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Anotace 

Disertační práce je zaměřena na aplikaci a rozvoj principů modularity při vývoji 

servisního robotu. Koncept modularity byl aplikován na protipožární robot HARDY, 

který tvoří pilotní konfiguraci bezkonkurenční modulární robotické platformy. Cílem 

vývoje modulární platformy je možnost rychlé změny konfigurace kinematických 

struktur a požadované zásahové technologie dle aktuálních potřeb a parametrů 

zásahu. Modulární platforma se vyznačuje celou řadou inovativních řešení. Sestává 

z modulů dvou úrovní – primárních a sekundárních modulů. Portfolio unikátní 

modulární platformy je otevřené a může být dle potřeby rozšiřováno novými 

specifickými moduly nebo novými typorozměry stávajících modulů. V závěru práce 

je věnován prostor pro návrh dalších modulů platformy. 

U manipulátorů průmyslových robotů je obvykle kladen důraz na tuhost konstrukce, 

plynulost pohybu koncového bodu a opakovatelnou přesnost polohování. Manipulátory 

servisních robotů, zejména těch mobilních, obvykle nevyžadují tak vysokou tuhost 

a přesnost, ale z důvodu omezeného zdroje energií je jedním ze sledovaných 

parametrů spotřeba pohonů jak modulu manipulace, tak všech ostatních spotřebičů, 

hlavně pohonů pojezdu. Při vývoji těchto špičkových zařízení pak konstruktéři obvykle 

musí řešit kromě obecného problému, jakou použít metodiku, aby vývoj od stanovení 

koncepce až po finální produkt proběhl efektivně a v co nejkratším čase, 

také optimalizaci konstrukce z hlediska energetické náročnosti. 

V rámci disertační práce byla věnována značná pozornost stanovení metodiky 

předběžného návrhu modulů manipulace servisních robotů a jejich optimalizaci 

z hlediska spotřeby energie. Uvedená metodika vychází z definovaného spojitého 

matematického modelu, který pracuje s parametry reálných pohonů a jehož koeficienty 

vstupují do algoritmů optimalizačních výpočtů. Ty sledují vzájemné souvislosti mezi 

rozměrovými parametry profilů ramen, jejich délkou, hmotností pohonů a jejich vliv 

na spotřebu energie a celkovou hmotnost modulu manipulace. Vyvinutá metodika 

představuje tři rozdílné optimalizační postupy předběžného návrhu modulů manipulace 

a konstruktér si zvolí tu nejvhodnější z nich na základě známých parametrů na začátku 

návrhu. Funkčnost optimalizačních nástrojů byla ověřena při vývoji modulu manipulace 

modulárního servisního zásahového robotu HARDY. V praxi se ukázalo, že metodika 

předběžného návrhu modulu manipulace představuje pro konstruktéra silný nástroj, 

pomocí kterého může již při první iteraci návrhu a ve velmi krátkém čase získat 

konkrétní parametry, které mohou být velmi blízké finálnímu řešení. Doba vývoje 

složitých robotických manipulátorů tak může být významně zkrácena.  
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Annotation 

Dissertation thesis focused on an application and an advancement of the modularity principles 

in the development of service robots. The concept of modularity has been applied to the 

emergency fire-fighting robot HARDY, which forms a pilot configuration of a modular robotic 

platform in service robotics. The aim of the development of the modular robotic platform is the ability 

to change quickly the configuration of kinematic structures and required emergency technology 

according to current needs of the intervention. The modular platform is characterized by a range 

of innovative solutions. It consists of two-level modules - primary and secondary modules (sub-

modules). Portfolio of the unique modular platform is open and could be expanded as required by 

new specific modules or new dimensional types of existing modules. The conclusion of the thesis is 

devoted to the additional platform modules  ́design. 

Industrial robot manipulators have usually to fulfil high demands on the construction stiffness, 

continuousness of movement of the end-point and repeatable positioning accuracy. Service robot 

manipulators, especially those mobile ones, do not usually require such high stiffness and 

accuracy, but because of the limited energy resources one of the parameters in view is the energy 

intensity of drives i.e. of the handling module and all other appliances, especially travel drives. 

When developing these top devices, designers usually have to solve - besides general problems, 

such as what methodology to use so that the development from determining the concept to the final 

product runs efficiently and in the shortest possible time - also the optimizing of the construction 

in terms of energy consumption. 

As a part of the dissertation thesis, considerable attention has been devoted to determining the 

methodology of preliminary design of the service robots  ́handling modules and their optimization 

in terms of energy consumption. The mentioned methodology results from a defined continuous 

mathematical model which operates with parameters of the real drives and whose coefficients 

enter into the algorithms of optimization calculations. They monitor the reciprocal connection 

between dimensional parameters of the arms  ́profiles, their length, weight of the drives and their 

impact on energy consumption and the total weight of the handling module. The developed 

methodology represents three different optimization procedures of the preliminary design of the 

handling modules and the designer chooses the most suitable one based on known parameters 

at the beginning of the design. Functionality of the optimization tools have been verified in the 

process of developing the handling module of the modular service robot HARDY. It has been 

turned out in practice that the methodology of the preliminary design of the handling module is a 

powerful tool for the designer, by which he could at the first iteration of the design and in a very short 

time get the specific parameters which can be very close to the final solution. The development 

period of the complicated robotic manipulators can be significantly shortened in this way. 
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Seznam použitých symbolů 

0bA   
- Lokální transformační matice základní souřadný systém – 

podstavec manipulátoru 

-1,i iA   - Obecná transformační matice mezi dvěma sousedními 

souřadnými systémy 

01A  
- Lokální transformační matice podstavec – první rameno 

manipulátoru 

12A  
- Lokální transformační matice první rameno – druhé rameno 

manipulátoru 

23A  
- Lokální transformační matice druhé rameno – třetí rameno 

manipulátoru 

1B   
[m] Šířka profilu prvního článku manipulátoru 

2B   
[m] Šířka profilu druhého článku manipulátoru 

3B   
[m] Šířka profilu třetího článku manipulátoru 

giF  [N] Tíhová síla způsobená gravitací 

iF  
[N] Setrvačná síla způsobená translačním zrychlením těžiště 

článku 

riF  
[N] Tíhová síla vlastního profilu článku ramene způsobená 

gravitací 

piF  
[N] Tíhová síla od pohonu 1i   článku ramene způsobená 

gravitací 

G   [m/s2] Vektor gravitačního zrychlení 

iH  
[m] Výška profilu i -tého článku ramene manipulátoru 

1H   
[m] Výška profilu prvního článku manipulátoru 

2H   
[m] Výška profilu druhého článku manipulátoru 

3H   
[m] Výška profilu třetího článku manipulátoru 

cJ   
[kgm2] Celkový moment setrvačnosti pohonu přepočtený na výstup 

harmonické převodovky 

ciJ  
[kgm2] Celkový interpolovaný moment setrvačnosti pohonu 

přepočtený na výstup harmonické převodovky 
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iJ   
[kgm2] Moment setrvačnosti i -tého článku 

mJ  
[kgm2] Moment setrvačnosti servomotoru 

miJ  
[kgm2] Interpolovaný moment setrvačnosti servomotoru 

OMJ   
[kgm2] Moment setrvačnosti objektu manipulace 

pJ   [kgm2] Moment setrvačnosti na vstupu harmonické převodovky 

3pJ   [mm4] Kvadratický moment plochy průřezu třetího článku 

1txJ   
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti prvního článku v ose x  

1tyJ   [kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti prvního článku v ose y  

1tzJ  
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti prvního článku v ose z  

2 3mp tJ  [kgm2] Matice setrvačnosti druhého článku 

2txJ   
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti druhého článku v ose x  

2tyJ   [kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti druhého článku v ose y  

2tzJ  
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti druhého článku v ose z  

3mpJ   [kgm2] Redukovaný moment pohonu na třetí osu manipulátoru 

3OMtJ   
[kgm2] Matice setrvačnosti třetího článku včetně objektu manipulace 

3txJ   
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti třetího článku v ose x  

3tyJ   [kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti třetího článku v ose y  

3tzJ  
[kgm2] Vlastní moment setrvačnosti k těžišti třetího článku v ose z  

MM  
[Nm] Maximální moment servomotoru 

MOM  
[Nm] 

Maximální moment servomotoru odpovídající momentu 80MT  

harmonické převodovky 

NM  
[Nm] Jmenovitý moment servomotoru 
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NOM  
[Nm] Nominální moment servomotoru odpovídající nominálnímu 

momentu harmonické převodovky NT  

iN  
[Nm] Moment tečných a odstředivých sil i -tého článku vzhledem 

k těžišti 

OM   - Objekt manipulace 

AT  
[Nm] Maximální průměrný moment harmonické převodovky v rámci 

pracovního cyklu 

1bT   
- Transformační matice pro přepočet mezi souřadnými systémy 

prvního článku a základny manipulátoru 

2bT  
- Transformační matice pro přepočet mezi souřadnými systémy 

druhého článku a základny manipulátoru 

3bT  
- Celková transformační matice pro výpočet přímé úlohy 

kinematiky 

iT   - Těžiště i -tého článku 

MT  
[Nm] Maximální (chvilkový) špičkový moment harmonické 

převodovky 

80MT  
[Nm] Maximální špičkový moment harmonické převodovky pro 

dimenzování – zvolná hodnota, která odpovídá 80% MT  

NT   
[Nm] Nominální moment harmonické převodovky 

RT  
[Nm] Maximální opakovatelný špičkový moment harmonické 

převodovky 

riT   - Těžiště vlastního profilu i -tého článku 

XT  
[Nm] Kolizní (destrukční) moment harmonické převodovky 

cW   
[J] Celková vykonaná práce v průběhu definovaného pohybu 

manipulátoru 

1kW   
[W] Kinetická energie potřebná k vyzvednutí prvního článku 

rovnoměrně zrychleným pohybem do výšky, která odpovídá 

stanovené poloze koncového bodu manipulátoru h  

1pW  [W] Potenciální energie prvního článku na konci pohybu 

2kW  
[W] Kinetická energie potřebná k vyzvednutí druhého článku 

rovnoměrně zrychleným pohybem do výšky, která odpovídá 

stanovené poloze koncového bodu manipulátoru h  
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2 pW  [W] Potenciální energie druhého článku na konci pohybu 

3kW  
[W] Kinetická energie potřebná k vyzvednutí třetího článku 

rovnoměrně zrychleným pohybem do výšky, která odpovídá 

stanovené poloze koncového bodu manipulátoru h  

3pW  [W] Potenciální energie třetího článku na konci pohybu 

ia  [m] Denavit-Hartenbergův parametr - nejkratší vzdálenost 

(normála) mezi osami 
1iz 
 a 

iz , kladný směr ve směru osy 
ix  

ia  
[m/s2] Vektor translačního zrychlení počátku lokálního souřadného 

systému i -tého ramene manipulátoru 

1ia  
[m/s2] Vektor translačního zrychlení počátku lokálního souřadného 

systému 1i   ramene manipulátoru 

1,i ia   [m/s2] Vektor relativního translačního zrychlení počátků dvou 

sousedních lokálních souřadných systémů ramen 

manipulátoru 

*

ia  
[m/s2] Vektor translačního zrychlení v těžišti i -tého ramene 

manipulátoru 

id  [m] Denavit-Hartenbergův parametr - nejkratší vzdálenost 

(normála) mezi osami 
1ix 
 a 

ix , kladný směr  

ve směru osy 
1iz 
 

if   
[N] Akční síla, kterou zatěžuje daný článek ve vazbě článek 

předchozí 

1if  
[N] Akční síla, kterou působí i +1 článek na i -tý článek 

if  [N] Síla, kterou působí předchozí i -1 článek na i -tý článek 

(reakce předchozího článku) 

g   [m/s2] Gravitační zrychlení 

h  [m] Výška (poloha) OM  

li   
- Poměr výšky 

iH  profilu ramen k jeho délkám 
il  

pi  - Převodový poměr harmonické převodovky 

ri   
- Poměr šířky 

iB  profilu ramen k jeho výšce 
iH  

k   - Koeficient poměru délek ramen manipulátoru 
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0ak  
- Koeficient absolutního členu interpolace spojnice trendu 

momentu setrvačnosti ciJ  

1ak  
- Koeficient lineárního členu interpolace spojnice trendu 

momentu setrvačnosti ciJ  

2ak  
- Koeficient kvadratického členu interpolace spojnice trendu 

momentu setrvačnosti ciJ  

0bk  
- Koeficient absolutního členu interpolace spojnice trendu 

hmotnosti cim  

1bk  
- Koeficient lineárního členu interpolace spojnice trendu 

hmotnosti cim  

1ik  
[rad] Vektor otáčení i -tého kloubu ramene manipulátoru 

cl  
[m] Celková délka manipulátoru 

il   [m] Délka i -tého článku ramene manipulátoru 

til   [m] Vzdálenost těžiště i -tého článku ramene od jeho počátku 

0l  
[m] Délka podstavce manipulátoru 

1l  
[m] Délka prvního ramene (článku) manipulátoru 

2l  
[m] Délka druhého ramene (článku) manipulátoru 

3l  
[m] Délka třetího ramene (článku) manipulátoru 

cm  
[kg] Celková hmotnost pohonu 

cim  
[kg] Interpolovaná celková hmotnost pohonu 

im  
[kg] Hmotnost článku ramene manipulátoru 

mm   
[kg] Hmotnost servomotoru s brzdou 

mim  
[kg] Interpolovaná hmotnost servomotoru s brzdou 

OMm   
[kg] Hmotnost objektu manipulace 
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rm   
[kg] Celková hmotnost manipulátoru včetně pohonů 

3m   
[kg] Hmotnost třetího článku ramene manipulátoru 

3mpm   [kg] Celková hmotnost pohonu třetího článku 

n   - Číslo článku manipulátoru 

1in  
[Nm] Moment, kterým působí i +1 článek na i -tý článek 

i
n  

[Nm] Moment, kterým působí i -1 článek na i -tý článek 

pzn  [min-1] Vstupní otáčky převodovky pro nominální zatížení 

1n   
[Nm] Ohybový moment prvního článku 

2n  
[Nm] Ohybový moment druhého článku 

3n  
[Nm] Ohybový moment třetího článku 

1,i ip  - Vektor polohy sousedních lokálních souřadných systémů 

*

ip  
- Vektor z počátku lokálního souřadného systému do těžiště    

i -tého ramene manipulátoru 

11tp   
[m] Souřadnice těžiště prvního článku manipulátoru 

1t bp  
[m] Vektor polohy těžiště prvního článku vůči základně 

22tp  
[m] Souřadnice těžiště druhého článku manipulátoru 

2t bp  
[m] Vektor polohy těžiště druhého článku vůči základně 

33tp  
[m] Souřadnice těžiště třetího článku manipulátoru 

3t bp  
[m] Vektor polohy těžiště třetího článku vůči základně 

1q  [rad] Poloha prvního kloubu manipulátoru 

2q  [rad] Poloha druhého kloubu manipulátoru 

3q  [rad] Poloha třetího kloubu manipulátoru 

iq  
[rad/s] Úhlová rychlost v i -tém kloubu ramene manipulátoru 
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iq  
[rad/s2] Požadované úhlové zrychlení v i -tém kloubu ramene 

manipulátoru 

OMr   
[m] Poloměr objektu manipulace ve tvaru koule 

t  [s] Čas 

_ itl steny  [m] Tloušťka stěny i -tého profilu článku manipulátoru 

1_tl steny  [m] Tloušťka stěny prvního profilu článku manipulátoru 

2_tl steny  [m] Tloušťka stěny druhého profilu článku manipulátoru 

3_tl steny  [m] Tloušťka stěny třetího profilu článku manipulátoru 

maxt  
[s] Čas potřebný k vyzvednutí objektu manipulace do výšky h  

iv  
[m/s] Vektor translační rychlosti počátku lokálního souřadného 

systému i -tého ramene manipulátoru 

1iv  
[m/s] Vektor translační rychlosti počátku lokálního souřadného 

systému 1i   ramene manipulátoru 

1,i iv  [m/s] Vektor relativní translační rychlosti dvou sousedních 

souřadných systémů 

1tv   
[m/s] Rychlost pohybu v těžišti prvního článku 

2tv  
[m/s] Rychlost pohybu v těžišti druhého článku 

3tv  
[m/s] Rychlost pohybu v těžišti třetího článku 

33tx   
[m] Poloha těžiště třetího článku manipulátoru v ose x  

z  [m] z -ová souřadnice polohy OM  

i  [rad] Denavit-Hartenbergův parametr - úhel mezi osami 
1iz 
 a 

iz  

při otáčení kolem 
ix  

i  [rad] Denavit-Hartenbergův parametr - úhel mezi osami 
1ix 
 a 

ix  

při otáčení kolem osy 
1iz 
 

i  
[rad/s2] Vektor úhlového zrychlení i -tého ramene manipulátoru 

1i  
[rad/s2] Vektor úhlového zrychlení 1i   ramene manipulátoru 
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1,i i  [rad/s2] Vektor relativního úhlového zrychlení dvou sousedních ramen 

manipulátoru 

   - Ludolfovo číslo 

   [kg/m3] Hustota materiálu 

max   
[MPa] Maximální stanovené napětí v ohybu 

1   
[MPa] Maximální napětí druhého článku 

2   
[MPa] Maximální napětí v tahu druhého článku 

3   
[MPa] Maximální napětí v tahu třetího článku 

1   
[Nm] Maximální moment v prvním kloubu 

2   
[Nm] Maximální moment v druhém kloubu 

3   
[Nm] Maximální moment v třetím kloubu 

i  
[rad/s] Vektor úhlové rychlosti i -tého článku ramene manipulátoru 

1i  
[rad/s] Vektor úhlové rychlosti 1i   ramene manipulátoru 

1,i i  [rad/s] Vektor relativní úhlové rychlosti dvou sousedních ramen 

manipulátoru 
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1. Úvod 

Téma modulární koncepce servisních robotů v sobě skrývá dva velmi významné 

moderní trendy vývoje v oblasti robotiky – koncept modularity a aplikaci robotů 

v servisní (nevýrobní) sféře. Servisní úlohy představují téměř nepřebernou škálu 

činností, které byly do nedávné doby prováděny výlučně lidmi. Během posledních let 

byla vyvinuta celá řada servisních robotů, které lidem pomáhají, nebo zcela nahradily 

jejich práci v různých oblastech, jako jsou například průzkumné a detekční činnosti, 

záchranné i různé obslužné operace. V neposlední řadě tvoří servisní roboty také 

významnou část moderní vojenské techniky. 

Koncept modularity v současné době nepředstavuje něco zcela nového. Jeho 

základem je "modul", tedy element, definovaný jako základní funkční jednotka, 

která může být uspořádaná do různých konfigurací podle konkrétního účelu. 

V současné době se s aplikací konceptu modularity nejčastěji setkáváme u osobních 

i průmyslových počítačů. V tomto případě je koncept modularity rozvinut nejen 

na úrovni hardware komponentů, ale rovněž v případě jejich software. Jiným příkladem 

dnes velmi rozšířených modulárních systémů mohou být obráběcí stroje, 

u kterých modulární systém vedl k zvýšení ekonomičnosti výroby. 

Aplikace konceptu modularity na konkrétní modulární systém představuje vznik 

mechanických celků, obecně se vyznačujících vysokou mírou flexibility, integrability 

a diagnostikovatelnosti. Tyto a mnohé jiné vlastnosti modulárního systému umožňují 

jeho snadnou rekonfigurovatelnost (změnu konfigurace) za účelem přizpůsobení 

daného systému jiné úloze. 

Podrobná analýza, využití a rozvoj konceptu modularity u servisních robotů tak může 

přispět k jejich dalšímu dramatickému rozvoji. Vývoj inovativní otevřené platformy 

modulů s možností jejího neustálého rozšiřování poskytovaných typů a rozměrů 

jednotlivých prvků včetně zajištění vysoké míry schopnosti vzájemného spojování 

těchto jednotek může představovat průlom v oblasti servisní robotiky zvláště tehdy, 

pokud bude možné pomocí modulárních rekonfigurovatelných systémů efektivně plnit 

servisní úlohy rozličných povah. Přesto, že se touto problematikou v minulých 

desetiletích zabývaly výzkumné týmy významných univerzit po celém světě, můžeme 

v této oblasti spatřit mnoho nevyřešených problémů představujících řadu výzev 

k dalšímu hlubokému vědeckému bádání. 
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1.1. Zaměření disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na představení možností aplikace a následným rozvojem 

principů modularity v servisní robotice na základě podrobné analýzy současného stavu 

a vývoje této problematiky. Důraz je kladen na aplikaci principů modularity na zásahový 

protipožární servisní robot, který je určen k hašení a manipulaci s objekty jako jsou 

tlakové láhve apod. Zavedením modulární koncepce došlo nejen k rozšíření možného 

okruhu nasazení servisního robotu, ale také zejména ke vzniku unikátní modulární 

platformy na poli servisní robotiky. 

Současně je věnována pozornost počítačové podpoře návrhu modulárního systému 

v části technického řešení manipulační nadstavby a volby vhodných pohonů, která má 

usnadnit a hlavně urychlit první kroky při řešení kinematické struktury. Cílem je popsat 

metodiku návrhu v tomto kroku řešení a vytvořit podpůrné programové vybavení. 

Na základě vyhodnocení provedených analýz a získaných poznatků byla představena 

koncepce a konstrukce jednotlivých modulů. Jejich funkce a parametry byly ověřeny 

testováním zhotoveného prototypu.  

1.2. Základní dělení modulárních systémů a současný stav 

problematiky 

Analýza současného stavu problematiky modulárních systémů je zaměřena na oblast 

robotiky. Získané poznatky a vyvinuté systémy můžeme dělit či klasifikovat podle celé 

řady kritérií. Jedním ze základních rozdělení však je klasifikace modulárních systémů 

podle typů modulů na homogenní a heterogenní modulární robotické systémy. 

Homogenní modulární robotický systém sestává z mnoha modulů stejné 

konstrukce, které tvoří strukturu, vhodnou pro provedení požadovaného úkolu. 

Výhodou oproti jiným systémům je, že takto sestavný robot může jednoduše měnit 

svou velikost a strukturu (někdy i funkci) tím, že změní pouze počet modulů. Obvyklou 

nevýhodou je omezení funkcionality modulárního robotického systému. K dosažení 

požadovaných funkcí často vyžaduje homogenní systém vyšší počet modulů, 

než systém heterogenní. 

Heterogenní modulární robotický systém je tvořen různými (odlišnými) moduly, 

z nichž každý se vyznačuje specifickou konstrukcí a může sloužit pro vykonávání 

specializované funkce, které dohromady tvoří strukturu, vhodnou k provedení 
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požadovaného úkolu. Výhodou je kompaktní design a všestrannost. Heterogenní 

modulární systém je možné rozšiřovat o specifické moduly dle spektra požadovaných 

úloh. Obvyklou nevýhodou heterogenního modulárního systému jsou vyšší složitost 

jednotlivých modulů, simulačních metod na testování modulů samotných i výsledných 

struktur a vyšší výrobní náklady. [1.1] 

Samostatný oddíl je však věnován úvodu do problematiky a definici pojmů, ale také 

metodám návrhu, řízení a kalibrace modulárních systémů. 

Moduly lze dále rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní moduly jsou v podstatě pouze 

spojovacími články aktivních modulů, které obsahují akční členy - pohony. 

Níže uvedená analýza současného stavu akceptuje při klasifikaci systémů 

na homogenní a heterogenní pouze aktivní moduly daných platforem. 

1.2.1. Definice pojmů a metodika modulárních robotických systémů 

a) Definice systémů RMMS a DRRS 

V úvodu výzkumných aktivit v oblasti modulárních robotů byla věnována pozornost 

vlastní koncepci a struktuře modulárního systému. Byly definovány pojmy RMMS 

(Reconfigurable Modular Manipulator System) nebo DRRS (Dynamically 

Reconfigurable Robotic System).  

Systém RMMS se skládá, jak z komponentů mechanického a elektrického hardware, 

tak zahrnuje i algoritmus řízení a vlastní řídicí software. Obsahuje tedy stejné 

subsystémy, jako konvenční manipulátory: 

- fyzickou strukturu kloubů a ramen, 

- servomechanismy pro každý kloub, sestávající z akčních členů, převodů 

a senzorů, 

- řídící počítač a programovací prostředí. 

Hlavním rozdílem mezi RMMS a konvenčními manipulátory tedy je standardizace 

komponentů interface a algoritmus řízení nezávislý na aktuální konfiguraci systému. 

Podmínkou realizovatelnosti výše uvedeného pak je, že standardizovaný interface 

musí obsahovat prvky umožňující mechanické spojování modulů manipulátoru, formát 

datové komunikace, tedy komunikační protokoly mezi hardware a software a také mezi 

různými úrovněmi řídícího software, které se v daném systému vyskytují. [1.2] 
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Systém DRRS byl definován jako: 

- robot, který je složen z několika článků a má tedy článkovou strukturu, 

- každý článek má určitou míru inteligence, 

- jednotlivé články mohou být navzájem automaticky spojovány a rozpojovány 

v závislosti na dané úloze (viz obr. 1.1). 

 

 

Obr. 1.1: Ilustrace principu funkce systému DRRS při pracích údržby v nádrži (cisterně) 

V rámci návrhu systému koncepce DRRS byl mimo jiné definován také rozhodovací 

proces nutný pro dosažení optimální konfigurace jednotlivých článků pro danou úlohu. 

Postup získání optimální konfigurace u takovéhoto článkového systému byl rozčleněn 

do následujících kroků: 

- určení nezbytně nutného a zároveň postačujícího počtu stupňů volnosti, 

- určení kombinace (konfigurace) kloubů, 

- určení vzdáleností (délek ramen) mezi těmito klouby. 

Pro řešení tohoto problému musí být definovány také konkrétní úlohy. Jinými slovy, 

pro každý manipulátor je dána trajektorie koncového bodu, určená n-body uvnitř 

pracovního prostoru, přičemž každý bod je definován následujícími vlastnostmi: 

- požadovaná pozice a orientace koncového bodu manipulátoru, 

- požadovaná síla koncového bodu manipulátoru, 

- požadovaná přesnost polohování koncového bodu efektoru, 

- nastavení polohy a orientace základny manipulátoru, 

- typ koncového efektoru, 

- omezení uvnitř pracovního prostoru vyplývající z rozměrů a stavby vlastního 

manipulátoru i ostatních komponentů zasahujících do pracovního prostoru. 

Koncepce systému DRRS byla testována na modulárním systému CEBOT 

(cell structured robot), výsledkem čehož byla definice metodického postupu 

pro dosažení optimální konfigurace modulárního systému, jehož základem je článek 

(článková struktura). [1.3, 1.4] 
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b) Algoritmus automatického generování kinematiky modulárních 

systémů 

V oblasti kinematické analýzy mechanizmů byl definován algoritmus automatického 

generování kinematiky pro modulární systém RMMS. Algoritmus spočívá ve stanovení 

řešení přímé a inverzní kinematiky RMMS. Vyvinutá metoda je nezávislá jak na počtu 

a tvaru modulů, tak i na typu použitých vazeb daného modulárního manipulátoru 

(systému). Výpočet byl řešen numericky a jeho výhodou je možnost jeho aplikace 

na obecný systém včetně redundantních kinematických řetězců, protože byly zavedeny 

tzv. "extra" stupně volnosti (Extra DOF) redundantních mechanismů, pomocí kterých 

bylo dosaženo eliminace singularity. Aby bylo možné dosáhnout nezávislosti singulární 

inverzní kinematiky na délce ramen manipulátoru, byla představena idea zmenšení 

velikosti manipulátoru. Pro tyto případy byla také stanovena technika výběru vhodných 

parametrů návrhu.  

Metodika byla testována na vlastním manipulátoru se sedmi stupni volnosti. Výpočet 

jedné iterace uvedeného algoritmu inverzní kinematiky trval 35 ms. [1.5] 

c) Kalibrace modulárních systémů 

Na univerzitě v Singapuru (Nanyang Technological University) byla věnována 

pozornost kalibraci modulárních systémů. Byl vyvinut modulární algoritmus kinematické 

kalibrace pro průmyslové roboty. Tento algoritmus vychází z rovnic přímé kinematiky 

založených na POE (Products of Exponentials) a využívá teorie lineární superpozice 

a diferenciální transformace. Schéma algoritmu i průmyslový robot ASEA IRB6/2 s pěti 

stupni volnosti, na kterém byl algoritmus testován, je znázorněn na obrázku 1.2. [1.6] 

  

Obr. 1.2: Schéma modulárního algoritmu kinematické kalibrace a robot ASEA, na němž byl 
algoritmus testován 
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d) Řízení trajektorie redundantních modulárních systémů  

V oblasti řízení modulárních systémů byla vyvinuta metodika řízení trajektorie 

redundantních modulárních robotů na základě kartézského souřadného systému. 

Tato metoda je založena na algoritmu geometrické numerické inverzní kinematiky 

speciálně vyvinuté pro modulární roboty a nové online metodě řízení. Metodika byla 

testována na modulárním robotu se sedmi stupni volnosti (viz obr. 1.3). Metoda v sobě 

zahrnuje i proces optimalizace polohy jednotlivých kloubů vzhledem k požadované 

poloze koncového bodu modulárního manipulátoru. [1.7] 

 

Obr. 1.3: Manipulační rameno modulární koncepce se sedmi stupni volnosti 

 

e) Řízení modulárních systémů 

Do oblasti řízení modulárních robotických systémů patří i spolupráce vědců z univerzity 

v Pittsburghu a Kalifornského institutu technologie, jejímž výsledkem byla integrace 

modulů software pro řízení v reálném čase do řídicího systému pro modulární robot 

založeném na senzorické bázi. Softwarové moduly pro řízení v reálném čase sestávají 

z rekonfigurovatelných multisenzorových systémů. Výsledkem je operační systém 

Chimera II (Chimera II Real-Time Operating System), který umožňuje řízení 

robotických systémů modulární koncepce v reálném čase. [1.8] 

f) Kinematická analýza modulárních systémů a jejich konfigurace 

Velká pozornost byla v tomto období věnována také oblasti kinematické analýzy 

modulárních systémů a jejich konfigurace. Byla definována matice AIM (Assembly 

Incidence Matrices), tedy incidenční matice soustavy (matice výskytu), která indikuje 

každou změnu konfigurace systému. Tato matice představuje formální definici 

konfigurace sestavy modulárního robotu. S tím souvisí i pojem genetický (vývojový) 

algoritmus GA (Genetic algorithm), který byl zaveden v souvislosti řešení problematiky 
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optimalizace konfigurace kinematického řetězce modulárních systémů. Dalším 

algoritmem je evoluční (vývojový) algoritmus EA (Evolutionary algorithm), který byl 

definován v souvislosti s redukcí přebytečných stupňů volnosti u redundantních 

kinematických struktur.  

Problematika vhodné (optimální) konfigurace, kinematické kalibrace, redukce stupňů 

volnosti u redundantních struktur, ale také metodika automatického generování rovnic 

dynamiky nebo metodika numerického výpočtu inverzní kinematiky modulárních robotů 

byla definována a testována na modulárním systému založeném na modulech ve tvaru 

krychle (kvádru), které jsou znázorněny na obrázku 1.4. Součástí systému jsou 

i pasivní modul ve tvaru krychle, spojovací člen i adaptér (viz obr. 1.4). [1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18] 

  

Rotační jednotka Prizmatická jednotka 

  

Pasivní modul Spojovací článek a adaptér 

Obr. 1.4: Základní komponenty modulárního systému 

 

1.2.2. Homogenní modulární robotické systémy 

a) Modulární systém M-TRAN 

M-TRAN modulární systém, vyvinutý v laboratoři strojního inženýrství (Mechanical 

Engineering Laboratory), Ibaraki v Japonsku. Účelem bylo na jednoduchých modulech 

simulovat pohyb modulárních robotických systémů (viz obr. 1.5). 
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Obr. 1.5: Jednoduchý modul vyvinutý zy účelem zkoumání pohybů RMMS 

Každý modul je složen ze tří částí, dvou základních částí podobných krychli (box part) 

a jedním článkem, který je spojuje, přičemž každý kloub spojení umožňuje pohyb 

v jednom rotačním stupni volnosti. Každá základní část má tři rovné stěny, 

koncipované jako připojovací plochy. Každá z připojovacích ploch obsahuje čtyři malé 

permanentní magnety. 

