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Anotace 

 

Téma disertační práce: Modelování a experimentální ověření chování elastických 

pneumatických pracovních prvků 

 

Předložená disertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti pneumatických 

pracovních prvků s elastickou částí. Do kategorie pneumatických motoru s elastickými 

pracovními členy řadíme měchové motory, membránové motory a fluidní svaly. Všechny tři 

typy uvedených motorů obsahují určitou elastickou část, která je nejčastěji z pryže a je 

deformována za působení tlaku stlačeného vzduchu, popřípadě hmotného zatížení, což má za 

následek výsledný pracovní účinek. U těchto motorů dochází ke kontaktu dvou pružných 

prostředí, tedy stlačeného vzduchu na jedné straně a pružnosti samotného elastického členu na 

straně druhé. Tento fakt značně ztěžuje jejich teoretický rozbor a všechny závěry je potřeba 

ověřit na experimentálním zařízení. Podstatná část práce je věnována teoretickému rozboru 

jednotlivých motorů, na jehož základě jsou následně sestaveny a popsány matematické 

modely. Dále je zde uveden návrh experimentálního zařízení a metodika měření statických 

charakteristik. Závěrečná část je věnována porovnání výsledků simulace s experimentem, 

případně údaji udávanými v katalozích výrobců těchto motorů.  

 

Annotation 

 

Title of dissertation thesis: Modelling and experimental verification of the behavior of elastic 

pneumatic working elements 

 

The dissertation thesis is focused on the research in the field of pneumatic working 

elements with elastic parts. Into a category of pneumatic motors with elastic working parts 

belong air bellows, diaphragm motors and fluid muscles. All three types of these motors have 

some elastic part usually made of rubber. This part is deformed under the pressure of a 

compressed air or a mass load resulting in a final working effect. In this type of motors are in 

contact two different elastic environments - the compressed air and the elastic part itself. This 

fact greatly complicates their theoretical analyses and also all drawn conclusions from the 

analyses require verification on an experimental device. A significant part of the work is 

devoted to theoretical analysis of engines, based on which are then compiled and described 

mathematical models. It also shows the design of the experimental apparatus and 

methodology for measuring static characteristics. The final section is devoted to comparing 

simulation results with the experiment, or the manufacturer's catalog. 
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1. Úvod do problematiky 

V rámci své disertační práce se zabývám pneumatickými motory s elastickými 

pracovními členy a jejich matematickým modelováním. Jedná se tedy o motory obsahující 

určitou elastickou část, u které za působení tlaku stlačeného vzduchu, popřípadě vnějšího 

hmotného zatížení, dochází k deformaci této pružné části a výslednému pracovnímu účinku. 

V pneumatických mechanismech se vyskytují tři základní typy takovýchto motorů. Měchové 

motory, membránové motory a fluidní svaly. Ačkoliv tyto tři typy motorů patří do stejné 

skupiny prvků s elastickou částí, svými konstrukčními a funkčními parametry se značně liší a 

je tedy nutné na každý ze zmíněných typů motorů nahlížet zvlášť. 

 Obecně se tyto pneumatické motory dají označit jako nízkozdvihové, což je 

zapříčiněno omezeným natažením jejich elastické části, u které by při větším natažení došlo k 

její trvalé deformaci. Nízký zdvih je tedy nevýhodou, ovšem motory nabízejí v daném 

rozmezí zdvihu velký silový účinek, při v pneumatických mechanismech běžných a relativně 

nízkých tlacích. V souladu s běžnými přímočarými pneumatickými motory poskytují možnost 

provozu ve značném rozmezí teplot, velkou rychlost vykonávaných operací, čistotu provozu, 

vnitřní přetlak zabraňuje vniku nečistot, z čehož pramení možnost použití v prašném prostředí 

a také zaručují bezpečnost provozu ve výbušném či zápalném prostředí. Odlišnost konstrukce 

nabízí možnost pracovat s určitým nakloněním, při použití antikorozivních materiálů dokonce 

mohou být používány pod vodní hladinou. U měchových motorů a fluidních svalů absence 

pohyblivých, proti sobě působících kovových částí zajišťuje plynulý pohyb prakticky bez 

tření a efektu stick-slip. Podle funkce kterou vykonávají, jsou použitelné jako nízkozdvihový 

akční prvek, nebo jako tzv. vzduchová pružina, kdy slouží jako izolace k tlumení vibrací a 

chvění. Všechny tyto uvedené vlastnosti pak naznačují možnosti jejich aplikací ve strojních 

zařízeních. Jednotlivé typy motorů budou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

 Matematické modelování pneumatických motorů s elastickými pracovními členy je 

obtížné, protože kromě konstrukčních a termodynamických vlastností musíme brát v úvahu 

také elastickou deformaci pružného členu. Dochází zde ke kontaktu dvou pružných prostředí, 

stlačeného vzduchu z hlediska termodynamiky a pružnosti samotného materiálu elastického 

členu. Jelikož lze tyto problémy řešit v teorii jen s jistým přiblížením, je nutné navrhnout a 

sestavit zkušební zařízení, které by umožňovalo měření na všech uvedených typech 

pneumatických motorů. Na základě porovnání teoretických výsledků s výsledky experimentu 

budou vytvořeny matematické modely daných pneumatických motorů.  



 

 

2. Přehled současného stavu 

Vzhledem k již zmiňované odlišnosti jednotlivých typů motorů s elastickými 

pracovními členy, je nutné také tuto kapitolu s přehledem současného stavu rozdělit do tří 

podskupin. 

Jako první bych chtěl uvést něco o membránových motorech. Při hledání literatury jsem 

na první zmínky k tomuto typu pneumatického motoru, nebo přesněji k popisu výpočtu 

membrány jako prvku s mechanických charakterem, narazil u L. A. Zalmanzona [2] z roku 

1961 a L. E. Andrejevy [3] rok 1964, kteří se ve svých pracích zabývali konstrukcí a 

výpočtem přístrojů přesné mechaniky. V roce 1967 vydal V. Multrus publikaci [4] věnovanou 

pneumatickým regulátorům, v níž se v jedné kapitole zmiňuje i o membránách s naznačením 

základního výpočtu a uvádí zde i tzv. efektivní (účinnou) plochu membrány, s odkazem na již 

zmíněné dvě publikace. V sedmdesátých letech minulého století se tohoto tématu chopili 

především sovětští autoři, v roce 1971 N. T. Romaněnko a V. N. Sollogub [7] vydali článek o 

zkoumání dynamických charakteristik membránových výkonných zařízení, ve kterém také 

naznačili schéma experimentálního zařízení s příslušnými dynamickými charakteristikami. S. 

M. Bašta [5] v roce 1972 zveřejnil v práci Hydraulické pohony a hydro-pneumatická 

automatika kapitolu o zařízeních s pružnými částmi, v níž je již velmi dobře popsána základní 

teorie výpočtu membrán, namáhání na tuhém středu, určení efektivní plochy a vlivy působící 

na změnu této efektivní plochy. V téže roce G. V. Krejnin [10] otiskl článek zabývající se 

sledováním dynamiky membránových pneumomotorů. Zmínky o membránách lze také nalézt 

v publikaci z roku 1974 [6] autora E. V. Gerc s názvem Pneumatické převody. Tito dva 

posledně jmenovaní autoři poté ještě vydali několik společných článků s obdobnou tématikou. 

V roce 1974 vydal V. L. Vodjanik [9] knihu Elastické membrány, která už je věnována pouze 

problematice pružných membrán a shrnuje dosavadní výsledky jeho kolegů. Překvapením pro 

mne bylo, že se touto problematikou nikdo nezabýval v nedávné minulosti. Všechny zde 

uvedené publikace jsou již staršího data, navíc velmi těžko dostupné a pouze v ruském jazyce. 

I z tohoto důvodu se chci ve své práci věnovat z velké části právě membránovým motorům a 

jejich modelování. Teoretická část může přinést oživení některých možná již zapomenutých 

vztahů a zvyklostí. 

Dalším pneumatickým motorem je měchový motor (někdy označován jako vlnovcový). 

První zmínku o tzv. vlnovcích uvádí již V. Multrus [4] ačkoliv to ještě nebyl měchový motor 

ale, jednalo se pouze o jakýsi tenkostěnný kovový válec s příčně zvlněným pláštěm, který se 



 

 

používal v přístrojové technice. Od padesátých let minulého století se začali zabývat 

problematikou těchto motorů na VSŠT v Liberci. Významným autorem byl především O. 

