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průmyslové roboty a manipulátory

Ciele a perspektívy uplatnenia modularity 
v konštrukcii robotickej techniky

1. Úvod

Predpokladom úspešného navrhovania 
a následne efektívnej výroby robotickej tech-
niky (obecne každej techniky) je pružná reak-
cia na „požiadavky jej používateľa“, t. j. ide 
o proces zohľadnenia požiadaviek a ich „za-
nesenia“ do konštrukcie a následne do tzv. 
aplikačnej spôsobilosti robotov pri udržaní 
odpovedajúcej technickej úrovni ich riešenia. 
Tento proces nastoluje v teoretickej a tiež in-
žinierskej robotike nutnosť inovácií v prístu-
poch ku konštruovaniu robotov, podmienenú 
potrebou rozšíriť ich funkčné možnosti nie-
len rozširovaním rozsahu stavby kinematic-
kej štruktúry ich akčného mechanizmu (sú-
časne klasické prístupy), ale aj riadením zme-
ny jej fungovania (správania sa). Ako možný 
smer riešenia sa ukazuje zmena v prístupu 
k vytváraniu konštrukcií robotov, ktorá po-
vedie k novej koncepcii modulárnej archi-
tektúry robotov. 

Inovácia modulárnej architektúry robo-
tov má byť zameraná predovšetkým na to, 
aby sa báza základných stavebných modu-
lov stala východiskom pre zostavovanie tzv. 
pružných (flexibilných) konštrukcií, t. j. kon-
štrukcií prispôsobujúcich sa potrebám zme-
ny technológií, v ktorých je robotická techni-
ka použitá. Tento konštrukčný smer dáva ro-
botu novú kvalitu (stavba a rozsah štruktúry, 
zmena funkcie, zmena vlastností), ktorá vy-
chádza z možnej efektívnej rekonfigurova-
teľnosti jeho kinematickej a funkčnej štruk-
túry, čím sa pri využití pôvodných modulov 
robota vytvárajú ohraničené nové varianty 
robota s požadovanými novými vlastnosťa-
mi a parametrami.

Cieľom príspevku je predstaviť ideu mo-
dulárnej platformy ako metódu pre navrhova-
nie a konštruovanie robotov s prevádzkovými 
parametrami optimalizovanými na konkrétne 
podmienky použitia, ako nový prístup k mo-
dulárnej architektúre robotov. Idea súčasne 
vytvára aj predpoklady pre úspešnú predvý-
robnú prípravu výroby takejto techniky, ako 
aj predpoklady pre rozvoj inovačných progra-
mov robotickej techniky. 

2. Systémový rámec modulárnej 
konštrukcie

Architektúra modulárnych robotov (MR) 
vychádza z teórie modulárnej štruktúry tech-
nických systémov (obr. 1), t. j. MR sa chá-
pe ako zostava autonómnych modulov (AM; 

množina modulov pohybových, mechanic-
kých, riadiacich atď.), ich vzájomných pre-
pojení a usporiadaní. Zmenou prepojenia 
a usporiadania (sériové, paralelné, kombino-
vané štruktúry) modulov AM možno na báze 
pôvodnej zostavy vytvoriť nové funkčné a ki-
nematické (otvorené, uzatvorené, kombino-
vané kinematické reťazce) konfigurácie MR. 

Vstupy do modulu AMr+1, ktorý je súčas-
ťou konštrukčnej bázy modulov MR (obr. 2), 
sú parametre X úlohy, ktorú vykonáva MR, 
transformované na parametre Xr+1 čiastkovej 
úlohy modulu AMr+1 v zostave MR a parame-
tre kompatibility Ur;(r+1) transformované ako 
interakcia modulu AMr+1 na priame prepoje-
nie nadväzujúceho modulu AMr v štruktúre 
MR. Výstupy z modulu AMr+1 sú: výstupné 
parametre Y(r+1)u a Y(r+1)p, reprezentujúce pl-
nenie čiastkovej úlohy modulu AMr+1 a trans-
formované do výstupných parametrov Y robota 
MR, a parametre kompatibility U(r+1);r, ktorý-

mi modul AMr+1 ovplyvňuje priamo prepoje-
ný nadväzujúci modul AMr v štruktúre MR. 

