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Zrod, zámery a rozvoj svetovej robotiky
Úvod
Zámerom vytvorenia tohto seriálu bolo zhrnutie historických faktov, výsledkov výskumu a vývoja v oblasti robotiky, pouitie robotov v oblasti technologickcýh procesov, uvedenie faktorov, ktoré
mali zásadný význam z h¾adiska rozvoja robotiky a pod. Tento seriál vznikol predovetkým na báze pedagogických materiálov prof.
Kalaa, t. j. na báze prednáok predmetu ROBOTOTECHNIKA,
ktorý bol prednáaný v tudijnom odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Seriál je poòatý
prístupným spôsobom, prièom má okrem u uvedeného zámeru
poskytnú aj základné informácie z rozvoja svetovej robotiky za posledných 30 rokov z vedomostného a vzdelávacieho h¾adiska.
Spomínané prednáky, a teda aj tento seriál vychádzajú z ve¾kého
mnostva kniných publikácií, informácií èerpaných z odborných
èasopisov a prospektov. Sme presvedèení, e tento seriál, aj keï
nebude úplný, bude vak dobrým podkladom pre ïalie túdium
tejto problematiky.
1. Robotika ako významný pecifický
spoloèenský fenomén
Svetová robotika sa v plnom rozsahu zaèala rozvíja zaèiatkom
70-tych rokov 20. storoèia. Vo veobecnosti sa oznaèuje za tretiu
etapu priemyselnej revolúcie, prièom za prvú etapu sa pokladá
problematika pary a za druhú problematika elektriky. Ak by sme
chceli charakterizova urèité etapy rozvoja technologických a výrobných procesov, mohli by sme kontatova, e:
1. Ide o matematizáciu procesov, èo umoòuje získa v týchto procesoch optimálne reimy a podnecuje zdokona¾ovanie technologických agregátov a ich reimy.
2. Ide o výraznú kybernetizáciu týchto procesov, èo sa prejavuje
zakomponovaním výpoètovej a riadiacej techniky so snahou
o ich komplexnú automatizáciu.
3. Zvyuje sa elektronizácia procesov, èo úzko súvisí so spomínanou výpoètovou technikou, ale v tejto oblasti pristupujú aj ïalie faktory, napr. problematika senzorických systémov, výkonovej elektroniky, ktorá zohráva v súèasných technologických
procesoch nenahradite¾nú úlohu najmä z energetického aspektu a z h¾adiska parametrov systému.
4. Rozvíja sa robotizácia procesov, ktorá predstavuje inováciu nieko¾kých rádov, a to najmä pri aplikácii priemyselných robotov
vyích generácií.
Mono kontatova, e robotika sa u sformovala ako veda, má
svoj predmet skúmania, svoje ciele a svoje zámery. Opiera sa jednak o technické a prírodné vedy a jednak o humanitné, ekonomické, resp. spoloèenské vedy. Robotika umoòuje humanizáciu
¾udskej práce, oslobodzuje èloveka od stresovej èinnosti a stereotypnej práce. Významným spôsobom zvyuje bezpeènos práce,
prispieva k zlepeniu práce aj z h¾adiska moného výbuchu, hluku,
zápachov, prachu, teploty, iarení, vibrácií a pod. Priemyselné roboty v mnohých technológiách môu pracova bez bezprostrednej
prítomnosti obsluhy, èasto mono tento proces realizova bez príAT&P journal 6/2004