Krejčíř, který se v letech 1964 věnoval vzduchovým pružinám určeným k odpérování 

automobilů [13] a roku 1968 předložil habilitační práci na téma Vzduchové pružiny [14]. 

Důležité pojednání o měchových motorech podal v roce 1975 V. D. Ziněvič [11], kdy v práci 

s názvem Pneumatické motory v důlních strojích podrobně popsal tyto motory, jejich 

charakteristické vlastnosti i s návrhem výpočtů. V roce 1983 se B. I. Bachrad a E. Rivin 

zabývali analýzou tlumení pneumatické pružiny [17]. Koncem osmdesátých let minulého 

století navázal v Liberci O. Krejčíř řadou dalších publikací, z nichž můžeme zmínit disertační 

práci na téma Pneumatická vibroizolace z roku 1986 [16]. V tomto období se vlnovcovými 

motory začal zabývat kolektiv autorů L. Prášil, V. Kracík a D. Frydrych, v roce 1989 

publikovali článek věnující se efektivní ploše dvovlnového vlnovcového motoru [18] a v roce 

1990 se věnovali problematice stanovení statických charakteristik pneumatických pružin při 

maximalizaci objemu. Počátkem devadesátých let minulého století na toto téma navázalo více 

autorů A. A. Kornhauser v roce 1993 [20] a 1994 [21] uvedl přestup tepla v zařízení se 

vzduchovou pružinou a její dynamický model. Od druhé poloviny devadesátých let se 

problematikou především tlumení dynamického systému sedačky automobilu [23] a [24] 

zabývá J. Šklíba. Analýzou dynamických charakteristik se zabýval také K. Toyofuku a 

kolektiv. [22] roku 1999. F. Vlk v práci Podvozky motorových vozidel [12] z roku 2000, 

přestavuje pro výpočet analogii s plynovými pružinami také v českém jazyce. V téže roce G. 

Quaglia a M. Sorli [25] publikují článek na téma experimentální a teoretická analýza 

vzduchové pružiny s pomocným zásobníkem. A v roce 2003 Quaglia na toto téma navázal 

společně s A. Guala [15] v podobě vyhodnocení a ověření platnosti analytického modelu 

vzduchové pružiny. Roku 2004 publikoval opět kolektiv autorů kolem D. Frydrycha práci 

zabývající se modelováním vícekomorových měchových motorů z hlediska určení 

geometrických charakteristik popisujících změny tvaru těchto motorů [26]. Z posledních 

autorů, kteří se obdobnou tématikou zabývali lze uvést např. M. Sivčáka a J. Šklíbu [27] 

v roce 2008, kteří uvedli možnosti snížení tuhosti pneumatického odpružení a již v dřívějších 

letech pracovali na problematice vibroizolací. V současnosti se především dynamice 

měchových motorů věnuje více autorů, v České republice se jim dlouhodobě věnují na TU 

v Liberci. Na naší Katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení se této tématice doposud 

nikdo nevěnoval, i z tohoto důvodu jsem se v práci snažil zaměřit na co nejjednodušší popis 

chování a následnou tvorbu matematických modelů. 



 

 

Posledním typem motorů jsou fluidní (pneumatické) svaly. První fluidní sval sestrojil 

již roku 1930 fyzik S. Garasiev. V 50. letech pak J. L. McKibben vyvinul nový typ svalu 

v rámci výzkumu náhradních končetin a ortéz, přičemž se od původního Garasievova svalu 

lišil zejména ve způsobu opletení. Roku 1972 patentoval svůj fluidní sval Yarlot, použil 

neelastická vlákna zabudované axiálně v pružné membráně svalu, které transformovaly 

tlakovou energii na tahovou. Následoval fluidní sval Wesedův a Kukojlův s různými druhy 

opletení a konstrukcemi. Roku 1990 byl patentován Immegou a Kukojlem tzv. Romac 

(Robotic Muscle Actuator), který je vyroben z neelastického materiálu a nepodobá se 

žádnému z předchozích svalů. V roce 2002 začala sériově vyrábět fluidní sval McKibbenova 

typu firma Festo. Zřejmě právě analogie s biologickým svalem a možnost jej nahradit láká 

techniky na celém světě natolik, že tento typ pneumatického motoru se objevil ve velkém 

množství vědeckých prací. Uvedu zde ve stručnosti některé práce z posledního období, 

ačkoliv tento typ motoru s ohledem na jeho již značné probádání i z hlediska modelování, 

bude v mé disertační práci upozaděn. Roku 1996 C-P. Chou a B. Hanneford zveřejnili článek 

[28] o měření a modelování McKibbenova pneumatického svalu. F. Daerden v roce 1999 

sepsal doktorskou práci [29] na téma koncepce a realizace pneumatických svalů a jejich 

použití jako akčních elementů v roce 2000 pak B. Tondu a P. Lopez [30] článek o modelování 

a řízení McKibbenova svalu. V roce 2002 v Japonsku N. Nakamura a kolektiv publikovali 

práci [31] o tvorbě robotického ramene pomocí umělého pneumatického svalu. Roku 2003 R. 

Dindorf [8] uvedl práci zabývající se statickými a dynamickými modely fluidních svalů. Ve 

stejném roce pod záštitou firmy Festo vydal S. Hesse zajímavou knihu [32] s názvem Fluidní 

svaly v aplikacích aneb 150 praktických příkladů použití pneumatického svalu. Dále pak 

můžeme uvést práci S. Davise a D. G. Caldwella [33] z roku 2006 zabývající se opletením, 

kontrakčním rozsahem a třením fluidního svalu. Z českých autorů lze zmínit Z. Vargu a M. 

Moučku se článkem [34] z roku 2009 o mechanice fluidního svalu, případně disertační práci 

L. Kopečného [35] ze stejného roku, pojednávající o McKibbenově pneumatickém svalu, jeho 

modelování a použití v hmatovém rozhraní. Z poslední doby pak K. C. Wickramatunge a T. 

Leephakpreda představili na konferenci v Hong Kongu v roce 2009 článek [36] Empirické 

modelování pneumatických umělých svalů a K. Takashima v knize Senzory a motory [37] 

z roku 2010 se mimo jiné zabývá McKibbenovým umělým svalem za použití tzv. shape-

memory polymerů. 

  



 

 

3. Cíle disertační práce 

Cílem práce je shrnout poznatky o pneumatických pracovních prvcích, jejichž 

podstatnou část tvoří pružný element. V práci bude zahrnuta teorie měchových motorů, 

membránových motorů a fluidních svalů, způsoby výpočtu a návrhů jednotlivých prvků. Na 

základě teoretických poznatků bude sestaven matematický model vybraných pneumatických 

motorů. Vzhledem k tomu, že u těchto typů pneumatických motorů dochází ke kontaktu dvou 

pružných prostředí a takovéto problémy lze řešit v teorii jen s jistým přiblížením, je nutné 

navrhnout a sestavit zkušební zařízení, které by umožňovalo měření na všech uvedených 

typech pneumatických motorů. Podstatná část práce je věnována návrhu takovéhoto 

experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik sledovaných motorů a 

následnému porovnání výsledků matematické simulace s experimentem. 

K takto obecně formulovanému cíli disertační práce vedly následující věcně 

formulované důvody: 

- uvedené typy motorů jsou v průmyslové praxi často neprávem opomíjeny, práce 

zabývající se jejich problematikou může dané téma z tohoto pohledu oživit, 

- v dostupných podkladech od výrobců těchto typů motorů jsou velmi často uvedeny 

jen základní informace, bez popisu funkce a chování sledovaných motorů, 

- matematický model popisuje univerzální chování těchto motorů a může přinášet 

prostor pro využití širším spektru aplikací, 

- navržené a realizované experimentální zařízení otevírá prostor pro řešení 

bakalářských a diplomových prací, s tímto tématem souvisejících. 

V souladu s obecně formulovaným cílem disertační práce a věcně formulovanými 

důvody, byly stanoveny následující dílčí cíle výzkumu. 

a) Rozbor vlastností stlačeného vzduchu a základní výpočty v oblasti pneumatických 

mechanismů. 

b) Přehled teorie, popisu činnosti a konstrukce elastických pneumatických pracovních 

prvků, včetně možností aplikací jednotlivých typů. 

c) Vytvoření matematického modelu vybraného pneumatického motoru s elastickým 

pracovním členem. 

d) Návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik sledovaných 

motorů, včetně popisu metodiky měření. 



