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Anotace 

Disertační práce se zabývá vývojem a optimalizací bezpečných vzduchových pohonů do 15 kW. 

Konkrétně se jedná o zubové pneumotory, které jsou tvořeny dvěma ozubenými koly, které jsou v 

záběru. Tato kola jsou pak roztáčena pomocí stlačeného vzduchu. Práce se zabývá vývojem 

pneumotorů s nestandardním HCR ozubením. 

V úvodu teoretické části práce jsou popsány jednotlivé typy pneumotorů, včetně jejich výrobců. 

Dále jsou uvedeny termodynamické jevy vznikající v pneumotorech, konktrétně je to popis 

jednotlivých pracovních cyklů v jakých může zubový pneumotor pracovat. V další kapitole jsou pak 

uvedeny výpočty geometrického objemu zubového pneumotoru (jeho charakteristického rozměru), 

dle různých autorů. Následně jsou uvedeny výpočty výkonových parametrů zubového pneumotoru.   

V experimentální část je rozdělena na dvě části. V první je popsán návrh nového výpočtu 

geometrického objemu pomocí numerických metod. Geometrický objem vypočtený touto novou 

metodou je pak srovnán s ostatními běžně používanými výpočty. Druhá část se zabývá vývojem 

optimalizačního programu pro návrh zubového pneumotoru. Nový je přístup k návrhu, kdy je 

pneumotor navrhován se zřetelem na více jeho výstupních parametrů najednou. Uživatel může 

ovlivnit, které parametry budou při návrhu důležité, a které ne. Následuje praktická ukázka programu 

při návrhu pneumotoru. 

V příloze je pak detailně popsán zdrojový kód všech programů vyvinutých v rámci disertační 

práce. 
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Dissertation thesis deals with the development and optimization of safe air drives up to 15 kW. 

Specifically, the gear air engines which are created by two gears which are in the contact. These 

gears are then spun by using compressed air. The work deals with the development of air engines 

with non-standard HCR gearing. 

The description of the types of air engines, including their manufacturers is at the beginning of 

the theoretical part. Thermodynamic phenomena in the engine are presented subsequently. It 

contains a description of each work cycles in which gear air engine can operate. In the next chapter, 

there are calculations of the geometric volume of the air engine (the characteristic dimension). There 

is the comparison of the geometric volume results by different authors at the end of the section. 

Calculations of air engine performance parameters are at the end of the theoretical part. 

The experimental part is divided into two parts. The first one describes the design of a new 

calculation of the geometric volume using numerical methods. The geometric volume calculated by 

this new method is then compared to other commonly used calculations. The second part deals with 

the development of the optimization program for the design of the gear air engine. New one is the 

method of the design, wherein the air engine is designed with regard on more of his output 

parameters simultaneously. The user can control which parameters are important in the design, and 

which are not. This is followed by a practical program demonstration of the design of a gear air 

engine. 

The annex describes in detail the source code of all programs developed within the thesis. 
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Přehled použitých jednotek  

a  otáčkový součinitel  

wa  pracovní osová vzdálenost mm  

b  šířka ozubení mm  

c  výška hlavové vůle oz. kola  

*c  jednotková výška hlavové vůle oz. kola  

d  průměr roztečné kružnice oz. kola mm  

ad  průměr hlavové kružnice oz. kola mm  

bd  průměr základní kružnice oz. kola mm  

fd  průměr patní kružnice oz. kola mm  

id  obecný průměr oz. kola (pro výpočet tloušťky zubu) mm  

vd  průměr výpočtové kružnice pneumotoru mm  

vstd  průměr vstupního otvoru pneumotoru mm  

wd  průměr valivé kružnice oz. kola mm  

ah  výška hlavy oz. kola  

fh  výška paty oz. kola  

*

ah  jednotková výška hlavy oz. kola  

*

fh  jednotková výška paty oz. kola  

CI  celkový moment setrvačnosti rotačních hmot pneumotoru 2kg m  

k  výška elementu plochy boku Si v čelní rovině mm  

Pk  koeficient váhy výkonu ve výpočtu  

k  koeficient váhy součinitele trvání záběru ve výpočtu  

CIk  koeficient váhy momentu setrvačnosti ve výpočtu  

Cmk  koeficient váhy hmotnosti ve výpočtu  

Q
k  koeficient váhy průtokové účinnosti ve výpočtu  

Cm  hmotnost rotačních částí pneumotoru kg  
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nm  modul ozubení normálný mm  

tm  modul ozubení tečný mm  

tM  teoretický moment pneumotoru  Nm  

zM  záběrový moment pneumotoru  Nm  

MM  skutečný moment pneumotoru  Nm  

n  otáčky pneumotoru 1min  

itP  indikovaný teoretický výkon pneumotoru  W  

tP  teoretický výkon pneumotoru  W  

eP  efektivní (skutečný) výkon pneumotoru  W  

p  rozteč na roztečné kružnici oz. kola mm  

atp  hodnota atmosférického tlaku vzduchu MPa  

bp  rozteč na základní kružnici oz. kola mm  

cip  výsledné skóre daného návrhu i  

1p  tlak na vstupu do pneumotoru MPa  

2p  tlak na výstupu do pneumotoru MPa  

ip  tlak indikovaný MPa  

itp  tlak indikovaný teoretický MPa  

tQ  teoretická spotřeba vzduchu pneumotoru  3 1m s  

sQ  skutečná spotřeba vzduchu pneumotoru  3 1m s  

ZQ  ztráty vzduchu pneumotoru  3 1m s  

ZČ
Q  čelní ztráty vzduchu pneumotoru  3 1m s  

ZVQ  vrcholové ztráty vzduchu pneumotoru  3 1m s  

dS  velikost průřezu doplňkové plochy boku ozubení 2mm  

iS  velikost průřezu elementu boku ozubení 2mm  

pS  velikost průřezu společného prostoru ozubení pneumotoru 2mm  

zcS  velikost průřezu celkové plochy boku ozubení 2mm  

zmS  velikost průřezu celkové plochy zubových mezer ozubení 2mm  
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as  tloušťka zubu na hlavové kružnici  mm  

bs  tloušťka zubu na základní kružnici  mm  

is  tloušťka zubu na obecném průměru  mm  

atT  teplota okolního vzduchu  C  

V  objem 3mm  

gV  geometrický objem 3mm  

čv  čelní vůle v pneumotoru  mm  

vv  vrcholová vůle v pneumotoru  mm  

cW  polytropická práce J  

x  jednotková korekce ozubení  

z  počet zubů  

 úhel profilu, sklonu přímky  

 úhel šroubovice roztečný  

 součinitel plnění  

 dynamická viskozita vzduchu Pa s  

i
 indikovaná účinnost pneumotoru  

m
 mechanická účinnost pneumotoru  

 hustota 3kg m  
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1 Úvod  

Přestože se ještě před několika lety zdálo, že éra vzduchových motorů pomalu končí, tak 

v současnosti lze hovořit o jejím opětovném rozmachu. K tomu jsou k dispozici efektivní zdroje 

tlakového vzduchu i zařízení pro jeho úpravu.  

Proto v souladu s ekologičností provozu těchto pohonů (zcela neškodné médium – vzduch) 

dochází k jejich opětovnému rozvoji. Nyní je nutné na kvalitní tlakové zdroje navázat i výkonnými 

novými pneumotory. Návrh zubových pneumotorů se dosud řešil za pomoci přibližných a 

srovnávacích výpočtů. Typickým představitelem jsou postupy pro výpočet geometrického objemu, 

tedy vnitřního pracovního objemu pneumotoru. 

Tato práce řeší návrh pneumotorů s výkonem do 15 kW pomocí nových přesných postupů 

včetně optimalizace. Rovněž využívá nejnovější výsledky výzkumu v oblasti geometrie ozubení. 

1.1 Cíle disertační práce 

Prvotní impulz pro tuto práci vzešel od firmy Koexpro Ostrava a.s., která vznesla požadavek na 

vývoj nové generace zubového pneumotoru. Podrobným rozborem tohoto úkolu byly stanoveny 

následující cíle:  

- odvození přesného výpočtu geometrického objemu pro zubové pneumotory, při použití High 

Contact Ratio (HCR) ozubení v pneumotoru 

- nalezení vztahů pro výpočet ztrát vzduchu v pneumotoru v závislosti na celkových rozměrech 

pneumotoru 

- analýza možností minimalizace setrvačných hmot a celkové hmotnosti pneumotoru 

- vytvoření optimalizačního postupu pro zubový pneumotor s ohledem na výkonové parametry 

pneumotoru, záběrové vlastnosti ozubení, ztráty vzduchu, minimální setrvačné hmoty a 

hmotnost 

- plná automatizace optimalizačního postupu 

- návrh, konstrukce a následná výroba funkčního vzorku pneumotoru. 

1.2 Úvod do problematiky pneumatických motorů 

Pneumatické motory jsou součástí pneumatických mechanismů, které využívají k přenosu 

energie stlačeného vzduchu. Podle přenášeného druhu energie rozdělujeme pneumotory na:  

- pneumostatické – využívají tlakovou, popř. deformační energii stačeného vzduchu 

- pneumodynamické – využívají kinetickou energii stlačeného vzduchu 
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Podle toho, jaký pohyb koná výstupní člen pneumotoru jsou motory s pohybem: 

- přímočarým 

- kývavým  

- rotačním. 

Pneumatické motory jsou strojní zařízení velmi často používaná v prostředích s nebezpečím 

výbuchu. Pneumatické stroje se jako hnací stroje používají málo. Je to především způsobeno malou 

celkovou účinností. Pokud do celkové energetické bilance zahrneme i účinnost při výrobě, přenosu 

energie atd. na stroj, pak u elektromotoru (asynchronního) je účinnost ep=0,85 0,92, účinnost 

hydraulického pohonu hp=0,7 0,74 a účinnost pneumatického pohonu jen pp=0,1 0,15. 

I přes nízkou účinnost celého pneumatického systému mají pneumatické motory své výhody: 

- jednoduchost konstrukce motoru i ovládacích a řídících prvků 

- jednoduchost obsluhy a spolehlivost provozu 

- možnost provozu v prostředí prašném, vlhkém (až mokrém, i pod vodou), korozivním, i 

výbušném 

- možnost akumulace energie, tlumení rázů a kmitání v systému pohonu 

- necitlivost na rázy v systému tlakové energie i od poháněného mechanismu 

- schopnost trvale přenášet maximální přetížení (do zastavení, bez nebezpečí zničení motoru) 

- není nutné odpadní potrubí 

- v uzavřených prostorách (v dolech) zlepšují odpadní vzduch ovzduší 

- dobře se přizpůsobují pracovním cyklům s častými reverzacemi a značnými změnami zatížení 

- vhodné pro automatizaci (jednoduché ovládací prvky, nositele energie lze použít pro řízení). 

Hlavními nedostatky pneumatických motorů jsou: 

- malá účinnost 

- nutnost zbavit vzduch nečistot a nasytit ho olejovou mlhou 

- obtížná přesná regulace otáček 

- hlučnost 

- vzduchová instalace je asi 5 krát dražší než elektrická 

- náročná údržba. 
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Tab.  1.1 Porovnání pneumatických, hydraulických a elektrických pohonů 

Pneumatický Hydraulický Elektrický 

- otáčky do 50000 min-1 (zřídka i 

více) 

- vysoké provozní náklady 

- nízká účinnost 

- jednoduchá řiditelnost síly 

- snadná přeprava potrubím 

- možnost levné akumulace 

energie 

- necitlivé na kolísaní teploty 

- bez nebezpečí výbuchu 

- nebezpečí zamrzání při vlhkosti a 

nízkých teplotách   

- prvky jsou bezpečné vůči 

přetížení 

- vyšší hluk na odfuku 

- otáčky do 6000 min-1 

- velmi dobře řiditelná síla  

a rychlost 

- akumulace omezená použitím 

vzduchových akumulátorů 

- citlivé na kolísaní teploty 

- při netěsnosti nebezpečí požáru 

- cena energie vyšší než u elektřiny 

- bezpečné vůči přetížení 

- u velkých výkonů hlučné 

- otáčky do 3000 min-1 

- lepší účinnost 

- řiditelnost jen v omezeném 

rozsahu 

- akumulace velmi obtížná 

- snadno přepravitelná energie 

- nejnižší náklady 

- necitlivé na kolísaní teploty 

- v prostředí s nebezpečím 

výbuchu nutná ochrana proti 

explozi 

- prvky nelze přetížit 

- hluk spínacích stykačů 

 

1.3 Vzduchové motory (přehled) 

Hlavními typy pneumatických motorů jsou motory 

- pístové 

- zubové  

- lamelové. 

Pístové pneumatické motory 

Písty konají ve válcích vratný pohyb. Nejčastěji bývají válce uspořádány radiálně kolem osy 

motoru a pohyb je přenášen klikovým mechanismem. Díky tomuto uspořádání je možno dosáhnout 

vysokého záběrového momentu. 
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Obr. 1.1 Princip rozvodu radiálního pístového pneumotoru [1]  

Konstrukce tohoto motoru je vůči jiným typům složitější. Je to dáno nutností přesného řízení 

průtoku stlačeného vzduchu a odpadního vzduchu u jednotlivých válců. Jedním z nejobvyklejších typů 

pístového pneumatického motoru je radiální s pěti písty uspořádaných do hvězdice (viz. Obr. 1.1)  

Radiální pístové motory se vyrábějí v rozsahu výkonů od 0,5 do 50 kW. Nejčastěji jsou však 

vyráběny pro výkony od 2 do 15 kW. Optimální rozsah otáček je od 6 do 25 s-1  

(tedy 360  1500 min-1) a pracovní tlak 0,4 0,6 MPa. Protože je možné písty ve válcích dobře těsnit, 

mají tyto motory velmi malé objemové ztráty. Díky tomu je jejich specifická spotřeba  

45 65 m3kW-1h-1 .Tyto typy motorů vyrábí firmy Ingersoll Rand, Gardner Denver, Taiyo atd.  

  

Obr. 1.2 Pístový pneumatický motor Ingersoll Rand CC - KK Series [2], [3]  
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Obr. 1.3 Charakteristika radiálního pístového pneumotoru [4] 

 

Zubové pneumatické motory 

Proti pístovým motorům mají při stejném výkonu menší rozměry. Jejich výhodou je možnost 

přetížení až do úplného zastavení, bez jakýchkoliv následků. Nevýhodou je hluk při práci, vyšší 

hmotnost a větší měrná spotřeba vzduchu.  
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Obr. 1.4 Princip činnosti zubového pneumatického motoru [4]  

Jsou tvořeny dvěma ozubenými rotory, uložených ve skříni s nepatrnými vůlemi. Zuby mohou 

být přímé, šikmé nebo šípové. Existují také několikarotorové motory s vnějším i vnitřním ozubením, 

které pracují hospodárněji. Motory se zuby přímými a šikmými pracují jako plnotlaké. U těchto 

motorů je možno měnit smysl otáčení záměnou přívodu a odvodu vzduchu. Motory se zuby šípovými 

pracují s částečnou expanzí. Změna smyslu otáčení je u tohoto uspořádání pak možná jen pomoci 

ozubeného převodu. U tohoto provedení i přes minimální vůle mezi rotorem a tělesem jsou ztráty 

vlivem netěsnosti, oproti provedení se zuby přímými nebo šikmými, značné. 

 

Obr. 1.5 Princip činnosti zubového pneumatického motoru s šípovým ozubením [4] 

Pro nejmenší výkony se používají motory se zuby přímými. Pro výkony od 5 do 15 kW se 

používají zuby šikmé. U výkonů od 15 do 50 kW (i větších) se používají zuby šípové. Otáčky zubových 

pneumotorů se pohybují mezi 25 až 50 s-1 (1500 3000 min-1). Spotřeba vzduchu se podle provedení u 

tohoto typu motoru pohybuje mezi 560 2100 mN
3h-1 
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Obr. 1.6 Charakteristika pneumatického zubového motoru [1] 

Mezi výrobce zubových pneumotorů patří u nás Ostroj Opava, PD profi Ostrava a Koexpro 

Ostrava. 

 

Obr. 1.7 Zubový pneumotor VMZ 40 (Ostroj Opava) [1] 
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Obr. 1.8 Zubový pneumotor MPZ 15 (PD profi ) [5] 

Mezi světové výrobce pak patří Deprag (vyrábí pouze na zakázku), Ingersoll Rand, Gast, 

Düsterloh Fluidtechnik. 

  

Obr. 1.9 Ukázka zubového pneumotoru Deprag [6] 

 

  

Obr. 1.10 Pneumatický motor s čelním ozubením Ingersoll Rand série 17 [7] 
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Obr. 1.11 Zubový pneumatický motor Gast 4AM-GR20 (GM) [8] 

 

Obr. 1.12 Zubový pneumatický motor Düsterloh Fluidtechnik řady PMW [9] 

 

 

Obr. 1.13 Zubový pneumotor Düsterloh Fluidtechnik řady DMO [10] 
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Lamelové pneumatické motory 

Jsou ze všech typů pneumatických motorů nejvíce rozšířené. Mají všestranné v použití ručních 

rotačních strojích (brusky, vrtačky, utahováky) používaných v důlním prostředí. Je to dáno především 

jejich bezpečným povozem v porovnání s elektromotory v prostředí s rizikem výbuchu. Pneumotory 

mají také značný výkon vzhledem k jednotce hmotnosti, možnost přetížení až do zastavení bez 

nebezpečí poškození a možnost plynule regulovat otáčky. Mají jednoduchou konstrukci a malou 

hmotnost, klidný chod, avšak při vysokých otáčkách jsou hlučné. Díky své jednoduché konstrukci se 

dají umístit i přímo do tělesa stroje.  

