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Anotácia:
Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest pozostáva zo snímača (1) na snímanie 3D pozícií kĺbov prstov rúk operátora (9), z pracovného
priestoru (3) robota, zdola vymedzeného vrchnou plochou
rovinnej platne z tvrdeného priesvitného plexiskla,
z centrálneho počítača (2), umiestneného pod pracovným
priestorom (3) robota, na spracovanie údajov o 3D
pozíciách kĺbov prstov rúk operátora, na komunikáciu
a riadenie ostatných častí kolaboratívneho robotického
systému, z riadiaceho panelu (7), umiestneného vľavo
pod pracovným priestorom (3) robota, na spustenie
a základné nastavenia robotického manipulátora (4),
z riadiaceho počítača (8) robotického manipulátora (4),
umiestneného pod riadiacim panelom (7), na riadenie
činnosti robotického manipulátora (4). Ďalej pozostáva z
vodorovných spätnoväzobných monitorov (6), umiestnených tesne pod plexisklom, na vyobrazenie miesta, na
ktoré ukazujú snímané kĺby prstov rúk operátora (9) na
vyobrazenie vizuálnej spätnej väzby. Nasnímané údaje 3D
pozícií kĺbov ruky operátora (9) zo snímača (1) sa spracúvajú v centrálnom počítači (2), ktorý spracované dáta
zo snímača (1) posiela do riadiaceho počítača (8)
robotického manipulátora (4), ktorý na základe údajov
z centrálneho počítača (2) riadi činnosť robotického
manipulátora (4) tak, aby sa vykonával pohyb koncového
efektora robota do pozícií v pracovnom priestore (3)
zodpovedajúcim pozíciám kĺbov ruky operátora (9).
Súčasne na vodorovných spätnoväzobných monitoroch
(6) umiestnených pod plexisklom sa vyobrazujú miesta,
kam operátor (9) ukazuje, čo slúži ako vizuálna spätná
väzba činnosti kolaboratívneho robotického systému.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka oblasti kolaboratívnej robotiky. Ide o smer, kde robotický systém nevykonáva
len vopred naprogramované úlohy, ale je schopný interagovať s operátorom v reálnom čase.
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V kolaboratívnej robotike rozhraním medzi robotom a človekom prestáva byť klávesnica, myš alebo iné
vstupné zariadenia, ale stáva sa ním človek (operátor) sám. Operátor dokáže komunikovať s robotom
pomocou hlasu, gest či výrazu tváre.
Hernoux a kolektív použili senzor Leap Motion a kolaboratívny manipulátor UR10 na reprodukciu
pohybu rúk operátora (Hernoux, F.; Béarée, R.; Gibaru, O. Investigation of dynamic 3D hand motion
reproduction by a robot using a Leap Motion. Proceedings of the 2015 Virtual Reality International
Conference. Association for Computing Machinery, VRIC '15, pp. 1-10. doi:10.1145/2806173.2806196.). G.
Du a kolektív navrhli podobný princíp a pomocou senzora Leap Motion ovládali dvojramenný robot oboma
rukami (Du, G.; Zhang, P.; Liu, X. MarkerlessHuman-Manipulator Interface Using LeapMotionWith Interval
Kalman Filter and Improved Particle Filter. 12, 694-704. Conference Name: IEEE Transactions on Industrial
Informatics, doi:10.1109/TII.2016.2526674.). Použili Kalmanov filter a Particle filter na zlepšenie sledovania
rúk. Kruse a kolektív navrhli ovládanie dvojrukého tele-robotického systému, kde operátor ovláda pozíciu
objektu držaného robotickým systémom (Kruse, D.; Wen, J.T.; Radke, R. J. A Sensor-Based Dual-Arm TeleRobotic System. 12, 4-18. Conference Name: IEEE Transactions on Automation Science and Engineering,
doi:10.1109/TASE.2014.2333754.). Na sledovanie ľudského tela bol použitý snímač Microsoft Kinect V1,
robotický systém bol Motoman SDA 10. V publikácii (Chen, S.; Ma, H.; Yang, C.; Fu, M. Hand Gesture Based
Robot Control System Using Leap Motion. Intelligent Robotics and Applications; Liu, H.; Kubota, N.; Zhu, X.;
Dillmann, R.; Zhou, D., Eds. Springer International Publishing, Lecture Notes in Computer Science, pp. 581591. doi:10.1007/978-3-319-22879-2_53.) je riešená interakcia s robotom EPSON SCARA LS3-401x pomocou
snímača Leap Motion, v publikácii [Tang, G.; Webb, P. The Design and Evaluation of an Ergonomic
Contactless Gesture Control System for Industrial Robots 2018, 1-10. doi:10.1155/2018/9791286.) a (Liu, Y.;
Zhang, Y. Toward Welding Robot With Human Knowledge: A Remotely-Controlled Approach. 12, 769-774.
doi:10.1109/TASE.2014. 2359006.) je riešená interakcia s robotom UR5 pomocou snímača Leap Motion.
Všetky spomínané prístupy riešia istú formu teleoperácie, no nedochádza k interakcii s pracovným
priestorom robota ani k ukazovaniu na objekty. V publikácii (Yang, C.; Zeng, C.; Liang, P.; Li, Z.; Li, R.; Su, C. Y.
Interface Design of a Physical Human-Robot Interaction System for Human Impedance Adaptive Skill
Transfer. 15, 329-340. Conference Name: IEEE Transactions on Automation Science and Engineering,
doi:10.1109/TASE.2017.2743000.) je riešená interakcia s robotom Baxter pomocou MYO Armband, čo je
náramkový senzor a je možná určitá forma interakcie s pracovným priestorom. V publikácii (Krupke, D.;
Steinicke, F.; Lubos, P.; Jonetzko, Y.; Gorner, M.; Zhang, J. Comparison of Multimodal Heading and Pointing
Gestures for Co-Located Mixed Reality Human-Robot Interaction. 2018 IEEE/RSJ International) je navrhnutá
interakcia s robotom UR5 pomocou senzora Microsoft HoloLens. Je možná interakcia s pracovným
priestorom, nie je však možné ukazovať na ľubovoľné miesto v pracovnom priestore.