 

 

e) Na základě porovnání výsledků simulace a experimentu zpřesnit matematické 

modely a provést jejich verifikaci. 

4. Základní vlastnosti pneumatických motorů s elastickými 

pracovními členy 

Struktura pracovního prostoru pneumatických motorů s elastickými pracovními členy 

představuje člen s vnitřním uzavřeným prostorem, jehož objem se mění v důsledku deformace 

stěn pracovního členu vlivem pracovního přetlaku stlačeného vzduchu. Takto, na rozdíl od 

jiných pracovních členů, např. pneumatických přímočarých motorů, u kterých je změna 

pracovního objemu změnou deformace válce zanedbatelná, dochází u pneumatických motorů 

s elastickým pracovním členem k současné deformaci (změně objemu) jak pracovního členu, 

tak i vzduchu. 

Nejdůležitějšími klasifikačními hledisky práce takového členu jsou [11]: 

1. Počet prvků, vytvářejících pracovní prostory. Podle tohoto hlediska se rozdělují na 

homogenní (   ) a nehomogenní (   ). Homogenní prostor je tvořen jedním 

deformovaným členem, nehomogenní dvěma a více členy deformovanými a tuhými. 

2. Charakteristika deformovatelnosti členů. Prvky, použité v konstrukci homogenních 

prostorů představují podle způsobu (charakteru) deformace tyto typické formy: 

a) pružný člen je tuhý deformační člen ponechávající si svůj tvar i po zániku zatížení 

nebo poklesu tlaku 

b) pružný člen je tuhý deformační člen, mající malou ohybovou tuhost 

c) absolutně pružný člen s malou mizející ohybovou tuhostí, neobnovující svůj tvar po 

zániku zatížení 

d) pružný neroztažitelný člen s malou deformací na roztažení 

e) pružný roztažitelný člen s malým modulem pružnosti v tahu 

f) tuhý člen, jehož deformace nemá patrný vliv na změnu objemu pracovního prostoru. 

Výše uvedená dvě klasifikační hlediska jednoznačně charakterizují strukturní 

zvláštnosti jednotlivých členů. Pro doplnění dvou uvedených hledisek je možno ještě 

specifikovat např. geometrickou formu pracovního prostoru nebo skladbu a charakteristiky 

kinematických vazeb (kontaktů) pracovního členu s převodovým mechanismem. 



 

 

Jednočlenné pracovní prvky se používají i jako zdroje energie – pneumohydraulické 

akumulátory a tlumiče, kde dvě pracovní prostředí (vzduch-kapalina) jsou odděleny 

definovatelným prvkem (membránou, pružným víkem). 

5. Měchové motory 

Měchové motory Obr. 5.1, jsou jednočinné pracovní prvky, zpětný chod je z části 

způsoben pružným účinkem měchu, ale častěji zatížením od břemene. Axiálně symetrický 

měch je vyroben z vyztužené gumy, teflonu nebo syntetického kaučuku. Pružná konstrukce 

měchů vyžaduje menší nároky na montáž, musí ovšem být vybaveny dorazem na koncích 

zdvihu, jinak by bylo zatížení stěn měchu příliš vysoké. Při srovnání s běžnými přímočarými 

pneumatickými válci, neobsahují žádné kovové pohyblivé části, konající vratný pohyb uvnitř 

tělesa válce a poskytují tak plynulý pohyb prakticky bez tření. 

 

Obr. 5.1 Měchový motor [55] 

Zatímco běžné přímočaré pneumatické válce potřebují dokonalé vetknutí, vedení a 

pracují pouze v jedné ose, měchové motory nabízejí možnost naklopení měchu až 30° bez 

vlivu na správnou funkci motoru. V pracovních aplikacích mohou být užívány jako akční 

člen, kdy pomocí zdvihu a tlaku vytvářejí silový účinek, nebo mohou být použity jako tzv. 

vzduchová pružina, kdy slouží jako izolace k tlumení vibrací a chvění. 

Měchové motory jsou ideální volba pro aplikace požadující nízký zdvih a velké síly až 

      (jednuduché provedení), při v pneumatických mechanismech standardním a relativně 

nízkém pracovním tlaku max.      . V praxi se používají i speciální upravené měchy bez 

kovových vík, u kterých jsou maximální síly až       . Výhodou těchto motorů je 

jednoduchost konstrukce, nízká montážní výška, možnost použití v drsném a prašném 

prostředí prakticky bez nároků na údržbu a při použití antikorozivních materiálů také 

použitelnost pod vodní hladinou [15]. 



 

 

5.1 Určení objemu motoru a změny pracovního prostoru 

Zpřesnění výpočtu objemu měchového motoru spočívá v rozdělení vnitřních objemů na 

jednotlivé části. Celkový objem    se skládá ze čtyř dílčích objemů 

                   (5.1) 

kde    – je objem deformované pružné části měchu, je závislý na zdvihu  . Pro 

jeho určení je třeba měnit výpočtový vzorec v závislosti na tvaru měchu. 

      – je objem pod víkem, je závislý na zdvihu   a skládá se ze dvou dílčích 

objemů    a    viz. Obr. 5.2. 

      – je objem škodlivých prostorů, zde je uvažován objem u přívodu 

stlačeného vzduchu a také objem těsně pod víkem (v místech kde je upevněna gumová 

membrána k ocelovému víku). Jedná se o konstantní objem, který se v průběhu zdvihu 

nemění. 

       – objem mechanických dorazů uvnitř tělesa válce, jedná se o konstantní 

objem. 

 

Obr. 5.2 Schéma pro výpočet celkového objemu měchového motoru 

Při určení objemu    deformované části motoru, dochází ke třem mezním stavům. 

a) Při minimálním zdvihu měchového motoru      , deformovaná pružná část 

přebírá tvar anuloidu, Obr. 5.3. Objem této deformované části    lze vyjádřit 

vztahem: 



 

 

             (5.2) 

 

Obr. 5.3 Objem deformované části motoru tvaru anuloidu 

Při tomto stavu se za deformovaný objem    v rovnici (5.1), dosadí objem tvaru 

anuloidu    z (5.2) a celkový objem měchového motoru se následně vypočte 

                    (5.3) 

b) Od určitého zdvihu              , se mění tvar deformované část na tvar 

připomínající sud Obr. 5.4, objem    takovéhoto tvaru lze popsat dvěma vztahy [47]: 

                      (5.4) 

nebo 
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  ) (5.5) 

 



 

 

Obr. 5.4 Objem deformované části motoru tvaru sudu 

I v tomto případě se celkový objem motoru získá dosazením    do rovnice (5.1) za 

deformovaný objem, ovšem tentokrát výpočtové vztahy (5.4) a (5.5) popisují kompletní 

objem sudu, tedy bez uvažování objemu     

                (5.6) 

6. Membránové motory 

Membránové motory jsou lineární akční členy, určené pro velké síly ve výhodném 

poměru vzhledem k velikosti zařízení. Vyrábějí se v rozsahu sil 1600-25000N (při 6 barech), 

jednočinné i dvojčinné, Obr. 6.1. Jednočinná verze motoru má obvykle vestavěnu silnou 

ocelovou pružinu, zajišťující zpětný chod. U aplikací kde je požadována velká síla v obou 

směrech se používá dvojčinný typ motoru. Těleso válce je z pozinkované oceli a stejně tak 

pístnice je ocelová, vedena ve dvou volných ložiscích a vybavena vnějším závitem. 

Membrána je pevně uchycena mezi dvěma polovinami tělesa. 

 

Obr. 6.1 Membránový motor 

Membrána je obvykle z pryže, vyztužená textilní vložkou a to buď plochá, nebo 

tvarovaná. Ploché membrány jsou sice jednodušší, ovšem dochází u nich k mnohem větší 

změně efektivní plochy a také lze docílit menšího zdvihu než u tvarovaných membrán. Tyto 

motory se používají pro realizaci malých přímočarých pohybů, při poměrně velké přenášené 

síle s malým třením a dokonalou těsností.  