 

   

Obr. 1.14 Lamelový pneumotor bez reverzace [4] Obr. 1.15 Lamelový pneumotor s reverzací [4]  

Při otáčení motoru jsou lamely (Obr. 1.14) vysouvány z drážek odstředivou silou a přitlačovány 

ke stěně statoru. Rozdělují tak prostor na komory I až IV. Stlačený vzduch je přiváděn do prostoru I, 

kde působí na činnou plochu lamely. Jakmile další lamela překročí vstupní otvor, působí na předchozí 

lamelu jen tlak expandujícího vzduchu. Pro oba směry otáčení musí být vstupní i výfukové otvory 

souměrné a lamely musejí být kolmé k ose hřídele. 

 

Obr. 1.16  Pneumatický lamelový motor pro pohon brusky [4] 
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Lamelové motory se používají v širokém rozsahu otáček (od několika desítek do několika tisíc). 

Výkony u lamelových motorů se pohybují od několika desítek wattů do 5 kW. Ve výjimečných 

případech mohou dosahovat výkonu až 20 kW. 

 

Obr. 1.17 Lamelový motor s planetovou převodovkou [1] 

Výrobců lamelových pneumatický motor je díky jednoduché konstrukci velké množství např. Deprag, 

Ingersoll Rand, APEX, Holger Clasen, Atlas Copco, Taiyo atd. 

   

Obr. 1.18 Lamelové motory Deprag Advanced line [11] 

 

1.4 Současný stav při návrhu pneumotoru 

V současné době většina dnešních konstrukčních postupů pro návrh zubového pneumotoru, 

nepočítá s použitím nestandardního HCR ozubení. Pokud však bude potřeba navrhnout pneumotor 

s HCR ozubením a budou použity současné postupy pro jeho návrh, budou výsledky nepřesné. 

Navíc tyto výpočty počítají parametry pneumotoru odděleně bez zřetele na jiné parametry. Pak 

může být zubový pneumotor např. při daném výkonu optimálně navržen z hlediska minimálních 
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rozměrů, ne však již z hlediska záběrových vlastností. Nikdo se nezabývá návrhem parametrů 

pneumotoru jako celku. 

Tato práce se tedy zabývá návrhem výpočetního postupu pro zubové pneumotory 

s nestandardním ozubením HCR, s důrazem na komplexní optimalizaci všech parametrů pneumotoru. 
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2 Termodynamické jevy v zubových pneumotorech 

Procesy probíhající v pracovních prostorech pneumotoru se dělí na:  

- čistě termodynamický – je dán procesem, expanze, která probíhá v uzavřeném pracovním 

prostoru (hmotnost vzduchu v pracovním prostoru je konstantní a prostor je oddělen od 

vstupního a výstupního potrubí), např. plyn ve válci spalovacího pístového motoru 

- mechanicko-termodynamický – probíhá při plnění, kdy je do pracovního prostoru přiváděn 

stlačený vzduch o vyšším tlaku a vyprazdňování pracovního prostoru kdy stlačený vzduch o 

nižším tlaku je odváděn do atmosféry. Např. sání a výfuk u spalovacího pístového motoru, 

vzduch působící na lopatky větrné turbíny 

Pro znázornění pracovních cyklů se používá takzvaný indikátorový diagram, na jeho vodorovné 

ose je vynesen objem pracovního prostoru V a na svislé ose je pak tlak v pracovním prostoru p. 

Plocha diagramu pak vyjadřuje elementární práci, dle vztahu 

 dVpdW  ( 2.1) 

Podle počtu procesů probíhajících během jednoho pracovního cyklů můžeme pneumotoru 

obecně rozdělit do následujících kategorií (detailnější popis cyklů je pak v kapitole 2.1.): 

- dvouprocesní (viz. Obr. 2.2) 

- tříprocesní (viz. Obr. 2.3) 

- čtyřprocesní (viz. Obr. 2.4). 

Na začátku je třeba uvést, že při výpočtech pneumatických strojů se uvažuje s normální 

podmínky, to je: 

- Okolní teplota vzduchu Tat = 20°C 

- Atmosférický tlak  pat = 100 kPa 

- Vlhkost vzduchu dána třídou čistoty vzduchu, viz. [1] 

Také je potřeba rozlišit tlak absolutní a přetlak (Obr. 2.1). Při výpočtech se pracuje s absolutními 

hodnotami tlaku pabs, tedy hodnotami měřenými od hodnot vakua (v této práci jsou všechny uvedené 

tlaky v absolutních hodnotách, tedy pi ≈ pabs). Jako přetlak ppř se označuje hodnota tlaku, měřená 

manometrem, od hladiny atmosférického tlaku pat. Mezi těmito tlaky pak platí vztah. 

 
abs at přp p p  ( 2.2) 
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Obr. 2.1 Definice tlakových hladin  

Vzduch při výpočtech se uvažuje čistý a suchý a jeho základní veličiny, při normálních 

podmínkách, jsou pak následující 

Tab.  2.1 Základní fyzikální vlastnosti vzduchu [1]  

Hustota  ρ 1,165 kg.m-3 

Plynová konstanta  R 287,4 J.kg-1.K-1 

Měrná tepelná kapacita při p = konst.  cp 1,003 . 103 J.kg-1.K-1 

Měrná tepelná kapacita při V = konst.  cv 0,716 . 103 J.kg-1.K-1 

Adiabatický exponent  κ 1,4 - 

Rychlost zvuku  v 344 m.s-1 

Dynamická viskozita  η 18,55 . 10-6 Pa.s 

Kinamatická viskozia  ν 15,55 . 10-6 m2.s-1 

 

2.1 Průběhy pracovního cyklu v pneumotorech 

U dvouprocesního pneumotoru probíhají během pracovního cyklu pouze procesy naplňování – 

1 a vyprazdňování – 2. Pneumotory s tímto průběhem pracovního procesu pak označujeme jako 

plnotlaké. Z průběhu lze vyčíst, že takto navržený pneumotor vytváří největší práci, avšak za cenu 

nejvyšší spotřeby stačeného vzduchu. Tento proces je charakteristický pro lamelové a zubové 

pneumotory se přímým a šikmým ozubením. 
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Obr. 2.2 Dvouprocesní cyklus  

Další kategorií je pak tříprocesní pracovní cyklus. Takové motory označujeme jako 

s částečnou expanzí. V tomto případě v pneumotoru dochází kromě naplňování – 1 a vyprazdňování 

– 3 pracovního prostoru, také k částečné expanzi – 2 vzduchu. K tomuto ději dochází při zvětšování 

pracovního objemu. Díky tomu při stejném množství vzduchu dosaženo vyšší vnější práce. Zároveň se 

díky tomu zmenšuje čas potřebný na vyprázdnění pracovního prostoru. Nedostatkem je mrtvý 

prostor V0 (tento prostor je obtížné odstranit, například u pístových motorů, kde je tento prostor 

mezi pístem v horní úvrati a hlavou válce, je to takřka nemožné), který nevytváří užitečnou práci, 

přesto, tím, že je součástí pracovního prostoru V, se zaplňuje stlačeným vzduchem. I přes tuto 

nevýhodu se jedná o nejrozšířenější typ pracovního cyklu. Typický je tento cyklus pro pneumotory 

zubové s šípovým ozubením. 

 

Obr. 2.3 Tříprocesní cyklus  

Poslední kategorií je čtyřprocesní pracovní cyklus. Ty označujeme jako motory s částečnou 

expanzí a kompresí. Zde jsou plnění – 1, částečná expanze – 2 a vyprazdňování – 3, doplněny 

částečnou kompresí – 4. Částečnou kompresí je možno eliminovat nepříznivý vliv mrtvého 
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pracovního prostoru V0, tím, že dojde k předčasnému ukončení vyprazdňování a částečné kompresi 

na plnící tlak p1. Z hlediska provozu je tento pracovní cyklus nejekonomičtější, avšak za cenu menší 

vnější práce, která je právě snižována potřebnou prací na částečnou kompresí. Toto je možné do jisté 

míry eliminovat zvětšení pracovního prostoru. Konstrukčně se čtyřprocesního pracovního cyklu 

dosahuje jen obtížně. Nejjednodušší je zmenšovat mrtvý prostor V0, včetně přívodního a odpadního 

potrubí. Díky tomu je možné převést úplnou kompresi na kompresi částečnou. Typický je tento 

proces pro pístové pneumotory. 

 

Obr. 2.4 Čtyřprocesní cyklus  

2.2 Základní termodynamické procesy v pneumotorech 

Základní termodynamické procesy se obecně u objemových strojů zkoumají na ideálním stroji, 

tedy stroji, jenž pracuje v ideálním Carnotově cyklu. V takovém případě se zanedbávají vlivy rozptylu 

energie a škrcení vlivem otevírání a zavírání rozváděcího systému při sání a vypouštění vzduchu. 

Pro názornost je uveden případ čtyř procesního pracovního cyklu, tedy i s částečnou kompresí 

a částečnou expanzí. Zároveň je do systému vnesen škodlivý prostor V0, pro větší přiblížení se realitě. 

Jedná se tak o nejsložitější případ pracovního cyklu. Rovnice pro případy plnotlakého motoru a 

motoru s částečnou expanzí, budou posléze odvozeny od těchto rovnic. Z reálného pozorování je pak 

zřejmé, že u dějů, které probíhající při expanzi a kompresi plynu se nemůže jednat o změnu 

adiabatickou, neboť část tepelné energie je odváděna tělesem samotného pneumotoru. Nemůže se 

ani jednat o změnu izotermickou, protože při kompresi a expanzi není odváděno/přiváděno tolik 

tepelné energie, aby tyto změny probíhaly za stálé teploty. Můžeme tedy předpokládat, že děje 

probíhající při procesech expanze a komprese jsou děje polytropické. Exponent polytropy se pak 

pohybuje v rozmezí 1 < n < 1,4.   
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3 Výpočet zubových pneumotorů – obecně 

Znalost vlastností pneumotorů při různých pracovních režimech je důležitá při návrhu celého 

pohonu pro daný stroj, či zařízení. Základním parametrem u pneumotorů je geometrický objem Vg. 

Toto je hlavní parametr všech pneumotorů, ze kterého se pak vychází při výpočtu výkonu P, 

krouticího momentu M a spotřeby vzduchu Qs. 

Pro výpočty geometrického objemu Vg u všech typů výpočtů je potřeba znát parametry ozubení, 

tedy: 

- Modul ozubení m 

- Počet zubů z 

- Pracovní osovou vzdálenost aw 

- Úhel profilu α 

- Jednotková výška hlavy  ha
* 

- Jednotková výška paty  hf
* 

- Úhel sklonu šroubovice β 

Z těchto hlavních parametrů jsou pak vypočteny další hodnoty potřebné pro výpočet 

geometrického objemu. 

3.1 Výpočet geometrického objemu zubového pneumatického motoru 

Přesné určení geometrického objemu zubového motoru, je vzhledem ke složitým tvarovým a 

kinematickým poměrům značně složité. Dobrých výsledků se dosáhne zplanimetrováním průřezu 

pracovního prostoru, nakresleného ve zvětšeném měřítku pro několik poloh záběrového bodu. Na 

začátku je nutné rozlišit pojmy geometrický objem a pracovní prostor pneumotoru. Geometrický 

objem charakterizuje objem vzduchu vytlačeného za ideálních podmínek během jedné otáčky 

pneumotoru. Objem vzduchu, který se přitom vrací během každé otáčky z prostoru výfuku do 

prostoru sání (daný hlavovou vůlí mezi koly) se nazývá mrtvý prostor. 
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 Obr. 3.1 Objem započítaný do geometrického objemu Vg – červeně,  mrtvý prostor - filaově 

Pojem pracovní prostor je poněkud abstraktnější. Za pracovní prostor pneumotoru se považuje 

celý (popř. jen část) vnitřní prostoru pneumotoru, kde koná vzduch práci, tedy včetně prostoru sání a 

výfuku. 

 

Obr. 3.2 Pracovní prostor – modře 
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V praxi se pro první návrh, při výpočtu geometrického objemu, většinou používá zjednodušených 

a empirických vztahů. Skutečný změřený objem se popř. koriguje dodatečnou úpravou šířky kol. 

Evolventní ozubení - nekorigovaná kola, přímé ozubení 

Výpočet dle [4] str. 95. Pro přibližný výpočet geometrického objemu se předpokládá, že objem 

zubu a zubové mezery je stejný. Geometrický objem motoru, dle autora, se pak spočte, jako součet 

objemu zubových kol 1 a 2. 

 
2 2 2 2

1 2 1 1 2 2
4

g a a

b
V V V d d d d  ( 3.1) 

kde  

- průměr roztečné kružnice d m z  

- průměr hlavové kružnice  2 2a ad d h m z  

- šířka ozubení  b 

- pro standardní ozubení  
ah m  

- počet zubů 
1 2z z z  

aw

da

df

d

ha hf

c

 

Obr. 3.3 Schéma geometrického objemu 
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Tento vztah, tak jak byl autorem napsán, je však chybný. Správně by měl být: 

 
2 2

2 2

1 2 1 1 1 2 2 22 2
8

g a f a f

b
V V V d d c d d c  ( 3.2) 

kde  

- df průměr patní kružnice 

- c výška hlavové vůle. 

Pro obsah závorky pak platí 

 2 2f fd c d h  ( 3.3) 

Vztah mezi výškou hlavy a výškou paty zubu pro standardní ozubení pak je: 

 f ah h c m c  ( 3.4) 

kde  

- hf výška paty zubu 

- ha výška hlavy zubu 

- c výška hlavové vůle. 

Výsledný geometrický objem, po dosazení výše uvedených vztahů do vztahu 3.2 (při 

předpokladu, že obě kola jsou stejná) je pak  

 
2 2

1 2 2 2 6,28gV V V b m d b m z b m z
  ( 3.5) 

Tento vztah je již správný a je takto uveden také v [4]. Z uvedeného vztahu plyne, že je vhodné 

volit modul co největší, neboť ten je umocněn na druhou. Rovnice nevychází zcela přesně, zvláště při 

malých hodnotách počtu zubů z. Pro motory s počtem zubů 8 – 16 podle experimentálního zjištění [4] 

platí  

 
26,5gV b m z

  ( 3.6) 

Rozdíl mezi dvěma výše uvedenými vztahy je, že ve vztahu 3.6 hodnota 6,5 pokrývá nerovnost 

mezi objemem zubu a objeme zubové mezery. 

K  chybě v rovnici 3.1 nejspíše došlo, když se autor výsledné rovnici 3.5 rozhodl dát obecnější 

základní tvar. Autor, kromě předpokladu, že objem zubové mezery je stejný jako objem zubu, 
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předpokládal, že výška zubu je u obou kol stejná. Objem vymezený hlavovou vůli c se do výpočtu 

nezapočítává, neboť je to mrtvý objem, který se vrací z oblasti výtlaku zpět do oblasti sání. Činný 

prostor, kde koná vzduchu práci, je tedy mezi hlavovou a patní kružnicí, bez započtení objemu 

daného hlavou vůlí c. Objem, který se započítává do geometrického objemu je pak na obrázku Obr. 

3.3 vyšrafován červeně. 

Vyšrafovaný objem, při zachování všech předpokladů je možno spočítat dvěma způsoby. Jako 

rozdíl plochy mezikruží hlavové kružnice da a kružnice danou vztahem df + 2.c nebo jako obvod 

roztečné kružnice d, krát 2.ha. Pro jedno kolo tedy platí vztah: 

 

2
2

2

2
24

2 2

a f
a

b
d d c

d h b
m z b  ( 3.7) 

U druhého vztahu se často říká, že se jedná o obdélník o délce strany velikosti obvodu kružnice 

(v tomto případě obvod roztečné kružnice) a výšce v tomto případě 2.ha. A nejspíše použití této 

představy vedlo k chybě v rovnici. Tuto představu ukazuje následující obrázek 

h
a

h
f

h
a

d
f

d d
a

c

 d.
 

Obr. 3.4 Chybná představa o zjednodušení 

Při výpočtu poloviny vyšrafované plochy vznikne jednoduše mylná představa, že stačí spočítat 

pouze mezikruží mezi průměry d a da. Ve skutečnosti je představa o obdélníku pro zjednodušení 

mylná. Ve skutečnosti se totiž jedná o rovnoramenný lichoběžník. 
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h
a

h
f

h
a

d
f

d d
a

c

 d.

