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1. Wprowadzenie
Termin „robot” został po raz pierwszy 

użyty w 1920 r. przez czeskiego pisarza 
Karela Čapka w sztuce RUR jako nazwa 
maszyny o wyglądzie ludzkim, mającej 
pewne właściwości intelektualne, wol-
nej od ludzkich uczuć i zdolnej do po-
dejmowania samodzielnych decyzji [19]. 
Dopiero po ok. 40 latach, w wyniku po-
stępu w elektronice, a właściwie dopiero 
z nadejściem elektroniki mikroproceso-
rowej budowa takich maszyn zaczęła być 
realna – ale nie od razu.

Na początku lat 70. XX wieku nowe 
narzędzie wytwarzania – robot przemy-
słowy – zainicjowało rewolucję w wytwa-
rzaniu i w organizacji stanowiska pracy. 
Można wyodrębnić dwie fazy tego zja-
wiska [1, 2]:
zl pierwsza faza rozpoczęła się w chwili 
wprowadzenia pierwszego robota prze-
mysłowego, stacjonarnego i oddziela-
nego od ludzi urządzeniami ochron-
nymi;

zl druga faza rozpoczęła się z chwilą po-
jawienia się mobilnych robotów auto-
nomicznych i właśnie się rozwija.
Roboty wkraczają w bezpośrednie oto-

czenie człowieka bardzo szybko i ener-
gicznie, są bowiem stosowane lub prze-
widywane do spełniania różnych funkcji. 
Czasy, w których roboty były izolowane 
od człowieka, ostały się jedynie w pro-
dukcji przemysłowej i transporcie lokal-
nym i to tylko tam, gdzie – z założenia – 
występuje przemieszczanie dużych mas, 
obszerne i szybkie ruchy i nie jest ko-
nieczna bezpośrednia współpraca czło-
wieka z robotem.

Wykorzystuje się nie tylko manipu-
latory sterowane przez człowieka – tu 
szczytowym osiągnięciem są roboty chi-
rurgiczne, np. robot da Vinci, lecz także 
roboty mobilne i bezpośrednio noszone 
przez człowieka. To wszystko powoduje 
nowe wyzwania w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa.

Środowisko współistnienia ludzi i robotów  
– jak zapewnić bezpieczeństwo?

Tadeusz Missala

Streszczenie: W artykule wskazano 
na dwie fazy rozwoju robotyki – pierw-
szą z robotami przemysłowymi odgra-
dzanymi od człowieka i drugą z ro-
botami (przemysłowymi, usługowy-
mi i społecznymi) współdziałającymi 
z człowiekiem lub pomagającymi mu. 
Podano prawa i paradygmaty obu faz, 
przytoczono istniejące normatywne 
wymagania bezpieczeństwa oraz za-
proponowano brakujące wymagania 
bezpieczeństwa dla robotów społecz-
nych.
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Abstract: Two stages of robotics' evo-
lution are mentioned in the paper – the 
first with industrial robots separated 
from people and the second with ro-
bots (industrial, service and social) co-
operating with people or helping them. 
The laws and paradigms for both stag-
es are presented along with existing 
normative safety requirements. While 
the lacking safety requirements for so-
cial robots are proposed.
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Rys. 1. Stanowisko zrobotyzowane do ukoso-

wania blach [www.piap.pl]

Rys. 2. Stanowisko zrobotyzowane do przeno-

szenia palet [www.piap.pl]

To jednak nie koniec problemów. Wie-
le robotów, zwłaszcza mobilnych, jest au-
tonomicznych lub sterowanych bezprze-
wodowo – powstają więc nowe problemy 
z ich zabezpieczeniem przed cyberata-
kiem. Zadaniem referatu jest wskazanie 
problemów i wstępna analiza sytuacji.