Podstata technického riešenia
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Predmetom technického riešenia je kolaboratívny robotický systém, ktorý sníma ukazovacie gestá
operátora a presúva koncový efektor na miesto v pracovnom priestore, kam operátor ukazuje. Týmto je
zabezpečená súčinnosť robota s operátorom, ktorá umožňuje presuny a obsluhovanie koncového efektora
ramena bez kontaktu s pracovným priestorom robota, a zároveň umožňuje vysokú mieru interakcie
pomocou gest.
Kolaboratívny robotický systém pozostáva zo snímača na snímanie 3D pozícií kĺbov prstov rúk operátora,
a z pracovného priestoru robota, ktorý je nad rovinnou platňou z tvrdeného priesvitného plexiskla, ktorého
vrchná rovinná plocha je súčasťou pracovného priestoru. Kolaboratívny robotický systém ďalej pozostáva z
centrálneho počítača nachádzajúceho sa pod pracovným priestorom robota. Centrálny počítač slúži na
spracovanie údajov o 3D pozíciách kĺbov prstov rúk operátora, na komunikáciu s ostatnými časťami
kolaboratívneho robotického systému a na riadenie ich činnosti. Na ľavej strane pod pracovným priestorom
robota je umiestnený riadiaci panel slúžiaci na spustenie a základné nastavenia robotického manipulátora a
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pod ním je umiestnený riadiaci počítač robotického manipulátora. Robotický manipulátor je umiestnený v
kolaboratívnom robotickom systéme tak, aby bol umožnený pohyb jeho koncového efektora v rámci celého
pracovného priestoru robota. Pod plexisklom sa nachádzajú vodorovné spätnoväzobné monitory na
vyobrazenie miesta, na ktoré ukazujú snímané kĺby prstov rúk operátora, na vyobrazenie vizuálnej spätnej
väzby. Súčasťou kolaboratívneho robotického systému je aj pomocný 3D snímač umiestnený na stojane
slúžiaci na identifikáciu operátora a kontrolu vzdialenosti osoby od pracovného priestoru.
Kolaboratívny robotický systém umožňuje operátorovi interagovať s pracovným priestorom robota
pomocou ukazovacích gest. Interakcia prebieha nasledovne: Snímač získa 3D pozície kĺbov ruky operátora
pomocou spracovania 3D obrazu. 3D obraz a dáta o kĺboch prstov operátora sa spracúvajú v centrálnom
počítači. Centrálny počítač spracúva všetky dáta a zabezpečuje komunikáciu jednotlivých súčastí celého
robotického systému. Riadiaci počítač robotického manipulátora na základe údajov z centrálneho počítača
riadi činnosť robotického manipulátora tak, aby sa vykonával pohyb koncového efektora robota do takých
pozícií v pracovnom priestore, ktoré zodpovedajú pozíciám kĺbov ruky operátora. Teda úlohy zadávané
operátorom prostredníctvom ukazovacích gest riadi robotický manipulátor. Súčasne na vodorovných
spätnoväzobných monitoroch umiestnených pod plexisklom sa vyobrazujú miesta, kam operátor ukazuje –
toto vyobrazenie slúži ako vizuálna spätná väzba.

