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Mobilní robotický asistent Mobika, vy-
vinutý ve Fraunhoferově ústavu pro výrobní 
techniku a automatizaci IPA (Institut für Pro-
duktionstechnik und Automatisierung), sestá-
vá v základu z mobilní robotické platformy 
s poháněnými koly a úzké nástavby s výškově 
nastavitelným tabletem (obr. 1). Jako celek se 
mobilní asistent Mobika autonomně pohybuje 
k předem vytčenému cíli veden navigačním 
softwarem vyvinutým rovněž v ústavu IPA. 
Vestavěný software pro rozpoznávání osob 
současně umožňuje robotickému asistentu cí-
leně dojet ke konkrétní osobě, se kterou poté 

prostřednictvím tabletu či hlasového výstupu 
může navázat kontakt. Vývojáři v ústavu IPA 
kladli mj. velký důraz na hospodárnou kon-
strukci asistenční robotu, při jehož stavbě tu-
díž použili především jednoduché a nenáklad-
né komponenty. Na rozdíl od jiných interakč-
ních servisních robotů má robot Mobika čistě 
funkční a záměrně nehumanoidní vzhled, což 

Nový mobilní robotický komunikační asistent 
Mobika

má zdůraznit jeho prioritní funkci jako pra-
covního nástroje uživatele.

Všestranně použitelný

Robotický asistent Mobika nabízí široké 
možnosti použití v domácím prostředí. Patří 
k nim zejména interakce s vnějším světem, 
např. prostřednictvím funkcí teleprezence 
nebo telemedicína. Na rozdíl od stávajících 
teleprezenčních robotů může robot Mobika 
podporovat teleoperátora poloautonomními 
asistenčními funkcemi (obr. 2). Protože je 
robot mobilní, může sám uživatele v obydlí 
vyhledat a navázat s ním kontakt. Přitom lze 
v kombinaci použít také produkty již dostup-

né na trhu, např. asistenční systémy na bázi 
tabletu nebo techniky podporující inteligent-
ní obydlí (Smart-Home-Lösungen).

Díky integrovaným snímačům a softwa-
ru pro rozpoznávání objektů lze robot Mobi-
ka využívat také k vyhledávání předmětů. Při 
vybavení přídavnou odkládací plochou může 
rovněž pomáhat při dopravě předmětů každo-

denní potřeby a tak podporovat 
samostatnost uživatele v domá-
cím prostředí.

Výzkumný projekt EmAsIn

Mobilní robotický asistent 
Mobika byl vyvinut v rám-
ci řešení výzkumného úkolu 
Emotionssensitive Assistenz-
systeme zur reaktiven psycho-
logischen Interaktion mit Men-
schen (EmAsIn), podporované-
ho Spolkovým ministerstvem 
pro vzdělání a výzkum BMBF 
(www.emasinprojekt. de). Cí-
lem úkolu bylo vyvinout nový 
asistenční systém, který po-
stižené osoby, např. trpící de-
mencí, individuálně podporuje 
a motivuje tak, aby se zlepši-
la kvalita jejich života. V pro-
středí pečovatelských zařízení 
může robotický asistent Mobi-
ka podporovat aktivní chování 
klientů a usnadnit tak práci pe-
čovatelskému personálu.

Asistenční systém na bázi 
mobilního robotu Mobika byl 
v rámci projektu EmAsIn opa-
kovaně zkoušen v praxi a po-
stupně zdokonalován. V pečo-
vatelském zařízení Diakonie 
Bruderhaus vyhradili partneři 
projektu ke zkouškám spole-

čenskou místnost a vybavili ji snímači, kte-
ré odborníci z ústavu IPA propojili se zaříze-
ním Mobika. Robot tak získal přístup k úda-
jům o klientech v prostoru, takže mohl cíleně 
přijet k vybraným osobám a navázat s nimi 
kontakt pomocí hlasového výstupu či moni-
toru tabletu. Robotický asistent Mobika zce-
la zjevně zaujal také klienty pečovatelské-
ho zařízení. V jeho přítomnosti byli zvídaví, 
aktivnější než obvykle a rádi s ním v přátel-
ském prostředí hráli hry a luštili kvízy. Ně-
které úlohy ovšem vyžadují vedení a podpo-
ru pečovatelů. Aby zájem klien tů zůstal za-
chován, je při dlouhodobém použití robotu 
v praxi důležité jeho nabídku aktivit průběž-
ně obměňovat.