Funkciu štruktúry MR určuje vzájom-
ný vzťah modulov AM, vychádzajúci z ich 
usporiadania v systémovej štruktúre Y robo-
ta, určujúcej spôsob a postupnosť ich funk-
cií. Možnosti spojenia modulov AMi a AMj 
môžu byť popísané maticou systémovej štruk-
túry SMR (matica typu n × n, kde n je počet 
modulov AM1, AM2 ... AMn tvoriacich MR). 
Prvky matice SMR sú sij = 1, ak existuje mož-
nosť spojenia AMi a AMj, a sij = 0, ak neexis-
tuje možnosť spojenia modulov. 

Spojením modulov AM1, AM2 ... AMn 
možno zostaviť MR so žiadnym alebo nie-
koľkými stupňami voľnosti. Pohybové mož-
nosti MR k zadanému súradnicovému sys-

tému možno analyzovať z pohybovej matice 
BMR (matica typu n × n), pričom bij = 0, ak 
neexistuje spojenie medzi AMi a AMj, a bij = 
= 0, ak spojením modulov vznikne celok bez 
pohybových možností.

Modul AM (základný stavebný prvok 
v modulárnej architektúre systému) sa de-
finuje ako unifikovaná štrukturálne, funkčne 
a konštrukčne samostatná jednotka zostave-
ná z prvkov E; príklady sú mechanický mo-
dul, servopohon, variantne aj zdroj, riadiaci 
a komunikačný modul. Modul má určenú úro-
veň integrácie funkcií (hlavná, vedľajšia, po-
mocná), „inteligenciu“ (kontrolno-informač-
ná, riadiaca a rozhodovacia funkcia), schop-
nosť mechanického a riadiaceho spájania sa 
(kompatibilita) s inými modulmi do funkčne 
vyšších celkov MR. AM jednoznačne napl-
ňuje základnú funkciu MR (motor – funkcia 
pohonu, rám – nosná funkcia, pohybová jed-
notka – pohyb vo funkčnej osi, chápadlo – 
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Obr. 1. Systémové usporiadanie modulárnej štruktúry MR
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uchopovacia funkcia). V konkrétnej architek-
túre MR má AM vyhovovať svojimi technic-
kými parametrami požiadavkám úlohy, spĺňať 
požiadavky kvality, životnosti a bezpečnosti. 
V systéme MR sú AM vzájomne zameniteľ-
né, s ostatnými časťami systému MR sú spo-
jené štandardnými (resp. účelovými) spojo-
vacími prvkami.

Moduly AM podľa významnosti vzťahu 
k funkciám MR možno klasifikovať ako hlav-
né, ktoré zabezpečujú hlavnú funkciu (počet l 
z celkového počtu n modulov, napr. pohybové 
moduly), vedľajšie, ktoré zabezpečujú vedľaj-
šiu podmieňujúcu funkciu (počet m z celkové-
ho počtu a modulov, napr. spojovací modul), 
a pomocné, zabezpečujúce pomocnú funkciu 
(zostávajúci počet k = n – l – m z celkového 
počtu n modulov, napr. nosič). Nadväzne mož-
no MR opísať zostavou modulov AM podľa ich 
významnosti k funkciám MR:

Ψ = Ψ l + Ψm + Ψk

kde Ψ l ,Ψm aΨk sú systémové štruktúry hlav-
ných, vedľajších a pomocných modulov.

