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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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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. 

2. Cíle disertační práce 

V disertační 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 



Autoreferát disertační práce  Modulární koncepce servisních robotů 

4 
 

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. 

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 doprovázeny různými 

specifickými projevy (výbuch, požár, zamoření prostředí 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. [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, 

pro prostředí outdoor pak v tabulce 3.2. Výčet typů terénu vnitřního i venkovního prostředí 

pochopitelně nevystihuje absolutně všechny možnosti. Uvedené typy ale představují 

nejčastější možnosti. 
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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.  

- Přímé jednoramenné schodiště i víceramenné schodiště s jednou 
nebo více mezipodlažními podestami. 

I3 Schodiště s jiným než 
normálním sklonem 

- Schodiště mírná a rampová. 
- Schodiště strmá a žebříková. 

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 

 

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 
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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. [2] 

Modulární systémy se vyznačují určitými specifickými vlastnostmi, které vycházejí 

z obecných principů modularity. 

4.1. Obecné principy modularity 

Ideální rekonfigurovatelný systém má šest základních charakteristických rysů: modularita 

(separabilita systému do jednotek, které jsou na sobě nezávislé [3]), 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. 

4.2. 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] 

- Rekonfigurovatelný modulární manipulační systém (RMMS), vyvinutý na univerzitě 

v Carnegie Mellon. [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. 
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4.3. 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. [2, 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 

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). [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. 
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4.4. Aplikace principů modularity na zásahový robot 

Obecné principy modularity lze dobře aplikovat na servisní robot. 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. 

 

Obr. 4.1: Hlavní moduly servisního robotu – modul efektoru 

 

Obr. 4.2: Hlavní moduly servisního robotu – modul manipulace 

Varianty primárního modulu 
efektoru

Primární modul

Modul efektoru

Manipulační efektor

Efektor pro hašení

Efektor pro odběr pevných vzorků

Efektor pro odběr kapalných vzorků

Efektor pro odběr plynných vzorků

Sekundární 
moduly

Varianty primárního 
modulu manipulace

Primární 
modul

Modul 
manipulace

Flexibilní modulární 
manipulační rameno

Moduly flexibilního 
ramene, jejichž 

základem je 
paralelní struktura

Manipulační rameno s 
vyšší nosností
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Obr. 4.3: Hlavní moduly servisního robotu – modul mobility 

 

 

 

Sekundární moduly
Varianty primárního 

modulu mobility
Primární 
modul

Modul 
mobility

Čtyřkolový podvozek s 
možností natáčení všech kol

Modul kola s pohonem a 
kloubem pro jeho natáčení

Čtyřkolový podvozek s 
diferenčním řízením s 

možnotsí nastavení světlé 
výšky a náklonu

Modul kola s ramenem 
umožňujícím nastavení světlé 
výšky a náklonu podvozku v 

podélném směru

Flexibilní osmikolový 
podvozek s diferenčním 

řízením

Dvoukolový modul umožňující 
kyvné uložení z důvodu 

stálého kontaktu všech kol s 
povrchem terénu

Flexibilní četyřsegmentový 
pásový podvozek

Pásový modul umožňující 
kyvné uložení z důvodu 
stálého kontaktu trakční 
plochy pásu s povrchem 

terénu

Pásový podvozek pro bořivý 
terén

Modul pásové jednotky se 
zvětšenou kontaktní plochou 

pásu s povrchem terénu

Šestinohé kráčející 
lokomoční ústrojí

Modul nohy se třemi 
poháněnými stupni volnosti
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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. 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. [6] 

  

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 
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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. [7, 8] 

 
 

Obr. 5.3: Modulární robot KUKA-
LBR vyvinutý v rámci projektu 

Orocos 

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, 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 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 
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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, Polypod, PolyBot) a také 

systémy, které obsahují moduly standardní a koncové (např. Molecube). Praktická 

využitelnost těchto modulárních systémů je však nízká. 

5.2.2. Vybrané prostředky metodiky konstruování 

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 je možné blíže klasifikovat a rozdělit 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 [9]. Podobný princip byl 

použit i při klasifikaci a rozdělení servisní úlohy až na úroveň typické servisní činnosti. 