Modulární robotický systém byl vyvinut tak, aby se dané moduly mohly navzájem 

spojovat do rozmanitých konfigurací pomocí celkem šesti interface, které každý modul 

obsahuje. Mohou tak vznikat struktury tvořené mnoha moduly s vysokým počtem 

stupňů volnosti (redundantní kinematické řetězce). RMMS je schopen na základě 

povelů řídicího systému měnit propojení jednotlivých modulů respektive konfiguraci 

modulárního robotu. Příklad simulace pohybu RMMS přes překážku ve tvaru kvádru 

je znázorněn na obrázku 1.6. [1.19] 

 

Obr. 1.6: Simulace pohybu RMMS přes překážku ve tvaru kvádru 

Další výzkumné aktivity byly zaměřeny na oblast samorekonfigurovatelnosti 

redundantních kinematických řetězců s mnoha stupni volnosti v závislosti na okolních 

podmínkách (členitosti terénu a požadované činnosti). Obrázek 1.7 znázorňuje 

experiment, při němž je testována schopnost změny kinematického řetězce robotu 

vytvořeného z uvedených modulů a možnosti pohybu vzniklých struktur. [1.20, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24] 
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Ukázka samorekonfigurace modulů 

 

Pohyb čtyřnohého robotu (typ 1) 

 

Pohyb čtyřnohého robotu (typ 2) 

 

Plazivý pohyb a pohyb podobný odvalování pásu 

 

Transformace konfigurace modulů z plazivého robotu přes robot pohybující se pohybem 
podobným odvalování pásu na čtyřnohý kráčející robot (typ 3) 

Obr. 1.7: Testování možnosti změny vlastní konfigurace a způsobů pohybu vzniklých 
struktur založených na modulech M-TRAN 

b) Modulární systém CONRO 

Modulární systém CONRO, vyvinutý na univerzitě v Kalifornii. CONRO 

je konfigurovatelný metamorfní robot (CONfiguration RObot), který je schopen měnit 

svůj tvar podle prostředí a požadavků úlohy. Toho je dosaženo modulární strukturou, 
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jejímž základem jsou jednoduché moduly se dvěma rotačními stupni volnosti 

s navzájem kolmými osami (viz obr. 1.8). 

 

Obr. 1.8: Schéma modulu CONRO 

Pomocí modulů systému CONRO mohou být vytvořeny jak kinematické řetězce 

otevřené a uzavřené, tak i sériové či paralelní kinematické řetězce. Struktury 

se sériovým otevřeným i uzavřeným a paralelními kinematickými řetězci jsou 

zobrazeny na obrázku 1.9. [1.25] 

  
 

Obr. 1.9: Ukázky robotů různých kinematických struktur sestavených z modulů systému 
CONRO 

 

c) Modulární systém Polypod 

Modulární systém Polypod, vyvinutý na Stanfordské univerzitě. Základem systému jsou 

poměrně komplikované malé moduly, jejichž schéma je uvedeno na obrázku 1.10. 

Každý modul zajišťuje plnou funkcionalitu, je lehký, malý, snadno vyrobitelný a levný. 

Základní modul je tvořen deseti články a má tři stupně volnosti. Přidáním pohyblivého 

(posuvného) táhla byl odebrán jeden stupeň volnosti, čímž došlo ke změně 

pohybových možností (viz obr. 1.11). 
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Obr. 1.10: Základní modul systému Polypod 

 
 

Obr. 1.11: Modul doplněný o posuvné táhlo s náznakem možností jeho pohybu 

Pohyb modulu je zajištěn pomocí elektromotorů s pohybovými šrouby, které nahrazují 

posuvné táhlo v obou čtyřkloubových mechanizmech. Změnou polohy pohybového 

šroubu dochází k změně tvaru čtyřkloubového mechanizmu, celého modulu. 

Modulární systém Polypod byl vyvinut pro spojování do kinematických řetězců 

s velkým počtem stupňů volnosti simulující vlastnosti lokomočních ústrojí různých 

koncepcí. Byly realizovány konstrukce s otevřenými i uzavřenými kinematickými 

řetězci. Lokomoční ústrojí pohybující se metodou odvalování jako v případě pásu 

(v rovině i v prostoru) zobrazuje obrázek 1.12.  

 
 

Obr. 1.12: Lokomoční ústrojí odvalující se jako pás v rovině i v prostoru 
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Obr. 1.13: Mechanizmus se čtyřmi paralelními rameny sestavený z modulů Polypod 

Obrázek 1.13 znázorňuje mechanizmus se čtyřmi rameny při pohybu podobném 

přemetu na stranu (hvězdě) a také krok mechanizmu simulujícího pavouka. [1.26] 

d) Modulární systém PolyBot 

Ve výzkumném centru Palo Alto, v USA, byl vyvinut modulární robotický systém 

PolyBot. Základem je modul s jedním rotačním stupněm volnosti. V současné době 

existuje již třetí generace tohoto modulu (viz obr. 1.14). 

  
 

Obr. 1.14: Tři generace modulu PolyBot (zleva: PolyBot G1v4, PolyBot G2, PolyBot G3) 

Pomocí tohoto modulárního systému byl testován zejména pohyb uzavřených 

kinematických řetězců, jeho specifika a výhody (viz obr. 1.15). Na testovací modely 

těchto modulárních systémů byly kladeny následující požadavky: 

- redundantní kinematický řetězec, 

- možnost zablokování mechanizmu nebo zastavení každého stupně volnosti, 

- paralelní nebo uzavřený kinematický řetězec, 

- Jacobiho matice mechanizmu musí být singulární. 
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Obr. 1.15: Testovací modely modulárního systému PolyBot s uzavřenými kinematickými řetězci. 
Vlevo PolyBot G1v4, vpravo PolyBot G2 

Kromě zkoumání možností pohybu se tvůrci zabývali také systémem spojování 

jednotlivých modulů pomocí jejich interface. Pozornost byla věnována také architektuře 

software modulárního rekonfigurovatelného robotu PolyBot. [1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 

1.31] 

e) Modulární systém Molecube 

Na univerzitě v Ithace v USA byl vyvinut modulární systém Molecube. 

Jedná se o otevřenou hardwarovou a softwarovou platformu. Jejím základem je malý 

modul ve tvaru krychle, který má jeden rotační stupeň volnosti (viz obr. 1.16).  

  

Obr. 1.16: Modul Molecube 

  

Obr. 1.17: Modul efektoru a modul s kolem systému Molecube 

 

Obr. 1.18: Modul základny s napájením 
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Dále systém doplňují modul tříčelisťového uchopovacího efektoru, modul s kolem 

(viz obr. 1.17) a modul základny s napájením (viz obr. 1.18). Kromě výše uvedených 

aktivních modulů jsou součástí systému Molecube ještě pasivní moduly znázorněné 

na obrázku 1.19. Jedná se o kardanový kloub, modul sloužící jako čep otáčení, krychle 

a další. 

 

Obr. 1.19: Pasivní moduly systému Molecube 

Z těchto modulů bylo sestaveno např. manipulační rameno speciální struktury 

se dvěma uchopovacími efektory (viz obr. 1.20). [1.32, 1.33] 

  

Obr. 1.20: Manipulační rameno a mechanizmus se dvěma efektory sestavené z modulů 
systému Molecube 

Jinou variantu modulů systému Molecube ukazuje obrázek 1.21. Pro ilustraci možností 

využití tohoto modulárního systému byla vytvořena vizualizace znázorňující nasazení 

manipulátorů sestavených z těchto jednotek v prostoru vesmíru (viz obr. 1.22). 
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Obr. 1.21: Modul Molecube 

 

Obr. 1.22: Ilustrace manipulátorů sestavených z modulárního systému Molecube při jejich 
nasazení ve vesmíru 

Na tomto modulárním systému byla také demonstrována teorie návrhu modulárních 

robotických systémů schopných samo-reprodukce. Samo-reprodukce je zde 

představena jako proces, pomocí kterého je daný fyzicky realizovaný systém schopen 

vytvořit jiný nový autonomní funkční systém. [1.34, 1.35] 

Přesto, že modulární systém Molecube obsahuje mimo základní modul ve tvaru krychle 

s jedním rotačním stupněm volnosti (viz obr. 1.16 a 1.21) ještě další aktivní moduly 

(modul chapadla, modul kola a modul napájecí stanice – viz obr. 1.17 a 1.18), byla tato 

modulární platforma zařazena mezi homogenní modulární robotické systémy. 
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Zamýšlené aplikace, způsob tvorby konkrétních kinematických struktur a četnost 

využití jednotlivých typů aktivních modulů platformy je bližší homogenním systémům. 

f) Hyper-redundantní RMMS manipulátor vyvinutý na univerzitě 

v Sydney 

Na univerzitě v Sydney byl za účelem testování chování vyvinut hyper-redundantní 

modulární systém. Jeho základem je modul válcového tvaru se dvěma rotačními stupni 

volnosti. Modul i manipulátor tvořený čtyřmi moduly je zobrazen na obrázku 1.23. 

   

Obr. 1.23: Hyper-redundantní modulární manipulátor 

Kromě vývoje konstrukce modulu byla také značná pozornost věnována systému jeho 

řízení. Byl definován systém řízení MDC (Modular Decentralized Control), jehož 

funkčnost byla experimentálně ověřena. Modulární manipulační systém byl testován 

jako nástavba, která nese kamerový systém stereovize (viz obr. 1.24). [1.36] 

 

Obr. 1.24: Testování manipulátoru s kamerami stereovize 
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g) Shady3D robot 

Shady3D robot představuje miniaturní modulární robotický systém sestávající 

z aktivních i pasivních modulů vyvinutý za účelem testování teorie samo-sestavování 

daných modulů v mechanizmy s požadovanými kinematickými řetězci. Jeden modul 

Shady3D má tři stupně volnosti a dva úchytné (připojovací) elementy (viz obr. 1.25). 

Modulární systém je schopen pomocí úchytných elementů připojovat další aktivní 

i pasivní moduly, nebo se díky nim může pohybovat po jednoduchých nosnících 

(viz obr. 1.25 vpravo). [1.37, 1.38] 

  

Obr. 1.25: Modul systému Shady3D a jeho možný pohyb po jednoduchém nosníku (vpravo) 

Spojením dvou aktivních modulů Shady3D vznikne manipulátor s pěti stupni volnosti, 

pokud je mezi ně vložen ještě jeden pasivní modul, dostaneme mechanizmus se 

sériovým kinematickým řetězcem s šesti stupni volnosti (viz obr. 1.26). Byl také 

představen algoritmus pro vzájemné samo-sestavování jednotlivých modulů 

do jednoduchých mechanických celků, který byl experimentálně ověřen. 

  

Obr. 1.26: Manipulátor s pěti stupni volnosti vytvořený přímým spojením dvou aktivních modulů 
Shady3D (vlevo) a manipulátor se šesti stupni volnosti sestávající navíc ještě z jednoho 

pasivního modulu (vpravo) 
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1.2.3. Heterogenní modulární robotické systémy 

a) Redundantní modulární dvojramenný manipulátor 

Na univerzitě v Texasu byl vyvinut speciální robot modulární koncepce se dvěma 

manipulačními rameny (viz obr. 1.27). Každé rameno má sedm rotačních stupňů 

volnosti a je složeno ze dvou základních typů rotačních modulů provedených v různých 

velikostech. Manipulační ramena jsou umístěna na torzu (tělese) robotu, který má další 

tři rotační stupně volnosti. Na konci každého manipulačního ramene je koncový efektor 

(minimálně jeden stupeň volnosti). Počet stupňů volnosti jednoho sériového řetězce 

(bez efektoru) je tedy 10. 

 

Obr. 1.27: Modulární robot se dvěma manipulátory o sedmi stupních volnosti 

Pro určení polohy a orientace tělesa v 3D prostoru je zapotřebí šest proměnných. 

Robot uvedený na obrázku 1.27 má v jednom sériovém kinematickém řetězci více 

než šest navzájem kinematicky nezávislých stupňů volnosti (deset stupňů volnosti), 

jedná se tedy o redundantní robot. [1.39] 

b) Rovinný modulární manipulátor se třemi stupni volnosti 

Rovinný manipulátor se třemi rotačními stupni volnosti, vyvinutý na univerzitě v Texasu 

(viz obr. 1.28). Tento manipulátor je tvořen rotačními moduly a pasivními propojovacími 

moduly ramen za účelem demonstrace konstrukčních principů modulárních 

rekonfigurovatelných robotů. [1.40] 
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Obr. 1.28: Rovinný manipulátor se třemi rotačními stupni volnosti a pasivními propojovacími 
moduly ramen 

c) RMMS systém vyvinutý na univerzitě v Torontu 

RMMS systém, vyvinutý na univerzitě v Torontu. Základem systému jsou dva typy 

aktivních modulů umožňující rotační nebo lineární pohyb (viz obr. 1.29). Kromě toho 

je využíván ještě pasivní modul ve dvou provedeních vzájemné polohy připojovacích 

interface (viz obr. 1.30). 

Tento modulární robotický systém vychází z předpokladu, že k realizaci ideálního 

modulárního mechanizmu je zapotřebí (jen jedna) optimální modulární jednotka. 

Díky tomu je proces návrhu celého systému zjednodušen pouze na integraci modulů 

do celého systému, tedy požadované geometrie robotu. 

  

Obr. 1.29: Základní moduly pro rotační a lineární pohyb 
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Obr. 1.30: Pasivní moduly ve dvou provedeních vzájemné polohy připojovacích interface 

Pomocí těchto modulů byly sestaveny dva roboty konfigurace SCARA a PUMA 

(viz obr. 1.31). [1.9, 1.41] 

  

Obr. 1.31: Roboty SCARA a PUMA sestavené z modulů RMMS 

 

 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 36 
 

d) RMMS systém vyvinutý na univerzitě v Pittsburghu 

RMMS systém, vyvinutý na univerzitě v Pittsburghu. Základem systému jsou dva 

moduly zobrazené na obrázku 1.32. Oba moduly jsou rotační s jedním stupněm 

volnosti, první modul umožňuje rotaci kolem své osy a druhý typ modulu rotuje v ose 

kolmé k osám obou připojovacích interface, přičemž zároveň určuje vzdálenost obou 

os interface (viz obr. 1.32). 

   

Obr. 1.32: Rotační moduly systému RMMS včetně detailního pohledu na obě části 
propojovacího interface 

Funkčnost celého systému byla testována na robotu s pěti rotačními stupni volnosti 

sestaveného z výše uvedených modulů (viz obr. 1.33). [1.42, 1.43] 

 

Obr. 1.33: Robot s pěti stupni volnosti sestavený z modulů RMMS 
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e) Modulární systém vyvinutý na univerzitě v Singapore 

Na univerzitě v Singapore byl vyvinut modulární systém založený na dvou aktivních 

a třech pasivních modulech (viz obr. 1.34). Dva aktivní moduly představují lineární 

a rotační jednotku, dva z pasivních modulů umožňují pohyb v jednom rotačním stupni 

volnosti (rotace v ose připojovacích interface a rotace v ose kolmé k interface) a třetí 

pasivní modul je křížový kloub. 

 

  

 

Obr. 1.34: Aktivní a pasivní moduly systému 

Z těchto modulů byly vytvořeny mechanismy jak se sériovými, tak i paralelními 

kinematickými řetězci. Výsledkem byla metoda kinematického návrhu 

rekonfigurovatelných modulárních paralelních robotů, která byla ověřena na dvou 

typech třínohých paralelních robotů (viz obr. 1.35). 

  

Obr. 1.35: Dva typy modulárních paralelních robotů se třemi nezávislými sériovými 
kinematickými řetězci 
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U třínohých modulárních paralelních robotů byla řešena také problematika jejich samo-

kalibrace založená na detekci chyb vyplývajících z rozdílných délek sériových řetězců. 

Kromě řešení problematiky modularity a zkoumání chování mechanizmů se sériovými 

nebo paralelními kinematickými řetězci byly za pomocí těchto modulů sestaveny také 

robotické pracovní buňky (viz obr. 1.36).  

 

Obr. 1.36: Vývoj robotické pracovní buňky založené na principu modularity 

Cílem zavedení modulárního systému u robotických pracovních buněk bylo umožnit 

jejich rychlou změnu konfigurace podle požadovaného účelu. [1.44, 1.45, 1.46, 1.47] 

f) Modulární robot Uni-drive 

Uni-drive je modulární sériový robot sestávající z řetězce takových článků a kloubů, 

jenž lze rekonfigurovat změnou jejich pořadí. Teoreticky může modulární robot tvořit 

i jinou než právě uvedenou konfiguraci, nicméně limitujícím faktorem pro maximální 

možný počet jednotek, které lze navzájem propojit a vytvořit tak funkční robot 

je obvykle hmotnost modulů. Z tohoto důvodu byl akční člen modulů, který zpravidla 

tvoří značnou část hmotnosti, přemístěn do základny robotu a vytváří tak počátek 

kinematického řetězce. Krouticí moment pohonu je pomocí hřídele distribuován 

k jednotlivým modulům. Schéma tohoto systému je znázorněno na obrázku 1.37. [1.48] 
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Schéma sériové konfigurace robotu Uni-drive 

 

Schéma paralelní konfigurace robotu Uni-drive 

Obr. 1.37: Schéma sériové a paralelní konfigurace robotu systému Uni-drive 

Systém Uni-drive byl fyzicky realizován a testován na gantry robotu (viz obr. 1.38). 

Pro přenos krouticího momentu pohonu k jednotlivým modulům bylo použito flexibilních 

hřídelů. 
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Obr. 1.38: Gantry robot sestavený z komponentů systému Uni-drive 

 

g) Robot WorkPartner 

Na univerzitě v Helsinkách byl v rámci doktorské práce vyvinut servisní modulární robot 

WorkPartner (viz obr. 1.39). Jedná se o robot pro outdoor prostředí. Je určen 

pro zahradnické práce, monitoring (hlídání) určité oblasti, sbírání odpadků, transport 

lehčích předmětů apod. Modul mobility je hybridní koncepce kombinující čtyřnohý 

kráčející a čtyřkolový lokomoční systém, který robotu umožňuje i pohyb v členitém 

terénu. Robot je osazen modulem manipulace, jehož vzorem byla horní polovina těla 

člověka včetně horních končetin, které jsou vybaveny rozdílnými efektory. Kamerový 

systém robotu je umístěn v horní části připomínající hlavu člověka.  
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Obr. 1.39: Servisní robot WorkPartner a popis jeho základních částí 

Modul manipulace robotu včetně jeho kinematického schématu je vyobrazen 

na obrázku 1.40. Lokomoční systém robotu (viz obr. 1.41) je nazýván Hybtor, 

což vzniklo spojením slov hybridní traktor (Hybrid Tractor). Každá noha i každé kolo 

je samostatně poháněno a řízeno. K pohonu pojezdu slouží hybridní jednotka složená 

ze spalovacího motoru o výkonu 3 kW a akumulátorů. Zajímavostí podvozku také je, 

že může být jednoduše přestavěn na čistě čtyřnohý kráčející, pouze kolový nebo jejich 

kombinace (viz obr. 1.41). Obrázek 1.42 zachycuje robot WorkPartner při práci. 

  

Obr. 1.40: Modul manipulace servisního robotu WorkPartner včetně jeho kinematického 
schématu 
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Obr. 1.41: Modul mobility robotu WorkPartner 

  

Obr. 1.42: Servisní robot WorkPartner při práci 

K ovládání robotu slouží teleoperátorský interface, vyobrazený na obrázku 1.43. 

Velmi propracovaný systém poskytuje operátorovi vizualizaci pracovního prostředí 

robotu a oboustranný přenos zvukového signálu. Systém slouží k řízení robotu, k učení 

jeho pohybů v terénu a ke komunikaci s okolím pomocí gest, která je robot schopen 

navodit. [1.49] 

  

Obr. 1.43: Teleoperátorský interface servisního robotu WorkPartner 
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h) Robot Justin 

Projekt Justin představuje dvouramenný modulární robot, který svým uspořádáním 

napodobuje horní polovinu těla člověka. Robot byl vyvinut vědci z Institutu robotiky 

a mechatroniky, který je součástí Německého národního výzkumného centra 

pro letectví a vesmír (Institute of Robotics and Mechatronics, Germany's national 

research centre for aeronautics and space - DLR). 

Jedná se humanoidní modulární robot, jehož základem je čtyřkolový podvozek 

s možností změny rozvoru i rozchodu jednotlivých kol. Na základnu navazuje trup 

robotu (torzo) s pěti stupni volnosti (tři stupně volnosti trup, dva stupně pak krk), dvě 

manipulační ramena napodobující lidské horní končetiny, každé se sedmi stupni 

volnosti. Manipulační ramena jsou zakončena uchopovacími efektory napodobujícími 

lidské ruce (12 stupňů volnosti). Hlava robotu v sobě skrývá kamerový systém 

stereovize, laserový senzor a jednotku pro měření setrvačnosti (viz obr. 1.44). [1.50] 

 

Obr. 1.44: Robot Justin 

Základem manipulačních ramen je modul (ve dvou rozdílných provedeních), který sám 

o sobě nemá ani jeden stupeň volnosti, ale má dva navzájem kolmé interfejsy 

pro připojení dalších modulů. Teprve spojením dvou těchto modulů vznikne 

kinematická struktura s jedním rotačním stupněm volnosti. K pohonu modulu slouží 

kompaktní integrovaná pohonná jednotka sestávající se z elektromotoru s brzdou, 

harmonické převodovky s integrovaným ložiskem se zkříženými válečky, elektroniky 

řízení. Kromě toho je pohon osazen snímačem polohy a krouticího momentu. Pohonná 

jednotka je symetrická k ose rotace daného kloubu a je rozdělena na dvě části. Jeden 

modul sestává z karbonové skořepiny, do které jsou na jejich koncích zakomponovány 
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dvě neidentické části pohonu modulu. Dané části pohonu v tomto případě současně 

tvoří připojovací interfejs. Rozdílné provedení modulu spočívá ve vzájemném 

přehození částí pohonu modulu v karbonové skořepině (viz obr. 1.45). 

 

Obr. 1.45: Modul manipulačního ramene robotu Justin včetně popisu komponentů jeho pohonu. Ukázka 
použité sestavy dvou modulů s rozdílným provedením 

Každé z manipulačních ramen sestává ze čtyř modulů, respektive dvou modulových 

dvojic, které jsou doplněny o počáteční a koncové moduly, které navazují na trup 

a ruce robotu (viz obr. 1.46). Hmotnost manipulačního ramene je 13 kg, jeho nosnost 

se mění v závislosti na situaci, za které robot s předměty manipuluje. Za jízdy 

je nosnost ramene omezena na 7 kg, maximální nosnost za klidu je pak 15 kg. [1.51] 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 45 
 

 

Obr. 1.46: Manipulační rameno robotu Justin sestavené ze čtyř základních modulů 

 

 

Obr. 1.47: Systém pohonu trupu robotu Justin 
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Obr. 1.48: Pracovní prostor trupu robotu Justin 

Trup (torzo) robotu je tvořeno dvěma identickými moduly a ve spojení s ostatními 

navazujícími prvky mobilního robotu má celkem čtyři rotační stupně volnosti – první 

se svislou osou rotace a další tři shodně rotují kolem horizontály. Avšak pouze tři z nich 

jsou poháněné. K pohonu slouží opět elektrické pohonné jednotky. Čtvrtá osa trupu 

nemá pohon, je pouze pasivně spojena pomocí řemenů s předchozími dvěma 

poháněnými osami (viz obr. 1.47). Obrázek 1.48 pak ukazuje pracovní prostor trupu 

robotu Justin. 

i) Modulární systémy SCHUNK 

Společnost SCHUNK GmbH & Co. se svými produkty řadí na světovou špičku v oblasti 

modulárních robotických systémů. Nabízí komplexní modulární platformu, složenou 

z velkého množství různých typů modulů, některé dokonce v několika rozměrových 

modifikacích. Typy modulů jsou logicky rozděleny do skupin a znázorněny 

v tabulce 1.1. 
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Modulární platforma SCHUNK 

AKTUÁTORY 

   

PSM – kompaktní 
servopohon 

s integrovanou 
elektronikou 

PDU – kompaktní servopohon 
s integrovanou elektronikou a 

převodovkou 

MSM – výkonný servopohon 
s integrovanou elektronikou 

ROTAČNÍ MODULY 

   
 

PR – univerzální 
rotační modul 
s integrovanou 

elektronikou 

PW – dvouosý rotační 
modul s integrovanou 

elektronikou 

PRM – kompaktní 
rotační modul 
s integrovanou 

elektronikou 

PRL – rotační 
modul 

s integrovanou 
elektronikou a 
dutou hřídelí 

 
 

 
 

MRD – výkonný 
rotační modul 
s integrovanou 

elektronikou 

STM – rotační modul 
s momentovým motorem 

REA – kompaktní 
modul zápěstí 

PRH – miniaturní 
rotační modul 
s integrovanou 

elektronikou 
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EFEKTORY A ROBOTICKÉ RUKY 

  
 

 

PG – kompaktní servo-
elektrický efektor 
s integrovanou 

elektronikou 

EVG – dvouprstý 
paralelní efektor 
s nastavitelným 

zdvihem 

PEH  – efektor 
s dlouhým zdvihem 

čelistí 
a integrovanou 

elektronikou 

EGN – servo-
elektrický dvouprstý 

paralelní efektor 

  

 

 

EZN – servo-elektrický 
tříprstý kruhově 
centrický efektor 

MEG – efektor pro 
manipulaci s malými 

komponenty 

WSG – dvouprstý 
paralelní efektor 
s integrovanou 

elektronikou v prstu 

SDH – tříprstá 
obratná robotická 

ruka se sedmi stupni 
volnosti 

LINEÁRNÍ MODULY SENZORIKA 

 
 

 

PLS – lineární modul 
s pohybovým šroubem 
poháněný servem PSM 

PLB – lineární modul 
s ozubeným řemenem 
poháněný servem PDU 

FT – víceosý senzorický kit 
pro manipulátory s nízkou 

hmotností 

Tab. 1.1: Přehled modulů platformy SCHUNK 

Všechny moduly SCHUNK používají výhradně elektrický pohon a obsahují v sobě 

integrovanou elektroniku (základní úroveň řídicího systému modulární platformy). 

Tabulka 1.1 obsahuje pouze aktivní moduly obsáhlé platformy. Její součástí jsou však 

i moduly pasivní, které slouží zejména ke spojování aktivních modulů do konkrétních 

požadovaných kinematických struktur. Modulární systém SCHUNK je navržen tak, 

aby s jeho pomocí bylo možné vytvořit servisní roboty pro nasazení v různých 
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odvětvích (roboty osobní péče, monitorovací roboty, malé průmyslové roboty apod.). 

Příklady manipulátorů sestavených z modulů SCHUNK a jejich možné aplikace 

jsou znázorněny na obrázcích 1.49 a 1.50. [1.52] 

  

Manipulátor se sedmi stupni volnosti a 
tříprstým efektorem 

Manipulátor se sěsti stupni volnosti s využitím 
modulů REA 

Obr. 1.49: Příklady manipulátorů sestavených z aktivních a pasivních modulů SCHUNK 

  

Care-O-bot – osobní asistenční robot Amarob – rehabilitační robot 

  

Robik007 – robot pro vývoj metod řízení 
redundantních manipulátorů 

Neuros – vývoj autonomních servisních robotů 

Obr. 1.50: Aplikace modulárních systémů SCHUNK u robotů různých typů  
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1.2.4. Autonomní roboty 

Kromě aplikace principů modularity je v posledních několika letech kladen velký důraz 

na vývoj bezpilotní techniky. Například Německá armáda společně s Univerzitou 

Bundeswehru v Mnichově a agenturou EUROPIAN ROBOTICS každoročně pořádá 

konferenci ELROB, jejíž liché ročníky jsou věnovány civilnímu sektoru (Civilian 

ELROB) a sudé oblasti vojenské techniky (Military ELROB). Velký zájem je také 

o oblast servisních záchranářských robotů. Výsledky některých výzkumných aktivit 

představených na konferenci ELROB v minulých letech jsou znázorněny na obrázcích 

1.51 a 1.52. [1.53, 1.54 a 1.55] 

  

Obr. 1.51: Bezpilotní průzkumné vojenské 
vozidlo RoboScout společnosti BASE TEN 

SYSTEMS Electronics 

Obr. 1.52: Civilní bezpilotní vozidlo na bázi 
Volkswagenu Tuareg vyvinuté na Univerzitě 

Bundeswehru v Mnichově 

Na území Spojených států existuje podobná iniciativa pod záštitou agentury DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency), jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 

obrany Spojených států. Agentura se zaměřuje na vývoj nových technologií 

pro armádu. Velký důraz je opět kladen na vývoj plně autonomní bezpilotní techniky. 

Agentura DARPA opakovaně pořádá závody bezpilotních vozidel DARPA Grand 

Challenge v náročném pouštním terénu (viz obr. 1.53). [1.56] 

 

Obr. 1.53: Vítězné bezpilotní vozidlo závodu DARPA Grand Challenge 2005 
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1.2.5. Výsledky analýzy současného stavu problematiky 

Uvedený přehled současného stavu problematiky v oblasti využití modulární koncepce 

u servisních robotů ukazuje, že nejprve byl definován teoretický základ, spočívající 

mimo jiné také v zavedení základních pojmů pro modulární systémy (např. RMMS, 

DRRS, AIM, GA, EA). Tento základ byl následně rozšířen o zkoumání principů samo-

kalibrace, samo-rekonfigurovatelnosti a další aktivity týkající se modularity řídicího 

systému a vlastního řízení modulárních robotů. Stěžejním tématem jsou pochopitelně 

vlastní principy modularity (principy návrhů modulů a modulárních systémů) a jejich 

aplikace. 

V oblasti konstrukčních řešení a aplikace principů tvorby modulů a návrhů modulárních 

systémů bylo mnoho aktivity věnováno vývoji a realizaci obecné modularity pomocí 

homogenních (tedy malých a spíše jednodušších) robotických modulárních systémů. 

Mezi tyto systémy patří z výše uvedených N-TRAN, CONRO, Polypot, PolyBot, 

Molecube a další. Tyto systémy se vyznačují jedním základním aktivním modulem, 

který je v některých případech doplněn o pasivní moduly případně další aktivní periferie 

a který lze navzájem spojovat do větších celků. Hlavní pozornost byla ve většině těchto 

případů věnována spíše řešení systému řízení, modularitě řídícího software, aplikaci 

teorie samo-rekonfigurovatelnosti kinematických řetězců a řízení otevřených 

i uzavřených kinematických řetězců s velkým počtem stupňů volnosti. 

Výzkumným týmům z univerzit v Texasu, Torontu, Pittsburghu a Singapore se podařilo 

vytvořit modulární systémy, pomocí jejichž modulů byly vytvořeny např. roboty typu 

SCARA nebo PUMA, modulární paralelní roboty i celé robotické pracovní buňky. 

Tyto modulární systémy sestávají z plnohodnotných aktivních modulů několika typů 

a rozměrů doplněných o různou škálu pasivních modulů a spojovacích členů – tvoří 

tedy heterogenní modulární robotické systémy. Tyto systémy obvykle neumožňují 

samo-rekonfigurovatelnost z důvodu absence interface umožňujícího automatickou 

výměnu (rozpojení). Lze z nich ale sestavit kinematické struktury využitelné 

u konkrétních např. manipulačních úloh s tomu odpovídajícími parametry nosnosti 

a velikosti pracovního prostoru. 

Zajímavou aplikací principů modularity je bezesporu modulární servisní robot 

WorkPartner. Jedná se o funkční servisní robot, který je sestaven z několika 

základních modulů, představujících stále ještě dosti komplikované celky. Jde o modul 

manipulace, který kromě vlastních manipulačních ramen se základnou obsahuje i části 

komunikačního systému (kamery a systém umožňující napodobovat určitá gesta), 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 52 
 

modul mobility, u kterého lze díky modulárnímu řešení lokomočního systému měnit 

jeho konfiguraci, jehož součástí jsou ale také zdroj (pohonný hybridní agregát) 

a ostatní komponenty řídicího a komunikačního systému. Možnost změny konfigurace, 

případně jiných specifických vlastností, jako jsou nosnost, dosah, počet stupňů volnosti 

modulu manipulace, typ hlavní pohonné jednotky (druh energie) a její výdrž (akční 

rádius), je tedy velmi omezená, což má za následek dosti ohraničený okruh servisních 

úloh, které mohou být robotem vykonávány. 

Servisní robot WorkPartner představuje vhodný směr pro následující vývoj v oblasti 

servisních robotů s využitím modulární koncepce jakožto aplikovaného principu, 

umožňujícího potlačení realizace jednoúčelových servisních robotů schopných 

vykonávat pouze jednu nebo malý počet velmi specifických činností. Tento myšlenkový 

směr dále rozvíjí projekt robotu Justin a servisní roboty využívající širokou platformu 

modulů SCHUNK, které jsou svým pojetím určeny především do indoor prostředí 

a díky inspiraci člověkem, respektive jeho horní polovinou těla, poskytují široké 

možnosti využití nejen pro manipulační nebo obslužné činnosti. Zajímavým prvkem 

u modulů manipulačního ramene robotu Justin je využití nosných komponentů pohonu 

jako spojovacího interfejsu. Modulární platformy robotu Justin a společnosti SCHUNK 

představují v současné době pravděpodobně nejpropracovanější a zároveň 

nejuniverzálnější vyráběné heterogenní modulární robotické systémy využitelné nejen 

v oblasti servisní robotiky. 

Analýza současných modulárních robotů byla velmi stručně doplněna o autonomní 

robotické systémy. Vojenský, ale i civilní sektor, klade v posledním desetiletí velký 

důraz na vývoj autonomních robotických systémů, jejichž technologie může 

do budoucna najít vhodné uplatnění právě i v oblasti záchranářské techniky. 

