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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

ADAMÍK, V. Návrh ešení meziopera ní dopravy ve výrobní firm  s využitím 

AGV: bakalá ská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra robotiky, 2017, 57 s. Vedoucí práce: Ing. Václav Krys, Ph.D. 

Bakalá ksá práce se zabývá analýzou automatické meziopera ní dopravy pomocí 

AGV (automated guided vehicle), jejich navigací, bezpe ností a realizací ve výrobních 

firmách. Sou ásí je analýza stávajícího meziopera ního procesu výrobní firmy. 

Na základ  získaných poznatk  je vypracována zadávací dokumentace s návrhem trasy 

pro AGV. Výstupem je podání jednotlivých variant s technickoekonomickým 

zhodnocením a doporu ení pro jedno z navrhovaných ešení. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ADAMÍK, V. Project of a Process Transport System with AGV in the Production 

Company: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2017, 57 s. Thesis head: Ing. Václav 

Krys, Ph.D. 

Bachelor thesis deals with the analysis of automatic interoperatory transportation 

with using of AGV (automated guided vehicle), their navigation, safety 

and implementation in manufacturing companies. It also includes analysis of current 

state interoperative procces of the interoperatory proces of a manufacturing company. 

On the basics of this analysis made tender documentation with proposal of route 

for AGV. The output is the presentation of the variants with the technical-economical 

evaluation and the recomemndation of one of the proposed solution. 
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Seznam použitých zna ek a symbol

Zna ka Veli ina Jednotky 

tz1 as zdržení u „Milkrun - bus stop“ s

tz2 as zdržení -  jeden chodec na p echodu s
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Slovník termínu 

AGV - Automated guided vehicle (= automaticky ízené vozidlo) je bezobslužné, 

robotické vozidlo, které se pohybuje pomocí bezkontaktních senzor  a ídicího 

systému po p edem definované trase. [1] 

Meziopera ní doprava se uskute uje mezi jednotlivými technologickými a kontrolními 

pracovišti a meziopera ními skladovými místy. [2] 

Intralogistika je chápána jako všechny ásti logistiky v rámci ty  st n spojené 

s provád ním, správou, monitorováním a optimalizací materiálových a informa ních 

tok . [3] 

Výrobní firma je podnik, ve kterém dochází k p em n  fyzických komodit ze vstup

na výstupy pomocí výrobních stroj  a lidské innosti. 

Milkrun je rozvoz materiálu ze skladu po p esn  ur ených logistických trasách s p esným 

harmonogramem dodávek. [4] 

ídicí systém je programovatelné za ízení používané p evážn  v pr myslu, které ovládá 

n jaký technologický proces.

Layout je rozvržení stránky pro tisk, karta výkresového prostoru ve výkresu. [5] 
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Úvod 

Problematika mobilních robot  je záležitostí vývoje posledních t iceti let, kdy se 

výpo etní systémy za aly aplikovat do pr myslové výroby. Hlavní oblastí pokroku je 

pr mysl a intralogistika výrobních podnik . Motivací inovace a zlepšení v této oblasti je 

snaha neustálé snižování výrobních náklad  a zefektiv ování intralogistiky jako 

nevýd le né innosti na procesu výroby. Dochází k neustálému zeštíhlování výroby, jak 

z pohledu organizace práce, tak i zavád ní nejnov jší dostupné techniky. B hem 

posledních deseti let se aplikovaly mobilní roboty do výroby ve v tší mí e pod pojmem 

AGV (automated guided vehicles). Sou ástí aplikace t chto bezobslužných vozítek jsou 

také ídicí systémy a úpravy materiálových tok . Velikou roli v této oblasti hraje 

iniciativa Pr mysl 4.0, která má tendence k maximální automatizaci a propojení reálného 

prost edí s virtuálním. 

Náplní této bakalá ské práce je zjišt ní aktuálního stavu AGV ve sv t  a na eském 

trhu, provést analýzu již fungujících systém , zjišt ní principu fungování a popsání jejich 

navigace. Sou ástí budou p ehledy konkrétních AGV. Cílem je p ipravit portfolio 

pro  realizaci ve výrobní firm . Jedná se totiž o celosv tový fenomén, který se za íná 

aplikovat i v eské republice. Výstupem této práce bude zjišt ní možností realizace AGV 

ve výrobní firm  ADC Czech republic, s. r. o., kde na základ  požadavk  výroby a nutnosti 

p epravovat specifický materiál z bodu „A“ do bodu „B“, bude poptána cena AGV, a jejich 

systém , u firem figurujících na eském trhu. 

Zdroje informací jsou z internetových stránek zahrani ních výrobc ,  ada z nich uvádí 

i informace o innosti systému. Hlavním odborným zdrojem je kniha Automated Guided 

Vehicle System n meckého autora Dr. Güntera Ullricha [1], která komplexn  mapuje 

vývoj t chto za ízení, popisuje innost a uvádí p ípadové studie konkrétních realizací ve 

výrobních podnicích. Pro detailní náhled do problematiky AGV je tato kniha nejideáln jší. 

V tšina zdroj  v etn  uvedené knihy jsou v anglickém jazyce. 

Práce za ne analýzou meziopera ní dopravy ve výrobní firm , aktuálního ešení 

p epravy materiálu, která bude automatizována pomocí AGV. Následujícím krokem bude 

analýza AGV a dostupné techniky, kterou bude možné aplikovat na meziopera ní dopravu, 

inspirace z p ípadových studií a ešením z již fungující praxe. Po analytické ásti bude 

nutné si jasn  definovat zadání a spo ítat kapacitu p epravy s odhadem transportních as
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pomocí AGV. Na základ  analýzy bude nutné vytvo it varianty ešení, zjistit ceny variant 

a provést zhodnocení.  

Cílem je p ipravit podklady pro rozhodnutí, jestli je výhodné za daných podmínek 

realizovat automatickou meziopera ní dopravu, která z variant bude cenov  a kvalitativn

nejvhodn jší pro realizaci. Na základ  mého zhodnocení a rozhodnutí bude firma dál 

postupovat. 
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1 Analýza meziopera ní dopravy ve výrobní firm

Praktická ást bakalá ské práce je realizována ve výrobní firm , kde se vyrábí 

a kompletuje telekomunika ní p íslušenství a za ízení. ešená ást výroby se týká p ípravy 

optického kabelu, který je nutno dovážet k výrobním linkám. 

Nejprve byla provedena analýza sou asného stavu meziopera ní dopravy, která bude 

automatizována z n kolika d vod . Hlavním d vodem je prodloužení dopravních tras 

z d vodu st hování výrobních linek do jiné ásti výrobního závodu. Vznikne tudíž 

vzdálenost, p i které již nebude možné zásobovat výrobní linky stávajícím zp sobem. 

Dalším d vodem je nahradit zásobování taha em tzv. milkrunem (Obr. 1), který zásobuje 

výrobním materiálem celý výrobní závod. Jelikož se jedná o jiný typ materiálu, než je 

vyžadován pro celý výrobní závod. Zásobování výroby optických kabel  se provádí 

z jiného místa, proto je na míst  zavést samostatný systém automatického dovozu 

materiálu. 

Obr. 1  Rozvoz materiálu ze skladu do výroby tzv. „milkrun“

Jedná se o výrobu s vysokým odb rem navinutého optického kabelu, který je 

pot eba nejprve na ezat na požadovanou délku. To probíhá v ezací zón  vedle sklad . 

Jakmile jsou kabely na ezané, obsluha je naskládá na transportní vozík (Obr. 2) 

z trubkových profil  a zaveze jej do odb rové zóny, kde postupn adí plné vozíky. 

