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„Jednoho dne se mohou objevit průmys-
lové roboty, které již nebudou potřebovat 
ochrannou bariéru – tedy klec, chcete-li –, 
která by chránila lidi před zraněním,“ tvrdí 
Dr. Gernot Bachler, když stručně naznačuje 
jeden z ideálních scénářů, z něhož vychází 
činnost jeho výzkumného týmu. Dr. Bachler 
vede od roku 2000 programy výzkumu a vý-
voje softwaru pro CNC a robotiku ve spo-
lečnosti B&R. „Nicméně tento den je dale-
ko v budoucnosti, zejména proto, že i když 
naučíme roboty reagovat stejně rychle jako 
lidi, nestačí to k zabránění možným kolizím. 
Lidé se pohybují příliš nepředvídatelně, což 
znamená, že roboty budou muset mít určité 
schopnosti anticipace.“ Ačkoliv Isaac Asimov 
měl při formulování svých tří základních zá-
konů robotiky (viz vložený text) na mys-
li především humanoidní autonomní stroje 
s vlastní inteligencí, těžko lze najít přiléha-
vější definici cílové vize i pro vývoj v oboru 
průmyslových robotů.

Uvedené myšlenky nejsou čistá teorie či 
snad sci-fi, ale východiska zcela konkrétní-
ho, na využití v praxi orientovaného výzkumu 
v oboru bezpečnostní řídicí techniky, vývoje 
„žlutých“ senzorů a také minimalizace rizika 
zranění použitím patřičně navržených a prove-
dených vlastních robotů. Stejně, jako je tomu 
v ostatních oblastech techniky, vyplývají hlav-
ní technické vlastnosti robotů z požadavků na 
jejich použití. „V první řadě se jako nejdůleži-
tějším problémem musíme zabývat ovládáním 
vlastních pohybů robotů,“ říká Bachler, čímž 
vymezuje bezprostřední cíle v rámci dlou-
hodobé, dalekosáhlejší vize. „Jakmile toto 
zvládneme, můžeme se začít podrobněji za-
bývat tím, jak odstranit určité překážky brá-
nící zvýšení úrovně bezpečnosti pracovníků 
v různých oblastech využití robotů.“ Mezi ně 
může patřit např. řezání laserovým nebo vod-
ním paprskem nebo nanášení barvy vysoko-
tlakou tryskou apod.

Základem je systém SafeLogic

Nejmodernější přístup řeší bezpečnost ro-
botických systémů již ve sféře jejich řízení. 
Díky otevřenému bezpečnostnímu komuni-
kačnímu protokolu OpenSafety lze spolehli-
vě přenášet bezpečnostní signály po libovol-
né průmyslové komunikační sběrnici. Osvěd-
čené bezpečnostní řídicí jednotky SafeLogic 

Pusťte roboty z klecí

a kompaktní bezpečnostní moduly SafeI/O 
umožňují přímo připojit k řídicí jednotce sa-
motného robotu kompletní řadu periferních 
bezpečnostních zařízení – od bezpečnostních 
rohoží citlivých na tlak až po bezdrátová zaří-

zení pro zpracování obrazové informace. Tes-
tovací software nainstalovaný přímo v modu-
lech nepřetržitě kontroluje i vlastní fyzické 
připojení bezpečnostních senzorů.

Výrobci robotických systémů mohu nyní 
také snáze vytvářet bezpečnostní aplikač-

ní programy. Zapojení se provádí virtuálně 
v nástroji SafeDesigner při použití funkč-
ních bloků, které nejen že vyhovují stan-
dardu PLCopen, ale jsou také certifiko-
vány společností TÜV Rheinland. Nástroj 
SafeDesigner je součástí vývojového pro-
středí B&R Automation Studio, jehož pro-
gramovací možnosti daleko přesahují pou-
hé konfigurování.

Systém SafeMC pro třetí zákon Isaaca 
Asimova

Z hlediska bezpečnosti robotických systé-
mů je vedle vlastního sekvenčního řízení ne-
méně důležité také sledování pohybů os a ra-
men a dodržení zastavovacích vzdáleností. 
V této oblasti bezpečného ovládání pohybů 
společnost B&R nedávno nastavila nová mě-
řítka zavedením systému SafeMC (Safe Moti-
on Control). Zabudování bezpečnostní techni-
ky přímo do servoměničů a motorů umožni-
lo zkrátit dobu potřebnou k detekování závad 
a reagování na ně z typických 80 ms (při po-
užití bezpečnostních obvodů s odpojovacími 
relé) na 7 ms, čímž se brzdné dráhy zkrátily 
na setinu dřívějších hodnot (tj. o dva deka-
dické řády). „Při zachování stejné rychlosti 
pohybů robotu je tudíž možné zmenšit bez-
pečné vzdálenosti i celkové rozměry jeho kle-
ce,“ říká Bachler spokojeně, když informuje 
o jednom z dosažených cílů vývoje. „Zjev-
nou předností této certifikované bezpečnost-
ní techniky pohonů v oboru robotiky je me-
chanismus inteligentní bezpečné reakce SSR 
(Smart Safe Reaction), který společně se sys-
témy SBC (Safe Brake Control) a SLS (Safe-
ly Limited Speed) nabízí bezpočet alternativ 
k pouhému prostému vypnutí stroje (obr. 1). 
Jde o mnohem jemnější mechanismus, který 
nejen že chrání personál, ale také zabraňuje 
poškození robotů při jejich nouzovém zasta-
vení z důvodu bezpečnosti.“