Z rozsáhlé rešerše po jejím vyhodnocení vyplývá, že modulární robotické systémy jsou 

a v budoucnu pravděpodobně budou stále více velmi žádaným nástrojem pro řešení 

nepřeberného množství servisních úloh a to zejména tehdy, pokud jejich řídicí systém 

bude schopen vykonávat alespoň část požadovaných funkcí autonomně. 
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1.3. Cíle disertační práce 

V předkládané práci jsem podrobně analyzoval současný stav problematiky. 

Na základě získaných poznatků a jejich dalšího rozvoje jsou níže představeny 

možnosti aplikace modulární koncepce využívající heterogenní modulární robotický 

systém v oblasti servisních robotů. Hlavním cílem je aplikovat a rozvinout koncept 

modularity na zásahový servisní robot HARDY, vyvíjený v rámci projektu Tandem     

FT-TA5/071. Výsledkem by měl být prototyp hasicího uchopovacího robotu doplněný 

o návrh dalších možných typů modulů rozšiřujících heterogenní modulární platformu. 

Kromě analýzy současného stavu v oblasti modulárních robotů byla věnována 

pozornost současným požadavkům a trendům vývoje v celé oblasti servisní robotiky. 

Lídry v tomto ohledu jsou pochopitelně vojenský a kosmický průmysl. 

Cílem projektu Tandem FT-TA5/071, v rámci kterého je zásahový robot vyvíjen, není 

vývoj autonomní bezpilotní techniky. Vyvíjená modulární platforma však může 

v budoucnu sloužit jako základ pro aplikaci prvků a systémů, které částečný nebo úplný 

autonomní bezpilotní provoz umožní. Hlavní cíl, aplikace a rozvoj konceptu modularity, 

bude na základě výše uvedených poznatků a zkušeností doplněn o metodiku návrhu 

pohonů modulů manipulace servisních robotů. Na základě výše uvedeného lze cíle 

disertační práce definovat takto: 

 Specifikace servisní úlohy pro základní konfiguraci modulárního systému 

(zásahový robot HARDY). 

 Teoretický rozbor principů modularity. 

 Aplikace a rozvoj principů modularity při vývoji zásahového servisního robotu, 

návrh typů modulů dle specifikované servisní úlohy. 

 Návrh rozšiřujících modulů heterogenní modulární platformy servisního 

robotického systému. 

 Stanovení metodiky předběžného návrhu modulů manipulace servisních robotů 

včetně optimalizace. 

 Shrnutí získaných poznatků. 
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1.4. Členění disertační práce 

Disertační práce je členěna do několika základních kapitol, přičemž v závěru práce 

je uveden seznam použité literatury a přílohy. 

V kapitole 1 je věnován prostor úvodu do problematiky, zaměření disertační práce, 

analýze současného stavu problematiky a definování cílů disertační práce. Současný 

stav problematiky není zkoumán v celé šíři, ale pozornost je zaměřena hlavně 

na konstrukci modulárních systémů a aplikaci principu modularity v robotice. Uvedené 

projekty jsou členěny na počáteční definování pojmů a metodik, homogenní 

a heterogenní modulární robotické systémy. Velmi podrobná analýza současného 

stavu je uzavřena vyhodnocením získaných poznatků a nasměrováním na heterogenní 

robotické systémy. 

Kapitola 2 představuje metody, které byly využity k dosažení a naplnění cílů 

stanovených v disertační práci. 

Kapitola 3 je věnována analýze dosud poznaných mimořádných událostí, ke kterým 

ve světě dochází. Na základě těchto skutečností byly definovány konkrétní servisní 

úlohy a provedena analýza prostředí zásahu. 

Kapitola 4 je zaměřena na představení principů modularity. Na základě jejich 

obecných definic a podmínek je dále rozpracována možnost aplikace těchto principů 

na vybraný servisní robot. Celý systém zásahového robotu je zde také rozčleněn 

na dílčí celky, z nichž jsou definovány jednotlivé moduly. 

Kapitola 5 je věnována metodice návrhu modulárních robotů. Uvedená metodika 

vychází ze získaných zkušeností při vývoji složitých mechatronických a robotických 

systémů. Pozornost je nejprve zaměřena na problematiků vývoje modulárních robotů 

a následně je představen vyvinutý koncept modularity. V této kapitole se dále také 

zabývám některými z prostředků podpory návrhu z oblasti metodiky konstruování, 

jejichž přínos je v případě vývoje komplexních systémů nezanedbatelný. V rámci této 

části je nejprve provedeno rozdělení servisních úloh na typické činnosti a poté 

porovnání klíčových funkcí robotu HARDY se čtveřicí vybraných již realizovaných 

protipožárních robotů. 

V kapitole 6 je představena metodika předběžného návrhu pohonů modulů 

manipulace servisních robotů. Cílem této metodiky je vytvoření progresivního nástroje - 

podpůrného výpočetního modelu, pro rychlý orientační návrh optimální konfigurace 
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manipulátoru pro dané požadované zrychlení (popř. manipulační čas), danou nosnost 

a daný maximální dosah ramen manipulátoru robotu. Představená metodika 

předběžného návrhu modulu manipulace je založena na široké teoretické základně 

a praktických zkušenostech. Kapitola proto obsahuje popis základních fyzikálních 

principů výpočtového optimalizačního modelu, definici spojitého matematického 

modelu pohonu modulu manipulace a teoretické základy výpočtu. Výsledkem jsou tři 

algoritmy výpočtu předběžného návrhu pohonů modulu manipulace, které zohledňují 

kritická místa a rizikové faktory návrhu. 

Kapitola 7 je zaměřena na definici přístupu k řešení robotizovaných technických 

prostředků jakožto nástrojů pro zásahy při mimořádných situacích v různém prostředí 

a stanovení požadavků na zásahový robot. Následuje podrobný popis všech modulů 

a subsystémů vyvinutého zásahového servisního robotu HARDY, u nějž byl koncept 

modularity aplikován. Kapitola obsahuje kompletní technické parametry realizovaného 

prototypu robotu HARDY. Závěr kapitoly je věnován návrhu dalších možných modulů, 

které by mohly vhodným způsobem rozšířit portfolio modulární platformy servisních 

robotů. Navrhované rozšiřující moduly byly pečlivě vybrány s ohledem na výsledky 

analýzy krizových situací a specifikace servisních úloh. 

Kapitola 8 je zaměřena na prezentaci dosažených výsledků a sumarizaci závěrů 

disertační práce. Kapitola 9 obsahuje seznam použité literatury a v kapitole 10 jsou 

postupně uvedeny všechny přílohy disertační práce. 
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2. Metody zpracování disertační práce 

V oblasti výzkumu, vývoje a inovace existují dva velmi významné aspekty, podmiňující 

zdárnou realizaci projektu: 

- vlastní myšlenka (nápad), 

- metoda, jejíž aplikace usnadní (pomůže) v úspěšné realizaci této myšlenky. 

K dosažení vytyčených cílů disertační práce, jež blíže popisují úvodní myšlenku 

aplikace konceptu modularity v oblasti servisních robotů, bylo použito tvůrčí myšlení 

a moderní prostředky počítačové podpory. Tvůrčí myšlení se vyznačuje třemi obecnými 

rysy: 

- samostatnost a originálnost v uvažování, 

- řešení nového i na základě již poznaného, 

- vytváření nových hodnot. 

Z uvedených obecných rysů byla odvozena jedna z definic tvůrčího myšlení, která zní: 

„Tvůrčí myšlení je aktivní proces, kontrolovaný vnitřními výběrovými kritérii řešitele 

a završený dosažením shody řešení s kritérii.” [2.1] Takovými kritérii jsou například 

východiska a cíle procesu, původnost způsobu řešení, originalita výsledku, 

respektování hledisek etiky apod. Důkazem správnosti řešení je shoda jeho výsledku 

s předem stanoveným cílem. Při volbě metody řešení mohou pomoci zkušenosti 

z předchozí činnosti, které jsou cenné, ale mohou tvůrčí proces ovlivnit i záporně. 

Jsme-li na zkušenosti závislí, je nebezpečí, že budeme jen reprodukovat známá 

řešení. Naopak, nemáme-li zkušenost, nebo ji nechceme uplatnit, bude uplatněna 

hlavně naše fantazie nebo náhodné hledání. Základní rysy tvůrčího myšlení mají řadu 

konkrétních projevů, mezi něž patří například tyto: 

- objevování nového, 

- analyzování a systemizování problémů a jevů, 

- odlišování podstatného od nepodstatného, 

- odhalování souvislostí, 

- nacházení zákonitostí podobných jevů, 

- vytváření původních hypotéz, 

- aplikování obecné teorie na řešení konkrétního zvláštního úkolu, 

- výběr nejvhodnějších metod řešení problému, 

- abstrakci při tvorbě jednodušších řešitelných modelů, umožňujících řešit úlohy 

neřešitelné v úplné složitosti, 
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- přesnou formulaci (algoritmizaci) problému, vyhledání všech nadějných variant 

řešení a výběr nejvhodnější z nich, 

- uplatňování nových hodnot, konstrukčních systémů a původních postupů 

při realizaci nových myšlenek apod. [2.1] 

Tvořivost je úzce spojena s fantazií, která člověku umožňuje utvářet a dotvářet proces 

poznávání (při nedostatku vlastních zkušeností) i relativně se oprostit od objektivní 

reality (představa nereálných nebo dosud nerealizovaných změn situace). Fantazie 

a tvořivé myšlení souvisí s obrazotvorností a projevuje se novým, neobvyklým 

zpracováním předmětu, nápaditým kombinováním různých postupů, pružností 

a pohotovostí. Jedním z projevů pružného myšlení je schopnost překonat tzv. funkční 

stálost (omezení úvah o různých předmětech rámcem jejich obvyklých funkcí, 

vlastností, uspořádáním). Tvůrčí myšlení má zpravidla čtyři stádia: 

- příprava – seznámení se s materiálem, vzbuzení zájmu, aktivity, 

- inkubace – přerušení aktivity (na nějakou dobu), která nevedla k výsledku, 

- inspirace – po určité přestávce se dostaví nápad, někdy se hovoří o intuici jako 

o náhlém pochopení bez kontroly vědomí, 

- ověření, realizace, případné změny. [2.2] 

Nedílnou součástí tvůrčího myšlení je intuice a logika. Intuicí rozumíme schopnost 

bezprostředního, přímého vystižení podstaty řešení určitého problému. Dostavuje 

se tak neočekávaně, že badatel není schopen říci, jak k výsledku došel. Dokonce 

se často stává, že vědec není schopen svůj objev dokázat, tedy vyvodit jej podle 

pravidel logiky a opírat se při tom o fakta a zákony. 

Myšlení postupující podle logicky daných norem je svým způsobem, z hlediska tvůrčí 

práce, šablonou, umožňující s velkou pravděpodobností předvídat výsledek. 

Větší hodnotu pro dosažení zcela nových řešení, objevů a vynálezů má nešablonovité, 

alogické myšlení. [2.3] 

Mezi využívané prostředky počítačové podpory patří software pro 3D modelování 

a optimalizace (Creo Parametric 2.0). Creo Parametric je jedinečný 3D CAD 

parametrický modelář poskytující široké spektrum výkonných funkcí pro konstrukci 

výrobku od koncepčního návrhu až po přípravu výroby. Při tom zaručuje vysokou 

produktivitu práce, kvalitu a flexibilitu v průběhu celého procesu. Creo Parametric 

se vyznačuje těmito klíčovými vlastnostmi: 

- objemové 3D modelování, 
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- vytváření rozsáhlých sestav, 

- vytváření výkresové dokumentace, 2D a 3D výkresy, kusovníky, 

- kombinovaná tvorba technických a volných ploch, Warp – deformace ploch, 

- freestyle modelování, 

- konstrukce plechových dílů, 

- pevnostní a kinematické analýzy 3D modelu, 

- tvorba fotorealistických obrázků, animací, 

- široká podpora 2D/3D výměnných datových formátů. [2.4] 

Dalším využívaným software byl Matlab, který poskytuje integrované prostředí 

pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu 

a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích 

a komunikačních systémů. Matlab je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, 

tak pro vývoj širokého spektra aplikací. [2.5] 
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3. Specifikace servisní úlohy a analýza prostředí 

3.1. Specifikace servisní úlohy 

Servisní zásahový robot je určen pro zásahy při mimořádných krizových situacích 

s výskytem mnoha typů nebezpečných látek. Tyto situace mohou být následující: 

 Průmyslová havárie zejména v chemickém průmyslu při výrobě 

nebo skladování. Havárie v energetickém průmyslu. 

 Havárie po živelných pohromách jako jsou povodně, vichřice, přívaly sněhu, 

v chemickém průmyslu a na produktovodech. 

 Havárie při přepravě nebezpečných látek po silnici, železnici, na vodě, 

při letecké přepravě, například v silničních a železničních tunelech. 

 Nelegální sklady chemikálií a nebezpečného odpadu. 

 Úmyslný vznik mimořádné situace (terorismus). 

Výše uvedené mimořádní situace jsou doprovázeny různými specifickými projevy 

(výbuch, požár, zamoření prostředí apod.) a je u nich z pravidla nutné předpokládat 

následující: 

 Přítomnost velké škály látek s různými nepříznivými vlastnostmi: 

- extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, 

- vysoce toxické, toxické, 

- oxidující, 

- výbušné, 

- nebezpečné pro životní prostředí, 

- biologické, 

- radioaktivní záření. 

 Přítomnost nástražného systému. 

 Přítomnost velkého množství vody. 

 Nepříznivé vlivy s ohledem na místo události: 
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- poloha události v podzemí, nebo naopak ve vyšších podlažích, 

- neprostupný terén, sutiny, velký sklon terénu, schody, rampy apod. 

 Nepříznivé vlivy s ohledem na charakter události: 

- vysoká teplota nebo chlad, 

- pád konstrukce, 

- výbuch zařízení. 

 Rozdílná množství látek (v gramech až tunách). 

 Rozdílné použité obaly pro uložení látek (sklenice, sudy, krabice, kontejnery, 

nádrže, otevřené nádoby a další). 

 Různé umístění obalů (na zemi, v regálech, změť obalů apod.). 

S ohledem na komplikované podmínky v místě události za přítomnosti nebezpečných 

látek lze konstatovat, že neexistuje univerzální technické zařízení, které bude 

spolehlivě pracovat v prostředí mimořádné události s výskytem nebezpečných látek. 

Řešení situace za pomocí servisního robotu pro identifikaci místa mimořádné události 

s výskytem nebezpečných látek je proto rozděleno do třech fází: 

 Rekognoskace místa události, identifikace vybraných nebezpečných látek 

a stanovení bezpečnostních zón z hlediska jejich šíření. 

 Kvalitativní a kvantitativní analýza látek podle předpokládaného výskytu. 

 Odvrácení nebezpečí, transport nebezpečných látek, hašení. 

Rekognoskace místa události 

Jedná se o průzkum místa události s přenosem dat na dispečink. Požadavky kladené 

na rekognoskaci jsou následující:  

 Vizuální prohlídka místa: 

- upřesnění stavu s ohledem na dostupné informace a dokumentaci, 

- zjištění podrobností o nebezpečí s ohledem na značení a identifikaci 

podle tvaru, barvy a provedení obalů. 

 Zjištění přítomnosti látek vybraných skupin podle nebezpečí a stanovení 

bezpečnostních hranic měřením: 
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- přítomnost hořlavých, výbušných, biologických látek, 

- záření, 

- teplota. 

Kvalitativní a kvantitativní analýza látek 

Na základě průzkumu místa události a zjištěných skutečností lze upřesnit nasazení 

technického zařízení, které umožní: 

 Dopravu měřícího zařízení: 

- na místo události, 

- k místu uložení obalu, zařízení, 

- k místu úniku látky z obalu, zařízení. 

 Transportuje sondu měřicího přístroje do místa měření. 

 Přenese zjištěné, naměřené údaje na dispečink. 

 Odebere vzorek plynu, kapaliny, tuhé hmoty. 

 Transportuje odebrané vzorky do laboratoře. 

Odvrácení nebezpečí, transport nebezpečných látek, hašení požárů 

Na základě zjištěných skutečností a naměřených hodnot lze po vyhodnocení nasadit 

na likvidaci mimořádné událostí speciální technické zařízení (zásahový robot 

s odpovídajícím zázemím) nebo člověka vybaveného ochrannými prostředky 

s ohledem na zjištěný druh nebezpečných látek a jejich parametry. [3.1] 

3.2. Analýza prostředí 

Z výše uvedené specifikace servisní úlohy vyplývá, že ke vzniku mimořádné události, 

při které může být zásahový robot využit, může docházet v různém prostředí. Základní 

rozdělení těchto prostředí je na vnitřní (indoor) a venkovní (outdoor). Obě velké 

skupiny v sobě zahrnují celou řadu typů terénu, které se vyznačují určitými specifickými 

prvky a vlastnostmi. Průřez jednotlivými typy terénu prostředí indoor je uveden 

v tabulce 3.1. 
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Typy terénu v prostředí indoor 

Označení a typ terénu Specifické prvky 

I1 Rovná podlaha uvnitř 

budov (kancelář, 

chodba) 

- Přímé i zalomené chodby různé délky a šířky. 

- Kanceláře různých půdorysných tvarů a velikostí. 

- Různé podlahové krytiny (antistatická nivelační vrstva, 

lino, dlažba, koberec). 

I2 Schodiště (normální) - Schod normálního schodiště má nejčastěji rozměry: 

výška 170 mm, hloubka 290 mm (sklon 31°). 

- Normální schodiště může mít sklon 25°až 35°, přičemž 

výška jednotlivých schodů může nabývat hodnot od 150 

do 180 mm. (Podrobné parametry viz obr. 3.1). [3.2] 

- Přímé jednoramenné schodiště i víceramenné schodiště 

s jednou nebo více mezipodlažními podestami. 

I3 Schodiště s jiným 

než normálním 

sklonem 

- Schodiště rampová. 

- Schodiště mírná. 

- Schodiště strmá. 

- Schodiště žebříková. (Parametry viz obr. 3.1). [3.2] 

I4 Průjezdný profil dveří 

chodeb a kanceláří 

- Minimální šířka 800 mm (dveře šířky 600 mm 

neuvažujeme). 

- Standardní výška průjezdného profilu 190 mm. 

I5 Rovná podlaha uvnitř 

velkých budov 

(výrobní haly, sklady) 

- Rozlehlé haly s překážkami (sloupy, technologická 

zařízení, výrobní linky, palety s materiálem, sudy, 

dřevěné hranoly apod. 

- Regály ve skladech. 

- Rovná podlaha (beton, ocelové rošty). 

- Snížená adheze povrchu vlivem úniku olejů a jiných 

látek. 

I6 Nakloněné roviny 

a nájezdové rampy 

uvnitř budov a hal 

- Nakloněné roviny na chodbách budov s různými 

povrchovými úpravami (viz bod I1). 

- Nakloněné roviny a nájezdové rampy uvnitř velkých hal 

a skladů (vlastnosti povrchu viz bod I5). 

Tab. 3.1: Průřez typy terénu vnitřního prostředí 
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Obr. 3.1: Rozdělení a parametry schodišť 

Výčet typů terénu vnitřního prostředí uvedený v tabulce 3.1 pochopitelně nevystihuje 

absolutně všechny možnosti. Uvedené typy ale představují terén, který se v prostředí 

budov a hal nejčastěji vyskytuje. Rozdělení a parametry jednotlivých schodišť, které se 

mohou v budovách a halách vyskytovat, je uvedeno na obrázku 3.1. Průřez 

jednotlivými typy terénu prostředí outdoor je uveden v tabulce 3.2. 
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Typy terénu v prostředí outdoor 

Označení a typ terénu Specifické prvky 

O1 Městský terén - Silnice a chodníky s různými povrchy (asfalt, beton, 

zámecká dlažba, dlažební kostky). 

- Schodiště a nájezdové rampy. 

- Silnice a rampy s různým stupněm stoupání. 

- Městská zeleň podél chodníků a komunikací (tráva, keře, 

stromy). 

O2 Terén průmyslových 

podniků (zón) 

- Silnice, schodiště a nájezdové rampy s vlastnostmi 

podobnými jako v případě O1. 

- Velké zatravněné rovné plochy a náspy s prudkým 

stoupáním. 

- Produktovody (podzemní i nadzemní varianty). 

- Vodní nádrže. 

- Nádrže jiných kapalin (olejové laguny apod.) 

O3 Terén volné přírody - Louky, lesy, nezpevněné komunikace. 

- Kopcovitý terén, srázy. 

- Skalnatý terén. 

- Vodní díla (rybníky, vodní nádrže, přehrady). 

- Potoky a řeky. 

- Podmáčený terén a bažiny. 

- A další. 

O4 Městský terén po 

katastrofě (přírodní, 

nebo úmyslný 

teroristický útok) 

- Sutiny zcela nebo částečně zřízených budov. 

- Vraky automobilů. 

- Povalené stromy apod. 

Tab. 3.2: Průřez typy terénu venkovního prostředí 

V tabulce 3.2 jsou uvedeny čtyři základní typy terénu venkovního prostředí. 

Tyto podskupiny samy o sobě představují velké množiny specifických prvků s určitými 

vlastnostmi, z nichž jsou v každé skupině uvedeny jen ty základní. 
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4. Principy modularity a jejich aplikace 

V pružném automatickém systému kusové nebo malosériové výroby je obvykle kladen 

důraz na možnost přeprogramování základních součástí tohoto výrobního systému. 

Tato filozofie je skryta za předpokladem, že hardware zařízení je schopen se adaptovat 

pro nový produkt nebo proces pouze tím, že je přeprogramován. Tento nesprávný 

předpoklad vedl k vývoji re-programovatelných mechanických manipulátorů, zejména 

robotů, které jsou také schopny provádět manipulační úlohy, nebo jsou přizpůsobeny 

pro specifický účel. Výběr průmyslového robotu, který bude plně vyhovovat všem 

požadavkům dané úlohy, může být velmi obtížný a drahý. Tento problém může být 

zmírněn použitím modulárního robotu (systému), který je složen ze standardních 

jednotek, jako jsou klouby a pevné členy, které mohou být efektivně sestaveny 

do nejvhodnější konfigurace ramen pro dané úlohy. [4.1] Modulární systémy 

se vyznačují určitými specifickými vlastnostmi, které vycházejí z obecných principů 

modularity. 

4.1. Principy modularity 

4.1.1. Obecné principy modularity 

Ideální rekonfigurovatelný systém má šest základních charakteristických rysů: 

modularita, integrabilita, flexibilita (přizpůsobivost zákazníkovi), rozšiřitelnost, 

konvertibilita (přeměnitelnost) a diagnostikovatelnost. Typický zástupce modulárního 

systému však nemusí nutně vlastnit všechny výše uvedené rysy, ale stačí několik 

z nich. 

a) Modularita 

Základním rysem rekonfigurovatelného (modulárního) systému je modularita (princip 

modularity). Existuje několik definic modularity, ve své podstatě se ale shodují. 

Jedna z obecných definic modularity zní: 

Modularita je separabilita systému do jednotek, které jsou na sobě nezávislé. [4.2] 

Rozdělením požadavků a funkcí produktu do určitých celků, které mohou být navzájem 

mezi sebou různě poskládány, lze sestavit optimální uspořádání podle požadovaného 

účelu stroje. V oblasti robotiky se jedná o vytvoření a využití modulů, jejichž součástí 

je pohon, vlastní nosné konstrukční prvky a také základní úroveň software. V případě 
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potřeby pak mohou být dané moduly přemístěny a uplatněny pro jinou aplikaci. Moduly 

lze snadněji udržovat a také jednodušeji obnovovat (vylepšovat) a proto snižují náklady 

na daný systém. Nové kalibrační algoritmy je možné aplikovat přímo do řídicího 

systému stroje a tím zvýšit přesnost. 

Pokud bude při návrhu systému použit modulární přístup, je potřeba si zodpovědět dvě 

základní otázky: 

- Jaké jsou vhodné stavební prvky (moduly)? 

- Jak je mohu propojit do funkčního celku? 

Výběr vhodného základu modulů a způsobů, jak je navzájem propojit, umožní vytvořit 

systém, který může být jednodušeji integrovaný, diagnostikovaný a lépe přizpůsobený 

zákazníkovi. 

b) Integrabilita 

Integrabilita je schopnost rychle a přesně integrovat moduly do mechanických celků, 

ve kterých jsou jednotlivé moduly navzájem propojeny pomocí připojovacích rozhraní 

(interface), která jim umožňují integraci a vzájemnou komunikaci. Mechanické prvky, 

jako jsou pohybové osy a hřídele, mohou být do modulu integrovány. Integrační 

pravidla dovolují vývojovému pracovníkovi vytvořit souvislost (vztah) mezi skupinami 

dílů, rozdělených podle jejich vlastností, a jejich odpovídajícím úkonem v modulech, 

čímž umožní integraci produkčního procesu. 

Na systémové úrovni stroje jsou moduly integrovány do různých funkčních celků podle 

účelu využití (např. modulární podvozky, manipulační ramena, atd.), které formují 

rekonfigurovatelný systém.  

Integrabilita v oblasti řídicího systému je zajištěna schopností řídicího systému 

komunikovat s nadřazenou úrovní řízení. 

c) Flexibilita 

Při návrhu systému se flexibilita týká pouze určité skupiny (rodiny) dílů, které umožní 

dosáhnout schopnosti přizpůsobit se požadavkům zákazníka. Tento princip 

je v rozporu s obecnou flexibilitou systému, ale umožňuje snížit investované náklady 

na daný systém. To umožňuje navrhnout spíše systém produktů určitých skupin (rodin) 

dílů, než jeden jediný nebo několik různých dílů. Pod pojmem "skupina (rodina) dílů" 

je myšleno například několik typů bloků motorů, nebo několik typů mikroprocesorů, 
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nebo všechny typy Boeingu 747 atd. V kontextu s využitím v oblasti robotiky může být 

rodina dílů definována jako všechny díly (nebo produkty), které mají podobné vlastnosti 

a geometrické tvary, mají stejné tolerance, vyžadují stejný (podobný) výrobní proces 

a jsou ve stejné cenové hladině. 

Zákaznická flexibilita skupin dílů dovoluje použít tyto komponenty v konfiguracích 

pro širokou škálu rozdílných aplikací, čímž roste produktivita a snižuje se cena 

bez kompromisů v oblasti flexibility systému. 

d) Konvertibilita 

Je schopnost jednoduše transformovat funkčnost existujících systémů, strojů a řízení 

pro novou funkci. Konvertibilita má možná několik úrovní. Konverze může vyžadovat 

jiné zapojení funkčních celků nebo ruční seřízení měnících se pasivních stupňů 

volnosti při změně seskupení dvou dílů jedné skupiny (v krátkém časovém úseku). 

Konverze na této úrovni musí být proveditelná velmi rychle a efektivně.  

e) Rozšiřitelnost 

Je to schopnost jednoduše změnit parametry rozsahů pohybů přeskupením stávajících 

použitých komponentů (modulů). Rozšiřitelnost je určitá měřitelná (vyčíslitelná) část 

konvertibility.  

f) Diagnostikovatelnost 

Diagnostikovatelnost je schopnost automaticky identifikovat stav systému za účelem 

detekce a diagnostiky příčiny defektů a jejich následného odstranění. [4.3] 

4.1.2. Modularita v robotice 

Problematika modularity robotů je velmi zajímavá, ale také obtížná. Dvě hlavní 

vědeckovýzkumná témata v oblasti modulárních robotů jsou konstrukce a řízení 

pohybu. Zde patří i technika založená na nezávislém kinematickém modelování 

modulárních jednotek, které mohou být poskládány v různém pořadí za účelem získání 

požadovaného kinematického řetězce. 

Mezi nejzajímavější výsledky výzkumu v oblasti robotických modulárních systémů patří 

tyto dva projekty: 

- Modulární robotický systém, vyvinutý na univerzitě v Stuttgartu. [4.4] 
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- Rekonfigurovatelný modulární manipulační systém (RMMS), vyvinutý 

na univerzitě v Carnegie Mellon. [4.5] 

Současná literatura představuje v této oblasti pneumatické a elektromechanické 

modulární roboty např. pro montáž malých dílů, bodové svařování a další manipulační 

aplikace. Tyto roboty byly vyvinuty hlavně pro ilustraci, že určitá kinematická struktura 

ramene může být s minimálními změnami použita pro více než jednu aplikaci. 

Modulární roboty jsou zajímavé také pro aplikace ve vesmíru. 

Cílem dalšího pokračování výzkumu v oblasti konstrukce modulárních robotů je vytvořit 

seznam základních modulárních jednotek, které umožní uživateli sestavit nejvhodnější 

konfiguraci robotu podle požadavků dané úlohy. 

4.1.3. Požadavky na robotický modulární systém 

Aby mohl být vyvinut modulární rekonfigurovatelný robotický systém vyznačující 

se vysokou mírou rekonfigurovatelnosti a spolehlivosti, měly by být při návrhu 

jednotlivých modulů splněny následující požadavky: 

- Každý modul by měl být samostatná nezávislá jednotka. 

- Každý modul by měl být připojitelný k jakémukoliv jinému modulu, bez ohledu 

na typ a rozměry, přičemž spojení mezi dvěma moduly by mělo být přesné 

a tuhé. 

- Každý modul by měl být navržen s ohledem na co nejmenší hmotnost 

a moment setrvačnosti. [4.1, 4.5] 

První požadavek je zaměřen na schopnost rekonfigurace celého systému. 

To naznačuje, že pohon daného kloubu je součástí modulu s patřičným stupněm 

volnosti. Druhý a třetí požadavek zajišťuje šíři praktické využitelnosti existující 

modulární platformy. Možnost spojení jakýchkoliv modulů umožňuje vytvářet různé 

sériové či paralelní kinematické řetězce, přičemž kvalita spojení významně ovlivňuje 

funkci celého systému. Předpokládá se, že by připojovací rozhraní (interface) 

jednotlivých modulů mělo být standardizováno. Vlastní hmotnost modulů a jejich 

moment setrvačnosti má vzhledem k prvnímu požadavku, v případě modulárních 

robotů větší význam než u robotů nemodulární struktury, které těží z geometrie ramen, 

na nichž je umístěna většina akčních členů. Tato koncepce je rozdílná od případu, 

kdy jsou pohony umístěny v základu. Právě proto je nesmírně důležité, aby byly 

moduly konstruovány co nejlehčí a s co nejmenšími setrvačnými momenty. Vývoj 

modulárního robotu, založený na výše uvedených požadavcích, by se měl také zaměřit 
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na vytvoření portfolia minimálního počtu modulů co do velikosti a maximální flexibility, 

tedy počtu dostupných rozdílných geometrií. 

Kromě výše uvedených požadavků na moduly rekonfigurovatelných systémů 

se v literatuře vyskytuje ještě jeden požadavek, který zní: každý modul by měl být 

navržen tak, aby jeho tvary vyly symetrické a aby umožňoval více než jedno spojení 

s jinými moduly (aby měl více interface). [4.5] 

Tento požadavek je však v některých případech velmi obtížné naplnit, zejména 

u modulů, které mají přesně definované specifické vlastnosti (např. modul kola, pásu, 

modul efektoru pro konkrétní technologickou operaci apod.). Jmenovaná specifičnost 

některých modulů také omezuje vzájemné spojování jakýchkoliv modulů v rámci 

platformy, jelikož dané spojení není technicky realizovatelné, nebo jednoduše nedává 

smysl z důvodu absence možné aplikace vzniklého kinematického řetězce. Výsledkem 

je jisté oslabení konceptu modularity a širší platforma obsahující úzce specializované 

moduly. 

Na základě prvního požadavku je modul chápán jako jednotka obsahující akční člen 

potřebný k pohonu vlastního kloubu (stupně volnosti). Takovéto moduly jsou 

klasifikovány jako aktivní. Existují však také pasivní moduly, které neobsahují pohon 

a nemusí umožňovat pohyb ani v jednom stupni volnosti. Tyto moduly mohou mít úlohu 

doplňkových (spojujících, nastavujících) prvků v rámci modulární platformy. 

4.2. Aplikace principů modularity na zásahový robot 

Obecné principy modularity lze dobře aplikovat na servisní robot, jehož požadované 

hlavní subsystémy byly definovány v kapitole 4.3. Uplatněním konceptu modularity 

a jeho dalším rozvojem dle získaných poznatků z provedených analýz vznikne 

otevřená modulární platforma, obsahující moduly primární a sekundární úrovně. 

Moduly primární úrovně jsou totožné se třemi hlavními mechanickými subsystémy 

servisního robotu, tedy modul efektorů, manipulační modul a modul mobility. 

Sekundární úroveň modulárního systému představují submoduly, které rozšiřují 

možnosti využití primárních modulů (viz obr. 4.1). Dvě úrovně modularity 

se pochopitelně projeví i v hierarchii řídicího systému robotu. Hlavní moduly obou 

úrovní jsou uvedeny na obrázcích 4.1 až 4.3. 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 70 
 

 

Obr. 4.1: Hlavní moduly servisního robotu – modul efektoru 

 

Obr. 4.2: Hlavní moduly servisního robotu – modul manipulace 
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Obr. 4.3: Hlavní moduly servisního robotu – modul mobility 

 

Na následujících obrázcích jsou k uvedeným sekundárním modulům modulu mobility 

uvedeny jednoduché ilustrace dokládající jejich princip (viz obr. 4.5 až 4.10). 