 

 

6.1 Základní vlastnosti pružných (elastických) membrán 

Jak je známo, vlastnosti každého pružného prvku (pružiny atd.) jsou popisovány jeho 

deformační charakteristikou, tedy závislostí mezi zatížením a jeho deformací. Pokud se jedná 

o elastické membrány, tak jejich základní charakteristikou je efektivní (skutečná) plocha     . 

Efektivní plochou membrány rozumíme takovou plochu, která při působení tlakového 

rozdílu (tlakového spádu) tekutiny, vyvolá skutečnou sílu v jejím osovém středu. Některá 

srovnání efektivní plochy membrány s ekvivalentní plochou pístu u přímočarých motorů, 

nejsou zcela přesná, neboť efektivní plocha membrány může nabývat při deformaci hodnot 

kladných, nulových i záporných, což odporuje výše uvedené představě o ploše pístu. 

     
 

  
             

        

 
 

 

    
 (6.1) 

V uvedeném výpočtovém vztahu je neznámou hodnota úhlu průhybu membrány  . 

Tento úhel lze pomocí geometrických úprav odvodit  

   
      

√(
   

 )
 

   

 
   

     
 

(6.2) 

kde:   je modul pružnosti materiálu membrány 

    je tloušťka membrány 

6.2 Tuhost a citlivost membrány 

Tuhost   (6.3) a s ní související citlivost elastických membrán, patří společně s určením 

efektivní plochy k základním charakteristickým vlastnostem membrán. U membrán 

vyrobených z materiálů, které prakticky nedisponují elastickými vlastnostmi, je klíčová pouze 

jejich schopnost měnit efektivní plochu při přemístění tuhého středu. Z tohoto pohledu je 

závislost plochy        více universální. Nicméně v řadě případů, kdy membrána 

nepracuje v celém rozsahu zdvihu, je výhodné charakterizovat hodnotu tuhosti a citlivosti. 

Jedná se především o membrány, pracující v režimu silových kompenzací. 
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7. Fluidní svaly 

Fluidní (pneumatický) sval je výhradně tažný prvek, podobný biologickému svalu Obr. 

7.1 a může být charakterizován jako pružný, jednočinný válec zatížený v axiálním směru. Je 

složený z elastické části, kontrakční hadice a příslušných připojovacích prvků. Kontrakční 

hadice je vyrobena ze vzduchotěsné gumové, latexové či silikónové hadice ovinuté velmi 

pevnými vlákny. Tato vlákna vytvářejí kosočtvercový vzor s trojrozměrnou mřížkovou 

strukturou. Dají se tedy specifikovat jako pružná síť, která je ke konci svalu pevně uchycena a 

pracuje na principu umělých šlach. Také proto nalézají tyto motory uplatnění v pohyblivých, 

antropomorfních, humanoidních robotech a protézách. Po přivedení vnitřního tlaku se fluidní 

sval rozšiřuje vnějším směrem, což vyvolává tažnou sílu a kontrakční pohyb v podélném 

směru svalu (dojde ke zkrácení svalu). 

 

Obr. 7.1 Konstrukce fluidního svalu [57] 

  

Fluidní svaly stejně jako klasické přímočaré pneumatické motory, převádějí energii 

stlačeného vzduchu na energii kinetickou, liší se ovšem od těchto motorů konstrukcí a také 

průběhem realizované síly.  

8. Matematické modelování pneumomotorů s pružnými částmi 

V literatuře jako např. [41],  [43], nebo [44] je uvedená obecná problematika 

modelování tekutinových systémů, obsahující také termodynamické a pohybové rovnice, na 

jejichž základě lze popsat statické i dynamické chování daného prvku či systému. Ovšem již 

v předcházejících kapitolách zmíněné konstrukční i funkční specifika pneumomotorů 

s pružnými pracovními částmi, neumožňují zcela vycházet z obecně uznávaných postupů a na 

každý typ motoru je nutno nahlížet jednotlivě. 



 

 

8.1 Modelování membránových motorů 

Pro modelování statických vlastností membránových pneumomotorů bylo zvoleno 

softwarové prostředí Matlab-Simulink, které umožňuje pomocí teoretických vztahů 

uvedených a odvozených v kap.6, popsat poměrně přesně chování těchto motorů.  

Co se týká konstrukce a funkce membránového motoru, nejvíce se k němu blíží 

jednočinný pneumomotor s vratnou pružinou, jehož způsob modelování je uveden např. v 

[44]. Předpokládá se, že prostor na straně pružiny je spojen s atmosférou a zpětný chod je 

tedy vyvoláván pouze působením pružiny. Ovšem u membránového motoru navíc zpětný 

chod ovlivňuje také elastická část membrány. Lze tedy vycházet z pohybové rovnice 

klasického jednočinného motoru, ale s nutností tuto rovnici modifikovat. Jelikož jsem se 

zabýval tvorbou statických charakteristik, z nichž nejdůležitější je závislost síly   na zdvihu 

 , je vhodné upravit pohybovou rovnici na rovnici silovou, s vyjádřením statické síly   .  

 

Obr. 8.1 Schéma k vyjádření silových účinků membránového motoru 

Obecně lze tedy podle Obr. 8.1 napsat že: 

               (8.1) 

Síla    je síla vyvozená v plněném pracovním prostoru motoru, tedy od působení tlaku 

stlačeného vzduchu na efektivní plochu 

         (8.2) 

Při tvorbě statických charakteristik je samozřejmě pracovní tlak    konstantní a plocha 

   je efektivní plocha membrány, která byla popsána rovnicí (6.1). Do této rovnice vstupuje 



 

 

jako proměnná zdvih   a na něm závislý úhel   definován rovnicí (6.2). Dále je nutné 

stanovit délku průhybu membrány   a tedy i empirický koeficient   , který je možné získat 

s využitím Pythagorovy věty na základě skutečných rozměrů membrány. 

Proti pohybu pístu (membráně), působí tři silové účinky. Třecí síla    ve vedení 

pístnice, kterou můžeme nahradit pasivními odpory    jako část zatěžující síly    [44]. 

           (8.3) 

Součinitel   zohledňuje vliv tření, u běžných pneumatických motorů se jeho hodnota 

pohybuje v rozmezí          , membránové motory se však vyznačují nízkou hodnotou 

třecích ztrát, jelikož na rozdíl od klasických pneumomotorů dochází pouze ke kontaktu 

pístnice s tělesem válce a to jen na velmi malé ploše. Z tohoto důvodu byla v modelech 

stanovena hodnota tohoto součinitele       . 

Síla    zahrnuje tuhost membrány, tedy 

       (8.4) 

Výpočet tuhosti membrány   je uveden v rovnici (6.3), z této rovnice je evidentní velká 

závislost a tedy nutnost přesně stanovit úhel  . 

Poslední síla    vzniká od tuhosti pružiny  , přičemž tuto hodnotu je potřeba určit 

experimentálně 

       (8.5) 

Na Obr. 8.2 je zobrazen hlavní subsystém v prostředí Matlab-Simulink, v pravé části 

jsou definovány všechny vstupní parametry membránového motoru, pomocí kterých je 

vypočítána výsledná síla   . V levé části modelu je zadávána hodnota zdvihu   pomocí bloku 

signal builder. 



 

 

 

Obr. 8.2 Hlavní subsystém membránového motoru 

Na Obr. 8.3 je uvedena statická charakteristika membránového motoru Rexroth 

1020100000, s maximálním zdvihem 1020200000 se zdvihem         . 

 



 

 

Obr. 8.3 Statická charakteristika vytvořená na základě matematického modelu, 

membránového motoru Rexroth 1020200000 

8.2 Modelování měchových motorů 

Také pro modelování měchových motorů bylo zvoleno softwarové prostředí Matlab – 

Simulink, přičemž byl kladen důraz na co nejjednodušší popis zkoumaného měchového 

motoru. 

Pro vyjádření celkové statické síly    byla modifikována základní pohybová rovnice 

jednočinného pneumatického motoru, dle výše uvedených vztahů. Celková statická síla se 

tedy skládá z tří jednotlivých silových účinků 

            (8.6) 

Síla    je síla vyvozená v plněném pracovním prostoru motoru, tedy od působení tlaku 

stlačeného vzduchu při změně objemu v závislosti na zdvihu. 

     
  

  
 (8.7) 

Silový účinek    vyjadřuje tuhost komory v závislosti na zdvihu motoru   

        (8.8) 

přičemž    je tuhost komory. 