Jakmile na lince chybí kabely k výrob , operátor zásobování linek p ijíždí s prázdným 

vozíkem a bere si již další nachystaný vozík. Jelikož je výroba vedle místa ezání kabel , 

tak nedochází k velké asové ztrát  a vše je ešeno manuáln . 
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Obr. 2 Transportní vozík

1.1 Nákladová zóna 

Nákladová zóna pro transportní vozíky se svitky optického kabelu je umíst ná mezi 

skladem a výrobou (Obr. 3 a Obr. 4). V tomto prostoru je kabel na ezán na pot ebné délky 

a azen do zásoby dle pot eby výroby. Jelikož výrobní linky jsou ve vedlejší hale, p ibližn

20 metr  vzdáleny, tak meziopera ní doprava probíhá manuálním odtažením p ichystaných 

transportních vozík  (Obr. 2). 

Obr. 3 Nákladová zóna – azení transportních vozík
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Obr. 4 Nákladová zóna – pohled sm rem ke stávající výrobní hale 

Rozložení nákladové zóny (Obr. 5), kde se na šesti eza kách kabel  p ipravují svitky 

pro odvoz od výroby. 

Obr. 5 Layout nákladové zóny – p íprava transportních vozík
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1.2 Pracovní pozice v procesu zásobování 

Operátor u eza ky kabel  – eže kabely a p ipravuje transportní vozíky na odvoz, 

které ozna í karti kou o p epravovaném materiálu. Na jednom transportním vozíku jsou 

vždy stejné délky na ezaných svitk  kabelu pro konkrétní výrobní zakázku. 

Operátor výrobní linky – zpracovává optický kabel a m ní si prázdný transportní vozík 

za p ipravený plný transportní vozík v p ejímací zón  u výrobních linek. 

Operátor zásobování linek – eší zásobování všech výrobních linek, dováží transportní 

vozík s kabely. 

1.3 Popis procesu zásobování 

Jedná se o zásobování optického kabelu k výrobním linkám, kde je pot eba zásobovat 

t emi typy kabel  dv  výrobní linky, dle požadavk  výroby. 

Optické kabely jsou strojov ezány a namotávány na menší svitky v zón  mezi 

skladem a výrobou viz (Obr. 3 a Obr. 4). V této zón  operátor u eza ky kabel  p ipraví 

svitky optického kabelu na transportní vozík (Obr. 2) a za adí tento vozík do ady 

v nákladové zón  pro další odb r. 

azení nyní probíhá tzv. systémem FIFO (First in, First out). V p ípad , že je první 

transportní vozík odebrán, tak operátor poslední vozík za adí zatla ením na p edchozí, aby 

první místo bylo op t plné a p ipravené k odebrání. 

Operátor u eza ky kabel  p ipravuje t i typy kabel  dle specifikace zákazníka a adí 

je do t ech ekacích front. Každý vozík je opat en štítkem a barvou odpovídající dané 

výrob . Štítek je možné odlepit a dát na jiný vozík. 

Operátor zásobování linek p ichází a odtáhne si jeden ze t í transportních vozík , který 

pot ebuje k výrob  a odváží k výrobní lince, kde jej nechává zaparkovaný. 

Jakmile operátor m výrobní linky dojdou kabely, vym ní prázdný vozík za plný, který 

již je zaparkovaný vedle výrobní linky. Prázdný vozík z stává ozna ený štítkem. 

Operátor zásobování odváží prázdný vozík, adí jej na místo ur ené pro prázdné 

transportní vozíky a bere si plný transportní vozík s již p edp ipravenými kabely. 

Odváží jej na místo vedle výrobní linky a jde si ešit zásobování dalších linek. 

V takovém režimu se pracuje na t ísm nném provoze. 
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Materiál z výrobní linky je odvážen do skladu k expedici manuálním zp sobem 

na paletách. 

Dále je pot eba dopravovat nast íhané smotky pro zásobování ostatních linek dv ma 

vozíky s KLT p epravkami (Obr. 6) za hodinu. Vozíky jsou také z trubkových profil , 

podvozek lze také upravit. 

1.4 Kapacita zásobování 

Jedná se o t i typy kabelu – r zné tlouš ky a délky pro 2 výrobní linky, vychystané 

na jednom typu transportního vozíku (Obr. 2). 

Zásobování je t eba provád t 2 – 3 krát do hodiny pro jednu linku.  

2 krát za 1 hodiny je pot eba k dalším linkám dovést dv  KLT bedýnky s p ipraveným 

jiným typem žlutého, optického kabelu.  

Tzn. dohromady je pot eba zásobovat linky šesti až osmi vozíky za hodinu.

Obr. 6 P eprava jiného typu kabelu v KLT p pravkách
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2 Sou asné dopravní systémy s automaticky ízenými 

vozíky 

Práce je z velké ásti rešeršní. Podstatnou ástí je analýza sou asného stavu. Jedná 

o techniku, která za posledních deset let dosáhla velkého rozmachu a výrobní spole nosti, 

logistická centra aplikují automaticky ízené vozíky dále jen AGV (Automated Guided 

Vehicle) do svých podnik .  

Cílem analytické ásti je seznámit se s problematikou bezobslužné meziopera ní 

dopravy. AGV se d lí do t í hlavních kategorií, které také budou využity v praktické ásti, 

kde bude ešena intralogistika ve výrobním závod . Pro p ehled jsou udávány srovnání 

AGV na základ  dané kategorie a hmotnosti p epravovaného nákladu. Dále je uveden 

p ehled s firmami, které v této oblasti figurují na eském trhu. 

Pro komplexnost rešerše jsou uvedeny krátké p ípadové studie již realizovaných 

projekt  ve výrobních a skladovacích firmách. Nedílnou sou ástí t chto za ízená jsou ídicí 

systémy, který by m ly obsahovat konkrétní prost edky pro realizaci. 

V záv re né ásti jsou uvedeny vý atky z normy SN EN 1525, kterou se je nutné 

ídit vzhledem k bezpe nosti provozu. 

2.1 Popis AGV 

AGV jsou za ízení, které mají elektronickou navigaci se senzory bez p ímého styku 

(tzn. mezi senzorem a sníma em je vzduchová mezera). Jsou ízeny PC, AGV obsahuje 

mikroprocesor nebo n jakou výpo etní jednotku. Navigace je možná pomocí magnetické 

a laserové navigace. Díky WLAN je možná okamžitá komunikace s ídicím systémem. [1] 

Specifika bezobslužných vozík : 

• vyšší rychlost pro vozítka b hem ízení, manévrování, nakládání nákladu díky 

lepší senzorové technice, 

• nižší náklady vozítek nebo lepší technické ešení, 

• nové procesy navigace (magnetické body, laser, lokální navigace v budov ), 

• výhoda PC – sou ást vozítek, ídící techniky a také senzor , 

• p enos dat pomocí WLAN, 
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• nové oblasti použití – ve více výrobních podnicích, ve skladech velkých 

kapacit.[1] 

2.2 Zp soby navigace 

V praxi se používá n kolik princip  navigace AGV. Vybráním správné technologie 

vzhledem k možnostem prost edí je klí ovým faktorem k úsp šné implementaci AGV 

do výrobního/logistického systému. Ke správnému výb ru je tedy nutné znát všechny 

dostupné varianty. Mezi nejznám jší zp soby navigace AGV pat í laserové sensory, 

zna ky na zemi, magnetická páska, mapování okolí a navigace pomocí drátu 

v zemi/podlaze a p irozená navigace mapováním okolí. [6] 

2.2.1 Laserová navigace 

• Oblast je mapována a skladována v pam ti po íta e, 

• k orientaci je pot eba více fixních bod , reflexní pásky, kontaktní štítky, které 

budou detekovány laserovým senzorem na hlav  AGV, 

• navigace m že být snadno zm n na a rozší en, 

• nejvíce flexibilní pro pohyb AGV, 

• nejvíce spolehlivý a bezpe ný zp sob navigace, 

• nejp esn jší forma vedení, 

• mohou být provedeny zm ny beze zm n v za ízení, 

• nej ast jší zp sob dynamického blokování a ízení dopravy. [6] 

Obr. 7 Laserová navigace [6]
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2.2.2 Technologie magnetické zna ky 

