehled dostupných 
technologií, zařízení pro zajištění bezpečnosti a způsobů detekce kolize, a také 
samotných robotů vykresluje aktuální možnosti pro vytváření bezpečných pracovišť. 

Zadání práce vychází z potřeb firmy ŠKODA AUTO a.s. na zařazení této technologie do 
procesu výroby automobilů. Požadavkem nejen na teoretický průzkum možností, ale 
také na praktickou realizaci pracoviště vznikla příležitost navržené řešení důkladně 
vyprojektovat, ale i realizovat a ověřit a vyhodnotit dodržení standardů, a také přínosů 
této technologie. V práci je popsána předprojektová fáze volby vhodného pracoviště, 
stanovení požadavků a zadání nového systému. Následně popisuje jeho realizaci 
a ověření funkcí. Navržená metodika postupu návrhu kombinuje předpisy stanovené 
normami, ale také poznatky z realizace pilotního pracoviště, které je dle dostupných 
zdrojů unikátní v rozsahu spolupráce robotu s člověkem přímo v provozu. 

Metoda ověření bezpečnosti pracoviště se spolupracujícím robotem v průběhu celého 
pracovního cyklu je navržena v rámci doplňkové studie prováděné na Tohoku 
University a je popsána v závěrečné kapitole práce. Tato metoda neověřuje překročení 
bezpečnostních limitů pouze ve vybraných situacích, ale v průběhu celého pohybu 
obsluhy v pracovním prostředí robotu.  
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1 Úvod 

V současné době se společnost evropských, ale i vyspělých světových zemí nachází 
v etapě hospodářského růstu. Ten je spojen s rostoucí poptávkou po různých 
produktech a rozvoji průmyslové výroby. Rychlou expanzi firem doprovází mimo jiné 
nedostatek kvalifikované pracovní síly. V roce 2018 se snížila v České republice míra 
nezaměstnanosti natolik, že nabídka pracovních míst je výrazně vyšší než počet 
nezaměstnaných. Jedním z řešení tohoto problému je zvýšení podílu automatizace 
a robotizace. Vybudování pracovišť s částečnou nebo úplnou automatizací může být 
hlavně pro menší firmy finančně náročné. Nejedná se pouze o nákup automatizační 
techniky a robotů a osvojení si údržby těchto zařízení, ale je potřeba restrukturalizace 
výroby dle prostorových požadavků nového pracoviště, nastavení nových procesů 
a bezpečnostních pokynů, a také zajištění logistiky, aby bylo pracoviště maximálně 
využito. Možností částečné automatizace výroby je použití spolupracujících robotů. 

Spolupracující robot může být také nazýván kooperující, kolaborativní robot nebo 
robotický asistent. Roboty a samotná strategie je také označována německou zkratkou 
MRK (Mensch Roboter Kollaboration) nebo anglickou zkratkou HRC (Human Robot 
Collaboration). Označení Cobot je slangový výraz pro spolupracující robot, který je 
uzpůsoben pro možnost kolize s obsluhou, ke které může dojít v jednom ze způsobů 
spolupráce uvedených dále v práci jako „Omezení výkonu a síly“. Slovo cobot se ale 
stalo oblíbeným a je používáno pro jakýkoliv robot určený pro spolupráci robotu 
s člověkem. Tyto roboty mohou pomoci při částečné robotizaci výroby. Výhodou je 
možnost nasazení robotu do stávajícího pracoviště, a tím výrazné snížení nákladů. 
Vhodně zvolená aplikace se spolupracujícím robotem zvyšuje efektivitu, kvalitu 
a snižuje zátěž kladenou na obsluhu. 

2 Přehled současného stavu problematiky 

2.1 Vývoj a specifika spolupráce robotu s člověkem 
Spolupracující roboty jsou v rámci konceptu Průmysl 4.0 aktuálním trendem v oblasti 
jak průmyslové, tak servisní robotiky. Cílem této inovativní strategie je umožnit přímou 
bezpečnou spolupráci robotu a člověka. Mezi manuální výrobou a úplnou 
automatizací se nachází oblast, ve které se člověk dostává do kontaktu se strojem. 
Dlouho byla tato oblast využívána omezeně. Z důvodu bezpečnosti mohl stroj 
pracovat, pouze pokud se člověk nacházel mimo jeho pracovní prostor. Spolupracující 
robotika vytváří nové možnosti součinnosti člověka a stroje. Člověk s robotem sdílí 
společný pracovní prostor a robot pomáhá člověku s neergonomickými, opakujícími se 
nebo jinými nepříjemnými, či nebezpečnými pracemi. Robot pomocí pokročilé 
sensoriky kontroluje své pohyby, aby svým působením neomezil, a hlavně neohrozil 
člověka. Otázka bezpečnosti je u této technologie klíčová. 
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Robot určený pro fyzickou interakci a spolupráci s lidmi nemusí být konstrukčně 
odlišný od standardních průmyslových robotů, které splňují bezpečnostní normy ČSN 
EN ISO 10218, musí však být doplněny další bezpečnostní prvky. Doporučení pro 
spolupracující roboty jsou v technické specifikaci ISO/TS 15066 vydané v roce 2016. 
Tato specifikace byla dlouho očekávaná, protože do jejího vydání bylo možné nahlížet 
na tyto roboty pouze z pohledu normy ČSN EN ISO 10218, která se pouze v jedné 
kapitole zmiňuje o možnostech spolupráce, definice je však nedostačující.  

 
Obr. 1 Pozice spolupracujících robotů 

Specifika robotů určených pro spolupráci s člověkem jsou: 

• design splňující bezpečnostní požadavky 

• jednoduché programování, možnost učení 

• možnost univerzálního použití a rychlá změna výroby 

• menší nároky na prostor než aplikace s konvenčními roboty 

• nižší náklady na automatizaci průmyslové aplikace 

• možnosti interakce s operátorem 

• Cloudová řešení – návaznost na Průmysl 4.0 
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2.2 Příklady realizovaných pracovišť a důvody nasazení 
Situace, kdy má technologie spolupráce robotu s člověkem potenciál k úspěšnému 
nasazení jsou popsány na příkladech již realizovaných pracovišť.  

Omezený zástavbový prostor 
Příkladem může být nasazení robotu KUKA LBR iiwa ve vrchlabském závodě ŠKODA 
AUTO. Robot je umístěn do uličky mezi výrobními linkami. V této uličce však musí být 
zajištěn průchod a konvenční robot by překážel. Robot zakládá pístky řazení do stroje 
a při kolizi zastaví. V aplikaci je využita citlivá senzorika robotu pro přesné založení. 

   
Obr. 2 Robot KUKA ve ŠKODA AUTO Vrchlabí[1] a Cobot v AUDI Györ[2] 

Dalším příkladem je umístění robotu přímo na montážní linku. Robot KUKA LBR iiwa 
ve výrobním závodě AUDI Györ má na svém konci skenovací hlavu pro kontrolu šířky 
spáry mezi jednotlivými plechy. 

Zlepšení ergonomie 
Příkladem manipulace těžkého břemene robotem je aplikace ve firmě STIHL, kde se 
vyrábí motorové nářadí. Obsluha provádí montáž a kontrolu z různých stran 
vyráběného stroje a robot díl odebere a pak natáčí do polohy, kterou obsluha 
potřebuje. Po dokončení prací robot díl založí.  

   
Obr. 3 Robot FANUC CR-35iA ve firmě STIHL[3] a UR ve firmě VW[4] 
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Jiným příkladem na vylepšení ergonomie pracoviště je vkládání součástek do bloku 
motoru v závodě na výrobu komponent VW Salzgitter. Robot zde pomáhá obsluze 
s vložením žhavicích svíček ze zadní strany, kam by se obsluha musela nahnout přes 
hliníkový blok.  