Další cíl: kinematický řetězec

Další krok ke zvyšování bezpečnosti robo-
tů, na němž odborníci v současné době pracují, 
spočívá v zavedení mechanismu SSR nejen na 
úrovni jednotlivých pohybových os, ale také 
při řízení výsledného pohybu konce nástroje 
(Tool Center Point – TCP). „Abychom toho 
mohli dosáhnout, musí logika bezpečné reakce 

Jedním z dlouhodobých výzkumných projektů řešených ve společnosti B&R je vývoj 
průmyslového robotu natolik bezpečného, že bude moci pracovat společně se svými 
lidskými „kolegy“ bez jakékoliv ochranné bariéry. Po úspěšné integraci řídicí a pohon-
né bezpečnostní techniky s využitím komunikačního protokolu OpenSafety spočívá 
další krok v bezpečném ovládnutí celého kinematického řetězce, na němž již odborní-
ci v současnosti pracují, a také v certifikování příslušného systému společností TÜV, 
které je již připravováno.

Tři základní zákony robotiky podle Isaaca Asimova
1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
2. Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
3. Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo 

druhým zákonem.

Obr. 1. Mechanismy Smart Safe Reaction, 
Safe Brake Control a Safely Limited Speed 
společně chrání pracovníky a zabraňují 
poškození robotů (v – rychlost pohybu,  
vSLS – bezpečně omezená rychlost pohybu)
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v systému SafeMC zohledňovat a zvládat celý 
kinematický řetězec robotu se všemi možný-
mi různými pohyby a eventualitami, jež mo-
hou nastat,“ říká Bachler, když upozorňuje na 
jeden z problémů, jehož řešení má jeho tým 
ještě před sebou. „V současné době jsme však 
již natolik pokročili ve vývoji funkčních blo-
ků, které jsou k tomu třeba, že jsme již s TÜV 

projednávali možnost jejich certifikace a uve-
dení na trh v roce 2011.“ Funkční bloky po-
třebné k tvorbě bezpečnostního softwaru bu-
dou neprodleně začleněny do vývojového ná-
stroje SafeDesigner.

Uvedený cílový termín se shoduje s termí-
nem očekávaného představení analogových 
bezpečnostních modulů řady SafeI/O, které 

do oboru robotiky přinesou další zajímavé 
možnosti při stavbě bezpečnějších robotic-
kých systémů budoucnosti – systémů, které 
budou přirozeně respektovat tři základní zá-
kony robotiky a budou stále více vystupovat 
z klecí, aniž by přitom ohrožovaly člověka.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Chytit hozený míček není pro většinu lidí 
žádný problém. Pro robotické rameno se zá-
chytným košíkem na konci je to však dosti 
složitý úkol. Jak pracné či naopak snadné 
může být rameno patřičně naprogramovat, 
se mohli na vlastní oči přesvědčit návštěvní-
ci veletrhu Sensor+Test 2011, který se konal 
v Norimberku od 7. do 9. června. Ve stánku 
Fraunhoferovy společnosti v hale 12 zde od-
borníci z Fraunhoferova ústavu pro výrobní 
techniku a automatizaci IPA 
(Institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung) ze 
Stuttgartu předváděli nový 
způsob intuitivního ovládá-
ní ramena průmyslového ro-
botu se šesti klouby, na je-
hož konci je upevněn záchyt-
ný košík. Návštěvníci mohli 
sami řídit pohyb robotického 
ramena při použití malého 
„zadávacího“ přístroje, kte-
rý drželi v ruce. Pohybuje-
li člověk paží, ve které pří-
stroj drží, rameno robotu ten-
to pohyb přesně sleduje. Jak 
uvádí vedoucí projektu Bern-
hard Kleiner, systém pracuje 
na principu měření setrvač-
ných sil. V zadávacím pří-
stroji jsou vestavěny inerci-
ální snímače kinematických 
veličin (akcelerometry, gy-
roskopy), které bezdrátově 
předávají informace o pohybu přístroje ří-
dicí jednotce robotu. Jde o mikroelektrome-
chanické komponenty vyrobené technikou 
MEMS, které jsou malé, spolehlivé a navíc 
levné. Vývojová práce pracovníků IPA spo-
čívala v nalezení optimální souhry těchto sní-
mačů. A byla korunována úspěchem. Podařilo 
se vyvinout speciální algoritmy, které z údajů 
jednotlivých snímačů určují trajektorii pohy-
bu objektu (zadávacího přístroje) v prostoru, 
kterou poté robot sleduje.

