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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření návrhu zajištění bezpečnosti v okolí automaticky 

řízeného hasícího vozu při výrobě koksu. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části jsou popsány automaticky řízená vozidla, navigační 

systémy a odlišnosti a problémy aplikace těchto vozidel metalurgii. Praktická část se 

zabývá návrhem zajištění bezpečnosti v okolí hasícího vozu při automatickém provozu. 

Klíčová slova 

Automaticky řízená vozidla, bezpečnost, hasící vůz, koksovna, strojové vidění 

Abstract 

Aim of this diploma thesis is to make design of ensuring safety in the area of 

automatically controlled quenching car during coke production. This diploma thesis is 

divided into two parts, theoretical and practical ones. In the theoretical part there is 

description of automated guided vehicles, navigation systems and differences and 

problems of these vehicles in metallurgy. The practical part deals with the design of 

ensuring safety in the area around quenching car during automatic operation. 
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1 Úvod 

Automaticky řízená vozidla se začala využívat v průmyslu v 50. letech minulého 

století. Hlavním cílem těchto vozidel bylo zrychlení výroby a logistiky, zredukování 

počtu pracovníků a snížení nákladů díky automatizaci. Vozidla se během doby vyvíjela, 

až do dnešní podoby, kdy jsou schopné spolupracovat mezi sebou a fungovat bez 

posádky. Podobným způsobem došlo také k vývoji bezpečnostních systémů.  

Cílem této diplomové práce je návrh zajištění bezpečnosti v okolí automaticky 

řízené hasícího vozu při výrobě koksu. Aby mohl být hasící vůz provozován 

v automatickém režimu, musí splňovat bezpečnostní předpisy a celou řadu podmínek, 

které zajistí bezpečnost pro pracovníky pohybující se v areálu koksovny. 

Teoretická část se zabývá popisem automaticky řiditelných vozidel. Nachází se 

zde náhled do historie, na který navazuje popis jednotlivých typů vozidel využívaných 

v současnosti. V této části práce jsou také popsány automaticky řízené mezioperační 

přepravy v metalurgickém průmyslu se zaměřením na hasící vůz na koksovně. Poslední 

část se zabývá různými problémy aplikace automaticky řízených vozidel 

v metalurgickém průmyslu. 

Praktická část této diplomové práce je zaměřena na řešení bezpečnosti v prostoru 

kolejiště automaticky řízeného hasícího vozu při výrobě koksu v automatickém režimu, 

a to dvěma způsoby. Prvním způsobem je návrh zajištění bezpečnosti pomocí 

bezpečnostního oplocení za použití optické závory, které je řízeno pomocí PLC a 

ovládáno přes vizualizační software. Druhým způsobem je testování strojového vidění, 

které by mohlo být využito jako doplněk bezpečnosti. 
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2 Automaticky řízená vozidla 

2.1 Historie automaticky řízených vozidel 

Automaticky řízená vozidla také známá po anglickými zkratkami AGV 

(Automatic guided vehicle) nebo AGVS (Automated guided vehicle systems) jsou 

počítačově řízená, někdy robotická vozidla nejčastěji používaná ve skladech nebo 

výrobních podnicích, která nepotřebují pro svou funkci řidiče nebo operátora. Obvykle 

jsou poháněná elektrickou energií, a to bateriemi. [1] 

Počáteční éra automaticky řízených vozidel začala v roce 1953 v USA a o několik 

let později také v Evropě a trvala téměř 20 let. Nápad nahradit řidiče vozidel táhnoucí 

náklad v továrnách a skladech poprvé implementovala firma Barret-Cravens. Podařilo se 

vytvořit malý traktor, který za sebou táhl vozíky s nákladem, (viz Obr. 1). [2] 

 

Obr. 1 Jedno z prvních automaticky řiditelných vozidel [2] 

Vozidlo mělo předem danou trasu, po které vedla malá elektricky vodivá 

kolejnice. Kolejnice sloužila nejen jako naváděcí systém, ale také jako napájení vozidla. 

Aby vozidlo vědělo, na kterém místě má zastavit, byly podél trati na zemi přilepené 

magnety. Vozidlo během jízdy zachytilo svými senzory magnet umístěný v zemi a 

zastavilo. Systém rozpoznávání stanic byl jednoduše zaměřen na rozpoznávání pozitivně 
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nebo negativně orientovaných magnetů. Samotný systém řízení byl založen na bázi 

elektronek. [2] 

V 60. letech se začaly využívat vozidla, jejichž elektronika byla založena na bázi 

tranzistorů. Kromě navádění přes elektricky vodivou kolej se začala zavádět nová 

technologie, a to navádění pomocí optických senzorů. Na zemi byla namalovaná bíla 

lajna, kterou vozidlo pomocí optického senzoru následovalo. V případě, že senzor ztratil 

naznačenou lajnu z dohledu nebo jí kvůli nečistotám, případně z důvodu zašpinění optiky 

nedokázal přečíst, vozidlo se zastavilo. [2] 

V Německu firmy Jungheinrich a Wagner, které vyráběly manuálně ovládané 

vysokozdvižné vozíky vynalezly automaticky ovládané zvedače, které jsou na obrázku 2. 

 

Obr. 2 AGV zvedače Ameise / Teletrak [2] 

Jako první byl zaveden „mravennčí“ zvedač Ameise, který fungoval na principu 

pohybu po vodivé kolejnici. Následoval první indukčně řízený zvedač Teletrak. Tento 

zvedač používal k navádění optický senzor. [2] 

Stejně jako je tomu dnes, i v minulosti se dbalo na bezpečnost. Ta se u prvních 

vozidel řešila především jednoduchými nárazníky v přední části vozu. Nejčastěji měly 

tvar zakulaceného plechu (Obr. 3) nebo vypadaly jako obrázku číslo 2. V případě, že 

došlo k nárazu do nárazníku, vozidlo se okamžitě zastavilo. Dalším bezpečnostním 

prvkem bylo v některých případech madlo, jehož zatáhnutím došlo k vypnutí motoru 

vozidla. [2] 
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Obr. 3 bezpečnostní nárazník 

 

2.2 Využití a současné typy automaticky řízených vozidel v 

průmyslu 

Nejčastějším využitím automaticky řízených vozidel je převážení materiálu, 

nákladu a zboží. Využití se tedy najde zejména ve skladech, distribučních centrech, 

výrobních halách a dalších místech, kde je nutné efektivní přemísťování nákladu. 

Například AGV může přemístit náklad jako je kov, plast, papír atd. přímo z výrobního 

místa do skladu nebo přímo na výrobní linku, v případě, že se jedná o integrovaný podnik. 

To vše je možné bez nutnosti přítomnosti a zásahu člověka a dochází k toku materiálu 

bez přerušení. [1, 2, 5] 

2.2.1 Typy automaticky řiditelných vozidel 

Vysokozdvižné vozíky 

AGV vysokozdvižné vozíky fungují na stejném principu jako klasické vozíky 

ovládané člověkem. Na rozdíl od klasických vysokozdvižných vozíků nepotřebují 

k samotné práci lidskou sílu. Jsou navržené k přemísťování palet z jednoho místa na 

druhé, případně na jiné vozidlo. [2, 6] 

V dnešní době se vyrábí velké množství různých typů. Od malých vozíku pro 

přepravu miniaturních nákladů, přes vozíky s výškou pro naložení přes 11 metrů, až po 
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vozíky pro náklad několikatunových palet. Rychlost pohybu bývá omezena do 2 m/s. [2, 

6] 

Kromě čistě automatických vysokozdvižných vozíků existují také hybridní typy. 

U těchto typů je možné využít jak automatické ovládání, tak čistě manuální. [2, 6] 

AGV vysokozdvižné vozíky je možné využívat samostatně pouze pro přepravu 

palet z bodu A do bodu B nebo koordinovaně s ostatními vozíky a AGV systémy. [2, 6] 

Ceny těchto vozidel se obvykle pohybují od 1 milionu korun za jednodušší typy, 

do 5 milionů za pokročilejší. Automatický vysokozdvižný vozík je na obrázku číslo 4. 