Obr. 3.5 Správná představa o zjednodušení 

Nyní je vidět, že plochy nad a pod roztečným průměrem d, nejsou stejně velké. Poměr mezi 

vztahy 3.1 a 3.2 (pokud jsou obě kola stejná) pak je: 

 

2 2
2

3.1

2
2 23.2

4 1 12
1

2 8
4 2

a
g

g
a f

b
d dV m z z

bV z
d d c m z

  ( 3.8) 

Výše uvedený vztah ukazuje, že chyba mezi oběma vztahy se zmenšuje s rostoucím počtem 

zubů. Zubové pneumotory se však typicky konstruují s malými počty zubů. Výjimkou nejsou 

pneumotory s počtem zubů z = 7, což pak představuje chybu 14%. 

Evolventní ozubení - korigovaná kola, přímé zuby 

Vztah předpokládající stejný objem zubu a zubové mezery 

Poměrně přesný výsledek lze dostat odvozením vycházejícím z geometrie ozubení. Při výpočtu 

geometrického objemu Vg se bere v úvahu i mrtvý objem (objem vzduchu, který se vrací z oblasti 

výfuku do oblasti sání a tím nekoná práci) zubové mezery (viz. Obr. 3.1) (platí pro úhel profilu  

 =20°). 

 

2 2 2

2
2 2 12

a w b
g

d a p
V b

  ( 3.9) 
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kde 

- aw pracovní osová vzdálenost 

- cosb Wp m  rozteč na základní kružnici  

-  úhel profilu kola 

- γ koeficient, daný souč. trvání záběru profilu  (pro 1< <1,1 je γ≈1) 

- pb rozteč na základní kružnici 

aw

dap
b

df

db

 

Obr. 3.6 Schéma ozubených kol pro výpočet Vg u korigovaného ozubení 

Pokud by bylo ozubení nekorigované, vypadal by vztah po úpravě takto: 

 

2 2 2
2 2 cos

2 1 2 1
12 12

b
g

p
V b m z b m z

  ( 3.10) 

Nestejný objem zubu a zubové mezery 

Všechny předcházející rovnice vycházejí z předpokladu, že objem (průřez plochy v čelní rovině) 

zubové mezery se rovná přibližně objemu (průřezu plochy) zubu. U korigovaných kol se však mění 

tloušťka zubu a tedy i velikost zubové mezery v závislosti na velikosti korekce. 

Jednou z metod je, že se bude předpokládat, že poměr geometrického objemu Vg (součtů 

objemů zubový mezer) k objemu pracovního prostoru Vp se rovná poměru šířky zubové mezery zubu 

etw na valivé kružnici v čelní rovině k obvodu valivé kružnice.  
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Obr. 3.7 Schéma ozubených kol pro výpočet Vg u korigovaného ozubení – nestejný objem zubu a mezery 

Pro případ, kdy jsou obě kola stejná, je průměr valivé kružnice dw roven pracovní osové 

vzdálenosti aw. Pak 

 

2
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t

n t

t

t w t tw

ntw

g tw

p w w

p
x m tg

p a inv inv z
z m

V e z

V d a  
 ( 3.11) 

kde 

- dw průměr valivé kružnice 

- aw pracovní osová vzdálenost 

- pt rozteč na roztečné kružnici 

- αt úhel profilu čelní 

- αtw úhel záběru čelní pracovní (valivý) 

V rovnici se objevuje funkce involuty (inv). Jedná se o rozdíl tangensu daného úhlu a velikosti 

úhlu v radiánech.  

 

taninv

 

( 3.12)

 

Vzhledem k tomu, že jsou použita korigovaná kola paltí, že pracovní prostor je mezi hlavovou 

kružnicí kola da a výpočtovou kružnicí dv (viz. Obr. 3.7). Výpočtová kružnice dv má střed ve středu kola 

1 a dotýká se hlavové kružnice kola 2. Její průměr se vypočte 
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( 3.13)

 

Velikost pracovního objemu Vp se pak vypočte jako 

 

2 2

2
p a vV d d

  ( 3.14) 

Velikost geometrického objemu pak je 
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a  ( 3.15) 

3.2 Výpočet výkonu P a krouticího momentu M pneumotoru  

Výpočet výkonu P a krouticího momentu M u pneumotorů je dán třemi základními veličinami, 

které vstupují do výpočtu – geometrickým objemem Vg, indikovaným tlakem v motoru pi a otáčkami 

pneumotoru n. Pokud se uvažuje geometrický objem a indikovaný tlak v motoru za konstantní, 

dojdeme k závěru, že jedinou proměnou výpočtu jsou otáčky pneumotoru n.  

Hodnoty výkonu a krouticího momentu pak lze vyjádřit v závislosti na otáčkách n. Tím se získá 

výkonovou charakteristiku P(n) a momentovou charakteristiku pneumotoru M(n). 

Výkonová charakteristika motoru – P(n) 

Teoretický výkon motoru je dán vztahem [4]  

 t g itP V n p
  ( 3.16) 

Pro daný motor je Vg=konst. Závislost teoretického výkonu Pt na otáčkách n bude přímka, 

vycházející z počátku pod úhlem  (vstupní tlak p1=konst. => teoretický indikovaný tlak pit=konst.). 
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Obr. 3.8 Výkonová charakteristika pneumatického motoru [4]  

Budeme-li uvažovat jen mechanické ztráty ηm, pak výkon bude 

 
´t t z g it mP P P V n p

  ( 3.17) 

Průběh bude opět přímkový, avšak se sklonem ´ 

Při uvažování stupně využití tlakového vzduchu v pracovním prostoru, vyjádřeným indikovanou 

účinností ηi, pro kterou platí závislost  

 
1i a n

  ( 3.18) 

kde  

- a otáčkový součinitel indikované účinnosti (1,2÷2).10-4 

Bude skutečný výkon motoru 

 e g M it m iP V n p
  ( 3.19) 

A závislost na otáčkách pak bude mít parabolický průběh. 
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Momentová charakteristika motoru – M(n) 

Teoretický moment motoru je dán vztahem [4]  viz. Obr. 3.9. 

 2

i g

t

p V
M

  ( 3.20) 

kde  

- pi střední indikovaný tlak 

- Vg geometrický objem pracovního prostoru, vztažený na jednu otáčku 

Teoretický kroutící moment Mt však nijak nezohledňuje ztráty. Pokud se teoretický krouticí moment 

Mt vynásobí mechanickou účinností ηm, výsledkem je záběrový moment Mz. 

 z t mM M
  ( 3.21) 

 

 

Obr. 3.9 Momentová charakteristika pneumatického motoru [4] 
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Skutečný moment motoru lze vyjádřit vztahem 

 M z M MM M k n
  ( 3.22) 

kde 

- 
z t mM M  je záběrový moment motoru 

- m mechanická účinnost motoru 

- kM tg úhlu  (Obr. 3.9) (sklonu přímky skutečného momentu od jeho 

  teoretického průběhu) 

- n otáčky motoru 

Hodnota kM se mění v širokém rozsahu a je závislá na velikosti motoru. 

3.3 Výpočet spotřeby vzduchu Q 

Podobně jako výkon a krouticí moment je i spotřeba tlakového vzduchu dána součinem 

geometrického objemu Vg a otáček pneumotoru n. Z toho plyne, že pro stejný předpoklad, když Vg = 

konst., je spotřeba vzduchu Q, závislá na otáčkách pneumotoru n. Tuto závislost lze vyjádřit jako 

průtokovou charakteristiku Q(n). 

Teoretická spotřeba vzduchu pneumatického motoru je dána vztahem [4]  

 
t

t g

it

P
Q V n

P   ( 3.23) 

kde 

- δ součinitel plnění 

- Pt teoretický výkon pneumotoru 

- Pit teoretický indikovaný výkon pneumotoru 

Pokud bude platit, že indikovaný teoretický tlak je konstantní za všech otáček (pit=p=konst.), 

bude platit přímá úměrnost mezi teoretickou spotřebou a teoretickým výkonem. V grafické závislosti 

Q(n) (viz. Obr. 3.10) pak teoretická spotřeba vzduchu Qt bude mít charakter přímky.  
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Obr. 3.10 Průtoková charakteristika pneumatického motoru [4] 

Skutečná spotřeba bude vlivem ztrát, vznikajících netěsnostmi, větší než teoretická. 

Experimentálně bylo zjištěno, že ztráty Qz, se s rostoucími otáčkami snižují. Pak skutečná spotřeba je 

dána vztahem 

 S t zQ Q Q
  ( 3.24) 

Skutečná spotřeba vzduchu se někdy vztahuje na jeden kilowatt přenášeného výkonu. Tato 

hodnota se nazývá specifickou spotřebou m . Podobně je možné definovat průtokovou účinnost ηQ, 

jako poměr velikosti ztrát Qz, vzhledem ke skutečnému průtoku vzduchu Qs. 

 
1 z

Q

S

Q

Q   ( 3.25) 

 

Obr. 3.11 Průběh průtokové účinnosti u zubového pneumotoru 
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Vypočtená spotřeba vzduchu QS je objem vzduchu ve stlačeném stavu. Tato hodnota se většinou 

přepočítává na tlak okolí, čím dostaneme normovanou spotřebu vzduchu QSN 

 
1

SN S

a

p
Q Q

p   ( 3.26) 

Kde 

- p1 tlak na vstupu do pneumotoru 

- pa hodnota atmosférického tlaku 

Pro výpočty průtokové účinnosti však není potřeba, neboť při tomto výpočtu je směrodatný 

poměr mezi objem ztrát Qz a spotřebou vzduchu QS. Přepočet na normálou spotřebu tedy ztrácí 

smysl. 

3.4 Příprava návrhu nového pneumotoru 

S ohledem na stávající metodiku návrhu zubových pneumotorů se další části práce zaměří na 

určení nového postupu při jeho návrhu. Půjde především o: 

- Přesný výpočet geometrického objemu motoru (všechny stávající postupy jsou pouze 

přibližné nebo empirické) 

- Zohlednění vlivu jednotlivých rozměrů pneumotoru na ztráty vzduchu 

- Metodiku stanovení velikosti setrvačných hmot rotačních částí  

- Určení hmotnosti pneumotoru. 

Tyto postupy a podklady budou následně využity při návrhu vícekriteriální optimalizace sloužící 

k návrhu moderního pneumotoru  
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4 Nový přístup pro stanovení geometrického objemu 

Všechny dříve uvedené metody výpočtu geometrického objemu Vg využívaly zjednodušení pro 

jeho výpočet. Pro přesný výpočet je potřeba znát plochu průřezu zubové mezery v čelní rovině. 

Analyticky je však tento výpočet velmi složitý. Tuto úlohu však lze převést na úlohu numerickou a tím 

zajistit vysokou přesnost výpočtu. 

Pro ukázku postupu výpočtu platí, že obě ozubená kola v pneumotoru jsou stejná. Výpočet lze 

použít i pro případ, kdyby každé kolo mělo různé parametry, výpočet by byl však rozsáhlejší a rozdílná 

velikost kol by na výsledné parametry pneumotoru neměla vliv. Pro jednodušší výpočet je místo 

průřezu plochy zubové mezery je počítáno s průřezem plochy zubu.  Plocha zubové mezery se pak 

snadno dopočte. Výpočet plochy průřezu zubu vychází z rovnic šířky zubu na libovolném průměru v 

čelní rovině.
 

Předpokládá se, že rozměry pracovního prostoru jsou v tomto případě stejné jako v předchozím 

případě.  Geometrický objem Vg je pak dán rozdílem plochy mezikruží (mezi průměry da a dv) a 

celkové plochy boků zubů v čelní rovině Sc, vynásobených šířkou ozubení b.  

Během návrhu výpočtu se ukázalo, že pro výpočet geometrického objemu Vg u zubového 

pneumotoru, je lepší „statická“ představa, kdy se geometrický objem vypočte z objemu zubových 

mezer pneumotorem (oproti běžně používané „dynamické“ představě, že geometrický objem je 

objem vzduchu vytlačený za jednu otáčku pneumotoru). Pak platí, že od objemu se odečte velikost 

společné plochy Sp (zubů v záběru), vynásobené šířkou ozubení b. 

Výška pracovního prostoru h je dána 

 2

a v

a w

d d
h d a

  ( 4.1) 

Celková plocha boků zubů v čelní rovině se vypočte z plochy boku jednoho zubu, vynásobenou 

počtem zubů z.  
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Obr. 4.1. Šířka zubu v obecném místě 
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Obr. 4.2. Výpočet plochy zubu 

Celková plocha boku jednoho zubu S je pak dána součtem jednotlivých ploch Si, kde n je počet 

těchto ploch. 

 
1

n

i

i

S S
 

 ( 4.2) 

Plocha Si se vypočte tak, že se vypočte na daném průměru tloušťka zubu v čelní rovině, která je 

následně vynásobena velikostí výšky segmentu k. 

 i i i

h
S s k s

n  
 ( 4.3) 
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U výpočtu tloušťky zubu na libovolném průměru se vychází ze známého vztahu pro výpočet 

šířky. Pro výpočet tloušťky zubu na daném průměru pro ozubení se šikmými zuby je potřeba spočítat 

úhel profilu v čelní rovině ti pro každý průměr di, proto je vhodné pro výpočet použít počítačový 

program.  

Tloušťka zubu v čelní rovině na obecném průměru di se vypočte ze vztahu 

 

2

2

n

i i t ti

x tg
s d inv inv

z z   ( 4.4) 

kde 

- t úhel profilu v čelní rovině  

- ti úhel záběru v čelní rovině na obecné kružnici 

- x korekce ozubení 

- z počet zubů oz. kola 

Úhel ti se vypočítá ze rovnice 

 

arccos b
ti

i

d

d
  ( 4.5) 

kde 

- db průměr základní kružnice 

- di průměr obecné kružnice 

Nepřesnosti vlivem numerického výpočtu jsou díky malé náročnosti na výpočetní výkon počítače 

eliminovány velkým počtem kroků n (n=200). 

Výpočet dle předchozích vztahů se však dá použít jen pro případ kdy výpočtový průměr dv je 

větší než průměr základní kružnice db. Pokud je však dv<db, je potřeba výpočet modifikovat. V tomto 

případě výpočet dle (4.2) začíná až na průměru základní kružnice db. Doplňková plocha zubu Sd , mezi 

základní db a výpočtovou kružnicí dv, se pak vypočte ze vztahu 

 2

vb

bd

dd
sS

  ( 4.6) 
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Kde sb je tloušťka ozubení na základní kružnici db. Pro zjednodušení se předpokládá, že plocha 

mezi základní db a výpočtovou kružnicí dv má tvar obdélníku. Obsah plochy Sd, k celkovému obsahu je 

totiž výrazně menší a jak je popsáno výše, daný problém nenastává vždy.  

Celková plocha zubu Szc v tomto případě je pak dána vztahem. 

 dzc SSS
  ( 4.7) 

Celková plocha zubové mezery Szm je dána rozdílem plochy mezikruží a plochy všech boků zubů 

v čelní rovině. Většina jiných výpočtů pro výpočet geometrického objemu zubového pneumotoru 

počítá geometrický objem Vg podle obecné poučky, jako množství vzduchu vytlačeného za jednu 

otáčku. Výsledky z takových výpočtů jsou pak značně nepřesné. Lepší výsledky vycházejí, pokud se 

geometrický objem počítá jako objem zubových mezer, při čelním řezu pneumotorem. V takovém 

případě se však do celkového výsledku geometrického objemu nezapočítává prostor, kde jsou zuby v 

záběru.  

aw

da

Sp

 

Obr. 4.3 Společný prostor Sp; původní výpočet – červeně, nový výpočet žlutě. 

V tomto prostoru dochází k vracení vzduchu z místa výfuku, zpět do míst přívodu tlakového 

vzduchu. Původní předpoklad byl, že od objemu zubových mezer se odečte jedna polovina plochy 

průniku hlavových kružnic Sp, kde se dá předpokládat, že celý prostor je vyplněn zuby.  
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Pro zvýšení přesnosti je však výhodnější, když se společná plocha Sp, kde je pracovní prostor 

vyplněn zuby, vypočte jako součin plochy jednoho zubu Szc a součinitele záběru profilu εα. Tím se 

získá vyšší přesnost s ohledem na různý tvar ozubení. Pak velikost plochy Sp je 

 
2p zcS S

  ( 4.9) 

Kde 

- dw průměr valivé kružnice 

- εα součinitel trvání záběru profilu 

Pro případ, kdy obě kola mají stejné parametry, pak platí, že průměr valivé kružnice dw se rovná 

pracovní osové vzdálenosti aw (dw = aw). Výsledná plocha průřezu zubových mezer v čelní rovině Szm je 

 
2 22

4
zm a v zc pS d d z S S

  ( 4.10) 

Výsledný geometrický objem pneumotoru Vg je pak dán součinem plochy Szm a šířky motoru b 

 
bSV zmg  

 ( 4.11)

 

4.1 Srovnání výsledků získaných různými výpočetními metodami 

Pokud by se porovnaly výsledky jednotlivých postupů pro výpočet geometrického objemu Vg, 

vyjdou následující výsledky. 

