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Z hlediska pohyblivosti má slon oproti 
člověku jednu velkou přednost: zatímco člo-
věk nemůže svými pažemi dosáhnout doza-
du, aniž by si vykloubil ramena, dokáže slon 
se svým chobotem provést téměř každý mys-

litelný pohyb. Například cvičení sloni v rám-
ci benefiční prezentace The Asian Elephant 
Art & Conservation Project umějí pod ve-
dením člověka chobotem se štětcem nakres-
lit na plátno květiny, různé motivy, nebo do-
konce sami sebe (http://www.youtube.com/
watch?v=He7Ge7Sogrk). Tato zručnost a ob-
ratnost sloního chobotu inspirovala profeso-
ra Dr. F. Wörgöttera a Dr. K. Ninga z Bern-
steinova centra pro počítačovou neurovědu 
(Bernstein Zentrum für Computational Neu-
roscience) a univerzity v Göttingenu k vývo-
ji všestranně použitelného kloubového robo-
tu, jehož manipulační rameno nápadně připo-
míná chobot slona (Rüsselroboter, [1]). Díky 
použitým čtyřem kloubům jde o roboty mi-
mořádně pohyblivé a obratné. Na rozdíl od 
jiných kloubových robotů nový robot vysta-
čí s minimem energie na ovládání. Výsledky 
výzkumu byly nedávno publikovány v pres-
tižním odborném časopise IEEE Trans actions 
on Robotics [2].

Obratný kloubový robot s malou spotřebou

Základem je minimalizace spotřeby 
energie

Velký počet kloubů manipulačního rame-
ne postavil odborníky při konstrukci robotu 
s „chobotovým“ ramenem před velký pro-
blém, a to jak minimalizovat množství ener-
gie potřebné pro jeho ovládání. Na všechny 
prvky robotu totiž působí tíhová síla a kloub 
musí nést hmotnost nejen předmětu, se kte-
rým rameno manipuluje, ale všech prvků ra-
mene nacházejících se mezi daným kloubem 
a předmětem. Aby bylo možné ramenem po-
hybovat nebo je jen udržet v požadované po-
loze, je třeba účinek této tíhové síly v každém 
kloubu překonat a k tomu vynaložit značné 
množství energie. Uvedený problém vyřešili 
oba biofyzikové elegantním způsobem. Když 
několikakloubové rameno robotu zaujme po-
žadovanou polohu, jeho klouby se zablokují 
a dále nespotřebovávají žádnou energii. Při 
každém pohybu ramene robotu se postup-
ně jeden kloub po druhém krátce odblokuje 
a nastaví do správného úhlu podle požadova-
né polohy koncového manipulačního prvku. 
Klouby se ovládají čtyřmi tenkými kovový-
mi lanky vedenými podél stěn manipulační-
ho ramene (obr. 1). Tažná síla lanek se regu-
luje při použití malých motorků upevněných 
v základové část ramene.

Podle toho, za které lanko se táhne a kte-
rý z kloubů je právě odblokován, může 
rameno robotu uskutečnit téměř libovol-
ný pohyb s vynaložením minimální ener-
gie. Důkazem, že nový robot může vyko-
návat i velmi složité pohyby, je jeho schop-
nost malovat velmi přesně např. znaky 
čínského písma (http://www.youtube.com/
watch?v=C1PuO9cwmj0). Speciální počí-
tačový program k tomu ovšem musí vypo-
čítat energeticky nejpříznivější pořadí ovlá-
dání tahu lanek a odblokování kloubů, kte-
ré vytvoří požadované křivky pohybu štětce 
upevněného na konci manipulačního reme-
ne (obr. 2). Zatím je tedy pracovní reper-
toár robotu omezen jen na předem napro-
gramované pohyby.

Cílem je učící se robot 

Profesor Wörgötter připomíná, že sloni se 
učí malovat přirozeně samostatně, odkouká-
váním. Příštím cílem výzkumu proto bude 
vybavit také robot s „chobotovým“ rame-
nem schopnostmi učit se tak, aby byl scho-
pen samostatně, metodou „pokusu a omylu“, 
nalézt optimální řešení jednotlivých konkrét-

ních úloh. Realizovat procesy učení v počí-
tačově podporovaných systémech je jeden 
z úkolů pracovní skupiny prof. Wörgöttera. 
Předpokládá se, že poznatky o principech 
učení získané při výzkumu mozku umož-
ní vytvořit matematické algoritmy, pomo-
cí nichž bude robot řízen. Tímto způsobem 
by se měl robot naučit samostatně vykoná-

vat i komplexní pohyby. Do výrobní zralosti 
nového robotu je ještě daleko, ale v budouc-
nu by se měly roboty s velkou pohyblivostí 
a obratností pracovního ramene velmi dobře 
uplatnit nejenom ve výrobě na montážních 
linkách, ale také v medicíně a při různých 
servisních činnostech.
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Obr. 1. Kloubové rameno robotu s velkou 
pohyblivostí a obratností (foto: F.Wörgötter)

Ve výzkumných a vývojových laboratořích jsou rozpracovávány robotické systémy s mi-
mořádnými vlastnostmi. Jedním z nich je kloubový robotický manipulátor se zvlášť ob-
ratným ramenem a minimální spotřebou energie. 

Obr. 2. Robot dokáže s velkou přesností ma-
lovat i znaky čínského písma
(foto: F. Wörgötter)