Obr. 4 Automatický vysokozdvižný vozík [6] 

Piggyback AGV 

Piggyback (plošinové) AGV (viz Obr. 5) slouží stejně jako vysokozdvižné vozíky 

k převážení materiálu, především palet. Na rozdíl od vysokozdvižných vozíků nedokážou 

ovšem nedokážou náklad samy naložit. Je tedy potřeba jiného vozidla nebo pracovníků, 

aby byl náklad naložen. Vozidlo poté přejede do určeného místa, kde je nutné opět náklad 

vyložit. [1, 2] 

Výhodou těchto vozidel je velmi malá výška, která se pohybuje obvykle od 60 

cm. Dokážou také převést těžší náklad než vysokozdvižné vozíky. Další velkou výhodou 
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manévrovatelnost s nákladem. Díky své malé výšce a rozložení váhy dokáže manévrovat 

na velmi malém prostou. [1, 2] 

Obr. 5 Piggyback AGV [7] 

Underride AGV 

 Underride (podbíhací) AGV, které je na obrázku 6 bylo původně určeno 

především pro provoz v nemocnicích.  Vozítko, které má velmi malé rozměry přijede pod 

kontejner nebo objekt k němu určený, připojí se a následně s kontejnerem odjede na místo 

určení. [2] 

Vozidlo mělo sloužit pro rozvoz materiálu uvnitř nemocnic nebo laboratoří. Dokáže 

rozvážet například jídlo a léky pacientům, špinavé povlečení do prádelny nebo různé 

předměty z operačních sálů, včetně nebezpečných materiálů na místo určené k jejich 

likvidaci. [2] 

Využití vozidla se rozšířilo do dalších průmyslových odvětví, například do 

automobilového průmyslu. 
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Obr. 6 Underride AGV s připojeným kontejnerem [8] 

Automatické tažné vozíky 

Automatické tažné vozíky, někdy také nazývány vláčky nebo traktory jsou 

běžným typem AGV v průmyslu. Za tažné vozíky se připojuje minimálně jeden, ale 

obvykle více vlečených vozíků, které se následně přepravují i s nákladem na místa 

vykládky. [2] 

Slouží především k přepravě většího množství nákladu najednou. Nevýhodou je 

omezená možnost manévrování s ohledem na množství připojených vlečených vozíků. 

[2] 

Na obrázku 7 je vidět příklad tažného vozíku od firmy Jungheinrich. 
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 Obr. 7 automatický tažný vozík [9] 

AGV montážní a výrobní linky 

Je mnoho typů AGV montážních nebo výrobních linek. Některé jsou velmi 

podobné vozům „underride“ a slouží především k převážní různých dílů mezi linkami, 

jiné mají podobu pojízdných robotů, kteří dokážou také jednotlivé díly montovat. [2] 

Tyto vozidla jsou velmi rozšířené v automobilovém průmyslu. Jako příklad lze 

uvést AGV pro výrobu přístrojových desek vozidel Volkswagen Tiguan v závodě 

Volkswagen ve Wolfsburgu. [2] 

Tyto stroje používaly technologii bezdotykového přenosu energie a dokázaly 

vyrobit až 450 kabin denně. Systémy těchto vozidel byly zcela bezúdržbové, což vedlo 

ke značnému snížení prostojů, než to bylo u starších systémů. [2] 

Princip vozidel byl jednoduchý. Po okruhu výrobní linky, která měla 190 metrů 

se pohybovaly dvě AGV montážní linky, které přejížděly přes různé montážní stanice, ve 

kterých se přístrojové desky VW Tiguan montovaly kus po kusu. Na konci linky robot 

umístí na určité části přístrojové desky lepidlo, AGV montážní linka kabinu přemístí na 

poslední stanici, kde si kabinu převezme manipulační jednotka a dokončí instalaci. AGV 

montážní linka se následně přesune jen o pár metrů dále k další stanici, kde si převezme 

základní část přístrojové desky a celý proces se znova opakuje. [2] 
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Samotné vozidlo se skládá ze dvou hlavních částí, z tažné části vozidla a vozíku, 

na kterém je umístěna kabina vozidla. Vozík byl navržen, aby na něj bylo možno umístit 

kabiny různých typů vozů. Vozidlo je navrženo, aby dojelo na polohu s přesností 2 mm. 

[2] 

Na obrázku 8 je příklad AGV montážní linky. 

 

Obr. 8 AGV montážní linka vezoucí přístrojovou desku [10] 

AGV pro přepravu těžkého nákladu 

Tyto stroje (Obr. 9) se využívají především v metalurgickém, strojírenském, 

automobilovém nebo také v papírenském průmyslu. AGV pro přepravu těžkého nákladu 

musí splňovat přísné bezpečnostní předpisy a mají obvykle zvýšené nároky na kvalitu 

použitých komponentů, což značně zvyšuje jejich cenu. [2] 

AGV tohoto zaměření bývají obvykle postaveny na míru pro přepravu jednoho 

určitého typu nákladu (například ocelových svitků) a jejich využití v průmyslu je oproti 

ostatním typům AGV poměrně malé. [2] 



18 

 

 

Obr. 9 AGV pro přepravu těžkého nákladu [2] 

Mini-AGV 

Jedná se o AGV velmi malých rozměrů (Obr. 10). V době, kdy vznikaly první 

koncepty se předpokládalo, že vozidla budou ve větších „rojích“ mezi sebou komunikovat 

a inteligentně spolupracovat. Vozidla měly spolu komunikovat napřímo, bez jakéhokoliv 

prostředníka a společně plnit úkoly. Této oblasti se říká multiagentní systémy. [2] 

Obr. 10 mini-AGV [11] 
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V dnešní době se mini AGV spíše využívají pro jednoduchou přepravu menšího 

nákladu. Využití najdou především v menších logistických halách, ve skladech e-shopů 

nebo na poštách. 

AGV pro převoz osob 

Převoz osob pomocí AGV vyžaduje splnění velmi náročných legislativních 

podmínek s ohledem na bezpečnost. I kvůli tomu je nutné vybudování náročnější 

infrastruktury, než je u jiných AGV. [2] 

Využití těchto AGV se najde především na letištích, golfových hřištích, při svozu 

lidí z velkých parkovacích ploch, pro návštěvníky exkurzí atd. [2] 

Je možné, že než dojde k většímu rozšíření, nahradí tyto AGV jiné typy 

autonomních vozidel. 

AGV pro převoz osob je na obrázku 11. 

 

Obr. 11 AGV pro převoz osob [12] 

AGV pro venkovní použití 

Dalším typem AGV jsou automaticky řiditelná vozidla pro venkovní použití (Obr. 

12). Jedná se především o vozidla pro převoz nákladu např. kontejnerů v docích, náklad 

mezi dvěma výrobními halami, vozidla pro převoz kamionů k určenému skladu nebo 

výrobní hale, již zmiňované AGV pro převoz osob, hasící vůz na koksovně atd. [2] 
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Provoz těchto vozidel je náročnější než u běžných AGV. Hlavním problémem je 

nutnost přizpůsobit se různým povětrnostním podmínkám. AGV musí být schopny 

fungovat při vysokých letních teplotách, nízkých zimních teplotách, při proměnlivých 

teplotách (při vjezdu do haly a výjezdu ven), během noci, během sněžení, deště, mlhy, 

silném větru atd. Je nutné, aby při všech podmínkách bylo vozidlo schopné navigovat a 

senzory zůstaly funkční. [2, 13] 

Tyto typy vozidel často využívají GPS navigaci nebo navigaci pomocí 

transportérů, které jsou umístěny podél trati. Navigovat lze také pomocí radarů, optických 

čidel, magnetických pásků nebo laserových technologií, například LiDAR. [2, 13] 

 

 

Obr. 12 AGV pro venkovní použití [14] 

 

2.3 Navigace AGV 

Navigační systémy automaticky řiditelných vozidel slouží především jako 

pomůcka řídicích systému pro případy: 

• zjištění, kde se vozidlo nachází, 

• zjištění směru pohybu a rychlosti vozidla, 
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• kde by vozidlo pokračovalo v pohybu, kdyby nedošlo ke změně 

směru nebo rychlosti vozidla, 

• co je potřeba udělat, aby vozidlo dosáhlo bezpečně požadovaného 

cíle, a v případě potřeby po předem dané trase. 

Existuje několik typů navigačních systému. Jejich použití závisí především na 

typu projektu, práci, které bude AGV vykonávat, prostředí, ve kterém se bude pohybovat 

atd. 

Indukční navigace 

Princip indukční navigace (Obr. 13) spočívá ve vedení vozidla pomocí aktivního 

elektricky vodivého pásu v podlaze. Pod vozidlem jsou umístěny cívky. Proud, který 

protéká vodivým pásem v podlaze vytváří rozdílné proudy na cívkách. Odchylka vozidla 

od vodící stopy se rozpoznává rozdílem proudů na cívkách. [2, 3, 15] 

Vzhledem k tomu, že vodivý pás je umístěn v podlaze, je obtížné a nákladné měnit 

případnou trasu vozidla. Mezi výhody patří odolnost vůči fyzickému poškození nebo 

možnost vypnutí části dráhy. Je také možné napájení vozidla pomocí elektromagnetické 

indukce. [2, 3 15] 

 

Obr. 13 Indukční navigace [16] 

Navigace pomocí magnetické pásky 

Na rozdíl od indukční navigace, se nevodivé magnetické pásky přilepí na podlahu. 