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1 je znázornený šikmý pohľad spredu zhora na kolaboratívny robotický systém.
Na obr. 2 je znázornený šikmý pohľad zozadu zhora na kolaboratívny robotický systém.
Na obr. 3 je naznačený príklad uskutočnenia procesu Interakcie operátora 9 pomocou nasmerovania
dvoch kĺbov prsta operátora (v bodoch A a B) nad snímačom 1 s robotickým manipulátorom 4.
Na obr. 4 je naznačený príklad uskutočnenia procesu Interakcie operátora 9 ilustrovaný pomocou
zjednodušeného vývojového diagramu.

Príklady uskutočnenia
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Kolaboratívny robotický systém znázornený na obr. 1 a 2 pozostáva zo snímača 1 na snímanie 3D pozícií
dvoch kĺbov ukazováka ruky operátora 9, a z pracovného priestoru 3 robota, ktorý je nad rovinnou platňou z
tvrdeného priesvitného plexiskla, ktorého vrchná plocha je plochou pracovného priestoru 3 robota a je jeho
súčasťou. Kolaboratívny robotický systém ďalej pozostáva z centrálneho počítača 2, nachádzajúceho sa pod
pracovným priestorom 3 robota. Centrálny počítač 2 zosníma ukazovacie gesto operátora a uloží súradnice
A a B uvedených dvoch kĺbov ukazováka operátora 9. Následne vypočíta polohu bodu na ploche pracovného
priestoru 3 robota v mieste priesečníka I priamky p určenej bodmi A a B s touto plochou. V tomto bode sa
vykreslí vizuálna spätná väzba na vodorovných spätnoväzobných monitoroch 6. Operátor 9 potvrdí
vykonané gesto (teda správnosť pozícií kĺbov prstu zdvihnutím palca do vodorovnej polohy. Súradnice
uvedeného bodu prieniku sa prepočítajú riadiacim počítačom 8 robotického manipulátora 4 do
súradnicového systému robota, ktorý následne presunie svoj koncový efektor nad uvedený bod prieniku.
Uvedený proces interakcie operátora 9 s kolaboratívnym robotickým systémom je ilustrovaný na obr. 3 a na
obr. 4.
Uvedený príklad uskutočnenia podľa technického riešenia je predstavovaný na ilustráciu a nie ako
obmedzenie ďalších uskutočnení kolaboratívneho robotického systému podľa technického riešenia.
Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného
experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam podľa technického riešenia. Aj takéto
ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
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Priemyselná využiteľnosť

