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Interactive laboratory application with a collaborative robot
Most collaborative robot applications, which can be currently seen in industry, have been
designed to perform deterministic repetitive manufacturing tasks. Physical contact between a robot
and a human is usually not provided in the task execution, since it presents a potential harmful
hazard for the human worker. In this case, a safety-related stop would be triggered immediately that
leads to lower productivity and lower task performance efficiency. However, the collaborative robot
systems provide a possibility to involve a human with his intelligent creativity and motion dexterity
into the process workflow, which may improve flexibility of the collaborative robotic application
that can be achieved only hardly by a conventional robotization approach. The collaborative robotic
systems enable planned physical human-robot interaction, which is allowed also by technical
specification of the safety standard for robotization issued in 2016 (ISO/TS 15066). In this paper,
we describe an approach for flexible definition and adaptation of a collaborative robot task in which
a physical human-robot contact can be used as a natural and intuitive interaction. We demonstrate
the approach on the case of experimental laboratory screwing application, which furthermore
enables upgrading with other technologies for facilitating human-robot collaboration such as
augmented reality.
Kratek pregled prispevka
Večina kolaborativnih robotskih aplikacij, ki jih dandanes srečamo v industriji, je načrtovana s
ciljem izvajanja točno določenih ponavljajočih se nalog. Fizični stik med robotom in človekom
običajno ni vključen v izvedbo naloge, saj lahko predstavlja nevarnost za človeka. V primeru
potencialno škodljivega dotika varnostni mehanizmi sprožijo takojšnjo zaustavitev robota, kar
zmanjšuje produktivnost in učinkovitost izvedbe naloge. Vendar pa kolaborativni robotski sistemi
ponujajo možnost, da se človek s svojo kreativnostjo aktivno vključuje v delovni proces, kar
omogoča večjo prilagodljivost robotske aplikacije, ki jo sicer z običajno robotizacijo težko
dosežemo. Kolaborativni roboti omogočajo načrtovane fizične stike kot obliko interakcije človekrobot, kar dovoljujejo tudi novejši standardi za varnost v robotski avtomatizaciji (ISO/TS 15066). V
članku opisujemo pristop prilagajanja kolaborativne robotske naloge, kjer fizični stik med robotom
in človekom uporabimo kot obliko naravne in učinkovite interakcije. Demonstracija je narejena na
primeru eksperimentalne laboratorijske aplikacije vijačenja, ki omogoča nadgradnjo s
spremljajočimi tehnologijami kolaborativnih robotskih sistemov, kot je obogatena resničnost.

1 Uvod
Kolaborativne
robotske
aplikacije
omogočajo, da je človek aktivno vključen v
proizvodne postopke na načine, kot jih
avtomatizacija s klasično robotiko zaenkrat še
ne dopušča. Razlogov za to je več. S klasično
robotizacijo pogosto ne moremo popolnoma
avtomatizirati sistema ali pa to ni ekonomsko
upravičeno. Z vključevanjem človeka v proces
pa lahko dosežemo bolj optimalno izvedbo, saj
lahko uporabimo njegovo spretnost, inteligenco,
kreativnost,
sposobnost
zaznavanja
in
odločanja, ki nam s trenutno razvojno stopnjo
robotskih tehnologij še ni na voljo.
Tehnična specifikacija ISO/TS 15066, kot
sestavni del standarda ISO 10218, definira 4
nivoje kolaborativnosti med človekom in
robotom [1, 2]. Aplikacija je lahko
kolaborativna, če omogoča takšno načrtovanje
robotizacije, da je nivo tveganja sprejemljiv.
Kolaborativnost na podlagi ročnega vodenja
(ang. »Hand-guiding operation«) in omejene
mehanske moči in sile (ang. »Power&force
limiting«) zahtevata uporabo kolaborativnega
robota.
Za naravno interaktivno sodelovanje človeka
s kolaborativnim robotom je potreben intuitivni
komunikacijski vmesnik. Ta vmesnik lahko
vključuje različne tehnologije s pomočjo katerih
človek sodeluje z robotom: varna fizična
interakcija, tehnologija obogatene resničnosti,
tehnologija prostorskega zaznavanja s pomočjo
3D kamere itd.
Obogatena resničnost (ang. Augmented
Reality, AR) je tehnologija, ki z dodatnimi
digitalnimi informacijami prekriva realni svet in
omogoča prepletanje resničnega in virtualnega
sveta. Aplikacije obogatene resničnosti se
razvijajo predvsem v smeri grafičnega
prikazovanja 3D virtualnih objektov v prostoru,
vključujejo pa tudi prostorsko predstavitev
zvočnih signalov, zajem vhodnih podatkov iz
okolja preko kretenj, prepoznavo objektov in
glasov ter njihovo lokalizacijo. Ta tehnologija, v
kombinaciji s kolaborativnimi robotskimi
sistemi, prinaša številne nove, izboljšane
možnosti komunikacije med robotom in