Poslední silový účinek    zahrnuje tuhost materiálu elastické části, vyjádřený pomocí 

konstanty   v závislosti na modifikovaném zdvihu    

        (8.9) 

Modifikovaný zdvih    upravuje tzv. nulový bod zdvihu   a respektuje tedy neutrální 

polohu motoru v nezatíženém stavu. 

Celková statická síla    měchového motoru, po dosazení jednotlivých dílčích částí tedy 

je: 



 

 

     
  

  
   

   

   
        (8.10) 

Z rovnice (8.10) je evidentní že objem měchového motoru  , jako hlavní proměnná, se 

v modelu vyskytuje pouze v první a druhé derivaci v závislosti na zdvihu  . Tento fakt ovšem 

ve svém důsledku do celkového modelu vnáší určitou chybu, jelikož z výpočtu vypadávají 

všechny vnitřní objemy měchového motoru, které nejsou závislé na zdvihu  , tzv. škodlivé 

objemy (vstupní kanály, objem těsně pod víkem motoru atd.). Při výpočtech ovšem tyto 

škodlivé objemy nabývají pouze minimálních hodnot a na celkový systém mají zanedbatelný 

vliv. 

V levé části modelu se zadává zdvih motoru v závislosti na čase, opět délka výpočtu 

nemá pro statický model reálný význam a byla volena tak, aby odpovídala rozsahem 

maximálnímu zdvihu daného motoru. Do masky subsystému se pak zadávají základní 

parametry motoru 

 

Obr. 8.4 Hlavní subsystém měchového motoru, výpočet objemu podle sudu 

Hodnotu tuhosti materiálu   nebylo možné přesně stanovit, jelikož jsou měchové 

motory nerozebíratelné a vzorek elastického materiálu by bylo možné získat pouze 

s nenávratným poškozením daného motoru. Určitá analogie pro určení této konstanty se 

nabízí například u pneumatik, v literatuře např. [53] je uvedeno, že konstanta   se volí 

v rozsahu                     a závisí na velikosti pneumatiky, na její konstrukci a 

huštění. Takovéto hodnoty jsou ovšem pro měchové motory příliš vysoké, což lze potvrdit 

jednoduchým stlačením měchu v nezatíženém stavu. S přihlédnutím k mechanickým 

pružinám a jejich tuhosti, byla v modelu odhadem stanovena konstanta             . 



 

 

Na Obr. 8.5 a Obr. 8.6 jsou uvedeny výsledné statické charakteristiky z vytvořených 

modelů, pro jednotlivé postupy určení objemu jak bylo naznačeno v kap. 5.1. 

 

Obr. 8.5 Statická charakteristika vytvořená na základě matematického modelu, 

měchového motoru Festo EB-215-80, výpočet objemu podle sudu 

 

 



 

 

Obr. 8.6 Statická charakteristika vytvořená na základě matematického modelu, 

měchového motoru Festo EB-215-80, výpočet obejmu podle anuloidu 

Obě uvedené závislosti se až překvapivě liší, především svým průběhem, pokud bereme 

v úvahu, že rozdíl mezi oběma modely je pouze ve způsobu popisu objemu. Je tedy nutné 

zobrazit ještě jednotlivé silové účinky, které nám napoví, co způsobuje takovéto rozdíly. 

 

Obr. 8.7 Grafické znázornění jednotlivých silových účinků měchového motoru, výpočet 

objemu podle sudu 

Pří zběžném pohledu se závislost statické síly uvedená na Obr. 8.5 se jevila jako 

relativně přijatelná, průběh přibližně odpovídal očekávaným výsledkům, hodnotově sice 

nedocházelo k výraznějšímu poklesu síly s rostoucím zdvihem, ale jelikož se jedná o 

zjednodušený model měchového motoru, bylo by možné takovéto výsledky akceptovat. 

Ovšem znázornění jednotlivých silových účinku Obr. 8.7 ukazuje, že takovýto model nelze 

použít. Silové složky    a    lze považovat za reálné, ale složka    od tuhosti komory vychází 

v celém rozsahu zdvihu v záporných hodnotách. Tedy zvyšuje celkovou sílu, což ale ve 

skutečnosti nemůže nastat, je tedy zřejmé že daný model neodpovídá teoretickým 

předpokladům, a síla    je zkreslena zřejmě ne zcela přesným stanovením objemu  . 

Výsledná charakteristika statické síly na zdvihu při výpočtu objemu podle anuloidu, 

která byla uvedena na Obr. 8.6 byla nepřijatelná. Složka    má i v tomto případě klesající 

tendenci a to do výrazně záporných hodnot, čímž ve výsledku velmi výrazně zkresluje 

hledanou sílu   . Platí tedy, že složka    nemůže nabývat záporných hodnot a tedy takovýto 

model neodpovídá skutečnosti. 



 

 

9. Experimentální ověření matematického modelu 

Součástí mé disertační práce je také návrh a realizace experimentálního zařízení pro 

měření statických charakteristik pneumatických motorů s elastickými pracovními členy. 

Experimentální ověření konkrétních motorů slouží k přesnému určení pracovních parametrů 

těchto motorů, k porovnání s katalogovými hodnotami uváděnými výrobci, ale především 

k verifikaci vytvořených matematických modelů. 

Na Obr. 9.1 je uvedeno podrobné schéma měřícího zařízení. Za zdrojem stlačeného 

vzduchu jsou umístěny v obou větvích tlačítkové 3/2 rozváděče R1 a R2, které slouží 

k přívodu stlačeného vzduchu k měřenému a zatěžujícímu motoru. V horní větvi je umístěn 

redukční ventil RV, který slouží k nastavení zatěžovací síly na měchovém motoru ZM a před 

motorem je snímač protitlaku   . Snímač polohy   je na jednom konci pevně přichycen 

k rámu měřícího zařízení a na druhém se opírá o pohyblivou část pod hmotnou zátěží HZ. 

Mezi hmotnou zátěží a měřeným motorem je umístěn snímač síly  . V dolní větvi je pak za 

rozváděčem R2 multiplikátor tlaku MT, pomocí kterého je zvyšován tlak vstupující na 

proporcionální regulátor tlaku PR, který udržuje tlak    v měřeném motoru M na konstantní 

hodnotě. Před motorem je také snímač tohoto tlaku. Všechny měřené veličiny jsou převedeny 

pomocí měřící karty MF 624 do počítače a dále jsou zpracovány a zaznamenávány pomocí 

software Matlab-Simulink. Tento program zároveň zajišťuje regulaci tlaku v měřeném 

motoru. 

 



 

 

Obr. 9.1 Schéma pro měření membránových motorů 

R1, R2 – 3/2 rozváděče, RV – redukční ventil, PR – proporcionální regulátor tlaku,  

MT – multiplikátor tlaku, ZM – zatěžovací motor, HZ – hmotná zátěž, M – měřený motor 

Reálný měřící obvod je uveden na Obr. 9.2. 

 

Obr. 9.2 Měřící obvod pro měření pneumatických motorů s elastickými členy 

Měření měchových motorů bylo obdobné jako u motorů membránových, akorát došlo 

k záměně větví v měřeném obvodu.  

9.1 Vyhodnocení experimentálního měření 

Měření spočívalo v držení konstantního tlaku    na membránovém motoru v rozmezí 

tlaků        . Postupnou změnou zátěže vyvozenou pomocí měchového motoru, docházelo 

ke změně zdvihu   měřeného membránového motoru. V závislosti na zdvihu   byla 

zaznamenávána celková síla   při ustálení celého mechanismu.  



 

 

 

Obr. 9.3 Statická charakteristika membránového motoru Bosch Rexroth 1020100000 

Z výsledných statických charakteristik lze potvrdit předpoklad, že membránové motory 

dosahují nejvyšších pracovních sil při minimálních hodnotách zdvihu. S rostoucím zdvihem 

dochází k natažení pružné částí membrány, mění se efektivní plocha a klesá pracovní síla 

motoru. Přínosem tohoto měření jsou právě výše uvedené průběhy, jelikož žádný z výrobců 

neuvádí ve svých katalozích jakékoliv charakteristiky popisující chování těchto 

pneumatických motorů. 

Pro měření statických charakteristik měchových motorů bylo použito stejné 

experimentální zařízení, výsledky měření v porovnání s katalogovými údaji viz. Obr. 9.4. 