Modulárne riešenie konštrukcie robotov 
zaručuje požadovanú rôznorodosť, počet vari-
ant a možností konfigurovania rodiny robotov 
v určenej kategórii podľa požiadaviek úlohy. 
Modulárne koncepcie sú všeobecne poznače-
né snahou o unifikáciu a univerzálnosť jednot-
livých modulov, pričom cieľom je využiť mo-
duly v čo najširšom spektre variant robotov. 
Efektívnosť modulárnej koncepcie robotov 
zvyšuje následné zoskupenie vhodných mo-
dulov do skupín, ktoré sú opakovane použi-
teľné (a aj vyrábané) vo forme konštrukčnej 
bázy pre použitie v určitej oblasti technológií. 
To je jadrom princípu vytvorenia modulárnej 
platformy robotov. Modulárna platforma ro-
botov môže byť zostavovaná pre: 
– celú skupinu manipulačných a pracovných 

technológií, t. j. platforma vytvárajúca po-
tenciál pre konštrukciu modulárnych robo-
tov podľa ich určenia, 

– jednu skupinu manipulačných či pracov-
ných technológií, t. j. platforma vytváraj-
úca potenciál pre konštrukciu rôznych va-
riant robotov v rámci jednej kategórie ich 
určenia.
Skupina modulov (obecne závisí od druhu 

výrobku, na ktorý sa aplikuje modulárny prin-
cíp konštrukcie) sa chápe ako vyššia forma re-

alizácie modulárnej koncepcie robotov (z čo 
najmenšieho počtu modulov zostaviť čo naj-
väčší počet variant). Súčasne metodiky a im 
odpovedajúce techniky dávajú možnosť hod-
notiť konštrukcie robotov podľa tzv. miery mo-
dulárnosti a následne objektivizovať moduly 
platformy pre určený priestor použitia robotov. 

3. Metodika navrhovania modulárnych 
robotov

Metodika určenia hraníc efektívneho vyu-
žitia modulárnych robotov v súčasnosti nie je 

všeobecne prezentovaná. Analýza skúsenos-
tí z použitia tohto prístupu v stavbe výrob-
nej techniky, ako aj analýza potrieb súčasnej 
robotickej praxe dovoľujú sformovať sché-
mu prístupu k navrhovaniu MR podľa obr. 3. 

Pri navrhovaní MR je vhodné použiť sys-
tematické metódy konštruovania (analýza, 
syntéza, dedukcia, indukcia, zovšeobecne-
nie atď.). V etape analýzy je treba zamerať 
sa na výber hlavných funkcií MR, vyplývajú-
cich z výsledkov analýzy zadania. Výstupom 
je určenie požiadaviek (vlastnosti, paramet-
re) na MR a parametrizácia vstupných úda-
jov pre riešenie. V etape syntézy sa žiada na-
vrhnúť zostavu modulov AM so specifikova-
nými funkciami a parametrami. Nadväzne je 
nutné na báze základnej štruktúry MR zosta-
viť platformu AM tak, aby sa variantmi ich 
vzájomného usporiadania a ich pružnou zme-
nou zaručilo optimálne zostavenie požadova-
ných funkčných štruktúr MR, resp. zostavenie 
očakávaných variant MR viazaných na zme-
nu požiadaviek na MR. 

Pri navrhovaní platformy AM je potreb-
né postupovať tak, aby ich zostava mala na-
jmä tieto znaky: 
– jednotnosť konštrukcie modulov určených 

na realizáciu rovnakej výstupnej funkcie 
(kompaktné moduly so združenými funk-

ciami, pohybové moduly so skráteným 
kinematickým reťazcom s integrovanými 
pohonovými agregátmi a interorecepčnou 
senzorikou atď.), 

– typorozmerový rad,
– konštrukčnú autonómnosť k druhu pohono-

vej energie a typu riadenia (exteroreceptory 
s prihliadnutím k špecifikám požiadaviek 
aplikácie, servoosi dovoľujúce kombinovať 
elektrické a pneumatické pohony v kom-
patibilných pohybových moduloch atď.), 

– vzájomnú kompatibilitu a prepojitelnosť 
v rôznych priestorových smeroch s vyso-
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kým stupňom flexibility (pružná modifi-
kácia funkčných a kinematických zostáv 
robotov podľa operatívnej potreby), 

– vysokú vnútornú unifikáciu funkčných 
uzlov. 