Častá změna trajektorie robotu 
Typickým příkladem je obsluha obráběcího stroje robotem. Robot odebírá ze 
vstupního zásobníku díl a zakládá ho do stroje. Po obrobení dílu jej robot odebere 
a odloží do výstupního zásobníku. Robot může díl navíc například podrobit kontrole, 
otočit v obráběcím zařízení nebo provést další technologické operace. Běžně robot 
v hnízdové struktuře obsluhuje i více strojů najednou. 

   
Obr. 4 Roboty UR[5] (vlevo) a Sawyer provádějící obsluhu obráběcího centra[6] 

Zvýšení kvality 
Cobot může vykonávat technologické operace jako leštění, nanášení lepidla 
a dostupná je i sada pro obloukové svařování. Souvislého přítlaku po definované dráze 
využívá aplikace nasazování těsnění do dveří ve výrobním závodu firmy BMW ve 
Spartanburgu. Robot s aplikační hlavou nasadí těsnění na hranu, kterou objede dokola 
a nasadí tak těsnicí pásku. 

   
Obr. 5 Aplikace leštění povrchů s roboty UR[7] a aplikace těsnění v BMW[8] 
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Odstranění monotónních operací 
Omezení opakujících se operací je dalším důvodem robotizace. Částečně souvisí tento 
problém s ergonomií i kvalitou. Pokud operátor vykonává pouze jednoduché operace 
odebrání a vložení na místo jiné nebo spojování několika součástek dohromady, je to 
vhodná aplikace pro využití robotu. 

   
Obr. 6 Robot YuMi při montáži zásuvek[9] a robot UR zastřihující kabely[10] 

Monotónní prací je i zastřihávání přebytečné kabeláže při výrobě elektromotorů. 
Robot manipuluje s dílem do zakládací stanice a následně pomocí nůžek zastřihne 
kabely. Výrobek potom vrátí zpět operátorovi.  

3 Cíle disertační práce 

Cílem dizertační práce je definice metodických postupů návrhu pracovišť 
s kolaborativním robotem s přihlédnutím na aktuální dostupné technologie 
a následný návrh, realizace a vyhodnocení pilotního projektu.  

• Specifikace bezpečnostních požadavků na robotizovaná technologická 

pracoviště se spolupracujícími roboty – návrh bezpečnostního konceptu, 

posouzení rizik, ověření bezpečnosti 

• Vytvoření metodiky výběru vhodných aplikací pro nasazení 

spolupracujících robotů, stanovení specifických podmínek pro nasazování 

• Zhodnocení souvisejících faktorů – investic, režijních nákladu, nákladu na 

výrobní personál, návratnosti investic, procesní spolehlivost apod. 

• Návrh a realizace pilotního projektu. 

• Zmapování zkušeností, poznatků z pilotního projektu.  
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4 Bezpečnostní požadavky na robotizovaná pracoviště 

4.1 Formy spolupráce robotu s člověkem 
Definovány byly čtyři typy provozní spolupráce, které jsou popsány v bezpečnostním 
standardu ČSN EN ISO 10218-2, kapitola 5.10. Jedná se o Bezpečnostní monitorované 
zastavení (Safety-rated Monitored Stop), Ruční vedení (Hand Guiding), Monitorování 
rychlosti a polohy (Speed and Separation Monitoring) a Omezení síly a příkonu vlastní 
konstrukcí nebo ovládáním (Power and Force Limiting). Pro některé typy aplikací je 
potřeba využít speciálních manipulačních ramen s vnitřní sensorikou. Další typy 
aplikací počítají s nasazením konvenčního robotu s pomocnou sensorikou a řízením. 

 
Obr. 7 Sdílení pracovních prostorů robotu a člověka 

S rostoucí úrovní spolupráce dochází k čím dál většímu prolínání pracovních prostorů 
člověka a robotu, až jsou nakonec úplně sjednoceny, viz Obr. 7. Při nulové spolupráci 
jsou prostory odděleny pevnou bariérou nebo virtuální ve formě skeneru nebo 
světelné závory (1). Vyšší formou spolupráce je sdílení prostoru ale s pohybem stroje 
pouze v nepřítomnosti člověka (2) až po simultánní pohyb člověka a robotu (3). 

4.2 Analýza rizik 
Bezpečnost je nejdůležitější vlastností každého zařízení. Problematika zajištění 
bezpečnosti a analýzy možných rizik však není vůbec jednoduchá. Kompletními 
postupy návrhu bezpečného stroje nebo pracoviště se zabývá řada technických 
norem. Bezpečnost zařízení je dána několika oblastmi, jako bezpečnost elektrických 
zařízení nebo bezpečnost použitých technologií. Tato práce se zabývá bezpečností 
mechanickou, kterou je potřeba řešit vždy, když je na pracovišti zařízení, které 
vykonává mechanický pohyb. Pokud vykonává některý z elementů pracoviště pohyb, 
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může dojít ke kolizi, což nese rizika. Při návrhu a realizaci zařízení je důležité veškerá 
možná rizika znát a pokud možno je eliminovat. K tomu slouží analýza rizik, která se 
skládá ze dvou částí, posouzení rizik a snížení rizik. Analýza rizik je vyžadována přímo 
evropskou směrnicí č. 2006/42/EC. 

Posouzení rizik je sled logických úkonů, které musí podle směrnice pro strojní zařízení 
provést každý, kdo vytváří nový stroj nebo upravuje stroj existující. Tento proces 
umožňuje systematickou analýzu a identifikaci rizik, dále vyhodnocení jejich 
důležitosti a porovnání se standardy, určení přípustné hranice rizika a následnou 
eliminaci případně popis reziduálních rizik. 

 
Obr. 8 Diagram procesu posouzení rizik 
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5 Metodika nasazování kolaborativních robotů 

Roboty mohou spolupracovat s operátorem na pracovišti v různém rozsahu a formách 
uvedených v úvodní kapitole 4. Tato práce se zabývá nejvyšší formou spolupráce, tedy 
sdílení prostoru a operace ve stejném čase. Tato forma musí splňovat nejpřísnější 
podmínky. Při návrhu robotizovaných pracovišť s více omezenými formami spolupráce 
je možné také využít navrhovanou metodiku, některé parametry a kroky se budou lišit 
a mohou být navrženy dle standardních postupů navrhování robotizovaných 
pracovišť. 

 
Obr. 9 Diagram postupu návrhu pracoviště 

Navrhovaná metodika je členěna do celkem šesti etap. V průběhu celého návrhu je 
prováděna analýza rizik. 

• Výběr pracoviště 

• Zhodnocení navrhovaného 

pracoviště 

• Návrh pracoviště a výběr 

komponent 

• Předprovozní test systému 

• Uvedení do provozu 

• Kontrola bezpečnosti 
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5.1 Výběr pracoviště 
Výběr pracoviště, které je vhodné k nasazení kolaborativního robotu je odvislé od 
zadání. Při konkrétní úloze určené k robotizaci je potřeba provést analýzu 
proveditelnosti a zhodnotit ekonomický přínos nasazení robotu. Při vytváření nového 
zadání a neurčitosti dané úlohy mohou být posouzena kritéria uvedená v kapitole č.2, 
která definují vhodné aplikace pro nasazení cobotu. 

5.2 Zhodnocení navrhovaného pracoviště 
Druhá etapa návrhu pracoviště má zásadní roli v celém procesu realizace nového 
pracoviště. Vyhodnocením nastavených kritérií získáme přehled o možnostech 
a omezeních, které budou v návrhu aplikovány, ale také můžeme dojít k závěru, že 
technologie pro daný problém není vhodná. Například zvýšení kvality výroby vytváří 
odlišné požadavky na výsledné pracoviště než záměr zlepšení ergonomie. 

Vstupními daty pro návrh pracoviště jsou informace o výrobním procesu na určeném 
úseku výroby: 

• Obsluha – v případě úpravy stávajícího pracoviště (počet, specifikace 

činnosti) 

• Vstupní polotovary (pozice, orientace, tvar, hmotnost, materiál, 

informace – výrobní a organizační) 

• Výstupní produkty (stejné jako vstupní polotovar, odpad, informace 

kontrolní) 

• Čas výroby daného úseku 

• Prostor (rozměry, omezení, dostupnost energií, podmínky prostředí, 

dostupnost zásobování) 

5.3 Předprovozní test systému 
Během předprovozního testu je ověřeno nastavení bezpečnostních funkcí 
zabezpečovacích zařízení a kinematických parametrů robotu. 