 

 

 

Obr. 9.4 Porovnání naměřených statických charakteristik s katalogovými hodnotami, 

měchového motoru Festo EB-215-80 

Ve výsledcích měření se potvrdilo, že největších sil dosahuje měchový motor při 

minimálním zdvihu a s rostoucím zdvihem vyvozená síla klesá. Pokud se podíváme na 

uvedené charakteristiky viz. Obr. 9.4, tak naměřené hodnoty odpovídají svým průběhem 

údajům uváděným v katalogu výrobce. Z porovnání je evidentní se zvyšujícím se tlakem také 

rostoucí odklon od katalogu v hodnotách síly. Tento fakt nelze s jistotou popsat, jelikož byl 

k dispozici pouze jeden konkrétní typ měchového motoru, zatímco výrobce má pro určení 

těchto závislosti více kusů motorů a výsledné údaje uvedené v katalogu zprůměruje. 

10. Porovnání matematické simulace s experimentem a verifikace 

modelů 

V rámci této kapitoly bylo provedeno porovnání výsledků navržených matematických 

modelů s experimentálním ověřením, případně s katalogovými údaji. Dále byly popsány 

možné úpravy a modifikace modelů s cílem maximálního přiblížení se k popisu reálného 

chování sledovaných motoru s elastickou pracovní částí. 

10.1 Porovnání a verifikace matematických modelů membránových motorů 

V Kap. 8.1 byl uveden vytvořený matematický model membránových motorů. Po 

nahlédnutí do dostupných katalogů výrobců membránových motorů zjistíme, že jsou zde 



 

 

uvedeny pracovní podmínky a vnější konstrukční rozměry těchto motorů. Je také uváděna síla 

na píst při vysunutí, pouze konstantní a ne zcela vypovídající hodnotou, dále pak rozmezí síly 

pružiny a maximální zdvih motoru. Nejsou zde ovšem uvedeny žádné charakteristiky, či 

průběhy silových účinků, které by popisovaly chování těchto motorů. Z tohoto hlediska je 

stanovení takovýchto charakteristik velmi přínosné a vytvořené matematické modely mohou 

nalézt využití v průmyslové praxi.  

Pokud se budeme zabývat tvorbou matematického modelu, klíčovou hodnotou je přesné 

stanovení tzv. efektivní plochy membrány, která nám nahrazuje plochu pístu u klasických 

přímočarých pneumatických motorů. Tato hodnota je ovšem závislá na zdvihu a také na úhlu 

průhybu membrány, což přináší do výpočtů značné komplikace. Při popisu je tedy nutné znát 

vnitřní rozměry membrány, především průměr   tuhého středu membrány, průměr   vetknutí 

membrány do tělesa a také výšku membrány. Samozřejmě je důležité znát tvar membrány a 

po zkušenostech s tvorbou matematických modelů je nutné přesně určit pozici tuhého středu 

vůči místu vetknutí membrány do tělesa válce. Uvedené vnitřní rozměry a obecně jakékoliv 

rozměry membrány bohužel v katalozích nejsou uvedeny. Výhodou je, že např. na rozdíl od 

měchových motorů, jsou membránové motory relativně snadno rozebíratelné a potřebné 

vnitřní parametry můžeme manuálně odměřit. 

Zmíněná možnost rozebrat motor umožňuje z tělesa vyjmout také pružinu zajišťující 

zpětný pohyb membrány. Touto úpravou přechází motor do tzv. dvojčinné varianty. Pružina 

je volně položená kolem pístnice, na jedné straně se opírá o tuhý středový kroužek a na druhé 

straně o osazení ve spodním tělese válce. Lze předpokládat že, po složení motoru do 

pracovního stavu, má pružina jisté minimální předpětí. Tento fakt byl s ohledem na relativně 

malý silový účinek pružiny v porovnání s celkovou statickou silou motoru, v modelu 

zanedbán a předpětí nebylo uvažováno. Tuhost pružiny   je možné pomocí jednoduchého 

experimentálního ověření poměrně přesně stanovit.  

Třecí síla, jak bylo uvedeno již v kap. 8.1 byla nahrazena pasivními odpory. Při 

dodržení osového zatížení a tedy zamezení průhybu pístnice, či vychýlení membrány ze 

středové polohy, lze v modelu s dostatečnou přesností uvažovat třecí sílu jako konstantní a 

velmi nízkou hodnotu. 

Kromě efektivní plochy membrány, výrazně ovlivňuje výsledný silový účinek také 

tuhost membrány, která je mimo jiné závislá na modulu pružnosti materiálu membrány, nebo 

na úhlu průhybu membrány  .  



 

 

Při porovnání výsledků z matematických modelů uvedených v kap. 8.1, 

s experimentálně zjištěnými hodnotami, bylo dosaženo poměrně velmi dobré shody, co týká 

průběhu statické charakteristiky        . Hodnotově vycházela celková síla v modelu 

oproti experimentu při jednotlivých konstantních tlacích mírně vyšší. Tento fakt mohl být 

zapříčiněn mnoha různými vlivy, např. ne zcela přesně stanoveným modulem pružnosti 

daného materiálu membrány, jelikož se jedná o pryžovou pružnou část s textilní vložkou. 

Dalším vlivem ovlivňujícím hodnotu celkové síly je výrazná změna tvaru membrány a tím i 

její efektivní plochy v průběhu zdvihu. V úvahu musíme brát také možné nepřesnosti 

v experimentálním ověření těchto motorů, jelikož výrobci ve svých podkladech neuvádějí 

žádné údaje, které by bylo možné porovnat s výsledky experimentu. Vzhledem k tomu, že se 

tato odchylka vyskytla u obou různých typů membránových motorů, v přibližně stejné 

velikosti, byla provedena u modelu korekce výstupní hodnoty statické síly   , která byla 

snížena o konstantní hodnotu    . Výsledné porovnání takto upravených výsledků 

s experimentálně naměřenými hodnotami je uvedeno pro membránový motor Rexroth 

1020200000 na Obr. 10.1. 

 



 

 

Obr. 10.1 Porovnání výsledků matematické simulace s experimentem, membránového 

motoru Rexroth 1020200000 

Při porovnání výsledků navrženého matematického modelu s experimentem bylo u 

membránových motorů dosaženo velmi dobré shody. K přesnému popisu výše uvedených 

mírných hodnotových odchylek, by bylo potřeba experimentálně proměřit více kusů motorů 

stejného typu a tím ověřit, případně upravit experimentálně zjištěná data. Ze sestavených 

statických matematických modelů je možno vycházet pro následné ověření dynamického 

chování membránových motorů. 

10.2 Porovnání a verifikace matematických modelů měchových motorů 

V závěru kap. 8.2 bylo uvedeno že, výsledné charakteristiky vycházející ze sestavených 

matematických modelů neodpovídají údajům uváděným v katalozích výrobců. V této kapitole 

bude model podroben analýze a následně upraven a porovnán s katalogem i s experimentem. 

Jako hlavní problém při popisu chování měchového motoru se jeví přesné stanovení 

jeho objemu, který se mění v závislosti na zdvihu. Výhodou je, že výrobci uvádějí 

v podkladech k těmto motorům také statické charakteristiky, mimo jiné i závislost právě 

objemu motoru na zdvihu. Je tedy možné pro konkrétní typ měchového motoru použít tuto 

výrobcem uváděnou závislost, převést jí na rovnici        a následně po úpravě, touto 

rovnicí nahradit v matematickém modelu změny objemu v závislosti na zdvihu rovnice 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Výsledek této 

ravy modelu je uveden na Obr. 10.2. 



 

 

 

Obr. 10.2 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru Festo 

EB-215-80, objem z katalogu 

 

Je evidentní, že i při dosazení katalogových hodnot objemu do modelu, jsou výsledné 

statické závislosti velmi odlišné jak svým průběhem, tak i velikostí síly   . Je zde patrná 

podobnost této závislosti s výsledky modelu počítajícího na základě výpočtu objemu podle 

anuloidu Obr. 8.6. Hlavní problém tedy není v popisu změny objemu, ale jak již bylo 

naznačeno v kapitole 8.2, ve složce síly    a tedy v obecném popisu tuhosti komory. 



 

 

 

Obr. 10.3 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru Festo 

EB-215-80, objem z katalogu 

Jestliže v upraveném modelu s výpočtem objemu podle katalogových hodnot dáme 

    , a tedy tuto tuhost komory úplně zanedbáme, získáme závislost uvedenou na Obr. 