4. Prístup k využitiu modulárnej 
konštrukcie robotov

Idea modulárnej platformy robotov vy-
chádza z výsledkov analýzy doterajšieho vý-
voja užitia princípu modulárnych štruktúr 
v robotike. Možno konštatovať, že výskum 
a vývoj MR sa uplatňujú najmä v servisnej 
robotike, kde umožňujú efektívne riešiť flexi-
bilitu robota pri zmenách operačného prostre-
dia (mobilná platforma, podvozkové funkč-
né skupiny, funkcia mobility, neštruktúrova-
né prostredie atď.), alebo pri zmenách úlohy 
(zmeny scenára, neštruktúrované procesy, 
zmena nástrojov a pod.). V priemyselnej ro-
botike je spravidla stabilne štruktúrované pro-
stredie a aj zadanie úlohy je stabilné. Preto 
súčasné úlohy priamo nevyžadujú roboty typu 
MR. Vývoj však naznačuje, že pri projekto-
vaniu automatizovaných pracovísk s robotmi 
začína intenzívny vývoj kinematických štruk-
túr pracoviska ako celku (nielen robota). Táto 
skutočnosť podporuje zavedenie idey MR aj 

do kategórie priemyselných robotov. Nadväz-
ne možno predpokladať, že vývoj MR bude 
postupovať v troch fázach:
– 1. fáza: dosiahnutie rekonfigurovateľnosti 

kinematických štruktúr subsystému polo-
hovania robota vývojom autonómnych me-
tamorfických pohybových modulov AM 
(zmena usporiadania, zmena rozsahov po-
hybov, doplnenie mikropohybov atď.),

– 2. fáza: integrácia výkonovej a riadiacej 
elektroniky do AM vývojom hardvérového 
a softvérového vybavenia pre rôzne konfi-
gurácie MR (integrované pohonové agre-
gáty, ventilové terminály a pod.), 

– 3. fáza: väčšia autonómnosť a vyššia úro-
veň inteligencie AM a MR so schopnosťou 
identifikovať a diagnostikovať vlastné poru-
chy a nadväzne sa rekonfigurovať na post-
poruchový režim pri minimalizácii inter-
vencií zvonku. 
Idea modulárnej platformy predstavená 

na základe uvedených poznatkov a zhodnote-
ní rozvíja modulárnosť robotov v dvoch kon-
cepčných smeroch (obr. 4).

5. Výber riešení modulárnych robotov 

Predstavená idea modulárnej konštruk-
cie robotov sa overila na viacerých riešeni-
ach ak jednotlivých modulov, tak aj úplných 
zostáv robotov. 

Vo vzťahu k realizácii druhej fázy vývoja 
MR možno využiť a novo rozvinúť súčasnú 
bázu modulov funkčných jednotiek. Inovácie 
je potrebné orientovať najmä do rozvoja ty-
porozmerových rád (vrátane princípov vzá-
jomnej kompatibility), do integrácie funkcií 
a do zvýšenia úrovne vnútornej inteligencie 
(najmä samodiagnostiky). 

Bázu takto pripravených modulov mož-
no následne využiť pri zostavovaní modu-
lárnych koncepcií robotov, ktoré jednodu-
chou prestavbou (pri odstavení ich prevádzky) 
možno modifikovať a prispôsobovať (varian-
ty základnej štruktúry) na využitie v nových 
(zmenených) úlohách.