Doběhový čas robotu při narušení hlídané zóny 
V technické specifikaci ISO/TS 15066 jsou popsány postupy pro výpočet dráhy, kterou 
robot urazí před zastavením po aktivaci bezpečnostního zastavení. Veličina je důležitá 
pro jeden ze způsobů spolupráce – Monitorování rychlosti a vzdálenosti. V této 
konfiguraci robot přizpůsobuje své chování na základě pozice obsluhy v pracovním poli 
robotu. Jedním ze vstupních údajů výpočtu je doba, za kterou robot zareaguje po 
narušení prostoru. Tento čas není tabulkový údaj, ale je závislý na konkrétní robotické 
aplikaci. Čas může být odhadnut na základě reakčního času robotu, pokud je ale robot 
na průmyslové sběrnici, závisí doběhový čas na použité komunikační sběrnici, počtu 
účastníků na sběrnici a případně řídicím PLC. Tento čas je tedy pro přesnou konfiguraci 
zón výhodnější změřit.  
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Nárazové síly při vybraných kolizních situacích 
Pokud dojde ke kontaktu stroje s obsluhou, musí tento kontakt splňovat limity, aby 
nedošlo ke zranění. Přípustné hodnoty jsou těžko stanovitelné a záleží na výšce, 
odolnosti, citlivosti, aktuálního stavu obsluhy a mnoha dalších faktorech. 
V ISO TS 15066 je v příloze A tabulka přípustných hodnot, které byly stanoveny na 
základě testování v laboratoři[11]. Na vzorku osob byly testovány limity, kdy už je 
člověku kolize nepříjemná v různých oblastech na těle. 

Měření probíhá ve vybraných situacích, kde je vyhodnoceno, že by mohlo dojít ke 
kolizi, která by překročila přípustné limity. Může se jednat například o tyto stavy: 

• Pohyb robotu proti pevné překážce 

• Pohyb ramen robotu proti sobě a tím hrozící možnost přiskřípnutí 

• Rozjezd robotu do prostoru, kde je očekávaná přítomnost obsluhy 

• Rotace s manipulovanou součástí v prostoru, kde je očekávaná 

přítomnost obsluhy 

• Zavírání čelisti robotu nebo provoz jiné technologie na konci ramene 

robotu 

Měření je platné pro určitou konfiguraci robotu, tedy konfiguraci limitních parametrů 
pro detekci kolize (síla, výkon, rychlost, hybnost…) a také pro určité nastavení zrychlení 
a rychlosti robotu. Při změně těchto parametrů musí být měření provedeno znovu. 

5.4 Uvedení do provozu 
Po instalaci pracoviště do výrobní linky je vhodné zařadit před uvedením pracoviště do 
provozu testovací období, během kterého jsou vyhodnoceny: 

• Trajektorie robotu a jeho zastavovací pozice 

• Rychlost pohybu robotu 

• Ergonomie ovládání a interakce s robotem 

• Funkce bezpečnostních prvků 

• Provoz systému za standardních i výjimečných podmínek 

Důležitým testem je kapacitní zkouška pracoviště, kdy je změřena délka pracovního 
taktu v běžném provozu. Při zařazení pracoviště do výrobní linky, nesmí být linka 
blokována. U pracovišť s operacemi vykonávanými obsluhou není čas procesu přesně 
definovaný a musí tak být provedeno měření. 
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6 Návrh prototypového pracoviště 

V rámci spolupráce s firmou ŠKODA AUTO a.s. byl proveden návrh prototypového 
pracoviště, na kterém byl ověřen postup a kontrola návrhu pracoviště se 
spolupracujícím robotem. V práci jsou použita data z realizace pracoviště relevantní 
k tématu práce. Kompletní dokumentace je duševním vlastnictvím firmy a nebyla zde 
zveřejněna. 

Zadáním bylo vyhodnotit příležitosti nasazení spolupracujícího robotu na svařovně 
a následný návrh pracoviště a jeho realizace. Operace prováděné v automobilce jsou 
vysoce automatizovány a možnosti další automatizace jsou v několika oblastech:

• Logistika 

• Úklid 

• Kontrola kvality 

• Zakládání dílů do vstupních přípravků 

a dopravníků 

• Montážní a jiné manuální operace 

Oblast montážních a manuálních operací, které jsou prováděny ve svařovně byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější pro pilotní projekt z důvodu jednoduchosti operací 
a ekonomickému potenciálu případné automatizace/robotizace. Vybrána byla 
2 pracoviště s potenciálem vytvoření pracoviště se spolupracujícím robotem: 

• Nanášení lepidla na pásnici prahu – operace, kde je podlouhlý plechový 

díl založen do přípravku a po obvodu naneseno lepidlo obsluhou 

pracoviště. Po nanesení lepidla je díl odložen do jiného přepravního boxu. 

• Montáž nosníku zadního nárazníku – dva pracovníci upevňují a montují 

díl na zadní část karoserie vozu. Třetí člen obsluhy vychystává díly, které 

je nutné u některých modelů těsnit nanesením lepidla. 

Na základě detailní analýzy obou pracovišť byla vybrána druhá aplikace. 

6.1 Analýza obsluhy 
Na pilotním pracovišti je ve stavu před úpravou obsluha v počtu 3 pracovníků. Dva 
pracovníci provádějí hlavní úkon montáže a třetí zajišťuje přípravu. 

 
Obr. 10 Rozpis činností jednotlivých pracovníku před úpravou pracoviště 
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Na obrázku Obr. 10 je vyobrazen sled činností jednotlivých pracovníků v rámci 
pracovního cyklu. Prvních 7 vteřin taktu (v obrázku šrafováno červeně) přejíždí 
karoserie na dopravníku, a je tedy omezen přístup na pracoviště. Samotná montáž dílu 
trvá dvěma lidem 18-25 vteřin podle typu dílu. V případě bezproblémové montáže 
vzniká časová rezerva 10-12 vteřin. Nanesení těsnicího tmelu spolu s jeho přípravou 
probíhá v 15-18 vteřinách. 

Tab. 1 Výčet operací s časovou náročností na jednoho pracovníka 

ID Operace Doba Problémy k řešení 
Možná 
řešení 

Náročnost 
automatizace 

1 
Výběr dílu 

z kontejneru 
3s 

Díly v kontejneru jsou 
neorientované a mohou být 

zaklíněné nebo vzpříčené 

Bin Picking, 
Robotické 

palety 
vysoká 

2 
Manipulace 

s dílem 
3s Tři různé díly 

Univerzální 
efektor 

nízká 

3 
Nanášení 

tmelu 
18s 

Tmel je nanášen na díl nebo 
karoserii dle typu karoserie 

Lepicí pistole 
na robotu, 
Částečná 

automatizace 

nízká/střední 

4 

Nasazení 
dílu na 
místo 

montáže 

5s 
Přídržné háčky pro 

pověšení nejsou v přesně 
definované pozici 

Kamerový 
systém, 

Silový sensor 
na robotu 

střední 

5 
Přidržení 

dílu 
5s 

Jeden z dílů nemá přídržné 
háčky 

Detekce 
kolize/doteku 

nízká 

6 Montáž dílu 45s 

Dva typy spojovacího 
materiálu, díry/ šrouby 

nejsou v přesně definované 
pozici, díry pro šrouby 

mohou být nepřesné, díry 
pro šrouby jsou v zákrytu 

nosníku a pozice se 
u různých dílů liší 

Systém 
výměny 
nástroje, 

Kamerový 
systém, 

Speciální 
utahovačka 

vysoká 

7 
Nasazení 

háčku 
5s 

Karoserie není v přesně 
definované pozici 

Kamerový 
systém 

střední 

V Tab. 1 je uveden výčet operací na příkladovém pracovišti. Každá operace má 
uvedenu časovou náročnost vztaženou na jednoho pracovníka. Problémy jsou 
řešitelné způsobem uvedeným ve sloupci možná řešení. Hodnocení ve třech úrovních 
je navrženo následovně: 

• Nízká: standardní problém s nízkou finanční náročností 

• Střední: komplexní problém s finančně náročným řešením 

• Vysoká: zásadní problém s finančně náročným řešením a přesahem změn 

do jiných fází výroby 
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Vyhodnocením operací z pohledu náročnosti automatizace vzhledem k časové 
náročnosti provádění jednotlivých činností obsluhou poskytuje doporučení pro výběr 
úloh vhodných k automatizaci. 