Co na první pohled na veletrhu vypadá jen 
jako důmyslná hračka, může mít velký vý-
znam v průmyslové výrobě i v mnoha logis-

Snadné ovládání pohybu robotického ramena

tických procesech, např. tím, že se zjednodu-
ší programování, a tak se usnadní používání 
průmyslových robotů. Dosud se pro podobné 
programovací úlohy používá laserový sledo-
vací systém, kdy pracovník předvádí požado-
vaný pohyb při použití hůlky opatřené bílou 
odraznou značkou. Snímáním odraženého la-
serového světla a dalším zpracováním signálu 
se získá záznam předváděného pohybu. Seří-
dit a zkalibrovat takový systém je však časově 

velmi náročné. S novým zadávacím přístro-
jem by měla v budoucnu tato složitá příprava 
odpadnout, protože postačí, když si pracov-
ník jednoduše vezme přístroj do ruky a gesty 
ukáže robotu, co má dělat (obr. 1)

Nový systém inerciálních snímačů je ši-
roce použitelný i v lékařství. Například při 
analýze chůze se dosud používají kamery, 
které filmují pacienta při opakovaných pro-
cházkách po určité trase, a tak zaznamenají 
jeho způsob chůze. Záznamy prozradí lékaři 
např. postavení kloubů pacienta během chů-
ze či zda se vadná poloha kolena použitou te-
rapií (např. léčebnou gymnastikou) zlepšila. 

Instalovat kamery je však nákladné a navíc 
je pacient vázán na pevně stanovenou dráhu. 
Nový systém inerciálních snímačů by mohl 
tuto proceduru zjednodušit. Snímače v pří-
stroji upevněném na stehno pacienta umožňu-
jí zaznamenat při chůzi všechny změny úhlů 
v kyčelním a kolenním kloubu, délku kroku 
a další charakteristiky, z nichž lze určit přes-
ný pohybový vzor chůze, aniž je pacient vá-
zán pevně určenou trasou. Odpadá nákladný 
kamerový systém a nejsou nutná ani žádná 
referenční měření. V další etapě projektu je 
rozpracováváno také diagnostické použití me-
tody např. k porovnávání vzorků chůze zdra-
vých pacientů s chůzí těch, kdo trpí Parkin-
sonovou chorobou.

Dalším příkladem možného využití iner-
ciálních snímačů v lékařství je řízení pohy-
bu aktivních protéz s mnoha malými hnací-
mi motorky (akčními členy). Při pohybu pa-
cienta by se odpovídajícím způsobem měla 
pohybovat i protéza. Z pohybu zdravé nohy 
při chůzi lze tudíž odvodit žádoucí chování 
protézy dolní končetiny. Snímač upevněný na 
stehno pacienta by i zde umožnil přesně ana-
lyzovat pohyb a následně optimálně nastavit 
chování pohonů v protéze. V současné době 
odborníci v IPA pracují také na propojení sys-
tému inerciálních snímačů s elektromyogra-
fickým snímačem. Princip elektromyografie 
(EMG) je prostý: napíná-li se sval, vzniká 
na něm elektrické napětí, které snímač EMG 
měří prostřednictvím elektrody přiložené ke 
svalu. Je-li snímač EMG přiložen ke svalu 
pacienta, který chce např. zdvihnout nohu 
do výše, snímač registruje napjatost v tomto 
svalu a vyvolá pohyb protézy dolní končetiny 
směrem vzhůru. Dosavadní senzory EMG je 
ovšem velmi obtížné umístit na správné mís-
to. „Zatímco běžné snímače EMG mají jedi-
nou elektrodu, kterou je nutné umístit na sval 
velmi přesně, náš systém se skládá z mnoha 
malých elektrod rozmístěných na větší plo-
še. Díky tomu můžeme velmi spolehlivě sle-
dovat i malé pohyby svalů,“ říká B. Kleiner.
[Roboterarme kinderleicht steuern. Fraunhofer 
Presseinformation, 7. června 2011.]
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Obr. 1. Pohyb ramena robotu lze snadno řídit malým zadáva-
cím přístrojem: pohybuje-li obsluha paží, ve níž drží zadávací 
přístroj, robot tento pohyb sleduje (foto: Fraunhofer IPA)