Vozidlo vybavené magnetickými senzory pásku následuje (Obr. 14). [2, 3, 17] 
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Nevýhodou magnetických pásek může být možnost poškození nebo stržení 

samotné pásky. Výhodou je snadná změna trasy vozidla. Pásku stačí odstranit a na novou 

trasu se přilepí nová. [3, 17, 18] 

 

 

Obr. 14 Navigace pomocí magnetické pásky [17] 

Navigace pomocí magnetický bodů 

Tento způsob navigace je velmi podobný magnetické pásce. Namísto pásky jsou 

na trase vozidla umístěny jednotlivé magnetické body. Na vozidle je magnetický senzor, 

který detekuje jednotlivé body (Obr. 15). [2, 3, 17] 

Využití je především jako doplněk k jiným navigačním systémům, například jako 

kontrolu hlavního navigačního systému (např. laserového) nebo pro zastavení vozidla ve 

stanici (po najetí vozidla na magnetický bod se vozidlo zastaví). Využití se uplatňuje také 

u vozidel, která jedou stále rovně a nezatáčí, například vozidla na kolejnici. [2, 3, 17]  

Mezi výhody patří snadné odstranění nebo přidání nového magnetického bodu. 
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Obr. 15 Navigace pomocí magnetický bodů (17) 

Laserová navigace 

Vozidla vybavena laserovou navigací mají nejčastěji navigační zařízení umístěné 

na střeše, případně na sloupku, který je vyšší než střecha vozidla (Obr. 16). Laserové 

navigační zařízení nestále vysílá do okolí pod úhlem 360 stupňů laserové paprsky, které 

zachytí reflexní body. Reflexní body následně pošlou signál zpět do vozidla. Tímto 

způsobem se vyhodnocuje poloha vozidla, směr jízdy a další údaje potřebné k navigaci. 

Reflexní body bývají umístěny na zdech, sloupech a dalších objektech okolo dráhy, kde 

se pohybuje AGV. Dosah laseru je obvykle do 30 metrů. [2, 3, 17, 19] 

 Velkou výhodou laserové navigace je přesnost, která dosahuje hodnoty pod 5 

mm. Mezi další výhody patří snadná instalace. Pro vozidla vybavené laserovou navigací 

postačuje pouze instalace reflexních bodů a úprava řídícího softwaru. Snadná je také 

údržba, postačuje udržovat reflexní body a laserový navigační systém čistý. [2, 17] 

 Mezi nevýhody může patřit vysoká pořizovací cena a také nutnost 

přeprogramovat řídicí software v případě změny trasy vozidla. [2, 17] 

Laserově naváděná vozidla najdou efektivní využití ve velmi velkých 

komplexních systémech, ve kterých se pro automaticky řiditelná vozidla  
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 nachází velké množství tras, které se mohou navzájem křižovat. [17] 

 

Obr. 16 Laserová navigace [17] 

Optická navigace 

V případě optické navigace je většině případů na zemi namalovaný nebo nalepený 

pruh, který se barvou výrazně liší od podlahy. Optické čidlo umístěné na vozidle pruh 

sleduje a naviguje vozidlo po trase (Obr. 17). Optické čidlo může kromě pruhu číst také 

různé optické nebo kódové značky, například kódové desky. Tímto způsobem lze 

označovat místa k zastavení nebo místa, které označí přesnou polohu vozidla. [2] 

Výhodou optické navigace je snadná instalace nebo změna trasy a levná údržba. 

Nevýhodou může být nutnost zajištění správného čtení optiky. Optika musí být udržovaná 

čistá, nezaprášená. Poškození nebo silné znečištění pruhu nebo značek může způsobit 

nepřesnost v navigaci nebo zastavení vozidla. [2] 
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Obr. 17 Optická navigace [17] 

Přirozená navigace 

Přirozená navigace znamená, že navigační jednotka mapuje a identifikuje okolní 

oblast vozidla. Nepotřebuje k tomu žádné další zařízení jako je například magnetický 

pásek nebo reflexní body pro laser. Navigační jednotka dokáže rozpoznávat okolí v 3D 

obrazu, vyměřovat vzdálenost od jednotlivých bodů jako jsou zdi, sloupy a zjišťovat 

přesnou polohu vozidla. Jako navigační jednotky se používají lasery, sonary nebo 

kamerové systémy (Obr. 18). Může být použít pouze jeden typ navigace nebo také 

kombinace, například laseru s kamerovým systémem.  [1, 2, 3, 20] 

Tento způsob navigace je citlivý na změny prostředí a také na chaotické prostředí. 

Pokud se v oblasti působení vozidla pohybuje velké množství jiných vozidel, lidí nebo se 

neustále přemísťují věci může dojít ke zmatení navigace. V těchto případech se tento 

navigační systém používá jako doplněk jiné navigace. [1, 2, 20] 

Mezi výhody patří snadná a rychlá instalace, není totiž zapotřebí žádných zásahů 

jako jsou například montáže reflexních prvků nebo magnetických pásek. Další výhodou 

je minimální údržba. [20] 

Mezi nevýhody patří velmi vysoká pořizovací cena. Přesnost navigace je obvykle 

menší než u jiných typů navigace, pohybuje se okolo 20 mm. Mezi nevýhody také patří 

již zmiňovaná možnost zmatení navigace v komplikovaném prostředí nebo při změnách 

vnitřku budov. [20] 
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Obr. 18 Přirozená navigace [17] 

Další typy navigací 

Existují i další typy navigací, ty se ve většině případů používají jen jako doplněk 

hlavní navigace nebo slouží specifickým automaticky řiditelným vozidlům. 

Mezi takové navigační systémy patří navigace pomocí GPS. GPS navigace se 

využívá především pro vozidla, které operují ve velkých, často otevřených oblastech, ve 

kterých jsou ostatní typy navigace nevhodné. Tato metoda se využívá v kombinaci 

s rádiovými majáky, se kterými musí mít přímou viditelnost. Každá překážka znamená 

komplikaci.  

Přesnost je obvykle menší než u jiných typů navigace a pohybuje se okolo desítek 

centimetrů. Jedná se nicméně o poměrně levnou technologii, která je vhodná pro 

prostředí, ve kterém není nutné velmi přesné navigace. 

Dalším typem navigace je radarová navigace. Existuje několik typů radarů. 

Obvykle se aktivní radar umístí na vozidla a na konec dráhy je umístěn radarový odražeč. 

Tento způsob slouží především ke zjištění vzdálenosti vozidel od radaru, jejich poloze 
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nebo jako antikolizní systém. Nejčastější využití je u vozidel, která jezdí po jedné dráze 

na kolejišti, jako jsou například jeřáby nebo stroje na koksovně. 

Mezi navigační systém lze zařadit také inkrementální enkodér. Inkrementální 

enkodér je rotační snímač, který se umisťuje zpravidla na kola vozidla. Poskytuje 

informace o otáčkách kola, ze kterých lze vypočítat rychlost, směr pohybu a vzdálenost, 

kterou vozidlo urazilo. 
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3 Automaticky řízené mezioperační přepravy 

v metalurgickém průmyslu 

Automaticky řízená vozidla nejsou používaná pouze v tradičních oblastech jako 

je logistika nebo ve výrobních halách. AGV jsou rozšířené také do metalurgického 

průmyslu. V tomto odvětví se využívají především vozidla pro přepravu velmi těžkého 

materiálu, jako je tekuté železo, ocelové svitky, ocelové polotovary, koks, uhlí atd. [2] 

V této kapitole bude popsán automaticky řízený hasící vůz na koksovně. 

3.1 Hasící vůz na koksovně 

Společně s dalšími vozy jako jsou výtlačný stroj, vodící vůz nebo plnící vůz je 

hasící vůz důležitou součástí koksovny. Jeho úloha spočívá v nabrání žhavého koksu, 

převozu žhavého koksu pod hasící věž k uhašení a následnému vysypaní koksu na žádané 

místo. Hasící vůz stojící pod vodícím vozem je na obrázku 19. 

 

Obr. 19 Hasící vůz [21] 
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Samotný hasící vůz se skládá ze dvou částí. První částí je vlečný hasící vůz, ve 

kterém je koks převážen. Nosnost vozu se obvykle pohybuje v několika desítkách tun 

koksu. Vyklápění koksu se dá řešit několika způsoby. Jeden způsob je pomocí 

hydraulické soustavy, která naklopí vůz na jednu stranu a koks se vysype. Další možností 

je vyklápění pomocí klap a skluzů. Vnitřek vozu je již nakloněný a koks uvnitř drží klapy. 

Během vyklápění se zvednou skluzy a následně se otevřou klapy. Koks poté samovolně 

sjede přes skluzy až do příslušné rampy. 