Základní

modul

Standardní 

modul

Koncový

modul

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0003ED144E&L=00&KDE=016&ADR=0077271044&
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Další vhodným prostředkem je scénická metoda (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. 

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. Rozdělení servisních činností 

na typické servisní úlohy, scénář návrhu i morfologická matice jsou součástí disertační 

práce. 

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. 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. 

 

    

Brouček 1 FIREROB Jelka 4 LUF 60 

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

 

Obr. 5.7: Dům jakosti robotu HARDY 
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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 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 
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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. 

6.1. Základní fyzikální principy výpočtového optimalizačního 
modelu, spojitý matematický model pohonu a teoretické základy 
výpočtu 

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. 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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Obr. 6.1: Schematický model modulu manipulace 

Představená metodika pracuje s parametry reálných plochých harmonických převodovek 

Harmonic Drive typu HDUR, 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. Diskrétní 

hodnoty hmotností a momentů setrvačnosti pohonů byly pomocí MS Excel interpolovány 

spojnicemi trendů. 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 . Následně byly 

vyneseny do grafů 6.1 a 6.2 a proloženy spojnicemi trendů. Jejich koeficienty jsou uvedeny 

v tabulce 6.1 a byly použity v optimalizačním výpočtu. 

 

Graf 6.1: Graf závislosti celkových momentů setrvačnosti pohonů na momentu TM80 harmonických 
převodovek HDUR včetně spojnice trendu ve tvaru polynomu druhého stupně 
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Graf 6.2: Graf závislosti celkové hmotnosti pohonů na momentu TM80 harmonických převodovek HDUR 
včetně lineární spojnice trendu 

 

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. 6.1: 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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Za účelem vizualizace spojitého matematického modelu pohonů manipulátoru byl vytvořen 

zjednodušený 3D model a schéma kinematické struktury (viz obr. 6.2 a 6.3). 
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Obr. 6.2: Zjednodušený fyzikální model 
mechanismu s disky s parametry pohonů 

Obr. 6.3: Kinematická struktura mechanismu 
s lokálními souřadnými systémy 

Délky jednotlivých ramen jsou 1l , 2l  a 3l  ( 0l  je délka podstavce a cl  celková délka 

manipulátoru), vzájemný poměr délek ramen je dán koeficientem k . 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. 6.3) jsou umístěny podle Denavit-Hartenbergova 

principu, který umožňuje automatické sestavení transformačních matic mezi lokálními 

souřadnými systémy. Denavit-Hartenbergovy parametry jsou uvedeny v tabulce 6.2. 

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. 6.2: Denavit-Hartenbergovy parametry 

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. [10] 
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6.2. Metody předběžného návrhu modulů manipulace 

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, 

- 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 6.1, 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. 

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 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. Grafy dále ukazují, pro jaký poměr délek 

ramen má při požadovaných parametrech konstrukční úloha smysl. 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. 

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 



Autoreferát disertační práce  Modulární koncepce servisních robotů 

21 
 

případným požadavkům vyplývajícím z konkrétní servisní úlohy a zvolené kinematické 

struktury. Jednotlivé metodiky předběžného návrhu jsou představeny na reálných 

případových studiích. 

6.3. Případové studie 

Výše uvedené metody předběžného návrhu pohonů modulů manipulace jsou níže 

představeny pomocí konkrétních případových studií. 

6.3.1. 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 6.3. Výsledné grafy výpočtu jsou 

zobrazeny na obrázku 6.4. 

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. 6.3: Vstupní hodnoty výpočtu 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.4 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 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 
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pomocí nalézt optimální parametry manipulátoru s ohledem na zvolenou technologii výroby 

ramen. 

 

Obr. 6.4: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

 

6.3.2. 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 6.4. Výsledné grafy výpočtu jsou 

zobrazeny na obrázku 6.5. 
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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. 6.4: Vstupní hodnoty výpočtu 

 
 

 

Obr. 6.5: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.5 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 



Autoreferát disertační práce  Modulární koncepce servisních robotů 

24 
 

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. 

6.3.3. 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. 

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 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. 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 6.5. Výsledné grafy výpočtu jsou 

zobrazeny na obrázku 6.6. 

