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Plan prezentacji 

1. Wprowadzenie. 

2. Przestrzeń współdziałania człowiek – robot: pierwsza faza 

robotyzacji. 

3. Dzisiejszy świat robotów mobilnych i innych niestacjonarnych 

4. Przestrzeń współdziałania człowiek – robot: spodziewana druga 

faza robotyzacji. 

5. Nowy paradygmat i nowe prawo robotyki – roboty społeczne. 

6. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie - koncepcja i miary. 

7. Podsumowanie. 
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1. WPROWADZENIE. 

2. . 

Na początku lat  70tych  XX wieku nowe narzędzie wytwarzania – 

robot – zainicjowało rewolucję w wytwarzaniu i w organizacji 

stanowiska pracy. Można wyodrębnić dwie fazy tego zjawiska [1, 

2]: 

 Pierwsza faza rozpoczęła się w chwili wprowadzenia 

pierwszego robota przemysłowego, stacjonarnego i 

oddzielanego od ludzi urządzeniami ochronnymi; 

 Druga faza rozpoczęła się z chwilą pojawienia się mobilnych 

robotów autonomicznych i właśnie się rozwija. 
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1. WPROWADZENIE. 

2. . 

Roboty wkraczają w bezpośrednie otoczenie człowieka  bardzo 

szybko i energicznie są bowiem stosowane lub przewidywane do 

spełniania różnych funkcji. Czasy, w których roboty były 

izolowane od człowieka ostały się jedynie w produkcji 

przemysłowej i transporcie lokalnym i to tylko tam, gdzie nie jest 

konieczna bezpośrednia współpraca człowieka z robotem. 
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1. Wprowadzenie. 

2. . 

Wykorzystuje się nie tylko manipulatory sterowane przez 

człowieka – tu szczytowym osiągnięciem są roboty chirurgiczne, 

np. robot da Vinci, lecz także roboty mobilne i bezpośrednio 

noszone przez człowieka. To wszystko powoduje nowe wyzwania 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. 
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1. Wprowadzenie. 

 .  

Wiele robotów, zwłaszcza mobilnych jest autonomicznych lub 

sterowanych bezprzewodowo – powstają więc  nowe problemy z ich 

zabezpieczeniem przed cyberatakiem – proszę sobie wyobrazić 

sytuację, gdy wskutek takiego ataku roboty np. usługowe 

 zamienią się w „zielone ludziki”! 

Zadaniem referatu jest wskazanie problemów i wstępna analiza 

sytuacji. 
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2. PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT: 

PIERWSZA FAZA ROBOTYZACJI 

  

 Ta faza jest powszechnie znana. 

A, że każda działalność wytwórcza jest związana z zagrożeniem 

dla człowieka, którego miarą jest ryzyko to zostaną przytoczone: 

  przykłady stanowisk zrobotyzowanych 

 wymagania bezpieczeństwa wynikające z norm serii PN-EN 

ISO 10218 [3, 4]. 

Zasady  określania ryzyka są tu znane i nie będą omawiane. 
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Przykłady robotów I fazy robotyzacji: 

Stanowiska zrobotyzowane  
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Rys. 1 – Stanowisko zrobotyzowane do ukosowania blach 
[www.piap.pl] 
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Rys. 2 – Stanowisko zrobotyzowane do przenoszenia palet.  
[www.piap.pl] 
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Tablica 1 – Wymagania bezpieczeństwa wg norm na roboty przemysłowe [3,4] 
L.p. Opis funkcji bezpieczeństwa SIL 