Tab. 2 Zhodnocení operací z pohledu časové vytíženosti obsluhy vzhledem 
k náročnosti automatizace 

ID Doba 
Náročnost 

automatizace 
Porovnání Doporučení 

6 45s vysoká Vysoké vytížení/vysoká náročnost Zachovat 

3 18s nízká/střední 
Střední 

vytížení/nízká(střední)náročnost 
Automatizovat 

4 5s střední Nízké vytížení/střední náročnost Zachovat 

5 5s nízká Nízké vytížení/nízká náročnost Automatizovat 

7 5s střední Nízké vytížení/nízká náročnost Zachovat 

1 3s vysoká Nízké vytížení/vysoká náročnost Zachovat 

2 3s nízká Nízké vytížení/nízká náročnost Automatizovat 

Na základě analýzy obsluhy je zřejmé, že úlohu je možné částečně automatizovat 
a částečně ponechat v původním stavu. Tato úloha je tedy vhodná pro spolupráci 
robotu s člověkem. Z pohledu návratnosti investice je vhodné automatizovat operaci 
nanášení tmelu, a tím snížit počet obsluhy ze 3 na 2 pracovníky. Automatizací operace 
manipulace bude dosažena příznivější ergonomie pracoviště. Analýza návratnosti 
investice byla konzultována s oddělením nákupu zadavatelské firmy a na základě 
snížení počtu pracovníků pracovišti byla vypočítána návratnost 1,86 roku, což je 
hodnota ve dvouletém limitu pro návrh standardních pracovišť. 

6.2 Analýza prostoru 

   
Obr. 11 Stav pracoviště před změnami v pohledu zezadu (vlevo) a ze strany (vpravo) 
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Pracoviště je umístěno na poslední pozici dopravníku karoserií. Kolem dopravníku je 
vyvýšená podesta, po níž se pracovníci pohybují. Mezi jednotlivými stoly dopravníku 
je průchod s nášlapnou rohoží zabraňující pojezdu karoserií v přítomnosti obsluhy. 
Prostor nad ní musí být v době přejezdu prázdný a rohož z důvodu zachování 
bezpečnostní koncepce dopravníku nesmí být upravena. Prostor pro umístění nového 
zařízení tvoří 1,5 m široký pás po obou stranách karoserie v délce cca 7 m. 

Obsluha musí mít zachován přístup ke kontejnerům s výztuhami, které jsou na 
pracovišti 3 druhy (Obr. 12). Musí mít přístup i k zadní části vozu, kde probíhá montáž. 
V prostoru se mohou pohybovat jiné osoby provádějící montáž nebo zásobování. 

 
Obr. 12 Zjednodušené schéma pracovního prostoru (není v měřítku) 

6.3 Návrh pracoviště a výběr komponent 
Výstupem analýzy operací prováděných obsluhou jsou 3 úkony vhodné pro 
automatizaci: nanášení tmelu, manipulace s dílem a přidržení nestabilního dílu. 
Zjednodušenou simulací bylo ověřeno, že všechny 3 operace může provádět 
1 robotický manipulátor. Z analýzy prostoru a objektu manipulace byly definovány 
požadavky na průmyslový robot: 

• Dosah: Robot musí být umístěn mimo profil linky a mít dosah do poloviny 

karoserie. Minimální dosah je tak 870 mm jako polovina karoserie + 170 

mm pro umístění mimo nášlapnou rohož. Celková hodnota je minimálně 

1040 mm. 

• Nosnost: Hmotnost nosníku je 4,5 kg + hmotnost uchopovače 

v optimálním poměru 1:1. Minimální nosnost manipulátoru tak byla 

stanovena 9 kg. 

• Zástavbové rozměry: Robot se nachází na montážní lince a nesmí 

omezovat operátory v pohybu. Zástavbové rozměry musí být minimální. 
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Z dostupných kolaborativních robotů na českém trhu splňují požadavky: 

• Universal Robots UR10 (nosnost 10 kg, dosah 1300 mm) 

• Fanuc CR35iA (nosnost 35 kg, dosah 1813 mm) 

Z důvodu významně menších rozměrů, požadavků na zástavbu a dostupnosti 
potřebných funkcí navádění robotu zvolen robot: Universal Robots UR10 

6.4 Popis navrhovaného pracoviště 
Zařízení na pracovišti plní funkci manipulátoru, kdy podává obsluze výztuhu nárazníku 
z odběrného místa a tím dochází ke zlepšení ergonomie pracoviště. Zároveň je robot 
využit v technologické operaci – nanášení těsnicího tmelu na definované dráze 

Robot plní tři různé funkce: 

• Nanesení těsnicího tmelu na výztuhu 

• Manipulace výztuhy do montážní polohy 

• Přidržení nestabilního dílu 

Robot bude vykonávat tři různé operace podle aktuální potřeby a vyráběného modelu. 
Operace č. 1 připravuje díl pro jeden ze tří vyráběných modelů (A). Operace č. 2 je 
asistence montáže dílu na model A, probíhá vždy, když přijede na stanoviště tento 
model. Operace č. 3 je asistence montáže dílu na model B, probíhá vždy, když přijede 
na stanoviště tento model. Třetí model C nevyžaduje žádnou součinnost s robotem. 

Popis operace č. 1 – Nanesení těsnicího tmelu na výztuhu 

• Odebrání dílu z odběrné pozice – najetí robotu do odebírací polohy, 

upnutí dílu do uchopovače 

• Nanesení těsnicího tmelu – manipulace dílu pod statickou externí lepičku, 

pohyb robotu po definované dráze pro nanesení tmelu (ovládání 

extruderu lepičky) 

• Odložení dílu do zásobníku – najetí robotu do odkládací polohy, odepnutí 

dílu z uchopovače 

Popis operace č. 2 – Manipulace výztuhy do montážní polohy 

• Odebrání dílu ze zásobníku – najetí robotu do odebírací polohy, upnutí 

dílu do uchopovače 

• Manipulace dílu do přibližné polohy – manipulace dílu za karoserii do 

přibližné montážní polohy 

• Manipulace dílu do přesné polohy – rozvolnění robotu pro najetí do 

přesné montážní polohy obsluhou 

• Odjetí robotu mimo karoserii – odepnutí dílu z uchopovače vyvolané 

obsluhou, odjezd robotu mimo karoserie 
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Popis operace č. 3 – Přidržení nestabilního dílu 

• Najetí robotu mezi karoserie – příjezd robotu s prázdným uchopovačem 

do prostoru za nasazenou výztuhu na karoserii 

• Přítlak výztuhy na karoserii – přitlačení nestabilní výztuhy vyvolaný 

obsluhou (obsluha dá signál robotu) 

• Odjetí robotu mimo karoserii – odjezd robotu mimo karoserie vyvolaný 

obsluhou 

Po asistované manipulaci dílu do montážní polohy obsluha provede nasazení 
šroubů/matic a jejich dotažení. 

6.5 Návrh bezpečnostního konceptu 
Po základním odhadu komponent a jejich předběžném rozestavení bylo navrženo 
rozestavení bezpečnostních prvků.  