• Na zemi jsou umíst né známky s magnetickými kotou i, 

• hlavní sensor je umíst n na podvozku AGV, 

• systém zna ek je otev ený tzn. m že být snadno zm n n, 

• rozsáhlé rozložení zna ek m že být problemati t jší, 

• závisí na p esnosti magnetických senzor  AGV, pro r zné vozítka m že být 

jiné nastavení a p esnost, 

• systém m že být snadno rozši itelný bez zásahu do technického vybavení. [6] 

2.2.3 Technologie magnetické pásky 

• Cesta je zna ena pomocí kontinuální magnetické pásky na podlaze výrobní 

haly, 

• naviga ní senzory jsou umíst ny v p ední ásti vozíku, 

• páska je nem nná, ale systém navigace m že být rychle a snadno zm n n, 

• páska musí být pevn  p ilepená k podlaze, 

• doporu ené pro automatickou p epravu palet. [6] 

Obr. 8 Technologie magnetické zna ky [6]



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

24 

2.2.4 Technologie navigace indukcí – pomocí drátu v podlaze 

• Drát je vložen do vyfrézované drážky v podlaze, 

• navigace probíhá stejn  jako u technologie magnetické pásky, 

• zna ení se neopot ebovává, 

• nutná kontinuálnost vedení, 

• dráha je fixní a t žko zm nitelná, 

• zm na navigace v podniku není tak flexibilní jako u dalších technologií. [6] 

2.2.5 P irozená navigace 

• Oblast je mapována a uložena v pam ti po íta e vozidla, 

• skenování okolí probíhá pomocí laserových senzor  a pomocí odrazových 

orienta ních bod  anebo pomocí vytvá ení tzv. 3D map, 

• dráha a navigace je snadno zm nitelná, 

Obr. 9 Technologie magnetické pásky [6]

Obr. 10  Technologie navigace pomocí drátu v podlaze [6]
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• nejvíce flexibilní p i pohybu vozidla, dynamické ízení dopravy, 

• systém m že být snadno rozší itelný, 

• ideální pro prost edí, které se asto m ní, 

• krátké asy pro aplikace, efektivní redukování náklad . [6] 

2.2.6 Optická navigace 

Jedním z astých inností autonomního chování je sledování áry vyzna ené 

na podlaze. Pro toto detekování áry je použito (zpravidla) trojice IR senzor  tvo ených 

výkonovou IR diodou a IR tranzistorem. P edpokladem pro použití tohoto senzoru je 

tmavá barva áry, který pohlcuje infra ervené zá ení a kontrastuje s barvou podlahy. [7]  

2.3 P ehled mobilních platforem AGV 

V této kapitole jsou vyhledány aktuální nabídky trhu. Snahou bylo získat parametry 

vozítek a infrormace o firmách p sobící na eském trhu. Avšak ne všichni výrobci uvád jí 

použité technologie a vybavení svých za ízení. Veške í výrobci jsou nadnárodní zahrani ní 

spole nosti. Jsou to nové a velké systémy a projekty, které jsou v poslední dob  na velkém 

vzestupu. U platforem dostupných na eském trhu bude uvedeno více informací o firmách. 

Tyto informace budou figurovat v následují ásti bakalá ské práce. 

Jedná se o více typ  použitých technologií i s odlišností konstrukce a realizace 

v daném odv tví, tudíž platformy jsou azeny do základních t í kategorií: 

• podjížd jící AGV, 

• vidlicov  zdvižné AGV, 

• AGV taha e. 

Obr. 11  Navigace pomocí laserového snímání okolí [6]
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2.3.1 Podjížd jící AGV 

Jedná se o nejvíce rozší enou kategorii a aplikace tohoto typu AGV je nap . 

ve zdravotnictví. Podjížd jící AGV se používají pro p evoz vozík , p epravek a regál . 

Jsou vybaveny zdvihákem, vysouvacím trnem, vále kovým dopravníkem nebo speciálním 

p ípravkem pro konkrétní úlohu. Jejich výhodou je, že nezabírají více místa než je 

plocha p epracovaného objektu, také se vyzna ují vysokou manévrovatelností p i 

nakládání a vykládání p epravovaného materiálu, tento proces je velice rychlý, a tudíž 

nedochází k asovým ztrátám.[1] 

Pro srovnání jsou uvedeni p edstavitele sv tových firem s porovnáním parametr

podjížd jících AGV. Výrobci neuvád jí všechny informace o svých produktech, tak jsou 

porovnávány parametry d ležité pro realizaci: nosnost, rychlost, minimální polom r 

zatá ky, p esnost parkování, výdrž na jedno nabití a rozm r za ízení. 

Nepostradatelnou sou ástí je design produkt , jelikož je technologie dostupn jší 

a ceny p ijateln jší, vzniká tak vyšší konkurence. Výrobci hledí také na komplexnost 

systému, kompletní ešení pro firemní intralogistiku. Systém ízení od OTTO Motors 

nabízí tzv. SDV (self-driving vehicles), které využívají senzor  a pokro ilého softwaru 

k detekci p ekážek, jako jsou pracovníci a vysokozdvižné vozíky, a pak je objíždí. [9] 

Obr. 12 MiR100 [8]

Obr. 13  OTTO 100 [9]



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

27 

ada podjížd jících AGV vozík  mají dv  diferenciáln  pohán ná kola v polovin

délky, stabilitu zajiš ují další dv  až ty i všestrann  natá ecí hnaná kole ka. Jedná se 

o nejjednodušší zp sob ízení s využitím maximální možné manévrovatelnosti. P íkladem 

jsou AGV vozítka MiR100 (Obr. 12), OTTO 100 (Obr. 13) a  Freight od Fetch robotics 

(Obr. 14). 

N které spole nosti specializující se na skladovací techniku se také pouští na pole 

AGV, p íkladem m že být firma SSI SCHÄFER, jejímž jediným AGV produktem je 

vozítko The Weassel (Obr. 15). Výhodou takových ešeních je komplexní ešení 

intralogistiky ve skladech. Uplatn ní ve výrob  není až tak b žné, jelikož konkurence 

v této oblasti veliká. 

Obr. 14  Fetch robotics – hmi shelf 15 [10]

Obr. 15 SSI-SCHÄFER - The Weassel [11]
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Tab. 1 Srovnávací tabulka menších podjížd jících AGV na sv tovém trhu 

CEIT Technical innovation 

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je slovenská, dynamicky se rozr stající spole nost 

zam ená na výzkum a vývoj, ešení pro pr mysl, realizující transfer nových technologií 

a metod do pr myslové praxe. Hlavní oblastí p sobení je vývoj a implementace vlastních 

AGV systém  v rámci automatizace logistiky, vývoj a výroba montážních p ípravk , 

manipula ních a jednoú elových stroj  a za ízení, 3D skenování a m ení. 

Mezi hlavní zákazníky pat í spole nosti: Volkswagen Slovakia, Škoda Auto, 

Continental Matador Rubber, VALEO SLOVAKIA, TRW Automotive, Audi AG 

WerkNeckarsulm a další. [12] 

Obr. 16 CEITruck 1300AF – BD [15]
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BEEWATEC 

Firma BEEWATEC s.r.o. se sídlem v Boskovicích vznikla v roce 2010 jako dce iná 

spole nost n mecké firmy BeeWaTec GmbH. Spole nost nabízí široké portfolio výrobk

z oblasti montážních pracoviš  a technologického vybavení výrobních závod . 

