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What is Robot?

Da Vinci Robot

Industry Robot
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Maillardet's automaton
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Industry Robot



The top 10 most automated countries in the world are: South Korea, Singapore, 
Germany, Japan, Sweden, Denmark, USA, Italy, Belgium and Taiwan. This is 
according to the 2017 World Robot Statistics, issued by the International 
Federation of Robotics (IFR).

Number of Robotic in Industry 
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Annual global robot sales by key industries, 2011-2013. 
Source: International Federation of Robotics

5



6

Machinery Directive 



Distinction Between Industrial and Service Robots
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Traditional industrial robot applications
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Factory robot malfunctions and skewers Chinese worker

Accident from Industry Robot 



• Powerful machines operating at high speeds and with great 
precision and dexterity

• Designed to operate in workcells separated from humans for 
safety

Traditional industrial robot applications

Traditional robot workcell setup
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Mobile Robot
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Accident from Home Robot 

หุ่นยนตด์ูดฝุ่นดึงผมในเกาหลี

หุ่นยนตด์ูดฝุ่นดึงขนสุนัขแบตเตอรีของหุ่นยนตดู์ดฝุ่นติดไฟ



Personal care robots: 
• Changing world of robotics

– Industrial  -> Service

• Role of regulation
• New requirements for personal care robots

– ISO 13482:2014

• New safety guidance for collaborative
industrial robots

– ISO TS 15066

•ISO 13482: 
- Protect vulnerable users 
- Facilitate robot industry & accelerate robot introduction by  
- providing means to prove safety (liability claims) 

ISO 13482: Personal Care Robot Safety: 

WHY?? 
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ISO 13482: Personal Care Robot Safety: 

WHY?? 
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Aging Society & Home use  medical products

15



ISO 13482: Personal Care Robot Safety: AIST Japan
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Changing Face for ISO Robot Standardization
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Changing Face for ISO Robot Standardization
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TC299:  WG1: Latest Robot Definitions
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New Requirements for Personal Care Robots
WG2: Personal care robot safety (non-medical). ISO 13482:2014
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ISO 13482: Definition of Service Robots 
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Current Contents of ISO 13482
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ISO 13482: Definition of Service Robots 
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ISO 13482: Personal Care Robot Safety 
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ISO 13482: Contents 

5.16 Hazards due to localization and navigation errors 
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ISO 13482: Contents 
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ISO 13482: Annex A 



Identification of hazards: ISO 13482 
Electric hazard

Mechanical hazard

Thermal hazard

Noise hazard

Vibration hazard

Ergonomic hazard

Hazard cause by 
Biological agent • Touching live parts, terminals, 

charging contacts, connections, 
battery 

• Contact with discrete components in 
the electrical (electronic) circuitry, i.e. 
capacitors 

• Electrostatic phenomena 

• Robo-Mate wrongfully considers 
body movement of user as 
command action (e.g. heavy lifting 
action) 

• Gaps between joints 
• Stored energy 

• Hot surfaces associated with 
the end-effector; or associated 
equipment, motor driver 

• Cold surfaces or objects 

• Harmful levels of acoustic noise 

• Vibrations of actuator, 
equipment 

• Material covering
• Pollution or allergenic 

materials covering 

• Inappropriate place of controls 
(e.g. difficult to achieve) 

• Design and location of indicators 
and visual display units 

• Poor user interface design and/or 
location of indicators and visual 
displays units 

• Incorrect user body size 
assumptions 

• Forced (static) posture 

• Electric shock 
• Burning due to fire 

or high 
temperatures 

• Hitting body of user 
• Crushing fingers or other small 

parts of the human body 
• Impact due to uncontrolled 

release of energy of Robo-Mate 

• Burn
• Chill

• Hearing loss 
• Stress 
• Discomfort 
• Loss of consciousness 
• Loss of balance 

• Sensation of 
skin

• airway

• Unhealthy posture or 
excessive effort (endurance) 

• Fatigue and stress 
• Discomfort 
• Human error 

• Reduced 
alertness due to 
fatigue and 
discomfort 31



Identification of hazards: ISO 13482 
Hazards associated with environment 
in which the machine is used 

Combination of hazards 

• Heating or cooling object or 
material due to outdoor 
climate/weather

• Corrosion of safety critical 
devices due to moisture and 
splashes from whether 

• Collision with walls, 
permanent/unmovable 
barriers 

• Damage to communication 
cable due to person or 
vehicles/moving machines 
passing by 

• Short circuit due to water 
drips and splashes due to 
rainfall or cleaning action 