55

Kolaboratívne robotické systémy podľa technického riešenia je možné využívať v priemyselnej robotike.
Robotické manipulátory sú bežnou súčasťou fabrík, pričom podmienkou kolaboratívnych aplikácií je
schopnosť manipulátora snímať operátora a reagovať na jeho podnety. Aplikácia kolaboratívneho
robotického systému podľa technického riešenia v takýchto aplikáciách umožní lepšiu a efektívnejšiu
interakciu operátora s robotom.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že pozostáva zo snímača (1) na snímanie 3D pozícií kĺbov prstov rúk operátora, z pracovného
priestoru (3) robota, zdola vymedzeného vrchnou plochou rovinnej platne z tvrdeného priesvitného
plexiskla, z centrálneho počítača (2), umiestneného pod pracovným priestorom (3) robota, na spracovanie
údajov o 3D pozíciách kĺbov prstov rúk operátora, na komunikáciu s ostatnými časťami kolaboratívneho
robotického systému a na riadenie ich činnosti, z riadiaceho panelu (7), umiestneného vľavo pod pracovným
priestorom (3) robota, na spustenie a základné nastavenia robotického manipulátora (4), z riadiaceho
počítača (8) robotického manipulátora (4), umiestneného pod riadiacim panelom (7), na riadenie činnosti
robotického manipulátora (4), z vodorovných spätnoväzobných monitorov (6), umiestnených tesne pod
rovinnou platňou z tvrdeného priesvitného plexiskla pod pracovným priestorom (3) robota, na vyobrazenie
miesta, na ktoré ukazujú snímané kĺby prstov rúk operátora (9) na vyobrazenie vizuálnej spätnej väzby, a z
pomocného 3D snímača (5) umiestneného na stojane, na identifikáciu operátora (9) a kontrolu vzdialenosti
osoby operátora (9) od pracovného priestoru (3) robota.
2. Spôsob činnosti kolaboratívneho robotického systému podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že snímač (1) sníma 3D pozície kĺbov ruky operátora (9) pomocou spracovania 3D obrazu, tieto
údaje sa spracúvajú v centrálnom počítači (2), ktorý spracované dáta zo snímača (1) posiela do riadiaceho
počítača (8) robotického manipulátora (4), pričom riadiaci počítač (8) na základe údajov z centrálneho
počítača (2) riadi činnosť robotického manipulátora (4), ktorý usmerňuje pohyb koncového efektora robota
do pozícií v pracovnom priestore (3) zodpovedajúcim pozíciám kĺbov ruky operátora (9), súčasne sa
uskutočňuje vizuálna spätná väzba činnosti kolaboratívneho robotického systému vodorovnými
spätnoväzobnými monitormi (6) umiestnenými pod plexisklom, na ktorých sa vyobrazujú miesta, kam
operátor (9) ukazuje.

4 výkresy

4

SK 50095-2021 U1

@OBRAZKY@

5

SK 50095-2021 U1

6

SK 50095-2021 U1

7

SK 50095-2021 U1

Koniec dokumentu

8

VÝSLEDOK REŠERŠE
PUV 50095-2021

A. Zatriedenie predmetu prihlášky úžitkového vzoru podľa MPT
B25J 9/16 (2006.01)
B25J 15/08 (2006.01)
G05B 19/19 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
G06T 7/70 (2017.01)
G06T 19/20 (2011.01)

B. Prehľadávané oblasti
Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: B25J, G05B, G06F, G06T
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: B25J, G05B, G06F, G06T

C. Dokumenty, ktoré sú považované za relevantné
WO2021234151 A1 (MOTORICA AB) 2021-11-25
US2021237275 A1 (RAYTHEON CO) 2021-08-05
US2021086370 A1 (UNIV NEW YORK STATE RES FOUND) 2021-03-25
US2021221006 A1 (HYPERLYNC TECH INC) 2021-07-22
US10768708 B1 (ULTRAHAPTICS IP TWO LTD) 2020-09-08
CN111906763 A (UNIV XI AN JIAOTONG) 2020-11-10
US2020249654 A1 (CY-FIGHTER LLC) 2020-08-06
WO2021156647 A1 (OLEYNIK MARK) 2021-08-12
CN107378944 A (UNIV SOUTHEAST) 2017-11-24
WO2017163251 A2 (POLYGON T R LTD) 2017-09-28
CN109514521 A (UNIV HEFEI TECHNOLOGY) 2019-03-26

Dátum skutočného ukončenia rešerše: 18.5.2022

2222V

Rešerš urobil: Ing. Tatiana Dandulová