 
Obr. 13 Návrh bezpečnostního konceptu 

V základním návrhu je počítáno se dvěma bezpečnostními skenery a pevnou zábranou 
v prostorách nedovoleného přístupu. Hlavním zdrojem rizika na pracovišti byl 
vyhodnocen objekt manipulace – výztuha. Při pohybu výztuha představuje riziko kvůli 
ostrým hranám. Výztuha je v pohybu na vstupním dopravníku a při manipulaci mezi 
dopravníkem a lepičkou a dále mezi lepičkou a prostorem za karoserií vozu. 

Vstupní dopravník 

Lepička 

Karoserie 

Robot 

Skener 1 

Skener 2 

Pevná zábrana 
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Šipkami je vyznačen pohyb pracovníků v průběhu pracovního procesu. Modrou barvou 
je označen pracovník přistupující z levé strany, který v případě modelu B nasazuje 
nestabilní díl, aktivuje přítlak robotu a následně přechází na svou montážní pozici. 
Červenou barvou označený pracovník vstupuje na svou montážní pozici v zelené 
konfiguraci robotu. Při dotažení prvních šroubů je robot odvolán a vrací se do čekací 
pozice (modrá), obsluze se tak uvolní prostor odchodu z levé strany robotu. 

6.6 Výsledná podoba pracoviště a změny oproti zadání 
Z důvodu zjednodušení a požadavku technologů byl odstraněn zásobník vychystaných 
dílů, aby lepidlo nezasychalo. Díl s naneseným lepidlem je přímo polohován za 
karoserii pro montáž. 

Signalizace obsluze byla zjednodušena pouze na informační maják. Při manipulaci 
s dílem je při narušení sledované zóny robot okamžitě zastaven. Při manipulaci bez dílu 
robot jede definovanou rychlostí a skenery do provozu robotu nezasahují. 

Robot po odebrání dílu z dopravníku manipuluje díl pod statickou lepičku viz Obr. 14, 
kde je na obě kontaktní plochy nanesen tmel. Následně je díl manipulován za karoserii 
vozu. Do zastavení robotu v této pozici je prostor hlídán bezpečnostním skenerem 
a při vstupu obsluhy je robot zastaven. Po zastavení mohou přistoupit pracovníci 
(Obr. 15) a díl přimontovat. 

 
Obr. 14 Robot manipuluje díl pod statickou lepičku 
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Obr. 15 Obsluha šroubuje nestabilní díl přidržovaný robotem 

6.7 Předprovozní test systému 
Navrhovaná aplikace byla vyhodnocena jako riziková z důvodu nevelkých zkušeností 
s tímto typem aplikací jak ze strany zadavatelské, tak dodavatelské firmy. Pro odhalení 
možných rizik a nedostatků v aplikaci byl proveden předprovozní test před 
implementací zařízení na finální pozici ve výrobní hale v laboratorních podmínkách. 

   
Obr. 16 Předprovozní test – za karoserií (vlevo), vstupní dopravník a lepička (vpravo) 

Doběhový čas robotu při narušení hlídané zóny 
V průběhu pohybu robotu se založeným dílem v efektoru se musí obsluha nacházet 
v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru robotu. Měření bylo provedeno 
systémem HHB Safetyman DT2. 
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Tab. 3 Měření doběhového času a vzdálenosti 

Číslo měření 

Čas 
doběhu 

[ms] 

Čas 
doběhu 

[ms] 

Doběhová 
vzdálenost 

[mm] 

Navrhovaná bezpečnostní 
vzdálenost měřicím 

zařízením [mm] 

Sada 1 Sada 2 

1 195 175 163 1360 

2 214 174 163 1358 

3 206 165 157 1344 

4 203 159 151 1334 

5 221 158 151 1332 

6 197 194 144 1390 

7 212 180 168 1368 

8 203 171 163 1353 

9 197 196 144 1393 

10 237 186 136 1377 

Bezpečná vzdálenost obsluhy od pohybujícího se stroje na pracovišti hlídaném 
laserovým skenerem s vodorovnou rovinou detekce je vypočítána dle vzorce (1). 

 S = (K ∙ T) + 1200 − 0,4 ∙ H (1) 

K je rychlost přiblížení obsluhy do nebezpečného místa a dle příslušné bezpečnostní 
normy je tato hodnota 1600 mm/s. T je vypočítaný celkový čas doběhu stroje a H je 
výška skenovací roviny nad podlahou pracoviště je zvolena dle podmínky (2), kde d je 
rozlišení skeneru a levá strana nesmí být menší než 0. Pro dané pracoviště s rozlišením 
skeneru 70 mm byla zvolena výška H 300 mm. 

 15 ∙ (d − 50) < H < 1000 (2) 

Tab. 4 Výsledky měření bezpečné vzdálenosti na základě času doběhu 

Sada K [mm/s] Tměření [s] Tskener [s] Tchyba[s] H [mm] S [mm] 

1 1600 0,208 0,060 0,004 300 1514 

2 1600 0,176 0,060 0,004 300 1464 

Výsledkem analýzy je návrh minimální bezpečné vzdálenosti obsluhy od pohybujícího 
se robotu se založeným dílem v jeho efektoru. Oblast v okolí dopravníku a lepičky 
(Sada měření 1) ovlivní obsluhu na pravé straně linky a oblast za karoserií vozu (Sada 
měření 2) ovlivní obsluhu přistupující na pracoviště z levé strany. 

Nárazové síly při vybraných kolizních situacích 
Měření bylo realizováno systémem KMG 500 KOLROBOT od firmy GTE, které má 
rozsah měření do 500 N a nejistotu měření ±15 N. Tlak byl zaznamenán na fólii citlivou 
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na tlak, která byla následně naskenována a vyhodnocena systémem FUJI LLW 
s rozsahem měření do 300 N/cm2 a nejistotou měření ±30 N/cm2.  

 

Obr. 17 Měření nárazu ve vybraných situacích, zleva: Náraz do stehenní kosti při 
odjezdu robotu od karoserie, Náraz do kolene při odjezdu robotu od karoserie, Náraz 

do pánevní kosti při skládání robotu, Náraz do lokte při skládání robotu 

Ve všech čtyřech situacích, které byly vyhodnoceny jako rizikové byla naměřena síla, 
která je v bezpečném limitu a nehrozí tak nebezpečí úrazu. V posledním měření došlo 
k překročení limitní hodnoty tlaku. Prozkoumáním výstupních hodnot byla tato situace 
vyhodnocena jako chyba skenování měřicí fólie z důvodu přítomnosti nečistoty. 

Tab. 5 Měření nárazové síly 

Oblast nárazu na těle 
člověka 

Stehenní kost  Koleno 
Pánevní 
kost 

Loket 

Mezní hodnota nárazové 
síly – kvazistatický 
kontakt 

220 N 220 N 180 N 160 N 

Mezní hodnota nárazové 
síly – tranzientní kontakt 

440 N 440 N 360 N 320 N 

Mezní hodnota tlaku – 
kvazistatický kontakt 

250 N/cm2 220 N/cm2 210 N/cm2 180 N/cm2 

Mezní hodnota tlaku – 
tranzientní kontakt 

500 N/cm2 440 N/cm2 420 N/cm2 360 N/cm2 

Nastavená maximální 
rychlost koncového 
bodu robotu 

80 mm/s 80 mm/s 40 °/s 40 °/s 

Nastavená mezní síla 
robotu 

100 N 100 N 100 N 100 N 

Frekvence kontaktu zřídka velmi zřídka zřídka zřídka 

Uvažovaný typ kontaktu tranzientní tranzientní kvazistatický tranzientní 

Naměřená síla 67 N 141 N 79 N 256 N 

Naměřený tlak 152 N/cm2 179 N/cm2 139 N/cm2 301 N/cm2 
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6.8 Uvedení do provozu 
Pracoviště bylo ověřeno kapacitní zkouškou s návazností na dodržení požadovaného 
taktu 54s, to je kapacitní průchodnost linky 1200 karoserií za den při 85% využitelnosti 
zařízení. Předmětem kontroly byla montáž dvou typů karoserie ovlivněná novým 
pracovištěm: 

• Nanesení tmelu a montáž výstuhy pro typ A – na 30 vyrobených kusech 

karoserie byl naměřen průměrný pracovní takt 53 s , tedy 98,2% 

požadovaného taktu. 

