ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Katedra kybernetiky
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2

Řád laboratoře AS105
1. V laboratoři je nutné udržovat pořádek, zvláště pak:
a. Udržovat čistotu a odklízet po sobě veškeré potraviny a nádobí.
b. Udržovat pořádek zejména ve všech použitých kabelech tak, aby nedošlo
k zakopnutí nebo jiným nebezpečným situacím. Používat přechodové lišty všude
tam, kde jsou kabely v cestě, a to i v místech, kde se chodí jen výjimečně.
2. Veškerá zařízení je je nutné po experimentech vracet do původního stavu nebo je
viditelně označit nápisem “Na zařízení se pracuje!“ s případným upřesněním, co nelze
používat. Nápis doplnit jménem a telefonním číslem osoby odpovědné za práci. Je třeba
zabránit situacím, kdy zařízení začne používat někdo jiný v neočekávané konfiguraci či
zapojení, které by mohlo vést k poškození zařízení nebo úrazu osob.
3. V laboratoři jsou klíče od záchodu, který je umístěn naproti výtahu. Přes den je možno
záchod nechat odemčený, na noc zamknout.
Před odchodem:
1. Vypnout všechny počítačové monitory.
2. Je možné ponechat v běhu dlouhodobé experimenty, které nehýbou robotem Clopema.
V takovém připadě je nutné dané zařízení viditelně označit nápisem „Probíhá experiment,
nevypínat!“ a připojit datum, jméno osoby zodpovědné za experiment a připojit číslo mobilního
telefonu zodpovědné osoby.
3. Vypnout řídicí jednotku robota Clopema (Motoman) pomocným vypínačem do polohy OFF.
4. Vypnout řídicí jednotku robota Clopema (Motoman) hlavním černým vypínačem do polohy OFF.
5. Vypnout všechny zdroje na základně robotu Clopema (24 V, 12 V, 9 V).
6. Robot Mitsubishi ponechat v režimu, v kterém se nalézá (nevypínat, nezapínat).
7. Zkontrolovat uzamčení záchodu.
8. Zhasnout světla.
9. Řádně zavřít dveře zabouchnutím a přesvědčit se o jejich uzavření.
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