Základním prvkem modulu podvozku je vždy submodul skeletu (rámu) lokomočního 

ústrojí, uvnitř něhož je modul zdrojů, komponenty modulu řízení apod. (viz obr. 4.4). 
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Zjednodušená ilustrace nosného rámu podvozku, 

který tvoří základní submodul modulu mobility. 

Rám je opatřen mechanickými rozhraními 

pro snadné připojení kolových, pásových a dalších 

submodulů. 

Obr. 4.4: Základní submodul podvozku 

  

Obr. 4.5: Submodul kola 

Modul kola obsahuje pohon kola a pohon kloubu, který umožňuje jeho natáčení. 

Čtyřkolový podvozek má všechna kola řiditelná a poháněná (viz obr. 4.5). V případě 

ponechání kol v přímém směru lze podvozek řídit diferenciálně. 

  

Obr. 4.6: Submodul kola s možností nastavení světlé výšky 

Submodul kola je k rámu podvozku uchycen uprostřed mezi koly a lze jím kolem této 

osy natáčet. Každé kolo je nezávisle uchyceno na otočném rameni (viz obr. 4.6). 

Tento systém umožňuje měnit světlou výšku celého podvozku na rovném povrchu. 

Kromě toho díky němu lze také vyrovnávat náklon podvozku např. při jízdě ve svahu 

po vrstevnici. 
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Obr. 4.7: Dvoukolový submodul 

Dvoukolový submodul je uzpůsobený pro kyvné uchycení k rámu podvozku. 

Toto řešení umožňuje stálý kontakt všech kol osmikolového podvzoku s povrchem 

terénu, po kterém se robot pohybuje (viz obr. 4.7). Podvozek je řízen diferenčním 

způsobem a má poháněna všechna kola. 

  

Obr. 4.8: Submodul malého pásového segmentu 

Submodul malého pásového segmentu je rovněž kyvně uchycen k rámu podvozku 

a nabízí podobné vlastnosti jako dvoukolový submodul. Proti kolové variantě nabízí 

lepší trakční vlastnosti (viz obr. 4.8).  

  

Obr. 4.9: Submodul pásové jednotky 

Jednoduchý pásový submodul je určen pro pohyb v sypkém a bořivém terénu. Šířka 

pásu je zvětšená z důvodu nárůstu velikosti styčné plochy mezi pásem a povrchem 

terénu (viz obr. 4.9). 
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Obr. 4.10: Submodul nohy 

Základní rám modulu mobility může být také vybaven submodulem nohy. Končetina 

má tři ovládané klouby a je zakončena nášlapnou plochou, která je volně uložena 

na kulovém kloubu a může svou orientaci přizpůsobit aktuálnímu stavu povrchu 

(viz obr. 4.10). Výhodou použití kráčejícího lokomočního ústrojí je také možnost 

regulace světlé výšky podvozku mimo chůzi a to ve značném rozsahu. 
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5. Metodika návrhu modulárních robotů 

Funkční heterogenní modulární systém obecně (nejen v případě zásahového robotu) 

představuje velmi náročné zařízení s členitou strukturou. Pro zvýšení efektivity 

při návrhu a vývoji tohoto systému je vhodné využít prostředky návrhu metodiky 

konstruování, jako jsou např. scénář návrhu, morfologická matice, metoda QFD a další. 

Tyto a jiné nástroje byly soustředěny do sofistikovaných softwarů TechOptimizer 

a Goldfire Innovator (GFI). Z hlediska vhodného nasazení těchto prostředků je nutné 

nejprve poukázat na kritická místa a problémy při vývoji modulárních systémů. 

5.1. Problematika vývoje modulárních systémů 

Problematika vývoje modulárních systémů vyplývá z požadovaných pravidel konceptu 

modularity v robotice (viz kapitola 4.1.3.). Základem je požadavek, aby byl každý modul 

samostatnou a nezávislou jednotkou, doplněný o požadavek možnosti vzájemného 

propojení těchto modulů. Výše uvedené požadavky zásadně ovlivňují složitost 

konstrukce modulu (elementárního prvku modulárního systému) v porovnání s jiným 

standardním konstrukčním uzlem (dílčí částí celého technického systému). Výjimku 

mohou za určitých okolností tvořit pasivní moduly. Za ilustrační příklad byl zvolen 

manipulátor robotu nemodulární a modulární koncepce. 

Manipulátor robotu (průmyslový robot, viz obr. 5.1) je sestaven z nosných 

konstrukčních prvků ramen, převodů a pohonů, které jsou doplněny o vedení energií 

a médií a komponenty senzorického systému. Umístění a vzájemná návaznost 

nosných konstrukčních prvků určuje kinematická struktura, která vyplývá z nasazení 

robotu na konkrétní úlohu (pracoviště). Ostatní jmenované prvky (pohony, převody, 

vedení energií a senzorický systém) jsou umístěny nejen s ohledem na příslušný prvek 

v kinematické struktuře, ale také s ohledem na těžiště, vyvážení ramen apod. 

Konkrétně to znamená, že např. pohon příslušné pohybové osy manipulátoru nemusí 

být striktně vázán na nosný mechanický prvek, jenž danou pohybovou osu ovládá. 

Hlavně z důvodu vyvážení se tedy objevují koncepce manipulátorů s pohony v základu 

(viz obr. 5.2) nebo koncepce hybridní. [5.1] 
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Obr. 5.1: Průmyslový robotu KUKA s hybridní 
koncepcí 

Obr. 5.2: Manipulační robot s pohony 
v základu 

Modulární robotický manipulátor (viz obr. 5.3) je složen z jednotlivých modulů (viz obr. 

5.4) modulárního systému KUKA-LBR, který byl vyvinut v rámci projektu Orocos 

ve spolupráci s německým institutem DLR. Každý modul sestává z nosného 

konstrukčního prvku (karbonové skořepiny), uvnitř které je uložen pohon, převody, 

senzorický systém, vedení médií a navíc je vybaven v tomto konkrétním případě 

dvěma připojovacími plochami (interface), které umožňují vzájemné funkční propojení 

dvou modulů. U modulárního systému musí být navíc vedení energií a médií v místě 

interface vybaveno konektory a spojkami, které umožní automatické spojení/rozpojení 

v rámci procesu spojení/rozpojení dvou sousedních modulů. [5.2, 5.3] 

 

Obr. 5.3: Modulární robot KUKA-LBR vyvinutý v rámci projektu Orocos 
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Obr. 5.4: Modul manipulačního ramene robotu Justin včetně popisu komponentů jeho pohonu. 
Ukázka použité sestavy dvou modulů s rozdílným provedením. Tento modul je shodný 

s modulem KUKA-LBR 

Každý modul je tedy samostatná jednotka. Každý aktivní modul obsahuje kromě 

nosných konstrukčních prvků také pohon včetně převodů, senzorický systém, základní 

úroveň řídicího systému, která mu umožní komunikovat s ostatními moduly 

a nadřazeným řídicím systémem, vedení energií a médií, které je v místě připojovacího 

interface vhodně přerušeno a minimálně jeden připojovací interface pro spojení 

s dalším modulem. Na základě získaných zkušeností a poznatků lze říci, že při návrhu 

modulu jsou obvykle kritické tyto parametry: 

- hmotnost, moment setrvačnosti a vnější rozměry, 

- kompaktnost konstrukce, 

- řešení připojovacích interface, zejména z ohledu vedení energií a médií, 

- kompatibilita mezi moduly. 

5.2. Podpora návrhu modulárních robotických systémů 

Při návrhu modulárního robotického systému je nejprve nutné určit jeho koncepci (typy 

modulů, strukturu systému). Poté je nutné specifikovat účel navrhovaného systému. 

V našem případě se jedná o specifikaci servisní úlohy (viz kapitola 3.1), která již byla 

provedena. Následně je vhodné danou servisní úlohu rozčlenit na jednodušší elementy 

a klasifikovat typické činnosti. Poté je vhodné využít podpůrných prostředků metodiky 
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konstruování (scénáře návrhu, morfologické matice apod.) pro předběžný návrh 

modulárního systému. Opakováním výše uvedeného postupu a za přispění např. 

optimalizačních metod pak může být vyvinut funkční robotický modulární systém. 

Jednotlivé vyjmenované kroky budou dále podrobněji řešeny. 

5.2.1. Koncepce modulárního systému 

Prvním krokem při návrhu modulárního systému je určení jeho koncepce (viz obr. 5.5). 

Tím je určeno, jaké typy modulů bude modulární systém obsahovat, což v konečném 

důsledku ovlivňuje možné konfigurace robotů. 

 

Obr. 5.5: Tři úrovně typů modulů, které tvoří výslednou koncepci modulárního systému 

Standardní modul – jedná se o běžný modul, který je v modulární struktuře obsažen 

v několika typech a rozměrech. Obvykle obsahuje minimálně dvě připojovací rozhraní 

(interface) pro připojení k dalším modulům. Může být aktivní i pasivní (bez pohonu). 

Základní modul – jedná se o modul, který je v modulární struktuře obsažen obvykle 

pouze jednou a při stavbě funkčního modulárního systému slouží jako základ. 

Dle potřeby může být v několika rozměrových variantách. Má minimálně jednu, 

mnohdy ale i více než dvě připojovací rozhraní (interface) pomocí kterých jsou k němu 

připojeny standardní nebo koncové moduly. Může být aktivní i pasivní. 

Koncový modul – jedná se o modul, který zpravidla představuje manipulační efektor, 

jinou technologickou hlavici nebo pojezdový aparát (kolo, pás, honu apod.). Je vybaven 

pouze jedním připojovacím rozhraním. V modulární struktuře se obvykle vyskytuje 

v několika variantách včetně jiných rozměrů, jako aktivní i pasivní. 

Funkční a smysluplné modulární systémy obvykle obsahují všechny tři kategorie 

modulů – základní, standardní i koncový. Z analýzy, monitorující a vyhodnocující 

současný stav problematiky, v úvodní kapitole, je ale patrné, že v minulosti byly 

navrženy modulární systémy obsahující pouze standardní moduly (M-TRAN, CONRO, 

Základní

modul

Standardní 

modul

Koncový

modul
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Polypod, PolyBot) a také systémy, které obsahují moduly standardní a koncové 

(např. Molecube). Praktická využitelnost těchto modulárních systémů je však nízká. 

5.2.2. Rozdělení servisní úlohy na typické činnosti 

Pro návrh vhodného modulárního řešení je potřeba provést detailní klasifikaci 

servisních úloh, které by mohly být pomocí modulárního robotu řešeny. Servisní úlohy 

specifikované ve třetí kapitole by měly být blíže klasifikovány a dále rozděleny 

a to až na úroveň typické servisní činnosti. Tento způsob klasifikace činností pomocí 

členění oborů na podobory, ty pak na povolání a následně povolání na typické činnosti 

popisuje prof. Schraft a prof. Volz ve své knize Serviceroboter: innovative Technik 

in Dienstleistung und Versorgung [5.4]. Podobný princip byl použit i při klasifikaci 

a rozdělení servisní úlohy až na úroveň typické servisní činnosti (viz tab. 5.1). 

ČLENĚNÍ SERVISNÍCH ÚLOH 

I 
Základní 
skupina 

II 
Podskupina 

III 
Prostředí 

IV 
Typická servisní činnost 

Civilní sektor 

Servisní úlohy 
osobní obsluhy 

Indoor (byty, domy, 
kanceláře) 

Manipulace s předměty 

Podávání potravin 

Úklid obývaných prostor 
(např. vysávání) 

Zajištění volnočasových 
aktivit (četba denního tisku, 

oblíbené knihy) 

Servisní úlohy 
průzkumné 

Indoor/ Outdoor 
(městský terén, 
volná příroda, 

vzdušný prostor, 
pod vodou) 

Průzkum prostředí 

Identifikace nebezpečných 
látek 

Identifikace přítomnosti lidí 
(zvířat) 

Přenos zvuku a obrazu 
(záznam) 

Identifikace terénu 

Odběr vzorků 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0003ED144E&L=00&KDE=016&ADR=0077271044&
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0003ED144E&L=00&KDE=016&ADR=0077271044&
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Servisní úlohy 
zásahové 

Indoor/ Outdoor 
(městský terén, 
volná příroda, 

vzdušný prostor, 
pod vodou) 

Hašení vodou, pěnou, 
práškem  (i objemové) 

Aplikace jiných látek dle 
technologie zásahu (např. 

havárie ropných plošin) 

Servisní úlohy 
manipulační 

Indoor/ Outdoor 
(městský terén, 
volná příroda, 

vzdušný prostor, 
pod vodou) 

Manipulace s drobnými 
předměty (mimo oblast 

osobní obsluhy) 

Manipulace s tlakovými 
láhvemi 

Manipulace s výbušninami 

Manipulace s nebezpečným 
odpadem 

Manipulace s obecnými 
předměty 

Civilně-vojenský 
sektor 

Ostraha 
Indoor 

Outdoor 

Detekce obrazu 

Detekce zvuku 

Detekce pohybu 

Vojenský sektor Útok/Obrana 
Vzdušný prostor 

Pevnina 
Námořní prostor 

Identifikace pohybu v daném 
prostoru 

Identifikace objektů v prostoru 

Identifikace nepřítele 

Zamíření zbraňového 
systému a útok 

Identifikace nebezpečných 
látek 

Identifikace zvýšené radiace 

Nástraha a likvidace 
výbušných systémů 

Tab. 5.1: Rozdělení obecné servisní úlohy na typické servisní činnosti 

Výše uvedený výčet servisních úloh zcela jistě není konečný. Jsou v něm ale zahrnuty 

nejčastější typické servisní činnosti pro uvedené základní skupiny servisních úloh a to 

jak ze současnosti, tak i s výhledem do budoucnosti (zejména servisní úlohy osobní 

obsluhy).  
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5.2.3. Scénář návrhu 

Scénář návrhu je v metodice konstruování s výhodou používán za účelem koncentrace 

veškerých údajů a informací k řešené problematice. Jedná se o dokument, 

který jednoduchou a stručnou formou popisuje předmět vývoje včetně kritických funkcí 

a možných kontradikcí. Jde o živý materiál, který by měl být v průběhu řešení stále 

aktualizován a doplňován o nejnovější kroky vývoje. Tohoto nástroje bylo využito také 

při řešení tématu disertační práce (viz tab. 5.2). 

Charakteristiky Upřesnění 

Stručná představa 

o účelu 

Servisní zásahový a záchranářský robot je určen pro  protipožární 

zásahy za účelem hašení a současně i potřeby manipulace 

s předměty, jejich přemísťování, nakládání a na podpůrné 

manipulační zásahy. Hasicí zařízení robotu by mělo umožňovat 

hašení např. rozptýleným nebo přímým proudem vody. 

Manipulační rameno společně s vhodným efektorem (uchopovací 

hasicí hlavice) by mělo umožňovat uchopení a přemístění většiny 

nebo všech druhů tlakových láhví. 

Je potřeba zvážit, zda by nebylo vhodné doplnit funkce analýzy 

plynů, měření teploty ovzduší, předmětů apod. 

Současný stav 

provádění činnosti 

Viz dokument "Přehled komerčních hasicích robotů", 

který je uveden v příloze č. 1. 

Hlavní funkce, základní 

technické parametry  

Zařízení by mělo umožňovat: 

- funkčnost v místě, kde je výskyt člověka problematický, 

nebo nemožný 

- dobré jízdní vlastnosti, minimální stopový průměr otáčení 

- dostatečné dosahem a spolehlivé dálkové ovládání a systém 

přenosu dat z kamer 

- funkčnost v prostředí s nebezpečím výbuchu  

- schopnost automatické výměny efektorů k zajištění funkcí 

uchopování, hašení, destrukce (interface pro automatickou 

výměnu) 

- podpora modularity (alespoň částečně) 

- dostatečná zásoba energií (kapacita baterií/množství 

pohonných hmot) na minimálně hodinu nepřetržitého provozu 

 

Základní technické parametry: 

- celková šířka 2000 mm 

- celková délka 3000 mm 

- hmotnost cca 4 až 5,5 t 

- výkon motoru pro pohon hydrauliky min. 50 kW 

- maximální rychlost 10 km/h (vyhovuje požadavku???) 

Prostředí nasazení - Hasičský záchranný sbor 

- Armáda 

- Ostatní civilní záchranné složky 
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Technický scénář, 

vývojový popis 

Robot bude sestávat z nakoupeného a upraveného pásového 

podvozku Bobcat, který vyhovuje daným parametrům, dále 

z manipulačního ramene a několika efektorů pro různé druhy 

zásahu. Míra úpravy podvozku vyplyne z jeho vlastního 

konstrukčního řešení a z konstrukce prvků na podvozek 

montovaných (moduly manipulace, efektorů, destrukční, řízení, 

zdrojů apod.). Speciální pozornost je nutno věnovat těžišti 

a možnosti vychýlení modulu manipulace přes obrys podvozku 

tak, aby při maximálním zatížení manipulátoru břemenem nedošlo 

k převržení podvozku. Vyspecifikovat: 

- kde všude se bude podvozek využívat (prostředí, terén, …) 

- jaké přístroje (subsystémy) je nutné na podvozek umístit 

- jaká koncepce podvozku je pro daný účel nejvhodnější (počet 

natáčených kol, počet poháněných kol, …) 

- způsob ovládání podvozku (diferenční řízení???) 

- komunikační rozhraní pro obsluhu („člověk – stroj“) 

Skica řešení Formou skici variant, nástin jednoduchých modelů s náznakem 

rozměrového řešení.  

Model Jednoduchý hrubý návrh proveden ve 3D pomocí software 

Pro/ENGINEER. Postupné propracovávání jednotlivých 

konstrukčních uzlů, vyšetřování jednotlivých pohybů, vyřešení 

možných kolizních stavů. 

Kritické dílčí funkce Nosnost, celkové rozměry, celková hmotnost, tuhost konstrukce 

(rámu), umístění ložných prostorů, diferenční řízení, odpružení 

a tlumení jednotlivých kol (náprav) – dáno výrobcem – nutno vzít 

v úvahu, rychlost jízdy, umístění těžiště, efektory a jejich funkce, 

nevýbušné provedení, nehořlavost (omezená)… 

Kritické (klíčové) 

komponenty 

Podvozek, subsystém zdrojů – pohonná jednotka, manipulátor, 

efektory (umožňující úchop a hašení), řízení, přenosová soustava 

(obraz, hlas, ovládací signály). Dále chladicí systém. 

Kontradikce - nosnost x tuhost konstrukce 

- masivní rameno manipulátoru s velkou hmotností x stabilita 

podvozku, odolnost vůči převrácení 

- velký dosah manipulačního ramene x stabilita podvozku, 

odolnost vůči převrácení 

- hmotnost x obratnost a průchodnost terénem 

- nosnost x maximální potřebné zatížení při naložení břemene 

(např. tlakové lahve) 

- obratnost daná diferenčním řízením x přívod hasicího média 

hadicí 

Koncepce mobilního 

subsystému 

Jako nejvhodnější se pro dané využití jeví pásový podvozek 

nakladače Bobcat, který bude nutné částečně odstrojit a upravit. 

Konkrétně jde o typ T320 (T300, T250). 

Výhodou tohoto podvozku je velmi robustní konstrukce, vyšší 

hmotnost, nízké těžiště, jeho celková koncepce s pohonem zcela 

vzadu napříč a kompletní výkonný hydraulický systém. Nutno 

podrobně vyšetřit stabilitu podvozku vzhledem k manipulační 

nástavbě. 
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Koncepce pohonného 

subsystému a zdrojů 

energie 

Zařízení bude poháněno spalovacím motorem (diesel), který je 

vybaven chlazením. Tento spalovací agregát bude dodávat energii 

hydraulickému systému pro pojezd, pohyb modulu manipulace, 

modulu efektorů, případně dalších zařízení. 

Zařízení bude rovněž vybaveno akumulátory s dostatečnou 

kapacitou pro napájení přenosových systémů, osvětlení a ovládací 

elektroniky. Tyto akumulátory bude dobíjet alternátor poháněný 

rovněž spalovacím motorem. 

Koncepce 

manipulačního 

(polohovacího) 

subsystému 

Manipulační systém (rameno) je omezen svou masivností 

(hmotností), při které je nutné obsáhnout dostatečný manipulační 

prostor kolem robotu. 

Jako jedna z variant může sloužit upravené rameno kompaktního 

nebo mini rypadla. Všechny klouby jsou poháněny hydraulicky 

(přímočarými hydromotory), zde je nutné vyšetřit kinematiku 

takového ramene, pravděpodobně by bylo komplikované 

požadovat 360° rotaci kolem osy točny z důvodů nutnosti instalace 

a přizpůsobení přechodových prvků rozvodu hydrauliky 

a elektroniky. 

Pravděpodobně by došlo také k úpravě posledního kloubu tak, aby 

umožnil otočení koncového ramene (efektoru) v horizontální 

rovině. U této varianty je však nebezpečí určité nepřesnosti 

z důvodu absence mechanické brzdy na hydromotorech 

a radiálního zatížení kloubů, které je přípustné pouze minimálně, 

neboť rypadla takto zatěžována nejsou. 

Vhodnější variantou je nově vyvinuté robotické rameno vlastní 

konstrukce, v souladu se zvyklostmi konstrukce robotických 

manipulátorů a s ohledem na možnosti podvozku (zejména 

nosnost a stabilita). Požadovaný dosah ramene 2,5 m a nosnost 

500 kg. Maximální rychlost pohybu ramene by mohla dostačovat 

okolo 60°/s (10 ot./min.), maximální zrychlení by mělo být určeno 

podle dynamických účinků s ohledem na stabilitu podvozku, 

nemělo by však přesáhnout 2 rad/s. 

Další variantou k zvážení by mohlo být lehčí rameno, které by 

mělo nízkou nosnost a nedokázalo by manipulovat s tlakovými 

láhvemi. Dosah ramene opět 2,5 m a hmotnost do 300 kg. 

Koncepce řídícího 

subsystému 

Řídící subsystém by měl obsahovat elektroniku umožňující plné 

dálkové ovládání robotu – manipulačního systému, subsystému 

efektorů, pohyb podvozku do určité vzdálenosti a mezi bariérami 

bez ztráty ovládacího signálu. Řídicí systém je plně propojen se 

systémem přenosu vizuálních a zvukových dat. 

Tab. 5.2: Scénář návrhu zásahového robotu 
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5.2.4. Morfologická matice 

Při vývoji složitého stroje (modulární struktury) je nezbytně nutné tvořit varianty 

technického řešení, které budou odpovídajícím způsobem splňovat požadované 

funkce. K tomuto kroku je výhodné použít morfologickou matici, která obsahuje dílčí 

funkce a možné fyzikální realizace těchto dílčích funkcí. Pomocí morfologické matice 

mohou být názornou formou vybrána možná technická řešení (jednotlivé varianty), 

ze kterých je pomocí technických a ekonomických kritérií vybrána nejlepší varianta 

řešení. 

Při tvorbě morfologické matice je vhodné zmapovat konkurenci nově vyvíjeného 

výrobku a porovnat ji s novým řešením, k čemuž je možné využít metody QFD 

(dům jakosti). Základem metody je transformace požadavků potenciálních zákazníků 

do vlastností nového výrobku. Součástí pak je porovnání s konkurencí v požadovaných 

oblastech (viz obr. 5.7.). V domu jakosti jsou požadavky zákazníků uvedeny na levé 

straně jako prvky „CO“. Ve vrchní části domu jsou uvedeny vlastnosti nově 

navrhovaného výrobku – prvky „JAK“. Mezi těmito prvky je vyznačen vztah ve třech 

úrovních – silný, průměrný a slabý. Prvkům „CO“ a „JAK“ je ještě přiřazena váha 

významnosti a stupeň obtížnosti. Tyto faktory pak přímo ovlivňují vážený součet, 

zobrazený nad cílovými hodnotami nového výrobku. Všechny prvky „CO“ i „JAK“ jsou 

porovnány s vybranou konkurencí, což je přehledně graficky znázorněno (viz obr. 5.7). 

V případě zásahového robotu HARDY neexistuje přímá konkurence (viz příloha č. 1). 

Žádný z konkurentů nenabízí modulární systém a jen někteří z nich přidávají k základní 

funkcí hašení ještě funkci uchopování a manipulace s objekty. Ze všech komerčních 

hasicích robotů byly pro srovnání vybrány tyto čtyři roboty (viz obr. 5.6): 

- Brouček 1, 1. ROBOTICKÁ, s.r.o., Česká Republika. 

- FIREROB, TELEROB, Německo. 

- Jelka 4, DOK-ING, Chorvatsko. 

- LUF 60, Rechner's Vertriebs- und Produktions GmbH, Rakousko. 
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Brouček 1 FIREROB 

  

Jelka 4 LUF 60 

Obr. 5.6: Vybraní konkurenti robotu HARDY pro porovnání prostřednictvím metody QFD.  

Uvedené srovnání jasně ukazuje jedinečnost modulárního robotického systému již 

v této jeho „nerozvinuté“ podobě, protože z konkurentů jej převyšuje jen robotu 

FIREROB svou vysokou mírou tepelné odolnosti. Nevýhodou tohoto robotu je však 

jeho jednostrannost. Hodnocení tepelné odolnosti prototypu robotu HARDY 

představuje pouze kvalifikovaný odhad na základě navržené technologie, protože tento 

prototyp nebyl dosud pod tepelnou zátěží testován. Rovněž porovnání výrobních 

nákladů je pouze orientační, protože tento parametr není u konkurenčních robotů znám 

(odhad vychází jen z dostupných informací o technické náročnosti daného stroje) 

a v případě prototypu robotu HARDY není známa cena po optimalizaci konstrukce 

pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Veškeré dostupné informace o srovnávaných 

robotech jsou součástí přílohy č. 1 a jejich technické parametry jsou přehledně 

uvedeny v tabulce parametrů komerčních hasicích robotů (viz příloha č. 2). 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 86 
 

 

Obr. 5.7: Dům jakosti robotu HARDY 

Morfologická matice obsahuje čtyři stěžejní dílčí funkce modulární struktury, k nimž 

jsou přiřazeny možné varianty řešení (viz tab. 5.3). Jednotlivé dílčí funkce a jejich 

fyzikální realizace jsou níže podrobně popsány. Výběr variant řešení a jejich posouzení 

v rámci morfologické matice je provedeno v tabulce 5.4. 
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MORFOLOGICKÁ MATICE 

Dílčí 
funkce 

Fyzikální realizace dílčích funkcí Počet 
prvků 1 2 3 4 5 6 7 

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 7 

B B1 B2 B3 B4 B5 x x 5 

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 x 6 

D D1 D2 D3 D4 D5 D6 x 6 

Tab. 5.3: Část morfologické matice 

A Funkce pojezdové 

1) Robustní pásový podvozek s jednoduchou kinematickou strukturou (Bobcat – 

řešení prvního prototypu robotu). 

2) Čtyřkolový podvozek s diferenčním řízením. 

3) Čtyřkolový podvozek s natáčením kol obou os bez možnosti diferenčního řízení. 

4) Šestikolový podvozek s diferenčním řízením. 

5) Šestikolový podvozek s natáčením kol první a třetí nápravy bez možnosti 

diferenčního řízení. 

6) Osmikolový podvozek s diferenčním řízením. 

7) Modulární struktura podvozku, kde celý podvozek tvoří modul první úrovně. 

Skládá se ze základního submodulu a dalších submodulů, pomocí kterých lze 

vytvořit varianty popsané v kapitole 4.2 Aplikace principů modularity 

na zásahový robot, obrázek 4.3. Sekundární moduly (submoduly) v tomto 

případě jsou tyto: 

- Základní submodul podvozku (viz obr. 4.4). 

- Submodul kola s pohonem a kloubem pro jeho natáčení (viz obr. 4.5). 

- Submodul kola s ramenem umožňující nastavení světlé výšky a náklonu 

podvozku (viz obr. 4.6). 

- Dvoukolový submodul umožňující kyvné uložení z důvodu stálého kontaktu 

všech kol s povrchem terénu (viz obr. 4.7). 

- Pásový submodul umožňující kyvné uložení z důvodu stálého kontaktu trakční 

plochy pásu s povrchem terénu (viz obr. 4.8). 
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- Submodul pásové jednotky se zvětšenou kontaktní plochou pásu s povrchem 

terénu (viz obr. 4.9). 

- Submodul nohy se třemi poháněnými stupni volnosti (viz obr. 4.10). 

B Funkce manipulační 

1) Modul manipulace se čtyřmi stupni volnosti (jednodušší řešení umožňující 

pouze základní úkony manipulace). 

2) Modul manipulace s pěti stupni volnosti angulární struktury (řešení prvního 

prototypu robotu). 

3) Modul manipulace se šesti stupni volnosti angulární struktury (ideální řešení 

z hlediska manipulace a orientace objektu). 

4) Modulární struktura manipulátoru, kde celý manipulátor tvoří modul první 

úrovně. Submoduly představují jednotlivé pohybové osy manipulátoru 

nebo větší celky (ramena) s větším počtem pohybových os (max. 3). 

5) Modulární struktura flexibilního manipulátoru, jehož základem je submodul 

paralelní struktury se třemi stupni volnosti. 

C Funkce technologické 

1) Hasicí efektor 

2) Uchopovací efektor 

3) Destrukční efektor 

4) Hasicí a uchopovací efektor, v jednom efektoru jsou kombinovány dvě základní 

požadované funkce při protipožárním zásahu (řešení prvního prototypu robotu). 

5) Hasicí průnikový agregát. 

6) Modulární struktura efektorů, která umožní pomocí interface automatickou 

výměnu efektorů v průběhu zásahu dle aktuální potřeby. Základem této 

platformy jsou modul hasicího a uchopovacího efektoru a modul hasicího 

průnikového agregátu. Platforma může být dále rozšířena např. efektory 

pro odběry vzorků všech skupenství, jak je uvedeno v kapitole 4.2 Aplikace 

principů modularity na zásahový robot, obrázek 4.1. 
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D Funkce servisní 

V našem případě se zaměříme na servisní funkce civilního sektoru mimo funkce 

technologické, manipulační a funkce osobní obsluhy (jak je uvedeno v tabulce 5.1). 

Jedná se tedy spíše o servisní funkce průzkumné, k jejichž realizaci jsou tato možná 

řešení: 

1) Stereovizní kamerový systém. 

2) Stereovizní kamerový systém doplněný o couvací kameru a dvě přehledové 

kamery na bocích podvozku robotu (řešení prvního prototypu robotu). 

3) Stereovizní kamerový systém doplněný o termokameru. 

4) Stereovizní kamerový systém doplněný o systém nočního vidění. 

5) Stereovizní kamerový systém doplněný o analyzátor plynů. 

6) Stereovizní kamerový systém doplněný o couvací kameru, dvě přehledové 

kamery na bocích podvozku robotu, termokameru, systém nočního vidění 

a analyzátor plynů. 

Na základě zkušeností z realizace prvního prototypu servisního zásahového robotu 

HARDY a všech doposud nabytých poznatků k dané problematice byly vybrány 

následující možné varianty řešení: 

VARIANTA 1 – realizovaný robot HARDY 

Konfigurace této varianty je: 

A1) Robustní pásový podvozek s jednoduchou kinematickou strukturou. 

B2) Modul manipulace s pěti stupni volnosti angulární struktury. 

C4) Hasicí a uchopovací efektor, v jednom efektoru jsou kombinovány dvě 

základní požadované funkce při protipožárním zásahu. 

D2) Stereovizní kamerový systém doplněný o couvací kameru a dvě 

přehledové kamery na bocích podvozku robotu. 
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VARIANTA 2 

Konfigurace této varianty je: 

A4) Šestikolový podvozek s diferenčním řízením. 

B1) Modul manipulace se čtyřmi stupni volnosti (jednodušší řešení 

umožňující pouze základní úkony manipulace). 

C1) Hasicí efektor. 

D1) Stereovizní kamerový systém. 

VARIANTA 3 

Konfigurace této varianty je: 

A6) Osmikolový podvozek s diferenčním řízením. 

B3) Modul manipulace se šesti stupni volnosti angulární struktury (ideální 

řešení z hlediska manipulace a orientace objektu). 

C5) Hasicí průnikový agregát. 

D3) Stereovizní kamerový systém doplněný o termokameru. 

VARIANTA 4 

Konfigurace této varianty je: 

A7) Modulární struktura podvozku, kde celý podvozek tvoří modul první 

úrovně. Skládá se ze základního submodulu a dalších submodulů, 

pomocí kterých lze vytvořit varianty popsané v kapitole 4.2 Aplikace 

principů modularity na zásahový robot, obrázek 4.3. 

B5) Modulární struktura flexibilního manipulátoru, jehož základem 

je submodul paralelní struktury se třemi stupni volnosti. 

C6) Modulární struktura efektorů, která umožní pomocí interface 

automatickou výměnu efektorů v průběhu zásahu dle aktuální potřeby. 

Základem této platformy jsou modul hasicího a uchopovacího efektoru 

a modul hasicího průnikového agregátu. Platforma může být dále 

rozšířena např. efektory pro odběry vzorků všech skupenství, 
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jak je uvedeno v kapitole 4.2 Aplikace principů modularity na zásahový 

robot, obrázek 4.1. 

D6) Stereovizní kamerový systém doplněný o couvací kameru, dvě 

přehledové kamery na bocích podvozku robotu, termokameru, systém 

nočního vidění a analyzátor plynů. 