davného osvetlenia, vykurovania a pod., prièom operátor procesu
môe na od¾ahlejom mieste sledova proces a jeho parametre
na displeji. Robotika prináa vak i výrazné ekonomické aspekty,
napr. vyiu produktivitu práce, zvýenie intenzity výrobných procesov, zvýenie kvality a spo¾ahlivosti výrobkov, stability výrobných procesov a pod. Pritom zásadným spôsobom mení vzah medzi manuálnou a duevnou prácou. Zvyuje kultúru výroby, má
pozitívny vplyv na zamestnancov v tom zmysle, e ich núti k ïaliemu túdiu, k vzdelávaniu a k celkovému rozvoju osobnosti.
Robotika oslobodzuje èloveka od úlohy bezprostredného hlavného
èinite¾a technologických a výrobných procesov. Z uvedených
aspektov mono teda robotiku oznaèi za významný pecifický,
spoloèenský fenomén, ktorý vstúpil na svetovú scénu.
Výrobné procesy mono z h¾adiska automatizácie v prvom priblíení rozdeli do dvoch kategórií:
1. Spojité výrobné procesy, kde toky materiálov a energií prebiehajú spojito, napr. pri výrobe elektrickej energie, chemických
produktov a pod.
2. Diskrétne výrobné procesy, kde sa sled jednotlivých operácií
rôzne mení, menia sa toky materiálov, informácií, energií, prièom do tejto kategórie mono zaradi napr. strojárstvo, elektrotechnickú a elektronickú výrobu, znaènú èas hutníckeho priemyslu, textilnú výrobu, výrobu obuvi, stavebných dielcov,
potravín a celého radu ïalích výrob.
Automatizácia procesov prvej skupiny je do znaènej miery zvládnutá, i keï sa ïalej rozvíja. Naopak diskrétne výrobné procesy
(aj keï v celom rade jednotlivých èiastkových agregátov je automatizácia aj tu dobre zvládnutá) ete donedávna odolávali komplexnej automatizácii. Na scénu vstúpil priemyselný robot, ktorý
dnes mono oznaèi za mimoriadne úèinný automatizaèný prostriedok nespojitých výrobných procesov, prièom robot sa nedá
nahradi iadnymi inými automatizaènými prostriedkami. Ide o neobyèajne pruné funkcie, priestorové aj èasové, èo je ich jedineènos. Robotizovaná výroba umoòuje ve¾kú flexibilitu výroby, dáva
monos ¾ahkej zmeny výrobkov, pretoe priemyselné roboty môu flexibilne meni svoju èinnos, prièom sa tieto zmeny rieia iba
programovacími prostriedkami. Táto vlastnos priemyselných robotov je neobyèajne významná a s uvedeného je zrejmé, e sú
v mnohých prípadoch nadradené nad jednoúèelovými automatmi.
Ak by sme v tomto tádiu chceli kategorizova roboty do urèitých
tried, delenie by vyzeralo takto:
 roboty urèené na manipuláciu, napr. obsluhu obrábacích strojov,
 technologické priemyselné roboty, vykonávajúce napr. zváraèské práce,
 montáne roboty, napr. na montá televíznych prijímaèov, poèítaèov, elektromerov, spa¾ovacích motorov, automobilov a pod.,
 roboty v oblasti sluieb, napr. èistiace roboty, roboty na obsluhu
èerpacích staníc,
 roboty na peciálne pouitie, napr. vesmírne a podmorské aplikácie, pouitie v medicíne (rehabilitaèné úkony, operaèné zákroky, hmatovú identifikáciu nádorov), laboratórne roboty, humanoidné roboty s umelou inteligenciou (napr. na vedenie
nevidiacich a pod.).
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2. USA  krajina zrodu svetovej robotiky
Ak do pojmu robot nezahrnieme rôzne historické mechanizmy
a stroje, tak za prvý reálny robotický systém, ktorý patrí do kategórie systémov tzv. teleoperátorového typu, mono zaradi elektricky poháòaný èln pracujúci na báze vtedajích kódovaných rádiových vån, ktorý v roku 1898 prezentoval pred admiralitou USA
na jazere neïaleko New Yorku
mimoriadne nadaný fyzik a elektrotechnik Nikola Tesla. Teslovo
dia¾kovo riadené plavidlo malo
riadenú r ýchlos prepínaním
trakèných akumulátorov. Plavidlo
poháòal elektrický motor a malo
vynikajúcu manévrovaciu schopnos.
Uveïme pri tejto príleitosti, e
autorom samotného, dnes absolútne internacionálneho pojmu
robot, bol èeský dramaturg a spisovate¾ Karel Èapek, ktorý na návrh svojho brata Jozefa pouil
Obr.1 Nikola Tesla
termín ROBOT vo svojej hre
(1856  1943)
R.U.R., ktorá sa hrala prvýkrát
významný vynálezca,
na scéne Praského národného
fyzik a elektrotechnik
divadla v roku 1921. Rozvoj modernej robotiky sa vak zrodil v USA, v táte Conecticut, v meste
West Port v roku 1954, kde pôsobil mimoriadne nadaný samouk
bez vysokokolského vzdelania George C. Devol, ktorý sa pokladá
za starého otca robotiky. Mal v tom èase u vye 40 patentov
na kontrukcie svojich hydraulických robotov a ich riadiacich systémov. Jeho robot uvedený na obr. 5 pochádzajúci z roku 1954 mal
masívnu kontrukciu a vyuíval hydraulické lineárne a rotaèné
motory. Ovládanie týchto hydraulických servomotorov bolo elektrické. Prvý, kto ocenil práce G. Devola a postrehol ich perspektívu, bol absolvent Columbijskej univerzity, 27-roèný Joseph F.
Engelberger, ktorý bol inpirovaný vynikajúcimi knihami z oblasti
sci-fi Isaca Asimova. V druhej polovici 50-tych rokov dolo k spolupráci Georga Devola a Josepha Engelbergera, ktorej výsledkom
bol v roku 1959 prvý univerzálnejí priemyselný robot na svete nazvaný UNIMATE. V roku 1961 boli prvé priemyselné roboty
UNIMATE aplikované v americkej firme General Motors. Pouili
sa na striekanie karosérií automobilov. Pri prvotnom striekaní
(resp. mohlo ís aj o striekanie bez farby) operátor napr. dral
koncový bod robota (bez hydraulického tlaku) so striekacou pito¾ou rukou a v tomto tzv. reime uèenia, ktorý sa neskôr nazýval