• Operator forgets necessary steps
• Unavailability colleagues
• Robo-Mate hinder of quick or free 

movement 
• Operator cloths drawn in between 

limbs of Robo-Mate 
• Unintended start or movement 
• Disruption of Robo-Mate 

communication due to network 
malfunction 

• Emergency stop 
• Mismatch of Robot functioning with 

person's reflective performance 
• Operator forgets use conditions 
• Incorrect initialization or 

deactivation by operator 
• Entanglement in wiring in work 

station 
• Power failure 
• Loss of consciousness 
• Fatigue 

• Unexpected 
movement 

• Falling or unintended 
movement inducing 
danger 

• Burn or chill 
• Burning, cutting 

• No operator escape from 
dangerous situation 

• Falling and crushing; not 
proper or wrong 
operation of Robo-Mate 

• Impact or crushing 
• Runaway sudden stop 

Robo-Mate 
• Stress on operator 
• Robo-Mate outside 

human range of motion 
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ELECTRICAL SHOCK

HEAT RELATED HAZARD

MECHANICAL HAZARD

RADIATION HAZARD

LABELING

CHEMICAL HAZARD

HUMIDITY

CLEARLANCEGROUNDING

CORD STRAIN

FIRE HAZARD

HEAT

GLOWWIRE

ACCESE

Example of Robotic Testing : ISO 13482 (safety)
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Example of Robotic Testing : IEC62133 (Battery safety)

Mechanical shock 

Short circuit

Temperature test 

altitude test 

Over Voltage test 

Adapter test 
34



Example of Robotic Testing : ISO 13482 (EMC)

Conducted immunity Harmonic emission Conducted emission 

Radiated immunity Surge immunity Radiated immunity 
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Hazards associated with environment 
in which the machine is used 

Combination of hazards 

เครืองต้นแบบ RobuMATE และ HCI/HMI เมนูหลักบนหน้าจอแทบ็เล็ตแบบสัมผัส

การทดสอบเคลือนทีผ่านทางลาดและพืนต่างระดบั ณ BME

ถึงแม้ว่ามีการลืนเกิดขึนอย่างชัดเจนเป็นบางครัง แต่ไม่เป็น

ปัญหาในระยะยาวเนืองจากมกีารแก้ไขค่าระบุตําแหน่งไว้แล้ว โดย

ตัวตรวจจับระยะทางแบบเลเซอร์กับแผนที พืนต่างระดับ 5 

มิลลิเมตร ทีมีขอบมนได้รับการทดสอบแล้วไม่พบปัญหา แม้จะ

เ ค ลื อ น ที จ า ก มุ ม ที แ ต ก ต่ า ง กั น  ส า ย ไ ฟ บ น พื น ข น า ด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกนิ 1 เซนตเิมตร หุ่นยนต์เคลือนทีผ่านได้ดีถ้า

หากตรึงสายไฟกับพืน หุ่นยนต์อาจจะอยู่ในตําแหน่งทีผิดพลาด

เล็กน้อย (Orientation error) เป็นระยะทางสัน ๆ หลังจาก

เคลือนทีผ่านอุปสรรคต่าง ๆ หากหุ่นยนต์เคลือนทจีากจุดหยุดนิง

จะมีปัญหากับพืนต่างระดับทีมีความต่างมากกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
เซนติเมตร? หากเคลือนทีในสภาวะทมีีการเคลือนไหวอยู่แล้ว ไม่เกิด

ปัญหากับพืนต่างระดับ 1 เซนติเมตร สําหรับพืนต่างระดับ 2 

เซนตเิมตร นันสูงเกนิไปทจีะเคลือนทผ่ีานไปได้ด้วยล้อหน้า
36



แผนทห้ีอง พืนทสีีเหลืองแสดงบริเวณทมีีการใช้งาน เครืองหมายสีแดง

แสดงถึงประตูทเีคลือนทผ่ีาน

ผลการเคลือนทไีปยังเป้าหมายทกีาํหนดไว้

การหลกีเลยีงการชน

ผลการทดสอบต่อการหลกีเลยีงการชน
 หากมีบุคคลหรือวตัถุภายใตรั้ศมีการหยุดเชิงมุม หุ่นยนต์จะหยุดเคลือนทีทันทีเมือมีสิงทีอยู่ภายใตพ้ืนทีที

หุ่นยนตส์ร้างขนึจากขนาดของเส้นทแยงมุม (จากมุมหนึงถึงอีกมุมหนึงของหุ่นยนต)์ และเพิมขอบเขตของระยะ