VARIANTA 5 

Konfigurace této varianty je: 

A7) Modulární struktura podvozku, kde celý podvozek tvoří modul první 

úrovně. Skládá se ze základního submodulu a dalších submodulů, 

pomocí kterých lze vytvořit varianty popsané v kapitole 4.2 Aplikace 

principů modularity na zásahový robot, obrázek 4.3. 

B4) Modulární struktura manipulátoru, kde celý manipulátor tvoří modul první 

úrovně. Submoduly představují jednotlivé pohybové osy manipulátoru 

nebo větší celky (ramena) s větším počtem pohybových os (max. 3). 

C6) Modulární struktura efektorů, která umožní pomocí interface 

automatickou výměnu efektorů v průběhu zásahu dle aktuální potřeby. 

Základem této platformy jsou modul hasicího a uchopovacího efektoru 

a modul hasicího průnikového agregátu. Platforma může být dále 

rozšířena např. efektory pro odběry vzorků všech skupenství, 

jak je uvedeno v kapitole 4.2 Aplikace principů modularity na zásahový 

robot, obrázek 4.1. 

D6) Stereovizní kamerový systém doplněný o couvací kameru, dvě 

přehledové kamery na bocích podvozku robotu, termokameru, systém 

nočního vidění a analyzátor plynů. 
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MORFOLOGICKÁ MATICE 

Dílčí 
funkce 

Fyzikální realizace dílčích funkcí Počet 
prvků 1 2 3 4 5 6 7 

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 7 

B B1 B2 B3 B4 B5 x x 5 

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 x 6 

D D1 D2 D3 D4 D5 D6 x 6 

Č
le

n
ě

n
í 

 
Definovaný 

systém 

Technická kritéria 

 Varianty řešení 

T
ří

d
ě
n
í 

Ekonomická 
kritéria 

 
Technicky 

nadějná řešení 

Komplexní 
posouzení 

 
Ekonomicky 

efektivní řešení 

Cílové řešení 

 
Výběr řešení pro 

výrobu 

Varianta 1 
Varianta 2 
Varianta 3 
Varianta 4 
Varianta 5 

Tab. 5.4: Morfologické matice 

Z hlediska reálných možností nasazení servisní zásahové techniky se jeví nejlépe 

modulární struktura robotu. Náklady na pořízení komplexního zásahového modulárního 

systému patří sice k těm vyšším, ale nejedná se o jednoúčelový stroj (robot). 

V konečném důsledku bude tedy poměr užitné hodnoty a ceny komplexního 

modulárního systému lepší, než nákup takového počtu různých jednoúčelových strojů, 

jejichž užitná hodnota a funkcionalita odpovídá možným konfiguracím modulárního 

systému. Čtvrtá varianta nakonec nebyla z ekonomických důvodů zvolena, 

protože při předpokladu stejných nákladů jako u varianty páté nabídne pravděpodobně 

citelně nižší nosnost modulu manipulace založeného na bázi paralelních struktur. 

V
5 
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6. Metodika předběžného návrhu modulů manipulace 

a optimalizace 

Modulární platforma servisních robotů by měla obsahovat moduly různých typů 

a velikostí. V případě modulů zdrojů, jejichž základem je často, zejména u větších typů 

robotů, spalovací motor v součinnosti s generátorem nebo hydraulickým čerpadlem, 

je také u servisních robotů nutné počítat s akumulátorovou variantou pro plně 

elektrické, pravděpodobně menší roboty. U těchto mobilních zařízení je klíčovým 

parametrem akční rádius na jedno nabití bateriového modulu zdrojů, 

který je pochopitelně ovlivněn nejen zvolenou technologií a kapacitou akumulátorů, 

ale také celkovým příkonem všech spotřebičů. Mezi nejnáročnější spotřebiče patří 

pohony modulu mobility, pohony modulu manipulace, případně instalované speciální 

technologie využívané například na úrovni modulu efektoru. Níže představená nově 

vyvinutá metodika návrhu je zaměřena právě na předběžný návrh modulů manipulace 

angulární kinematické struktury a jejich následnou optimalizaci z hlediska energetické 

náročnosti (vykonané práce). 

Při technickém řešení modulu manipulace je konstruktér postaven před několik 

vzájemně protichůdných požadavků – sestavit kinematickou strukturu tak, aby dosáhla 

do všech míst pracovního prostoru s požadovanou orientací pracovního nástroje, 

což vede ke zvětšování počtu kloubů robotu, proti tomu je konstrukční složitost 

a zvýšená spotřeba energie. Dalším požadavkem je co největší dosah manipulačních 

ramen, který je protichůdný možné nosnosti na konci manipulátoru a také úzkostlivě 

hlídané spotřebě energie celého systému. Vhodná kinematická struktura manipulační 

nadstavby je dána zejména použitými typy kinematických dvojic (rotační klouby, 

translační jednotky, sférické popř. univerzální klouby), jejich vzájemnou orientací - ta 

zajistí orientovaný přístup do jednotlivých míst pracovního prostoru a délkou ramen, 

která má zásadní vliv na velikost pracovního prostoru. Návrhu modulu manipulace tedy 

předchází kinematická analýza za podpory simulačních nástrojů jako je CAD systém 

Creo Parametric, který umožňuje "tahat" manipulátor za koncový bod a ověřovat dosah 

a orientaci pracovního nástroje na konci manipulátoru. V anglické literatuře jsou 

manipulační schopnosti označovány slovem „dexterity“, tedy šikovnost, zručnost, 

obratnost. I po stanovení vhodné kinematické struktury stojí před konstruktérem otázka 

optimálních délek jednotlivých ramen manipulátoru – pro umožnění stejného dosahu 

a orientace koncového nástroje je ještě možno v jistém rozmezí měnit poměr délek 

jednotlivých ramen. Otázkou je optimální poměr délek ramen, při kterém je např. 

minimální hmotnost manipulačních ramen, minimální spotřeba energie pohonů těchto 
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ramen, popř. dosažení maximálního zrychlení a rychlosti při minimální spotřebě 

energie a požadované nosnosti. Kdyby se jednalo jen o vlastní ramena, jedná 

se o klasickou matematickou optimalizaci, kterou lze provést ručním výpočtem, 

popř. provedením optimalizační studie v prostředí systému Creo Parametric a jeho 

modulu Creo Simulate. Tuto úlohu ale vysoce komplikují pohony, které dodávají 

do místa kinematické dvojice potřebný moment. Pohon (zde je jako pohon uvažována 

soustava motor a převodovka) umístěný v kloubech zatěžuje vlastní rameno nejen 

svou hmotností, ale má výrazný vliv na dynamiku pohybu a na spotřebu energie 

potřebné k vykonání předepsané trajektorie. S vlastním ramenem se roztáčí 

i převodovka (charakterizovaná svým momentem setrvačnosti a hmotností) a také 

elektrický motor, jehož hmotnost není často takovým problémem jako moment 

setrvačnosti rotoru. Redukce i malého momentu setrvačnosti motoru na výstup 

převodovky je úměrná kvadrátu převodu pi  a tak i relativně malý moment setrvačnosti 

při velkém převodovém poměru a při velkých zrychleních způsobuje velký dynamický 

setrvačný moment, který musí pohon překonávat. Konstruktér se tak dostává 

do situace, kdy pro délky ramen zjištěné při syntéze kinematické struktury a pro daná 

zrychlení a zatížení koncového bodu navrhne předběžné pohony, tyto pohony svou 

hmotností způsobí zvýšení hmotnosti ramen a svým redukovaným momentem zvýší 

velikost požadovaného momentu v kloubu, to si vynutí větší pohony, popř. větší 

převody, které způsobí svým redukovaným momentem další zvýšení požadovaného 

momentu v kloubu a opět větší pohony a hmotnější ramena s vyšší nosností. Často 

tento iterační proces nemá pro danou délku, požadovanou nosnost a požadované 

zrychlení řešení a po proběhnutí několika pracných iterací je konstruktér nucen slevit 

ze vstupních požadavků. Navíc prognóza spotřeby energie a nalezení optimální 

konfigurace délek ramen, při které je spotřeba energie minimální, popř. přiměřeně 

malá, je obtížná. Optimalizace spotřeby energie nabývá na významu u mobilních 

robotických prostředků, které mají omezené zásoby energie. 

Cílem této metodiky je vytvoření podpůrného výpočetního modelu pro rychlý orientační 

návrh optimální konfigurace manipulátoru pro dané požadované zrychlení 

(popř. manipulační čas), danou nosnost a daný maximální dosah ramen. 
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6.1. Základní fyzikální principy výpočtového optimalizačního 

modelu 

Pro optimalizační výpočet soustavy ramen s pohony umístěnými v kloubech bylo nutno 

vytvořit fyzikální interpretaci sestavy pohonu a převodovky a "spojitý" matematický 

model pohonu. Jako vhodná fyzikální interpretace sestavy pohonu byl použit hmotný 

disk, jehož hmotnost se rovná součtu katalogových hmotností motoru a převodovky 

a jehož moment setrvačnosti kolem hlavní osy je roven redukovanému momentu 

soustavy motor převodovka na výstupu převodovky. Uvedená interpretace vede 

k poměrně tenkému disku s relativně velkým průměrem, který dobře simuluje 

dynamické a hmotnostní parametry pohonů. Tento disk je připojen k danému článku 

manipulátoru, jak je znázorněno na obrázku 6.1. Spojitý matematický model, tedy 

funkce hmotnosti a redukovaného momentu setrvačnosti v závislosti na požadovaném 

výstupním momentu pohonu pro optimalizační výpočet, byl vytvořen dále popsaným 

způsobem. Jistým nedostatkem tohoto přístupu je „spojitost“ matematického modelu 

pohonu, která je v rozporu s diskrétními velikostmi skutečných motorů a převodů, 

které jsou vyráběny vždy v určité řadě. Na druhé straně tento přístup přináší snadnější 

konvergenci optimalizačního modelu při hledání parametrů manipulátoru. Pro skutečné 

řešení pak musí být použit nejbližší dostupný pohon v řadě výrobce a znovu 

zkontrolovány všechny související parametry. 

Pro definování metodiky předběžného návrhu pohonů modulu manipulace servisních 

robotů byl zvolen modelový případ angulárního manipulátoru se základnou a třemi 

rameny, jejichž osy rotace jsou horizontální a navzájem rovnoběžné (viz obr. 6.1). 

Pohony příslušných kloubů modulu manipulace musí být dimenzovány na nejméně 

příznivou situaci, která odpovídá zcela nataženému manipulátoru v horizontální poloze 

se zatížením (objektem manipulace) na konci, jehož hmotnost je totožná s jeho 

maximální nosností. Zatížení kloubů (resp. pohonů v kloubech) je pak dáno statickou 

složkou síly, ke které se přičítá složka dynamická, která nastává při zrychlení směrem 

vzhůru a to po dobu, který je nastavitelným parametrem optimalizace a který vlastně 

definuje zrychlení koncového bodu. Pro jiné kinematické struktury manipulační 

nadstavby (jiný typ vazeb, jiná orientace vazeb) je možno matematický model poměrně 

jednoduše upravit, protože při jeho vytvoření bylo použito standardních postupů – 

Denavit-Hartenbergova principu umístění lokálních souřadných systémů, vytvoření 

transformačních matic a celé kinematiky mechanismu manipulátoru. 
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Modelová angulární kinematická struktura manipulačního ramene robotu se třemi 

rameny byla zvolena proto, že se jedná o tři základní osy nejčastěji využívaných ramen 

nejen servisních, ale také průmyslových robotů. Tuto koncepci lze jednoduše doplnit 

o další stupeň volnosti s vertikální osou rotace (točnu), případně o další jeden 

nebo dva stupně volnosti, které jsou společně s posledním kloubem naší optimalizační 

kinematické struktury obvykle označovány jako orientační ústrojí manipulátoru. 

Jelikož je ale reálná konstrukční vzdálenost mezi klouby orientačního ústrojí malá, 

lze při předběžném návrhu v případě všech pohonů orientačního ústrojí pracovat 

s parametry pohonu třetího kloubu výpočtového modelu ramene robotu. Výše uvedený 

postup metodiky předběžného návrhu pohonů modulu manipulace a zmíněné 

optimalizační přístupy tak mohou být pro konstruktéra silným nástrojem, pomocí něhož 

je možné v rámci předběžného návrhu získat poměrně rychle technické parametry 

nejen pohonů, ale i ramen manipulátoru, které mohou být velmi blízké finálnímu 

optimalizovanému řešení. 

Při tvorbě optimalizačního modelu bylo nejprve uvažováno zadávání požadovaného 

zrychlení koncového bodu. Při proměnlivé délce jednotlivých ramen a při rotačním 

pohybu kloubů ale dochází ke změně zrychlení koncového bodu, což komplikovalo 

konvergenci modelu. Proto byla pro srovnání jednotlivých kroků zvolena varianta 

přesunu koncového bodu (objektu manipulace) z výchozí polohy (všechna ramena 

horizontální) do nastavené výšky (např. 1 m) za nastavený čas, ze kterého pak vychází 

zrychlení koncového bodu. Pro různé poměry délek ramen pak výpočet určuje 

spotřebu energie (velikost práce) pro tento pohyb, počítá potřebné momenty 

jednotlivých pohonů, doporučuje rozměrové parametry profilu ramen ve variantách 

a počítá hmotnosti ramen a celkovou hmotnost manipulátoru. V momentě rozběhu plně 

zatíženého modulu manipulace jsou pohony vystaveny maximálnímu zatěžujícímu 

momentu, jehož hodnota stále klesá i při zachování konstantního zrychlení vlivem 

neustále se zkracující vzdálenosti těžiště ramene k příslušnému kloubu – pohybové 

ose modulu manipulace. 

 

Obr. 6.1: Schematický model modulu manipulace 
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6.2. Spojitý matematický model pohonu 

Základním principem vytvoření vhodného matematického modelu soustavy motor-

převodovka je jeho fyzikální interpretace jako jednoduchého disku, který má hmotnost 

odpovídající součtu hmotnosti motoru a převodovky a moment setrvačnosti 

odpovídající redukovanému momentu soustavy motor převodovka na výstup 

převodovky. Pro nalezení spojitých funkcí těchto hodnot, které by odpovídaly dané 

řadě pohonů je použita regresní analýza, která prokládá katalogovými hodnotami 

vhodnou regresní funkci. Pro regresi hmotností pohonů v závislosti na jejich momentu 

se jako vyhovující ukázala regrese přímkou, pro nalezení regresní funkce 

redukovaného momentu setrvačnosti celého pohonu se jako vyhovující ukázala 

regrese polynomem druhého stupně. Pro nalezení regresních rovnic byl použit 

MS Excel a funkce spojnice trendů. 

Návrh pohonů modulu manipulace je iterační proces. Níže uvedené principy a postupy 

návrhu pohonů byly na základě nabytých znalostí a zkušeností vytvořeny pro první 

etapu předběžného návrhu s cílem, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího výsledku 

vzhledem k následné realitě. 

Představená metodika pracuje s parametry reálných plochých harmonických 

převodovek Harmonic Drive typu HDUR (viz obr. 6.2), které nejsou součástí standardní 

nabídky a jsou určeny pro speciální aplikace. Tyto převodovky byly vybrány zejména 

z důvodu nejširší rozměrové řady (HDUR-20-IH až HDUR-100-IH). Dalšími důvody byly 

také skutečnosti, že se jedná o vestavnou sadu komponentů, kterou je možné 

zabudovat dle požadavků konstrukce, celková kompaktnost, tvar pružného členu 

a možnost úpravy na provedení s dutou hřídelí (hollow shaft). K těmto převodovkám 

byly zvoleny servomotory TG Drives řady TGT, která je z výrobcem dodávaných řad 

motorů nejširší a nabízí servomotory o výkonu, který odpovídá zvolenému typu 

harmonických převodovek v celé jejich škále. 

Harmonické převodovky HDUR jsou nabízeny s převodovými poměry 50, 80, 100, 120 

a 160. Uvedená metodika pracuje s koncepcí aplikace převodovky s pokud možno 

co největším převodovým poměrem v kombinaci s tomu odpovídajícím, relativně 

malým a vysokootáčkovým servomotorem. Z tohoto důvodu návrh pohonů vychází 

vždy z parametrů převodovek HDUR s nejvyšším převodovým poměrem 160. 

Tento převodový poměr mají také harmonické převodovky pohonu třetího, čtvrtého 

a pátého kloubu modulu manipulace realizovaného prototypu modulárního servisního 

robotu HARDY, které jsou ve všech případech ještě doplněny o další doplňkový 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 98 
 

převod. Celkový převodový poměr harmonické převodovky včetně doplňkového 

převodu tak v případě pátého kloubu realizovaného modulu manipulace dosahuje 

hodnoty 800. Dalším důvodem pro aplikaci harmonické převodovky s co nejvyšším 

převodovým poměrem je skutečnost, že s nižším převodovým poměrem poměrně 

značně klesají i dovolené zatěžující momenty na výstupu převodovky, což může mít 

negativní dopad na velikost a hmotnost celého pohonu. 

 

Obr. 6.2: Plochá harmonická převodovka Harmonic Drive řady HDUR 

Výrobce standardně pro své harmonické převodovky uvádí dovolené zatěžující 

momenty podle typu zatížení, které jsou označovány takto: 

NT  Nominální moment harmonické převodovky 

AT  Maximální průměrný moment harmonické převodovky v rámci 

pracovního cyklu 

RT  Maximální opakovatelný špičkový moment harmonické převodovky 

MT  Maximální (chvilkový) špičkový moment harmonické převodovky 

XT  Kolizní (destrukční) moment harmonické převodovky 

U speciálních plochých harmonických převodovek HDUR, jejichž pružný člen má tvar 

jednoduchého mezikruží, udává výrobce ještě tzv. kolizní (destrukční) moment 
XT , 

tedy zatížení, při kterém již mohou nastat nevratné destrukční změny generátoru vln 
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nebo obecně ozubení převodovky (harmonická převodovka Harmonic Drive řady 

HDUR má speciální - jiné než evolventní ozubení, výrobcem označené jako IH). 

Kompletní katalogový list převodovek HDUR je uveden v příloze č. 3. V tabulce 6.1 

jsou uvedeny parametry pro jednotlivé velikosti převodovek, přičemž uvedené hodnoty 

zatěžujících momentů platí pro převodový poměr 160. 

Tabulka vybraných parametrů pro převodovky HDUR 
s převodovým poměrem 160 

Velikost 
převodovky pi   pzn  

[min-1] 

NT   

[Nm] 

AT   

[Nm] 

RT   

[Nm] 

MT   

[Nm] 

XT   

[Nm] 

pm  

[kg] 

pJ  

[kgm2] 

HDUR-20-IH 

160 

2000 

40 49 92 206 245 0,5 3,23E-05 

HDUR-25-IH 67 108 176 421 490 0,6 6,95E-05 

HDUR-32-IH 137 216 353 882 1000 1,7 2,60E-04 

HDUR-40-IH 294 451 617 1370 1962 3,1 6,83E-04 

HDUR-45-IH 400 630 820 1960 2845 4,4 1,38E-03 

HDUR-50-IH 1700 559 834 1080 2450 3924 6,0 2,08E-03 

HDUR-58-IH 1500 810 1210 1740 3430 5886 8,6 4,75E-03 

HDUR-65-IH 1400 1070 1570 2550 5100 8338 12,4 7,60E-03 

HDUR-80-IH 1200 2350 3130 4310 8620 12753 22,2 2,13E-02 

HDUR-90-IH 1100 3330 4370 5900 11270 20601 31,0 3,68E-02 

HDUR-100-IH 1000 4470 5720 7350 14700 29430 42,5 6,35E-02 

Tab. 6.1: Tabulka vybraných parametrů harmonických převodovek HDUR s převodem 160 

Kde platí, že: 

pi  Převodový poměr harmonické převodovky 

pzn  Vstupní otáčky převodovky pro nominální zatížení 

pm  Hmotnost harmonické převodovky 

pJ  Moment setrvačnosti na vstupu harmonické převodovky 

Obvykle je klíčovým prvkem pro dimenzování pohonu správné stanovení pracovního 

cyklu. V případě servisních a zásahových robotů se většinou nejedná o nepřetržitý 

provoz a pracovní cyklus lze často stanovit velmi obtížně. Rovněž plánovaná životnost 

daného zařízení je z pravidla jiná, než u výrobních strojů. Kromě toho není výjimkou, 

že je zdrojový subsystém servisního robotu tvořen bateriemi. Z těchto důvodů 

je potřeba obzvlášť pečlivě volit pohon tak, aby nebyl zbytečně předimenzovaný, 

což by mělo vliv zejména na vyšší hmotnosti pohonné soustavy. 
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Abychom navrhli optimální soustavu pohonu motor-převodovka, je potřeba zvolit 

správnou velikost servomotoru, jehož výstupní parametry (výkon a moment) odpovídají 

potenciálu převodovky. Klíčovým parametrem jsou v tomto případě dovolené zatěžující 

momenty na výstupu převodovky, respektive servomotoru. Vycházím ze situace, 

kdy není znám pracovní cyklus a není tedy možné vypočítat průměrný zatěžující 

moment 
AT . Pokud bychom dimenzovali pohon na základě opakovatelného 

špičkového momentu 
RT  harmonické převodovky, servomotor pohonu by byl 

pravděpodobně velmi často přetížen, převodovka by byla vůči servomotoru 

předimenzovaná, její potenciál by nebyl plně nevyužit. Je to dáno tím, že opakovatelný 

špičkový moment 
RT  harmonické převodovky je cca 2,5 násobkem jejího nominálního 

momentu 
NT , kdežto špičkový moment na výstupu servomotoru je obecně roven 

4 až 5 násobku momentu jmenovitého. Pokud tedy bude stroj převážně provozován 

pod zatížením, které odpovídá nominálnímu momentu převodovky 
NT , na výstupu 

servomotoru bude trvale vyžadován moment, jehož hodnota odpovídá 

cca dvojnásobku jeho nominálního výstupního momentu. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a faktu, že u speciálních plochých 

harmonických převodovek Harmonic Drive řady HDUR známe i velikost kolizního 

momentu 
XT , jehož hodnota zejména u větších typů této řady dosahuje 

až dvojnásobku maximálního (chvilkového) špičkového momentu 
MT , je potřeba 

při dimenzování harmonické převodovky jít až na hranici dovoleného zatížení 

a vycházet právě z maximálního (chvilkového) špičkového momentu 
MT . Jelikož se 

jedná o předběžný návrh, který bude muset být dále upřesněn v průběhu detailního 

řešení konstrukce modulu manipulace, byla zvolena pro dimenzování pohonu jako 

výchozí hodnota 80% maximálního špičkového momentu 
MT . Tento moment 

je označen jako 
80MT  a jeho hodnota je dána rovnicí (6.1). 

80 0,8M MT T    (6.1) 

Na základě výše uvedeného přístupu byly k jednotlivým velikostem harmonických 

převodovek HDUR přiřazeny servomotory TG Drives řady TGT s odpovídajícími 

parametry (viz tab. 6.2). Vztahy mezi jednotlivými veličinami jsou dány rovnicemi (6.2) 

až (6.7). Jelikož servomotory TG Drives nejsou jediné, které mohou být nakonec 

ve spojení s harmonickými převodovkami využity, a jedná se o metodiku předběžného 

návrhu pohonů modulu manipulace, byly hodnoty hmotnosti servomotoru 
mm  
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a momentu setrvačnosti servomotoru 
mJ  interpolovány lineární spojnicí trendu, 

respektive polynomem druhého stupně, jak je znázorněno v grafu 6.1 a 6.2. 

Idealizované parametry servomotorů pak byly využity pro výpočet celkového momentu 

setrvačnosti pohonu (harmonické převodovky a servomotoru) přepočteného na výstup 

převodovky 
cJ  a jeho celkové hmotnosti 

cm  (viz poslední dva sloupce tabulky 6.2). 

 

Graf 6.1: Graf závislosti hmotnosti servomotorů na jejich maximálním momentu včetně lineární 
spojnice trendu 

 

Graf 6.2: Graf závislosti momentů setrvačnosti servomotorů na jejich maximálním momentu 
včetně spojnice trendu ve tvaru polynomu druhého stupně 
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Tab. 6.2: Tabulka parametrů pro předběžný návrh pohonů modulu manipulace 
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Kde platí, že: 

NOM  Nominální moment servomotoru odpovídající nominálnímu 

momentu harmonické převodovky 
NT  

MOM  Maximální moment servomotoru odpovídající momentu 
80MT  

harmonické převodovky 

NM  Jmenovitý moment servomotoru 

MM  Maximální moment servomotoru 

mm  Hmotnost servomotoru s brzdou 

mim  Interpolovaná hmotnost servomotoru s brzdou 

mJ  Moment setrvačnosti servomotoru 

miJ  Interpolovaný moment setrvačnosti servomotoru 

cJ  Moment setrvačnosti pohonu přepočtený na výstup harmonické 

převodovky 

cm  Celková hmotnost pohonu 

 

𝑀𝑁𝑂 =
𝑇𝑁

𝑖𝑝
    (6.2) 

𝑀𝑀𝑂 =
𝑇𝑀80

𝑖𝑝
    (6.3) 

𝑚𝑚𝑖 = 0,2768 ∙ 𝑀𝑀𝑂 + 0,9855   (6.4) 

𝐽𝑚𝑖 = 0,0026 ∙ 𝑀𝑀𝑂
2 + 0,054 ∙ 𝑀𝑀𝑂 + 0,3416  (6.5) 

𝐽𝑐 = (𝐽𝑝 +
𝐽𝑚𝑖

10000
) ∙ 𝑖𝑝

2    (6.6) 

𝑚𝑐 = 𝑚𝑝 +𝑚𝑚𝑖    (6.7) 

Celkové momenty setrvačnosti pohonu (harmonické převodovky a servomotoru) 

přepočteného na výstup převodovky 
cJ  a jejich celkové hmotnosti 

cm  byly vyneseny 

do grafů 6.3 a 6.4 a proloženy spojnicemi trendů. Jejich koeficienty jsou uvedeny 

v tabulce 6.3 a byly použity v optimalizačním výpočtu, kterému je věnována následující 

kapitola. 
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Graf 6.3: Graf závislosti celkových momentů setrvačnosti pohonů na momentu TM80 
harmonických převodovek HDUR včetně spojnice trendu ve tvaru polynomu druhého stupně 

 

 

Graf 6.4: Graf závislosti celkové hmotnosti pohonů na momentu TM80 harmonických převodovek 
HDUR včetně lineární spojnice trendu 
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Tabulka optimalizačních koeficientů 

Koeficienty interpolovaného momentu 
setrvačnosti pohonu přepočteného na 

výstup harmonické převodovky 
ciJ  

Koeficienty interpolované celkové 

hmotnosti pohonu 
cim  

2ak  1,19966E-5 - - 

1ak  -1,79674E-4 1bk  5,30837E-3 

0ak  7,40213 0bk  -4,22837E-2 

Tab. 6.3: Tabulka optimalizačních koeficientů 

Kde platí, že: 

ciJ  Celkový interpolovaný moment setrvačnosti pohonu přepočtený    

na výstup harmonické převodovky 

cim  Interpolovaná celková hmotnost pohonu 

2ak  Koeficient kvadratického členu interpolace spojnice trendu 

momentu setrvačnosti 
ciJ  

1ak  Koeficient lineárního členu interpolace spojnice trendu momentu 

setrvačnosti 
ciJ  

0ak  Koeficient absolutního členu interpolace spojnice trendu momentu 

setrvačnosti 
ciJ  

1bk  Koeficient lineárního členu interpolace spojnice trendu hmotnosti 

cim  

0bk  Koeficient absolutního členu interpolace spojnice trendu hmotnosti 

cim  
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6.3. Teoretické základy výpočtu 

Za účelem vizualizace spojitého matematického modelu pohonů manipulátoru 

byl vytvořen zjednodušený 3D model a schéma kinematické struktury 

(viz obr. 6.3 a 6.4). 

 

Obr. 6.3: Zjednodušený fyzikální model mechanismu s disky s parametry pohonů 

bx

by

bz

0x
0z

0y

1z

1y

1x
2z

3z

3x

3y

2x

2y

1q

3q

2q h

OM

1l

2l

3l

0l

 

Obr. 6.4: Kinematická struktura mechanismu s lokálními souřadnými systémy 

Délky jednotlivých ramen jsou 
1l , 

2l  a 
3l  (

0l  je délka podstavce), celkový dosah 

manipulátoru je 
cl . Vzájemný poměr délek ramen je dán koeficientem k , pak pro délky 

jednotlivých ramen platí: 
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1 2 1

cll
k k


 

 
2 1l l k   

3 2l l k   
1 2 3 cl l l l     (6.8) 

V programovém výpočtu je hodnota koeficientu k  měněna v nastaveném rozsahu – 

např. 0,1 až 5,0 s definovaným krokem a pro každou hodnotu k  je variantně vypočítán 

profil ramen pro nastavené maximální napětí
max . Na základě profilu a hmotnostních 

parametrů materiálu ramen je vypočtena hmotnost jednotlivých ramen a dále 

jsou vypočítány hodnoty požadovaných momentů pohonů jednotlivých článků 

manipulátoru a vypočtena velikost práce, kterou je nutno vynaložit na zvednutí objektu 

manipulace do dané výšky za nastavený čas. 

Lokální souřadné systémy (viz obr. 6.4) jsou umístěny podle Denavit-Hartenbergova 

principu, který umožňuje automatické sestavení transformačních matic mezi lokálními 

souřadnými systémy. Denavit-Hartenbergovy parametry jsou uvedeny v tabulce 6.4. 

i i  id  ia  i  

0 / 2  0 0l  / 2  

1 1q  0 1l  0 

2 2q  0 2l  0 

3 3q  0 3l  0 

Tab. 6.4: Denavit-Hartenbergovy parametry 

Čtveřice Denavit-Hartenbergových parametrů se dosadí do obecné transformační 

matice mezi dvěma sousedními souřadnými systémy 

1,

cos sin cos sin sin cos

sin cos cos cos sin sin

0 sin cos

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i i
i i

i i i

a

a

d

     

     

 


 
 


 
 
 
 

A

  (6.9) 

a po jejím zjednodušení je možno definovat jednotlivé lokální transformační matice jako 

funkce kloubových proměnných. 

0
0

0 0 1 0

1 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

b

l

 
 
 
 
 
 

A

   

1 1 1 1

1 1 1 1
01

cos sin 0 cos

sin cos 0 sin

0 0 1 0

0 0 0 1

q q l q

q q l q

 
 
 
 
 
 

A
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2 2 2 2

2 2 2 2
12

cos sin 0 cos

sin cos 0 sin

0 0 1 0

0 0 0 1

q q l q

q q l q

 
 
 
 
 
 

A

 

3 3 3 3

3 3 3 3
23

cos sin 0 cos

sin cos 0 sin

0 0 1 0

0 0 0 1

q q l q

q q l q

 
 
 
 
 
 

A

 (6.10) 

Celková transformační matice pro výpočet přímé úlohy kinematiky je pak ve tvaru 

3 0 01 12 23b b   T A A A A
    (6.11) 

Pokud je nutno aplikovat výpočet pro jinou kinematickou strukturu, např. pro jiné typy 

vazeb a jejich vzájemnou orientaci, jsou stanoveny nové Denavit-Hartenbergovy 

parametry a odvozeny jiné transformační matice pro danou kinematickou strukturu. 

Výsledný výpočet je vytvořen jako programový skript v prostředí Matlab. Pro podporu 

konstrukčního návrhu ramen jsou vytvořeny tři varianty výpočtu profilu ramen, 

požadovaného výstupního momentu pohonů a celkové vynaložené práce pro zvednutí 

objektu manipulace v závislosti na poměru délek ramen.  

6.3.1. Iterační výpočet úhlového zrychlení jednotlivých kloubů 

Varianta 1 pro danou tloušťku stěny rámu jednotlivých ramen nalezne pro každý poměr 

délek ramen odpovídající profil ramene, dále opačná varianta 2, která pro dané profily 

ramen vypočte potřebnou tloušťku stěny a nakonec varianta 3, která počítá s profilem 

ramen (jeho výškou 
iH ) úměrným délce ramene a vypočte požadované tloušťky stěn 

rámu jednotlivých ramen. Společnými částmi výpočtu pro jednotlivé varianty návrhu 

je stanovení úhlového zrychlení, potřebného pro dosažení výšky h  objektu manipulace 

(dále OM ) za čas t , dále výpočet úhlové rychlosti, translační rychlosti a zejména 

translačního zrychlení těžišť jednotlivých článků, dále určení reakcí v článcích 

na základě Newton-Eulerových rekurentních vztahů a výpočet zobecněné síly, 

která definuje požadovanou hodnotu momentu pohonu v daném kloubu. Jedná se 

o iterační výpočet, protože každé nové hodnotě momentu pohonu, odpovídají nové 

hodnoty hmotnosti motoru, což posouvá souřadnice těžiště článku a mění hodnoty jeho 

translačního zrychlení, které následně mění vypočtenou zobecněnou sílu v článku 

a tím i požadovanou hodnotu momentu. Výpočet tedy probíhá iteračně, dokud není 

dosaženo výsledných hodnot momentů pohonů, profilů ramen a jejich hmotností 

pro daný čas přesunu OM  do výšky h , odpovídajících dynamice pohybu. 
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Společnou částí výpočtu všech variant je výpočet požadovaného úhlového zrychlení 
iq   

všech kloubů, potřebného pro dosažení výšky h  objektu manipulace za čas 
maxt  . Toto 

zrychlení je počítáno iteračním výpočtem, kdy se počáteční úhlové zrychlení 

20,0 /iq rad s     v cyklu zvyšuje tak dlouho, až OM  dosáhne na konci pohybu 

nastavené výšky h . Jednotlivé články se tedy pohybují rovnoměrně zrychleným 

rotačním pohybem, při kterém se neustále vypočítává z -tová souřadnice OM  jako 

prvek matice 
3bT  z rovnice (6.11) na 3. řádku a 4. sloupci této matice. Algoritmus 

řešení je následující: 

1. úhlové zrychlení jednotlivých kloubů 0, 0, _ 0eps z krok eps   , 

2. pokud iz h  zvyšuj zrychlení eps  s krokem _krok eps , pokud není podmínka 

splněna, jdi na krok 8, 

3. 
1 2 3, ,q eps q eps q eps    jednotlivé klouby mají zrychlení eps , 

4. 