Obr.3 Karel Èapek (v¾avo) so svojím bratom Jozefom
 pr ví na svete zaviedli v roku 1921 pojem robot

playback, dával robot prostredníctvom svojich snímaèov informácie o rýchlosti a polohe svojich ramien a striekacej pitole.
Informácie zo snímaèov sa v èíslicovej podobe zaznamenávali
na magnetofónovú pásku, èím vznikol riadiaci program robota.
Pri ïalom striekaní sa èinnos robotov opakovala pod¾a uvedeného programu. Táto robotizovaná technológia udivila v tom èase celý priemyselný svet a bola neskôr
rozírená do vetkých, priemyselne vyspelých tátov.
Napriek pr vým konkrétnym
problémom, ktoré vznikli v USA
v dôsledku silného odborového
hnutia, sa robotika vyvíjala ve¾mi
s¾ubne. Jedna z prvých ve¾kých
priemyselných aplikácií robotov
vo svete bola napr. zváracia linka
karosérií vozidiel Chevrolette
Vega v závode General Motors
v meste Lordstone, v táte Ohio,
kde po úspených pokusoch v roku 1967 s dvoma robotmi bolo
v rokoch 1969  1970 nasadených
celkove 28 robotov UNIMATE
so zváracími klieami na odporové bodové zváranie.

Obr.4 George C. Devol
 star ý otec
svetovej robotiky

Poèet priemyselných robotov
v USA postupne narastal. Napr. v roku 1983 pracovalo v USA pribline 8000 robotov, o rok neskôr pribline 13 000, v roku 1985
u 20 000 a v roku 1986 u 27 000 robotov.
V roku 1974 bola v USA zaloená intitúcia s pôvodným názvom
Robot Institut of America  RIA. V súèasnosti pod týmto oznaèením ide o Robotic Industries Associattion, ktorá zdruuje výrobcov
robotov, ich distributérov, servisné a konzultantské firmy, organizuje kongresy, reprezentuje priemysel robotov vo vláde USA, má
výrazný vplyv na vysokokolské vzdelávanie odborníkov v robotike, prièom v tomto odbore roène konèí pribline 25 000 ininierov.

Obr.2 Teslovo plavidlo teleoperátorového typu z roku 1898
dia¾kovo ovládané kódovanými rádiovými signálmi
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Obr.5 Pr vý priemyselný robot sveta G. Devola z roku 1954
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RIA ïalej ude¾uje prestíne ceny
za objavy a rozvoj robotiky, usporadúva výstavy robotov, vydáva
publikácie atï. Pod jej vedením
sa zrodili aj peciálne normy
pre priemyselné roboty a pod.
Ve¾ký vplyv na èinnos tejto intitúcie mal u spomínaný Joseph
Engelberger, ktorý bol dlhé roky
aj prezidentom tejto organizácie.
Cena priemyselných robotov
v uvaovanom období (pokia¾ ilo
o roboty so 6-timi alebo 5-timi
Obr.6 Joseh F. Engelberger
stupòami vo¾nosti) dosahovala
 otec svetovej robotiky
v USA hodnotu nieko¾ko desatisíc dolárov. Mono kontatova, e USA v súèasnosti výrazne dominujú vo výskume a výrobe kozmických robotov a robotov pre
èinnos na morskom dne. Medzi významných výrobcov priemyselných robotov v USA mono zaradi
napr. General Motors, Cincinati-Millacron,
IBM, GMF Robotics, Westinghouse
Electric a ïalích.

Obr.7 Priemyselný robot UNIMATE
s nosnosou 35 kg z roku 1959 ako výsledok
spolupráce G. Devola a J. Engelbergera

Rozloenie robotov v jednotlivých výrobných oblastiach v uvaovanom období v USA bolo takéto:
 automobilový priemysel  pribline 40 %,
 elektronický a elektrotechnický priemysel  pribline 20 %,
 technologické procesy typu robotizované elektrické zváranie
v ochrannej atmosfére plynov, montáne procesy, paletizácia
a pod.  pribline 18 %.
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