človekom, ki so bile do sedaj omejene zgolj na
našo domišljijo. V ta namen se obogatena
resničnost uporablja predvsem z namenom
definiranja robotske trajektorije, vizualizacije
potencialno nevarnih območij, ki si jih delita
človek in robot, simulacije robotske trajektorije
pred njeno izvedbo ali z namenom posredovanja
drugih relevantnih navodil in informacij
človeku. Glede na uporabljeno opremo lahko
objekte virtualnega sveta prikažemo prostorsko
(zaslon, AR očala) ali projekcijsko (projektor).
V članku se ukvarjamo s hibridnim delovnim
mestom, ki si ga delita človek in robot, in
omogoča vzpostavitev neposredne fizične
interakcije med njima, ki je načrtovana tako, da
je za človeka varna. Človek in robot si delita
delovni prostor z namenom razdelitve nalog
glede na zmožnosti in razpoložljivosti enega in
drugega, pri čemer bi lahko en človek sodeloval
z več roboti hkrati. Fizični stik med njima
omogoča prilagajanje robotske naloge preko
kinestetičnega učenja z demonstracijo v
primeru, da robotu ne uspe uspešno izvršiti dela
robotske naloge. Na ta način človek izvaja
nadzor nad procesom in pomaga robotu pri
izvedbi zahtevnejših nalog. Uporabljen AR
vmesnik omogoča prostorski 3D prikaz
hologramov s prekrivanjem realnega prostora,
ki smo ga uporabili za intuitivno in fleksibilno
definiranje robotske naloge, za kar ne
potrebujemo posebnega znanja o programiranju
robotov.
Za demonstracijo v laboratorijskem okolju
smo
izbrali
robotizirano
kolaborativno
aplikacijo vijačenja. Vijačenje je na veliko
prisotno v industriji sestavljanja (ang.
»assembly industry«) in ima odličen potencial
za uvedbo kolaborativne robotske aplikacije [35], saj je za človeka varna, vključuje pa manj in
bolj zahtevne elementarne operacije, ki jih lahko
učinkovito razdelimo med robota in človeka v
sodelovalni nalogi na hibridnem delovnem
mestu.
2 Kolaborativno vijačenje
V laboratorijski robotski kolaborativni
aplikaciji vijačenja uporabljamo industrijskega

kolaborativvnega robbota UR3ee proizvajjalca
Universal Robots [6]. Zadnji sk
klep tega roobota
je neskonččno vrtljiv, kar smo izkoristili kot
vijačnik«.
Preddmet
»demonstracijski
sodelovalnne naloge je vijačen
nje vijakovv v
predvidenee navojne luknje nekega izdeelka.
Naloga roobota je priviti vstavlj
ljene vijakee do
predpisaneega navora, človek pa v tej aplikkaciji
lahko:
-

vstaavlja ustrezzne vijakee na pravvilno
messto, hkrati pa lahko tudi vizuualno
preggleda vijakee in defektnee odstrani,

-

pom
maga robotuu, tako da deel naloge oppravi
človvek sam (nnpr. človek zavijači nnekaj
vijakkov, vendarr ni nujno, da
d jih privijje do
koncca, saj je to lahko fizičn
no napornoo),

-

flekksibilno defiinira potek robotske
r
naaloge
(nprr. določi zaporedje
z
vijakov z AR
vmeesnikom)

-

v prrimeru, da robotu ne usspe izvršiti nneke
operracije (npr.. detektira manjkajočii ali
neusstrezno vsstavljen viijak), ustreezno
adapptira robotskko nalogo oz.
o program
m.

Virtualnni model robotske celice hibridnnega
delovnega mesta jee prikazan
n na slikii 1,
laboratorijsska postavittev pa na sliki 2.

Slika 2: Laboratorijska posstavitev delovn
ne celice.
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Robotskii program

Rob
botski progrram omogočča:
Slika 1: Virtualni moddel hibridne delovne
d
celice..

avtonom
mno delovvanje po
o vnaprejj
izbranem
m vrstnem rredu – paraametrizacijaa
vrstnegaa reda izvajaanja,
sprotno spreminjaanje paraametrizacijee
vrstnegaa reda izvajaanja,
detekcijo
o določennega odsto
opanja odd
predvideenega
nnormalnega
potekaa
vijačenjaa,
sprotno adaptacijo robotskegaa programaa
(sprotno učenje opeerativnih toččk),
vmesnik
k med človvekom in robotom
r
naa
osnovi fizičnega
f
dootika.