1 Podtrzymanie zahamowania 1 

2 Parametry systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem 2 

3 Zatrzymanie awaryjne 2 

4 Zatrzymanie ochronne 2 

5 Sterowanie ograniczaniem prędkości 2 

6 Incjowanie ruchu z pełną prędkością ze sterownika podwieszonego 2 

7 Funkcja zezwolenia 2 

8 Zapobieganie ruchowi niezamierzonemu 2 

9 Nieprzewidziane uruchomienie robota 2 

10 Bezpieczne zmniejszenie prędkości przy współpracy z człowiekiem 2 

11 Monitorowanie ruchu ramienia robota przy współpracy z człowiekiem 2 

12 Ograniczenie mocy do 80 W I siły do 150 N na ramieniu robota przy 
współpracy z człowiekiem 

 
2 

13 Inne niż mechaniczne ograniczenie ruchu ramienia robota 2 

14 Programowalne ograniczenie zakresu ruchu ramienia robota 1 /2/3 

15 Funkcje bezpieczeństwa systemu sterowania związanego z 
bezpieczeństwem 

2 
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W tej fazie robotyzacji koniecznym i wystarczającym jest pierwsze 

prawo robotyki sformułowane przez Asimova [2]: 

 

“Robot nie może spowodować urazu człowieka przez swoje 

działanie, ani przez zaniechanie dopuścić do urazu 

człowieka” 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 

 

 Cechą charakterystyczną tej fazy jest wspólne użytkowanie przestrzeni przez 

człowieka i roboty:  

 klasyczne roboty przemysłowe, 

 roboty mobilne, inteligentne, autonomiczne, zdolne do rozwiązywania 

złożonych zadań roboczych i transportowych. 

 Robot może człowiekowi: 

 towarzyszyć, 

 pomagać mu, 

 wspomagać go. 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 

 

Grupy robotów w bezpośrednim otoczeniu człowieka 
 W celu uporządkowania prezentacji zagadnienia wyodrębniłem następujące 
grupy robotów: 

 Roboty narzędziowe i transportowe; 

 Roboty do opieki osobistej; 

  Mobilne roboty usługowe, 

 Roboty wspomagające fizycznie, 

  Roboty do transportu osobistego. 

 Roboty społeczne rozrywkowe (zabawowe, rekreacyjne). 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Roboty narzędziowe  
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Rys. 3 – Robot do manipulowania elementami [9] 
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Rys. 4 – Robot inspekcyjny [10] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Roboty transportowe 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 
Roboty transportowe 

Fig. 5 – Autonomiczny system transportowy [11-Siemens] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 
Roboty transportowe 

Fig. 6 – Robot w magazynie [12] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Mobilne roboty usługowe 
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Rys. 7 – Robot do sprzątania w domu [13] 
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Rys. 8 – Roboty do sprzątania ulic [14] 
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Fig. 9 – Roboty w stołówce [15] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Roboty wspomagające fizycznie 
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Rys. 10 – NASA  robot Robonaut 2 [16] 
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Rys. 11 – Robot Hal-5 (exoskeleton) [17] 
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Fig. 12 – Robot Hal-5 (exoskeleton) – wersja do ubrania [17] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Roboty do transportu osobistego 
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Rys. 13 – Segway [18] 
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Przykłady robotów  II fazy robotyzacji: 

Roboty społeczne 
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Rys. 14 – Robot humanoidalny – zabawka [15] 
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Rys. 15 – Robot humanoidalny - kobieta [15] 
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Rys. 16 – Robot społeczny opracowany w 
projekcie RobotCub w VII PR UE [7] 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 

W odniesieniu do drugiej fazy robotyzacji sformułowałem paradygmat: [4] 
–  

ROBOT JEST PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA  

 Co to oznacza? 

 Robot jest bezpieczny – prawdopodobieństwo uszkodzenia 
niebezpiecznego jest ekstremalnie niskie;  

 Zachowanie robota musi być zrozumiałe dla człowieka i 
wzbudzać jego zaufanie; 

 Przykładem jest  robot humanoidalny – kobieta HRP-4C (rys. 
15). Opracowany w Kawada Industries and the National 
Institute of Advanced Industrial Science and Technology w 
Japonii, porusza się jak człowiek, rozumie polecenia, i śpiewa 
za pomocą syntetyzatora mowy. 