Další částí hasícího vozu je elektrická lokomotiva. Elektrická lokomotiva hasícího 

vozu je tažný vůz napájen trolejí, která se nachází po stranách dráhy. V lokomotivě je 

umístěna většina elektronického a řídicího systému.  

Srdcem řídícího systému elektrické lokomotivy je PLC, které ovládá celý hasící 

vůz. K navigaci slouží kombinace několika systémů. Nachází se zde inkrementální 

enkodér, který měří rychlost a ujetou dráhu, podle které lze vypočítat polohu. Dále se zde 

využívá optické čidlo, které čte kódové desky umístěné podél tratě a dává přesné 

informace, kde se vůz nachází. Nachází se zde také magnetické číslo, které slouží 

k přesnému polohování hasícího vozu v určitých částech tratě. Dalším navigačním 

systémem je antikolizní radar, který sleduje polohu hasicího vozu a výtlačného stroje a 

zabraňuje vysunutí skluzů a vysypání koksu v případě, že mají oba vozy stejnou polohu. 

Hasící vůz má 2 hlavní módy ovládání, a to lokální a vzdálené ovládání. Lokální 

ovládání znamená, že je zcela vypnutý automatický režim a ovládání je možno pouze 

z kabiny strojníkem. Strojník musí z důvodu bezpečnosti držet nebo za určitý časový úsek 

zmáčknout tzv. tlačítko mrtvého muže umístěné na joysticku ovládání. Pokud to neudělá, 

dojde k zastavení lokomotivy. 

Druhým módem ovládání je vzdálené ovládání. To se dále dělí na ovládání 

joystickem, poloautomatický režim a plně automatický režim.  

Při ovládání joystickem ovládají hasící vůz operátoři na velínu, kde se nachází 

ovládací krabička s joystickem. Tato možnost dovoluje operátorům ručně manipulovat 

s hasícím vozem, aniž by se musel někdo fyzicky nacházet uvnitř vozu. Rychlost jízdy je 

z důvodu bezpečnosti snížena. 

Poloautomatický režim znamená, že má operátor možnost poslat hasící vůz 

povelem na určité místo na trati. Operátor nacházející se na velínu zadá povel pro přesun 

například na komoru 60 a hasící vůz na místo automaticky dojede, zastaví a čeká na další 
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povel. Tento mód se využívá často během a údržby pro pouhé přemístění vozu. Vzhledem 

k tomu, že přemístění probíhá automaticky, je nutné, aby byly uzavřeny a uzamčeny 

všechny branky a brány v oplocení kolejiště. V opačném případě nedovolí řídící systém 

pohyb hasícího vozu. 

Dalším a nejdůležitějším módem vzdáleného ovládaní je plně automatický mód. 

Proto, aby mohl být spuštěn automaticky mód a zapnuta sekvence, je nutná absence 

alarmů (například chyba měniče) a splnění dalších podmínek, jako je například uzavřené 

a zajištěné oplocení. V případě, že je vše splněno, nic nebrání ve spuštění sekvence.  

Sekvence s skládá z několika kroků, které hasící vůz postupně vykonává 

v cyklech. Nevykonání některého kroku znemožní pokročování sekvence do dalšího 

kroku. V případě, že dojde k poruše nebo ohrožení bezpečnosti (otevření branky 

oplocení), aktivuje se alarm, sekvence se vypne a hasící vůz zastaví. Netrvající alarm 

musí operátor na velínu tzv. kvitovat. Kvitace znamená, že si je operátor alarmu vědom 

a vypne oznámení. Po kvitaci všech alarmů je možno znova spustit sekvenci. 

V sekvenci jsou následující kroky: 

Krok 1 – Jízda na komoru 

V komoře na koksárenské baterii probíhá proces výroby koksu. Jakmile uběhne 

potřebná doba pro výrobu, je nutné koks vytlačit z komory na hasící vůz. O tom, kdy a ze 

které komory se bude koks vytlačovat rozhoduje plán výroby koksu, který odešle na stroje 

na koksovně číslo požadované komory.  

Hasící vůz v tomto kroku přijede na požadovanou komoru a přepne do dalšího 

kroku. 

Krok 2 – Tlačení koksu 

 Vůz stojí na požadované pozici na komoře a čeká na ostatní stroje. Ostatní stroje, 

kterými jsou výtlačný stroj a vodící vůz musí rovněž dojet na požadovanou pozici a splnit 

několik podmínek, aby bylo možno zahájit tlačení koksu. Po splnění všech podmínek 

dostanou stroje povolení k tlačení. Výtlačný stroj zasune výtlačnou tyč do komory a 

zahájí tlačení.  

Poté co výtlačná tyč dosáhne určitého procenta zasunutí, rozjede se hasící vůz. 

Rychlost hasícího vozu je v závislosti na typu nastavení buď konstantní, anebo se 

pohybuje podle pohybu výtlačné tyče. 
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Ve chvíli, kdy je výtlačná tyč zasunuta na 100 % a sepne koncový spínač, je 

ukončeno tlačení koksu. Hasící vůz se zastaví a několik sekund čeká. Poté se sekvence 

přepne do dalšího kroku. 

Krok 3 – Jízda pod hasící věž 

V této fázi je hasící vůz naložen několika desítkami tun žhavého koksu, který na 

vzduchu obvykle začne hořet (Obr. 20). Hasící vůz se nyní rozjede a míří pod hasící věž, 

která se nachází na konci tratě.  

 

Obr. 20 Žhavý koks na hasícím voze [22] 

Při přiblížení se k hasící věži začne hasící vůz postupně zpomalovat a velmi malou 

rychlostí dojede na požadovanou pozici, na které sepne čidlo hašení a sekvence se přepne 

do dalšího kroku.  

Krok 4 – Hašení a odkapání 

Jakmile vůz dojede na požadovanou pozici, spustí se automaticky hašení. Při 

hašení se z hasící věže pouští voda, která „sprchuje“ koks na voze a tím uhasí plameny a 
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prudce sníží teplotu koksu. V případě, že nedojde ke spuštění hašení do určité doby, hasící 

vůz spustí alarm a odjede na pozici dále od hasící věže. 

Po úspěšném hašení koksu následuje odkapání, při kterém vůz stojí a čeká na 

odkapání vody. U jiného typu vozu následuje po hašení krok 5 přesun na odkapání, kdy 

hasící vůz odjede několik metrů od hasící věže a poté další krok 6 odkapání. U 

popisovaného je vše v kroku 4. 

Poté co uběhne určitá doba na odkapání se sekvence přepne do dalšího kroku. 

Krok 5 – Jízda na rampu 

Uhašený koks je nyní nutné vyklopit na rampu. Na koksovně je několik ramp a 

program sám vybere podle toho, která rampa je volná požadovanou rampu, na kterou se 

hasící vůz přesune a sekvence přeskočí do kroku 6. 

Krok 6 – Vyklopení na rampu 

V tomto kroku hasící vůz vyklopí koks na rampu a následně se přepne do kroku 1 

a celý cyklus se znova opakuje. 
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4 Odlišnosti a problémy aplikace automaticky 

řízených vozidel v metalurgii 

Automaticky řiditelná vozidla jsou v dnešní době velmi flexibilním automatickým 

dopravním prostředkem. Mohou být integrovány do téměř každého průmyslového 

odvětví. Jak již bylo ukázáno v první kapitole, existuje velké množství různých typů 

AGV, které používají celou řadu různých navigačních systémů. Aby bylo možno 

aplikovat AGV do provozu, je nutné znát podmínky ve kterých bude pracovat. Vozidla 

pracující v malé skladové hale budou mají jiné podmínky a nároky než vozidla pro 

převážení kamionů po rozlehlých parkovištích. [2] 

V této kapitole budou popsány podmínky, se kterými se setkávají automaticky 

řiditelná vozidla v metalurgickém průmyslu.  

Prach je všudypřítomným problémem v metalurgickém průmyslu. I přesto, že 

provozy bývají vybaveny odprašovacími zařízeními uniká do okolí velké množství 

prachu. Prach způsobuje zašpinění senzorů a čidel které jsou určení například radarovému 

nebo laserovému měření, případně optiku optické navigace. Je nutné často tyto přístroje 

často zbavovat prachu.  