Robotski
R
prrogram in innterakcija s človekom
m
ter pripadajoč
p
informacijsk
i
ski tok so prredstavljenii
s sliiko 3.

gibaati proti glaavi vijaka. Odstopanjee določi naa
pod
dlagi položaaja, v katerrem zazna silo, kot jee
prik
kazano na slliki 5.

a)

b)

Slika 3: Infoormacijski tok interaktivneg
ga vmesnika čllovek
– robot.

Vijačni cikel se začčne tako, daa človek nasstavi
vijake in nato sprožži zagon programa
p
ppreko
uporabniškke konzole.. Robot avtonomno vvijači
po v napprej določennih položaajih in vnaaprej
določenem
m zaporedju. Ko zavijači vse vijakke se
vijačni cikkel konča. Človek
Č
lahko
o med vijaččnim
procesom po potrebi začasno usstavi robotaa. Pri
tem se lahhko posluži naravnega in intuitivnnega
vmesnika, ki je osnovvan na fiziččnem dotikuu, ki
je vključenn v robotskii program in ima natannčno
definiran oodziv robotta. V našem
m primeru smo
ob detekkciji dotikka predvideli zač asno
zaustavitevv izvajanjaa robotskeg
ga program
ma s
preklopom
m v kinesttetični naččin premikkanja
robota. Preeklop v kineestetični naččin je enostaaven
in intuitivven. Po začčasni prekiinitvi se laahko
sproži nnadaljevanjee izvajanjja robotskkega
programa. Postopek jee prikazan na
n sliki 4.
Robotskki program
m je načrto
ovan tako,, da
sproti diaggnosticira morebitna odstopanjaa na
določenih delih proocesa vijaččenja. Proggram
zaznava m
morebitno oddsotnost vijaaka na vijaččnem
mestu in prav tako morebitni spodrsljaj pri
vijačenju vvijaka (npr.. položaj viijaka ni takkšen,
kot ga robot priččakuje in vijačnika ne
n
ali pa je vvijak
pozicioniraa dovolj natančno
postavljen
poševnno
ipd.).
Zaznavvanje
odstopanjaa od predviidenega potteka processa je
zasnovano na prinncipu tipan
nja okolicee z
vgrajenim senzorjem sile na vrhu
u robota. R
Robot
pozicioniraa vijačno orrodje nad vijak in se z ačne

c)
Slika 4: Deteekcija dotika s preklopom v kinestetično
vodeenje; a) človekk se dotakne ro
robota b), robo
ot zazna dotikk
in preklopi
p
v kineestetično vodeenje – človek lahko
l
robota
prossto premika, c)) človek lahkoo sproži nadalj
ljnje izvajanjee
robotskega prrograma.

a)

b)

c)

Slika
S
5: Zazna
avanje pravilnnega položaja in prisotnostii
vija
aka; a) robot zazna vijak naa pričakovaneem mestu, b)
ro
obot zazna odssotnost vijaka,, c) robot zazn
na napačno
pozicijjo.

V primeru zaznanegaa odstopanja se robott
ustaavi in preklopi v kinestetiični načinn
prem
mikanja terr hkrati too ustrezno signaliziraa
člov
veku preko uporabniške
ke konzole. Človek
Č
imaa
nato
o možnost s kinestetiččnim voden
njem robotaa

umakniti aali pa robotta naučiti na
n novi polložaj
vijaka, kot je to prikazzano na slik
ki 6.

a)

pa gotovo
g
izstopajo očalaa Microsoft
ft HoloLenss
[7] na sliki 10, ki smo jih uporabili tu
udi pri našii
labo
oratorijski aplikaciji
a
vijjačenja.

b)

c)

Slika
S
7: Varno
ostna omejitevv delovnega prrostora – beli
kva
ader predstavlj
lja prostor, kje
jer se lahko na
ahaja orodje
robotaa.

Slika 66: Detekcija oddstopanja; a) robot zazna ssilo
dotika z vijaakom, ki ni na pričakovanem
m mestu, b) čllovek
nauči robbota na nov pooložaj vijaka, c) človek prekko
vm
mesnika sprožži nadaljnje izvvajanje.