10.3. Je zřejmé, že tyto výsledky se již jak svým průběhem, tak velikostí statické síly poměrně 

blíží k reálným katalogovým hodnotám. Je zde sice určitý nárůst síly na počátku zdvihu, který 

lze interpretovat tím, že model akceptuje počáteční kompresi měchového motoru (stlačení 

z neutrální polohy). A poměrně výrazný pokles síly při dosažení maximálního zdvihu, lze 

přičíst ne zcela přesnému popisu materiálových vlastností elastické části měchového motoru. 

Silový účinek    vyjadřující tuhost komory je popsán tuhostí    podle rovnice Chyba! 

enalezen zdroj odkazů.), která byla převzata z literatury [11]. Je zřejmé, že ačkoliv se jedná 

o tuhost homogenní komory, nelze tento vztah využít při modelování statických závislostí 

měchových motorů. 

Upravený model, bez silového účinku    můžeme následně použít i pro oba výše 

uvedené způsoby výpočtu objemu měchového motoru. Na Obr. 10.4 je uvedeno porovnání 

statických závislostí matematického modelu s výpočtem podle sudu, s katalogem. Je zřejmé, 

že na konci zdvihu, se výsledné hodny síly    poměrně přesně shodují, to je dáno faktem, že 

při dosažení tohoto zdvihu má motor i ve skutečnosti tvar sudu. Ovšem při minimálním 



 

 

zdvihu motoru, kdy je ve skutečnosti motor stlačený a má zcela odlišný tvar, je zřetelná 

výrazná odchylka ve velikosti síly   . 

 

Obr. 10.4 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru Festo 

EB-215-80, výpočet podle sudu 

V případě porovnání matematického modelu s výpočtem objemu podle anuloidu Obr. 

10.5, je evidentní přesný opak, než tomu bylo v předchozím případě. Na počátku zdvihu, kdy 

ve skutečnosti má motor při stlačení tvar anuloidu, je velmi dobrá shoda v hodnotách síly   . 

Avšak postupně s rostoucím zdvihem, rostou také poloměry   a  , čímž se výrazně zvedá 

také objem, který následně zvyšuje sledovanou sílu. 

Je patrné, že přesný popis změny objemu v závislosti na zdvihu měchového motoru je 

klíčový při tvorbě matematických modelů. Ačkoliv oba zvolené způsoby výpočtu objemu se 

výrazně nelišily od katalogových hodnot těchto motorů, i relativně malé odchylky mají za 

následek značné odlišnosti v průběhu i v hodnotách síly   . V této kapitole bylo uvedeno 

porovnání pouze s motorem Festo EB-215-80, druhý typ motoru, který byl k dispozici ve 

vybavení laboratoře pneumatických mechanismů ovšem vykazoval obdobné závěry a 

kompletní výsledné závislosti obou typů motorů jsou uvedeny viz. Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů. až Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 



 

 

 

Obr. 10.5 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru Festo 

EB-215-80, výpočet podle anuloidu 

V kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. byl naznačen možný postup při modelování 

omocí tzv. složeného vzorce pro stanovení objemu měchového motoru. Při pohledu na výše 

uvedené dva obrázky je ovšem zcela jasné, že ani takovýto postup by nepřinesl kýžený 

výsledek, jelikož rozdíly v objemu u obou uvažovaných variant, se ve výsledné statické síle 

výrazně liší. 

Vytvořené matematické modely měchových motorů tedy nelze využít k popisu jejich 

chování, v podstatě obě varianty popisují poměrně přesně pouze sílu v obou mezních stavech 

zdvihu. Zvolený postup s cílem maximálního zjednodušení matematického modelu motoru se 

jeví jako značně nepřesný, měchový motor má v průběhu zdvihu nepravidelný tvar a z tohoto 

důvodu nelze přesně matematicky popsat jeho objem.  

Pro úplnost ještě uvádím porovnání statických charakteristik obou variant modelů 

s experimentálními výsledky Obr. 10.6 a Obr. 10.7, měchového motoru Festo EB-215-80. 

Přičemž je zřejmé, že jak bylo uvedeno v přechozí kapitole naměřené hodnoty svým 

průběhem kopírují katalogové údaje, pouze s mírně zvýšenou hodnotou statické síly   . 



 

 

 

Obr. 10.6 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru 

Rexroth 0822419002, výpočet podle sudu 

 

Obr. 10.7 Porovnání výsledků matematické simulace s katalogem měchového motoru 

Rexroth 0822419002, výpočet podle anuloidu 



 

 

Zjednodušený popis pro výpočet objemu měchového motoru a jeho následné 

modelování se ukázal jako nevhodný. Pro přesný popis statického či dynamického chování 

těchto motorů je nutné se podrobně zabývat změnou tvaru elastické části měchu. Autoři [26] 

se zabývají tvorbou speciálních matematických modelů pro určení geometrických 

charakteristik popisujících změny tvaru vícekomorových měchových motorů. Naopak 

v literatuře [15] je výpočet objemu řešen pomocí změny úhlů průhybu elastické části, na 

jejímž základě jsou tvořeny matematické modely.  

Pokud by mělo být uvažováno s popisem dynamického chování, je možné využít 

z hlediska pružnosti software na principu řešení MKP, např. MSC Marc/Mentat [45], kde je 

ovšem opět potřeba správně určit materiálové konstanty. Jako možné řešení pro určení 

proměnného objemu v závislosti na zdvihu a následné modelování může být využita časově 

závislá úloha s pohyblivou sítí v prostředí ANSYS Fluent. 

11. Závěr 

V práci jsou shrnuty základní poznatky o pneumatických motorech s elastickými 

pracovními členy. Tyto motory se svými vlastnostmi, chováním a konstrukcí značně liší od 

ostatních, běžně používaných pneumatických motorů. Tyto odlišnosti na jedné straně přinášejí 

řadu výhod z hlediska možných aplikací, na druhé straně elastická část značně komplikuje 

jejich teoretický popis a následnou matematickou simulaci. 

S ohledem na značné ekonomické ztráty vnikající při rozvodu stlačeného vzduchu, 

neúplnou expanzi v pracovním prvku a tedy poměrně nízkou celkovou účinnost, je vždy nutné 

řádně zdůvodnit použití pneumatických mechanismů. Navíc běžně používané pracovní tlaky 

maximálně do      , vyžadují pro získání větších sil rozměrných pneumatických motorů. 

Z tohoto pohledu měchové a membránové motory vyznačující se relativně velkými silami, 

nabízejí vhodnou alternativu pro využití v aplikacích, které nevyžadují velké zdvihy, bez 

nároku na větší rozměry motoru. Také poměrně nízká spotřeba vzduchu vyplývající 

z principu jejich chování, neklade požadavky na objemné zásobníky stlačeného vzduchu. 

Pokud k těmto faktům přidáme např. u měchových motorů možnost pracovat s určitým 

nakloněním a celkově nízké třecí ztráty u všech tří typů uváděných motorů, mohou motory 

s elastickým pracovním členem nalézt uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací. 

Pro pojednání o těchto pneumatických motorech byly v souladu s názvem práce 

stanoveny tyto cíle: 



 

 

a) Rozbor vlastností stlačeného vzduchu a základní výpočty v oblasti pneumatických 

mechanismů. 

b) Přehled teorie, popisu činnosti a konstrukce elastických pneumatických pracovních 

prvků, včetně možností aplikací jednotlivých typů. 

c) Vytvoření matematického modelu vybraného pneumatického motoru s elastickým 

pracovním členem. 

d) Návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik sledovaných 

motorů, včetně popisu metodiky měření. 

e) Na základě porovnání výsledků simulace a experimentu zpřesnit matematické 

modely a provést jejich verifikaci. 