Další komplikací, kterou způsobuje prach je možné poškození elektronických 

zařízení po vniknutí prachu do elektroniky. Tomu lze předejít použitím krytí dle normy 

ČSN EN 60529, (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1 Ochrana před cizími předměty [23] 

Krytí Ochrana před cizími předměty (ochrana nebezpečným dotykem) 

IP0x žádná ochrana 

IP1x ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 50 mm (před hřbetem ruky 

nad 50 mm) 

IP2x ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 12 mm (před prstem nad 12 

mm a délkou 80 mm) 

IP3x ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 2,5 mm (před nástrojem nad 

2,5 mm) 
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IP4x ochrana před vniknutím předmětů s průměrem nad 1 mm (před nástrojem, 

drátem nad 1 mm) 

IP5x částečná ochrana proti vniknutí prachu (před jakoukoliv pomůckou) 

IP6x úplně prachotěsné (před jakoukoliv pomůckou) 

Problémy může také způsobit voda a vlhkost. Voda je především problém pro 

vozidla pohybující se ve venkovním prostranství nebo tam, kde dochází k ochlazování 

pomocí vody (například koksovna, aglomerace atd.). Je nutné použít materiály, které jsou 

odolné vůči oxidaci, stejně tak použít dostatečné krytí, aby nedošlo k poškození 

elektroniky. Krytí je v tabulce 2. 

Tabulka 2 Odolnost proti vnikání vody [23] 

Krytí Ochrana před cizími předměty (ochrana nebezpečným dotykem) 

IPx0 žádná ochrana 

IPx1 odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody 

IPx2 odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody při naklonění 15° 

IPx3 odolné vůči svisle stříkající vodě při naklonění až 60° v množství 10 l/min. po 

dobu 5 minut (tzn. ochrana proti pokropení vodou, resp. dešti) 

IPx4 odolné vůči stříkající vodě ze všech směrů v množství 10 l/min. po dobu 5 

minut 

IPx5 odolné vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 

l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m 

IPx6 odolné vůči intenzivně tryskající vodě/vlnobití ze všech směrů z trysky 12,5 

mm při průtoku 100 l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m 

IPx7 odolné proti dočasnému ponoření pod vodu s maximální hloubkou do 1 m po 

dobu maximálně 30 minut 

IPx8 vhodné pro trvalé ponoření pod vodu za podmínek, které určí výrobce 

IPx9 vhodné pro trvalé ponoření (odolnost zvýšenému tlaku/teplotě) – čištění párou 

Mezi odlišnosti, se kterými se musí počítat patří i náhlé změny teplot. Vozidla 

často převáží náklad, který má velmi vysokou teploty (žhavý koks, tekuté železo, ocelové 

výrobky po válcování). Po vyložení nákladu teplota prudce klesne. Horší situaci mají 
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vozidla, které se pohybují ve venkovním prostředí. U těchto vozidel se musí také počítat 

se změnou teplot v různých ročních obdobích. 
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5 Návrh zajištění bezpečnosti v okolí automaticky 

řízeného hasícího vozu při výrobě koksu 

Prostor provozu automaticky řízeného hasícího vozu je z důvodu negativních 

vlivů venkovního prostředí s výskytem vodních par a špatnou viditelností, danými 

provozními podmínkami a také s ohledem na hmotnost, rychlost a brzdný účinek 

soupravy hasícího vozu označen za velmi nebezpečný prostor a nesmí být volně 

přístupný.  

Z tohoto důvodu je u soupravy hasícího vozu aplikovaný minimální požadavek na 

bezpečnost a ochranu zdraví dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES 

(NV. 378/2001 Sb.). To znamená, že je snahou doplnit bezpečnostní prvky pro zvýšení 

bezpečnosti pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s provozem tohoto zařízení, kde to 

je technicky možné a proveditelné. 

Tato část práce bude pojednávat o zabezpečení okolí automaticky řízeného 

hasícího vozu pomocí oplocení doplněném o světelnou závoru a zabezpečení pomocí 

strojového vidění z kamer a detekci osob v kolejišti. 

 

5.1 Návrh zajištění bezpečností pomocí bezpečnostního oplocení 

s bezpečnostní světelnou závorou 

Prostor koksovací baterie a okolí kolejiště hasícího vozu je ohraničen 

bezpečnostním oplocením, které zamezuje vstupu neoprávněným osobám do kolejiště při 

provozu hasícího vozu v automatickém režimu. Vstup do oplocení je možný skrze 6 

branek, 5 vrat nebo jednu závoru. Na brankách, vratech a závoře jsou majáky signalizující 

zajištěný nebo odjištěný prostoru. Vstoupit do prostoru kolejiště lze pouze po vypnutí 

automatického režimu hasícího vozu a odjištění prostoru. 

5.1.1 Ovládání branek oplocení pomocí místní ovládací skříňky 

Vedle každé branky je umístěna ovládací skříňka (Obr. 21), která obsahuje 

následující tlačítka: nouzové zastavení hasícího vozu (červený hřib se žlutým pozadím), 

technologické zastavení (černý hřib), žádost o vstup (zelené tlačítko) a žádost o zajištění 

(červené tlačítko). Dále se zde nachází zdířka pro uživatelský klíč a signalizace uzavřené 

branky. 



37 

 

 

Obr. 21 Ovládací skříňka branek oplocení 

V případě, že chce žadatel vstoupit do kolejiště a branka je uzamčena musí udělat 

následující: 

• Vložit uživatelský klíč do zdířky a otočit ve směru hodinových 

ručiček a ponechat klíč v dané poloze – rozsvítí se červené tlačítko 

žádost o zajištění. 

• Zmáčknout tlačítko žádost o zajištění. 

• Počkat na potvrzení žádosti a odemknutí branky – signalizace 

majáku se změní z červené barvy na zelenou. 

• Vstoupit do prostoru. 

V případě, že žadatel opouští odjištěný prostor, musí se vykonat následující postup: 

• Vložit uživatelský klíč do zdířky a otočit ve směru hodinových 

ručiček a ponechat klíč v dané poloze – rozsvítí tlačítko žádost o 

zajištění. 

• Zmáčknout tlačítko žádost o zajištění. 
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• Vyčkat na uzamknutí a zajištění branky – po potvrzení se spustí 

siréna signalizující uzamčení prostoru po dobu 15 sekund a poté se 

branka zamkne. 

• Světelná signalizace na majáku se změní ze zelené na červenou. 

 Na obrázku 22 je schéma oplocení, kde BX je branka, VX je vrata a Z1 je zábrana. 

 

Obr. 22 Schéma oplocení 

5.1.2 Návrh zapojení 

Pro modelový příklad byla zvolena bezpečnostní světelná závora typu EOS4 X od 

firmy ReeR (Obr. 23). Tato světelná závora obsahuje dvě hlavní části, vysílač a přijímač. 

Dále obsahuje integrované funkce jako je kontrola zpětné vazby z jakéhokoliv zpětného 

zdroje, jako je například PLC nebo také možnost nastavení režimu ovládaní v ručně nebo 

automaticky. [24] 

r  

Obr. 23 Světelná závora EOS4 X [24] 
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Funkce světelné závory EOS4 X spočívá ve vysílání světelného paprsku od 

vysílače k čidlu přijímače. Na přijímači se nachází 2 výstupy, které jsou za normálních 

okolností aktivní. V případě, že dojde k přerušení světelného toku mezi vysílačem a 

přijímačem na jednom nebo více paprscích objektem, který je stejně velký nebo vetší, než 

je nastavené rozlišení systémového přerušení, dojde k deaktivaci vstupů. Po deaktivaci 

vstupů dochází v závislosti na tom, zda je světelná závora připojena k zařízení přímo nebo 

přes prostředníka jako je PLC k zastavení daného zařízení. [24] 

U světelné závory EOS4 X lze nastavit několik možností rozlišení. 

• 14 mm (ochrana výšky od 160 do 1960 mm) – ochrana prstů, 

• 20 mm (ochrana výšky od 160 do 1960 mm) – ochrana prstů, 

• 30 mm (ochrana výšky od 160 do 2260 mm) – ochrana rukou, 

• 40 mm (ochrana výšky od 310 do 2260 mm) – ochrana rukou, 

• 50 a 90 mm (ochrana výšky od 310 do 2260 mm) – ochrana končetin. 

Dále je k dispozici verze s více paprsky, které pracují se vzdáleností 500 mm (2 

paprsky), 400 mm (3 paprsky) a 300 mm (4 paprsky). [24] Tato verze je určena na detekci 

celé postavy a je nejvhodnější pro tuto práci.  

Rozlišení tedy znamená objekt nejmenší velikosti, který při průchodu chráněnou 

oblastí přeruší aspoň jeden paprsek světelné závory a způsobí zastavení požadovaného 

zařízení. Na obrázku 24 je znázorněno rozlišení světelné závory. 

 

Obr. 24 Rozlišení světelné závory [24] 
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Při instalaci je nutno brát v potaz nežádoucí podmínky, které se mohou vyskytnout 

v prostředí okolo světelné závory. Mezi nežádoucí podmínky patří například prašnost, 

mlha, výpary atd. Tyto podmínky mohou výrazně ovlivnit dosah světelných paprsku 

z vysílače. Při výskytu nežádoucích podmínek je nutné dopočítat maximální dosah 

paprsků pomocí korekčního vzorce (1). [24] 

𝑃𝑢 = 𝑃𝑚 𝑥 𝐶𝑓         (1) 

Pu = maximální dosah v metrech 

Pm = dosah v metrech 

Cf = korekční faktor 

Korekční faktor lze určit podle tabulky 3. 