V neposlední ad  spole nost sm uje sv j vývoj do AGV systému, kde sází na jednouché 

p ístupy k ešením, ekonomicky výhodné stavebnicové systémy a štíhlé procesy podle 

principu „Lean Manufacturing“. [14] 

 Spole nost nabízí širokou paletu technických ešení AGV, které jsou založené 

na navigaci pomocí magnetické pásky a utilizaci ke stávajícímu vybavení. [14] 

Tab. 2 Srovnávací tabulka v tších podjížd cích AGV na sv tovém trhu 

- 

 - 

2.3.2 Vidlicov  zdvižné AGV 

Vidlicov  zdvižné vozíky jsou používány primárn  ve skladech, kde se manipuluje 

s paletami. Navigace t chto systém  je ešena pomocí laserové navigace, jelikož je nutnost 

p esného pozicování v i uloženým paletám a sí  zastávek a tras je složit jší než transport 

materiálu z bodu „A“ do bodu „B“. [1] 

Obr. 17  BEEWATEC BU_10 [14]
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Použití t chto vozík  je veliké, jelikož p epravovaný materiál umíst n 

na normalizované palet  nebo kompatibilními kontejnery. P epravní úlohy mohou být 

velmi p ímo aré (jednoduchá trasa mezi dv ma lokacemi bez rozbíhající se trasy) nebo 

také docela složité ( innost jako taxi). AGV vozíky mohou být použity nezávisle 

(samostatn ) nebo ízeny AGVS ídicím systémem pracující v kooperaci s dalšími AGV 

vozíky. [1] 

Jungheinrich 

Spole nost Jungheinrich se zam uje na skladovací techniku a systémy ízení sklad . 

Nabízí také komplexní ešení v oblasti intralogistiky a materiálových tok . Hlavním 

produktem jsou stále vysokozdvižné vozíky, které také automatizuje. Navigace 

automatických vozík  probíhá pomocí laserových senzor  a odrazek, tudíž se jedná 

o navigaci s vysokou p esností. Sérii bezobslužných vozík  nazývá Auto Pallet Mover, 

z ehož vyplývá zam ení na sklady a transport palet. [13] 

2.3.3 Taha e AGV 

Tažné AGV se svým zp sobem navigace a neliší od vidlicov  zdvižných vozík  AGV 

a podjížd jících AGV. Jejich nevýhodou je nakládání a vykládání materiálu, které je 

ešeno manuální obsluhou anebo dalšími periferními za ízeními, které to umož ují. 

Obr. 18  Jungheinrich Auto Pallet Mover ERE 225a [13] 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

31 

Tab. 3 Srovnávací tabulka v tších tažných AGV na eském trhu 

Linde MH P-MATIC 
tractor 

Jungheinrig EZS 
350aXL 

CEIT FTS 500 A 

Navigace 
Laserová navigace 
aktuálního prost edí 

Laserová navigace 
pomocí p esn
umíst ných odrazek 

Magnetická páska, 
ízení podle RFID 
ip

Hmotnost (kg) 1080  360 

Náklad (kg) 5000 5000 500 

Rychlost (m/s) 2 2,5 1 

Baterka 
Automaticky nabíjející 
s lithiovou technologií 

Li-thiová nebo olov ná - 

Rozm ry (délka x 
ší ka x výška) 

1750 x 790 x 2370 2000 x 920 x 2350 1410 x 900 x 1155 

Automatické nakládání a vykládání tažených vozík  je možné vy ešit tzv. C-rámy 

(Obr. 20), které automaticky p esunou p epravovaný materiál do protilehlého p ípravku, 

a tak nedojde ke zdržením, kterým jsou tažná AGV vystavena. [15] 

Obr. 19    CEITruck 500A [15] 

Obr. 20  C-rám od firmy CEIT technical innovation [15]
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Linde Material Handling 

Spole nost zabývající se skladovací technikou (vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky) 

a logistickými ešeními, a jejich optimalizací. Automatizace materiálního toku je 

založena na široké palet  taha  a vozík , které manipulují s materiálem umíst ným 

na paletách. Navigace probíhá pomocí technologie laserového snímání okolí. [16] 

2.4 P ípadové studie 

Pro bližší uvedení do problematiky automatického zásobování byly analyzovány 

p ípadové studie již zrealizovaných projekt , kterými p íslušné firmy dokazují svou 

schopnost implementovat AGV do výroby nebo specifického prost edí. D ležité jsou 

použité technologie v procesu meziopera ního zásobování. 

2.4.1 Jungheinrich 

Spole nost Jungheinrich aplikovala své t i EKS 210a Auto Pallet Mover (AMP) 

ve výrobní firm  AVO – Werke August Beisse, kde bylo pot eba p esného vertikálního 

zapojení zásobník  do stropu. Pro ízení automatické dopravy byl použit ídicí systém 

„Traffic Manager transport control system“. [17] 

Obr. 21 Linde MH P-MATIC tractor [16]

Obr. 22  Jungheinrich -  EKS 210a Auto Pallet Mover ve výrobní firm  AVO [17]
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Princip innosti: 

AMP dostane p íkaz od ídícího a plánovacího systému (PPS System) p es sí  Wi-Fi 

a ihned jej realizuje. AMP se pohybuje po p edem definovaných trasách a orientuje se 

pomocí laserové navigace a reflexních odrazek. Jakmile AMP splní úkol, daný zásobník 

doveze na p esn  definované místo, informuje ídicí systém, který mezitím ídí další 

procesní úlohy. [17] 

2.4.2 Swisslog 

Hoffmann-La Roche AG je mezinárodní farmaceutická spole nost se sídlem v Basileji 

ve Švýcarsku. Roche vyvinulo léky, které jsou na biotechnologické bázi a jsou teplotn

náchylné. Pro skladování a p epravu v rámci výrobního závodu byla použita technologie 

p epravy firmy Swisslog. [18] 

 AGV pracují ve skladu v prost edí 2 – 8 C° a p epravuje 1000 – 1500 palet za den. 

Swisslog’s Warehouse Management System WM 6 je kontrolující systém logistiky 

v Roche, v etn  dopravník  a nákladní technologie. [18] 

Vlastnosti systému: 

• rychlost (m/s): do 2.0, 

• nosnost nákladu (kg): max. 4 000, 

• navigace (induk ní/magnet): Laser, 

• komunikace (auth. Server): WLAN, 

• bezpe nost (nastavitelná): Laserové nárazníky, 

Obr. 23  Swisslog - Hoffmann -La Roche AG [18]
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Výhody: 

• zásobování na as a snadná kalkulace materiálového toku, 

• menší závislost na personální obsluze, snížení náklad , 

• minimalizace p epravních chyb, 

• vysoká dostupnost a spolehlivost, 

• návaznost p epravovaného zboží [18] 

2.4.3 Savant automation – tažné AGV 

Systém p epravuje role s textilním materiálnem do sklad . Každý tažený vozík je 

uzp soben k p eprav  rolí s oble ením. Náklad probíhá manuáln , pomocí kladky. Každé 

pracovišt  je vybaveno terminálem k obsluze, p ivolání AGV. AGV eká v domácí stanici, 

než je p ivoláno k pracovišti. Zde AGV eká na povel od operátora, který po naložení 

materiálu zmá kne tla ítko na AGV. Poté, co odveze materiál do skladu, kde další operátor 

skladu odbaví, vrací se zp t do domácí stanici, kde se automaticky dobíjí baterie. [19] 

Obr. 24  Savant automation – trasa AGV [19]

Obr. 25  Savant automation – azení [19]
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Tab. 4 Informace o systému Savant automation 1 [19]

Informace o systému   

Statistiky Ovládání: Výhody:

Vozítka: 2 Bezdrátová AGV navigace Automatický transport plných 
a prázdných rolí 

Stanice: 18 AGV Manager PC Eliminace manuálního 
zásobování 

Trasa: 565 m 32 oblastí zastávek Redukce p evozní práce 

 5 AGV terminál  Plánované zásobování – „just-
in-time“ 

 Automatické dobíjení baterie  

 Q-CAN“ Rychle nastavitelný 
systém 

2.4.4 Savant automation – „st ešní nosi “ 

Jedná se o jednoduchý systém obousm rného provozu ve výrob , kde jsou v ad

postaveny vst ikovací lisy plast . Každý lis má u sebe vále kový dopravník. Každé AGV 

má zabudováno mechanizmus pro naložení nákladu z vále kového dopravníku a lis . 