Splnění jednotlivých cílů je následující: 

ad a) V kapitole 4 byly popsány základní vlastnosti stlačeného vzduchu a výpočty 

související se stavovou rovnicí plynů. V rámci kapitoly 5 pak byly naznačeny výpočty a 

obecné závislosti pro stanovení silových a tuhostních charakteristik jednočlenných 

homogenních pracovních prostorů. Pochopení této problematiky je nezbytným základem pro 

výpočetní i experimentální část práce. 

ad b) Základní teoretické vlastnosti, princip činnosti, konstrukce a možnosti aplikací 

jednotlivých typů motorů jsou podrobně uvedeny v kapitolách 6 až 8, včetně způsobu výpočtu 

potřebného k tvorbě matematických modelů. Vzhledem k tomu, že jsem se v práci nezabýval 

tvorbou modelu fluidního svalu, byla teoretická část věnující se tomuto motoru přesunuta do 

příloh. 

ad c) V rámci práce byl v prostředí Matlab-Simulink sestaven matematický model pro 

výpočet statických charakteristik membránového motoru a zjednodušený model měchového 

motoru. Tvorba, popis a výsledky obou modelů jsou uvedeny v kapitole 9. 

ad d) V kapitole 10 je uveden návrh univerzálního experimentálního zařízení, které je 

vhodné pro všechny tři typy konstrukčně odlišných motorů. Součástí této kapitoly je také 

metodika měření a výsledné statické charakteristiky, dynamické vlastnosti v podmínkách 

laboratoře pneumatických mechanismů Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení 

nebylo možné ověřit. 

ad e) Porovnání výsledků simulace s experimentálními výsledky, případně s údaji 

uvedenými v katalozích výrobců je uvedeno v kapitole 11. V této kapitole je také provedeno 



 

 

zpřesnění navržených matematických modelů a v případě modelu membránového motoru také 

jeho verifikace. Výsledkem simulace i experimentálního ověření jsou statické charakteristiky, 

konkrétně závislost síly na zdvihu motoru. 

V přílohách disertační práce jsou uvedeny podrobné matematické modely, kompletní 

výsledky experimentální části, a také porovnání výsledků z experimentu s výsledky 

matematické simulace. 

Hlavním přínosem této práce je popis chování membránového motoru, jelikož 

v podkladech výrobců nejsou v tomto směru udávány prakticky žádné informace. Také 

v dostupné literatuře z posledních let, jsem nenalezl žádný zdroj, který by tuto tématiku řešil. 

To byly také důvody, proč jsem se primárně zabýval tímto typem motoru. Sestavený 

matematický model vykazuje velmi dobrou shodu s experimentálně ověřenými daty. 

V případě měchového motoru se problematikou především dynamického chování zabývá více 

autorů. Z tohoto pohledu bylo cílem sestavit zjednodušený model měchového motoru, na 

základě jednoznačného popisu objemu. Tento dílčí cíl ovšem nepřinesl relevantní výsledky, 

jelikož u tohoto typu dochází k výrazné a těžko popsatelné změně tvaru elastické části. I 

relativně malé odchylky v určení objemu měchu, značně ovlivňují výsledné průběhy. 

Navržené varianty řešení fakticky dobře popisují jen mezní stavy zdvihu, tedy případ kdy i ve 

skutečnosti má motor daný tvar, shodující se s popisem objemu. Výsledné průběhy 

vycházející z tohoto modelu jsou značně nepřesné a nelze je akceptovat. Poslední prvek 

patřící do sledované skupiny motorů s elastickou pracovní částí je fluidní sval. Problematika 

tohoto pneumatického motoru je poměrně značně rozpracovaná a zabývá se jí i v současnosti 

řada autorů. Z toho důvodu bylo u fluidních svalů upuštěno od experimentálního i 

simulačního ověření. 

Na závěr je možno konstatovat, že všechny hlavní cíle stanovené pro disertační práci 

byly v plném rozsahu splněny. Logickým pokračováním práce bude u membránových 

motorů, zajištění experimentálního ověření dynamických vlastností a na základě navrženého 

modelu také sestavení matematického modelu popisujícího dynamické chování. V případě 

měchových motorů je nutné při modelování přistoupit ke složitějšímu matematickému popisu, 

který by akceptoval změnu tvaru elastické části v průběhu zdvihu, jak bylo naznačeno v práci. 



 

 

12. Conclusion 

The thesis summarizes the basic knowledge about pneumatic motors with elastic 

working elements. These motors are their properties, behavior and construction differ greatly 

from other commonly used pneumatic motors. These differences on the one hand they have 

many advantages in terms of possible applications, on the other side the elastic part 

considerably complicates the theoretical description and subsequent mathematical simulation. 

The large economic losses resulting from the compressed air, incomplete expanision in 

the working element and therefore relatively low overal efficiency, are the reasons why it is 

always necessary to justify the use of pneumatic mechanisms. In addition, commonly used 

operating pressures up to      , need to generate higher forces large pneumatic motors. 

From this perspective, air bellows and diaphragm motors characterized by relatively large 

forces, they offer a feasible alternative for use in applications that not require high stroke, 

without requiring a larger size motor. Also, the relatively low air consumption resulting from 

the principle of their behavior does not bulky storage requirements for compressed air. If we 

add to these facts such as air bellows motors for the opportunity to work with a certain tilt and 

overal low frictional losses, motors with the elastic working elelmetns can find a place in a 

wide range of industrial applications. 

For these pneumatic motors were with the name of work, the following objectives: 

a) Analysis of the properties of compressed air and the basic calculations in the field of 

pneumatic mechanisms. 

b) Mapping theory, a description of work and construction of elastic pneumatic 

working elements, including the possibility of application of each type. 

c) Create a mathematical model of the selected pneumatic motor with elastic working 

element. 

d) Design of the experimental device for measuring static characteristic monitored 

motors, including a description of the methodology of measurement. 

e) Based on the comparison resuls of simulation and experiment to refine mathematical 

models and make their verification. 

The fulfillment of the objectives is following: 

ad a) In Chapter 4 was describes the basic properties of compressed air and calculations 

related to the equation of state of gases. In Chapter 5, the the calculations indicated a general 



 

 

dependence for determination of force an stiffness characteristics of single-homogeneous 

workspaces. Understanding this issue is the necessary basis for computational and 

experimental part of the work. 

ad b) Basic theoretical properties, principles, design and application possibilities of each 

motor types are detailed in Chapter 6-8, including the method of calculation needed for the 

creation of mathematical models. At work I haven’t dealt with the creation of models fluidic 

muscle, hence the theoretical part dealing with this type of motor was moved to the 

appendices. 

ad c) In the work it was in software Matlab-Simulink compiled mathematical model for 

the calculation of static characteristics of diaphragm motor and simplified model of air 

bellows motor. Creation, description and results of both models are given in Chapter 9. 

ad d) In the Chapter 10 presents a proposal universal experimental device which is 

suitable for all three types of structurally different motors. This chapter is a measurement 

methodology and the resulting static characteristics. The dynamic properties in the terms of 

laboratory pneumatic mechanism could not be verified. 

ad e) Comparison of simulation results with experimental results, possibly with the data 

contained in catalogs of manufactures are described in Chapter 11. This section is also made 

refine designed mathematical models, in the case of diaphragm motor model also its 

verification. The result of simulation and experimental verification are force-stroke static 

characteristics. 

The main contribution of this thesis is to describe the behavior of diaphragm motor, 

because in the documents of manufacturers aren’t quoted in this direction practically no 

informations. Also in the available literature of recent years, I have found no source that 

would be deal with this topic. These were also the reasons why I primatily dealt with this type 

of motors. The designed mathematical model shows very good agreement with the 

experimentally verified data. In the case of air bellows motor, more authors espectially deals 

with the dynamic behavior. From this perspective, the aim was to establish a simplified model 

of the air bellows motor, with the unambiguous description of the volume. This sub-objective, 

however, did not bring significant results, since in this type there is a significant change in a 

nondescript shape elastic part. Even relatively small variations in volume determination 

processing, greatly affect the resulting waveforms. The proposed alternative solutions really 



 

 

well describe a stroke limit states, ie the case when in fact the motor has given shape, 

consistent with the description of the the volume. The resulting waveforms based on this 

model are quite inaccurate and can not be accepted. The last element belonging to the 

monitored group of motors with flexible wor area is fluid muscle. The issue of this pneumatic 

motor is quite extensively elaborated and is dealt with in the present number of authors. 

Therefore, the fluid muscle was dropped from the simulation and experimental verification. 

In conclusion it can be stated that all major objectives for dissertation have been fully 

met. The logical continuation of the work is for the diaphrahm motors, providing 

experimental verification of dynamic properties, and the proposed model also build a 

mathematical model describing the dynamic behavior. In the case of air bellows motor sis 

necessary when modeling approach to complex mathematical description that would accept 

the shape of the elastic part of the stroke, as indicated in the work. 
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