2 2 2

max max max
1 1 2 2 3 3. . .

2 2 2

t t t
q q q q q q    výpočet polohy kloubu na základě 

rovnoměrně zrychleného pohybu, 

5. vyčíslení transformačních matic 
0 01 12 23, , ,bA A A A , 

6. výpočet celkové transformační matice 
3 0 01 12 23. . .b bT A A A A ,  

7. výpočet z-tové souřadnice OM   3 3,4b
z  T  a návrat na krok 2, 

8. v proměnné eps  zůstane po ukončení iteračního výpočtu hledané úhlové 

zrychlení kloubů. 

6.3.2. Výpočet translačního zrychlení těžišť článků 

V každém časovém okamžiku max0,t t  pohybu ramen jsou vypočteny všechny 

potřebné kinematické veličiny – zejména vektory zrychlení těžišť jednotlivých ramen, 

které jsou potřebné pro následnou dynamickou analýzu pohybu. Ve výrazech je použit 

vektorový počet. Nejprve jsou vypočteny rychlosti otáčení 
iq  jednotlivých kloubů 

i iq q t      (6.12) 
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Na základě Denavit-Hartenbergova principu jsou osou otáčení i -tého kloubu vektory 

1ik , které extrahujeme ze 3. sloupců příslušných transformačních matic. Následně 

jsou vypočteny vektory úhlové rychlosti jednotlivých článků na základě jednoduchých 

rekurentních vztahů 

1 1,i i i i          (6.13) 

kde relativní úhlová rychlost se vypočte jako součin rychlosti kloubu a osy otáčení 

1, 1.i i i iq   k     (6.14)

 
Dále jsou vypočteny vektory translační rychlosti počátků lokálních souřadných systémů 

1 1, 1 1,i i i i i i i      v v v p    (6.15)
 

kde 1,i iv  je relativní translační rychlost dvou sousedních souřadných systémů, 

která je způsobena pohybem i -té pohybové jednotky rychlostí 
iq  . Relativní translační 

rychlost 1,i iv  se vypočte jako parciální derivace polohového vektoru 1,i ip  mezi 

počátky příslušných lokálních souřadných systémů.  

1,

1, .
i i

i i i

i

q
q










p
v     (6.16)

 

Dále jsou vypočteny vektory úhlového zrychlení jednotlivých ramen 

i 1 1, 1 1,i i i i i i              (6.17) 

kde relativní úhlové zrychlení se vypočte jako 

1, 1i i i iq   k     (6.18)  

Dále je vypočteno translační zrychlení počátků lokálních souřadných systémů 

   1 1, 1 1, 1 1, 1 1 1,2i i i i i i i i i i i i i i                   a a a p v p  (6.19)
 

kde relativní translační zrychlení se vypočte jako 

 1, 1, 1, 1, 1, 1,i i i i i i i i i i i i           a p p    (6.20)
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ostatní veličiny jsou již známy z předchozích rekurentních výrazů. Nyní zbývá 

přepočítat translační zrychlení počátků souřadných systémů (koncových bodů článků) 

do jejich těžišť 

 * * *

i i i i i i i       a a p p    (6.21)
 

kde 
i


p  je vektor z počátku lokálního souřadného systému do těžiště. Výpočet vektorů 

těžišť je prováděn v průběhu výpočtu iteračně, jak již bylo zmíněno a je uvedeno níže. 

6.3.3. Výpočet průřezu jednotlivých článků 

Průřez článku a místo maximálního napětí je ukázáno na obrázku 6.5. Výpočet 

požadované tloušťky stěny _ itl steny  jednotlivých článků je proveden opět iteračním 

výpočtem. Začíná se posledním článkem, v cyklu se zvyšuje tloušťka stěny s krokem 

0,1 mm, vypočte se průřez daného článku a jeho hmotnost, na základě hmotnosti 

je vypočtena poloha těžiště daného článku. Pro novou polohu těžiště je znovu 

vypočítány vektory translačního zrychlení těžišť jednotlivých článků a jeho matice 

setrvačnosti pro výpočet ohybového momentu, který zatěžuje článek na jeho začátku, 

tedy u kloubu. 

 

Obr. 6.5: Průřez ramene a místo maximálního napětí 

 

Celková tíhová síla giF  působí v těžišti 
iT  i -tého článku a je tvořena tíhovou silou 

vlastního profilu článku ramene 
riF , která působí v těžišti článku ramene 

riT  a tíhovou 
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silou pohonu 1i   článku 
piF , která je úměrná celkové hmotnosti pohonu 

cm  a působí 

na konci ramene. 

6.3.4. Výpočet akčních sil, momentů a zobecněných sil v jednotlivých 

kloubech 

Výpočet zatěžujících ohybových sil v nejnepříznivější poloze jednotlivých ramen, 

to je při jejich největším vyložení, je proveden metodou uvolnění jednotlivých ramen 

dle obrázku 6.6. [6.1] 

 

Obr. 6.6: Uvolnění článku 

Pro rovnováhu sil, působících na článek dle obrázku 6.6 platí 

1 0i i i gi    f f F F     (6.22) 

kde 
1if  je síla, kterou působí i +1 článek na i -tý článek (akční síla), if   je síla, kterou 

působí předchozí i -1 článek na i -tý článek (reakce předchozího článku),                    

iF  je setrvačná síla způsobená translačním zrychlením těžiště článku o hmotnosti 
im , 

působící proti směru zrychlení těžiště 

*.i i im F a     (6.23) 

a giF  je tíhová síla způsobená gravitací 
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2

0

. 0 9.80665gi im g ms

g



 
 

  
 
  

F G G   (6.24) 

Podle zákona akce a reakce nahradíme reakční sílu od předchozího článku akční silou, 

kterou působí i -tý článek na i -1 článek, tedy 
i i
  f f  a dostaneme akční sílu, kterou 

zatěžuje daný článek ve vazbě článek předchozí  

 * 1 , 1, ...,1i i i im i n n    f G a f    (6.25) 

kde n  je číslo článku. Pomocí výše uvedeného vztahu lze jednoduše vypočítat akční 

síly, počínaje posledním článkem, kde za 
1if  dosadíme akční sílu způsobenou 

nástrojem (tryska apod.). Obdobně jako pro rovnováhu sil platí pro rovnováhu 

momentů k těžišti i -tého článku rovnovážná rovnice 

 * *
1 1 1 0i

i i i i i i i i          n N n p p f p f    (6.26) 

kde 
1in  a 

i
n  jsou momenty, kterými působí následující a předchozí článek na i -tý 

článek, 
iN  je moment tečných a odstředivých sil vzhledem k těžišti 

 . .i i i i i i    N J J       (6.27) 

Při použití stejné konvence pro akci a reakci dvou těles zavedeme 
i i
  n n   

a dostaneme výsledný ohybový moment, kterým i -tý článek působí na i -1 článek 

ve všech pohybových jednotkách počínaje poslední 

 * *
1 1 1 , 1, ...,1i

i i i i i i i i i n n          n n N p p f p f   (6.28) 

Souřadnice těžišť jsou postupně v cyklu zpřesňovány. Výpočet tloušťky stěny začíná 

třetím článkem, pro souřadnice těžišť platí 

3
3 3

1 2

11 22 33

. / ( )
/ 2 / 2 2

0 0 0

0 0 0

OM

t t t

l
m m m

l l

 
     

    
       

         
 

p p p   (6.29) 
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kdy se ke hmotnosti 
3m  vlastního článku přidává hmotnost objektu manipulace OM  

a posouvá x  souřadnici těžiště. Pro matici setrvačnosti třetího článku včetně objektu 

manipulace OM  platí 

3

2 2

3 3 3 3 33 33

2

3 3 3 33

2

33

0 0

0 .( / 2 ) . 0

.( / 2 ) ...
0 0

... .

tx OM

OMt ty t OM OM t

tz t OM

OM t

J J

J m l x J m x

J m l x J

m x

 
 

 
     
 
    
 

  

J

   

    (6.30) 

kde moment setrvačnosti objektu manipulace OM  (koule) je  

22
.

5
OM OM OMJ m r      (6.31) 

a jednotlivé osové momenty setrvačnosti článku s obdélníkovým průřezem a tloušťkou 

stěny _ itl steny  jsou 

 

2 2

3 3 3 3 3 3

2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1
( )

12

1
( 2. _ ).( 2. _ ). .(( 2. _ ) ( 2. _ ) )

12

txJ H B l H B

H tl steny B tl steny l H tl steny B tl steny

   

 
       
 

    (6.32) 

 

2 2

3 3 3 3 3 3

2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

1
( )

12

1
( 2. _ ).( 2. _ ). .(( 2. _ ) )

12

tyJ H B l B l

H tl steny B tl steny l B tl steny l

   

 
      
   

    (6.33) 

 

2 2

3 3 3 3 3 3

2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

1
( )

12

1
( 2. _ ).( 2. _ ). .(( 2. _ ) )

12

tzJ H B l H l

H tl steny B tl steny l H tl steny l

   

 
      
   

    (6.34) 
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Na základě hmotnostních parametrů je vypočítán ze vztahu (6.28) moment, 

kterým působí v kloubu tři třetí článek na druhý. To je zároveň ohybový zátěžný 

moment a na jeho základě je při známém průřezu článku a kvadratickém momentu 

plochy průřezu 

    33

3 3 3 3 3 3 3

1
2 _ 2 _

12
pJ B H B tl steny H tl steny          (6.35) 

vypočteno maximální tahové napětí 
3  

3 3
3

3 2p

H

J
  

n
     (6.36) 

Tloušťka steny třetího článku 
3_tl steny  je v cyklu zvyšována tak dlouho, 

až je vypočtené tahové napětí 
3 max  , tedy menší než nastavená maximální 

hodnota napětí. Pro vyšší dovolené hodnoty napětí vychází tenčí stěny a naopak. 

Po ukončení výpočtu průřezu třetího článku je zahájen výpočet potřebného momentu, 

který musí pohon vyvinout v daném kloubu.   Průmět zátěžného momentu 
3n  do osy 

otáčení třetího článku je tzv. zobecněná síla 
3 , tj. síla nebo moment (podle typu vazby 

– translační nebo rotační), kterou musí dostat do dané pohybové osy pohon 

3 2 3  k n      (6.37) 

Zde je do výpočtu vnořen iterační cyklus doplnění hmotnostními parametry pohonu 

na základě jeho spojitého matematického modelu. Pro redukovaný moment 

setrvačnosti pohonu na třetí ose podle matematického modelu platí 

2

3 3 2 3 1 0mp a a aJ k k k           (6.38) 

a pro celkovou hmotnost třetího pohonu platí 

3 3 1 0mp b bm k k         (6.39) 

kde koeficienty 
2 1 0, ,a a ak k k  jsou koeficienty modelu redukovaného momentu 

setrvačnosti pohonu a koeficienty 
1 0,b bk k  jsou koeficienty modelu hmotnosti pohonu, 

jak byly stanoveny v kap. 6.2 v tabulce 6.3. Redukovaný moment setrvačnosti 

je v iteracích přidán k momentu setrvačnosti článku 3 dle rovnice (6.30) a to k prvku 
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na třetím řádku a třetím sloupci, kdežto hmotnost pohonu je přidána ke druhému 

článku na jeho konci. Na základě zvýšeného momentu setrvačnosti třetího článku 

kolem osy z  o velikost 
3mpJ  

3

2 2

3 3 3 3 33 33

2

3 3 3 33

2

33 3

0 0

0 .( / 2 ) . 0

.( / 2 ) ...
0 0

... .

tx OM

OMt ty t OM OM t

tz t OM

OM t mp

J J

J m l x J m x

J m l x J

m x J

 
 

 
     
 
    
 

   

J

     (6.40) 

a známého úhlového zrychlení, je vypočtena nová zobecněná síla, která vede 

k většímu pohonu, větší pohon zvýší opět moment setrvačnosti a vnořený iterační 

cyklus se opakuje tak dlouho, dokud se potřebný moment pohonu zvětšuje a tedy 

dokud výpočet konverguje k řešení.  

Pozn.: 

Zde na tomto místě výpočtu se projeví plně hmotnostní parametry pohonu z hlediska 

limitace požadovaného zrychlení v kloubu a vhodnosti daného pohonu pro pohon 

ramene při tomto zrychlení. Při příliš velkém zrychlení a velkém redukovaném 

momentu pohonu vede zvýšení potřebného momentu pohonu k většímu pohonu, tím 

k většímu redukovanému momentu setrvačnosti tohoto pohonu, což zase vede 

ke zvýšení požadovaného momentu a stále dokola. Pro dané zrychlení výpočet 

nekonverguje a pohon tedy pro toto požadované úhlové zrychlení nevyhovuje. 

 

Po ukončení vnořeného cyklu výpočtu potřebného pohonu třetího článku a jeho 

redukce na disk o ekvivalentním momentu setrvačnosti 3mpJ , který zvýší moment 

setrvačnosti třetího článku a o hmotnosti 
3m , která zvýší hmotnost druhého článku, 

začíná analogický iterační cyklus výpočtu tloušťky stěny druhého článku. Pro každou 

tloušťku stěny jsou opět vypočteny nové souřadnice těžišť jednotlivých článků 

32
2 3 2 3 3

1

11 22 22

. / ( ) . / ( )
/ 2 2 2

0 0 0

0 0 0

mp OM

t t t

ll
m m m m m m

l

   
    

   
      

       
   

p p p

     (6.41) 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 117 
 

Dále je stanovena nová matice setrvačnosti 
2 3mp tJ  druhého článku, který je na konci 

zatížen hmotností pohonu 
3mpm  

2

2 2

2 3 2 2 2 22 3 22

2 2

2 2 2 22 3 22 2

0 0

0 .( / 2 ) . 0

0 0 .( / 2 ) .

tx

mp t ty t mp t

tz t mp t mp

J

J m l x m x

J m l x m x J

 
 

    
     

J

 

    (6.42) 

kde momenty 2 2 2, ,tx ty tzJ J J  jsou vypočteny analogicky vztahům (6.32) až (6.34). 

Dále je vypočten ohybový moment 
2n  a vypočteno tahové napětí 

2  v krajním vláknu 

průřezu druhého článku a vypočet iteračně probíhá, dokud není splněna podmínka 

2 max  . Následně je doplněn v iteračním výpočtu model pohonu druhé osy, 

redukovaný opět na hmotný disk o daném momentu setrvačnosti a dané hmotnosti 

a celý cyklus se opakuje pro první článek a pohon první pohybové osy. Souřadnice 

těžišť jednotlivých článků pak jsou 

31 2
1 2 1 2 3 2 3 3

11 22 33

. / ( ) . / ( ) . / ( )
2 2 2

0 0 0

0 0 0

mp mp OM

t t t

ll l
m m m m m m m m m

      
      

    
       

    
    

     

p p p  

    (6.43) 

a matice setrvačnosti prvního článku 

1

2 2

1 2 1 1 1 11 2 11

2 2

1 1 1 11 2 11 1

0 0

0 .( / 2 ) . 0

0 0 .( / 2 ) .

tx

mp t ty t mp t

tz t mp t mp

J

J m l x m x

J m l x m x J

 
 

    
     

J  

    (6.44) 

kde momenty 1 1 1, ,tx ty tzJ J J  jsou vypočteny analogicky vztahům (6.32) až (6.34). Dále je 

vypočten ohybový moment 
1n  a vypočteno tahové napětí 

1  v krajním vláknu průřezu 

prvního článku a vypočet tloušťky stěny 
1_tl steny  iteračně probíhá, dokud není 

splněna podmínka 
1 max  . Následně je doplněn v iteračním výpočtu model pohonu 

první osy, redukovaný opět na hmotný disk o daném momentu setrvačnosti a dané 

hmotnosti. Hmotnost pohonu první osy je zachycena nultým článkem (podstavcem) 
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a nezpůsobuje zhoršení dynamiky manipulátoru. Výpočet je proveden v prostředí 

systému Matlab a je doložen výpisem programu v příloze č. 4 disertační práce. 

6.3.5. Výpočet spotřeby energie 

Jedním z důležitých kritérií návrhu kinematické struktury je spotřeba energie 

při manipulaci s objektem manipulace, která je zásadní zejména pro mobilní robotické 

systémy s omezenou zásobou energie. Otázkou pro konstruktéra tedy je, 

jak se spotřeba energie liší pro různé poměry délek ramen, jak se na spotřebě energie 

podílí požadované zrychlení, jak se na spotřebě energie podílí volba pohonů?  Existuje 

pro daný dosah ramene optimální poměr délek ramen, kdy by byla spotřeba energie 

nejmenší?  

Výpočet spotřeby energie je pro srovnání proveden pro stejné zadání – zvednutí 

objektu manipulace (koule o dané hmotnosti) do zadané výšky h  za čas 
maxt . Výpočet 

je proveden pro různé poměry délek ramen s možností nastavit hmotnost objektu 

manipulace a čas, za který má být zvednutí OM  provedeno. Jelikož klasický výpočet 

práce potřebné ke zvednutí OM , založený na integraci momentu po úhlové dráze je 

pro tuto aplikaci relativně obtížný, lze výpočet energie provést zjednodušeně jako 

součet kinetické a potenciální energie na konci pohybu, což je pro rovnoměrně 

zrychlený pohyb jednotlivých ramen dostatečně přesné. Hmotnost článků 

a odpovídajících pohonů, resp. objektu manipulace, je soustředěna do těžišť. 

Pro kinetickou energii jednotlivých článků platí 

1 1 1 1 2 1 1 1 2

1 1
( ) ( ) ( )
2 2

T T

k mp t t mpW J m m       v v    (6.45) 

2 2 2 2 3 2 2 2 3

1 1
( ) ( ) ( )
2 2

T T

k mp t t mpW J m m       v v    (6.46) 

3 3 3 3 3 3 3

1 1
( ) ( ) ( )
2 2

T T

k OM t t OMW J m m       v v    (6.47) 

kde 
1 2 3, ,ω ω ω  jsou úhlové rychlosti rotačního pohybu jednotlivých článků 

manipulátoru, 1 2mpJ  je moment setrvačnosti prvního článku včetně pohonu druhého 

článku, 2 3mpJ  moment setrvačnosti druhého článku včetně pohonu třetího článku          

a 
3OMJ  moment setrvačnosti třetího článku včetně OM . Rychlost pohybu v těžišti 
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jednotlivých článků je označena jako 
1 2 3, ,t t tv v v  a jejich hmotnost 

1 2 3, ,m m m , 

k nimž je připočtena hmotnost pohonu druhého a třetího článku 2 3,mp mpm m  a hmotnost 

objektu manipulace 
OMm . Obdobně pro potenciální energii jednotlivých článků na konci 

pohybu platí  

1 1 2 1[3,4] 1 [3,1]( ) ( )p mp b t bW m m g    T p     (6.48) 

2 2 3 2[3,4] 2 [3,1]( ) ( )p mp b t bW m m g    T p     (6.49) 

3 3 3[3,4] 3 [3,1]( ) ( )p OM b t bW m m g    T p     (6.50) 

kde 
1 2 3, ,b b bT T T  jsou transformační matice pro přepočet mezi souřadnými systémy 

jednotlivých článků a základnou (bází) manipulátoru, 
1 2 3, ,t b t b t bp p p  pak jsou vektory 

polohy těžiště jednotlivých článků vůči základně.  Výsledná práce 
cW , potřebná 

ke zvednutí objektu manipulace OM  do dané výšky za daný čas s konstantním 

úhlovým zrychlením kloubů se rovná součtu výše uvedených kinetických 

a potenciálních energií a je počítána pro každou hodnotu poměru délek ramen. 

1 2 3 1 2 3c k k k p p pW W W W W W W          (6.51) 

6.4. Metody předběžného návrhu modulů manipulace 

Jak už bylo uvedeno výše, metodika návrhu pohonů modulu manipulace vychází ze tří 

optimalizačních schémat, které slouží k stanovení nejvhodnějších délek ramen 

manipulátoru dle třech rozdílných přístupů. Virtuální model manipulátoru včetně objektu 

manipulace je znázorněn na obrázku 6.1. Ramena manipulátoru jsou vymodelována 

jako tenkostěnný profil obdélníkového průřezu orientovaného na výšku, na jejichž konci 

je objekt manipulace ve tvaru koule. Soustava pohonu v jednotlivých kloubech 

manipulátoru je nahrazena diskem s poloměrem délky příslušného ramene, jemuž byl 

přiřazen moment setrvačnosti pohonu přepočtený na výstup harmonické převodovky 

cJ  a celkové hmotnost pohonu 
cm . Přístupy k stanovení parametrů ramen 

manipulátoru byly zvoleny tyto: 

- konstantní výška profilů ramene manipulátoru, 

- konstantní tloušťka stěny profilů ramene manipulátoru, 
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- výška profilů ramene je úměrná jejich délce. 

Ve všech výše uvedených případech do optimalizačního výpočtu vstupují optimalizační 

koeficienty 
2 1 0, ,a a ak k k  a 

1 0,b bk k , jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.3, dále 

celková délka ramen manipulátoru 
cl , hmotnost objektu manipulace 

OMm , maximální 

dovolené napětí 
max  materiálu, ze kterého budou ramena manipulátoru vyrobena, 

poměr šířky k výšce profilů ramen manipulátoru 
ri  a doba 

maxt , po kterou musí koncový 

bod manipulátoru dosáhnout požadované výšky h  v hodnotě 1 metr od výchozí 

polohy. 

Délky jednotlivých ramen manipulátoru 
1 2 3, ,l l l  vychází z celkové délky ramene 

manipulátoru 
cl , přičemž jejich vzájemný poměr 

2 1k l l , respektive 
3 2k l l  

v průběhu optimalizačního výpočtu nabývá hodnot od 0,1 do 5. 

Volbu konkrétního přístupu k návrhu ze tří výše uvedených provede konstruktér podle 

toho, který bude nejvíce vyhovovat danému úkolu. Výsledné konstrukční řešení modulu 

manipulace musí nakonec kromě nízké energetické náročnosti pohonů vyhovět také 

dalším případným požadavkům vyplývajícím z konkrétní servisní úlohy a zvolené 

kinematické struktury. 

6.4.1. Konstantní výška profilů ramene manipulátoru 

Do tohoto optimalizačního výpočtu dále vstupují hodnoty výšky profilu jednotlivých 

ramen manipulátoru 
1 2 3, ,H H H . Tyto hodnoty jsou v průběhu výpočtu konstantní 

a mění se tloušťka stěny _ itl steny  ramen tak, aby byla splněna podmínka 

maximálního dovoleného napětí 
max . Výsledkem optimalizačního výpočtu je šestice 

grafů znázorňujících průběh následujících veličin (viz grafy 6.5 až 6.10): 

cW   Vykonaná práce v průběhu definovaného pohybu manipulátoru 

rm  Celková hmotnost manipulátoru včetně pohonů 

1 2 3, ,    Maximální momenty v kloubech manipulátoru 

1

2

3

_

_

_

tl steny

tl steny

tl steny

  Tloušťka stěny jednotlivých ramen manipulátoru 
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1 2 3, ,l l l  Délky jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,m m m  Hmotnost jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,c c cm m m   Hmotnost pohonu pro příslušné klouby manipulátoru 

 

 

Graf 6.5: Graf průběhu celkové hmotnosti manipulátoru a vykonané práce 
 
 

 

Graf 6.6: Graf průběhu maximálních zatěžujících momentů pohonů 
 
 

 

Graf 6.7: Graf průběhu tloušťky stěn ramen manipulátoru 
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Graf 6.8: Graf délek ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.9: Graf hmotnosti ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.10: Graf hmotnosti pohonů ramen manipulátoru 

 

6.4.2. Konstantní tloušťka profilů ramene manipulátoru 

Do tohoto optimalizačního výpočtu dále vstupují hodnoty tloušťky stěny profilu 

jednotlivých ramen manipulátoru _ itl steny . Tyto hodnoty jsou v průběhu výpočtu 

konstantní a mění se výška profilu ramen tak, aby byla splněna podmínka maximálního 
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dovoleného napětí 
max . Výsledkem optimalizačního výpočtu je šestice grafů 

znázorňujících průběh následujících veličin (viz grafy 6.11 až 6.16): 

cW  Vykonaná práce v průběhu definovaného pohybu manipulátoru 

rm  Celková hmotnost manipulátoru včetně pohonů 

1 2 3, ,    Maximální momenty v kloubech manipulátoru 

1 2 3, ,H H H  Výška profilu jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,l l l  Délky jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,m m m  Hmotnost jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,c c cm m m  Hmotnost pohonu pro příslušné klouby manipulátoru 

 

 

Graf 6.11: Graf průběhu celkové hmotnosti manipulátoru a vykonané práce 
 
 

 

Graf 6.12: Graf průběhu maximálních zatěžujících momentů pohonů 
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Graf 6.13: Graf průběhu výšky profilu ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.14: Graf délek ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.15: Graf hmotnosti ramen manipulátoru 
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Graf 6.16: Graf hmotnosti pohonů ramen manipulátoru 

 

6.4.3. Výška profilů ramene je úměrná jejich délce 

Do tohoto optimalizačního výpočtu dále vstupuje hodnota poměru výšky profilu 

jednotlivých ramen manipulátoru 
1 2 3, ,H H H  k příslušným délkám ramen 

1 2 3, ,l l l , 

který byl označen jako 
li . Tato hodnota je v průběhu výpočtu konstantní a shodná pro 

všechna ramena a je dána rovnicí (6.52). 

31 2

1 2 3

l

HH H
i

l l l
       (6.52) 

Ostatní parametry ramen se mění tak, aby byla splněna podmínka maximálního 

dovoleného napětí 
max . Výsledkem optimalizačního výpočtu je šestice grafů 

znázorňujících průběh následujících veličin (viz grafy 6.17 až 6.22): 

cW  Vykonaná práce v průběhu definovaného pohybu manipulátoru 

rm  Celková hmotnost manipulátoru včetně pohonů 

1 2 3, ,    Maximální momenty v kloubech manipulátoru 

1

2

3

_

_

_

tl steny

tl steny

tl steny

  Tloušťka stěny jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,l l l  Délky jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,m m m  Hmotnost jednotlivých ramen manipulátoru 

1 2 3, ,c c cm m m  Hmotnost pohonu pro příslušné klouby manipulátoru 
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Graf 6.17: Graf průběhu celkové hmotnosti manipulátoru a vykonané práce 
 
 

 

Graf 6.18: Graf průběhu maximálních zatěžujících momentů pohonů 
 
 

 

Graf 6.19: Graf průběhu tloušťky stěn ramen manipulátoru 
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Graf 6.20: Graf délek ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.21: Graf hmotnosti ramen manipulátoru 
 
 

 

Graf 6.22: Graf hmotnosti pohonů ramen manipulátoru 

 

Výsledkem provedených optimalizací jsou grafy průběhu, pro konstrukci ramen 

manipulátoru klíčových technických parametrů, v závislosti na poměru délek 

jednotlivých ramen. Pohyb koncového bodu angulárního manipulačního ramene robotu 
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konstantní rychlostí po přímce je realizován kombinací současných pohybů rotačních 

pohonů v jednotlivých jeho kloubech, jejichž rychlost není konstantní, pohony tedy 

neustále více či méně zrychlují nebo zpomalují. Z celkového pracovního cyklu tedy 

pohony ramene robotu nezanedbatelnou část doby pracují v režimu zrychlování 

(zpomalování). Z tohoto důvodu nabývá u mobilních zařízení na významu zohlednit 

(z důvodu minimalizace spotřeby) takovou konfiguraci kinematické struktury 

manipulátoru, která kromě požadované funkce vyhovuje také z hlediska minimální 

spotřeby energie (vykonané práce) jeho pohonů. Zajímavostí je, že pro některé 

konfigurace ramen manipulátoru nemusí nutně jeho vyšší hmotnost znamenat 

požadavek na větší výkon servopohonů (viz např. graf 6.11). 

Grafy dále ukazují, pro jaký poměr délek ramen má při požadovaných parametrech 

konstrukční úloha smysl (viz např. graf 6.18 a 6.19). Pokud je naopak požadavkem 

aplikace plechů nebo standardních profilů stejné tloušťky, lze na základě zvolené 

optimalizační metody jednoduše zjistit, pro jaký poměr délek jednotlivých ramen 

manipulátoru je tato podmínka splněna (viz např. graf 6.7). 

6.5. Případové studie 

Výše uvedené metody předběžného návrhu pohonů modulů manipulace jsou níže 

představeny pomocí konkrétních případových studií. 

6.5.1. Studie - výška profilů ramene je úměrná jejich délce 

Tato metoda je ideální pro případ, kdy je konstruktér na samém počátku navrhování 

modulu manipulace a má k dispozici pouze informace o celkové délce ramene 

manipulátoru a jeho maximální nosnosti. Rameno bude určeno pro manipulační 

operace a nesení technologických efektorů, jejichž reakce nepřesahují požadovanou 

nosnost. Nejsou dosud známy délky jednotlivých ramen, ani technologie jejich výroby. 

Výsledkem vývoje má být angulární rameno s více než třemi stupni volnosti, přičemž 

první osa ramene je vertikální (točna ramene) a následující tři osy jsou horizontální. 

Před zahájením výpočtu musí konstruktér vhodně zvolit poměr výšky ramene k jeho 

délce. Pro první nástřel doporučujeme volit výšku profilu ramene o velikosti jedné 

desetiny jeho délky. Vstupní parametry pro výpočet v tomto případě jsou uvedeny 

v tabulce 6.5. Výsledné grafy výpočtu jsou zobrazeny na obrázku 6.7. 
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Celková délka manipulátoru cl  3 m 

Maximální nosnost manipulátoru (hmotnost OM) OMm  100 kg 

Poměr výšky profilu k délce ramene manipulátoru li  0,1 

Doba zrychlování maxt  1 s 

Tab. 6.5: Vstupní hodnoty výpočtu 

 

 

Obr. 6.7: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.7 předně vyplývá, že při zadaných hodnotách má 

daná úloha řešení při poměru délek ramen 
2 1l l , respektive 

3 2l l  v rozsahu od cca 0,4 

do cca 1,2. Pro menší poměr délek ramen úloha nemá řešení, protože tloušťka stěn 

jednotlivých ramen je větší, než umožňují vnější rozměry průřezu ramen, nebo se 

naopak blíží nule. Ideální konfigurace kinematického schématu ramen navrhovaného 

manipulátoru je v tomto případě taková, jejíž poměr délek ramen je cca 0,5. Ramena 

pro tento poměr mají přibližně tyto délky 
1 1,714l  , 

2 0,857l   a 
3 0,428l   m. Při této 

délce ramen je potřeba pro daný rovnoměrně zrychlený pohyb ramene manipulátoru 

vykonat nejmenší množství práce (tedy spotřebovat nejméně energie) a manipulátor 

bude mít nejnižší celkovou hmotnost. Pokud optimální vypočtený poměr délek ramen 
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vyhovuje i z hlediska obsažení požadovaného pracovního prostoru, je možné z výše 

uvedených vypočtených hodnot vycházet pro konstrukci (tedy dohledat dle příslušných 

požadovaných maximálních momentů v jednotlivých kloubech odpovídající pohon 

a začít řešit konstrukci ramen manipulátoru), nebo získané hodnoty použít jako vstupní 

parametry pro další dva optimalizační algoritmy, které nám mohou pomocí nalézt 

optimální parametry manipulátoru s ohledem na zvolenou technologii výroby ramen. 

6.5.2. Studie – konstantní výška profilů ramene manipulátoru 

Tato metoda je ideální pro případ, kdy konstruktér již na samém počátku navrhování 

modulu manipulace zná účel a prostředí nasazení a zná technologii výroby ramen 

manipulátoru. Pokud budou ramena manipulátoru vyrobena ze standardních 

tenkostěnných profilů, je právě tato metoda vhodným nástrojem. Nutné vstupní 

hodnoty výpočtu (celková délka ramene manipulátoru a jeho maximální nosnost), 

mohou být doplněny o konkrétní výšku profilů, ze kterých uvažujeme, že budou 

jednotlivá ramena vyrobena. Rameno bude určeno pro manipulační operace a nesení 

technologických efektorů, jejichž reakce nepřesahují požadovanou nosnost. Nejsou 

dosud známy délky jednotlivých ramen. Výsledkem vývoje má být angulární rameno 

s více než třemi stupni volnosti, přičemž první osa ramene je vertikální (točna ramene) 

a následující tři osy jsou horizontální. Před zahájením výpočtu musí konstruktér vhodně 

zvolit poměr výšky profilů jednotlivých ramen a poměr šířky k právě zvolené výšce. 