2. Przestrzeń współdziałania 
człowiek – robot: pierwsza faza 
robotyzacji

 Ta faza jest powszechnie znana. 
Przypomnijmy – stosowanie robotów 
rozpoczęło się od zastępowania ludzi 
w wykonywaniu prostych czynności 
manipulacyjnych (roboty o ruchach li-
niowych w trzech osiach przestrzeni 
kartezjańskiej), przemieszczaniu cięż-
kich ładunków, wykonywaniu prac nie-
zdrowych, np. malowanie, piaskowanie. 
Kolejno ich stosowanie się rozszerzało, 
dziś typowymi zastosowaniami są spa-
wanie i przygotowanie części do spawa-
nia, paletyzowanie, pakowanie, montaż 
itp. A, że każda z tych działalności wy-
twórczych jest związana z zagrożeniem 
dla człowieka i że nie było i nie ma do 
dziś innych dobrych metod ograniczenia 
ryzyka do poziomu akceptowalnego, to 
przestrzeń pracy robota odgradza się od 
dostępu ludzi różnymi sposobami. Zasa-
dy i metody określania ryzyka są oddziel-
nym zagadnieniem i nie będą tu oma-
wiane. Są one przedstawione np. w [21].
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W tej fazie robotyzacji konieczne i wy-
starczające jest pierwsze prawo robotyki 
sformułowane przez Asimova [2]:

„Robot nie może spowodować urazu 
człowieka przez swoje działanie, ani do-
puścić do urazu człowieka przez zanie-
chanie”.

Jako wynik wieloletnich prac i dysku-
sji – utrudnionych ciągłymi zmianami 
możliwości funkcjonalnych robotów – 
oraz postępowi w opracowaniu metod 
analizy i oceny ryzyka zostały przyjęte 
normy międzynarodowe serii ISO 10218 
[3, 4], w których znalazły się wymagania 
zamieszczone w tabeli 1.

3. Przestrzeń współdziałania 
człowiek – robot: druga faza 
robotyzacji

Przedstawiony powyżej stan techniki 
jest już niewystarczający nawet w obsza-
rze robotyki przemysłowej – powstają 
konstrukcje o wbudowanych funkcjach 
bezpieczeństwa tego rodzaju, które 
umożliwiają działanie robotów prze-
mysłowych w bezpośredniej bliskości 
człowieka – przykładem niech będzie 
co-robot opracowany w MIT i Uni-
wersytecie Viscontin-Madison [22]. Ta 
i wiele innych konstrukcji wskazuje na 
przechodzenie do drugiej fazy roboty-
zacji – współdziałania robota i człowieka.

Cechą charakterystyczną tej fazy jest 
wspólne użytkowanie przestrzeni przez 

Tabela. 1. Wymagania bezpieczeństwa wg norm na roboty przemysłowe serii  

PN-EN ISO 10218  [3, 4] (Źródło – opracowanie własne na podstawie norm) 

Rys. 3. Robot do manipulowania  

elementami [9]

Rys. 4. Robot inspekcyjny [10]

człowieka i roboty, zarówno zmodyfiko-
wane roboty przemysłowe (co-roboty), 
jak i roboty mobilne, inteligentne, au-
tonomiczne, zdolne do rozwiązywania 
złożonych zadań roboczych i transporto-
wych. Z rozważań wyłączono roboty me-
dyczne i roboty przeznaczone do działań 
wojskowych i policyjnych.

Robot może człowiekowi:
zl towarzyszyć, w tym wspólnie z nim 
wykonywać zadania wytwórcze;

zl pomagać mu;
zl wspomagać go.
W celu uporządkowania prezentacji 

zagadnienia wyodrębniłem następujące 
grupy robotów:
zl roboty narzędziowe i transportowe;
zl roboty do opieki osobistej [5]:

 – mobilne roboty usługowe,
 – roboty wspomagające fizycznie,
 – roboty do transportu osobistego;

zl roboty społeczne:
 – rozrywkowe (zabawowe, rekreacyj-
ne);

 – do obsługi osób starszych, niesamo-
dzielnych i niepełnosprawnych. 