Pro lepší srovnání mají společnou velikost modulu mn = 1 mm a počet zubů z = 18. U 

nestandardního ozubení pak je velikost jednotkové výšky hlavy ha
*= 1,3. U ostatních typů pak je 

ha
*=1. 
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Tab.  4.1 Parametry ozubení pro srovnání 

 

standardní, 
nekorigované, 

přímé 

standardní, 
korigované, přímé 

standardní, 
korigované, šikmé 

HCR nestandardní, 
korigované, šikmé 

sklon zubu β [°] 0 0 20 20 

korekce x1,2 [-] 0 0,274 0,1822 0,1822 

pracovní osová vzd.  
aw [mm] 

18 18,5 19,5 19,5 

hlavový průměr  
da [mm] 

20 20,5 21,5 22 

průměr základní 
kruž. db [mm] 

16,914 16,914 17,862 17,862 

výpočtový průměr  
dv [mm] 

16 16,5 17,5 17 

rozteč na roztečné 
kružnici  pt [mm] 

3,142 3,142 3,343 3,343 

rozteč na základní 
kružnici  ptb [mm] 

2,952 2,952 3,118 3,118 

tloušťka zubu na 
roztečné kruž. st [mm] 

1,571 1,883 1,812 1,812 

úhel profilu čelní  
αt [°] 

20 20 21,172 21,172 

úhel záběru čelní 
αtw [°] 

20 23,894 23,651 23,651 

součinitel trvání 
záběru   [-] 

1,597 1,385 1,33 1,61 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, pokud se bude přísně dodržovat postup u některých výpočtů, 

obdržímě nepřesné výsledky. Např. vztah 3.5 pro výpočet geometrického objemu Vg z [4] vůbec 

nepočítá s korekcí ozubení x nebo jinou jednotkovou výškou hlavy ha
* než 1. Pokud se do takového 

vztahu dosadí, budou výsledky jako by ozubení bylo nekorigované a mělo jednotkovou výšku hlavy 

ha
* = 1. Navíc se předpokládá, že zubové mezery mají stejný objem jako zuby. Výsledky takového 

výpočtu jsou pak zkreslené.  
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Tab.  4.2 Porovnání geometrických objemů, pro různé typy výpočtů 

Vg [mm3] 
Standard, 

nekorigovaný 

Standard, 

korigovaný 

Standard, 

korigovaný, 
šikmý 

HCR nestandard, 

korigovaný, 
šikmý 

Výpočet pro nekorigovaná 
kola Vg1 (3.6) 

113 113 128 128 

Výpočet pro korigovaná kola 
Vg2 (3.9) 

114,8 117,9 123,7 157,8 

Výpočet pro korigovaná kola 
Vg3 (3.15) 

113,4 116,3 122,5 153,2 

Numerický výpočet Vg4 (4.10) 116,5 118,9 126,4 160,5 

Numerický výpočet (včetně 
společ. prostoru) Vg4

/ (4.2) 
122,5 124,8 130,7 169,1 

 

Jak již bylo popsáno v přechozím odstavci, z výsledků je zřejmé, že na první výpočet dle rovnice 

3.5 (pro nekorigovaná kola) nemají korekce ozubení žádný vliv. Velikost geometrického objemu se 

pouze mění se sklonem ozubení.  

U standardního korigovaného profilu ozubení (kladná korekce) je větší geometrický objem proti 

standardnímu nekorigovanému ozubení dán tím, že vlivem kladné korekce se zúží zub na hlavě a 

naroste tím plocha zubové mezery. 

U standardního profilu ozubení a šikmých zubů je geometrický objem větší než u ostatních 

výpočtů. Je to dáno kombinací kladné korekce a šikmosti ozubení.  Zuby jsou o něco tenčí, avšak 

zubové mezery jsou vlivem větší rozteče širší, a tím je i výsledný geometrický objem větší.  

U nestandardního ozubení je pak geometrický objem největší. I když má toto ozubení stejnou 

rozteč i tloušťku ozubení jako u ozubení standardního, korigovaného šikmého, větší objem mezer 

vnikne díky větší nestandardní jedn. výšce hlavy ha
*, což vede k většímu objemu zubové mezery. 

Tab.  4.3 Plocha jednoho zubu u numerického výpočtu 

 
Standard, 

nekorigovaný 

Standard, 

korigovaný 

Standard, 

korigovaný, šikmý 

Nestandard, 

korigovaný, šikmý 

Szc [mm2] 3,403 3,467 3,631 4,697 

 

Tab.  4.4 Plocha jedné zubové mezery u numerického výpočtu 

 
Standard, 

nekorigovaný 

Standard, 

korigovaný 

Standard, 

korigovaný, šikmý 

Nestandard, 

korigovaný, šikmý 

Szm [mm2] 2,880 2,991 3,176 3,811 
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4.2 Porovnání jednotlivých výsledků v procentech 

Pro lepší porovnání výsledků mezi jednotlivými vztahy pro výpočet geometrického objemu Vg, je 

vhodné výsledky porovnat v procentech. Následující tabulky zobrazují procentuální poměry mezi 

výsledky uvedených v tabulce Tab.  4.2. 

Pro první vztah, kdy je ozubení standardní, nekorigované a přímé, se výsledky pro jednotlivé 

vztahy příliš neliší. Maximální rozdíl mezi dvěma vztahy se zde pohybuje okolo 8%. 

Tab.  4.5 Ozubení standardní, nekorigované, přímé (podíl řádek/sloupec) 

  Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg4
/ 

Výpočet pro nekorigovaná 
kola (3.6) 

Vg1 100 98,43 99,65 97,00 92,24 

Výpočet pro korigovaná kola 
(3.9) 

Vg2 101,59 100 101,23 98,54 93,71 

Výpočet pro korigovaná kola 
(3.15) 

Vg3 100,35 98,78 100 97,34 92,57 

Numerický výpočet  
(4.10) 

Vg4 103,10 101,48 102,73 100 95,10 

Numerický výpočet (včetně 
společ. prostoru) (4.2) 

Vg4
/ 108,41 106,71 108,02 105,15 100 

 

U ozubení standardního, přímého, ale korigovaného mají výsledky již větší odchylku mezi sebou. 

V tomto případě již byla maximální odchylka 10% a to mezi vztahy 3.2 a 4.2, stejně jak tomu bylo i 

v předchozím případě. 

Tab.  4.6 Ozubení standardní, korigované, přímé 

 Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg4
/ 

Vg1 (3.6) 100 95,84 97,16 95,04 90,54 

Vg2 (3.9) 104,34 100 101,38 99,16 94,47 

Vg3 (3.15) 102,92 98,64 100 97,81 93,19 

Vg4 (4.10) 105,22 100,85 102,24 100 95,27 

Vg4
/ (4.2) 110,44 105,85 107,31 104,96 100 

 

U ozubení standardního, korigovaného a přímého, byly odchylky mezi jednotlivými vztahy 

nejmenší. Maximální odchylka byla pouze jen 6,7%. Z výsledků je naopak zřejmé, že při použití 

šikmého ozubení se naopak odchylky, mezi vztahem 3.2 a ostatními vztahy, otočily. 
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Tab.  4.7 Ozubení standardní, korigované, šikmé 

 Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg4
/ 

Vg1 (3.6) 100 103,48 104,49 101,27 97,93 

Vg2 (3.9) 96,64 100 100,98 97,86 94,64 

Vg3 (3.15) 95,70 99,03 100 96,91 93,73 

Vg4 (4.10) 98,75 102,18 103,18 100 96,71 

Vg4
/ (4.2) 102,11 105,66 106,69 103,40 100 

 

Při použití HCR ozubení jsou pak rozdíly mezi jednotlivými vztahy největší. Největší odchylka 

dosahuje 32% a to opět mezi vztahy 3.2 a 4.2. 

Tab.  4.8 Ozubení HCR nestandardní, korigované, šikmé 

 Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg4
/ 

Vg1 (3.6) 100 81,12 83,55 79,75 75,69 

Vg2 (3.9) 123,28 100 103,00 98,32 93,32 

Vg3 (3.15) 119,69 97,08 100 95,45 90,60 

Vg4 (4.10) 125,39 101,71 104,77 100 94,91 

Vg4
/ (4.2) 132,11 107,16 110,38 105,36 100 
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5 Vliv rozměrů pneumotoru na ztráty vzduchu 

 

Celkové rozměry pneumotoru mají významný vliv na ztráty vzduchu v pneumotoru Qz [m3/min]. 

Velikost těchto ztrát významně ovlivňuje výslednou účinnost pneumotoru. Mezi parametry ovlivňující 

ztráty vzduchu v zubovém pneumotoru patří otáčky motoru, poměr vstupního a výstupního tlaku, 

velikost vůlí v pneumotoru a celkové rozměry pneumotoru. Tyto ztráty vzduchu se mohou 

pohybovat, v závislosti na parametrech a aktuálním pracovním režimu motoru, mezi 10 – 50 %. 

Při návrhu zubového pneumotoru máme na začátku již zadané požadované pracovní parametry 

motoru. Jedinými veličinami, kterými můžeme tedy ztráty vzduchu ovlivnit, jsou celkové rozměry 

pneumotoru a velikost vůlí.  

Rozlišujeme dvě základní vůle a tím pádem i dva typy ztrát v zubovém pneumotoru [12]: 

- čelní Qzč [m3/min] – mezi bokem ozubených kol a bočnicí pneumotoru 

- vrcholová Qzv [m3/min] – mezi hlavovou kružnicí ozubeného kola a stěnou 

Pokud zde mluvíme o objemu vzduchu za jednotku času, mluvíme o stlačeném vzduchu. Přepočet 

na normální objem nemá, s ohledem na konečném přepočtu na průtokovou účinnost, smysl. Je 

logické, že čím jsou vůle menší, klesají i ztráty vzduchu. U minimální vůle jsme omezeni, kvalitou 

výrobního procesu. Pokud tedy i minimální velikost vůlí bude brána za konstantní, jsou celkové 

rozměry pneumotoru jedinou možností jak ovlivnit výsledné ztráty vzduchu v pneumotoru. 

Hledáme tedy při návrhu řešení rovnice, kdy velikost ztrát vzduchu Qz je funkcí hlavového 

průměru da a šířky kol b a tyto ztráty mají být minimální: 

 
, , min.z a zč a zv aQ d b Q d Q d b

  ( 5.1) 

Speciální rovnice pro teoretický výpočet ztrát vzduchu u zubového pneumotoru je v [12]. Jistá 

analogie však také zde existuje s ucpávkami u hydromotorů [13].  Pak ztráty vzduchu čelní můžeme 

vyjádřit dle [12] jako: 
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Disertační práce 

49 

 

Kde 

- da  průměr hlavové kružnice 

- dvst  průměr vstupního otvoru vzduchu 

- vč čelní vůle - mezi bokem ozubeného kola a bočnicí pneumotoru 

- p1 tlak vzduchu na vstupu 

- p2 tlak vzduchu na výstupu 

- η dynamická viskozita vzduchu 

Ztráty vzduchu vrcholové se pak vyjadřují dle [12] takto: 

 

3

1 2
,

4 12

va v
zv a

a

p p vd v
Q d b b

z s   ( 5.3) 

kde

 

- vv vrcholová vůle - mezi hlavovým průměrem ozubeného kola a tělesem pneumotoru 

- ω úhlová rychlost ozubených kol 

- z  počet zubů jednoho kola 

- sa šířka zubu na hlavové kružnici 

Ztráty vzduchu v pneumotoru lze následně vyjádřit jako průtokovou účinnost ηQ [14], tedy 

poměr ztrát vzduchu Qz, k celkové skutečné spotřebě vzduchu Qs: 

 
1 z

Q

s

Q

Q   ( 5.4) 

Pro názornost je vybrán pneumotor 

- průměr hlavové kružnice pneumotoru  da = 105 mm 

- počet zubů kola z = 10 

- otáčky pneumotoru  nM = 1900 ot/min-1 

- tlak vzduchu na vstupu  p1 = 0,3 MPa 

- tlak vzduchu na výstupu  p2 = 0,1 MPa 

- čelní vůle vč = 0,1 mm 

- vrcholová vůle vv = 0,1 mm 

- dynamická viskozita vzduchu η= 1,71.10-5 Pa.s 
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Následující graf je funkce průtokové účinnosti ηQ v závislosti na poměru šířky kola b, k hlavovému 

průměru da: 

 

Obr. 5.1 Závislost průtokové účinnosti ηQ v závislosti na poměru šířky kola b k hlavovému průměru da 

Tento obrázek můžeme porovnat s obrázkem z [14]  graf 57., který je výsledkem reálně 

provedených zkoušek s několika typy pneumotorů. 

 

Obr. 5.2 Průběh průtokové účinnosti dle [14]; ηQ - průtoková účinnost, b – šířka ozubení, da – hlavový průměr 

Z porovnání je zřejmé, že ačkoliv oba grafy jsou rostoucí, má teoretický graf výrazně plošší 

průběh než graf získaný reálnými zkouškami.  Analogie s ucpávkami hydromotorů tedy není úplně 
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správná, neboť u hydromotorů je kinematická viskozita kapaliny větší, než je tomu u vzduchu. Tato 

nízká hodnota kinematické viskozity průběh průtokové účinnosti značně zkresluje. 

Získání rovnic závislosti průtokové účinnosti na poměru šířky ozubených kol b k hlavovému 

průměru kol da, z Obr. 5.2 pomocí regrese, by však také nebylo správným postupem, neboť nejsou 

známy parametry pneumotorů, se kterými byla tato charakteristika zjištěna.  

Pro získání konkrétních dat by bylo nutné měřením zjistit průtokovou účinnost ηQ několika 

zubových pneumotorů, s různým poměrem šířky ozubených kol b k hlavovému poměru kol da, a 

z těchto výsledků následně sestavit rovnice pro výpočet průtokové účinnosti ηQ, závislé na rozměrech 

ozubených kol zubového pneumotoru. 
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6 Minimalizace setrvačných hmot a hmotnosti pneumotoru 

Velikost setrvačných hmot, stejně jako hmotnost rotačních částí pneumotoru, jsou parametry, 

které přímo neovlivňují výsledné výkonové parametry pneumotoru, mohou však přinést rozhodující 

výhodu, proti pneumotorům konkurence se stejnými výkonnostními parametry. Nízké setrvačné 

hmoty umožňují pružněji reagovat na změnu zátěže. 

Moment setrvačných hmot u zubového pneumotoru bychom mohli vyjádřit podobně jako v [15] 

jako součet setrvačných hmot dvou válců o roztečném průměru d a šířce b. U zubových pneumotorů 

se však využívá takové ozubení, kdy výška zubu, zabírá velkou část průměru kola. Proto je výhodnější 

počítat celkový hmotový moment jako, velikost hmotového momentu válce o průměru patní kružnice 

Idf, plus polovina rozdílu hmotového momentu válce o hlavovém průměru Ida a hmotového momentu 

válce o průměru patní kružnice Idf: 

 

4 44
1 1 1 1

2 2
2 2 16 2 2 16 2 16

da df f fa
C df

I I d dd
I I b b b

 
 ( 6.1) 

4 4 4 4 4

4 41

16 32 32 32

f a f a f

C a f

d d d d d
I b b d d b

 

Patní průměr df následně lze vyjádřit z hlavového průměru da  

 

2f a a fd d h h

 
 ( 6.2) 

Výsledkem je rovnice, kde proměnnými jsou hlavový průměr da a šířka ozubení b. Cílem je, aby 

výsledek této rovnice byl minimální 

 

4
41

, 2 min.
32

C a a a a fI d b d d h h b

 
 ( 6.3) 

Tak jak je uvedeno v [16] str. 344, omezující podmínkou při návrhu ozubení je minimální 

hodnota tvrdosti boku zubů, činící 350 HB. U aplikace předchozí podmínky, se předpokládají dvě 

zjednodušení: 

- obě kola jsou stejná, převodový poměr i = 1 

- každé kolo přenáší polovinu celkového výkonu pneumotoru 
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Poté je možné použít vztah pro výpočet napětí ozubení v dotyku dle ČSN 01 4686 [17].  

 ,

1tH H
H E H B D

wH

F K i
Z Z Z Z Z

b d i   ( 6.4) 

Kde 

- bwH pracovní šířka ozubení 

- d roztečný průměr oz. kola 

- FtH směrodatná obvodová síla 

- KH součinitel přídavných zatížení 

- ZE součinitel mechanických sil 

- ZH součinitel tvaru spoluzabírajících zubů 

- Zε součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů 

- Zβ součinitel vlivu sklonu zubu 

- ZB,D součinitel jednopárového záběru 

 Pracovní šířku ozubení bwH je u zubového pneumotoru stejná jako šířka ozubení b (obě kola jsou 

stejná). Pokud se pak za napětí v dotyku ve valivém bodě σH dosadí hodnota pro přípustné napětí 

v dotyku σHP a vyjádří se šířka ozubení b, vypadá pak vztah po úpravě (se zahrnutím výše uvedených 

předpokladů) dle [16]:  

 
2

1 2 22 2HP a a

P
b c c

n d h   ( 6.5) 

Kde 

- c1 a c2 konstanty (viz. [16]) 

- P výkon pneumotoru 

- σHP přípustné napětí v dotyku 

- n otáčky pneumotoru 

Pak konstanty c1 a c2 jsou dány vztahy: 

 1 ,E H B Dc Z Z Z Z Z
  ( 6.6) 

 2 H A H H Hc K K K K K
  ( 6.7) 
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Kde 

- KA součinitel vnějších dynamických sil 

- KHv součinitel vnitřních dynamických sil 

- KHα součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů 

- KHβ součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce 

Po dosazení do vztahu (6.3) vznikne rovnice kde je již jen jedna proměnná – hlavový průměr da  

 

4
4

2 2

1 2

2 2

2
min.