Tento poměr by měl být zvolen tak, aby se co nejvíce blížil poměru šířky k výšce 

uvažovaných standardně vyráběných reálně dostupných profilů. Vstupní parametry 

pro výpočet v tomto případě jsou uvedeny v tabulce 6.6. Výsledné grafy výpočtu jsou 

zobrazeny na obrázku 6.8. 

Celková délka manipulátoru cl  3 m 

Maximální nosnost manipulátoru (hmotnost OM) OMm  100 kg 

Poměr šířky profilu k jeho výšce ri  0,8 

Výška profilu prvního ramene 1H  200 

Výška profilu druhého ramene 2H  150 

Výška profilu třetího ramene 3H  100 

Doba zrychlování 
maxt  1 s 

Tab. 6.6: Vstupní hodnoty výpočtu 
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Obr. 6.8: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.8 vyplývá, že daná úloha má řešení ve velmi širokém 

spektru poměrů délek ramen manipulátoru. Celková práce, kterou musí pohony 

vykonat při daném pohybu, má své výrazné minimum, které však odpovídá poměru 

délek k  o hodnotě cca 0,2, což je v praxi docela obtížně využitelné. Pro větší poměry 

práce stejně jako celková hmotnost narůstá plynule a pozvolna. Jelikož v tomto případě 

v podstatě v celém zvoleném rozsahu poměrů délek ramen neexistuje omezení, musí 

konstruktér zvolit výsledné parametry ramene s ohledem na tyto faktory: 

- minimum vykonané práce a co nejnižší hmotnost manipulátoru, 

- paletu standardních profilů, které ke konstrukci ramen použije, 

- optimální délky ramen dle požadované servisní úlohy a pracovního prostoru. 

6.5.3. Studie – konstantní tloušťka profilů ramene manipulátoru 

Tato metoda je ideální pro případ, kdy konstruktér již na samém počátku navrhování 

modulu manipulace zná účel a prostředí nasazení a může zvolit technologii výroby 

ramen manipulátoru. Pokud budou ramena manipulátoru vyrobena jako odlitky 

s konstantní tloušťkou stěny, je právě tato metoda vhodným nástrojem. Tato situace 

nastala v případě návrhu modulu manipulace zásahového robotu HARDY. 
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Na počátku vývoje modulu manipulace servisního robotu HARDY již byly známy 

parametry modulu mobility. Jeho konstrukce vychází ze standardně vyráběného 

podvozku pásového nakladače Bobcat T250, čímž byly dány jeho celkové rozměry 

a proporce. Vzhledem k této skutečnosti byly také dopředu navrženy varianty vhodných 

kinematických schémat. Optimální varianta (viz obr. 7.4) pak byla vybrána právě 

s ohledem na rozměry podvozku a požadavky plynoucí z analýzy krizových situací 

a potřeb protipožárního zásahu. 

Rameno robotu bude primárně určeno pro manipulační operace a hašení. K těmto 

činnostem bude využívat kombinovaný uchopovací a hasicí efektor. Výsledkem vývoje 

má být angulární rameno s pěti stupni volnosti, přičemž první osa ramene je vertikální 

(točna ramene), druhá, třetí a pátá osa je horizontální. Čtvrtá pohybová osa modulu 

manipulace je součástí druhého ramene a je shodná s podélnou osou ramene. Čtvrtá 

osa zajišťuje nekonečnou rotaci druhého ramene modulu manipulace robotu. Do tohoto 

výpočtu nebude vstupovat. Modul manipulace servisního robotu nemá třetí rameno 

(viz kinematická struktura na obrázku 7.4). Vzdálenost 
3l  mezi pátým kloubem 

a středem pomyslného objektu manipulace ve tvaru koule je z větší částí tvořena právě 

efektorem. Samotný modul manipulace končí připojovací přírubou pro uchycení 

efektorů bezprostředně za pátým kloubem. Z uvedené kinematické struktury je patrné, 

že poměr délek k  pro 
2 1l l  a 

3 2l l  není shodný. 

Před zahájením výpočtu musí konstruktér vhodně zvolit tloušťky stěn jednotlivých 

ramen. V případě robotu HARDY, jehož požadovaná nosnost modulu manipulace 

je poměrně vysoká, byla pro všechna ramena zvolena stejná tloušťka stěn. Vstupní 

parametry pro výpočet v tomto případě jsou uvedeny v tabulce 6.7. Výsledné grafy 

výpočtu jsou zobrazeny na obrázku 6.9. 

Celková délka manipulátoru cl  3,17 m 

Maximální nosnost manipulátoru (hmotnost OM) OMm  380 kg 

Poměr šířky profilu k jeho výšce ri  0,8 

Tloušťka stěny ramen _ itl steny   8 mm 

Doba zrychlování maxt  1 s 

Tab. 6.7: Vstupní hodnoty výpočtu 
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Obr. 6.9: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.9 vyplývá, že v oboru realizovatelných hodnot 

poměrů délek ramen 
2 1l l  a 

3 2l l  neexistuje výrazné minimum. Vykonaná práce 

od počátku poměrně strmě narůstá. Podobný průběh má i celková hmotnost ramen 

manipulátoru. Z hlediska celkové hmotnosti manipulátoru a požadované práce pohonů 

se tedy zvolená kinematická struktura pohybuje ve výrazně příznivější části spektra. 

Zejména poměr l2/l1 je svou hodnotou velmi blízko optimu, přičemž hmotnost prvního 

ramene při tomto poměru strmě klesá ze svého maxima. Parametry délek ramen 

dle zvolené kinematické struktury a jejich poměry jsou 
2 1 0,95 1,25 0,76l l   , 

respektive 
3 2 0,973 0,95 1,02l l   . Pro tyto hodnoty vyplývají z grafů následující 

předběžné parametry modulu manipulace, uvedené v tabulce 6.8. 
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Celková vykonaná práce pohonů 2., 3. a 5. kloubu cW  do 5,6 kJ 

Celková hmotnost uvažované části manipulátoru rm  220 kg 

Výška profilu prvního ramene 1H  0,21 m 

Výška profilu druhého ramene 2H  0,17 m 

Hmotnost prvního ramene 1m  25 kg 

Hmotnost druhého ramene 2m  13 kg 

Max. moment pohonu 2. kloubu 1  19 kNm 

Max. moment pohonu 3. kloubu 2  12 kNm 

Max. moment pohonu 5. kloubu 3  5,5 kNm 

Hmotnost pohonu 2. kloubu 
1cm  100 kg 

Hmotnost pohonu 3. kloubu 2cm  60 kg 

Hmotnost pohonu 5. kloubu 3cm  25 kg 

Tab. 6.8: Předběžné parametry modulu manipulace po prvním 

 

Výsledné orientační parametry předběžného návrhu je možné porovnat s parametry 

realizovaného prototypu modulu manipulace servisního robotu HARDY, které jsou 

uvedeny v kapitole 7.3.3. Celková hmotnost ramen manipulátoru odpovídá realitě 

ze všech parametrů stanovených metodikou předběžného návrhu pohonů nejméně. 

Je to dáno několika faktory, z nichž nejdůležitější jsou tyto: 

- Výpočtový model předpokládá, že tři klouby angulárního modulu manipulace 

s horizontální osou rotace na sebe přímo navazují. V případě vyvíjeného 

modulu manipulace byla ale kinematická struktura zvolena tak, že mezi druhé 

dva klouby byla vložena ještě jedna rotační osa. Tento prvek, se kterým souvisí 

další pohon, ložiska a jejich zástavba do konstrukce druhého ramene 

manipulátoru, s sebou přirozeně nese navýšení jeho hmotnosti. 

- Parametry spojitého matematického modelu pohonů vychází z katalogových 

plochých harmonických převodovek HDUR (viz kapitola 6.2). Jejich maximální 

velikost odpovídá požadovaným momentům pohonu třetího kloubu modulu 

manipulace, ale na požadované parametry druhého kloubu (nejzatíženějšího 
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pohonu manipulátoru) již nestačí. K pohonu tohoto kloubu byla použita 

planetová převodovka s hydraulickým motorem, jejichž celková hmotnost 

je vyšší. 

- Algoritmus předběžného návrhu počítá s napětím jednotlivých ramen 

manipulátoru. Ve fázi prvního kola předběžného návrhu vstupovala do výpočtu 

hodnota dovoleného napětí příslušné hliníkové slitiny. Tento přístup 

je pro předběžný návrh plně dostačující, byť u výsledného modulu manipulace 

nás obvykle více zajímá jeho tuhost, než maximální napětí nosných prvků. 

Pokud ale konstruktér dopředu ví, že se jedná o aplikaci, která bude vyžadovat 

vyšší přesnost polohování modulu manipulace, může výpočtovou hodnotu 

dovoleného napětí použitého materiálu na základě kvalifikovaného odhadu 

úměrně snížit. Ve finální fázi konstrukce byla ramena podrobena pevnostním 

analýzám za účelem dosažení požadované tuhosti, což se projevilo 

v odpovídajícím navýšení skutečné hmotnosti prototypu. 
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7. Zásahový robot 

7.1. Definice přístupu řešení zásahového robotu 

Kapitola 3 je věnována výčtu různých mimořádných událostí, které mohou nastat. 

Jejich vlastnosti a průběh se od sebe v mnohém liší. Rovněž z analýzy terénu je patrná 

velká různorodost, zejména mezi terény vnitřního a venkovního prostředí. Na základě 

toho můžeme tedy konstatovat, že je velmi obtížné navrhnout různá technická řešení 

pomocí speciálních robotů pro jednotlivé mimořádné situace, natož jedno univerzální 

zařízení (zásahový robot). 

Specifické prvky a rysy různých prostředí mají za následek rozdílné nároky na stěžejní 

vlastnosti a parametry robotu jako jsou: 

- celkové vnější rozměry podvozku (robotu), 

- celková hmotnost robotu, 

- použitý typ lokomočního ústrojí (kolový podvozek, pásový podvozek, zvolená 

kinematická struktura), 

- nosnost robotu, 

- dosah komunikačního modulu řídicího systému robotu, 

- akční rádius robotu (doba činnosti na jedno nabití, na jedno natankování). 

Jednou z možností, jak efektivně dospět k řešení této problematiky pomocí zásahových 

robotů, je aplikace konceptu modularity. To by umožnilo existenci pouze několika 

modulárních platforem s dostatečně širokou škálou modulů odpovídajících daným 

mimořádným situacím, pro které by byly určeny. Lze tedy konstatovat, že k pokrytí 

požadovaných servisních úloh je zapotřebí dvě základní modulární platformy: 

 Modulární zásahový robotický systém do indoor prostředí. Vyznačuje 

se následujícími základními vlastnostmi: 

- nízká hmotnost, 

- malé rozměry dané nutností projet dveřmi o šířce 800 mm, 

- nízká nosnost manipulátoru v řádu několika kilogramů, 

- lokomoční systém umožňující pohyb po schodištích, 

- nejpravděpodobněji elektrický pohon napájený akumulátory s kapacitou 

dostačující na min. 3 hodiny provozu. 
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 Modulární zásahový robotický systém do outdoor prostředí včetně velkých 

výrobních hal. Vyznačuje se následujícími základními vlastnostmi: 

- vyšší hmotnost celého systému (závislá na použitých technologiích zásahu 

a na požadované nosnosti), 

- větší rozměry, 

- nosnost manipulátoru v řádech desítek (stovek) kilogramů, 

- lokomoční systém umožňující pohyb v různorodém terénu, 

- pohon robotu zajišťující akční rádius min. 3 hodiny. 

Řešení obou modulárních platforem zásahových robotů pro vnitřní i venkovní prostředí 

představuje několikaletý úkol pro celý tým vědeckých pracovníků. Obě platformy 

se od sebe nemohou lišit jen velikostí jednotlivých modulů, ale ve značné míře také 

jejich typy a strukturami. Z tohoto důvodu bude dále věnována pozornost modulární 

platformě zásahového robotu pro outdoor prostředí. 

Modulární zásahový robot pro outdoor prostředí byl v České republice vyvíjen v rámci 

projektu Tandem FT-TA5/071, Výzkum a vývoj modulární struktury servisních, 

zásahových a záchranářských robotů, v letech 2008 až 2010. Vyvinutý servisní robot 

je určen primárně pro protipožární zásahy a následnou manipulaci s tlakovými láhvemi 

a jinými objekty manipulace v požářišti nebo jeho blízkosti. Při vývoji robotu byl 

aplikován představený koncept modularity a byla použita popsaná metodika návrhu. 

7.2. Požadované subsystémy servisního robotu 

Na základě specifikace servisní úlohy zásahového robotu, analýzy prostředí 

a stanovení přístupu k řešení dané problematiky byly definovány jednotlivé subsystémy 

robotu. Tato řešení zajistí možnost nasazení robotu v prostředí mimořádné události 

s různorodými podmínkami. Subsystémy jsou uvedeny na obrázku 7.1. 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 138 
 

 

Obr. 7.1: Požadované subsystémy servisního robotu 

Uvedené subsystémy robotu (viz obr. 7.1) představují pouze tři základní mechanické 

celky robotu, které zajišťují odpovídající elementární funkce (pohyb robotu, možnost 

manipulace, zajištění vhodné technologie zásahu). Tyto subsystémy pochopitelně musí 

být doplněny subsystémem zdrojů, řízení a komunikace, subsystémem ochrany apod., 

které jsou z pravidla úzce spjaty se základními subsystémy. 

Provedení subsystému
Subsystém 

robotu
Robot

Zásahový 
servisní 

robot

Subsystém 
efektoru

Manipulační efektor

Efektor pro hašení

Efektor pro odběr pevných vzorků

Efektor pro odběr kapalných vzorků

Efektor pro odběr plynných vzorků

Manipulační 
subsystém

Flexibilní článkové manipulační rameno

Manipulační rameno s vyšší nosností

Subsystém 
mobility

Čtyřkolový podvozek s možností natáčení 
všech kol

Čtyřkolový podvozek s diferenčním řízením 
s možnotsí nastavení světlé výšky a náklonu

Flexibilní osmikolový podvozek s 
diferenčním řízením

Flexibilní četyřsegmentový pásový podvozek

Pásový podvozek pro bořivý terén

Šestinohé kráčející lokomoční ústrojí
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Při pohledu například na subsystém mobility a jeho možná provedení (opět se nejedná 

o zcela vyčerpávající výčet) je patrné, že pokud by byly řešeny bez aplikace konceptu 

modularity, jednalo by se v tomto případě pravděpodobně o šest svébytných 

lokomočních ústrojí. To by znamenalo zajistit pro daný zásahový útvar všechny 

vyjmenované podvozky v kombinaci s různými manipulačními nástavbami 

odpovídajícími daným technologiím zásahu. Vzniklá situace lze efektivně řešit aplikací 

modularity v oblasti servisních robotů a uvedené subsystémy, respektive jejich 

provedení nahradit jednotlivými moduly. 

7.3. Zásahový robot řešený v rámci programu Tandem 

7.3.1. Popis vývoje robotu 

Servisní zásahový robot řešený v rámci projektu Tandem FT-TA5/071 je primárně 

určen pro protipožární zásah. Od této skutečnosti se odvíjí i skladba jeho modulů, 

tedy rozsah (množina) modulů stávající platformy robotu. Řešení je založeno na třech 

základních modulech (viz obr 7.2): 

- Modul mobility. 

- Modul manipulace. 

- Modul efektoru. 

 

 

Obr. 7.2: Koncepce servisního zásahového robotu 

V rámci tvorby koncepce zásahového robotu bylo uvažováno i se submoduly 

a to zejména u modulu mobility (submodul kola, pásu apod.). Součástí modulu mobility 

je i modul zdrojů (kromě zdroje hasicího média) a modul řízení. Modul manipulace 
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se svou kinematikou a rozměry odpovídá požadavkům daným úlohami hašením 

a následné manipulace s objekty. Modul efektoru je vyměnitelný, přičemž základní 

hlavice je vyvinuta tak, aby bylo možné bez výměny efektoru provádět obě požadované 

úlohy, tedy hašení a manipulaci (např. s tlakovými láhvemi). Modul ochrany (před vlivy 

sálavého tepla z místa požáru) nebyl řešen samostatně, ale v rámci modulu mobility, 

manipulace a také modulu efektoru. Celý modulární systém lze pochopitelně rozšiřovat 

pomocí dalších modulů. Jednotlivé kroky vývoje zásahového robotu jsou níže postupně 

zobrazeny, na obrázku 7.2 je uvedena základní koncepce robotu. Základní koncepce 

byla dále rozšířena o varianty (submoduly) modulu mobility (viz obr. 7.3). 

  

Modul mobility robotu se submodulem výkyvné 
pásové jednotky 

Modul mobility robou se submodulem velkého 
kola (čtyřkolový podvozek) 

  

Modul mobility robou se submodulem malého 
kola (osmikolový čtyřnápravový podvozek) 

Modul mobility robou se submodulem kyvného 
dvojkola (osmikolový čtyřnápravový podvozek) 

Obr. 7.3: Servisní zásahový robot (model) řešený v rámci projektu Tandem 

Výše uvedené koncepce robotu jsou ve všech případech postaveny na podvozku 

s diferenčním systémem řízení. Předpokládalo se, že vzhledem k rozměrům robotu 

a jeho celkové hmotnosti bude pohon podvozku (funkcí pojezdu) i některých dalších 

částí hydraulický (spalovací jednotka s mobilním hydraulickým obvodem). V první fázi 

vývoje modulu manipulace a efektoru jsme předpokládali, že vzhledem k vysoké 

nosnosti budou i všechny jejich pohony řešeny jako hydraulické. Byla navržena 

kinematická struktura modulu manipulace včetně rozměrů, předpokládaného rozsahu 
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pohybu a pracovního prostoru (viz obr. 7.4) a koncepce modulu efektoru (viz obr. 7.5). 

Na základě navržené kinematické struktury byl proveden první návrh modulu 

manipulace s hydraulickými pohony, které bylo umístěno na lehčí osmikolový podvozek 

s možností nasazení pásů (viz obr. 7.6). 

 
 

Kinematická struktura modulu 
manipulace s přeti rotačními stupni 

volnosti 

Rozměrový návrh kinematické struktury modulu 
manipulace robotu – ilustrace přepravní polohy 

 

Řez pracovním prostorem modulu manipulace robotu 

Obr. 7.4: Kinematická struktura a řez předpokládaným pracovním prostorem modulu 
manipulace robotu 
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Modul efektoru s česlistmi v konfiguraci dvě 
proti jedné pro uchopení objektů manipulace 

ve tvaru válce nebo desky (kvádru) 

Modul efektoru s česlistmi v konfiguraci 
rovnoměrného rozmístění po 120°  pro 

uchopení objektů manipulace ve tvaru koule 

Obr. 7.5: Koncepce modulu efektoru 

  

 

 

Obr. 7.6: Modul manipulace s hydraulickými pohony na osmikolovém podvozku 

Alternativou modulu manipulace s hydraulickými pohony byla varianta s elektropohony 

(viz obr. 7.7), která je umístěná na robustním pásovém podvozku. Výsledné řešení 

modulu manipulace je, co se týká pohonů, hybridní koncepce – dva klouby jsou 

poháněny hydraulicky a zbylé tři elektricky. Vývoj zásahového robotu s hybridním 

modulem manipulace znázorňují obrázky 7.8 až 7.11. 
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Obr. 7.7: Modul manipulace ve variantě s elektropohony na robustním pásovém podvozku 

 

Obr. 7.8: Zásahový robot s první vývojovou etapou hybridního modulu manipulace 

 

Obr. 7.9: Zásahový robot s modulem manipulace a modulem efektoru ve finální podobě 

  

Obr. 7.10: Návrh barevného řešení 
zásahového robotu v provedení s radlicí 

Obr. 7.11: Návrh barevného řešení 
zásahového robotu v provedení s nárazníkem 
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7.3.2. Modul mobility 

Jako základ pro modul mobility byl zvolen robustní pásový podvozek nakladače Bobcat 

T250, který byl dále upraven dle potřeb zásahového robotu. Podvozek je poháněn 

čtyřválcovým dieselovým motorem přes mobilní hydraulický systém, který byl doplněn 

o hydraulické komponenty potřebné k ovládání funkcí modulu manipulace a efektoru. 

Do podvozku byl rovněž uložen generátor pro napájení zejména silových 

elektropohonů modulu manipulace a akumulátory záložního (viz obr. 7.12). V zadní 

části podvozku po obou stranách motorového prostoru byly umístěny elektrorozvodné 

skříně, ve kterých jsou umístěny komponenty silové elektroniky i vlastní řídicí systém 

robotu (viz obr. 7.13). V zadní části modulu mobility lze připojit běžnou hasičskou 

hadici a zajistit tak přívod hasicího média. Odtud je hasicí médium vedeno 

jak do modulu ochrany na podvozku robotu, tak i přes modul manipulace k hasicí 

trysce umístěné v ose modulu efektoru. Kromě hašení je tak hasicí médium využito 

i k chlazení robotu. 

 

Obr. 7.12: Hydraulický systém a generátor uvnitř modulu mobility 

 

Obr. 7.13: Elektrorozvodné skříně v zadní části modulu mobility 
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Obr. 7.14: Výklopná deska modulu mobility pro ukotvení točny modulu manipulace 

Vrchní část modulu mobility byla vybavena výklopnou kotvící deskou, která slouží 

k ukotvení točny modulu manipulace a zakrývá vnitřní prostor modulu mobility 

s komponenty hydraulického systému a generátorem (viz obr. 7.14). 

7.3.3. Modul Manipulace 

Realizovaný modul manipulace má pět rotačních stupňů volnosti a hybridní koncepci 

pohonů. První dva klouby jsou poháněny hydraulicky, což přispělo k využití celého 

potenciálu hydraulického systému podvozku robotu. Ostatní tři klouby modulu 

manipulace jsou poháněny servopohony TG Drives. Popis jednotlivých částí modulu 

manipulace je uveden na obrázku 7.15. Veškeré energie a média jsou vedena vnitřními 

dutinami modulu manipulace s výjimkou hasicího média, které je v místě třetího kloubu 

vedeno vně ramene a svazků elektrických kabelů, které nakonec z důvodu velkého 

objemu musely být vedeny vně prvního a druhého kloubu v energetickém řetězu Triflex 

(viz obr. 7.16). Rozsah pohybu v kloubech modulu manipulace je veden v tabulce 7.1. 

Celková nosnost modulu manipulace je 380 kg (viz obr. 7.17), přičemž této nosnosti 

odpovídá reálné zatížení pohonů kloubů uvedené v tabulce 7.2. Model pracovního 

prostoru modulu manipulace je uveden na obrázku 7.18. 

Rozsah pohybu v kloubech manipulačního ramene 

Kloub 1 ± 120° 

Kloub 2 55° až 180° (125°) 

Kloub 3 25° až 180° (155°) 

Kloub 4 Neomezená rotace (s indikací výchozí polohy) 

Kloub 5 ± 100° 

Tab. 7.1: Rozsah pohybů v kloubech manipulačního ramene. 
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Obr. 7.15: Popis jednotlivých částí modulu manipulace 

 

Obr. 7.16: Energetický řetěz Triflex, který vede kabelové svazky elektroinstalace vně prvního 
a druhého kloubu modulu manipulace 

Tabulka 7.2 uvádí reálné zatěžující momenty pohonů jednotlivých kloubů pro různou 

maximální nosnost a zrychlení při pohybu. Červeně zvýrazněné hodnoty překračují 

dovolené zatížení převodů pohonů. Teoretická reálná nosnost modulu manipulace 

se tedy odchyluje od původního požadavku, ale odpovídá provedenému konstrukčnímu 

řešení za uvedených dynamických parametrů. 
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Obr. 7.17: Celková nosnost modulu manipulace 

 

Obr. 7.18: 3D model pracovního prostoru modulu manipulace v řezu 
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Tab. 7.2: Momenty v kloubech modulu manipulace při zatížení odpovídajícímu maximální 
nosnosti 
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7.3.4. Modul efektoru 

Modul efektoru byl navržen za účelem dosažení vysoké progresivity protipožárního 

zásahu. Do základního modulu efektoru byly z toho důvodu integrovány uchopovací 

a hasicí hlavice. Uchopovací hlavice je navíc koncipována jako tříčelisťová s možností 

změny vzájemné konfigurace čelistí, což umožňuje uchopovat objekty manipulace 

téměř všech tvarů. Obě konfigurace čelistí efektoru včetně pro ně typických objektů 

manipulace jsou znázorněny na obrázku 7.19. 

  

KONFIGURACE A: Čelisti pravidelně 
rozestavěné do kruhu po 120° pro uchopení 

objektu manipulace ve tvaru koule 

KONFIGURACE B: Čelisti v opozici dvě proti 
jedné pro uchopení objektu manipulace ve 

tvaru válce, kvádu nebo desky 

Obr. 7.19: Popis jednotlivých částí modulu manipulace 

Pohon modulu efektoru je rovněž hybridní. Navzájem nezávislé čelisti uvádí do pohybu 

hydraulické válce, které zajistí potřebnou uchopovací sílu objektu manipulace 

a to až do hmotnosti 300 kg. Hydraulický obvod efektoru společně se speciální 

konstrukcí hydraulických válců zajišťuje v případě přestavení do konfigurace B 

vyvození poloviční uchopovací síly těch dvou čelistí, které jsou v opozici vůči třetí. 

Tím je zajištěna rovnováha při uchopování a nedochází k nežádoucímu přetlačování. 

Obslužné mechanizmy modulu efektoru, kterými jsou mechanizmus přestavení čelistí 

pro změnu konfigurací, mechanizmus aretace zvolené konfigurace a mechanizmus 

regulace rozstřiku proudu hasicího média, který je součástí proudnice hasicí hlavice 

uprostřed efektoru, jsou poháněny elektropohony Maxon. Dvě ze tří čelistí efektoru 

jsou tedy kyvně uloženy s rozsahem pohybu 0 až 60°. Tento rozsah umožní přechod 

mezi dvěma výše uvedenému konfiguracemi čelistí. Polohy mezi krajními polohami 

rozsahu pohybu dvou přestavitelných čelistí nejsou využitelné. 
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Celková nosnost efektoru a velikost objektů manipulace (viz tab. 7.3), 

které je efektorem možné uchopit vychází ze škály rozměrů vyráběných tlakových 

lahví. V případě konfigurace A je minimální průměr objektu manipulace ve tvaru koule 

omezen rozměry a tvarem použitých čelistí, které se v určitém momentu svírání 

navzájem potkají. Při uchopení objektu manipulace ve tvaru kvádru (resp. tenké desky) 

existuje reálné omezení v podobě malé tloušťky uchopovaného objektu, které vyplývá 

ze skutečnosti, že kontaktní plochy čelistí nedosedají v případě konfigurace B na objekt 

manipulace přesně proti sobě, ale dvě přestavitelné čelisti působí vedle dotykové 

plochy čelisti pevné. V tomto případě tedy může při uchopování dojít k narušení 

původního tvaru objektu manipulace a v extrému až k nemožnosti takovýto objekt 

uchopit. Maximální sevření čelistí efektoru v konfiguraci B je znázorněno 

na obrázku 7.20. 

Rozměry uchopitelných objektů manipulace základních tvarů 

Tvar objektu manipulace Minimální velikost Maximální velikost 

Koule Ø 270 mm Ø 360 mm 

Válec Ø 80 mm Ø 360 mm 

Kvádr (deska) teoreticky není omezeno cca 300 mm 

Tab. 7.3: Rozměry uchopitelných objektů manipulace 
 

 

Obr. 7.20: Popis jednotlivých částí modulu manipulace 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 151 
 

7.3.5. Modul interface 

Z hlediska konceptu modularity je interface jedním z klíčových komponentů a to hlavně 

v případě, že umožňuje automatickou výměnu. Zpravidla se nejedná o svébytný 

samostatný modul, ale konstrukční funkční celek skládající se ze dvou částí, přičemž 

každá z nich je součástí konkrétního modulu. V případě zásahového servisního robotu 

byla prakticky modularita řešena jen částečně, a proto byl prvek interface řešen pouze 

mezi moduly efektoru a manipulace. 

Primárně byl tedy interface vyvíjen pro modul efektoru kombinující uchopovací a hasicí 

hlavici a modul manipulace. V případě modulu efektoru je hasicí médium vedeno v ose 

efektoru. Pro modul manipulace zase platil požadavek na vedení hasicího média 

vnitřními dutinami, aby bylo zajištěno efektivní chlazení. Z obou uvedených skutečností 

vyplývá, že interface musí být v tomto případě uspořádán tak, aby v jeho ose (středu) 

mohlo hasicí médium procházet a to v minimální světlosti 75 mm. Kromě toho musí být 

možné přes interface provést komunikační a silové vodiče elektrického vedení 

a hydraulické vedení o dvou větvích. Tyto skutečnosti byly při vývoji interface 

do značné míry omezující, zejména u řešení ve variantě pro automatickou výměnu 

efektorů. Doposud známé systémy interface pro automatickou výměnu u průmyslových 

robotů totiž s výhodou využívají prostoru v ose interface k uložení mechanizmů 

pro odjištění (odemčení) interface (zacvaknutí probíhá zpravidla automaticky). 

U zásahového robotu byl tedy interface umožňující automatickou výměnu řešen pouze 

teoreticky. Realizován byl jednodušší interface, pomocí kterého lze v relativně krátkém 

čase ve dvou lidech efektor vyměnit. Vzhledem ke koncepci modulu efektoru, 

který v jednom celku kombinuje dva základní efektory – hasicí a uchopovací, nebylo 

nezbytně nutné u prvního prototypu automatickou výměnu efektorů řešit. 

Realizovaný interface i přesto obsahuje komponenty, které jsou pro automatickou 

výměnu určeny. Jedná se o elektrokonektor a bezúkapové hydraulické rychlospojky 

od renomovaného světového výrobce interface pro automatickou výměnu v oblasti 

průmyslové robotiky, společnosti Stäubli. Obě části interface jsou zobrazeny 

na obrázku 7.21. 
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7.3.6. Modul ochrany 

Modul ochrany zásahového robotu nebyl řešen jako samostatné (jednoduše 

odnímatelné) zařízení. Záležitost ochrany robotu byla řešena u stroje jako celku 

a jednotlivé komponenty modulu ochrany jsou tedy součástí základních modulů 

mobility, manipulace a efektoru. 

Modul ochrany obsahuje aktivní i pasivní prvky. Mezi pasivní prvky patří odnímatelná 

radlice a nárazník (viz obr. 7.22), které mohou být umístěny v přední části modulu 

manipulace. Rovněž zde patří velkoplošné blatníky umístěné po obou stranách modulu 

mobility nad pásy. Tyto prvky chrání zejména modul mobility robotu před nástrahami 

terénu při zásahu. Dalším pasivním prvkem modulu ochrany tentokrát proti vysoké 

teplotě je aplikace žáru odolného laku na všechny komponenty zásahového robotu. 

V případě prvního prototypu však tento prvek nebyl zrealizován. 

  

Radlice v přední části modulu mobility Nárazník v přední části modulu mobility 

Obr. 7.22: Pasivní prvky modulu ochrany 

  

Část interface je tvořena koncovým prvkem modulu 
manipulace. 

Druhá část interface je součástí nosné 
konstrukce modulu efektoru. 

Obr. 7.21: Interface mezi moduly efektoru a manipulace 
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Při vývoji robotu byl větší důraz kladen na aktivní prvky ochrany proti žáru. Modul 

mobility byl po svém obvodu vybaven tryskami (viz obr. 7.23), které jej v případě 

potřeby zahalí do vodní mlhy. K tomuto účelu byla na podvozku robotu umístěna také 

nádrž na hasicí médium s čerpadlem, jejíž obsah je v případě potřeba možné využít 

výhradně k ochlazování robotu vodní mlhou po dobu zhruba dvou minut i poté, 

když robot nebude napojen na hadici. V případě modulu manipulace je aktivní chlazení 

zajištěno samotným hasicím médiem, které protéká jeho vnitřními dutinami od modulu 

mobility směrem k hasicí trysce efektoru. Toto řešení zajistí i díky konstrukci modulu 

manipulace z masivních odlitků z hliníkových slitin efektivní chlazení. Vnitřní dutiny 

modulu manipulace, kterými hasicí médium protéká, jsou modrou barvou zvýrazněny 

na obrázku 7.24. 

