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Napovedi na svetovni razstavi 1964 v New Yorku za naslednjih 50 let
 Pametni mobilni telefoni
 Veliki elektroluminiscentni paneli (LCD TV)
 Samo-vozeča vozila
 Solarni paneli za pridobivanje energije
 Rutinska dela bodo prevzeli avtomati

“Robots will neither be common nor very good in 2014, but they will be in 
existence.” 

Napovedi NG iz leta 1997 za leto 2010

 Število servisnih robotov bo preseglo število industrijskih robotov

 Roboti bodo prisotni v večini bolnišnic

 Glavni izziv v robotiki je v povezavi „zaznavanja-razumevanja-izvajanje 
akcij“, ki bo omogočila prilagajanje na hitro se spreminjajoče dogodke v 
okolju.

 Nekega dne bodo roboti nadvladali človeško civilizacijo in bodo 
dominantna bitja na planetu.

Isaac Asimov 



Robot smučar – IJS 2008
• 3 stopnje prostosti
• 95 cm, 20 Kg
• Kamera, GPS
• Uporablja zarezno tehniko 

smučanja

2008

2018





• Fairplex in Pomona, California on June 
5 and 6, 2015

• 23 moštev
• Naloge

1. upravljanje vozila
2. hoja preko ruševin
3. odstranjevanje ruševin
4. odpiranje vrat in vstop v zgradbo
5. vzpon po stopnicah
6. prebijanje zidu
7. zapiranje ventila 
8. priklop požarne ceni in odpiranje 

ventila
• Dovoljeno daljinsko vodenje
• Čas zmagovalca 44:28 (KAIST, Korea)



Boston Dynamics, robot ATLAS, 2017

Marc Raibert: „Build it – try it – break it – fix it - try another time..“



Humanoidni robot
TALOS

Industrijski roboti
ReconCell

Servisni roboti
TIAGO

Osebni roboti
PEPPER



INDUSTRIJSKI ROBOTI

SERVISNI ROBOTI OSEBNI ROBOTI

Točkovno varjenje

Roboti v kmetijstvu Robot kuhar



 Enostavna rekonfiguracija robotske celice

 ROS operacijski sistem za enostavno vključitev novih 

modulov. Navezava na svetovni splet (izmenjava 

programov, zahtevne računske operacije).

 Pasivni pritrdilni elementi

 Pasivna linearna vodila

 Prilagojena prijemala izdelana s 3D tiskom

 Učenje z demonstracijo

 Opazovanje človek z globinsko kamero

 Kinestetično vodenje robota

 Vodenje s haptičnimi vmesniki

 Posploševanje naučenih veščin na podobne primere

Rekonfigurabilna robotska celica

Vodenje dvoročnega robota po navideznem tunelu



Učenje veščin z demonstracijo

 Avtonomno prilagajanje naučenih nalog

 Z uporabo učečih regulatorjev (ILC)

 Z integracijo globinskega vida se avtonomno prilagaja 

na spremenjene pogoje v proizvodnji

 Avtonomno izboljševanje naučenih nalog

 Z uporabo statističnega posploševanje

 Z uporabo vspodbujevanega učenja

Adaptacija nalog z uporabo učečih regulatorjev



Samostojno učenje odpiranja vrat

 Učenje osnovnih veščin

 Hitro učenje s pomočjo kombinacije 

vspodbujevalnega učenja in inteligentnih regulatorjev 

 S popolnoma enakim algoritmov se nauči odpiranja 

poljubnih vrat in predalov

 Podajno vodenje

 Spreminjanje podajnosti med izvajanjem naloge

 Učenje podajnosti

 Merjenje podajnosti pri človeku

Avtonomno učenje podajnosti



Varnost pri sodelovanju človeka z robotom

 Varnost pri sodelovanju s človekom

 Opazovanje okolice z globinskimi kamerami

 Hitra detekcija trkov in reakcija robota

 Uporaba lahkih robotskih rok

 Generacija gibanj z uporabo globokih nevronskih mrež

 Generacija gibanja neposredno iz senzorskih 

informacij

 Avtomatsko izločijo relevantne parametre naloge

 Hitrejše učenje novih nalog

Generacija gibanja z globokimi nevronskimi mrežani



MOJSTER-VAJENEC

REKONFIGURACIJA GLEDE NA 
ERGONOMIJA POSAMEZNIKA 



Nerešeni problemi

• Robotska roka, ki bo primerljiva s človeško
• Novi aktuatorji, podobni biološkim organizmom
• Boljše dojemanje okolice, hitrejše planiranje gibov
• Zagotavljanje energije – boljše baterije
• Lokomocija







ALI BODO ROBOTI KMALU NAŠI 
SODELAVCI ?