Tabulka 3 Korekční faktor Cf [24] 

Operační podmínky Korekční faktor Cf 

Mlha 0.25 

Pára 0.50 

Prach 0.50 

Husté výpary 0.25 

 

Návrh počítá s propojením optické brány přes PLC, které bude komunikovat 

s hasícím vozem pomocí WiFi a s počítačem, na kterém je realizováno ovládání oplocení 

pomocí vizualizačního programu Promotic, tzv SCADA. 

PLC bylo vybráno Simatic S7 1214 DC/DC/DC od firmy Siemens, které patří do 

řady S7-1200, nástupce řady S7-200 (Obr. 25). Vybrané PLC více než dostačuje 

požadavkům na tuto práci. Má 2 MB programovou paměť, která je rozšířitelná pomocí 

speciální paměťové karty. Na PLC se nachází 2 analogové vstupy, 14 digitálních vstupů 

a 10 výstupů. PLC je možné doplnit o další rozšířitelné karty pro více vstupů a výstupů. 

[25] 
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Obr. 25 PLC Simatic 1214 DC/DC/DC [25] 

Vývojové prostředí TIA Portal 

Program pro řízení PLC byl vytvořen ve vývojovém prostředí TIA Portal od firmy 

Siemens. (Obr. 26) 

TIA Portal slouží jako inženýrské prostředí pro řešení automatizačních projektů. 

Pro samotné programování je zde možné využívat několika programovacích jazyku. 

Jedná se o jazyky STL, LDR (žebříčkový diagram), FBD (blokové diagramy) a SCL. Jako 

hlavní programovací jazyk v diplomové praci byl zvolen jazyk SCL, textově orientovaný 

jazyk. Je zde také možné nastavování hardwaru PLC, online připojování k PLC a 

diagnostika, kreslení a nahrávání operačních panelů a další. [26] 

 

Obr. 26 Vývojové prostředí TIA Portal 
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Vývojové prostředí TIA Portal se skládá z velkého množství částí, na obrázku je 

vidět část pro vytváření programu. 

1. V části „Devices“ lze zvolit PLC, se kterým se bude pracovat. Je zde spousta 

záložek jsou je online diagnostika, konfigurace zařízení, výběr datových bloků 

nebo funkcí ve kterých se programuje atd. 

2. Toto okno slouží k zápisu kódu do aktuálně otevřené funkce. 

3. Zde jde upravovat jednotlivé funkce, hledat křížové odkazy, sledovat případné 

chyby a varování v kompilaci. 

Vývojové prostředí PROMOTIC 

PROMOTIC je SCADA softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které monitorují, 

řídí a zobrazují technologické procesy od české firmy MICROSYS, spol. s.r.o. se sídlem 

v Ostravě. [27] 

Úlohou tohoto softwaru je monitorovat technologické procesy, upozorňovat 

obsluhu pomocí alarmů a eventů, uchovávat historii hodnot v přesném čase (trendování) 

atd. Je zde možnost podpory web technologií, připojení, zápis a čtení v databázích, přímá 

komunikace s PLC a mnohé další funkce [27] 

Na obrázku 27 je příklad z vývojového prostředí. 

 

Obr. 27 PROMOTIC 

1. V této části lze vytvářet a vybírat obrazy, timery, komunikace atd. 

2. Zde je vybrán obraz, se kterým lze dále pracovat. 
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3. Toto okno slouží k editaci obrazu. 

 

5.2 Popis programu ovládání oplocení 

V této části diplomové práce bude popsána tvorba a část programu v obou 

vývojových prostředích, a to v TIA Portal a PROMOTIC. 

5.2.1 Konfigurace PLC 

První částí tvorby softwaru pro PLC v TIA Portal je nakonfigurování PLC. Je 

nutné z hardware katalogu vybrat správný typ zařízení, v případě této práce se jedná o 

PLC 1214C DC/DC/DC. Současně je nutné vybrat správné katalogové číslo PLC, které 

se nachází na fyzické jednotce. V případě zadání špatného katalogového číslo by nebylo 

možné se k PLC připojit. Je zde také možnost přidat přídavné karty, které ovšem v této 

práci nemají využití. 

Dalším důležitým nastavením je konfigurace IP protokolu. Je nutné, aby všechny 

zařízení, se kterými bude PLC komunikovat byly na stejné síti. Obvykle se jedná o další 

PLC, operační panely nebo počítače. V této práci byla zvolena IP adresa 192.168.101.1 a 

maska subnetu 255.255.255.0, která se obvykle zvolí automaticky. IP adresu je možné 

kdykoliv změnit, je ovšem nutné ji změnit na všech ostatních zařízeních. 

Důležitým nastavením je rovněž povolení položky „Permit access with PUT/GET 

communication from remote partner“. Tato položka povoluje komunikaci a vkládání dat 

z PLC na jiné zařízení a zpět. V případě nezaškrtnutí by PLC bránilo zapisování a 

vkládání dat a nebylo by možné ovládat oplocení přes PROMOTIC. 

5.2.2 Software ovládání oplocení a princip fungování 

 Oplocení je v této práci řízeno pomocí PLC, světelná závora je využita jako jedna 

z branek. Zbytek branek, vrat nebo závor je pouze simulován. Přes aplikaci PROMOTIC 

je možné oplocení ovládat. 

Vizualizace oplocení je na obrázku 28. Je zde vidět nákres oplocení okolo 

kolejiště hasícího vozu. Oplocení je zakresleno zelenou barvou. Branky, vrata a závora je 

v tomto případě zelený obdélník. Operátor má možnost sledovat, zda je oplocení zajištěno 

nebo odjištěno a je schopen ručně zajišťovat a odjišťovat celý prostor nebo jednotlivé 

branky, vrata, případně závoru. 
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Obr. 28 Vizualizace oplocení 

Oplocení lze ovládat několika způsoby. Jednou z možností je ruční ovládání každé 

části oplocení zvlášť. Kliknutím například na branku 1 (Obr. 29) vyskočí okno na kterém 

jsou dvě indikace – zda je branka zavřena nebo otevřena a zda je branka zajištěna nebo 

ne. Stisknutím tlačítka „Otevři“ se branka ručně otevře, stejným tlačítkem je možné 

branku zavřít. Za normálních okolností by otevření znamenalo rozpojení magnetických 

zámků nebo signál, že někdo prošel světelnou závorou. Vzhledem k tomu, že při tvorbě 

této diplomové práce nebylo možné připojit PLC na funkční oplocení, je tato část pouze 

simulování. 

 

Obr. 29 Ruční ovládání jednotlivých prvků oplocení 
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Další možností ovládání, která by měla fungovat jako primární je ovládání 

oplocení přes dvě tlačítko, a to „Odjisti prostor“ a „Zajisti prostor“ (Obr. 30) 

 

Obr. 30 Zajištěný prostor oplocení 

Po stisknutí tlačítka „Odjistit prostor“ se povel překlopí do logické 1 a zůstane 

tak, dokud nedojde o odjištění všech prvků oplocení (Obr. 31). Poté se povel vrátí do 

logické 0. 

 

Obr. 31 Kód odjištění prostoru oplocení 

Program také kontroluje, zda bylo opravdu vše odjištěno (Obr. 32). 

 

Obr. 32 Kontrola, zda je vše opravdu odjištěno 

Zda došlo opravdu k odjištění všech prvků oplocení je zřejmé na vizualizaci (Obr. 

33). Obvodový pruh rámečku změnil barvu na červenou, došlo ke změně textu například 

„B1 Zajištěno“ na „B1 Odjištěno“ s červeným podbarvením. Stejně tak se červeně 
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podbarvila kontrolka „Vše odjištěno“. Dalším kontrolním prvek je změna obvodové 

barvy na samotných prvcích v nákresu. Ta se změnila na červenou z původní žluté, která 

značí zajištěno. 

 

Obr. 33 Vše odjištěno 

V případě, že operátor stiskne tlačítko „Zajisti prostor“, dojde k 5sekundové 

prodlevě a rozsvícení zelených signalizací ohledně žádosti o zajištění (Obr. 34). Za 

normálních okolností by byla prodleva delší a také doprovázena zvukovou sirénou, ale 

vzhledem k tomu, že je jedná pouze o simulaci, bylo nastaveno 5 sekund. Zajištění je 

možné pouze za předpokladu, že není aktivní žádný alarm oplocení. 

 

Obr. 34 Žádost o zajištění 
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Pro zajištění bylo využito časovače typu Ton. Časovače typu Ton začne počítat 

zadaný čas po přivedení logické 1 na vstup. Logická 1 musí platit po celou dobu počítání. 