Každý lis je obsluhován jedním operátorem, když lis je u konce své innosti, operátor 

p ivolá AGV. Systém p ivolá nejbližší volné AGV. Jakmile AGV p ijede, automaticky si 

naloží náklad a odváží jej k výdejní zón , kde je stejným zp sobem nakládá na dopravník. 

Je to systém, který pracuje v nep etržitém provozu. [19] 

Obr. 26  Savant automation – trasa AGV [19]

Obr. 27  Savant automation – azení [19]
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Tab. 5 Informace o systému Savant automation 2 [19]

Informace o systému   

Statistiky: Ovládání: Výhody:

Vozítka: 1 Bezdrátová navigace AGV Automatické spojení 
s výrobním strojem 

Stanice: 26 AGV Manager PC Eliminace manuálního 
zásobování 

trasa: 250 m RF P ivolávací systém Redukce poškození b hem 
p epravy 

 Pod ízený systém nákladu 
materiálu 

1-1/2 ro ní návratnost 

 Grafické sledování 
a monitorování systému 

2.4.5 Linde – Denso CZ 

Osm výrobních linek je obsluhováno dv ma AGV taha i (Obr. 28), které mohout 

týhnout až 3 000 kg. T i výrobní linky s šesti stanicemi, sklad a prázdné vozíky po jedné 

stanic. AGV taha  zvládne 20 cykl  za sm nu. Taha  m že být ízen i manuáln , a tak lze 

s ním operovat do neo ekávané pozice. Systém neobsahuje kontrolní monitorovací systém, 

je ízen pomocí uživatelského terminálu a tla ítek na AGV taha i. AGV taha e jsou 

navigovány pomocí indukce, drátu zabudovaného do podlahy výrobní haly. [1] 

Jelikož spole nost pracuje v t ísm nném provozu, tak ušet í náklady na 6 zam stnanc

v plném pracovním pom ru. Návratnost je menší než 2 roky. [1] 

2.5 ídicí systémy AGV 

Typ ídicích systém se odvíjí podle možnostech AGV. Zdali se vozítka mohou 

pohybovat pouze po naviga ním vedení nebo jestli se mohou pohybovat zcela autonom

na základ  p eddefinovaných kontrolních bod . Tam, kde jsou jednoduché provozní 

Obr. 28  2x AGV taha  Linde P30C [1]
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podmínky, mohou pracovat i bez informa ního systému. V tomto p ípad  jsou ízeny 

p es ovládací terminál anebo naprogramovány v ídicím systému. [20]

ídicí systémy AGV hrají klí ovou roli v integraci AGV systému do okolí. ídí 

automaticky navád né vozíky. Což umož uje AGV plnit všechny úkoly, kterou jsou tomu 

na ízeny. [1] 

VDI definice: AGV systém se skládá z hardware a sofware ásti. AGV systém je 

sou ástí po íta ového programu, který b ží na více po íta ích. To slouží k koordinaci více 

automaticky navád ným vozík m a shrnuje úkoly integrace AGV systému do interních 

operací a proces . [1] 

2.5.1 Všeobecné poznatky pro realizaci 

AGVS ídicí systém m že být ízen operátorem, osobou ve výrob  pomocí terminálu, 

nebo servisním pracovníkem pro servisní ú ely tzn. mimo nastavený systém. AGV systém 

se primárn  soust edí na spln ní hlavních úkolu, tzn. spln ní p epravního požadavku. 

K této realizaci využívá všech možných prost edk , které jsou sou ástí systému. 

Je pot eba zahrnout:  

• za ízení pro servis a personál údržby za použití ovládacího terminálu 

i monitoringu, 

• p ipojení servisních technik  z výrobní spole nosti v etn  použití vzdálené 

diagnostiky, 

• data z provozního za ízení v etn  signál  ze senzor , ovládacího panelu, 

• ídící po íta ový systém pro plánování, monitoring a materiální tok, 

• periferní za ízení, automatické p evodní stanice pro nakládání a vykládání 

materiálu, dopravníky, výtahy a roboty. [1] 

Sou ástí zadání pro realizaci AGV systému, který je st žejním dílem realizace celého 

systému jsou vyžadovány také tyto informace:  

• požadavky a hlášení o stavu, 

• vybavení a informace o sou asném stavu, 

• zm ny v objednávek p epravy, 

• upozorn ní a hlášení o situaci v za ízení a layout trasy pohybu. [1] 
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Zam stnanci p icházející do kontaktu s AGV cht jí další p izp sobiv jší možnosti, 

jako je vizualizace nastavení, provád ní statistické analýzy a také simulaci. [1] 

2.6 Bezpe nost AGV 

Každá firma si hlídá, aby jejich za ízení spl ovala všechna bezpe nostní kritéria, 

za ízení pracovala v adekvátních podmínkách a byla ochrán na p ed neoprávn ný 

použitím. 

Pro realizaci AGV se týká mnoho norem, jak konstrukce, bezpe nosti provozu a jejich 

aplikace do výrobních závod , tak i proškolení obsluhujícího personálu. Normy jsou 

azeny do t í kategorií A, B a C. Kategorie A se zabývá stanovením základních 

bezpe nostních standard , kategorie B je ur ena bezpe nostním normám a t etí kategorie C 

je ur ena technickým specifikacím bezobslužných za ízení. [21] 

2.6.1 Norma SN EN 1525 

Pro eskou republiku je zásadní brát v potaz normu SN EN 1525 (kategorie C) 

zabývající se technickou specifikací a bezpe ností bezobslužných vozík . Tato 

norma shrnuje poznatky z dalších norem týkajících se bezpe nosti provozu stroj

pr myslových vozidel a napájených pr myslových taha . [22] 

Norma obecn  popisuje kritéria brzdné soustavy, ovlada e pro nouzový a údržbá ský 

provoz, ovládání rychlosti, dobíjení baterie, ízení, stabilitu a ochranu samotného za ízení. 

Uvádím n která kritéria, která jsou zásadní pro provoz automaticky ízených vozidel. [22] 

• Pokud vozík p evyšuje rychlost 0,3 m/s musí výt spušt no snadno viditelné 

výstražné za ízení, jako je blikající sv tlo, jestliže je vozík p ipraven k pohybu 

nebo se pohybuje 

• Rozlišitelný zvukový výstražný signál musí být vydáván vždy, když se vozík 

pohybuje ve sm ru nechrán ném prost edkem ke zjiš ování p ítomnosti osob. 

• Jestliže osoby opustí dráhu vozíku, m že být provoz obnoven automaticky 

po prodlev  minimáln  2 s následující po vhodných výstrahách. 

• P ed spušt ním musí být automaticky dán akustický signál po dobu nejmén

2 s. Spoušt cí rychlost musí být omezena na 0,3 m/s po dobu nejmén  5 s. 

Tažné ty e vle ných vozík  musí být ozna eny ernožlutým nebo 

ervenobílým výstražným ozna ením. 
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• Výrobce musí mít osv d ení, že byly spln ny požadavky kapitoly 

„Bezpe nostní požadavky na vozík“. Ov ení musí provést oprávn ná 

osoba a musí zahrnovat následující: 

o kontrolu konstrukce; 

o typové vyzkoušení; 

o b žné vyzkoušení. 

• Vozíky a systém musí být uveden do provozu výrobcem (nebo jiným 

oprávn ným zástupcem) na míst  použití p ed p edáním. 

• Minimální bezpe ná vzdálenost 0,5m do výšky 2,1 m musí být dodržena 

po obou stranách. Musí být m ena mezi pevnými ástmi vozíku, b emene 

a vle ných vozík , jestliže jsou p ipojeny, a p ilehlými pevnými konstrukcemi 

podél dopravní cesty. 

• Prostory se vzdáleností menší než 0,5 m mohou být pro obsluhu nebezpe né. 