• Nasazení a montáž výztuhy pro typ B – na 20 vyrobených kusech 

karoserie byl naměřen průměrný pracovní takt 46 s, tedy 85,2% 

požadovaného taktu 

V obou případech byl požadovaný takt dodržen a pracoviště kapacitně vyhovuje. 

6.9 Kontrola bezpečnosti 
Pro komplexní ověření bezpečnosti v průběhu celého pracovního cyklu byla navržena 
metoda kontroly bezpečnosti pracoviště na základě přenosu energie dle ISO/TS 15066. 
Tato metoda byla navržena a testována nezávisle na pilotním pracovišti ve firmě Škoda 
Auto, kde už toto měření nebylo možné. Návrh metody a měření proběhlo v rámci 
individuálního výzkumného projektu na Tohoku University v Japonsku s použitím 
vybavení laboratoře oddělení robotiky. 

Asistenční manipulátor PaDY 
PaDY je anglickou zkratkou pro (Parts/tools Delivery to You robot). Jedná se o lehký 
manipulátor se dvěma stupni volnosti vyvinutý v laboratoři robotiky profesora 
Kosugeho. Manipulátor má dva rotační klouby, které mu umožňují pohyb 
v horizontální rovině. Manipulátor byl vyvinut pro nasazení na montážních linkách, kde 
může dodávat obsluze materiál a pracovní nástroje v celkové hmotnosti do 3 kg. 

 

 
Obr. 18 Asistenční manipulátor PaDY 

 

Tab. 6 Specifikace systému PaDY 

Maximální dosah 2000 mm 

Délka prvního článku 1068 mm 

Délka druhého článku 932 mm 

Hmotnost ramene 11,5 kg 

Maximální nosnost 3 kg 

Výška pracovní roviny 1050 mm 

Rozsah detekce 
skeneru 

0,06–10 m 

Přesnost skeneru ±40 mm 

Výška skenovací 
roviny 

580 mm 
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Součástí systému je laserový skener (LRF) HOKUYO UST-10LX pro detekci překážek 
v prostoru, a také pro detekci a sledování obsluhy pracoviště. Skener je umístěn do 
místa s nejlepším přehledem o pracovním prostoru a zkalibrován pro souřadný systém 
manipulátoru. 

Metoda ověření bezpečnosti manipulátoru 
Výpočet je založen na stejném principu, jaký je uveden v technické specifikaci ISO/TS 
15066, tedy že veškerá kinetická energie pohybujícího se robotu je pohlcena tělem 
operátora, který může být v klidu nebo v pohybu. Kolizní situace je popsána jako 
bezeztrátová přeměna kinetické energie na energii pružiny dle rovnice (3). 

 
1

2
𝜇𝑣𝑟𝑒𝑙

2 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

2

2𝑘
 (3) 

Součin redukované hmotnosti systému dvou relativně pohybujících se hmot µ a jejich 
relativní rychlosti vrel na levé straně rovnice udává kinetickou energii, která je pohlcena 
částí těla operátora definovanou maximální nárazovou silou Fmax a konstantou pružiny 
k, které byly stanoveny experimentálně[11] a jsou uvedeny v technické specifikaci 
ISO/TS 15066. 

Výsledná efektivní hmotnost 𝜇 s maximálním nákladem při pohybu celého ramene je 
8,75 kg. Parametry vybraných oblastí lidského těla jsou shrnuty v tabulce Tab. 7. Po 
vyjádření maximální relativní rychlosti z rovnice (3) a dosazení příslušných hodnot je 
vypočtena tato rychlost pro vybrané části těla a vyhodnocena kritická hodnota. 
Nejnižší maximální relativní rychlost je 410,5 mm/s pro oblast břicha (4). 

 

𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

√𝜇 ∙ 𝑘
=

110 N ∙ √1000

√(
1

8,75 𝑘𝑔
+

1
40 𝑘𝑔

)
−1

∙ 10 N/mm

= 𝟒𝟏𝟎, 𝟓 𝒎𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 
(4) 

Tab. 7 Parametry částí lidského těla a výsledná maximální relativní rychlost 

Část těla 
Maximální 

nárazová síla 
Efektivní konstanta 

pružnosti 
Efektivní 

hmotnost 
Maximální 

relativní rychlost 

Břicho 110 N 10 N/mm 40 kg 410,5 mm/s 

Pánevní 
oblast 

180 N 25 N/mm 40 kg 424,8 mm/s 

Předloktí 160 N 40 N/mm 2 kg 627 mm/s 

Ruka 
a prsty 

140 N 75 N/mm 0,6 kg 682,2 mm/s 
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Experimentální ověření relativní rychlosti manipulátoru vůči obsluze 
Vstupní data pro analýzu vycházejí z měření s aktuálním systémem PaDY. Na obrázku 
Obr. 19 je zobrazen půdorys testovacího prostředí s manipulátorem. Obsluha provádí 
3 operace simulující pohyb a vykonávání montážních operací na montážní lince. 
Operátor se pohybuje mezi třemi pracovními pozicemi a jednou výchozí a konečnou, 
která byla pro zjednodušení sjednocena. 

 

 

Obr. 19 Experimentální pracoviště s manipulátorem PaDY a pracovní pozice 

Na obrázku Obr. 20 jsou vyobrazena naměřená data z jednoho pracovního cyklu. 
Červeně je vyznačen pohyb koncového bodu manipulátoru. Zelená barva udává pozici 
druhého rotačního kloubu robotu. Modrou barvu má zpracovaná pozice operátora. 

 
Obr. 20 Pozice obsluhy a manipulátoru v průběhu pracovního cyklu 

x 

y 
[mm] 
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Relativní rychlost manipulátoru vůči operátorovi je vypočítána jako změna nejkratší 
vzdálenosti mezi těmito dvěma subjekty v čase. V průběhu experimentu se obsluha 
nepohybovala v dosahu prvního ramene robotu, může tak dojít ke kolizi pouze 
s článkem druhým. Pro zjednodušení analýzy na dostupná data je metoda omezena na 
kontrolu kolize s druhým článkem robotu. 

 
Obr. 21 Nejkratší vzdálenost operátora W od druhého článku manipulátoru 

Na obrázku Obr. 21 jsou znázorněny možné pozice operátora vzhledem k natočení 
ramene manipulátoru. Na manipulátoru je znázorněn bod M – druhý kloub robotu 
a zároveň jeho loket. Bod E je koncový bod manipulátoru. Mezi těmito body je druhý 
článek robotu označený vektorem �⃗� . Vektor 𝑣  směřuje z bodu M do bodu 
W udávajícího pozici operátora. 

Nejkratší vzdálenost l je počítána třemi způsoby podle aktuální pozice operátora: 

• Nejkratší vzdálenost je od lokte robotu M 

• Nejkratší vzdálenost je kolmá k rameni robotu 

• Nejkratší vzdálenost je od koncového bodu E 

V grafu průběhu relativní rychlosti (Obr. 22) je zelenou barvou vyobrazena relativní 
rychlost manipulátoru vzhledem k obsluze. Černá linie je limitní hodnota vypočítaná 
výše. Pro ilustraci je do grafu vložen průběh rychlosti kloubů robotu, který není 
v měřítku grafu, ale informuje, ve které fázi pracovního procesu se robot pohybuje 
a kdy je v klidu.  

 
Obr. 22 Průběh relativní rychlosti v pracovním cyklu 



Autoreferát disertační práce 

 

27 
 

Analýzou relativní rychlosti za stávajících provozních parametrů bylo zjištěno, že 
v kritických momentech je limitní rychlost překročena o 200%. Pro testování různých 
parametrů pohybu bylo vytvořeno simulační prostředí v MS EXCEL. Vstupní data pro 
analýzu jsou pozice operátora na pracovišti. Tato data jsou časově synchronizována 
s naměřeným natočením manipulátoru dle enkodérů v jeho kloubech. 