Komponenty řídicího, komunikačního a kamerového systému jsou proti nepříznivým 

účinkům vysokých teplot chráněny jen částečně. Stereovizní kamerový systém 

umístěný na modulu manipulace je vybaven aktivním systémem chlazení na principu 

Peltierova článku, podobě je řešena ochrana pomocných kamer robotu, které jsou 

umístěny v přední a zadní části modulu mobility. Vlastní elektrorozvodné skříně v zadní 

části robotu, obsahující komponenty řídicího systému a servopohonů nemají v této fázi 

řešen aktivní systém chlazení a jsou opatřeny pouze ventilátorem pro zajištění 

požadované výměny vzduchu. Stejně jako spalovací motor tak nejsou chráněny proti 

možnosti nasátí horkého vzduchu z prostředí v bezprostřední blízkosti požáru. Robot 

však není určen k vjezdu do plamenů v průběhu protipožárního zásahu. Nutnost 

vybavení systémem aktivního chlazení pro elektrorozvodné skříně a sání spalovacího 

motoru by tedy mělo být předmětem dalšího testování. 

  

Obr. 7.23: Ochlazovací trysky po obvodu modulu mobility 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 154 
 

 

Obr. 7.24: Modul manipulace s modře zvýrazněnými vnitřními dutinami, kterými protéká hasicí 
médium a plní tak funkcí aktivního chlazení ramene 

 

7.3.7. Modul řízení 

Modulární struktura servisního robotu se promítá i do struktury řídicího systému 

nabízeného portfolia modulů. Základní úroveň řídicího systému obsahuje každý aktivní 

modul a submodul (primární a sekundární modul) modulární struktury, 

čímž je minimálně zajištěna možnost identifikace příslušného modulu či submodulu 

v konkrétní konfiguraci zásahového modulárního robotu. Propracovanost základní 

úrovně řídicího systému je do značné míry dána strukturou a složitostí každého modulu 

a submodulu. Nad tím vším je centrální neboli nadřazený řídicí systém (vlastní modul 

řízení), který zajišťuje ovládání všech funkcí servisního robotu včetně komunikace 

s operátorem. Výše popsané úrovně řídicího systému modulární struktury zásahového 

robotu jsou schematicky znázorněny na obrázku 7.25. 
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Obr. 7.25: Blokové schéma úrovní modulárního řídicího systému 

Základní úroveň řízení modulu a submodulu může podle míry jeho složitosti a vybavení 

zahrnovat následující: 

- Systém identifikace správného připojení k nadřazenému modulu struktury 

včetně identifikace samotného modulu (submodulu). 

- Systém komunikace s pohonem a všemi zpětnovazebními činiteli pohonu 

daného modulu (platí pro aktivní moduly a submoduly). 

- Identifikace senzorického vybavení daného modulu a submodulu mimo 

snímačů pro vlastní chod modulu nebo submodulu (platí pro moduly např. 

kamerového systému apod.). 

Komunikace mezi jednotlivými úrovněmi řídicího systému modulární struktury musí být 

zajištěna pomocí komunikační sběrnice odpovídající kvality. V případě vyrobeného 

prototypu zásahového robotu HARDY byla testována speciální komunikační sběrnice 

SynqNet, která je primárně určena pro robotické aplikace. Blokové schéma s využitím 

komunikační sběrnice SynqNet je znázorněno na obrázku 7.26. 

Modul řízení robotu, respektive jeho koncepce odpovídá rozsahu modulární struktury 

robotu. Nadřazený řídicí systém zajišťuje řízení všech funkcí jednotlivých modulů 

zásahového servisního robotu, jako jsou modul mobility, manipulace, efektoru, ochrany 

a zdrojů. Součástí modulu řízení je i subsystém komunikace a navigace. 

 

Sekundární 
moduly

Primární 
moduly

Modul řízení Nadřazený řídicí 
systém robotu

Základní úroveň 
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Základní úroveň 
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Obr. 7.26: Blokové schéma řídicího systému využívajícího komunikační sběrnici SynqNet 

Základem řídicího systému je průmyslový počítač AEC-6915, typ TF-AEC-6915-A1-

1010 od firmy AAEON Electronics Inc., který je spolu s dalšími komponenty řídicího 

systému uložen ve dvou elektrorozvodných skříních po bocích zadní části modulu 

mobility. Modul mobility je řízen prostřednictvím elektronického rozhraní, vyvinutého 

pro komunikaci se stávající řídicí jednotkou pásového podvozku, které simuluje signály 

ovládacího joysticku. Ovládací signály jsou přenášeny bezdrátově do ovládacího kufru 

(viz obr. 7.27) samostatným komunikačním kanálem na nižší frekvenci (866 MHz) 

z důvodu většího dosahu signálu v průmyslovém prostředí a vysoké priority řízení 

podvozku. Přímo na podvozku robotu je realizováno pouze servisní řízení (ovládání 

z rozvaděče na podvozku). [7.1] 

 

Obr. 7.27: Ovládací kufr řídicího systému robotu 
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Řízení modulu manipulace je realizováno prostřednictvím komunikační sběrnice 

SynqNet. Je to moderní sběrnice určená pro použití v automatizaci, především 

pro řízení pohonů a obsluhu vstupů a výstupů, přičemž se vyznačuje vysokou rychlostí 

a odolností proti rušení. SynqNet obsahuje diagnostické, kontrolní a opravné algoritmy, 

čímž je zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost komunikace. Jednou 

z nejdůležitějších vlastností sběrnice SynqNet pro její aplikaci v servisní robotice 

je velmi vysoká dosahovaná rychlost komunikace a frekvence až 48 kHz. Řízení 

modulu efektoru (uchopovací a hasicí hlavice) je realizováno pomocí komunikační 

sběrnice CANopen. [7.1] 

Blokové schéma řídicího systému zásahového robotu a blokové schéma technických 

a programových prostředků je zobrazeno na obrázcích 7.28 a 7.29. 

Controller
CANopen
PCI-8512/2

Controller
SynqNet
ZMP-SynqNet

Řídicí počítač
EPOS
24/5

EPOS
24/5

EPOS
24/5

Sběrnice CANopen

Uchopovací hlavice Hasící hlavice

SERVO
STAR
700

SERVO
STAR
300

SERVO
STAR
300

Sběrnice SynqNet

Manipulační rameno

Slice 
I/O

Hydromotor 1 osa

Hydromotor 2 osa

3 osa 4 osa 5 osa

Hydr.
ventily
24/5

Rozvaděč

Pojezd robotu

 

Obr. 7.28: Blokové schéma řídicího systému robotu 
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Obr. 7.29: Blokové schéma technických a programových prostředků řídicího systému robotu 

Kamerový systém robotu zajišťuje operátorovi vizuální informace o pracovní scéně, 

ve které se servisní hasicí robot nachází, pro dálkové řízení pojezdu a manipulační 

nástavby. Kamerový systém sestává z dvojice kamer (stereovize, kamerová jednotka 

B), umístěných na modulu manipulace, které slouží k prostorovému vidění operátora 
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pomocí zobrazovací 3D helmy (je součástí ovládacího kufru) a třech dalších 

přehledových kamer (kamerová jednotka A) umístěných na podvozku v přední a zadní 

části (viz obr. 7.30). Stereovizní kamerová jednotka nemá vlastní natáčení a její 

směrování je dáno pohybem modulu manipulace. Přehledové kamerové jednotky mají 

vlastní natáčení kolem svislé osy. Přenos obrazu kamer na monitor ovládacího kufru 

nebo od zobrazovacích prvků 3D helmy je zajištěn bezdrátově pomocí vlastního 

softwarového algoritmu na hardware vlastní konstrukce. [7.1] 

 

Obr. 7.30: Rozmístění kamerového systému robotu 
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7.3.8. Prototyp servisního zásahového robotu 

Prototyp servisního zásahového robotu byl v průběhu roku 2010 zrealizován převážně 

ve výrobních prostorách Strojíren Třinec. Vznikl tak funkční servisní robot 

s technickými parametry, které jsou uvedeny v tabulce 7.4. 

Technické parametry robotu 

Manipulační rameno 

Maximální nosnost ramene 380 kg 

Počet os ramene 5 

Rozsah pohybu v jednotlivých osách 1:   ±120° 
2:   0° až 125° 
3:   0° až 155° 
4:   neomezeně 
5:   ±100° 

Maximální rychlost pohybu osy 60°/s 

Pohon os ramene elektrický, hydraulický 

Způsob chlazení vnitřní chlazení vodou 

Maximální dosah ramene (měřeno od osy 1 
po interface) 

2200 mm 

Efektor 

Maximální nosnost efektoru 300 kg 

Počet čelistí 3 

Pracovní polohy čelistí v opozici (2 proti 1), do kruhu (po 120°) 

Pohon čelistí hydraulický 

Typ proudnice univerzální proudnice pro vytváření 
kompaktního a roztříštěného vodního proudu 
s elektricky řízenou plynulou regulací 

Typ hasicího média voda 

Maximální průtok hasicího média 400 l/min. 

Jmenovitý/maximální pracovní tlak 0,6/1,2 MPa 

Robot 

Maximální rozměry v přepravní poloze (d/š/v) 3100/2060/2910 mm (hodnoty platí při 
nasazené radlici) 

Pohon robotu dieselový motor s hydraulickým agregátem 
a elektrickým generátorem 

Výkon spalovacího motoru 58 kW 

Pohon pojezdu hydraulický 

Maximální rychlost pojezdu 10,6 km/h 

Celková hmotnost 4500 kg  

Způsob chlazení robotu ostřik vodní mlhou 

Tab. 7.4: Technické parametry robotu 
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Svou premiéru měl prototyp robotu na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, 

který se konal v termínu od 13. do 17. 9. 2010 (viz obr. 7.31 a 7.32), 

kde byl nominován na zlatou medaili. Nakonec získal zvláštní cenu 52. Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně, kterou vedení třinecké společnosti předal ministr 

průmyslu a obchodu Martin Kocourek. [7.2] 

 

Obr. 7.31: Servisní zásahový robot na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

 

Obr. 7.32: Servisní zásahový robot na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
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Kromě toho získal prototyp robotu ještě následující ocenění: 

 Hlavní cenu GRAND PRIX na mezinárodním veletrhu TECHNICON INOVACE 

2010 v Gdaňsku. [7.3] 

 Medaili prezidenta Mezinárodní federace asociací zlepšovatelů "The IFIA 

Innovation Medal" v rámci IV. Mezinárodní výstavy inovací IWIS 2010 

ve Varšavě. [7.4] 

 Zlatou medaili v rámci IV. Mezinárodní výstavy inovací IWIS 2010 ve Varšavě. 

[7.4] 

V roce 2011 byl prototyp robotu prezentován v na Výstavě IPR v bratislavské Inchebě. 

Při dynamických ukázkách byla předvedena manipulace s tlakovou lahví i hašení 

(viz obr. 7.33). [7.5] 

  

Obr. 7.33: Servisní zásahový robot na veletrhu IRP v Bratislavě 

7.4. Návrh dalších modulů platformy 

Realizovaný prototyp servisního a zásahového robotu HARDY představuje pouze 

jedinou konfiguraci modulů z celé modulární platformy servisního robotu. Modulární 

platforma by měla obsahovat další typy a rozměry modulů, které by logicky vyplývaly 

z analýzy možných krizových situací, rozboru požadovaných funkcí a výběru vhodných 

kombinací možných variant zásahových robotů z nich sestavených. K některým 

základním modulům robotu HARDY byly do příslušné kategorie navrženy další 

varianty, které by mohly do budoucna vhodným způsobem rozšířit portfolio modulů 

platformy servisního robotu. 
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7.4.1. Modul mobility 

Další možnou variantou modulu mobility je lehký osmikolový podvozek s možností 

jednoduchého nasazení pásů na pneumatiky kol (viz obr. 7.34 a 7.35). Jedná se 

o menší podvozek s dobrou průchodností terénem. Podvozek je osazen dvouválcovým 

spalovacím motorem doplněným o elektrický generátor. Pojezdové funkce podvozku 

jsou zajištěny mechanickou převodovkou doplněnou o řetězové převody. Osmikolový 

podvozek je neodpružený diferenčně řízený. Modul mobility je vybaven jednoduchým 

interface pro připojení lehčího modulu manipulace s nosností do 100 kg. Konstrukce 

a pohonná jednotka osmikolového modulu mobility je znázorněna na obrázku 7.36. 

 

Obr. 7.34: Osmikolový modul mobility 

 

Obr. 7.35: Osmikolový modul mobility s nasazenými pásy 

 

Obr. 7.36: Konstrukce osmikolového podvozku s komponenty pohonu 
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7.4.2. Modul manipulace 

Další navrhovanou variantou je flexibilní modul manipulace. Má zcela odlišnou 

kinematickou strukturu. Je složen z definovaného počtu článků (submodulů), jejichž 

základem je paralelní struktura se třemi stupni volnosti. Inspirací pro toto řešení byla 

diplomová práce Konstrukční návrh servisního robotu s plazivým pohybem určeného 

pro  monitorování z roku 2006. 

Výhodou tohoto řešení je pouze jeden typ submodulu, který bude proveden v několika 

rozměrových řadách. Výsledkem ovšem bude téměř vždy modul manipulace s řádově 

nižší nosností než v případě realizovaného základního modulu servisního robotu 

HARDY. Jedná se o variantu modulu manipulace, která má díky zvolené koncepci 

specifickou charakteristiku. 

Submodul paralelní struktury je dán kinematickou strukturou se třemi stupni volnosti 

(viz obr. 7.37). Ta umožňuje naklopení jeho pohyblivé platformy ve dvou navzájem 

kolmých rovinách a zároveň poskytuje možnost měnit délku submodulu v jeho ose. 

Provedení článku (submodulu) s paralelní strukturou, jak bylo vypracováno v rámci 

uvedené diplomové práce, je znázorněno na obrázku 7.38, zmíněné možné pohyby 

pak na obrázku 6.39. Rozsah všech pohybů paralelní struktury závisí na zvolených 

rozměrech, mechanizmech a pohonech. Výhodou zvolené kinematické struktury je, 

že ve svém středu (podélné ose) neobsahuje žádný nosný prvek. Vhodným 

uspořádáním konstrukčních prvků a komponentů pohonů lze tak dosáhnout toho, 

že uprostřed submodulu bude dostatek místa pro vedení potřebných energií a médií. 

Pohyblivá platforma a základna paralelní struktury submodulu pak může přirozeně 

tvořit připojovací interface mezi jednotlivými submoduly i dalšími moduly modulární 

struktury zásahového robotu. [7.6] 

 

Obr. 7.37: Schéma paralelní kinematické struktury submodulu flexibilního modulu manipulace 
se třemi stupni volnosti 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 165 
 

 

Obr. 7.38: Konstrukční provedení článku (submodulu) z diplomové práce 
 

Poloha maximálně 
smrštěná 

Poloha maximálně 
natažená 

Poloha maximálního 
naklopení jedním 

pohonem 

Poloha maximálního 
naklopení dvěma 

pohony 

    

Obr. 7.39: Možné pohyby paralelní struktury článku servisního robotu řešeného v rámci 
diplomové práce 

Aplikace několika submodulů za sebou vytvoří flexibilní modul manipulace. 

Jeho celkové pohybové možnosti jsou dány pohybovými možnostmi jednotlivých 

submodulů a jejich počtem. Pro ilustraci uvádím na obrázcích 7.40 a 7.41 pohybové 

možnosti servisního robotu s plazivým pohybem složeného z devíti článků s paralelní 

strukturou i jeho celkové provedení včetně opláštění článků. 
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Obr. 7.40: Možnosti pohybu servisního robotu s plazivým pohybem, jehož základem je sériové 
uspořádání článků s paralelní strukturou 

 

Obr. 7.41: Robot s plazivým pohybem 

7.4.3. Modul efektoru 

Součástí realizovaného prototypu servisního robotu HARDY je i hasicí uchopovací 

efektor. Toto provedení modulu efektoru v sobě spojuje uchopovací efektor a hasicí 

efektor v jeden kompaktní celek. V průběhu zásahu tak není potřeba pro zajištění 

základních funkcí hašení a manipulace provádět záměnu efektorů, což v praxi přináší 

úplnou eliminaci těchto ztrátových časů. 

V kapitole 7.2 Požadované subsystémy servisního robotu jsou na obrázku 7.1 uvedeny 

možné další typy modulu efektoru (kromě efektoru hasicího a uchopovacího jsou zde 

ještě uvedeny efektor pro odběr pevných vzorků, efektor pro odběr kapalných vzorků 

a efektor pro odběr plynných vzorků). Tento výčet pochopitelně není ani v tomto 

případě konečný. Návrh dalších možných efektorů, které by rozšířily portfolio modulů 

servisního robotu, ani stanovení konečného počtu modulů není předmětem této 

disertační práce. V průběhu řešení problematiky protipožárního zásahu však bylo 

zjištěno, že kromě hašení a manipulace ve volném prostoru je v některých případech 

(požár sila či jiného velkého obestavěného prostoru bez oken a jiných vstupních 

otvorů) velmi žádoucí použít efektor, který by dokázal v plášti objektu nejprve vytvořit 
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otvor, kterým by následně mohly být realizovány hasicí práce technologií objemového 

hašení. 

V rámci projektu Tandem FT-TA5/074 byl vyvinut hasicí průnikový agregát, 

který je určen právě pro výše popsanou technologii zásahu. Pomocí technologie vrtání 

na jádro může vytvořit otvor o průměru 250 mm do železobetonové konstrukce o síle 

stěny až 300 mm a vzniklým otvorem následně hasit technologií objemového hašení. 

K tomu je vybaven navrtávací hasicí hlavicí se čtyřmi tryskami, které v průběhu vrtání 

zajišťují výplach a následně při hašení požadovanou vodní mlhu. Konstrukční 

provedení hasicího průnikového agregátu je znázorněno na obrázcích 7.42 a 7.43. 

 

Obr. 7.42: Hasicí průnikový agregát 

 

Obr. 7.43: Hasicí průnikový agregát v podélném řezu 

Prototyp hasicího průnikového agregátu byl v rámci celého hasicího průnikového 

manipulátoru s úspěchem testován v první polovině roku 2011. Průběh testování 

je zachycen na obrázcích 7.44 až 7.46. 

 

Obr. 7.44: Realizovaný prototyp hasicího průnikového manipulátoru, jehož součástí je hasicí 
průnikový agregát 
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Obr. 7.45: Hasicí průnikový agregát při vrtání 
otvoru 

Obr. 7.46: Hasicí průnikový agregát při hašení 
vodní mlhou 

Velikost a celková hmotnost hasicího průnikového agregátu je odpovídající rozměrům 

a nosnosti modulu manipulace robotu HARDY. Přesnost a manipulační schopnosti 

modulu manipulace servisního robotu rovněž vyhovují požadavkům nasazení hasicího 

průnikového agregátu. Z těchto důvodů lze považovat hasicí průnikový agregát 

za vhodný typ efektoru, který může být efektivně využit při reálném protipožárním 

zásahu. Byla zpracována základní koncepce spojení robotu HARDY a hasicího 

průnikového agregátu, která je znázorněna na obrázku 7.47. 

 

Obr. 7.47: Hasicí průnikový agregát jako jeden z modulů efektoru servisního robotu HARDY 
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7.4.4. Modul interface 

V rámci prototypu servisního robotu HARDY je primárně modul interface chápán jako 

prvek mezi modulem manipulace a modulem efektoru. Je to dáno jednak velikostí 

a hmotností dalších modulů (např. modulu manipulace), ale také potřebami 

vycházejícími z protipožárních zásahů. Určitým omezením realizovaného zásahového 

servisního robotu HARDY je nemožnost automaticky v průběhu zásahu měnit základní 

typ modulu efektoru (hasicí uchopovací hlavici) za jiný (např. hasicí průnikový agregát). 

Z tohoto důvodu byl vyvinut modul interface, který automatickou výměnu efektoru 

umožňuje. 

Koncepce a konstrukce interface pro automatickou výměnu efektoru byla zásadně 

ovlivněna faktem, že jeho vnitřními dutinami, konkrétně v jeho ose, musí být vedeno 

hasicí médium, které také plní nezastupitelnou úlohu efektivního vnitřního chlazení. 

Bylo tedy nezbytně nutné zvolit jiný přístup k řešení, než jaký je běžně využíván 

u průmyslových robotů (např. ATI Industrial Automation, DESTACO, IPR Worldwide, 

Stäubli nebo Walther Präzision – viz obr. 7.48). Tito výrobci mají ve většině případů 

právě v ose interface umožňujícího automatickou výměnu uloženy komponenty 

nosného a fixačního systému včetně pohonu (nejčastěji pneumatického válce). Téměř 

ve všech případech pak jsou pro fixaci použity kuličky ve spojení s trnem se speciálním 

profilem. Popis jednotlivých částí a princip funkce je dobře patrný z obrázku 7.49, 

kde je znázorněno řešení společnosti IPR Worldwide. 

 

Obr. 7.48: Průmyslové řešení interface pro automatickou výměnu efektorů od společnosti 
Walther Präzision 
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Rozpojený stav Spojený stav Uzamčený stav 

Obr. 7.49: Popis části a znázornění principu funkce průmyslového provedení interface pro 
automatickou výměnu IPR Worldwide 

Základem navrženého modulu interface s možností automatické výměny modulu 

efektoru je centrální kužel s dutinou pro vedení hasicího média doplněný o rozpěrné 

upínací válcové segmenty, které jsou ovládány kompaktním aktuátorem Harmonic 

Drive řady FHA-C mini, umístěným mimo střed (viz obr. 7.50 a 7.51). 

 

Obr. 7.50: Modul interface pro automatickou výměnu – základní části 
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Obr. 7.51: Modul interface – rozstřel komponentů 

Konstrukce modulu interface je vyřešena tak, aby byla zajištěna následující 

funkcionalita: 

- Pevného spojení obou částí modulu interface je zajištěno prostým zasunutím 

nosného kužele do protikusu. Automaticky a bez nutnosti aktivace pohonu 

dojde k pevnému a velmi tuhému spojení obou částí. 

- Rozpojení obou částí modulu interface předchází rozepření zamykacích 

segmentů pomocí elektropohonu, čímž dojde k uvolnění středového kužele. 

Jednoduchým pohybem v ose mohou být obě části modulu interface rozpojeny. 

Rozpěrné zamykací segmenty zajišťují pomocí torzních tyčí v jejich uložení 

(viz obr. 7.52) stálý přítlak směrem k centrálnímu nosnému kuželu, 

který je na odpovídajících místech vybaven dosedacími plochami. Při zasouvání kužele 

do protikusu dochází k rozevření zamykacích segmentů a následnému zamčení obou 

spojených částí modulu interface (viz obr. 7.53). Samotný zamykací mechanizmus 

s pohonem v obou pracovních polohách je znázorněn na obrázcích 7.54 a 7.55. 

Kromě vedení hasicího média je potřeba přes modul interface vést i další energie 

a média. V případě robotu HARDY je to elektrická energie a hydraulické médium, 

pro jejichž vedení přes interface byly použity elektrokonektory a hydraulické 

bezúkapové rychlospojky pro systémy automatické výměny nástrojů Stäubli. Tyto 

komponenty jsou umístěny mimo střed po obvodu tělesa modulu interface 

(viz obr. 7.56). Jejich počet je určen zvolenou technologií aplikovanou na modulech 

efektoru. Navržené řešení tedy neznázorňuje konečný počet rychlospojek, ale pouze 

princip jejich umístění a proporce. 
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Obr. 7.52: Modul interface pro automatickou 
výměnu – řez uložením zamykacích segmentů 

Obr. 7.53: Modul interface pro automatickou 
výměnu – řez v uzamčeném stavu 

 

 

 

Obr. 7.54: Zamykací mechanizmus modulu 
interface v poloze zamčeno 

Obr. 7.55: Zamykací mechanizmus modulu 
interface v poloze odemčeno 

 

 

Obr. 7.56: Modul interface pro automatickou výměnu s rychlospojkami pro vedení elektrické 
energie a hydraulického média 
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8. Závěry disertační práce 

Výsledný obsah disertační práce je v souladu se stanovenými cíli a s požadovanými 

výstupy realizovaného výzkumného a vývojového projektu Tandem  FT-TA5/071. 

Výstupem projektu je plně funkční servisní zásahový robot HARDY, při jehož vývoji 

byly aplikovány a dále rozvinuty principy modularity v robototechnice. Z uvedených 

skutečností vyplývá, že v předchozích kapitolách popsané teoretické poznatky byly 

v praxi ověřeny na reálném prototypu servisního robotu, jehož moduly sice netvoří 

kompletní modulární platformu, ale představují základní prvky platformy pro danou 

kategorii modulů a submodulů. 

8.1. Výsledky a nové poznatky 

Základem definice požadované funkce byla důkladná analýza možných krizových 

situací, z nichž pak vychází podrobná specifikace servisních činností. Přesto, že tento 

výčet nelze vlivem neustálých a mnohdy velmi dynamických změn ve společnosti 

a životním prostředí považovat za konečný a definitivně platný (neměnný), tvoří 

racionální základ pro specifikaci vhodných modulů a submodulů zcela nově vyvinuté 

modulární platformy servisních robotů. 

Realizovaná konfigurace modulů platformy v podobě hasicího robotu HARDY byla 

vyvinuta na základě reálné potřeby výkonné hasicí techniky pro nasazení pokud možno 

v bezprostřední blízkosti ohniska požáru, tedy v podmínkách, které jsou pro hasiče 

vysoce rizikové. Při specifikaci servisních úloh a požadovaných funkcí byly vybrány 

dvě, jímž byla dána nejvyšší priorita – funkce manipulace s objekty a funkce hašení. 

Abychom minimalizovali ztrátové časy v průběhu protipožárního zásahu, byl vyvinut 

jeden hasicí a uchopovací efektor, který díky zcela novému uspořádání prvků 

a konstrukčnímu řešení naplňuje obě požadované funkce. Pro zajištění klíčových 

funkcí tedy není nutné zaměňovat efektory, ačkoliv to modul manipulace a modul 

interface umožňuje. Konstrukce prvků uchopovací a hasicí hlavice, které slouží 

k přenášení objektů manipulace, byla vyvíjena s cílem dosáhnout co nejvyšší 

univerzálnosti a schopnosti manipulace s předměty značné tvarové, hmotnostní 

a rozměrové rozmanitosti. Tříprsté chapadlo s možností změny vzájemné konfigurace 

čelistí tak umožňuje uchopovat a manipulovat s předměty válcového, deskového, 

kulového i obecného tvaru a to do hmotnosti až 300 kg. V podélné ose umístěná tryska 

hasicí a uchopovací hlavice umožnuje plynulou regulaci rozstřiku proudu hasicího 
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média v širokém rozsahu. Koncepčně i technicky vyspělý a inovativní uchopovací 

a hasicí efektor je chráněn užitným vzorem i patentem. 

V rámci disertační práce byl proveden návrh vhodných rozšiřujících modulů platformy. 

Za tímto účelem byly vybrány také prvky a konstrukční celky vyvinuté v rámci jiných 

projektů, jako například modul průnikového hasicího efektoru, vyvinutý v rámci projektu 

Tandem FT-TA5/074. Toto vysoce výkonné a inovativní zařízení umožňuje průnik plášti 

budov až do šířky 300 mm za účelem následného objemového hašení vzniklým 

otvorem. Použitá technologie umožňuje vytvořit požadovaný otvor o jmenovitém 

průměru 250 mm v krátkém čase i do železobetonové konstrukce bez negativních 

následků na statiku budovy. Průnikový hasicí efektor je opět chráněn užitným vzorem i 

patentem. Specifikace rozšiřujících modulů zahrnuje také zcela nově vyvinutý modul 

interface, umožňující automatickou záměnu efektorů. Speciální koncepce vychází 

z požadavku na vedení hasicího média středem. 

Aplikace celé řady inovativních principů, smysluplná a funkční konfigurace prototypu 

robotu HARDY vyústila v podání patentu a užitného vzoru na modul manipulace 

i na spojení modulu manipulace s hasicím uchopovacím efektorem nebo modulem 

interface pro automatickou výměnu efektorů. Modulární servisní robot HARDY 

jednoznačně ukazuje, že aplikace a rozvoj konceptu modularity za účelem vytvoření 

rozsáhlé modulární platformy, založené na heterogenních modulech, má smysl 

a je vhodným řešením zejména tehdy, pokud jednotlivé výsledné konfigurace modulů 

platformy mají plnit funkci vysoce specifických a mnohdy úzkoprofilových strojů. 

8.2. Přínos pro vědu a praxi 

V rámci zpracování disertační práce a vývoje servisního robotu HARDY byla vyvinuta 

zcela unikátní metodika předběžného návrhu modulu manipulace. Metodika 

je založena na iterativním procesu vyvinutého algoritmu výpočtu, který kromě vztahů 

a postupů inverzní kinematiky pracuje také s parametry široké řady konkrétních 

výkonných servomotorů a speciálních harmonických převodovek. Cílem vyvinuté 

metodiky je zjednodušit a hlavně urychlit rané fáze návrhu modulu manipulace včetně 

vhodných elektrických pohonů. Již při první aplikaci této metodiky může konstruktér 

obdržet parametry manipulátoru, které budou velmi blízké reálnému provedení. 

Metodika předběžného návrhu byla vyvinuta pro manipulátory s angulární kinematickou 

strukturou. Její aplikovaný princip je ale obecný a tak může být vhodným způsobem 

poměrně jednoduše upravena i pro jiné konfigurace kinematických struktur. Angulární 
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manipulátory jsou v oblasti průmyslových robotů nejrozšířenější, 

avšak také v nevýrobní sféře mají své místo. Jedním ze specifických rysů těchto 

robotických ramen je fakt, že zejména hlavní osy manipulátoru jsou horizontální, 

což znamená, že téměř všechny statické i dynamické síly v průběhu činnosti musí být 

překonávány pohony příslušných kloubů. Výkon těchto pohonů, respektive jejich 

spotřeba energie je značná, což je u mobilních zařízení s často omezenými zdroji 

energie nežádoucí. Metodika předběžného návrhu modulu manipulace je proto 

zaměřena na návrh optimálního řešení z hlediska celkové hmotnosti a potřeby energie 

použité soustavy pohonů. Metodika vychází ze tří optimalizačních schémat, 

které slouží k stanovení nejvhodnějších délek ramen manipulátoru dle třech rozdílných 

přístupů. Ty pracují s definovaným virtuálním modelem modulu manipulace včetně 

objektu manipulace. Ramena manipulátoru jsou vymodelována jako tenkostěnný profil 

obdélníkového průřezu orientovaného na výšku, na jejichž konci je objekt manipulace 

ve tvaru koule. Soustava pohonu v jednotlivých kloubech manipulátoru je nahrazena 

diskem s poloměrem délky příslušného ramene, jemuž byl přiřazen moment 

setrvačnosti pohonu přepočtený na výstup harmonické převodovky a celková hmotnost 

pohonu. Přístupy k stanovení parametrů ramen manipulátoru byly zvoleny tyto: 

- konstantní výška profilů ramene manipulátoru, 

- konstantní tloušťka stěny profilů ramene manipulátoru, 

- výška profilů ramene je úměrná jejich délce. 

Ve všech výše uvedených případech do optimalizačního výpočtu vstupují optimalizační 

koeficienty, jejichž hodnoty jsou výsledkem zpracování parametrů široké řady reálných 

pohonů, dále celková délka ramen manipulátoru, hmotnost objektu manipulace, 

maximální dovolené napětí materiálu ramen, poměr šířky k výšce profilů ramen 

manipulátoru a doba, po kterou musí koncový bod manipulátoru dosáhnout 

požadované výšky v hodnotě 1 metr od výchozí polohy. Volbu konkrétního přístupu 

k návrhu ze tří výše uvedených provede konstruktér podle toho, který bude nejvíce 

vyhovovat danému úkolu. Výsledné konstrukční řešení modulu manipulace musí 

nakonec, kromě nízké energetické náročnosti pohonů, vyhovět také dalším případným 

požadavkům vyplývajícím z konkrétní servisní úlohy a zvolené kinematické struktury. 

Inovativní metodika předběžného návrhu byla ověřena při vývoji modulu manipulace 

servisního robotu HARDY. První fáze předběžného návrhu modulu manipulace robotu 

HARDY je uvedena jako případová studie v kapitole 6.5.3. Při návrhu byl zvolen 

optimalizační přístup s konstantní tloušťkou stěny ramen a výsledné hodnoty 
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požadovaných parametrů pohonů sledovaných kloubů manipulátoru jsou velmi blízké 

realizovanému řešení. Konstruktér pro svou praxi díky této metodice získává velmi 

silný nástroj, který již ve fázi předběžného návrhu, tedy při první iteraci návrhového 

výpočtu, kdy z pravidla nemá dostatek informací ke stanovení přesných parametrů 

modulu manipulace, dokáže využitím vhodného přístupu získat představu o budoucím 

modulu manipulace, která může být velmi blízká realitě. Díky grafickým výstupům 

sledovaných veličin je navíc možné jednoduše určit takovou konfiguraci a kinematickou 

strukturu modulu manipulace, která bude optimální i z hlediska spotřeby energie. 

Výsledkem praktického využití popsané metodiky je plně funkční prototyp modulárního 

servisního robotu HARDY, z hlediska svých funkcí a technických parametrů nemá 

ve světě odpovídající konkurenci (viz příloha č. 1). 

Představená disertační práce je tedy přínosem v oblasti rozvoje metodiky návrhu 

servisních robotů, zkrácení doby jejich vývoje, posílení míry inovací za účelem 

dosažení vyšší konkurenceschopnosti, identifikace tržní niky a požadovaných 

parametrů v oblastní servisní robotiky. 
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