V případě, že se vstup změní na logickou 0 dojde k resetu časovače.  

Jakmile časovač dopočítá požadovaných 5 sekund, dojde k zajištění všech prvků 

oplocení a resetu povelu „Zajistit prostor“ (Obr. 35). Stejně jako v případě odjištění dojde 

ke kontrole, zda jsou všechny prvky opravdu zajištěny. 

 

Obr. 35 Časovač pro zajištění prostoru 

Stejně jako v případě odjištění zde dochází ke kontrole, zda jsou zajištěny všechny 

prvky a vše je následně zobrazeno zelenou barvou. 

Proto, aby došlo k zajištění oplocení, je potřeba, aby bylo vše zavřeno. V případě 

branek využívající magnetický zámek by pracovník musel branku manuálně zavřít. 

Světelnou závoru je možno virtuálně „zavřít“ pomocí příkazu PLC (Obr. 36). 

 

Obr. 36 Zavření branek při zajištění prostoru 
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Provoz hasícího vozu je možný pouze při zcela zajištěném prostoru oplocení. 

Program neustále kontroluje, zda jsou všechny prvky zavřené a zajištěné. V případě, že 

by osoba prošla například světelnou závorou v brance 1, dojde ke spuštění alarmu a 

varování o nepovoleném vstupu pro konkrétní prvek oplocení (Obr. 37). 

 

Obr.  37 Alarm pro konkrétní branku 

Se spuštěním alarmu pro konkrétní prvek se také aktivuje sdružený alarm (Obr. 

38). Ten je přenášen na hasící vůz a způsobuje aktivaci nouzového zastavení.  

 

Obr. 38 Sdružený alarm 

Současně s aktivací sdruženého alarmu dojde k odjištění oplocení. 

Na vizualizaci se alarm zobrazí následovně. (Obr. 39) 

 

Obr.  39 Alarm oplocení 

Při aktivaci sdruženého alarmu se rozbliká tlačítko „Potvrzení alarmů plotů“, které 

zruší alarmy všech prvků a tím dojde k vypnutí sdruženého alarmu. Alarm samotný se 

zobrazuje na pravé straně obrázku 40. Je zde napsáno, u kterého konkrétního prvku 

oplocení došlo k nepovolenému vstupu a také datum a čas. Tento alarm zde zůstane 

zobrazen, dokud nedojde ke kvitaci pomocí tlačítek „Kvitovat“ nebo „Kvit. vše“. Poté se 

alarm uloží do historie. 

Na vizualizaci dojde také ke grafickému znázornění, u kterého prvku došlo 

k nepovolenému vstupu (Obr. 40). Červená čára značí, že světelnou závorou někdo prošel 
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a otevřel ji a žlutý vykřičník znamená, že k tomu došlo v době, kdy bylo oplocení 

zajištěno. 

 

Obr. 40 Nepovolený vstup přes branku 1 

Dalším velmi důležitou části programu je kontrola komunikace mezi PLC a 

řídícím počítačem, tzv watchdog (Obr. 41).   

 

Obr. 41 Kontrola komunikace PLC – PC 

Obdobný kód se nachází ve vizualizaci PROMOTIC a funguje na stejném 

principu. Každou jednu sekundu se přičítá do watchdog čítače + 1. Jakmile je hodnota 

větší nebo rovná číslu 2, čítač se resetuje do 0, hodnota wd_bo se pošle do vizualizace a 

do druhého čítače se připočte 1. Následně se porovná hodnota, která přišla směrem 

z vizualizace do PLC. Pokud je hodnota rozdílná, znamená to, že zařízení spolu 

komunikují a druhý čítač se resetuje. V případě, že hodnota zůstane stejná, znamená to, 

že směrem z vizualizace nepřichází žádné hodnoty a druhý čítač se neresetuje. Druhý 

čítač tedy stále přičítá +1. Pokud druhý čítač napočítá do čísla 5 nebo více, aktivuje se 

alarm selhání komunikace. 
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Při selhání komunikace dochází na straně PLC k automatickému odjištění 

oplocení, a tedy k zastavení automatického provozu hasícího vozu. 

V případě vizualizace dojde při selhání komunikace vizuálně k odjištění oplocení. 

Dále se zobrazuje varování na třech místech. První místo je na horní straně obrazovky. 

Zde se změní zelená ikona komunikace na jasně červenou (Obr. 42). 

 

Obr. 42 Ztráta komunikace s PLC na horní straně obrazovky 

Dále se upozornění zobrazí pod tlačítkem „Potvrzení alarmů plotu“, kde začne 

blikat text „Porucha komunikace s PLC“. Posledním místem je obrazovka alarmů, kde 

alarm zůstane do doby, než dojde k jeho manuální kvitaci. (Obr. 43) 

 

Obr. 43 Ztráta komunikace s PLC na spodní straně obrazovky 

 

5.3 Využiti strojového viděni pro zajištění bezpečnosti v prostoru kolejiště 

Druhým bezpečnostním prvkem, který použit v této práci je zabezpečení prostoru 

kolejiště pomocí strojového vidění. 

Strojové vidění se obvykle používá v průmyslové automatizaci pro kontrolu 

kompletace výrobku na výrobní lince, může mít však řadu dalších využití. Strojové vidění 

používá kombinaci hardwarových a softwarových komponent. Mezi hardware patří 

senzory, čidla, analogové a digitální kamery pro snímání obrazu, osvětlení pro kamery, 

obrazovky pro zobrazení výstupního obrazu, počítače atd. Dále je potřebný software a 

algoritmy, které zpracují data z kamer. [4, 28] 

Princip strojového vidění lze vysvětlit na příkladu s kontrolou naplněnosti láhví 

na výrobní lince (Obr. 44). Každá láhev, která prochází výrobní linkou musí přejít přes 

senzor, který spustí světelný záblesk a kamera vytvoří obrázek láhve. Obrázek zpracuje 

příslušný software a analyzuje, zda je láhev správně naplněná nebo ne. V případě, že 
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systém detekuje nesprávně naplněnou láhev, upozorní operátora pomocí obrazovky na 

problém. Systém může být zcela automatizován a k odstranění závadné láhve z výrobní 

linky dojde automaticky. [4, 28] 

 

Obr. 44 Využití strojového vidění pro kontrolu naplněností láhví [28] 

Strojové vidění se využívá i v jiných oblastech. Jako příklad lze uvést využití u 

automatických sběračů plodů na polích. Systém dokáže detekovat kde přesně se na 

plodině nachází zralý plod a sběrač ho šetrně sesbírá. Využívá se také pro bezpečnost, 

měření a kalibraci, navigaci robotů k opravě chyb a nedodělku atd. [4, 28] 

V této práci bylo strojové vidění využito dvěma způsoby. V prvním případě se 

jednalo zkoušení na statických objektech vyfocených telefonem. V druhém případě bylo 

strojové vidění otestováno na fotografiích z kamer z průmyslového prostředí. Softwarová 

část byla vytvořena v programovém prostředí MATLAB. 

5.3.1 Strojové vidění na statických objektech 

Pro zkoušení strojového vidění na statických objektech bylo využito dvou typů 

fotografií. V prvním případě se vyfotila prázdná bílá plocha a poté propiska ve dvou 

různých polohách (Obr. 45). 
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Obr. 45 Fotografie prázdné plochy a propisky v různé poloze 

Pomocí Matlabu se převedly fotografie na černobílou barvu (Obr. 46). Bílá barva 

reprezentuje prázdný prostor, zatímco černá zobrazuje objekt. 

 

Obr. 46 Fotografie převedené na černobílou barvu 

Posledním krokem bylo rozpoznání rozdílu mezi dvěma fotografiemi, na kterých 

je přítomná propiska (Obr. 47). 
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Obr. 47 Rozpoznání rozdílu mezi propiskami 

Rozdíl mezi dvěma fotografiemi byl porovnán z převedených černobílých 

fotografií (propiska vlevo) a také z původních barevných. V obou případech se podařilo 

rozdíl úspěšně zachytit na stejném místě. 

Druhým pokusem bylo zachycení rozdílů na fotografiích lampy (Obr. 48). 

 

Obr. 48 Fotografie prázdného místa a lampy 

Fotografie byly stejně jako v předchozím případě převedeny na černobílou barvu 

(Obr. 49). 
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Obr. 49 Fotografie lampy převedené na černobílou barvu 

V tomto případě v porovnáním s předchozím pokusem s propiskami došlo 

k přehození černé a bílé barvy a filtraci. Černá barva reprezentuje prázdný prostor a bílá 

objekt. Tato změna byla udělaná z důvodu lepší viditelnosti objektu. 

Na obrázku 50 jsou zobrazeny fotografie po provedeném rozpoznání rozdílů mezi 

fotografiemi, na kterých se nachází lampa. Na levé straně je foto vycházející z barevných 

fotografií a na pravé straně z převedených černobílých fotografií. 