 
Obr. 23 Relativní rychlost s polynomickým průběhem rychlosti robotu 

Prvním krokem je změna průběhu rychlosti, který má tvar polynomu čtvrtého stupně. 
Polynomický průběh byl zvolen pro jeho plynulost, problémem je kontrola maximální 
rychlosti. Doba pohybu je nastavena na maximálně 3,5s, robot začíná svůj pohyb 3,5s 
před cílovým časem. Tento způsob časování trajektorie byl nahrazen lichoběžníkovou 
funkcí s dobou pohybu 3s a 0,5s na zrychlení a brzdění. 

 
Obr. 24 Relativní rychlost s lichoběžníkovým průběhem rychlosti robotu 

Po změně profilu rychlosti na obrázku Obr. 24 je limit překročen o asi 80%. V grafech 
relativní rychlosti jsou uvedeny průběhy pohybu robotu a rychlosti operátora, které 
nejsou v měřítku grafu a slouží pouze pro informaci o stavech dílčích složek výsledné 
relativní rychlosti. Metoda pro splnění bezpečnostních limitů spočívá ve snížení 
celkové relativní rychlosti mezi operátorem a robotem. Výpočet nové rychlosti 
probíhá ve dvou krocích: 

• Simulace s konstantním parametrem doby pohybu 

• Snížení maximální rychlosti dle limitní hodnoty 
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Relativní rychlost je složena z rychlosti operátora, která není ovlivnitelná a rychlosti 
robotu, která může být snížena (5). Snížení rychlosti je provedeno poměrem k (6), 
který je vypočítán z maximální špičkové hodnoty vrel,max, která je nalezena 
v simulovaném průběhu v prvním kroku, limitní hodnoty vrel,lim a aktuální rychlosti 
robotu v kritickém okamžiku vrobot(7), spojením rovnic (5) a (6). 

 
𝑣 𝑟𝑒𝑙,max = 𝑣 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 − 𝑣 𝑜𝑝𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟  (5) 

 

𝑣 𝑟𝑒𝑙,𝑙𝑖𝑚 = 𝑘 ∙ 𝑣 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 − 𝑣 𝑜𝑝𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟  ,    𝑘𝑑𝑒:   𝑘 =
𝑣 𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í

𝑣 𝑠𝑛íž𝑒𝑛á
 (6) 

Rychlost nejbližšího bodu manipulátoru vrobot je závislá na rychlostech kloubů 
manipulátoru ωrobot přes Jacobián J ve tvaru  𝑣 = 𝐽𝜔  v čase maximální relativní 
rychlosti (kritickém okamžiku). 

 

𝑘 =
𝐽 ∙ 𝜔𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 + 𝑣 𝑟𝑒𝑙,lim − 𝑣 𝑟𝑒𝑙,max

𝐽 ∙ 𝜔𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡
 (7) 

Pro dodržení vazeb pohybu, aby po snížení rychlosti byla dodržena konstantní dráha, 
musí být přepočítána doba pohybu. Hodnota zrychlení zůstává konstantní. 

 

𝑡𝑛𝑜𝑣ý =
(𝑡𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í − 𝑡𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í)

𝑘 + (𝑘 ∙ 𝑡𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í)
 (8) 

Snížením rychlosti poměrem k je výsledná relativní rychlost ve stanoveném. V grafu 
(Obr. 25) je vidět špička překračující limit, ale vzniká v důsledku pohybu obsluhy při 
klidovém stavu manipulátoru. Doba pohybu byla navýšena ze 3 s na 6,39 s. Obsluha 
musí 3,39s čekat, než jsou doručeny díly. 

 
Obr. 25 Snížená rychlost dle poměru k 

Nevýhodou metody je malá robustnost vůči kritickým pohybům operátora vzhledem 
k robotu. Při rychlém pohybu směrem proti pohybujícímu se robotu dochází ke vzniku 
špičky relativní rychlosti a je nastaven přísný limit. To vede k neefektivnímu časování 
robotu. 
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7 Závěry 

V úvodu práce je provedena analýza současného stavu technologií a principů 
spolupráce robotu s člověkem. Jako hlavní důvody nasazení byly identifikovány: 
omezený zástavbový prostor pro plánované pracoviště, zlepšení ergonomie výrobního 
procesu, častá změna trajektorie robotu, zvýšení kvality výrobků nebo odstranění 
monotónních operací vykonávaných operátorem. Tyto důvody byly popsány na 
příkladech pracovišť, které již byly realizovány. Průzkumem technologií zabezpečení 
pracoviště a principů detekce kolize byl vytvořen přehled aktuálních možností 
vytváření bezpečných pracovišť splňujících průmyslové standardy a normativní 
požadavky. Zároveň byla provedena rešerše průmyslových robotů určených ke 
spolupráci robotu s člověkem.  

V kapitole č.4 byla provedena analýza norem, které jsou spojeny s problematikou 
práce a definice základních pojmů. Jedná se o normy ČSN EN ISO 10218, které definují 
požadavky na návrh robotů a robotizovaných pracovišť. Tyto normy definují také 
základní pojmy a způsoby spolupráce. Speciálně coboty se zabývá technická 
specifikace ISO TS 15066. Na základě této normy byla definována bezpečnostní kritéria 
pro návrh pracoviště. V kapitole je dále analyzován soubor norem zabývajících se 
analýzou možných rizik a způsoby nakládání s riziky. V této analýze jsou zkombinovány 
poznatky z norem, doporučení firem zabývajících se zabezpečením pracovišť a 
zkušenosti z návrhů systémů s coboty do výsledného procesu posouzení rizik. Výsledky 
analýzy a návrhy dalšího postupu jsem publikoval, a také představil na National Robot 
Safety Conference 2017 v Pittsburghu. 

Vytvoření metodiky návrhu pracovišť stanovené ve druhém z cílů práce je provedeno 
v kapitole č.5. Metodika je rozdělena do šesti etap návrhu, které jsou paralelně 
doprovázeny analýzou rizik. První etapou je výběr vhodného pracoviště na základě 
specifických požadavků identifikovaných v analytické části práce. V kapitole jsou 
uvedena obecná doporučení pro analýzu vybraného pracoviště a metody kontroly 
bezpečnosti navrženého pracoviště. Druhou etapou je zhodnocení navrhovaného 
pracoviště, kde je analyzována činnost obsluhy, pracovní prostor a objekt manipulace 
nebo zvolená technologie. Na základě této analýzy je proveden návrh pracoviště 
a výběr komponent. Během tohoto kroku je vybrán vhodný robot a další periferní 
zařízení, vytvořen bezpečnostní koncept a vytvořen proces výroby s rozdělením 
operací mezi obsluhu a robot. Správný návrh bezpečnostního konceptu je ověřen 
v předprovozním testu systému. V tomto testu je změřen doběhový čas robotu při 
narušení hlídané zóny obsluhou, na jehož základě mohou být zkontrolovány a 
případně korigovány sledované zóny. Druhým testem je měření nárazových sil při 
vybraných kolizních situacích. Dle navržených podmínek jsou identifikovány situace, 
kdy může dojít ke kritické kolizi robotu s obsluhou. V těchto situacích je měřena síla 
nárazu a tlak na sledovanou plochu. Výsledky měření jsou porovnány s doporučenými 
bezpečnými hodnotami uvedenými v ISO TS 15066. V etapě uvedení do provozu jsou 
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ověřeny bezpečnostní, ergonomické a provozní parametry přímo ve výrobním 
procesu. Z důvodu přítomnosti obsluhy a z toho vyplývající neurčitosti délky výrobního 
cyklu je do tohoto bodu zařazena také kapacitní zkouška pracoviště. Poslední etapou 
je kontrola bezpečnosti v rámci celého pracovního cyklu. 