3.1. Roboty narzędziowe 
i transportowe

Te roboty to przede wszystkim 
wzmiankowane już co-roboty, to jest ro-
boty przemysłowe z wbudowanymi no-
wymi możliwościami ruchowymi i no-
wymi funkcjami bezpieczeństwa. Nowe 

możliwości ruchowe to zwiększenie 
liczby stopni swobody, rozbudowa kine-
matyki, wyposażenie w czujniki zbliże-
niowe i rozbudowa oprogramowania tak, 
aby robot mógł omijać człowieka, sięgać 
razem z nim do przedmiotów obrabia-
nych lub montowanych. Nowe funkcje 
bezpieczeństwa to zapewnienie, na moż-
liwie najwyższym poziomie prawdopo-
dobieństwa i niezawodności, że robot nie 
spowoduje urazu człowieka, zasygnali-
zuje dostatecznie wcześnie możliwość 
uszkodzenia funkcji wypełnianej oraz 
przejdzie w stan i położenie bezpieczne 
dla człowieka i dla siebie.

Inną grupą robotów narzędziowych 
są i będą coraz częściej stosowane ro-
boty wykonujące prace pomocnicze, 
w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka 
(np. podające mu elementy do montażu 
ręcznego) lub w pewnym oddaleniu, lecz 
nieoddzielone barierami (np. układające 
elementy na palety lub je z nich wyjmu-

UWAGA – parametr SIL (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) jest zdefiniowany w PN-EN 

61508-1 [20]
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Rys. 5. Autonomiczny system transportowy 

 [11-Siemens]

Rys. 6. Robot w magazynie [12]

Rys. 7. Roboty do sprzątania ulic [14]

jące). Przykład takiego robota przedsta-
wiono na rysunku 3. Do tej grupy nale-
ży zaliczyć również roboty inspekcyjne 
zastępujące człowieka w sprawdzaniu, 
przeszukiwaniu i czyszczeniu miejsc 
trudno- lub niedostępnych dla człowie-
ka – przykład takiego robota zamiesz-
czono na rys. 4. Znane są także roboty 
stosowane do inspekcji rurociągów, kon-
strukcji i ścian pionowych oraz w wielu 
innych przypadkach.

Roboty transportowe to np. robo-
ty – autonomiczne systemy transportowe, 
dowożące elementy do i odbierające wy-
roby z linii produkcyjnych – przykład na 
rys. 5 – albo roboty obsługujące magazy-
ny – przykład na rys. 6. Tu należą znane 
wózki transportowe AGV. Tu można do-
łączyć roboty do sprzątania ulic – rys. 7.

3.2. Roboty do opieki osobistej
Są to roboty usługowe (wypełniające 

zadania użyteczne dla człowieka z wy-
jątkiem zastosowań automatyzacji prze-
mysłowej) wypełniające działania bez-

pośrednio związane z podniesieniem 
jakości życia człowieka, z wyjątkiem ro-
botów medycznych. W normie [5] wy-
odrębniono:
zl mobilne roboty usługowe – zdolne do 
przemieszczania się w celu wypełnie-
nia zadań usługowych we współdzia-
łaniu z człowiekiem lub zastępując go – 
przykłady na rysunkach 8 i 9;

zl roboty wspomagające fizycznie – fi-
zycznie asystujące użytkownikowi przy 
wykonywaniu wymaganych zadań 
przez wspomaganie lub powiększanie 
jego zdolności – przykłady na rysun-
kach 10, 11, 12.

zl Roboty do transportu osobistego – ro-
boty przeznaczone do przemieszcza-
nia człowieka do zamierzonego miej-
sca docelowego – przykład robot 
Segway – rys. 13.

Robotów do opieki osobistej dotyczą 
wymagania bezpieczeństwa sformułowa-
ne w PN-EN ISO 13482 [5], zamieszczo-
ne w tablicy 2.
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Rys. 8. Robot do sprzątania w domu [13]

Rys. 9. Roboty w stołówce [15]

Rys. 10. NASArobot Robonaut 2 [16]

Rys. 11. Robot Hal-5 (exoskeleton) [17]

Rys. 12. Robot Hal-5 (exoskeleton) – wersja do 

ubrania [17]

Rys. 14. Robot humanoidalny – zabawka [15]

Rys. 15. Robot humanoidalny – kobieta [15]

Rys. 16. Robot społeczny opracowany w pro-

jekcie RobotCub w VII PR UE [7]

Rys. 13. Segway [18]

3.3. Roboty społeczne
Szczególne miejsce wśród robotów 

przeznaczonych do współdziałania 
z człowiekiem zajmują roboty do kon-
taktu osobistego – roboty społeczne. 
[7, 24]. Są to roboty usługowe, np. poka-
zane na rys. 9 roboty usługujące w sto-
łówce, roboty-zabawki, np. przedstawio-
ne na rysunkach 14, 15, 16. 