2.2

Varn
nostne omejjitve

V kinesstetičnem naačinu voden
nja lahko čloovek
premika roobota v omeejenem delo
ovnem prosttoru.
Te omejitvve predstavvljajo enegaa od varnosstnih
funkcij kkolaborativnnega robotta. V naašem
primeru sm
mo omejili položaj oro
odja z mejnnimi
ravninami (glej slikko 7) ter tudi rotaacijo
vijačnega oorodja takoo, da se prepreči usmerritev
le-tega prooti človeku.
Če čloovek tekom
m kinestetičnega voddenja
orodje robbota pripeljee v bližino ene od meejnih
ravnin, najjprej začutii odbojno silo.
s
Če čloovek
kljub temuu nadaljuje in doseže mejno ravnnino,
se avtomattsko sproži varnostna zaustavitev
z
(glej
sliko 8).
3 Interak
ktivni komu
unikacijskii vmesnik z
obogateeno resničn
nostjo
Današnjja tehnologgija obogattene resničnnosti
omogoča vvrsto različnnih vmesnik
kov. Eno izzmed
bolj intuitiivnih komuunikacij lahko dosežem
mo z
uporabo naaprav nameeščenih na glavi,
g
med nnjimi

Slika 8: Varrnostna zaustaavitev robota blizu
b
mejne
ravninne.

HoloLens
H
je
j prvi poopolnoma samostojnii
holo
ografski
računalnikk,
ki
združujee
najssodobnejšo optiko in ssenzorje terr omogoča,,
da so 3D hologrami
h
postali del
d
našegaa
resn
ničnega sveta. Sleedenju po
ogledu inn
prep
poznava kreetenj predsttavljajo prim
marni načinn
vnosa podatko
ov pri teh očalih. S pogledom
m
lahk
ko uporabn
nik posreduj
uje informaacije o tem
m
kaj gleda in s teem določi ssvoje namerre. Kazalec,,
ki prekriva
p
pov
vršino realnnega sveta, predstavljaa
pov
vratno inforrmacijo o ttem kam jee usmerjenn
uporabnikov pogled. V komb
binaciji s
prep
poznavo člo
ovekovih krretenj ali go
ovora lahkoo
uporabnik prožži izvršitev ddoločenih ukazov.
u

b)
a)

c)

Slika 9: Oččala za obogaateno resnično
ost HoloLens [[7]

Za potrebe razvvoja naše laboratoriijske
aplikacije smo vzppostavili komunikaci
k
ijsko
R
– Unity – HoloL
Lens
povezavo UR3e – ROS
(glej sliko 11).

Slika 11: Komunikacijsska arhitekturra za obogatenno
resničnost s HoloLens oččali.

Program
mska opreema Unitty3D [8] je
namenjenaa kreiranju virtualnih
v
in
nteraktivnihh 3D
objektov
holografs
fskega
vm
mesnika.
Za
integracijoo očal HoloLens v rob
botski sistem
m pa
je bilo pottrebno vkljuučiti še RO
OS [9], robootski
operacijskii sistem, ki združujje program
mske
knjižnice iin orodja, ki
k so v pom
moč pri razzvoju
tovrstnih roobotskih applikacij. Kom
munikacija med
Unity3D inn ROS poteka preko t. i. »rosbridgge« z
uporabo programskee knjižnicce ROS#, ki
matu
omogoča uuvoz ali izvvoz datotek v .urdf form
iz ROS v U
Unity3D alli obratno, ter
t vzpostavvitev
komunikaccije med njima preko t. i.
»websockeet« komunikkacijskega protokola.
p
Komuniikacija medd robotom in ROS-om
m, ki
poteka preeko TCP/IP
P protokola,, nam omoggoča
dostop do podatkov o položaju sklepov robbota,
t
temperraturi
podatkov o sili in navoru ter
sklepov, sstanja vhoddno-izhodnih
h enot, staatusa
robota in definiranjee robotske trajektorijee ali
pošiljanje ukazov v program
mskem jeeziku
URScript, ki ga uporablja rob
botski krmiilnik
kolaborativvnega robotta UR3e.

d)

Slika 12: AR
R vmesnik; a) vvirtualni gum
mbi za izbiro
mestta vijačenja, b)
b virtualni guumb za začetekk vijačenja, c)
AR marker,
m
d) krettnja »Air-tap«
«