32 2

a a a f

C a

HP a a

d d h hc c P
I d

n d h  
 ( 6.8) 

Hmotnost rotačních částí pneumotoru se vyjádří z důvodu zjednodušení podobně jako celkový 

moment setrvačnosti Ic. Celková hmotnost zubového pneumotoru mc tedy bude dána jako hmotnost 

válce o průměru patní kružnice mdf, plus polovina rozdílu hmotnosti válce o hlavovém průměru mda a 

hmotnosti válce o průměru patní kružnice mdf. Pak 

 

2 22
1

2 2
2 4 2 4 4

da df f fa
C df

m m d dd
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  ( 6.9) 
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Stejně jako u momentu setrvačnosti lze vyjádřit patní průměr df. V následné rovnici, kde 

proměnnými jsou hlavový průměr da a šířka ozubení b, musí být výsledek této rovnice byl minimální 

 

2
21

, 2 min.
4

C a a a a fm d b d d h h b
  ( 6.10) 

I v tomto případě lze použít pro b empirický vztah 6.5 a výsledkem je rovnice celkové hmotnosti 

pneumotoru, závislé na hlavovém průměru pneumotoru da 

 

2
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C a
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d d h hc c P
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n d h   ( 6.11) 

Jak pro výpočet momentu setrvačnosti, tak hmotnosti platí, že výpočet je příliš složitý, aby ho 

bylo možno řešit analyticky. V úvahu tedy pouze připadá numerický výpočet. 
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6.1 Numerický výpočet hmotnosti mc a momentu setrvačnosti Ic  

Pro numerický výpočet je vhodné využít postupy z numerického výpočtu geometrického objemu 

Vg. V něm se totiž nejdříve spočítá plocha ozubení v čelní rovině. Pokud se plocha ozubeného kola 

vynásobí šířkou kola b a hustotou materiálu kola ρ, výsledkem bude hmotnost ozubeného kola mc. 

Výpočet je třeba mírně modifikovat, konktrétně výpočet začíná již od patního průměru df (ne od 

výpočtového průměru dv jak bylo u výpočtu geometrického objemu Vg). Upravený vztah 4.1 pro 

výpočet výšky zubu (pracovního prostoru) pak vypadá takto: 

 2

a fd d
h

  ( 6.12) 

Pak je již výpočet hmotnosti mc analogií výpočtu geometrického objemu. Postupně se spočítá 

šířka ozubení v obecném bodě si dle rovnice 4.4. Podobně jako u výšky zubu h, tak i doplňková plocha 

Sd se počítá pro případ kdy patní kružnice df je menší než základní db (df<db). Pak se spočítá celková 

plocha zubu Szc m, a hmotnost ozubeného kola je pak dána součtem hmotnosti válce o patním 

průměru df, a hmotnosti všech zubů. 

 
2

4
C f zc mm d S z b

  ( 6.13) 

Výpočet momentu setrvačnosti je pak trochu složitější, neboť se vychází z obecného vztahu pro 

výpočet momentu setrvačnosti 

 
2 2

m S

I r dm b r dS
  ( 6.14) 

  



Disertační práce 

56 

 

Výpočet momentu setrvačnosti jednotlivých elementů zubu Ii (vycházejících ze vztahu  4.3 pro 

výpočet elementu plochy zubu Si) je následující: 

 

2 2

2 2

i i

i i i

d dh
I s k b s b

n   ( 6.15) 

Kde 

- si šířka zubu v čelní rovině (viz. rovnice 4.4) 

- k  výška elementu 

- n počet kroku výpočtu 

- di obecný výpočtový průměr 

Pak celkový moment setrvačnosti Ic je dán součtem momentu setrvačnosti válce o patním 

průměru df a momentu setrvačnosti všech zubů 
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  ( 6.16) 
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7 Optimalizace zubového pneumotoru  

Hlavním cílem této práce je navrhnout takový optimalizační postup, který zahrne všechny 

připravené kritéria a postupy: 

- přesný výpočet geometrického objemu pneumotoru 

- vliv rozměrů pneumotoru na ztráty vzduchu 

- minimalizace setrvačných hmot 

- minimalizace hmotnosti. 

Všechny ostatní omezení budou rovněž zohledněny. 

V současné době se v oblasti návrhu a konstrukce strojních zařízení se používá řada 

optimalizačních metod. K nejčastějším algoritmům patří [18]: 

- enumerativní – výpočet všech daných možných kombinací daného problému 

- deterministické – staví na precizních matematických metodách. Ve skutečnosti je hlavním  

 principem těchto metod využití náhody. Optimalizační algoritmus 

  prohledává nahodile „prostor“ a výsledkem toho to hledání je pak 

  optimální výsledek. Optimalizační algoritmy jsou funkční jen tehdy, jsou-li  

 známy předpoklady (je-li problém lineární nebo nelineární, má-li problém 

  jen jeden extrém, je-li prostor spojitý či nespojitý atd.) 

- smíšené – je zde zahrnuta směs enumerativních a deterministických metod. 

Pro velmi specifické omezení a jednoúčelovou konstrukci zubového pneumotoru je velmi obtížné 

některou z těchto metod aplikovat. Proto byl vyvinut vlastní jednoúčelový optimalizační postup. 

7.1 Postup optimalizace zubového pneumotoru 

Z předchozích kapitol je patrné, že najít jedno optimální řešení pro všechny parametry najednou 

by bylo značně obtížné. Proto je nutné vytvořit jednoúčelový optimalizační program, který ze 

zadaných parametrů a okrajových podmínek nalezne optimální řešení. Optimalizaci zubového 

pneumotoru je možno rozdělit na dvě části. Na výpočet výstupních hodnot ze zadaných vstupních 

parametrů a okrajových podmínek a druhou část, kde jsou výsledky seřazeny, a hledá se optimální 

řešení. 
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Obr. 7.1. Schéma optimalizace 
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Do optimalizačního programu vstupuje řada vstupů. Ty se dají rozdělit na tři typy. První jsou 

takové, které mají konstantní charakter (vstupy prvního typu), druhé, které jsou okrajovými 

podmínkami (vstupy druhého typu) a jejich hodnota se během výpočtu mění v zadaném rozsahu, 

poslední pak jsou koeficienty pořadí, které ovlivňují výsledek optimalizačního programu. 

Tab.  7.1 Tabulka konst. vstupů- vstupy  prvního typu  

Vstupní hodnoty Označení Rozměr 

Otáčky pneumotoru n min-1 

Požadovaný výkon P kW 

Maximální násobek výkonu k - 

Minimální vstupní tlak  p1 MPa 

Výstupní tlak  p2 MPa 

Poměrná výška hlavy ha
* - 

Poměrná velikost hlavové vůle  c* - 

Poměrné zaoblení paty ρ* - 

Úhel profilu normálný  αn ° 

Účinnost mechanická ηm - 

Součinitel plnění δ - 

Hustota použitého materiálu kol ρ kg.m-3 

Krok úhlu šroubovice při výpočtu krokβ - 

Krok šířky ozubení při výpočtu krokb - 

Čelní vůle v pneumotoru vč mm 

Vrcholová vůle v pneumotoru vv mm 

Dynamická viskozita použitého plynu  η Pa.s 
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Tab.  7.2 Tabulka okrajových podmínek na vstupu- vstupy druhého typu 

Vstupní hodnoty Označení Rozměr 

Minimální hlavový průměr oz. kola  da min mm 

Maximální hlavový průměr oz. kola  da max mm 

Minimální šířka ozubení bmin mm 

Maximální šířka ozubení bmax mm 

Minimální úhel šroubovice ozubení βmin ° 

Maximální úhel šroubovice ozubení βmax ° 

Min. modul ozubení (normálný) [19] mn min mm 

Max. modul ozubení (normálný) [19] mn max mm 

Minimální korekce ozubení xmin - 

Maximální korekce ozubení xmax - 

 

Tab.  7.3 Tabulka koeficientů pořadí - vstupy třetího typu 

Vstupní hodnoty Označení 

Koeficient váhy výkonu P kP 

Koeficient váhy součinitele trvání záběru εγ kεγ 

Koeficient váhy momentu setrvačnosti Ic kIc 

Koeficient váhy hmotnosti m  kmc 

Koeficient váhy průtokové účinnosti ηQ knQ 

 

Výstupní parametry pak lze rozdělit na dvě kategorie. První jsou parametry pneumotoru 

vypočítané během optimalizačního programu. Ve druhé kategorii pak jsou parametry nutné pro 

následnou realizaci návrhů (získané výpočtem ze vstupů druhého typu). 

Tab.  7.4 Tabulka výstupů – vypočtené parametry pneumotoru 

Vypočtené výstupní hodnoty Označení Jednotka 

Výkon P kW 

Průtoková účinnost ηQ - 

Moment setrvačnosti Ic kg.m2 

Hmotnost mc kg 

Součinitel trvání záběru součtový  εγ - 
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Tab.  7.5 Tabulka výstupů – vypočtené rozměrové parametry ozubení 

Vypočtené rozměrové parametry ozubení Označení Jednotka 

Počet zubů z - 

Modul ozubení [19] m mm 

Korekce ozubení x - 

Úhel sklonu ozubení  β - 

Pracovní osová vzdálenost aw mm 

Hlavový průměr oz. kola da mm 

Šířka ozubení b mm 

 

7.2 Stručný přehled vstupů a výstupů 

Nejdůležitější je zajistit, aby výsledný návrh pneumotoru měl požadované výkonové parametry 

(výkon, otáčky). V této části je stěžejní, jak z předchozích kapitol vyplývá, vypočítat co možná 

nejpřesněji geometrický objem daného pneumotoru. Neméně důležité však je správně odhadnout, či 

vypočíst (popř. změřit) velikost indikované účinnosti ηi a mechanické účinnosti ηm. Špatné odhadnutí 

těchto parametrů může totiž ovlivnit celý optimalizační výpočet. Sebepřesnější výpočet 

geometrického objemu by pak byl znehodnocen těmito vstupy. To by mělo za následek, že 

pneumotor bude v lepším případě zbytečně naddimenzován nebo v horším případě nedosáhne 

požadovaných parametrů.  

Hodnotu mechanické účinnosti ηm je možné považovat za konstantní, i přes měnící se rozměry 

pneumotoru při optimalizačním výpočtu. Hodnoty indikované účinnosti ηi se mění s rozměry 

pneumotoru, hodnotami vstupního a výstupního tlaku a konstrukčním řešením pneumotoru (jestli se 

jedná o přímé, šikmé, či šípové ozubení). Hlavní vliv na hodnotu indikované účinnosti ηi však 

mají otáčky pneumotoru, neboť vlivem průtokových odporů dochází s rostoucími otáčkami ke stále 

většímu škrcení, což vede k nedokonalému plnění, a částečné expanzi u plnotlakých a předčasné 

expanzi u zubových pneumotorů s částečnou expanzí. V kontextu toho je možno zanedbat změny 

hodnot indikované účinnosti ηi vlivem rozměrů, vstupního a výstupní tlaku (tyto hodnoty bývají při 

návrzích konstantní) a konstrukčního řešení (zda se bude jednat o plnotlaký – přímé, či šikmé 

ozubení, nebo s částečnou expanzí – šípové ozubení, bývá známo na začátku). Pro optimalizační 

úlohy, kdy by hlavním požadovaným parametrem byl výkon pneumotoru P, by bylo možné kalkulovat 

se změnou indikované účinnosti ηi pro dosažení požadovaných hodnot výkonu Pe. Pro různé otáčky 

by však bylo nutné zjistit hodnoty indikované účinnosti ηi při každém výpočtu znovu. Protože, však při 
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většině návrhu bývají otáčky zadány, lze předpokládat, že otáčky při výpočtu jsou konstantní. Tím se 

optimalizační úloha zjednoduší o to, že indikovanou účinnost ηi je potřeba spočítat jen na začátku. 

Vedlejší, ale nezbytný parametr pro správnou funkci zubového pneumotoru je to, aby součinitel 

trvání záběru profilu εα nebyl menší než 1. Kdyby tomu bylo naopak, v jisté chvíli by zuby nebyly 

v záběru (nedotýkaly by se boky zubů). Z hlediska záběru u šikmých zubů by se nejednalo o fatální 

problém. Součinitel trvání záběru součtový εγ by byl větší než jedna (součet součinitele trvání záběru 

profilu εα plus součinitele trvání záběru kroku εβ), ale docházelo by k úniku vzduchu díky netěsnosti 

mezi zuby, ve chvíli bez kontaktu.  Z hlediska hluku a kvality záběru, by součinitel trvání záběru 

součtový εγ měl být co největší. 

Pro výpočet výkonu P je potřeba znát, kromě zadaných parametrů, které má pneumotor 

splňovat (otáčky, vstupní a výstupní tlak vzduchu…), i okrajové podmínky jako jsou minimální a 

maximální průměr kol, modul, šířka kol, úhel šroubovice ozubení, korekce apod., ve kterých se může 

výpočet pohybovat. Z těchto omezujících podmínek je nejdůležitější velikost modulu ozubení m. 

Velikosti modulu jsou dány normou ČSN 01 4608 [19] a jsou rozděleny do dvou řad. Krok výpočtu je 

zde definován normovanými velikostmi modulů. Od toho se odvíjí pak řada dalších rozměrů ozubení 

pro pneumotor. Rozsah použitelných modulů je dán omezujícím rozsahem hlavových průměrů da. Ty 

plynou z požadavků konstrukce. 

Pro dané parametry se nejdříve provede kontrola navrženého ozubení. Konktrétně se jedná o to, 

zda tloušťka zubu na hlavě není menší než přípustná (0,25 násobek modulu), zda nenastane mezi koly 

interference, zda podřezání nezkrátí funkční část evolventy a zda součinitel trvání záběru profilu εα 

není menší než minimální (minimum 1,2). Pokud některá z podmínek nevyhovuje, výpočet se 

přeskočí a pokračuje dalším krokem. Pokud jsou však podmínky splněny, pak se vypočte výkon 

pneumotoru P. Pokud program zjistí, že návrh dává  výkon menší než požadovaný nebo výrazně 

překračuje hodnotu požadovaného výkonu, pak daný návrh zamítne. Pokud návrh vyhovuje všem 

vstupním parametrům, zapíše se do paměti programu. 

 požadovaný n požadovanýP P k P
  ( 7.1) 

Kde 

- Ppožadovaný výkon požadovaný 

- Pn návrhový výkon vypočtený programem 

- k  koeficient kolikanásobně může být návrhový výkon větší než požadovaný 
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Následně jsou vypočteny ztráty vzduchu Qz (a průtoková účinnost ηQ), hmotový moment 

setrvačnosti Ic, hmotnost mc a součinitel trvání záběru součtový εγ. U těchto parametrů požadujeme, 

aby byly minimální. 

 
, , min.z c cQ I m

  ( 7.2) 

 Po tomto výpočtu se posune optimalizační program o krok šířky ozubení b. Ten je totiž 

posledním stupněm v kaskádě parametrů (postupně to jsou velikost modulu m, sklon šroubovice β, 

počet zubů z a šířka ozubení b), viz kapitola 11.4. Poté co program projde všechny kroky daného 

parametru (tedy třeba šířky ozubení b), se daný program posune o krok v parametru nadřazeném (v 

tomto případě by nadřazeným parametrem byl počet zubů z) a výpočet se opakuje.  

Druhou částí je pak zhodnocení všech vypočtených parametrů a nalezení optimálního řešení. Pro 

získání jednoduché hodnoty, ze které by bylo okamžitě zřejmé, jaký je nejlepší návrh, jsou absolutní 

hodnoty nepraktické. Je zřejmé, že není možné dát dohromady kilowaty, kilogramy atd. Pro 

porovnávání různých vypočtených parametrů, je proto potřeba je převést absolutní hodnoty na 

relativní.  

Nejjednodušším řešením je vytvořit pořadí daných návrhů v každém parametru. V následující 

tabulce je ukázkový příklad průběhu optimalizačního programu. Návrhy číslo 113 a 114 jsou úspěšné 

návrhy, které splnily všechny omezující podmínky. V tabulce Tab.  7.6 jsou uvedeny vypočtené 

hodnoty, v jednotlivých parametrech (výkon, průtoková účinnost, atd.). 

Tab.  7.6 Ukázka výsledků výpočtu v jednotlivých parametrech 

Číslo 

návrhu 

i 

Výkon P 

[kW] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Součinitel trvání 

záběru εγ [-] 

113 2,53 0,87 284 6,25 2,36 

114 2,15 0,84 315 6,31 2,15 

 

V další tabulce jsou zobrazeny stejné úspěšné návrhy 113 a 114. Nyní jsou však u jednotlivých 

parametrů uvedena, místo konkrétních vypočtených hodnot, pořadí konkrétního návrhu ze všech 

úspěšných návrhů. 
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Tab.  7.7 Ukázka pořadí výpočtu v jednotlivých parametrech 

Číslo 

návrhu 

i 

Pořadí 

Výkon P 
Průtoková 

účinnost ηQ 

Moment 

setrvačnosti Ic 
Hmotnost mc 

Součinitel trvání 

záběru εγ 

113 25. 54. 36. 78. 22. 

