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Výzvy kladené na výrobní procesy 

• uživatelsky přizpůsobené produkty 

• optimalizace odstávek při přechodu na jiný výrobek 

• přechod z lineární výroby na úsekovou 

• nízká flexibilita dopravníkových pásů 

• alternativou je ruční manipulace 

• nedostatek pracovní síly 
– nebo jejich nízká kvalita a zodpovědnost 

• eliminace chyb ve výrobním procesu 

• kvalita, efektivita 
 



Přechod z liniové výroby na úsekovou 



Srovnání AGV a AIV AGV 

Automatic Guided Vehicles 

• pevný jízdní řád 

• předem definovaná cesta 

• fixní flotila 

• při poruše zablokovaná 
cesta 

AIV 
Automatic Intelligent Vehicles 

• na požadavek 

• nejkratší cestou 

• stávající infrastruktura 

• spolupráce ve flotile 



Evoluce v logistice 
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AIV - Inteligentní manipulace 
(Autonomous Intelligent Vehicles) 



1. Rychlá instalace a naučení prostoru 

• stávající infrastruktura 
• není nutno předem definovat trasu 
• naučení prostoru – vytvoření mapy 
• editace mapy 
• definice cílů 
• definice manipulačních koridorů a zakázaných 

oblastí 
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1. Rychlá instalace a naučení prostoru 



2. Bezpečnost 

• bezpečná kooperace s lidmi 

• detekce překážky 

• v souladu se standardy 
EU Directives: 

• 2006/42/EC 

• 2004/108/EC 

EU Harmonized Stds: 

• EN ISO 12100 

• EN ISO 13849-1 

• EN 10218-1 

• EN 60204-1 

• EN 62061 

• EN 61000-6-4 

• EN 61000-6-2 



3. Spolupráce ve flotile 

• Fleet Management System - alokace úkolů na 
flotilu robotů  

1. řízení dopravy: zamezení zablokování tras, optimalizace tras, 
sdílení informací 
2. alokace úkolů: zajištění transportu v nejkratším čase, 
optimální cestou 
3. predikce: vyhodnocení plánovaného dokončení úkolu pro 
alokaci nového úkolu 

• EFEKTIVITA! EFEKTIVITA! EFEKTIVITA! 
 
 



Řízení flotily AIV 
ERP, MES, WHS 

zadání požadavku 

FMS zvolí robota a 
zadá úkol 

Fleet Management 
System (FMS) 



ERP, MES, WHS 

Robot informuje FMS o 
aktuálním stavu a 
dokončení úkolu 

informace o stavu - trasovatelnost 

Řízení flotily AIV 

Fleet Management 
System (FMS) 



4. Možnost zákaznických úprav 



5. Vzhled 

 



 



Děkuji za pozornost! 