AR
A vmesnik
k (glej slikko 12) vključuje šestt
virtu
ualnih gumb
bov, ki so ppozicioniranii na mestih,,
kjer je potrebn
no vstaviti vijake in omogočajoo
defin
niranje rob
botske trajeektorije terr določitevv
zapo
oredja vijačeenja. Prostorsska poravnav
va virtualnihh
objeektov glede na
n realno okoolje in objek
kte v njem jee
doseežena z uporrabo markerj
rja v obliki QR
Q kode, kii
služi kot referrenca za poozicioniranjee virtualnihh
objeektov v realn
nem svetu. Prepoznavo in sledenjee
mark
kerjem omo
ogoča knjižnnica Vuforiaa [10], ki joo
lahk
ko integriram
mo v prograamsko okoljje Unity3D..
Desn
no od omenjenih virtualnnih gumbov je
j nameščenn
virtu
ualni gumb za
z začetek vijijačenja, ki ga pritisnemoo
po končani
k
izbiri vijakov.
Z uporabo in
ntuitivnega hholografskeg
ga vmesnikaa
je definiranje robotske trajektorijee hitro inn
fleksibilno. Potrebno je doloočiti le mestaa vijačenja inn
njiho
ovo zaporeedje izvajaanja. Potek
k definicijee
robo
otske naloge z AR vmesnnikom:
mb izberitee
1. S pogleedom na vvirtualni gum
mesto viijačenja (vijaak 1-6).
2. S kretnjjo »Air-tap«« ali z uporrabo klikerjaa
potrdite izbiro (virt
rtualni gumb
b se obarvaa
zeleno).
3. Enak po
ostopek ponoovite za ostale vijake.
4. Po kon
nčani izbirii usmerite pogled naa
virtualnii gumb »ST
TART SCRE
EWING« inn
potrdite izbiro s kkretnjo »Air tap« ali z
uporabo klikerja.
5. Izvede se virtualnna simulacijja robotskee
trajektorrije. Če jee simulacijja uspešnoo
zaključeena, ponovvno pritisn
nite gumbb
»START
T SCREWIN
NG«.
6. Paramettri vijačenja se prenesejo
o na robotskii
krmilnik
k, ki izvrši načrtovano
o nalogo naa
realnem robotu.

s
holograafski vmesn
nik). Fizičnaa
načiin (fizični stik,
interrakcija omo
ogoča adapttacijo robottske nalogee
prek
ko kinestettičnega uččenja, z vmesnikom
m
obog
gatene resniičnosti pa lahko robottsko nalogoo
defin
niramo flekssibilno.

Slika 13: Holografski virtualni
v
3D model
m
robota U
UR3e
med izvaj
ajanjem simulaacije prekriva
a realno okoljee.

Z nam
menom validdacije defin
nirane robootske
trajektorije lahko holografski vmesnik
v
priikaže
nim 3D modeelom
simulacijo ggibanja roboota z virtualn
(glej sliko 13). Simuulacija predvidene robootske
trajektorije se pri tem
m izvede pred
p
izvajannjem
programa nna realnem robotu. Na ta način llahko
uporabnik ppreveri korektnost sekveence vijačenj
nja in
izvedljivostti naloge. Praav tako pa laahko tudi preeveri,
da bo izvedeno gibanje robota prosto
o kolizij.

Razvoj
R
laboratorijske
aplikacijje
želimoo
nadaaljevati pred
dvsem v sm
meri izboljšanja časovnee
učin
nkovitosti taakšnih kolaaborativnih sistemov z
adap
ptivnim re-p
planiranjem robotske traajektorije naa
podllagi predvideevanja morebbitnih kolizijj s človekom
m
in ok
kolico.
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4 Zaključček
Kolaboraativne robotske aplikaccije prinašaj
ajo v
industrijo nnove možnoosti avtomatiizacije. Verj
rjetno
jih je najjbolj enostaavno vpeljaati v posttopke
sestavljanjaa ali montaaže, ki vklljučujejo tippične
operacije, kot je vijačenje.
v
Pri
P
tem llahko
elementarnee operacije razdelimo tako, da čllovek
vstavlja vijaake v luknje, robot pa jih
h privijači. N
Na ta
način se bistveno poennostavi nalog
ga robota in tako
proizvodna tehnologija.. Znižajo se tudi investiccijski
stroški, karr je ugodno predvsem za
z avtomatizzacijo
delovnih meest v manjšihh in srednje velikih podjeetjih.
V nasprotjuu s popolnom
ma avtomatiziranimi sisstemi
vijačenja nii potrebe poo dodatni op
premi, ki bii bila
namenjana sortiranju, orientiranju in dozirranju
vijakov do vijačnika, ki je nameeščen na robbotu.
Fizično zaahtevnejše naloge
n
vijačenja prevzzame
robot, medttem ko si deli delovni pro
ostor s človekkom.
Definiranje robotske traajektorije je fleksibilno ddo te
mere, da om
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