ปลอดภยัอีก 5 เซนติเมตร ดงันนั บริเวณมุมมีระยะปลอดภยัอีก 5 เซนติเมตร ส่วนทางดา้นหน้าและดา้นขา้งมี

ระยะปลอดภยัอีกประมาณ 15 เซนติเมตร ตามหลกัการทางเรขาคณิต พืนทีสําหรับการหยุดเชิงมุมป้องกนัการ

หมุนใด ๆ ของหุ่นยนตถ์า้หากวา่มีการตรวจจบัวตัถุไดภ้ายในพืนทีนี 
 หากมีบุคคลหรือวตัถุภายในพนืทีการหยดุเชิงเส้น หุ่นยนตจ์ะหยดุเคลือนทีทนัทีทนัใดเมือมีบางสิงภายในพืนที

สีเหลียมนัน โดยพืนทีดังกล่าวสร้างขึนจากขนาดของหุ่นยนต์และเพิมขอบเขตของระยะปลอดภัยอีก 5 

เซนติเมตร 
 หุ่นยนต์ควรชะลอความเร็วในการเคลือนทีเมือมีวตัถุเขา้มาในพืนทีชะลอความเร็วเชิงเส้น ก่อนทีวตัถุนันจะ

เคลือนทีเขา้มาในพืนทีการหยดุเชิงเส้น 
 สาํหรับร่างกายมนุษย ์ถา้หากวา่เทา้อยูใ่นพนืทีของการหยดุ แต่ขายงัคงอยูน่อกพนืทีการหยดุบริเวณดา้นขา้งใกล้

กบัล้อหรือด้านหน้าของหุ่นยนต์ อาจเคลือนทีไปทบัเท้าได้ การวางแผนเส้นทางส่วนใหญ่แล้วคงค่าระยะ

ปลอดภยัไว้

 โตะ๊หรือเครืองเรือนต่าง ๆ ทีมีขาติดตงัอยูห่่างกนัมากกวา่ความกวา้งทีหุ่นยนตส์ามารถเคลือนทีผา่นไปได ้และมี

แผ่นวสัดุแนวราบอยู่เกินระยะการทาํงานของเลเซอร์ หุ่นยนต์อาจชนแผ่นวสัดุนันได้ วตัถุทีไม่สามารถ

เคลือนยา้ยไดน้นัควรถูกระบุในแผนทีของผูว้างแผน เพือให้วางแผนเส้นทางเคลือนทีไปรอบวตัถุนนั วตัถุที

เคลือนไหวไดแ้ต่ไม่สามารถตรวจจบัไดห้รือสัตวเ์ลียงไม่ควรไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นพืนทีใชง้าน

การเคลื่อนที ่(Robot movement)
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แผนภาพการพัฒนาของระบบตรวจจับมนุษย์

การพัฒนาของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

แผนทีทีมหุ่ีนยนต์ (สีเขียว) และบคุคลทีตรวจจับได้ (สีแดง)

: ตวัอย่างผลการตรวจจบั (ร่างกาย:สเีหลยีมกรอบสดีาํ  ร่างกายส่วนบน:สเีหลยีมกรอบสเีหลอืง

ขา:จดุสขีาว  เทคนคิรวมกนัโดยใชร้ะยะทาง:วงกลมสแีดง  เทคนคิรวมกนัโดยไม่ใชร้ะยะทาง:วงกลมสดีาํ)

อลักอริทมึในการตรวจจับ
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HMI Function

เมนูหลกัของ HMI

เมนูอีเมล

เมนูการโทรศพัท์แบบวิดีโอ 

หน้าจอเกม การแจ้งเตือนการรักษาทางการแพทย์
หน้าจอการประชุมทางไกลโดยโปรแกรม ooVoo
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Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) และ 

Deep Learning (DL)

Machine Learning (การเรียนรูของเคร่ือง)

(1) นําเขาชดุขอมูล 

(2) สรางโมเดลของชุดขอมลู 

(3) ใชโมเดลนั้นในการทํานายขอมูลชุดใหม

แตเทคนคิท่ีจะสอนใหเคร่ืองคอมพวิเตอรสามารถเรียนรูและเขาใจไดนั้นกม็เีทคนคิตางๆ มากมาย เชน 

Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning หรือ Artificial Neuron 

Networks เปนตน 41



Neuron Networks 
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Artificial Neuron Networks(ANN) Algorithm 
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Artificial Neuron Networks(ANN) Algorithm 
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Artificial Neuron Networks(ANN) Algorithm

ให ANN รูจําตัวเลข จะทําไดอยางไร? 