Kľúčovým bodom je riešenie pružnej au-
tomatickej zmeny usporiadania AM v štruk-
túre MR, t. j. rýchly a spoľahlivý systém au-
tomatickej výmeny, resp. samovýmeny modu-
lov AM. Konštrukčné riešenie rotačného AM 
môže vychádzať z idey integrovaného modu-
lu (obr. 5) zostaveného z prvkov (1) motor, 
(2) prevod, (3) kužeľový prevod, (4) snímač 
polohy, (5) výkonová elektronika, (6) elek-
tronika, (7) senzory a (8) systém pre auto-

7

Obr. 5. Idea rotačného AM
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Podľa štruktúry modulovej stavby:
• na báze jednej typovej štruktúrnej 

schémy, jednotlivé zostavy sa líšia  
úrovňou kompletácie a stupňami 
voľnosti,

• na báze modulovej štruktúrnej 
schémy, využitie niekoľkých odlišných 
schém, zostavy typorozmerovej  
a kinematickej rady.

Idea modulárnej platformy  konštrukcie robotov:

Koncepcia I.: rekonfigurovateľná 
štruktúra so schopnosťou rýchlou 
rekonštrukciou  zmeniť svoju kinematickú 
a funkčnú štruktúru aplikáciou vybraných 
modulov zo stavebnice funkčných 
jednotiek.

Podľa zmeny technických parametrov:
• so stabilnými parametrami,
• s možnosťou modifikácie určených 

parametrov, 
• s parametrizáciou v modulových 

radách.

Zmena aplikáciou hybridných kĺbov:
• zmena charakteru (typu) kinematickej 

dvojice, zmena pracovného režimu 
kĺbu z rotačného na posuvný nebo 
naopak,

• zmena štruktúry mechanizmu,
• ovplyvnenie veľkosti a tvaru 

pracovného priestoru mechanizmu, 
ovplyvnenie funkcie a vlastnosti 
mechanizmu.

Zmena kombináciou uvedených 
princípov.

Zmena pripojením ďalších členov 
do kinematického reťazca:
• rozšírenie kinematickej štruktúry 

viazaného mechanického systému  
pripojením ďalších kompatibilných 
členov,

• zmena štruktúry mechanizmu,
• ovplyvnenie geometrie mechanizmu, 

veľkosti a tvaru pracovného priestoru 
mechanizmu, ovplyvnenie funkcie 
a vlastností mechanizmu.

Zmenou počtu stupňov voľnosti 
viazaného mechanického systému:
• zmena charakteru (pohyblivosti) väzby 

kinematickej dvojice  v kinematickom 
reťazci  jej zablokovaním, resp. 
uvolnením,

• zmenou počtu stupňov voľnosti člena 
kinematického reťazca spájaním, resp. 
rozpájaním členov,

• zmenou charakteru kinematického 
reťazca, napr. z otvoreného 
na uzatvorený nebo zmiešaný.

Zmenou vzdialenosti členov 
kinematického reťazca:
• rozmerová zmena vzdialenosti medzi 

telesami viazaného mechanického 
systému,

• ovplyvnenie geometrie mechanizmu, 
veľkosti a tvaru pracovného priestoru 
mechanizmu.

Koncepcia II.: samorekonfigurovateľná 
štruktúra so schopnosťou flexibilne meniť  
vlastnú kinematickú a funkčnú štruktúru pre 
cielené zostavenie „nového“ robota s inými 
funkčnými vlastnosťami a technickými  
parametrami.

Obr. 4. Idea modulárnej platformy konštrukcie robotov
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matickú výmenu modulu. Detailné riešenie 
bude dané možnosťami a vlastnosťami použi-
tých mechanických, hardvérových a softvéro-
vých komponent a prvkov. Pre riešenie systé-
mu výmeny modulov AM je potrebné zvoliť 
funkčne spoľahlivý a kon-
štrukčne jednoduchý prin-
cíp zaručujúci automatickú 
výmenu (obr. 6).