V posledních letech roste ve všech odvětvích ekonomiky význam servisních robotů, kte-
ré se uplatňují zejména ve funkci inteligentních asistentů pro podporu lidských činnos-
tí v nejrůznějších situacích. Vývoji a zdokonalování těchto přístrojů se ve světě věnuje 
mnoho renomovaných výzkumných pracovišť a vysokých škol. Příkladem může být mo-
bilní robotický komunikační asistent Mobika, nový, levný a všestranně použitelný servis-
ní robot pro domácí použití představený v Mnichově v březnu 2019 Fraunhoferovým 
ústavem IPA při příležitosti vyhlášení výsledků bavorské prestižní soutěže v oboru ino-
vací pro zdravotnictví.

Obr. 2. Při pádu člověka může mobilní robotický asistent 
Mobika přivolat pomoc (foto: Fraunhofer IPA)

Obr. 1. Mobilní robotický asistent Mobika 
záměrně nehumanoidní konstrukce je opat-
řen výškově přestavitelným tabletem (foto: 
Fraunhofer IPA)
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Stávající techniku je třeba dále vyvíjet

Mobilní robotický asistent Mobika profi-
tuje ze zkušeností odborníků Fraunhoferova 
ústavu IPA nashromážděných při vývoji ro-
botických zařízení pro zdravotnictví po dobu 
již delší než dvacet let. Například v konstruk-
ci prototypů robotu Mobika v rámci projektu 
EmAsIn bylo využito mnoho již vyvinutých 
základních komponent i dílčích sestav pro 
servisní roboty, mj. pro úspěšný servisní robot 
Care-O-bot®. Tyto pracovníci ústavu IPA upra-
vili podle potřeb zařízení Mobika. Současně 
pro zařízení také využili volně dostupný ope-
rační systém pro roboty ROS (Robot Opera-
ting System) s jeho standardními rozhraními. 
Tím lze jednak do zařízení Mobika snadno in-
tegrovat softwarové komponenty původem od 
třetích stran a současně zpřístupnit toto zaří-

zení k používání i popř. ke snadné modifikaci 
podle konkrétních podmínek použití ostatním 
zajímajícím se výzkumným ústavům.

Vedle výzkumných ústavů se zájmem 
o využití mobilního robotu Mobika ve vlast-
ních projektech hledá Fraunhoferův ústav IPA 
rovněž průmyslový podnik pro komerční do-
končení vývoje robotu. Pro transfer techniky 
má ústav IPA k dispozici nástroje a postupy, 
které se již osvědčily v mnoha kooperačních 
projektech s průmyslem.

Závěr

Ve čtvrtek 21. března 2019 bylo ozná-
meno, že mobilní robotický asistent Mobi-
ka obsadil druhé místo v prestižní bavorské 
soutěži inovací v oboru zdravotnické tele-
matiky, oboru spojujícím komunikační tech-

niku s informatikou. Cestou soutěže oceňu-
je bavorské odborné sdružení Bayerische Te-
lemedallianz (BTA) společně s Bavorským 
státním ministerstvem pro zdravotnictví ino-
vace, které nabízejí konkrétní užitek, jsou 
lékařsky a ekonomicky významné a přiná-
šejí do zdravotnictví nové formy spoluprá-
ce a integrace. Dosažené umístění robotu 
Mobika v letošním ročníku soutěže předsta-
vuje také významné ocenění Fraunhoferova 
ústavu IPA v návaznosti na jeho dlouholeté 
úsilí v oboru rozvoj a uplatnění servisní ro-
botiky. Další informace lze nalézt na adrese 
http://www.ipa.fraunhofer.de/de/presse/pres-
se-informationen/Mobika.html.
[Fraunhofer IPA präsentiert mobilen Kommuni-
kationsassistenten. Pressemitteulung Fraunhofer 
IPA, 27. 3. 2019.]

Ing. Karel Kabeš

Analýza trhu provedená společností ARC 
Advisory Group potvrdila, že i v roce 2018 
byla společnost ABB celosvětově číslem jed-
na v oboru distribuovaných řídicích systémů 
(DCS – Distributed Control System). Tuto po-
zici obsazuje nepřetržitě již dvacet let.

Trh s DCS roste a ARC očekává, že v roce 
2023 dosáhne objemu 17,4 miliardy americ-
kých dolarů. Podle aktuální analýzy prodeje 
DCS v roce 2018 dosahuje podíl společnosti 
ABB na trhu 20 %, a firma tak zůstává v ne-
přetržité řadě dvaceti let jedničkou na světo-
vém trhu.