114 135. 98. 69. 82. 37. 

 

Jednotlivé pořadí v daných parametrech je již významným ukazatelem daných návrhů. Aby se 

dalo rozhodnout, který návrh je ten nejoptimálnější, je potřeba dílčí výsledky sjednotit v jedno číslo – 

výsledné pořadí. Pro účel slouží jednoduchý vztah, ve kterém je každému parametru j v optimalizaci 

přiřazena určitá „váha“, reprezentovaná koeficientem kj, uvedeným v Tab.  7.3. Čím vyšší je hodnota 

koeficientu kj, u konkrétního parametru, tím více bude mít tento parametr vliv na výsledné pořadí.  

Výsledné pořadí i-tého návrhu se vypočte, podle vztahu: 

 
P Pi p pi Ic Ici mc mci i

ci

P p Ic mc

k p k p k p k p k p
p

k k k k k  ( 7.3) 

Kde 

- pci výsledné skóre pořadí daného návrhu i 

- pji pořadí v parametru j 

- kj koeficient dávající „váhu“ parametru j 

- j parametr P – výkon  

  ηQ – průtoková účinnost 

  Ic – celkovým moment setrvačnosti pneumotoru 

  mc – celková hmotnost pneumotoru 

  εγ – součinitel trvání záběru součtový 

 

Hodnota pci není přímo pořadí jednotlivých návrhů i, ve smyslu 1., 2., 3., atd., proto je 

pojmenována jako skóre pořadí. Platí pro ni, že čím je hodnota pci nižší, tím je návrh i, podle zadaných 

vstupních parametrů, lepší. Návrh s nejnižší hodnotou pci je pak nejlepší návrh. Díky tomu jak je vztah 

7.3 napsán, zároveň platí že: 

  1 cip n
 ( 7.4) 

- n počet všech úspěšných návrhů optimalizačního programu 
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Tím vzniká lepší představa o pořadí návrhů, neboť hodnoty pci nejsou abstraktní, ale pohybují se 

jen v rozmezí od 1 do celkového počtu všech návrhů n. 

Při optimalizaci se díky tomuto řešení může stát, že dva různé návrhy dosáhnout stejného pořadí 

pci. V takovém případě, jsou návrhy řazeny podle vyššího dosaženého výkonu P. Teoreticky je možno 

pro řazení v případě rovnosti zvolit jakýkoliv parametr, pro zjednodušení jsem však jako třídící 

parametr zvolil právě výkon P.  

7.3 Vlastní optimalizační program 

Principy numerického výpočtu pro výpočet geometrického objemu, minimalizace setrvačných 

hmot a hmotnosti, byly již nastíněny v kapitole 4 a 6. Detailní postup pak bude popsán v příloze 

(kapitola 11). V této kapitole je důraz kladen na hlavní aspekty optimalizačního výpočtu. 

Pro možnost lepší použitelnosti programů, byly všechny naprogramovány v programu Microsoft 

Visual Basic 7.0, zabudovaný v programu Microsoft Excel. Díky tomu je možno používat program bez 

nutnosti další instalace a je možné kombinovat výpočtový program s dalšími vztahy napsanými přímo 

v programu Excel. Pokud jsou vzaty v potaz všechny smysluplné rozsahy okrajových podmínek, je 

možné dosáhnout cca až 107 možný kombinací. 

 

Obr. 7.2 Vstupní obrazovka optimalizačního programu – vstupy 

Nevýhodou jsou jistá omezení plynoucí z programu Visual Basic. Všechny se však dají překonat 

pomocnými výpočty. Optimalizační program má řadu proměnných, které jsou se svými názvy tak, jak 

jsou v programu použity, jsou v následující tabulce:  
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Tab.  7.8 Názvy proměnných v optimalizačním programu 

Vstupní hodnota Název proměnné v programu 

Otáčky pneumotoru n n 

Požadovaný výkon P P_poz 

Maximální násobek výkonu P k_poz 

Minimální vstupní tlak p1 p1 

Výstupní tlak p2 p2 

Poměrná výška hlavy ha
* ha_hvezdicka 

Poměrná velikost hlavové vůle c* c_hvezdicka 

Poměrné zaoblení paty ρ* ro_hvezdicka 

Úhel profilu α normálný (ve stupních) alfa 

Účinnost mechanická ηm  ny_m 

Součinitel plnění δ sp 

Hustota použitého materiálu kol ρ ro 

Krok úhlu šroubovice ozubení β při výpočtu krok_beta 

Krok šířky ozubení b při výpočtu krok_b 

Čelní vůle v pneumotoru vč celni_vule 

Vrcholová vůle v pneumotoru vv vrcholova_vule 

Dynamická viskozita použitého plynu η viskoziza_plynu 

Koeficient váhy výkonu P kP 

Koeficient váhy součinitele trvání záběru εγ kepsilon_gama 

Koeficient váhy momentu setrvačnosti Ic kI 

Koeficient váhy hmotnosti m  km 

Koeficient váhy průtokové účinnosti ηQ kny 

Minimální hlavový průměr oz. kola da Da_min 

Maximální hlavový průměr oz. Kola da Da_max 

Minimální šířka ozubení b b_min 

Maximální šířka ozubení b  b_max 

Minimální úhel šroubovice ozubení β beta_min 

Maximální úhel šroubovice ozubení β beta_max 

Minimální modul ozubení m modul_min 

Maximální modul ozubení m modul_max 

Minimální korekce ozubení x x_min 

Maximální korekce ozubení x x_max 
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Ve výše uvedené tabulce chybí indikovaná účinnost ηi. Ta je totiž vypočítána, dle vztahu 3.18, ze 

zvolených otáček pneumotoru n. 

Jako první je potřeba zkontrolovat vstupní hodnoty druhého typu (okrajové podmínky - 

proměnné, a jejich rozsah). Pro všechny tyto proměnné je společná logická podmínka, že minimální 

hodnota musí být menší než maximální. Pro tyto hodnoty bude v textu použito X. 

 
maxmixX X

 ( 7.5) 

Další podmínkou pro všechny hodnoty, s vyjíkou korekce x je, že minimální hodnota musí být 

větší než nula. 

 0mixX
 ( 7.6) 

Samozřejmě, že pro úhel šroubovice ozubení β platí, že minimální hodnota se může rovnat nule. 

Poslední kontrola pak platí pro šířku ozubení b a úhel šroubovice ozubení β, kde je zadán krok 

výpočtu. Pro ty platí, že krok výpočtu musí být větší než zadaný rozsah. 

 
max mix XX X krok

 ( 7.7) 

Základním parametrem pro ozubení, kromě velikosti modulu m, je počet zubů ozubeného kola z. 

Tento parametr je však úmyslně nezadává. To co konstruktéra při návrhu zajímá, jsou hlavně celkové 

rozměry pneumotoru, tedy průměr hlavové kružnice da. Proto jsem se rozhodl, že rozsah počtu zubů 

z se vypočte právě ze zvoleného rozsahu hlavového průměru da, modulu m a úhlu šroubovice ozubení 

β.  

 2 cosa

a

n

d
z h

m
 ( 7.8) 

Je jasné, že do tohoto výpočtu není započtena korekce ozubení x, protože ta v tuto chvíli není 

známa. Při takovémto výpočtu rozsahu je dobré na začátku zkontrolovat, zda maximální počet zubů 

zmax nebude menší než zvolená minimální hodnota (tuto hodnotu jsem zvolil 8). To znamená, že 

existuje aspoň jeden návrh, který vyjde v zadaných rozsazích, a že má smysl dále pokračovat 

v optimalizačním programu. Minimální počet zubů zmin se pak kontroluje při každém kroku výpočtu a 

zde jsem zvolil, že pro danou kombinaci parametrů, nesmí být zmin menší než 7. 

Pak již následuje definice kroků výpočtu. Z výše uvedených řádků je zřejmé, že se bude jednat o 

čtyřdimensionální výpočet (4D).  
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Stupně výpočtu jsou v následujícím pořadí: 

1. Modul ozubení m 

2. Úhel šroubovice ozubení  β 

3. Počet zubů  z 

4. Šířka ozubení b 

Kód pro vstup těchto parametrů vypadá pak podle Obr. 7.3. Krok šířky ozubení b je zadán 

později, protože pro všechny kontroly ozubení není potřeba šířka ozubení b.  Ta se objeví až později. 

 

Obr. 7.3 Vstupy při výpočtu modulů, zubů a úhlu sklonu zubů (bez šířky ozubení) 

Pak již následuje výpočet základních parametrů ozubení. Prvním je výpočet roztečného  

průměru d. 

 
cos

n

t

m z
d m z

 ( 7.9) 

Pokud je ozubení nekorigované pak platí, že pracovní osová vzdálenost aw se rovná roztečnému 

průměru d. V tomto případě je hodnota osové vzdálenosti aw zaokrouhlena na jedno desetinné 
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místo. Protože je tato hodnota zaokrouhlena, je nutné vypočítat korekci ozubení x na předepsanou 

osovou vzdálenost, dle vztahu (který vychází ze vztahu pro součet korekcí ∑x, a je zjednodušen, neboť 

obě kola jsou stejná): 

 
2 tan

tw t

n

inv invz
x

 ( 7.10) 

Funkce involuta (inv) je pak dána vztahem 

 tantw tw twinv

 ( 7.11) 

Problém nastává v případě, kdy je malý počet zubů. Pak je možné, že ozubení bude podřezáno. 

To však u zubového pneumotoru nemusí být negativní vlastnost. Při podřezání totiž dochází k 

„vyhlodávání“ paty zubu. To však zvětšuje na velikost zubové mezery (a tím i výsledný geometrický 

objem Vg), proto může být výkon pneumotoru P větší, vzhledem k celkovým rozměrům pneumotoru. 

Podřezání však nesmí zasáhnout funkční část evolventy. Největší negativum podřezání, tedy snížení 

pevnosti v ohybu v patě zubu, zde totiž není tak aktuální. Pokud je pneumotor s jednou výstupní 

hřídeli, přenáší se záběrem v ozubení jen polovina celkového výkonu pneumotoru. Důvodem je, že 

tlak vzduchu působí rovnoměrně na boky zubů obou ozubených kol (tedy každé kolo přenáší polovinu 

celkového výkonu). Na tom kole kde je výstupní hřídel, se přenáší výkon z boku zubu přímo na 

výstupní hřídel. V místě kde výstupní hřídel není, se pak výkon přenáší z boku zubu, přes záběr 

ozubení do druhého kola a pak na výstupní hřídel. 

Samozřejmě, že lze navrhnout nepodřezané soukolí. Proto je do programu vložena nabídka, zda 

má být ozubení podřezáno či nikoliv. Pro odstranění podřezání byl použit postup na výpočet korekce 

pro odstranění podřezání. 

Pro zahájení výpočtu korekce na odstranění podřezání, se vychází ze známého vztahu: 

 
min

mez

a

mez

z z
x x h

z
 ( 7.12) 

Kdy mezní počet zubů zmez se vypočítá (musí se konfrontovat se zmin) 

 3

2

2
cos

sin

a

mez

n

h
z

 ( 7.13) 
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Pak již je výpočet relativně jednoduchý. Numericky se vypočítá hodnota pracovního úhlu záběru 

αtw, díky kterému je pak možné vypočítat novou pracovní osovou vzdálenost aw. Tato pracovní osová 

vzdálenost je následně zaokrouhlena (na jedno desetinné místo), čím se musí provést znovu výpočet 

korekce x na předepsanou osovou vzdálenost aw (nově vypočítanou). Výsledkem je nová pracovní 

osovou vzdálenost aw a korekci x, pro případ kdy ozubení nebude podřezáno. Velikost korekce se pak 

ještě podrobí kontrole, zda se pohybuje v předem zadaném rozsahu korekcí. 

Po výpočtu korekcí je již možné začít kontrolovat funkční omezení ozubení. První kontrolou je, 

není tloušťka ozubení na jeho hlavovém průměru malá. Pro tento parametr platí, že tloušťka zubu na 

hlavě sa, nesmí být menší než 0,25 modulu m. 

 

2
cos 0.25

2

n

a a t ta a n

x tg
s d inv inv m

z z   ( 7.14) 

kde 

- n úhel profilu v normálné rovině na roztečné kružnici 

- t úhel profilu v čelní rovině na roztečné kružnici 

- ta úhel záběru v čelní rovině na hlavové kružnici 

- x korekce ozubení 

- z počet zubů oz. kola 

- βa úhel šroubovice na hlavové kružnici  

- mn modul normálný 

Dá se předpokládat, že při použití HCR ozubení nemusí být tato podmínka často splněna. Z toho 

důvodu jsem se rozhodl vytvořit podprogram zkracenihlavy, který zmenšuje v krocích po 0,1 mm 

průměr hlavy až do chvíle když je splněna výše popsaná podmínka. Jeho výstupem je pak nový 

průměr hlavy da.  

Další kontrolou je prověrka interference na patě kol. Tím, že jsou obě kola stejná, není potřeba 

provádět kontrolu zvlášť pro pastorek a kolo.  
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Výpočet dle [20] je pak založen na rovnosti tangenty úhlů a její výsledný tvar pak je:  

 

*4 cos
2 tan tan tan 0

sin 2

v

tw ta t

t

h x

z   ( 7.15) 

kde 

- hv
* jednotková velikost přímkové části nástroje 

- ta čelní úhel tlaku na hlavě  

Pro tuto kontrolu je potřeba spočítat nejdříve jednotkovou velikost přímkové části nástroje hv
*. 

h
a

c

f

h
v

h
a

0
 

 Obr. 7.4 Schéma výšky nástroje 

Pro jeho výpočet platí, že největší zaoblení paty ρf*max odpovídá stavu, kdy hlava odpovídajícího 

nástroje ρa0*max je plně zaoblena. Při takové velikosti zaoblení paty (hlavy nástroje), pak velikost 

jednotkové výšky hlavy ha*, odpovídá jednotkové velikosti přímkové části nástroje hv*. 

 
* *

a vh h
  ( 7.16) 

Zároveň je do této kontroly zařazen výpočet, aby hodnota jednotkového zaoblení paty ρf
* byla 

maximální. Detailní popis výpočtu je znázorněn v příloze. 

Poslední kontrola je zda součinitel trvání záběru profilu εα není menší než zvolená minimální 

hodnota. Součinitel trvání záběru profilu εα vyjadřuje kolik párů zubů je v záběru. Konktrétně je-li 

hodnota εα rovna 1, pak je po celou dobu v záběru vždy jen jeden zubový pár. Pokud by tato hodnota 

byla menší než jedna, pak by to znamenalo, že může dojít k netěsnosti a vzduch by utíkal z prostoru 

sání do prostoru výfuku. To by vedlo ke ztrátě výkonu. Vzhledem k technologickým omezením se 
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hodnota součinitele profilu εα volí o něco větší (εα > 1,1) Tím, že jsou kola stejná, je pak rovnice 

jednodušší a pak tedy musí platit 

 

2 22 2 sin
1.1

2 cos

a b w tw

t t

d d a

p   ( 7.17) 

Po této poslední kontrole pak již následuje výpočet geometrického objemu Vg a poté výkonu 

pneumotoru P. Před těmito výpočty je ještě zaveden krok šířky ozubení b.  

 

Obr. 7.5 Výpočet geomtrického objemu Vg a výkonu P  

Pro výpočet geometrického objemu jsem vytvořil podprogram vg, který počítá geometrický 

objem dle podkladů popsaných v kapitole 4 (detailní popis programu je pak v příloze). Výkon se pak 

počítá dle rovnice 3.19. Po spočtení výkonu P se provede kontrola, zda vypočtený výkon odpovídá 

zadanému rozsahu, přesněji zda není menší než výkon požadovaný Ppoz nebo větší než násobek 

požadovaného výkonu. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, pak se výpočet přeskočí a program 

pokračuje dalším krokem šířky b. 

Po těchto výpočtech následují výpočty ostatních parametrů, tedy průtokové účinnosti ηQ, 

součinitele trvání záběru εγ, momentu setrvačnosti Ic a hmotnosti mc. Výpočet průtokové účinnosti ηQ 

jsem vytvořil dle rovnice v kapitole 3.3. 
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Obr. 7.6 Výpočet průtokové účinnosti ηQ  

Součinitel trvání záběru součtový εγ je dán součtem součinitele trvání záběru profilu εα a 

součinitele trvání záběru krokem εβ.  

 
  ( 7.18) 

Součinitel trvání záběru profilu εα byl uveden výše v rovnici 7.17. Součinitel trvání záběru krokem 

εβ je pak uveden v [21] a výsledný vztah pak je: 

 
sin

n

b

m   ( 7.19) 

Pro výpočet momentu setrvačnosti Ic a hmotnosti mc jsem stejně jako pro výpočet 

geometrického objemu Vg napsal podprogramy. Opět je zde použito numerické řešení popsané 

v kapitole 6.1. 

Po vypočítání všech parametrů v aktuálním kroku bylo potřeba tyto parametry, stejně jako 

parametry ozubení, zapsat do paměti. Pro tento účel jsou definovány dvě matice vysledek a hodnota. 