Takové prostory a p ístupy do t chto prostor  musí být ur eny jako nebezpe né 

prostory. P ed vjezdem do takových prostor  musí být snížena rychlost 

a aktivována akustická výstraha. 

• S výjimkou toho, kdy jsou umíst ny ve vyhrazeném prostoru, musí být 

nakládací a vykládací stanice konstruovány tak, aby se p edcházelo zran ní 

osob pracujícím s vozíkem a/nebo jeho b emenem. Tam, kde výrobce nezajistil 

prost edky pro zastavení vozíku p ed p ekážejícími osobami, musí být 

zajišt na úniková cesta nejmén  0,5 m a 2,1 m vysoká. [22] 
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3 Podmínky pro realizaci AGV ve výrobní firm

Projekt automatizované p epravy materiálu vznikl na základ  plánu o p esunutí výroby 

do jiné ásti výrobního závodu. Z tohoto d vodu již nebude možné zásobovat výrobní 

linky manuálním odtažením transportního vozíku (Obr. 2). Nabízí se tudíž automatizace 

intralogistiky, jelikož je stále dostupn jší i na eském trhu. Stále se jedná o fenomén a také 

v této výrobní firm  se jedná o první projekt tohoto typu. Odd lení logistiky výrobní firmy 

je automatizaci otev ené a dlouhodob  p ipravuje podmínky pro realizaci automatizace 

firemní intralogistiky. Dalším aspektem pro zavedení automatizace je již vytížený systém 

celofiremního zásobování, pomocí tzv. milkrunu, výrobním materiálem, který pracuje 

na maximální výkon a další zásobování by bylo zna nou komplikací, jelikož by bylo nutné 

nakoupit další tahací techniku, která by nebyla dostate n  využita. 

Všechny údaje vychází z reálné situace stávajícího zásobování. asy zahrnuté 

do kalkulace byly zjišt ny pravidelným m ením stávajících proces . Na záv r 

byla použita st ední nam ená hodnota. 

3.1 Kapacitní propo et 

Je t eba zásobovat výrobní linky 6 – 8 transportními vozíky s optickými kabely. 

Rozptyl po tu transportních vozík  je z d vodu r zných typ  optického kabele a tudíž 

i z r zného výrobního asu jednotlivých linek. asy jsou po ítány na jeden okruh. Výpo et 

je založený na empirickém m ení stávajících proces  a teoretické kalkulace asu okruhu 

na základ  daných rozm r  a rychlosti AGV. 

Na trase zásobování (tyrkysová barva - Obr. 29) m že dojít k n kolika zdržením: 

• na trase „Milk run way“ (ozna ena r žovými nápisy) projíždí milkrun (Obr. 1) 

projíždí oblastí s frekvencí 4 krát za hodinu, 

• zóna BUS STOP – oblasti, kde milkrun (Obr. 1) zastavuje na vyložení/naložení 

materiálu, 

• p echody – na trase se nachází 5 p echod  pro chodce, 

• nákladová a výkladová zóna, kde bude pro AGV snížena rychlost na polovinu, 
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• samotné naložení i vyložení transportních vozík  z AGV, 

• nabíjení baterie nebo její vým na. 

3.1.1 Vstupní hodnoty 

asy jednotlivých zastávek i zdržení: 

Milkrun BUS STOP tz1 = 45 s 

P echod – 1 chodec tz2 = 10 s 

Náklad/výklad u výrobních linek tz3 = 60 s 

Náklad/výklad u eza ek kabel  tz4 = 15 s 

Délky jednotlivých úsek : 

Ve výrob  s1 = 209 m 

Zóna u eza ek kabel  s2 = 28 m 

Zóna u výrobních linek s3 = 15 m 

Rychlosti: 

B žná rychlost v1 = 1 m/s

Polovi ní rychlost v2 = 0,5 m/s

Obr. 29  Layout s návrhem trasy

Zóna u eza ek kabel

Zóna u výrobních linek
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3.1.2 Výpo et asových variant 

Optimistická varianta – istý as pr jezdu s nutnými zastávkami pro jeden okruh: 

 (1) 

Pesimistická varianta – velké zdržení na trase – 4x chodci + 5x zastávka milkrunu: 

 (2) 

Reálná varianta s ne tak astým zdrženími – 2x chodci + 2x zastávka milkrunu:

 (3) 

Pot eba zásobovat až 8 krát za hodinu tzn.: 

 (4) 

3.1.3 Zhodnocení výpo t

P i porovnání jednotlivých variant p ipadá v úvahu pouze optimální, a to není 

zapo ítáno nabíjení AGV, p ípadné poruchy i servis za ízení. Proto navrhuji použít dva 

AGV nebo zdvojnásobit po et p evážených transportních vozík . Dalším návrhem je 

upravení kapacity transportních vozík  (kapitola 4.3 a Obr. 30), tak aby kapacita p epravy 

byla dvojnásobná. 
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3.2 Požadavkový list 

Požadavkový list vznikl na základ  parametr  výrobního podniku: 

Tab. 6 Požadavkový list 

Oblasti aplikace:
Dovoz p edp ipraveného materiálu na transportních vozících 
ze skladu do výroby

Délka trasy: Max. 280 metr ; cca 250 metr

Po et zastávek ve výrob : 
Zásobování pracoviš  - 1 zastávka – zóna pro dovoz 
p ipraveného materiálu do zásoby a odvoz prázdných vozík

Po et vozítek: 1x AGV taha  (alespo  200 kg na tah) 

Technika: 
Aplikace ke stávajícímu vybavení, pop . drobná 
úprava stávajících vozík , upravený vozík p edpokládá vyšší 
hmotnost p epravovaných kabel

Navigace – pohyb po cestách: Laser nebo magnetická páska 

Zdroj energie: Dobíjecí baterie – p i ekání ve skladu 

Frekvence: Dle pot eby výroby (p i nejv tší zát ži cca 4x za 1 hodinu) 

Rychlost pohybu: Max. 5 km/hod. 

Rozm ry komunika ní sít : Ší ka uli ky – max. 1,8 m; pr m r zatá ky – min. 2,6 m 

Návratnost Max. 20 m síc

Servis Okamžitý – do 4 hodin 
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4 Návrhy ešení a jejich technickoekonomické 

zhodnocení 

Návrhy ešení jsou založeny na možnostech výrobního závodu, jejich podmínek a také, 

co trh nabízí. 

Všechna navrhovaná ešení byla postavena na samostatném okruhu AGV vozítka, 

které bude p epravovat jeden až dva vozíky z místa nákladové zóny (Obr. 3) 

do místa výrobních linek a nazp t. Okruh je napojen na stávající komunikaci, kde smí 

chodec vstoupit pouze na ozna ených p echodech a zóna u výrobních linek m že být 

sou ástí rozší ené p ší komunikace. Jelikož jsou výrobní linky u sebe, AGV vozítko bude 

zastavovat na jednom výkladovém míst . Detailní layout trasy v nákladové zón  a zón

u výrobních linek (Obr. 29) závisí na použité technologii a rozm rech vozítek konkrétního 

výrobce nebo dodavatele. V p íloze B je výkres s návrhem trasy pro variantu A (kapitola 

4.1.1).  

V úvahu p ipadají ty i varianty ešení. U každé varianty byl popsán princip innosti 

a zhodnocení výhod a nevýhod použití. Celé ešení vychází z p edpoklad  sepsaných 

v kapitole (kapitola 1 a v kapitole 3). 

V každé z variant bylo po ítáno s úpravou podvozku transportního vozíku (Obr. 2), 

jelikož neobsahuje žádné za ízení pro zap áhnutí za další vozíky a transportní vozíky mají 

nízký podvozek pro podjížd jící AGV. 

Celá tato kapitola se opírá o cenové nabídky poptaných u výrobních firem na základ

poptávky (viz P íloha C: Zadávací dokumentace pro AGV) u dodavatelských firem. 