Jednakże cel prowadzenia rozległych 
badań w tej dziedzinie – np. projekty re-
alizowane w VII Projekcie Ramowym UE 
[7] jest dużo bardziej ambitny i godzien 
ponoszonych nakładów finansowych.

Wszystkie społeczeństwa europejskie 
starzeją się, rośnie odsetek ludzi starych 
i niejednokrotnie wymagających pomo-
cy w codziennym życiu, ale niekwali-
fikujących się do ośrodków opieki lub 
niechcących się tam znaleźć. Rodziny 
nie zawsze mogą zapewnić całodobową 
opiekę i pomoc w prostych czynnościach, 
jak np. podanie książki, napoju itp. To 
jest obszar, w którym będą niezbędne 
roboty społeczne – umiejące nawią-
zać kontakt z człowiekiem, rozumieją-
ce jego słowa, gesty, sygnały wzrokowe 
i umiejące mu odpowiedzieć wzrokiem, 
gestem i słowem. I nie mogą być przy 
tym nudne. Badania w ramach VII PR 
UE zostały skoncentrowane na psycho-
logicznych i fizjologicznych aspektach 
wymienionych wyżej zagadnień komu-
nikacji człowiek – robot.

Wstępnym przykładem może być ro-
bot humanoidalny – kobieta HRP-4C 
(rys. 15), która porusza się jak człowiek, 
rozumie polecenia i śpiewa przy użyciu 
syntetyzatora mowy – opracowany w Ka-
wada Industries and the National Insti-
tute of Advanced Industrial Science and 
Technology w Japonii.

W odniesieniu do drugiej fazy robotyza-
cji sformułowałem paradygmat: [4] – ro-
bot jest przyjacielem człowieka. 

Co to oznacza? Między innymi:
zl robot jest bezpieczny – prawdopodo-
bieństwo uszkodzenia niebezpieczne-
go jest ekstremalnie niskie; 

zl zachowanie robota musi być zrozu-
miałe dla człowieka i wzbudzać jego 
zaufanie;

zl zachowanie robota musi być przyja-
zne, z uśmiechem, miłym spojrzeniem 
i głosem
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Tabela 2. Funkcje bezpieczeństwa robotów do obsługi osobistej (Źródło – opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 13482 [5])

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 

Objaśnienia do tablicy 2:

Parametr PL – poziom zapewnienia bezpieczeństwa jest zdefiniowany w PN-EN ISO 13849-1 [23]

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 

spowodowane 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.

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 zamieściłem moje pro-
pozycje autorskie opracowane na podsta-
wie ISO/DIS 13482 [6], który ze względów 

redakcyjnych nie został zatwierdzony 
i został tu potraktowany jako materiał 
techniczny. 

Zagadnieniem, którego nie można tu 
pominąć, jest zabezpieczenie przed cy-
beratakami.

Rok 2014 był bogaty w cyberataki [25]. 
Jak na razie obszarem atakowanym były 
instytucje finansowe i emitowane przez 

nie karty kredytowe. Znana jest rów-
nież sprawa cyberataku na ośrodek 
nuklearny w Iranie. Nie można więc 
wykluczyć, czy jakiś ośrodek terro-
rystyczny nie zapragnie zaatakować 
społeczeństwa, które uzna jako wrogie, 
za pomocą robotów opieki osobistej 
i społecznych, podporządkowując je 
sobie.
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Tę ewentualność należy uwzględniać 
przy projektowania sprzętu i oprogramo-
wania sterującego robotami, szczególnie 
robotami autonomicznymi. Można np. 
rozpatrzyć zastosowanie techniki EAL 
(Evaluation Assurance Level) [26].

Podsumowanie
Przedstawiono autorski przegląd kla-

syfikacji, przykładów i wymagań bezpie-
czeństwa związanych z robotami w oto-
czeniu człowieka.

Zachęcam do dyskusji w tym obszarze.
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