Navržená metodika byla použita při návrhu pilotního pracoviště ve firmě ŠKODA AUTO 
a.s.. Díky otevřenému zadání a možnosti volby výběru pracoviště mohly být aplikovány 
všechny etapy návrhu stanovené v metodice až na poslední bod kontroly bezpečnosti, 
která byla provedena v doplňkové studii. Cílová oblast nasazení aplikace, tedy 
svařovna karoserie automobilu, byla důkladně prozkoumána a byla vybrána dvě 
pracoviště s největším potenciálem nasazení kolaborativního robotu. Detailnějším 
porovnáním přínosu pracoviště a větším rozsahem použitých principů spolupráce 
robotu s člověkem, a tím i větším potenciálem demonstrace a ověření navržených 
metod bylo vybráno pracoviště montáže nosníku zadního nárazníku. 

Na pracovišti byly vyhodnoceny operace prováděné obsluhou a tři vykazovaly 
potenciál pro robotizaci. Při převzetí manipulace s dílem o hmotnosti necelých 5 
kilogramů robotem byla zlepšena ergonomie pracoviště snížením zátěže na ruce a 
záda obsluhy. Proces nanášení tmelu byl stabilizován a kvalita těsněného spoje se 
zvýšila. Poslední operací vybranou k robotizaci je přidržení nestabilního dílu 
v montážní poloze, což optimalizovalo montážní proces a zkrátilo dobu montáže 
tohoto dílu. Analýzou prostoru a z toho vyplývajícího potřebného dosahu robotu a 
analýzou manipulovaného dílu byl vybrán robot UR10 od firmy Universal Robots. 
Koncový efektor byl navržen s ohledem na konstrukční požadavky na zařízení pracující 
ve sdíleném pracovním prostoru. Snahou byla demonstrace všech čtyř principů 
spolupráce robotu s člověkem. V první fázi pracovního procesu, kdy robot manipuluje 
s dílem a nanáší těsnicí tmel, bylo vyhodnoceno, že obsluha se nesmí nacházet v 
pracovním prostoru robotu. Robot je tak v režimu monitorování rychlosti a polohy, a 
v případě detekce přítomnosti obsluhy v hlídaném prostoru je pohyb robotu zastaven. 
Následně robot čeká v režimu monitorovaného zastavení na příchod obsluhy na 
montážní pozice. Plánovnané nasazení dílu v režimu navádění robotu bylo 
zjednodušeno na manuální založení dílu obsluhou z důvodu obtížného ovládaní robotu 
v jeho větším vyložení. Po odebrání dílu odjíždí robot v režimu omezeného výkonu 
během montáže dílu obsluhou.  

V předprovozním testu bylo za asistence firmy Sick provedeno měření doběhového 
času, které potvrdilo správné nastavení sledovaných zón. Měření nárazových sil 
proběhlo ve čtyřech kritických situacích, kde byla vyhodnocena vyšší pravděpodobnost 
kolize robotu s obsluhou. Všechna měření došla k závěru, že při kontaktu nedojde k 
nebezpečnému ohrožení obsluhy. Pracoviště bylo zprovozněno na výrobní lince a 
během prvního týdne provozu optimalizováno na základě připomínek obsluhy. Došlo 
k drobným úpravám trajektorie pohybu robotu a seřízení bezpečnostních zařízení. Od 
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zprovoznění v srpnu 2018 je pracoviště ve třísměnném provozu stále provozováno 
(květen 2019). 

V metodice byla jako poslední fáze navržena kontrola bezpečnosti pohybu robotu v 
průběhu celého pracovního cyklu. Toto téma bylo řešeno v doplňkové studii 
prováděné během stáže na Tohoku University v Japonsku v laboratoři prof. Kosugeho 
a asistenta Kinugawy. Na robotickém manipulátoru se dvěma stupni volnosti byla 
provedena analýza energie nárazu na základě relativní rychlosti operátora a robotu a 
příslušných dynamických charakteristik. Bylo zjištěno, že bez přizpůsobení pohybu 
robotu aktuálnímu pohybu operátora je bezpečná energie nárazu překročena o více 
než 200%. Dle ISO TS 15066 byla navržena metoda ověření bezpečné rychlosti 
manipulátoru a následná korekce kinematických parametrů pro dodržení bezpečných 
limitů. Metoda je založena na omezení rychlosti manipulátoru. To se ukázalo v 
některých případech jako neefektivní a byly porovnány různé postupy synchronizace 
časování pohybu robotu s pohybem operátora. Výsledky analýzy budou také 
publikovány v již přijatém konferenčním článku na konferenci AIM 2019 v Hong Kongu. 
V tomto příspěvku jsou diskutovány další vlastnosti navržené metody. 

Za vědecký přínos této práce považuji definování postupů vedoucích k ověření 
bezpečnosti pracovišť se spolupracujícími roboty, na základě kterých byla vytvořena 
metodika jejich návrhu. Metodika byla úspěšně aplikována a její správnost ověřena na 
pilotním pracovišti dokončeném v roce 2018 v průběhu mé stáže ve firmě ŠKODA 
AUTO a.s. 

8 Doporučení pro další výzkum 
Návrh pracovišť se spolupracujícími roboty je stále nové téma s minimem referenčních 
pracovišť, které byly realizovány v nelaboratorních podmínkách. Poznatky z analýzy 
dostupných technologií, realizovaných pracovišť a realizace pilotního pracoviště 
vygenerovaly témata pro další výzkum. 

Oblast spolupracujících robotů je stále rozvíjející se oblast s omezenými možnostmi, 
které zvýhodňují standardní robotizaci bez přítomnosti obsluhy. Oblasti následného 
výzkumu by měly být zaměřeny na efektivní detekci obsluhy v pracovním prostoru 
robotu a následnou identifikaci možnosti kolize a reakce na tuto situaci. Druhou oblastí 
je interakce obsluhy s pracovištěm. Touto problematikou se zabývá publikace autora 
práce „Interaction with collaborative robot using 2D and TOF camera“ a bude dále 
rozvíjena. 

Metodiku návrhu je potřeba aplikovat na návrhu více pracovišť a odhalit tak její slabé 
stránky a specifikovat další detaily. Závěrečná kontrola bezpečnosti byla ověřena na 
jednoduchém manipulátoru a je zde prostor pro zobecnění postupu. Metoda snížení 
rychlosti robotu není dostatečně robustní a řešením by mohla být změna trajektorie 
pohybu na základě potenciálového pole závislého na relativní rychlosti zjištěné 
v navrhované metodě. 
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11 Přílohy 

I. Annotation of Dissertation Thesis: 

VYSOCKÝ, Aleš. Direct cooperation of Robots with Humans, Department 
of robotics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU 
Ostrava, 98 pages, 85 figures, 12 tables, 3 supplements. 
Tutor: prof. Dr. Ing. Petr Novák 

 

The dissertation thesis follows up on the cooperation between a robot and a human. 
This topic has recently been a significantly discussed problem in the field of industrial 
robotics. There are new opportunities for robotic workplace design where a robot can 
come into a direct contact with the operator during operation. Such cooperation 
brings benefits in areas where manual work was used in standard applications and 
shows new production capabilities. However, this technology also brings risks in 
regard to the possibility of collision with a moving machine. 

In the introduction there are analysed the current standards which define basic 
concepts and ways of human-robot cooperation. Then there follows a thorough 
research of existing solutions and their evaluation. A survey of available technologies, 
safety devices and principles of collision detection shows up-to-date possibilities in 
the development of safe robotic workplaces. 

The topic of this thesis was specified by ŠKODA AUTO a.s. company as a requirement 
for an implementation of this technology to the car production process. Based on 
requirements both for theoretical research and the real workplace development, 
there has arisen an opportunity for a precise design, realization and profound check 
of the final solution. The thesis also deals with a pre-design phase of workplace 
selection, setting requirements and task definition, including the realization of the 
project and its evaluation. The proposed methodology combines technical standards 
and experiences from the pilot project development and realization. This workplace is 
unique in the scope of application of the human-robot cooperation in the real 
production according to available information. 

The evaluation method for robotic workplace safety during the whole operation has 
been proposed in an additional study done at Tohoku University and is described in 
the last chapter. This method does not monitor exceeding the safety limits only in 
certain situations but during the whole movement of the operator in the robot’s 
working range. 
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