 Wymagania bezpieczeństwa dla robotów do opieki osobistej są 
zawarte w ISO 13482 [5] (tablica 2). 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 
Tablica 2– Funkcje bezpieczeństwa robotów do obsługi osobistej (wg PN-EN ISO 13482) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Funkcja bezpieczeństwa TYP ROBOTA 

Mobilne roboty obsługowe Roboty wspomagające fizycznie Roboty do transportu 

osobistego 

  Typ 1.1 

PL/SIL 

Typ 1.2 

PL/SIL 

Typ 2.1 

PL/SIL 

Typ 2.2 

PL/SIL 

Typ 2.3 

PL/SIL 

Typ 2.4 

PL/SIL 

Typ 3.1 

PL/SIL 

Typ 3.2 

PL/SIL 

Zatrzymanie awaryjne d/2 

brak opcji niższego ryzyka 

c/1 d/2 c/1 d/2 d/2 d/2 

Zatrzymanie ochronne b/1 d/2 b/1 d/2 b/1 c/1 c/1 e/3 

Ograniczenie przestrzeni roboczej, 

wł. unikanie stref zakazanych 

b/11  d/2 b/1 d/2 a/-- d/2 Nie dot. e/3 

Bezpieczne sterowanie prędkością b/1 d/2 b/1 b/1 b/1 d/2 c/1 e/3 

Bezpieczne sterowanie siłą b/1 d/2 b/13  e/34  a/-- b/15  Nie dot. Nie dot. 

Unikanie niebezpiecznych kolizji b/1 d/2 Nie dot. Nie dot. b/1 d/2 Nie dot. e/36  

Kontrola stabilności (w tym  ochrona 

przed przeciążeniem)  

b/1 d/22  Nie dot. c/1 b/1 d/22  b/17  d/22  
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 
Tablica 2– Funkcje bezpieczeństwa robotów do obsługi osobistej - PRZYPISY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Unikanie stref zakazanych powinno mieć PL d/SIL 2. 

2 Jeśli robot do opieki osobistej jest samoistnie niestabilny jest wymagane PL e/SIL 3. 

3 Jeśli ocena ryzyka wykaże, że z powodu szczególnych okoliczności (np. omdlenia) użytkownik 

może nie być  zdolny do opanowania robota do opieki osobistej, wymagania dotyczące typu 2.2 

należy stosować niezależnie od posiadania przez robota samoistnego ograniczenia zapobiegającego 

urazowi. 

4 Jeśli inne funkcje ograniczające (np. przestrzeń roboczą lub prędkość) także zapewniają ochronę 

przed tym samym ryzykiem, dopuszcza się PL d/SIL 2 pod warunkiem, że wszystkie odnośne 

funkcje są zaprojektowane na tym poziomie. 

5 Jeśli sterowanie siłą jest użyte do unikania kolizji lub czynnego zatrzymania osób, jest wymagane 

PL d/SIL2. 

6 System sterowania powinien osiągnąć PL e/SIL 3, jednakże to może nie być osiągalne przez 

mechanizmy czujnikowe. W takim przypadku ryzyko spowod0owane uszkodzeniem 

systematycznym czujników powinno być zredukowane do tak niskiego jak to rozsądnie wykonalne. 

7 Jeśli robot do opieki osobistej jest samoistnie niestabilny jest wymagane PL c/SIL3. 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 
Tablica 2– Funkcje bezpieczeństwa robotów do obsługi osobistej - OBJAŚNIENIA 

 

 
Mobilne roboty usługowe 
Typ 1.1 – mały I o małej masie I powolny I bez manipulatora. 
Typ 1.2 – duży LUB nie o małej masie LUB szybki LUB z manipulatorem. 
Roboty wspomagające fizycznie 

 więżące 
Typ 2.1 – zasilany małą mocą (użytkownik może wyłączyć zasilanie). 
Typ 2.2 – zasilany dużą mocą (użytkownik nie może wyłączyć zasilania). 

