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Guided Tours

Testbed pro Průmysl 4.0
Komentované prohlídky

Part I: Robotics and Flexible
Production
Ground Floor, 850 m2

Část I: Laboratoř pro robotiku a
flexibilní výrobu
Přízemí, 850 m2

1. Automatic loading station
2. Robotic cells for flexible production
3. Multi-axis motion system – delta robot and
conveyor
4. Universal robotic cells
5. Automated warehouse with a fleet of mobile
robots
6. Robotic 3D printing
7. Flexible robotic line with a collaborative robot
8. Interactive collaborative robotic workplace for
assembly
9. Robotic cells for machine vision Pick & Place
10. Robotic workplace for gastronomy
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Automatická nakládací stanice
Robotické buňky pro flexibilní výrobu
Víceosý pohybový systém – delta robot a dopravník
Univerzální robotické buňky
Automatizovaný sklad s flotilou mobilních robotů
Robotický 3D tisk
Flexibilní robotická linka s kolaborativním robotem
Interaktivní kolaborativní robotické pracoviště pro
montáž
9. Robotické buňky pro strojové vidění Pick & Place
10. Robotické pracoviště pro gastronomii
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1. Flexible robotic line with
a collaborative robot
The workplace includes several technologies
that contribute to flexible production. The
conveyor trolleys are controlled independently
of each other, which allows them to adapt their
movement to the needs of the specific product
they are carrying. In addition, it is possible to
synchronize the movement of the truck with
the movement of the robot, allowing the robot
to manipulate the part on the truck without
having to stop the truck. This feature helps to
shorten the length of the production cycle. The
collaborative robot, which is part of the
workplace, offers flexibility in the possibility of
cooperation with humans for a specific
assembly operation and, thanks to the
installed industrial camera, can respond to the
current conditions and properties of the
manipulated parts. Thanks to these partial
features, the robotic workplace is ready for a
whole range of tasks that can be defined in the
future and which will demonstrate the
principles of flexible and modular production.

1. Robotické pracoviště pro spolupráci
s člověkem a synchronizaci pohybů
robota s dopravníkem

Pracoviště v sobě zahrnuje několik technologií,
které přispívají k flexibilní výrobě. Vozíky
dopravníku jsou řízené nezávisle jeden na
druhém, což umožňuje přizpůsobit jejich
pohyb potřebám konkrétního výrobku, který
převážejí. Navíc je možné synchronizovat
pohyb vozíku s pohybem robota, díky čemuž
robot může manipulovat s dílem na vozíku,
aniž by se vozík musel zastavit. Tato vlastnost
přispívá ke zkrácení délky výrobního cyklu.
Kolaborativní robot, který je součástí
pracoviště, nabízí flexibilitu v možnosti
spolupráce s člověkem na konkrétní montážní
operaci a díky instalované průmyslové kameře
dokáže reagovat na aktuální podmínky a
vlastnosti manipulovaného díly. Díky těmto
dílčím vlastnostem je robotické pracoviště
připraveno na celou škálu úloh, které mohou
být definovány v budoucnu a které budou
demonstrovat principy flexibilní a modulární
výroby.

2. Robotic 3D printing

2. Pracoviště pro robotický 3D tisk

The workplace uses a medium-sized industrial
robot and positioning equipment for additive
production. The positioning device expands
the production possibilities of the workplace
with the possibility of printing without
necessity to use material supports. At the
same time, the positioner enables the
production of even structurally complex parts.
Thanks to this, it is possible to save time
during production both during printing of
supports and during their subsequent removal.
In addition, the programmer has more options
for how to produce a given part, especially in
the case of rotating or symmetrical parts. An
important role in the developed solution is
played by a laser tracker, which has several
uses. It can be used to ensure higher accuracy
of manufactured parts, but it can also be used
in combination with a special reflector on the
robot to accurately measure parts with a touch
probe.