 

Obr. 50 Fotografie rozpoznání rozdílů lampy 
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V tomto případě lze vidět, že k rozpoznání došlo především na barevné fotografii. 

Černobílá fotografie vypadá téměř totožně jako prostřední na obrázku 49. 

5.3.2 Strojové vidění na obrázcích z kamer z průmyslového prostředí 

V této části práci byla otestována možnost využití strojového vidění pro zlepšení 

bezpečnosti prostoru kolejiště, ve kterém se pohybuje automaticky řiditelný hasící vůz. 

Z několika záběru kamer byly vybrány tři případy, které byly vhodné pro 

otestování v této práci. Na rozdíl od pokusů na statických obrázcích zde nelze udělat 

pouze porovnání změn. Hasící vůz, na kterém jsou umístěny kamery se neustále pohybuje 

z jedné strany koksovny na druhou. Z tohoto důvodu zde bylo přidáno rozpoznání barvy 

ochranných oděvů pracovníků a odfiltrování okolní barvy. 

V prvním případě na obrázku 51 je zachyceno vytlačování koksu na hasící vůz 

s osobou stojící vedle vozu. 

 

Obr. 51 Záběr z kamery během vytlačování koksu 

Dalším krokem bylo vytvoření rozdílu mezi těmito dvěma záběry (Obr. 52) 

 

Obr. 52 Rozdíl mezi dvěma záběry z obrázku 52 
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Na obrázku 51 došlo u těchto dvou záběru k mírnému pohybu hasícího vozu 

dopředu, viditelnou změnou je také jiný tvar ohně vycházejícího ze žhavého koksu. Právě 

hořící koks se projevil jako největší rozdíl na obrázku 52. 

V dalším postupu došlo k výběru oranžové reflexní vesty, kterou má na sobě 

pracovník stojící vedle hasícího vozu a odfiltrování okolní barvy ze záběru pryč. Bylo 

vybráno několik pixelů z reflexní vesty a dle výsledného rozsahu barevného modelu 

RGB, který odpovídal reflexní vestě došlo k odfiltrování okolní barvy, která reflexní 

vestě neodpovídala (Obr.  53). 

 

Obr. 53 Odfiltrování barvy jiné, než je reflexní vesta 

Z výsledku na obrázku 53 vyplývá, že systém kromě reflexní vesty zachytil také 

barvu hořícího koksu. V případě, že by byl systém připojen na nějaký druh alarmu, mohlo 

by docházet k falešným alarmům během vytlačování koksu. 

V druhém případě je na obrázku 54 zachycen pohyb osob vedle stojícího vozu. 

 

Obr. 54 Pohyb osob vedle hasícího vozu 



57 

 

Na obrázku 55 lze vidět rozpoznání rozdílů. 

 

Obr. 55 Rozdíl mezi záběry z obrázku 55 

V tomto případě lze vidět, že systém dokázal zachytit rozdíl v poloze osob na 

obou obrázcích. Stejně jako v předchozím případě bylo využito filtrace barev. Tentokrát 

bylo použit rozsah RGB z modrých ochranných oděvů obou pracovníků. Výsledek lze 

vidět na obrázku 56. 

 

Obr. 56 Odfiltrování barvy jiné, než je barva ochranného oděvu 
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Výsledek na obrázku 56 je mnohem lepší než v minulém případě. Na pravé straně obrázku 

lze vidět, že se zde nacházejí osoby s modrým ochranným oděvem. Na vrchní části 

obrázku se ovšem stále objevují ojedinělé pixely s barevným rozsahem stejným, jako je 

ochranný oděv pracovníku.  

V posledním případě bylo ze tří obrázků z kamerového záznamu vyříznuta pouze část, ve 

které je kolejiště (Obr. 57). Bylo nutné, aby vyříznutá část byla na všech obrázcích 

v přibližně stejné pozici, proto muselo dojít k posupné korekci. 

 

Obr. 57 Vyříznutá část tří obrázků s kolejištěm 

V dalším kroku byla vyříznutá postava z jiného obrázku a přidána do jednoho 

z výřezu (Obr. 58). 

 

Obr. 58 Obrázek s přidanou postavou 

Obrázek 58 byl následně porovnám s prvním záběrem z obrázku 57, výsledek je 

na obrázku 59. 



59 

 

 

Obr. 59 Porovnání rozdílů mezi záběrem s postavou a bez postavy 

Z obrázku 59 je patrné, že největším rozdílem byla vyhodnocena právě přidaná 

postava, která jasně vyčnívá. 

Další fázi stejně jako v předchozím případech byl výběr rozsahu RGB barev 

ochranného oděvu pracovníka a odfiltrování okolních barev (Obr. 60). 

 

Obr. 60 Odfiltrování barev jiných, než je barva ochranného oděvu 

V tomto případě je porovnána filtrace postupně mezi prvním záběrem z obrázku 

58 a druhým záběrem. Poté mezi prvním záběrem a druhým záběrem, a nakonec mezi 

prvním záběrem a obrázkem 59. 

Z obrázku 61 vyplývá, že rozsah barev ochranného oděvu se objevuje pouze na 

třetím záběru, a to pouze v místech, kde je skutečně pracovník. Ze tří pokusů byl tedy 

nejpřesnější právě třetí. 

 

 



60 

 

6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu zajištění bezpečnosti 

v prostoru kolejiště automaticky řízeného hasícího vozu při výrobě koksu. 

V teoretické části bylo nahlédnuto do historie automaticky řiditelných vozidel a 

popsány typy vozidel používaných v současnosti v průmyslu. V další části byl popsán 

pracovní cyklus hasícího vozu v automatickém režimu. Teoretická část byla zakončena 

popisem různých odlišností a problémů se kterými se lze setkat při aplikaci automaticky 

řiditelných vozidel v metalurgickém průmyslu. 

V praktické části této práce byl řešen návrh zajištění bezpečnosti v okolí 

automaticky řízeného hasícího vozu na koksovně.  

V první části byl řešen návrh zabezpečení pomocí oplocení s optickou závorou. 

Návrh počítal s fyzickým zapojením jedné světelné závory s tím, že ostatní branky 

oplocení budou pouze simulované. Bohužel nebylo možné z důvodu uzavření univerzity 

světelnou závoru zapojit, a tak zůstala tato část práce pouze jako návrh a všechny branky 

oplocení byly simulovány. K řízení oplocení sloužilo PLC Simatic řady S7-1200. 

Vizualizaci a ovládání oplocení zajišťoval vizualizační program Promotic. Ovládání 

oplocení bylo odzkoušeno na testovacím PLC a bylo funkční. 

V druhé části byla bezpečnost řešena rozpoznáváním rozdílu obrazu pomocí 

strojového vidění v programovém prostředí Matlab. Tato možnost byla nejprve úspěšně 

vyzkoušena na fotografiích pořízených z domácího prostředí. Poté následovalo testování 

na fotografiích pořízených z kamer z průmyslového prostředí s využitím filtrace barev. 

Stejně jako v předchozím případě byl algoritmus schopen detekovat rozdíl mezi 

obrázky. Pomocí filtrace barev byla z obrázku odstraněna barva, která neodpovídala 

barevnému rozsahu ochranného oděvu pracovníka. V prvním případě se barevný rozsah 

z vesty pracovníka z části shodoval s barvou žhavého koksu a vyznačil se tak na 

vygenerovaném obrázku. V druhém případě se s barvou oděvu shodovalo několik 

samostatných pixelů. Ve třetím případě se barva ochranného oděvu neshodovala 

s žádným dalším místem na obrázku a byla tak vygenerována pouze pozice, ve které se 

nacházel pracovník. 

V současné podobě by bylo možné využít strojové vidění jako doplňkový 

bezpečnostní prvek, který byl mohl upozornit operátory na velínu, že se v kolejišti může 

nacházet pracovník a ti by přes obrazovku zkontrolovali situaci. Problém se záměnou 
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vesty pracovníka se žhavým koksem by bylo možné vyřešit instalací nových kamer na 

přední a zadní část hasícího vozu. Kamery by již vůbec nezabíraly nakládku koksu, ale 

pouze sledovaly prostor v kolejišti. V současné době jsou obě kamery umístěny v kabině 

lokomotivy a zabírají jednak nabírání koksu, ale také prostor okolo kolejiště, kde se 

mohou pracovníci bezpečně pohybovat. Algoritmus by také bylo nutné nastavit na různou 

barvu ochranných oděvů, které mohou pracovníci nosit. Dalo by se také uvažovat o 

napojení algoritmu na neuronovou síť, která by se například s pomocí algoritmu na 

rozpoznávání osob pomocí tvaru lidského těla učila barvy ochranných oděvů. 
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