Input ไดจากภาพตัวเลข ไดจากกลอง CCTV

Hidden คือ ชุดตวัเลข จาก อัลกอริธึม ANN 

Output คือ ผลการทํานายคาจากการคํานวณ
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Artificial Neuron Networks(ANN) 
โจทย: ให ANN รูจําตัวเลข จะทําอยางไร? 

Training: สมมติวาเรามี Neural Networkที่ใชประมวลผลกับขอมลูภาพขนาด 28*28 px (784px²) จาก MNIST Dataset
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Artificial Neuron Networks(ANN) 
โจทย: ให ANN รูจําตัวเลข จะทําอยางไร? 

Output: สมมติวาเรามี Neural Networkที่ใชประมวลผลกับขอมลูภาพขนาด 28*28 px (784px²) จาก MNIST Dataset
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Artificial Neuron Networks(ANN) 
ANN จําไดเม่ือไร?

สิงทเีราต้องการจาก Gradient Descent คอื

การหาค่าของ แกน X ททีาํให้

แกน Y อยู่จุดทตีาํทสุีดของ Function
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Artificial Neuron Networks(ANN) 

การแพรยอนกลับ(Back-Propagation)

โจทย: ให ANN รูจําตัวเลข จะทําอยางไร? 
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Artificial Neuron Networks(ANN) 
โจทย: ให ANN รูจําตัวเลข จะทําอยางไร? 

การแพรยอนกลับ(Back-Propagation)
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“Deep Learning is Large Neural Networks”

Deep Leaning ก็คือ ANN: Artificial Neuron Networks น่ันเอง โดย Deep 

Learning และ ANN เปนอัลกอริทึมที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือการเรียนรูของเครื่อง แตความ

แตกตางระหวาง Deep Learning กับ ANN ก็คือระดับ hidden layer ที่ใน Deep 

Learning มี hidden layer มากกวาใน ANN

51



AI Algorithm 

Name List
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“Deep Learning is Large Neural Networks”

Edge detection technique
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“Deep Learning is Large Neural Networks”
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“Deep Learning is Large Neural Networks”
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AI Algorithm Testing
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Medical Robotics : 
IEC60601-1
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IEC60601-1 : Medical Devices Standards 
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IEC60601-2-X : Particular Standards



IEC 60601 Standard Series

“Basic standard” IEC 60601-1
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IEC60601-1 : Medical Devices Standards 



IEC 60601 Collateral Standards; which should 
considered for exoskeletons

• Medical electrical equipment—Parts 1–2 General requirements for basic safety and essential 
performance— Collateral Standard: Electromagnetic compatibility—Requirements and tests 
(IEC 60601–1-2:2007)

• Medical electrical equipment—Parts 1–6: General requirements for basic safety and essential 
performance—Collateral Standard: Usability (IEC 60601–1-6:2010)

• Medical electrical equipment—Parts 1–9: General requirements for basic safety and essential 
performance—Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design 
(IEC 60601–1-9:2007)

• Medical electrical equipment—Parts 1–11: General requirements for basic safety and 
essential performance—Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment 
and medical electrical systems used in the home healthcare environment (IEC60601–1-
11:2010)

IEC60601-1
Gernal

Standards: IEC60601-1-2
EMC

IEC60601-6
Usability

IEC60601-9
Environment

IEC60601-11
Homecare

Collateral Standards
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IEC 60601 Particular Standards; which should 
considered for exoskeletons

1.4 * Particular standards
In the IEC 60601 series, particular standards may modify, 
replace or delete requirements contained in this standard 
as appropriate for the particular ME EQUIPMENT under 
consideration, and may add other BASIC SAFETY and 
ESSENTIAL PERFORMANCE requirements.
Potential applicable particular standards for wearable 
medical robots (exoskeletons):

• Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of nerve and muscle stimulators 
(published)

• IEC 80601-2-78 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of MEDICAL ROBOT for 
rehabilitation, assessments, compensation or 
alleviation of disease, injury or disability

IEC60601-1
Gernal

Standards:

Particular 
standards for 

wearable 
medical robot

IEC60601-1-2
nerv&muscle

IEC8601-2-78
rehabilitation

P
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Exoskeleton 

ISO13842 :Robots and robotic devices -
Safety requirements for personal care robots
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ISO13842 :Robots and 
robotic devices -
Safety requirements 
for personal care 
robots

•Wheelchair
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  โครงสรางในการขอเครื่องหมาย CE ของ Medical Devices

EC Representative

ISO 13485, GMP 

Technical Construction File
(TCF)

ISO13482 

CB  Audit 

EU approve 
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