Pracoviště využívá průmyslového robota
střední velikosti a polohovací zařízení pro
aditivní výrobu. Polohovací zařízení rozšiřuje
výrobní možnosti pracoviště o možnost tisku
bez nutnosti používat podpory materiálu.
Zároveň polohovadlo umožňuje vyrábět i
konstrukčně složité díly. Díky tomu je možné
při výrobě ušetřit čas jak při tisku podpor, tak i
při jejich následném odstraňování. Navíc má
programátor více možností, jak daný díl
vyrobit, a to zejména v případě rotačních nebo
symetrických dílů. Důležitou roli ve vyvinutém
řešení hraje laser tracker, který má hned
několik využití. Pomocí něj lze zajistit vyšší
přesnost vyráběných dílů, ale také je možné
ho použít v kombinaci se speciálním
odražečem na robotu k přesnému měření dílů
dotykovou sondou.

3. Robotic cells for flexible production

3. Flexibilní výrobní linka

The production line with conveyor and robots
also includes the possibility of supplying parts
from the automatic warehouse via autonomous
robotic trucks. The conveyors and robots
themselves can be controlled either from a
central production control system or through a
multi-agent system, with the individual
machines (conveyor, robots, but also
autonomous robotic supply) representing
separate autonomous agents. The multi-agent
control presented in this way is the basis of a
distributed production configuration, which
contributes both to modularity and easy
adaptation of production to customer
requirements, spatial separation of production
machines, but also the inclusion of logistics
chain and distribution channel model.
Additional machines and production lines can
be connected to such a controlled production
line and distributed production can be
emulated in a small space to verify individual
sub-concepts.

Výrobní linka s dopravníkem a roboty zahrnuje
také možnost zásobování dílů z
automatického skladu prostřednictvím
autonomních robotických vozítek. Samotný
dopravní a roboty mohou být řízeny buď z
centrálního systému řízení výroby, nebo
prostřednictvím multiagentního systému,
přičemž jednotlivé stroje (dopravník, roboty,
ale i autonomní robotické zásobování)
představují samostatné autonomní agenty.
Takto představené multiagentní řízení je
základem distribuované konfigurace výroby,
která přispívá jednak k modularitě, jednak ke
snadnému přizpůsobení výroby požadavkům
zákazníka, prostorovému oddělení výrobních
strojů, ale také zahrnutí logistického řetězce a
modelu distribučních kanálů. K takto řízené
výrobní lince lze připojovat další stroje a
výrobní linky a emulovat distribuovanou
výrobu na malém prostoru, aby se ověřily
jednotlivé dílčí koncepty.

4. Delta Robot

4. Delta robot s dopravníkem

The workplace contains a five-axis delta robot
and a conveyor with linear motors, which is an
example of a multi-axis positioning system
with synchronized motion axes. Each of the
two machines is controlled by a separate
control system, while both controllers are
interconnected for synchronization and
between them. In addition, the Delta robot is
equipped with a manual guidance controller,
which, in addition to being connected to the
robot's control system to provide safety and
control functions, is also equipped with a 5G
communication module. The communication
module via the 5G SA network uses computing
resources on the server (edge cloud) for image
processing algorithms of artificial intelligence,
which helps in manual guidance to the desired
position. In addition to the robot, a detailed
kinematic and dynamic model was created,
which allows you to continuously monitor the
robot's behaviour and detect any deviations
from the expected behaviour.

Pracoviště obsahuje pětiosého delta robota a
dopravník s lineárními motory, které je ukázkou
víceosého polohovacího systému se
synchronizovanými pohybovými osami. Každý
z obou strojů je řízen samostatným řídicím
systémem, přičemž oba kontroléry jsou
navzájem propojeny z důvodu synchronizace i
mezi nimi. Delta robot je navíc vybaven
ovladačem pro ruční navádění, který je kromě
připojení k řídicímu systému robota pro
zajištění bezpečnostních a řídicích funkcí
vybaven také 5G komunikačním modulem,
který prostřednictvím 5G SA sítě využívá
výpočetních prostředků na serveru (edge
cloud) pro zpracování obrazu algoritmy umělé
inteligence, která pomáhá v ručním navádění
na požadovanou polohu. K robotu byl navíc
vytvořen detailní kinematický a dynamický
model, který umožňuje průběžně sledovat
chování robota a detekovat případné odchylky
oproti očekávanému chování.