Podle zmíněné analýzy je společnost ABB 
silně zastoupená v mnoha rozhodujících obo-
rech procesní výroby a to je základ jejího 
úspěchu. Trh DCS roste zvláště v oborech 
těžby a zpracování ropy a zemního plynu, 
stejně jako v chemickém a petrochemickém 
průmyslu, což jsou i obory, kde se firma ABB 
zvláště angažuje.

Prezident ABB Industrial Automation Pe-
ter Terwiesch poděkoval zákazníkům ABB za 
dlouhodobou spolupráci a loajalitu: „Partner-
ství a dlouhodobá spolupráce s našimi zákazní-
ky jsou základem naší současné nabídky a obo-
rových znalostí a zkušeností. Současně mě těší 
také noví zákazníci, v tradičních i nových obo-
rech, kteří oceňují výhody našich DCS.“

„Na skutečnost, že jsme nezávislou agen-
turou již podvacáté v řadě oceněni jako před-
ní firma v oboru DCS, jsme opravdu hrdí. 

ABB je již dvacet let přední světovou firmou 
v oboru distribuovaných řídicích systémů

Současně je to pro nás závazek rozvíjet naše 
dlouhodobé vztahy se zákazníky. Budeme 
dále investovat do zdokonalování technických 
parametrů a funkcí našich DCS, abychom na-
šim zákazníkům umožnili vstup do éry digita-
lizace s cloudovými aplikacemi a službami,“ 
dodal Terwiesch.

Harry Forbes, analytik společnosti ARC 
Advisory Group, vidí příčiny úspěchu fir-
my ABB v tom, že v dynamicky se rozvíje-
jícím oboru, kde dochází k velkým technic-
kým i ekonomickým změnám, udržuje kon-
zistentní přístup: „Pro mě jako pro analytika 
je zajímavé sledovat, jak se společnost ABB 
dokázala vypořádat se svými akvizicemi, jak 
se stará o instalovanou bázi zařízení a jak na 
trendy, jako je např. internet věcí, reaguje jed-
notně v oblasti DCS i v dalších oblastech au-
tomatizační techniky.“

V oboru výroby s kontinuálními a hybrid-
ními procesy jsou systémy DCS základem di-
gitalizace na provozní úrovni. DCS automa-
ticky řídí výrobní procesy, zajišťují velkou 
spolehlivost výroby, maximalizují využití vý-
robních prostředků, surovin i energie a udr-
žují optimální kvalitu výsledného produktu. 
Kromě vlastního řízení výroby poskytují data, 
která odborníci ABB a zákazníků společně 
využívají k dalšímu zdokonalování techno-
logických i podnikových procesů.

Jedním z příkladů produktů, které firma 
ABB nedávno uvedla na trh, jsou jednoka-

nálové svorky Select I/O, umožňující digi-
tální ranžírování. To přináší velkou flexibili-
tu a možnost snadných změn zapojení během 
doby života DCS. Zkracuje se tak doba mon-
táže a omezují náklady na kabeláž. K tomu si 
dovoluji poznamenat, že digitální ranžírování 
již několik let využívají DCS od firem Emer-
son nebo Invensys (Schneider Electric); pro 
ABB je to novinka, která vznikla na zákla-
dě poptávky zákazníků. Být největší nemusí 
nutně znamenat být první.

Podle ARC roste na trhu DCS podíl po-
skytovaných služeb. ABB investuje kromě 
těch tradičních do počítačově podporovaných 
služeb poskytovaných na dálku.

Společnost ABB je aktivním členem stan-
dardizačních orgánů a uživatelských sdruže-
ní, jako jsou Open Process Automation Fo-
rum, NAMUR nebo OPC Foundation, a při-
spívá k rozvoji standardizace a interoperability 
v oboru.

Podle ARC budou v budoucnu pro rozvoj 
trhu s DCS rozhodující rozvojové země. ABB 
identifikuje jako slibné příležitosti obnovu 
a modernizaci závodů na těžbu a zpracování 
ropy a zemního plynu, silný rozvoj chemické-
ho průmyslu v Asii a celosvětově se utvářejí-
cí trh se zkapalněným zemním plynem LNG 
(Liquified Natural Gas).
[Tisková zpráva ABB, 12. prosince 2019.]

(Bk)