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. 6.5: Vstupní hodnoty výpočtu 
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Obr. 6.6: Výsledné grafy provedeného výpočtu 

 

Z grafů, uvedených na obrázku 6.6 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 2 1l l  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 6.6. 
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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. 6.6: Předběžné parametry modulu manipulace po prvním 

Výsledné orientační parametry předběžného návrhu je možné porovnat s parametry 

realizovaného prototypu modulu manipulace servisního robotu HARDY. 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. Jejich maximální velikost odpovídá požadovaným 

momentům pohonu třetího kloubu modulu manipulace, ale na požadované parametry 

druhého kloubu (nejzatíženějšího 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 
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ramena podrobena pevnostním analýzám za účelem dosažení požadované tuhosti, 

což se projevilo v odpovídajícím navýšení skutečné hmotnosti prototypu. 

7. Zásahový robot 

Prototyp servisního zásahového robotu byl v průběhu roku 2010 zrealizován převážně 

ve výrobních prostorách Strojíren Třinec. 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. 7.1), kde byl nominován na zlatou medaili. Nakonec získal 

zvláštní cenu 52. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kterou vedení třinecké 

společnosti předal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. [11] 

  

Obr. 7.1: Servisní zásahový robot na 52. 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

 

Obr. 7.2: Servisní zásahový robot na veletrhu 
IRP v Bratislavě 

Kromě toho získal prototyp robotu ještě následující ocenění: 

 Hlavní cenu GRAND PRIX na mezinárodním veletrhu TECHNICON INOVACE 2010 

v Gdaňsku. [12] 

 Medaili prezidenta Mezinárodní federace asociací zlepšovatelů "The IFIA Innovation 

Medal" v rámci IV. Mezinárodní výstavy inovací IWIS 2010 ve Varšavě. [13] 

 Zlatou medaili v rámci IV. Mezinárodní výstavy inovací IWIS 2010 ve Varšavě. [13] 

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. 7.2). [14] 

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. Jedná se o lehčí 

osmikolový modul mobility, flexibilní modul manipulace, jehož submoduly využívají paralelní 

struktury, modul efektoru v podobě speciálního hasicího a průnikového agregátu (chráněno 
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patentem) a modul interface umožňující automatickou výměnu efektorů (chráněno 

patentem). 

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 

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 
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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 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 
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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. Při návrhu byl zvolen optimalizační přístup 

s konstantní tloušťkou stěny ramen a výsledné hodnoty 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 disertační práce). 

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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11. Přílohy 

Abstract 

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. 

 

 

 

 

 



Autoreferát disertační práce  Modulární koncepce servisních robotů 

34 
 

Životopis 

Ing. Daniel Polák 

Narozen 1982 

 
Vzdělání: 

2006 – 2013 VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, Ostrava 

 Doktorské studium v oboru: Robotika 

2004 – 2006 VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, Ostrava 

Navazující magisterské studium v oboru: Robotika 

2001 – 2004 VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, Ostrava 

Bakalářské studium v oboru: Robotika 

 

Zaměstnání: 

2013 Reacont, a.s.  

vedoucí konstrukce  

2011 - 2012 ROBOTSYSTEM, s. r. o.  

vedoucí výzkumně vývojový pracovník  

2009 - 2012 ROBOTSYSTEM, s. r. o., MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o.  

výzkumně vývojový pracovník  

2006 - 2009 ROBOTSYSTEM, s.r.o.  

 projektant, konstruktér (částečný úvazek). 

 

Biography 

Ing. Daniel Polák 

Born 1982 

 
Education: 

2006 – 2013 VŠB – TU Ostrava, Faculty of Engineering, 17. listopadu 15, Ostrava 

 Doctoral study: Robotika 

2004 – 2006 VŠB – TU Ostrava, Faculty of Engineering, 17. listopadu 15, Ostrava 

Master’s study: Robotika 

2001 – 2004 VŠB – TU Ostrava, Faculty of Engineering, 17. listopadu 15, Ostrava 

Bachelor’s study: Robotika 

 
Employment: 

2013 Reacont, a.s.  

Chief Engineer 

2011 - 2012 ROBOTSYSTEM, s. r. o.  

Chief of Research and Development Division 

2009 - 2012 ROBOTSYSTEM, s. r. o., MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o.  

Research and Development Specialist 

2006 - 2009 ROBOTSYSTEM, s.r.o.  

 Engineer (part time). 