 niewiężące 
Typ 2.3 – zasilany małą mocą I bez autonomii I stabilny statycznie I o małej masie  I powolny. 
Typ 2.4 – nie zasilany małą mocą LUB z autonomią LUB nie stabilny statycznie LUB nie o małej 
masie LUB szybki. 
Roboty do transportu osobistego 
Typ 3.1 – miejsce stojące, jednoosobowy I do użytku wnętrzowego na płaską powierzchnię I 
powolny I o małej masie I półautonomiczny. 
Typ 3.2 – wieloosobowy LUB z miejscami niestojącymi LUB do użytku zewnętrznego LUB na 
nierówną powierzchnię LUB niepowolny LUB nie o małej masie LUB autonomiczny. 
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 

Roboty społeczne 

 

 
Aktualnie nie ma żadnego oficjalnego dokumentu dotyczącego 
bezpieczeństwa robotów społecznych.  
Przeszukanie bazy projektów VII PR UE [7], ani projektu Flash [8] też nie 
dało rezultatów. 
 
W tablicach 3 i 4 zamieszczono moje propozycje autorskie opracowane na 
podstawie ISO/DIS 13482 [6], który nie został zatwierdzony i został tu 
potraktowany jako materiał techniczny.  
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PRZESTRZEŃ WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁOWIEK – ROBOT:  

DRUGA FAZA ROBOTYZACJI 

Roboty społeczne 
Tablica 3 – Proponowane  funkcje bezpieczeństwa związane z działaniem – opr. 

Autorskie[1] 

 

 

 

 

 

L.p. Opis funkcji bezpieczeństwa SIL 

1 Ograniczenie prędkości ruchów 3 lub 2 

2 Sterowanie równowagą przy ruchach 2 

3 Obwody hamowania – inteligentne i mechaniczne 3 lub 2 

4 Zatrzymanie kontrolowane bezpieczne 2 

5 Stałe I ruchome osłony elementow ruchomych 2 

6 Zabezpieczenie przed nagłymi przyspieszeniami 3 

7 Utrzymanie bezpiecznego zatrzymania w czasie za-/wyładunku 2 

8 Osłony połączeń elektrycznych I odłączanie zasilanie gdy 
zidentyfikowano ich otwarcie 

2 lub 3 

9 Mechanizmy rozpraszania energii cieplnej (np. wentylatory)  1 

10 Mechanizmy pochłaniania udarów 2 

11 Zatrzymanie awaryjne 2 lub 3 

UWAGA– wybór SIL 2 lub 3 zgodnie z wynikami oceny ryzyka 
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Roboty społeczne 
Tablica 4 – funkcje bezpieczeństwa związane z przyjacielskim zachowaniem – opr.  

Autorskie [1] 

  
 

 

 

 

 

L.p. Opis funkcji bezpieczeństwa SIL 

1 Utrzymywanie odstępu przy omijaniu człowieka 2 lub 3 

2 Utrzymywanie ograniczonej predkości przy mijaniu człowieka 2 lub 3 

3 Utrzymywanie ograniczonej prędkości przy podchodzeniu do 
człowieka 

2 lub 3 

4 Sygnalizacja, że widzi się człowieka, gdy podchodzi się do niego 2  

5 Sygnalizacja  przyjacielskich intencji I sympatii gdy podchodzi się 
do człowieka 

2 

6 Akceptowanie sygnałów I poleceń głosowych od człowieka I 
wykonywanie ich 

3 

7 Akceptowanie sygnałów I poleceń nadanych gestami przez 
człowieka I wykonywanie ich  

 
3 

8 Sprzęt mechanizmu przeciw wandalizmowi  3 

9 Oprogramowanie mechanizmu przeciw wandalizmowi 3 

10 Bezprzewodowe zatrzymanie awaryjne 2 lub 3 

UWAGA – wybór SIL 2 lub 3 zgodnie z wynikami oceny ryzyka. 
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  PODSUMOWANIE 

 Przedstawiono przegląd klasyfikacji, przykładów i wymagań 

bezpieczeństwa związanych z robotami w otoczeniu człowieka. 

Zachęcam do dyskusji w tym obszarze. 
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