Do těchto matic se zapisují následující parametry (systém řazení je název_matice(řádek,sloupec) ) 
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Tab.  7.9 Parametry matice vysledek 

Matice vysledek(i,0) vysledek(i,1) vysledek(i,2) vysledek(i,3) vysledek(i,4) vysledek(i,5) 

Parametr 
Číslo návrhu 

i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání 

záběru εγ 

[-] 

Moment 

setrvačnosti 

Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost 

mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[-] 

 

Tab.  7.10 Parametry matice poradi 

Matice 
hodnota 

(i,0) 

hodnota 

(i,1) 

hodnota 

(i,2) 

hodnota 

(i,3) 

hodnota 

(i,4) 

hodnota 

(i,5) 

hodnota 

(i,6) 

Parametr 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw 

[mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

 

Pro zadávání matic a vektorů ve Visual Basicu platí, že i nula je proměnnou, proto jsou hodnoty 

psány od nuly. To však přináší problém s tím, že je třeba počítat, že všechny hodnoty tykající se 

pozice v matici musí být vždy o jedno číslo menší. Problém je, že předem není možné definovat, jak 

budou dané matice velké. To znamená, že se musely vždy dynamicky zvětšit s každým úspěšným 

návrhem, aniž by se ztratily již zapsané hodnoty. Pro tento účel existuje funkce Preverse. Ta však umí 

přidávat matici jen sloupce (tedy v řádcích musí být jednotlivé parametry). Pro následné řazení 

výsledků jsem však potřeboval, aby tomu bylo naopak (ve sloupcích musí být jednotlivé parametry). 

Proto jsem vytvořil matice s příponou _x, ve kterých jsou jednotlivé parametry v řádcích. Platí tedy  

 ,1 _ 1,hodnota i hodnota x i
  ( 7.20) 

Pak bylo možné při každém úspěšném návrhu matici zvětšit.  

 

Obr. 7.7 Změna velikosti matic výsledků a hodnot parametrů návrhu  
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Po provedení všech kroků výpočtu se pak hodnoty v maticích s _x přehodí dle vztahu 7.20. 

V tuto chvíli je možno přistoupit k seřazení výsledků a daní jim pořadí v daném parametru a určit 

celkového pořadí. 

Řazení výsledků probíhá systémem, že každý parametr je seřazen a poté je zapsáno pořadí 

jednotlivých návrhů. Takto jsou postupně seřazeny jednotlivé parametry (výkon, součinitel trvání 

záběru, …) a zapsáno pořadí návrhů v každém parametru. Pořadí se zapisuje do samostatní matice 

razeni, která má stejný počet řádků jako matice vysledek a hodnota.  

Samotné řazení matic je realizováno na základě třídící metody Quicksort [22]. Jedná se o jeden 

z nejběžnějších a jednoduchých algoritmů pro řazení číselných řad. Je založen na principu 

porovnávání prvků, kdy soubor čísel je rozdělen (nejlépe) na dvě stejně velké části. Ze souboru čísel 

je pak zvoleno jedno číslo, takzvaný pivot, s kterým se pak řazená čísla porovnávají. 

 

Obr. 7.8 Princip řazené Quicksort [23] 

U tohoto pivotu je žádoucí, aby se jeho hodnota blížila mediánu souboru řazených čísel. 

V takovém případě se počet operací potřebných k seřazení souboru nejvíce blíží teoreticky 

minimálnímu počtu n.log(n), kde n je počet prvků v souboru řazených čísel. Při špatném zvolení 

pivotu se může výpočet prodloužit, teoreticky až k hraničnímu počet operací, kterých je potřeba 

k seřazení souboru čísel, jenž je n2. Program QuicksortD [24] (pro Visual Basic), určený pro seřazení 

hodnot v matici, dle hodnot v daném sloupci, řadí hodnoty od nejvyššího po nejmenší, zatímco 

QuicksortA, pak od nejmenšího pro největší. 

Poté, co jsou zjištěna pořadí v jednotlivých kategoriích, se vypočítá koeficient počadí, dle rovnice 

7.3. Vypočtený koeficient se zapíše od matice razeni. Pro zápis tohoto koeficientu má tato matice o 

jeden sloupec navíc proti matici vysledek (tedy 7). Jakmile jsou všechny koeficienty zapsány, dojde 

pomocí funkce QuicksortA k jejich seřazení od nejmenšího k největšímu a výpisu všech parametrů do 

listu Optimalizace v Excelu. 
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Obr. 7.9 Výstupní obrazovka optimalizačního programu – Výsledky vypočtených parametrů a jejich pořadí 

 

Obr. 7.10 Výstupní obrazovka optimalizačního programu – Vypočtené rozměry pneumotoru a celkový počet 

výsledků 



Disertační práce 

77 

 

8 Praktická ukázka optimalizace 

Pro zkoušku vytvořených programů bylo rozhodnuto, ve spolupráci s konstrukčním oddělením 

firmy Koexpro, a.s., vytvořit nový konstrukční návrh zubového pneumotoru pro pohon důlního 

vrátku. Toto zařízení mělo sloužit pro tahání vozíků naložených uhlím. Vozíky jsou dopravovány důlní 

lokomotivou na seřadiště vozíků. Ze seřadiště pak vozíky vjíždějí do těžní klece. Vzhledem 

k charakteru tratí v dolech není možné vozíky do těžní klece narážet. Je potřeba je do ní vtáhnout a 

k tomuto účelu slouží vrátek. 

Požadované parametry byly: 

- minimální výkon pneumotoru  P = 4 kW  

- pracovní otáčky pneumotoru  n = 1900 min-1 

- minimální vstupní tlak  p1min = 0,3 MPa 

- maximální vstupní tlak  p1max = 0,6 MPa 

- použití nestandardního „HCR“ ozubení (se šikmými zuby) 

Návrh pneumotoru bylo potřeba vytvořit velmi rychle (optimalizační program v této době ještě 

nebyl vyvinut). Po domluvě se společností Koexpro byl návrh vytvořen „ručně“, pouze s použitím 

programu pro numerický výpočet geometrického objemu Vg. Optimalizačním program se měl použít, 

až ve chvíli bude dokončen. Výsledky obou metod se pak měly mezi sebou porovnat. Pokud by byly 

výsledky obou metod podobné, zůstane původní návrh tak jak je, popř. se jen mírně upraví, bude-li to 

možné. Pokud by se výsledky obou metod výrazně lišily, bylo by potřeba zjistit, ve které části návrhu 

je problém a proč se výsledky tak od sebe liší. Následně by bylo potřeba návrh motoru přepracovat, 

případně vytvořit dvě verze pneumotorů. 

8.1 Vlastní konstrukční řešení pneumotoru  

Z pohledu požadovaných vlastností se po diskuzi s konstruktéry z Koexpra došlo k názoru, že 

nejdůležitější na návrhu zřejmě bude, aby pneumotor měl požadovaný výkon P. Druhým 

nejdůležitějším se stal součinitel průtokové účinnosti ηQ. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo, že 

tlakový vzduch je relativně drahé pracovní médium. Proto čím je spotřeba vzduchu nižší, vzhledem 

k celkovému výkonu a rozměrům, tím lépe. Na pořadí ostatních parametrů již taková shoda 

nepanovala. Nakonec bylo závěrem, že pro nižší hlučnost a lepší záběr, bude třetí nejdůležitější 

parametr součinitel trvání záběru εγ. To bylo také důvodem proč nakonec bylo zvoleno šikmé 

ozubení, i když pro celkovou velikost je to nevýhoda (je potřeba použít větší a těžší ložiska, kvůli 

zachycení axiálních sil). Čtvrtým parametrem byl moment setrvačnosti Ic, aby se motor rychle 
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rozbíhal. Protože pneumotor bude umístěn staticky a nebude se nikde přenášet, bylo jasné, že 

nejméně důležitým parametrem bude hmotnost pneumotoru mC. 

Z důvodu použití nestandardního „HCR“ ozubení bylo potřeba na začátku zvolit parametry 

ozubení (vyšlo ze zkušeností získaných na katedře): 

- jednotková výška hlavy  ha
* = 1,3 

- jednotková hlavová vůle c* = 0,15  

- jednotkové zaoblení paty  ρ* = 0,228 

- úhel profilu   αn = 20° . 

Pro vypočtení výkonových parametrů ozubení pak bylo potřeba zvolit mechanickou a 

indikovanou účinnost. Hodnoty byly voleny dle kapitoly 3.2: 

- mechanická účinnost  ηm = 0,88 

- indikovaná účinnost ηi = 0,7 . 

Po volbě parametrů pak bylo potřeba navrhnout samotné parametry ozubení, jako modul m, 

počet zubů z atd. Tento poloautomatický návrh pneumotoru pak tedy probíhal systémem navrhnout 

parametry ozubení → vypočet parametry pneumotoru →úprava parametrů ozubení → vypočet 

parametry pneumotoru atd.  

Pro návrh ozubení byl využit program Geometrie [25]. Při výpočtu používal funkci vyrovnané 

skluzy, aby ozubení mělo takovou korekci, který by zajistila vyrovnané skluzy na hlavách a patách kol. 

Díky tomu dochází ke stejnému opotřebení. 

U návrhu ozubení bylo zaměření na to, aby motor měl co nejtenčí zuby (v poměru k zubové 

mezeře), a co největší součinitel trvání záběru celkový εγ. Samozřejmě součinitel trvání záběru profilu 

εα nesměl být menší než 1,1. U součinitele trvání záběru součtového εγ bylo cílem, aby jeho hodnota 

byla celočíselná (nebo ukončena 0,5) s odchylkou max. +2%.  

Během návrhu ozubení, vzešel ze strany firmy Koexpro požadavek, zda by pneumotor nemohl 

mít šípové ozubení. Nemělo se však jednat o klasické šípové ozubení, ale o dvě ozubená kola, 

s opačným smyslem sklonu ozubení, na jedné hřídeli. Cílem bylo zjistit, zda je možné odstranit 

největší nevýhodu, pouze jednostranný smysl otáčení u pneumotoru s šípovým ozubením (navíc by 

se odstranily axiální síly působící na ložiska). Výpočet toto řešení ovlivňuje jen při návrhu ozubení, 

kde je potřeba počítat jen s poloviční šířkou kol, tudíž i s polovičním výkonem, vůči šířce pneumotoru. 

Při výpočtu geometrického objemu se pak zadá skutečná šířka pneumotoru (dvě šířky ozubeného 

kola).  
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Na hřídeli mělo být jedno kolo uchyceno pevně (vůči hřídeli) pomocí pera, druhé kolo pak mělo 

být upevněno pomocí svěrného pouzdra. Díky tomu bylo možné zuby obou kol vůči sobě libovolně 

„přesadit“ (viz. Obr. 8.1). Důsledkem tohoto požadavku však bylo, že zmenšení šířky oz. kola 

(polovina šířky pneumotoru), ovlivnilo výslednou hodnotu součinitele trvání záběru εγ. 

 

Obr. 8.1 Výstupní obrazovka optimalizačního programu – Vypočtené rozměry pneumotoru a celkový počet 

výsledků 

Pokud by nebylo možné použít toto konstrukční řešení, je možné pneumotor jednoduše předělat 

na pneumotor šikmým ozubením (vyrobilo by se jedno nové soukolí a opačným smyslem ozubení 

nebo soukolí).  

Po několika návrzích pak výsledné ozubení mělo tyto parametry: 

- modul  mn = 7 mm 

- počet zubů z1 = z2 = 10 

- šířka ozubení  b = 95 mm (jednoho kola) 

- sklon ozubení β = 33°  

- korekce ozubení  x1 = x2 = 0,40946 

- průměr hlavové kružnice  da = 105,5 mm 

- pracovní osová vzdálenost aw = 88,5 mm.  

Součinitele trvání záběru pak (pro jedno kolo) vyšly  

- součinitel trvání záběru profilu εα = 1,17 

- součinitel trvání záběru součtový εγ = 3,52. 
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Výsledný parametr součinitele trvání záběru součtového εγ se nepodařilo (u jednoho kola) dostat 

na celočíselnou hodnota. Důvodem bylo, že o změně konstrukce se rozhodlo, až když byl návrh 

ozubení ukončen. V případě použití pouze šikmého ozubení pak je součinitel trvání záběru εγ 

dvojnásobný, tedy 7,04. Výsledné vypočtené teoretické výkonové parametry pak byly: 

- geometrický objem  Vg = 1,08 dm3 

- výkon  P = 4,21 kW 

- krouticí moment Mk = 21,16 Nm 

Výsledkem byla konstrukce pneumotoru, včetně konstrukce stavěcí brzdy. Díky použití HCR 

ozubení se totiž rozměry pneumotoru tak zmenšily, že nebylo možné použít běžně dostupné brzdy a 

bylo potřeba vyvinout zcela novou brzdu.  
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 Obr. 8.2 Výkres původního návrhu pneumotoru  

Na Obr. 8.2 je vidět řešení ve formě výkresové dokumentace. Jedním z cílů bylo zjistit, zda je 

možné vytvořit pneumotor s šípovým, potažmo pseudošípovým, ozubením a zároveň zachovat 

možnost reverzace pomocí změny směru proudění vzduchu. Bohužel se tento cíl nepodařilo splnit. 

Důvodem byly problémy se správným ustavením kol, na společném hřídeli vůči sobě. Při zkouškách 

docházelo během chodu jak k dření kol vůči bočnicím pneumotoru, tak se nedařilo sesynchronizovat 
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záběr ozubení u obou soukolí vůči sobě. Z toho důvodu byla tato koncepce pozastavena a nyní se 

vyrábí s šikmým ozubením (jinou konstrukcí bočnic, z důvodu použití větších ložisek).  

U samotné konstrukce se objevily i další problémy. Celá konstrukce byla navrhnuta tak, aby byla 

co nejlehčí. Skříň byla navrhnuta jako hliníková skořepina o tloušťce 10 mm. Během výroby se však 

ukázalo, že dochází k deformaci celé skříně. To mělo za výsledek, že nebylo možné dodržet tolerance 

kruhovitosti u válců pro ozubená kola. Z toho důvodu se od této konstrukce upustilo a těleso je 

„kvádr“. 

Nakonec se však podařilo vytvořit fungující pneumotor, jak je vidět na následujících obrázcích. 

Dle následných měření vyšel výkon pneumotoru o něco nižší, než tomu bylo ve výpočtu. Konkrétně 

změřený výkon byl 4,13 kW (proti vypočteným 4,21 kW, viz str. 80). To je možné přičíst tomu, že 

skutečná celková účinnost je nižší než ta, se kterou se počítalo.  

 

Obr. 8.3 Těleso pneumotoru  
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Obr. 8.4 Sestavený pneumotor (ve verzi s jednou výstupní hřídelí)  

8.2 Ověření optimalizačního programu 

Ve chvíli kdy byl optimalizační program dokončen, došlo k jeho odzkoušení. Při prvních návrzích, 

po konzultacích s konstruktéry z Koexpra, bylo rozhodnuto zadat parametry tak, že zadané okrajové 

podmínky byly blízké vytvořenému pneumotoru. Při druhé optimalizaci se rozsahy okrajových 

podmínek zvětšily. Při třetí optimalizaci pak byly do programu zadány parametry standardního 

ozubení. Cílem bylo zjistit, jak velké budou rozdíly mezi tímto a HCR ozubením. I když jsou zde 

zmíněny tři optimalizace, samozřejmě jich bylo více, neboť hlavně v začátcích pro zadané okrajové 

podmínky vyšlo málo výsledků (třeba jen 9) nebo naopak velmi mnoho, kdy se program zhroutil nebo 

nebyly získaný vůbec žádné výsledky. Uvedeny jsou jen ty výsledky, kdy byla shoda nad jejich 

celkovým počtem.  
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Cílem, u první optimalizace, bylo zjistit, zda při podobných rozměrech nebude nějaká kombinace 

rozměrů výhodnější, než tomu bylo u vyrobeného motoru. Aby byl výsledek co nejbližší „ručnímu“ 

návrhu, uvažovalo se, že motor bude mít „pseudošípové“ ozubení (dvě ozubená kola na jedné 

hřídeli). Z toho důvodu se v následujících optimalizačních výpočtech vyskytuje pouze poloviční 

požadovaný výkon P (2 kW). Díky tomu byly poloviční také šířka ozubení b a tím výsledné hodnoty 

součinitele trvání záběru εγ byly v relacích jako u „ručního“ návrhu. Parametry pneumotoru pak byly 

následující: 

Tab.  8.1 Tabulka vstupů při první optimalizaci - vstupy  prvního typu  

Vstupní hodnoty Označení Hodnota Rozměr 

Otáčky pneumotoru n 1900 min-1 

Požadovaný výkon P 2 kW 

Maximální násobek výkonu k 1,25 - 

Minimální vstupní tlak  p1 0,3 MPa 

Výstupní tlak  p2 0,1 MPa 

Poměrná výška hlavy ha
* 1,3 - 

Poměrná velikost hlavové vůle  c* 0,15 - 

Poměrné zaoblení paty ρ* 0,228 - 

Úhel profilu α normálný  αn 20 ° 

Účinnost mechanická ηm 0,88 - 

Součinitel plnění δ 0,8 - 

Hustota použitého materiálu kol ρ 7850 kg.m-3 

Krok úhlu šroubovice při výpočtu krokβ 1 - 

Krok šířky ozubení při výpočtu krokb 2 - 

Čelní vůle v pneumotoru vč 0,01 mm 

Vrcholová vůle v pneumotoru vv 0,01 mm 

Dynamická viskozita použitého plynu  η 1,71.10-4 Pa.s 

 

Jak bylo popsáno výše, u prvního chodu optimalizace byly hodnoty co nejvíce podobné 

vyrobenému pneumotoru. Z toho důvodu je rozsah parametrů velmi malý. Požadavkem bylo, aby 

modul ozubení nebyl větší, než byl u vyrobeného prototypu. Zvoleno také bylo, že vypočtený výkon 

může být maximálně jen o 25% větší, než výkon zadaný. 
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Tab.  8.2 Tabulka okrajových podmínek na vstupu při první optimalizaci - vstupy druhého typu 

Vstupní hodnoty Označení Hodnota Jednotka 

Minimální hlavový průměr oz. kola  da min 100 mm 

Maximální hlavový průměr oz. kola  da max 110 mm 

Minimální šířka ozubení bmin 85 mm 

Maximální šířka ozubení bmax 105 mm 

Minimální úhel sklonu ozubení βmin 25 ° 

Maximální úhel sklonu ozubení βmax 35 ° 

Minimální modul ozubení (normálný) mmin 5 mm 

Maximální modul ozubení (normálný) mmax 7 mm 

Minimální korekce ozubení xmin -0,5 - 

Maximální korekce ozubení xmax 1 - 

 

Váhové koeficienty pořadí pak byly zadány podle toho, jak bylo určeno na začátku. Nejvyšší 

hodnotu měl pochopitelně koeficient, který ovlivňuje výkon. Je takřka dvakrát větší než druhý 

nejvyšší koeficient. 