Jelikož se jedná o firemní materiály, které nebylo umožn no poskytnout t etím osobám, 

tak bylo použito pom rové ekonomické zhodnocení. Finální technickoekonomické 

zhodnocení bylo podáno pomocí návratnosti investice do AGV. 

4.1.1 Varianta A 

Vozíky na p epravu kabel  musí mít upravený podvozek, aby AGV mohlo podjížd t 

a snadno nabrat vozík. AGV podjede p ipravený transportní vozík v p edem definované 

poloze a vysune trn, kterým povle e transportní vozíky. 
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Vykládací zóna u výrobních linek se skládá ze dvou vykládacích v tví, kde budou 

v p ední ásti odkladišt  plných vozík  a v druhé ásti budou již p ipravené prázdné 

vozíky na odvoz zp t do nákladové zóny u eza ek kabel . 

Popis innosti AGV: 

1. AGV bude ekat ve skladu s transportním vozíkem a s p ipravenými kabely 

na odvoz do výroby, do té doby než bude u výrobní linky p ichystán prázdný 

vozík. 

2. Zadání k dovozu dalšího typu kabele provádí operátor zásobování nebo 

pov ený operátor výroby. 

3. Transportní vozíky s p ichystaným materiálem jsou azeny za sebou a AGV 

vozík je podjíždí. 

4. AGV p ijede na místo výrobní linky, kde nechá plný vozík.

5. Vyzvedne prázdný vozík a pojede zp t do skladu. 

6. Ve skladu na míst  ur ení pro prázdné vozíky zanechá vle ený vozík. 

7. Automaticky pojede dál pod vozík s p ichystaným plným vozíkem. 

8. Na ekacím míst  bude automatická nabíjecí stanice. 

9. Operátor, který zajiš uje zásobování na linkách, bude mít p ístup ke sledování 

aktuální pozice AGV a také bude moci ídit dodávku vozík  k výrob . 

Zhodnocení: 

+ samostatn  fungující systém, 

+ neustálé zásobování materiálem, 

+ bezpe nost pohybu AGV vozítek (možný pohyb i mimo uli ky pro taha e 

materiálu), 

+ snadná rozši itelnosti systému (cena pouze za další AGV a úpravu v ídicím 

systému), 

− pomalejší provoz (mohl by zpomalovat provoz taha  na spole né trase), 

− opot ebení vodící pásky na místech k ižovatek a nákladových zón, 

− velmi drahé ešení navržené firmou A. 
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4.1.2 Varianta B 

V této variant  se po ítá s manuálním odpojením a p ipojením tahaného transportního 

vozíku, kde obsluha taha e bude obstarávána operátorem u eza ky kabel  a operátorem 

výrobní linky. 

AGV na pozici nákladové zóny (Obr. 3) operátor u eza ky kabel  zav sí transportní 

vozík za AGV taha  a pokynem tla ítka na ovládacím panelu se p esune na nabíjecí 

stanici, kde dle ur eného asového intervalu nebo dle objednávky na vychystání se bude 

AGV nabíjet nebo je bude ekat na manuální pokyn. Následn  se po ukon ení nabíjení 

p esune AGV k výrobní lince, kde operátor výrobní linky nebo operátor zásobování uvolní 

plný transportní vozík, zav sí prázdný a zapne taha , který odjede do nákladové zóny 

na místo, kde mu operátor u eza ky kabel  odebere prázdný vozík a pošle jej zp t 

na po áte ní pozici. 

Taha  AGV bude jezdit po dráze z magnetické pásky. Systém ízení a udávání 

p edností, místa na nakládání a vykládání vozík  a dalších kontrolních bod  je snímáno 

pomocí RFID ip . 

Zhodnocení: 

+ automatický nabíjecí systém, 

+ ídicí systém založený na RFID ipech, 

+ nejlevn jší ešení navržené firmou B – 1/3 ceny varianty A, 

+ možnost p echodu na laserovou navigaci, 

− manuální nakládání a vykládání materiálu, 

− zdržení zásobování vlivem opomenutí operátora, 

− ádné proškolení operátor . 

4.1.3 Varianta C 

Následující ešení je obdobou p edchozí varianty. ešení v tomto p ípad  je dopln no 

o automatické nakládání a vykládání tahaného transportního vozíku, proto je nutné taha

doplnit o mechanizmus automatického p ipojení a odpojení. 

AGV musím mít v nakládací zón  p ipravený transportní vozík na p esn  aretovaném 

míst  v p edem definované poloze. Po p evzetí vozíku AGV pokra uje k nabíjecí stanici, 
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kde se automaticky za ne nabíjet. Zde se bude nabíjet p edem definovaný as dle RFID 

kódu umíst ném p ed nabíjející stanicí nebo bude ekat až na pokyn k vychystání vozíku 

na linku. Poté se vydá k výrobní lince, kde zanechá vychystaný vozíky, automaticky 

p ijede k dalšímu místu, kde si vezme prázdný vozík, který bude op t p ipraven v p edem 

definované poloze. AGV se automaticky vrací do nákladové zóny, kde v ur itém míst

uvolní tahaný prázdný vozík a automaticky s vrátí na za átek celého cyklu. 

Zhodnocení: 

+ automaticky nabíjecí systém, 

+ ídicí systém založený na RFID ipech, 

+ možnost p echodu na laserovou navigaci v hodnot  cca 1/7 ceny projektu, 

+ možnost tažení více vozík  za sebou, dle pot ebné kapacity, 

+ automatické nakládání a vykládání materiálu, 

+ realizace návrhu firmou B, cena systému je 1/2 varianty A, 

− nutnost delší výkladové zóny pro manipulaci AGV, 

− zm na podvozku dle výrobce, 

− opot ebení magnetické pásky. 

4.1.4 Varianta D 

Posledním navrhovaným ešením je p eprava pomocí vidlicových vozík , které jsou 

navád ny pomocí laser  a rozmíst ných odrazek. AGV se m že pohybovat s vidlicemi 

v zadní ásti, a tudíž již není problém s bezpe ností. 

Okruh meziopera ního zásobování za íná na nabíjecí stanici v nákladové zón , kde 

AGV eká p edem definovaný as, pot ebný k dobití baterie na hodinový provoz. Poté 

automaticky vyráží a bere vozík, který je pot eba k výrob . Veze jej na místo, které je 

ur eno pro p íslušný typ p epravovaného kabele. Jelikož se jedná o zásobování ty mi typy 

kabel , tak bude u výrobní linky ty i místa pro p íslušný materiál. Jakmile AGV vyloží 

transportní vozík na p íslušné místo, vyjíždí, popojede a nabírá prázdný transportní vozík. 

Ten odváží do nákladové zóny a ukládá na p íslušné místo a odjíždí zp t k nabíjecí stanici 

nebo pokra uje v dalším okruhu zásobování. 
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Jelikož tento typ AGV umož uje i pohyb zp t, tak je více místa v nákladové zón , kdy 

jednotlivé transportní vozíky mohou být v jedné ad . AGV je zaparkuje kolmo k cest

zásobování. Každé místo je opat eno sníma em (RFID ipem), jestli je místo obsazené 

plným vozíkem i je prázdné. To slouží jako informace pro AGV, že má dovézt další 

transportní vozík s materiálem. Operátor výrobní linky p iveze prázdný vozík 

do místa na odvoz prázdných vozík . Viz obrázek layoutu (Obr. 29).

Zhodnocení: 

+ není pot eba upravovat transportní vozíky, 

+ vidlicový taha  AGV m že vzít najednou dva transportní vozíky, 

+ výdrž baterie, 

+ laserová navigace – minimální periferní za ízení, 

+ p esnost navigace až s milimetrovou p esností, 

+ manuální obsluha v p ípad  nutnosti, 

− dražší lithiová baterie, 

− realizace firmou C, cena této varianty je 4/5 varianty A, 

− nutnost p ípravk  pro odb r transportních vozík , 

− stabilita transportních vozík  na vidlicích AGV. 