Na základe skúseností 
z riešenia možno zdôrazniť 
najmä: 
– miniaturizáciu a integrá-

ciu použitých komponent 
a prvkov (mechanické 
prvky, pohon, zdroj, mo-
dul riadenia, komunikač-
ný modul, senzory atď.), 

– softvérovú úpravu funkcie 
samoreguľovateľnosti,

– vysokú funkčnosť a pre-
vádzkovú spoľahlivosť,

– minimalizáciu operač-
ných časov potrebných 
na úkony automatickej 
výmeny,

– vysokú úroveň bezpeč-
nosti prevádzky, najmä 
proti samovoľnému uvol-
neniu,

– zabezpečenie pevného mechanického spo-
jenia s opakovatelnosťou vysokej presnosti 
vzájomnej polohy vymieňaných modulov,

– zabezpečenie efektívneho a prevádzkovo 
spoľahlivého prenosu pohonovej energie, 
riadiacich a kontrolno-blokovacích signá-
lov.
Pri navrhovaní a konštruovaní MR je 

vhodné vychádzať z požadovaných funkcií 
robota a nadväzne stanoviť možné konfigurá-
cie zvolených modulov AM na základe zosta-
veného súboru optimalizačných podmienok 
a kritérií. Výsledkom riešenia MR je možnosť 
flexibilne zostaviť varianty „typových zostáv“ 
robota, ktoré spĺňajú požadované štrukturálne 
a funkčné vlastnosti pre zadanú úlohu a ňou 
vyvolané zmeny robota. 

6. Záver

Problematika riešenia a použitia MR sa 
postupne stáva vysoko aktuálnou témou te-
oretickej, ale aj praktickej robotiky. Je to lo-
gický dôsledok zmien pomeru ceny práce 
(výkonná práca pri manuálnych operáciách) 
a ceny komponentov automatizačnej a robo-
tickej techniky, ako aj dôsledok zmeny krité-
rií na posudzovanie efektívnosti automatizá-
cie výrobných a nevýrobných procesov. Nad-
väzne problematika MR má svoj priestor pre 
riešenie aj v našich podmienkach.

Príspevok uvádza prístup k možným kon-
cepciám MR z pohľadu ich reálneho použí-
vania a naznačuje teoretický a konštrukčný 
prístup k ich riešeniu. Predstavený prístup 
je podporený aj tým, že v súčasnosti v kon-
štruovaniu robotickej techniky dominuje vy-

soká miera stavebnicovosti, v ktorej mož-
no široko uplatniť princíp modulárnosti (rast 
stavebnicovosti riešení robotov z približne 
25 % v roku 1985 na súčasných približne 80 
až 85 % z celkového počtu realizovaných). 
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Doc. Ing. Anton Palko, CSc., od roku 1976 
pracoval ako vývojový konštruktér priemy-
selných robotov vo Výskumnom ústave kovov 
(VUKOV) Prešov. Priamo sa podieľal na vývoji 
robotov PR16, PR32 a APR 20. V roku 1983 
spracoval ako zodpovedný riešiteľ koncep-
ciu stavby modulárnych robotov, čo vyústilo 
do vývoja modulárneho robota APR 2,5, ktorý 
bol úspešne uvedený do opakovanej výroby. 
Výsledok analýz pri vývoji robotov APR 2,5 bol 
spracovaný do kandidátskej dizertačnej práce 
na tému Analýza funkcií a syntéza štruktúr 
modulárnych robotov pre montáž, ktorú obhájil 
v roku 1988 na SjF v Košiciach. Od roku 1988 
pôsobí ako externý pedagóg na SjF v Košiciach 
a v poslednom období na FVT v Prešove, kde 
prednáša problematiku konštrukcie robotickej 
techniky s orientáciou aj na servisné roboty. 
V roku 1994 obhájil habilitačnú prácu na SjF 
TU v Košiciach. Od roku 1997 je majiteľom 
firmy H. M. Transtech, s. r. o., Prešov, ktorá sa 
zaoberá vývojom a výrobou tvárniacich strojov. 
Paralelne sa popri pedagogickom procese aktív-
ne venuje aj problematike rozvoja modulárnych 
štruktúr strojov s orientáciou na robotiku. Vydal 
knižnú monografiu Konštrukcia koncových 
efektorov pre roboty a niekoľko skrípt a študij-
ných materiálov.

Obr. 6. Idea prepojovacieho mechanizmu AM
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