4.2 Výb r varianty 

Do výb ru varianty vstupuje více faktor , jak technických také i ekonomických. 

Výsledkem bude nejoptimáln jší varianta, která spojuje tyto dva aspekty dohromady. 

4.2.1 D ležité aspekty výb ru 

Kritéria pro výb r optimální variantu jsou volena na základ  pln ní požadavkových 

funkcí na systém, a tak u init objektivní technickoekonomické zhodnocení. Smyslem je 

vybrat nejlepší variantu z nabízených možnosti vzhledem i k cen  realizace. 

Nejlepším zp sobem navigace je pomocí laseru a odrazek. Ve výrobní firm , kde 

velká ást trasy AGV bude spole ná se stávajícím celofiremním zásobováním materiálu 

tzv. milkrunem by docházelo k velkému opot ebování magnetické pásky hlavn  v místech 
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k ižovatek, tudíž by asem mohlo docházet k chybovosti navigace i úplnému p erušení 

dodávky materiálu. 

Dalším kritériem je variabilita kapacity p epravy. Nejvhodn jším ešením je systém 

zapojení transportních vozík  za sebou do tzv. „vlá ku“. Je to levn jší zp sob úpravy 

kapacity p epravy než další možné ešení, kdy by bylo nutné zvýšit po et AGV. Výhodou 

„vlá ku“ je také nahraditelnost taha em milkrunu (Obr. 1) v p ípad  odstavení AGV 

i servisu. 

D ležitým aspektem je také automatický chod bez zásahy operátora, aby došlo 

k zefektivn ní procesu zásobování a eliminaci lidské chybovosti. 

Rozhodujícím faktorem bude cena, zkušenost dodavatele AGV a rychlý servis. 

4.2.2 Ekonomické zhodnocení 

Existuje mnoho metod ekonomického zhodnocení, nap íklad jednou z nich je ROI 

(Return of Investment – návratnost investice). Pro p ípad tohoto ekonomického 

zhodnocení bude uvažován, po kolika letech se vrátí investice do AGV a za ne p inášet 

výd lek. Na jedné stran  je uvažována cena AGV na základ  cenových nabídek poptaných 

u firem na eském trhu. Na druhé stran  bude pracovní síla jednoho lov ka, který by 

musel provád t meziopera ní dopravu. Je bráno v potaz, že se jedná o t ísm nný provoz. 

Varianta A (kapitola 4.1.1) je nejdražší variantou a návratnost by byla až po dvou 

letech provozu AGV. P i nejlevn jším ešení popsané v kapitole 4.1.2 by byla návratnost 

investice 8 m síc , ale tento údaj je zkreslující, jelikož se jedná o variantu s manuálním 

nakládáním a vykládáním nákladu. V p ípad  zásobování pomocí vidlicov  zdvižného 

AGV (kapitola 4.1.4) se jedná o návratnost za dvacet m síc . Nejlepší variantou 

automatického zásobování je varianta C (kapitola 4.1.3), kdy je meziopera ní doprava 

ešena pomocí tažného AGV, kdy návratnost investice je za deset m síc . 

4.2.3  Doporu ení varianty 

Vzhledem k již zmín ným faktor m ovliv ují rozhodnutí je nejlepší varianta C 

v kombinaci s laserovou navigací, automatického nakládání a vykládání p epravovaných 

transportních vozík  a p ijatelnou cenou vzhledem k dalším nabízeným možnostem. Jedná 

se o spole nost, která má s implementováním AGV do výrobních závod  n kolikaleté 

zkušenosti. 
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4.3 Úprava transportního vozíku 

Na základ  kapacitního propo tu (kapitola 3.1.3) byl zjišt n nedosta ující objem 

p epravovaného materiálu za hodinu, než je pot eba pro výrobu. Jednou z možností je 

zvýšení kapacity transportních vozík . Toto ešení vyžaduje pevn jší podvozek, jelikož 

dosavadní trubkový systém nemá dostate nou pevnost. Za sou asného stavu jsou 

na transportním vozíku (Obr. 2) p epravovány kabely o hmotnosti až 162 kg. 

P i zdvojnásobení této váhy, 324 kg, by mohlo dojít k prohnutí a zni ení trubkovitých 

profil  podvozku. Tudíž sou ástí zm ny konstrukce transportního vozíku musí být 

sva ovaný podvozek z kovových profil . 

Tento návrh bude realizován v kombinaci s úpravou podvozku s tahacím za ízením, 

dle vybraného ešení od konkrétní firmy, i kdyby automatizace nebyla realizovaná, dojde 

k této úprav . Jedná se o pom rn  levnou úpravu v porovnání s náklady na další AGV 

taha . Jedná se koncept, který je nutné opat it odpovídajícími výpo ty a je nutné jej 

dopracovat.

Obr. 30  Koncept - 3D model navržené úpravy transportního vozíku.
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5 Záv r 

Výstupem práce je analýza sou asného stavu možných ešení meziopera ní dopravy 

ve výrobních firmách s využitím AGV a návrh ešení automatizované dopravy díl í ásti 

vnitropodnikového logistického systému na základ  reálných požadavk  výrobní firmy. 

Každá implementace AGV vyžaduje detailní analýzu daného stavu, jelikož do procesu 

návrhu vstupuje ada ovliv ujících faktor . 

Výstupem mé bakalá ské práce je návrh realizace ve výrobní firm , která 

s problematikou nem la zatím žádné zkušenosti. Byl analyzován proces meziopera ní 

dopravy. Na základ  dostupných technologií a ešení byl proveden návrh trasy AGV a byly 

zjišt ny podmínky realizace ve form  zadávací dokumentace. Tato dokumentace byla 

rozeslána firmám figurující na eském trhu s požadavkem cenové nabídky. Výstupem bylo 

technickoekonomické zhodnocení, které bylo p edloženo vedení podniku a na základ

mého doporu ení o nejoptimáln jší variant  bylo u in no rozhodnutí o realizaci 

v následujících m sících. Také bude realizována úprava transportních vozík , kterou jsem 

pro tuto meziopera ní dopravu navrhnul. Tento návrh bude nutné prov it výpo ty a ov it 

nosnost konstrukce a podvozku. 

Byla zvolena nejlepší varianta C, kde se AGV pohybuje po magnetické pásce, a vozíky 

jsou tažené taha em, jako vlá ek. Tento typ AGV má vlastní systém automatického 

p ipojování tažených transportních vozík . Varianta spl uje zadané podmínky a je i cenov

p ijatelná. K této variant  doporu uji laserovou navigaci pro bezúdržbový provoz a druhé 

AGV pro p ípad poruch a neplánovaného rozší ení výroby. Toto rozší ení je sice dražší, 

ale s návratností jeden a p l roku to považuji za racionální variantu ešení, jelikož 

jakékoliv p erušení zásobování by stálo velké finan ní ztráty. 

Výstupem této práce je také první krok v ešení automatického celofiremního 

zásobování, které je zatím ešeno pomocí tzv. milkrunu. S výhledem do budoucna je 

reálné, že k tomuto ešení automatické meziopera ní dopravy bude docházet stále ast ji 

a zkušenosti v této oblasti jsou cenné. Ale zde hraje významnou roli ídicí systém a zp sob 

objednávání p epravy, které je nutné spojit s již fungujícím systémem zprávy firemních dat 

a materiálních tok . 

Realizace AGV do výrobních firem je jedním z krok  národní iniciativy pr myslu 4.0. 

Je možné p edpokládat, že bude docházet k ast jšímu zavád ní automatizace ve výrob

a v skladovacích za ízeních. 
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P ílohy 

P íloha A: CD médium – bakalá ská práce v elektronické podob , p ílohy 

v elektronické podob . 

P íloha B: Výkres: Layout výrobní firmy s návrhem trasy AGV 

P íloha C: Zadávací dokumentace pro AGV 