Tab.  8.3 Tabulka koeficientů pořadí při první optimalizaci - vstupy třetího typu 

Vstupní hodnoty Označení Hodnota 

Koeficient váhy výkonu P kP 0,4 

Koeficient váhy součinitele trvání záběru εγ kεγ 0,17 

Koeficient váhy momentu setrvačnosti Ic kIc 0,12 

Koeficient váhy hmotnosti mC  kmc 0,08 

Koeficient váhy průtokové účinnosti ηQ knQ 0,23 

 

Výpočty byly provedeny pro případ, kdy bylo a kdy nebylo povoleno podřezání. To výrazně 

ovlivnilo celkové výsledky. Pro případy kdy nebylo povoleno podřezání, bylo logicky výsledků výrazně 

méně, než pro případ kdy bylo podřezání povoleno. Jedním z problémů, který se u výsledků ukázal, 

bylo, že pro součinitel trvání záběru εγ není do hodnocení možné zahrnout celočíselnou hodnotu 

tohoto součinitele. Při porovnání dvou různých výsledků je výhodnější, pokud je výsledný součinitel 

trvání záběru o něco menší, ale celočíselný. Důvodem je, že při celočíselném záběru nedochází 

k dynamizaci sil působících při záběru. To snižuje opotřebení zubů a hluk. Výsledky pro ozubení bez 

podřezání výsledky byly: 
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Tab.  8.4 Výsledky prvního optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 58 2,269 3,9783 10520 7,32 64,73 

2. 57 2,226 3,9262 10320 7,18 64,62 

3. 51 2,227 3,9009 10223 7,19 63,32 

4. 56 2,183 3,874 10120 7,04 64,5 

5. 50 2,184 3,85 10028 7,05 63,21 

6. 55 2,14 3,8219 9919 6,9 64,38 

7. 49 2,142 3,7992 9833 6,91 63,1 

8. 54 2,096 3,7697 9719 6,76 64,25 

9. 45 2,17 3,8171 9928 7,07 61,7 

10. 48 2,1 3,7483 9639 6,78 62,98 

 

Těmto výsledným parametrům pak odpovídaly následující parametry ozubení.  

Tab.  8.5 Výsledné parametry ozubení u prvního optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 10 7 0,2438 35 88,6 106,4 105 

2. 10 7 0,2438 35 88,6 106,4 103 

3. 10 7 0,2797 34 88 105,6 105 

4. 10 7 0,2438 35 88,6 106,4 101 

5. 10 7 0,2797 34 88 105,6 103 

6. 10 7 0,2438 35 88,6 106,4 99 

7. 10 7 0,2797 34 88 105,6 101 

8. 10 7 0,2438 35 88,6 106,4 97 

9. 10 7 0,3123 33 87,4 104,7 105 

10. 10 7 0,2797 34 88 105,6 99 

 

Celkový počet všech výsledků byl 58. Z vnitřní paměti programu bylo pak zjištěno, že návrh 

obsahoval 570 možných návrhů pneumotoru, u kterých vyhovovaly omezující podmínky pro ozubení. 

Celkový počet návrhů (i s těmi, které podmínky nesplňovaly) byl 660. Je zřejmé, že u tohoto návrhu 

se výsledné návrhy výrazně neliší od vyrobeného pneumotoru. Z výsledků je zřejmé, že mezi 
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výkonem P a součinitelem trvání záběru je přímá úměra. Toto je logické, protože větší geometrický 

objem Vg se tvojí jedině tím, že jsou zuby delší a tím je i součinitel trvání záběru profilu εα větší a 

s rostoucím geometrickým objemem roste i výkon P. Naproti tomu celkový moment setrvačnosti Ic a 

hmotnost mC, které neměly na celkový výsledek takovou váhu, jsou ve výsledcích u nejlepších 

výsledků celkově nejhorší.  

Počet zubů a modul byl u všech výsledků stejný. Toto se dalo již předem předpokládat. Program 

se snaží maximálně využít daný prostor, proto také sklon ozubení β, se u všech návrhů blíží své horní 

hranici. 

U dalšího návrhu pak bylo podřezání zubů povoleno. Tím vyšlo o něco více výsledků (69, což je o 

18% více) a výsledky se výrazně lišily od původního návrhu. Návrhů vyhovujících omezujícím 

podmínkám bylo 510, což je o 60 méně, než tomu bylo u „bez podřezání“ (nevyhovujících je vždy 

v obou přídech stejně, tedy 660). Platí tedy, že vyšší počet úspěšných návrhů, neznamená vyšší počet 

všech návrhů splňujících omezující podmínky. Korekce jsou zde výrazně menší, neboť korekce se zde 

počítá na předepsanou osobou vzdálenost aw.  

Výsledky pak byly následující: 

Tab.  8.6 Výsledky prvního optimalizačního návrhu – s podřezáním 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 47 2,343 3,8507 10693 7,74 69,12 

2. 69 2,243 4,0945 9232 7,02 68,12 

3. 39 2,323 3,7951 10273 7,59 68,61 

4. 46 2,298 3,8052 10489 7,59 68,98 

5. 63 2,221 4,0429 8815 6,86 67,49 

6. 68 2,2 4,0424 9056 6,89 67,98 

7. 38 2,279 3,751 10077 7,44 68,47 

8. 31 2,306 3,7358 9908 7,45 68,02 

9. 45 2,254 3,7597 10285 7,44 68,83 

10. 62 2,179 3,992 8647 6,73 67,36 
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Tab.  8.7 Výsledné parametry ozubení u prvního optimalizačního návrhu – s podřezání 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 11 7 0,0063 30 89 107,1 105 

2. 10 7 0,0032 35 85,5 103,6 105 

3. 11 7 0,0044 29 88,1 106,2 105 

4. 11 7 0,0063 30 89 107,1 103 

5. 10 7 0,0046 34 84,5 102,6 105 

6. 10 7 0,0032 35 85,5 103,6 103 

7. 11 7 0,0044 29 88,1 106,2 103 

8. 11 7 0,0065 28 87,3 105,4 105 

9. 11 7 0,0063 30 89 107,1 101 

10. 10 7 0,0046 34 84,5 102,6 103 

 

Výsledky jsou u tohoto návrhu velmi podobné jako v případě bez podřezání, jen počty zubů z se 

zvětšily ze 7 u „bez podřezání“ na 10 a 11 u „s podřezáním“. 

Při druhé optimalizaci, po konzultaci s konstruktéry z Koexpra, byly rozsahy okrajových 

podmínek (Tab.  8.2) zvětšeny. Základní parametry dle Tab.  8.1 zůstaly zachovány, stejně jako zůstaly 

zachovány i velikosti koeficientů pořadí dle Tab.  8.3. Kroky výpočtu se naopak zvětšily, aby se 

zbytečně neprodlužovala výpočetní doba. Samozřejmě i zde se provedl výpočet s a bez podřezání 

Tab.  8.8 Kroky výpočtu při druhé optimalizaci  

Vstupní hodnoty Označení Hodnota Jednotka 

Krok úhlu šroubovice při výpočtu krokβ 3 - 

Krok šířky ozubení při výpočtu krokb 5 - 
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Okrajové podmínky druhého optimalizačního výpočtu pak byly následující: 

Tab.  8.9 Tabulka okrajových podmínek na vstupu při druhé optimalizaci 

Vstupní hodnoty Označení Hodnota Jednotka 

Minimální hlavový průměr oz. kola  da min 80 mm 

Maximální hlavový průměr oz. kola  da max 130 mm 

Minimální šířka ozubení bmin 75 mm 

Maximální šířka ozubení bmax 125 mm 

Minimální úhel šroubovice ozubení βmin 0 ° 

Maximální úhel šroubovice ozubení βmax 30 ° 

Minimální modul ozubení (normálný) mmin 5 mm 

Maximální modul ozubení (normálný) mmax 10 mm 

Minimální korekce ozubení xmin -2 - 

Maximální korekce ozubení xmax 3 - 

 

U této druhé optimalizace, bez podřezání, pak byly výsledky dle očekávání více rozmanité, než 

tomu bylo v přechozím případě, a bylo jich mnohem více, konkrétně 1024. Celkový počet návrhů 

vyhovující omezujícím podmínkám pak byl 3970 (počet všech návrhů 5140).  

Tab.  8.10 Výsledky druhého optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 603 2,469 4,6893 17074 10,99 70,51 

2. 589 2,494 4,2625 23164 12,61 73,49 

3. 584 2,47 4,3311 19333 11,58 71,22 

4. 821 2,447 3,6467 15863 9,2 69,62 

5. 352 2,497 4,5193 25663 14,14 72,86 

6. 388 2,473 5,0477 25391 13,91 72,7 

7. 598 2,424 4,7592 13932 9,9 66,65 

8. 347 2,468 4,6198 21344 13,05 71,39 

9. 564 2,46 3,9924 21635 12,12 71,97 

10. 156 2,478 4,9708 33697 16,87 73,16 
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Tab.  8.11 Výsledné parametry ozubení u druhého optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 14 6 0,0427 30 97,5 113 120 

2. 16 6 0,0047 27 107,8 123,3 110 

3. 15 6 0,0673 27 101,8 117,3 115 

4. 12 7 0,2237 30 99,9 117,8 100 

5. 18 5,5 0,0028 24 108,4 122,6 120 

6. 17 5,5 0,0032 30 108 122,2 120 

7. 13 6 0,1336 30 91,6 107,1 125 

8. 17 5,5 0,0046 24 102,4 116,6 125 

9. 16 6 0,0782 24 106 121,5 110 

10. 21 5 0,0063 24 115 127,9 125 

 

Většina hodnot ve výsledcích více osciluje. Zvýšil se počet zubů ozubení a zmenšil se modul. 

Program vybíral hodnoty hlavového průměru da a šířky ozubení b spíše k horní hranici. Nebylo to však 

tak výrazné jako při první optimalizaci. 

Stejně jak v případě „bez podřezání“ tak i v případě, kdy bylo ozubení podřezáno, bylo výsledků 

ještě více než při první optimalizaci. Výsledků bylo nyní 1435. Proti návrhům „bez podřezání“ jich nyní 

bylo více o 40%. Návrhů bylo splňujících omezující podmínky pak bylo 4186.  
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Tab.  8.12 Výsledky druhého optimalizačního návrhu – s podřezáním 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 212 2,494 4,5176 20276 11,92 72,45 

2. 354 2,478 4,8362 29289 14,75 73,7 

3. 867 2,454 4,9579 24457 13,65 72,38 

4. 56 2,453 5,4896 33097 16,56 72,88 

5. 188 2,486 4,5002 15049 10,58 69,72 

6. 29 2,462 4,8613 32643 16,61 72,97 

7. 95 2,482 4,4225 24907 13,93 72,62 

8. 1030 2,44 4,63 16122 10,73 70,51 

9. 296 2,478 4,1862 22395 12,4 73,19 

10. 653 2,496 4,1455 17188 11,23 70,95 

 

Tab.  8.13 Výsledné parametry ozubení u druhého optimalizačního návrhu – s podřezáním 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 15 6 0,0082 29 103 118,5 115 

2. 18 5,5 0,0007 29 113,2 127,4 115 

3. 17 5,5 0,0087 29 107 121,2 120 

4. 20 5 0,0064 29 114,4 127,3 125 

5. 14 6 0,0034 26 93,5 109 125 

6. 21 5 0,0032 23 114,1 127 125 

7. 18 5,5 0,0045 23 107,6 121,8 120 

8. 14 6 0,0048 29 96,1 111,6 120 

9. 16 6 0,0075 26 106,9 122,4 110 

10. 15 6 0,0022 23 97,8 113,3 120 

 

U tohoto ozubení výsledné parametry, proti první optimalizaci, oscilovaly ještě více. Je zřejmé, 

že proti zavedené praxi, kdy se volí velký modul a menší počet zubů, je výhodnější při použití HCR 

ozubení, počet zubů zvýšit a modul snížit. 

  



Disertační práce 

91 

 

U třetí optimalizace pak bylo ozubení standardní. Proti původnímu zadání v Tab.  8.1 se změnily 

jen parametry ozubení 

Tab.  8.14 Tabulka vstupů při třetí optimalizaci - vstupy  prvního typu  

Vstupní hodnoty Označení Hodnota Jednotka 

Poměrná výška hlavy ha
* 1 - 

Poměrná velikost hlavové vůle  c* 0,25 - 

Poměrné zaoblení paty ρ* 0,38 - 

 

U těchto návrhů se již výsledky liší. Počet zubů je vyšší, stejně jako šířka ozubení. V případě 

ozubení bez podřezání to bylo. Úspěšných návrhů bylo 427, návrhů vyhovujících omezujícím 

podmínkám 4290 a celkový počet kroků byl 5852. 

Tab.  8.15 Výsledky třetího optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 367 2,482 3,5987 15603 10,18 76,67 

2. 423 2,448 2,71 18694 9,87 79,19 

3. 342 2,489 3,1077 18081 10,9 77,51 

4. 372 2,467 3,4619 19605 11,32 77,71 

5. 427 2,39 2,7909 19041 9,8 79,02 

6. 362 2,499 3,2192 23463 12,34 78,55 

7. 419 2,497 2,5346 22903 10,92 80,05 

8. 357 2,434 3,2475 18409 10,85 77,47 

9. 314 2,481 2,6919 16981 10,67 77,12 

10. 347 2,47 3,0068 22194 11,89 78,37 
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Tab.  8.16 Výsledné parametry ozubení u třetího optimalizačního návrhu – bez podřezání 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 10 8 0,0994 30 93,9 109,8 125 

2. 10 9 0,1733 27 103,9 121,6 100 

3. 11 8 0,1589 24 98,7 114,5 120 

4. 11 8 0,0117 30 101,8 117,7 115 

5. 10 9 0,1032 30 105,7 123,6 95 

6. 12 8 0,0098 27 107,9 123,8 110 

7. 11 9 0,1565 24 111 128,8 95 

8. 11 8 0,0934 27 100,2 116,1 115 

9. 11 8 0,2571 18 96,2 111,7 125 

10. 12 8 0,0853 24 106,4 122,3 110 

 

V případě podřezání to pak bylo 799 návrhů a návrhů vyhovujících omezujícím podmínkám pak 5753. 

Tab.  8.17 Výsledky třetího optimalizačního návrhu – s podřezáním 

Pořadí 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

Moment 

setrvačnosti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost ηQ 

[%] 

1. 795 2,472 2,7084 12323 7,68 79,2 

2. 775 2,476 2,542 10562 7,24 78,8 

3. 770 2,489 2,7036 7421 6,18 76,86 

4. 799 2,492 2,5717 17294 8,94 80,34 

5. 625 2,466 3,084 13866 8,85 78,08 

6. 596 2,485 2,7416 16065 9,55 78,93 

7. 787 2,41 2,597 11054 7,25 78,77 

8. 726 2,472 2,1584 8974 6,78 78,21 

9. 629 2,479 2,9282 18836 10,12 79,2 

10. 762 2,464 2,3197 13677 8,12 79,85 
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Tab.  8.18 Výsledné parametry ozubení u třetího optimalizačního návrhu – s podřezáním 

Pořadí 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení m 

[mm] 

Korekce 

ozubení x 

[-] 

Úhel 

šroubovice 

ozubení β 

[°] 

Pracovní 

osová 

vzdálenost 

aw [mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice da 

[mm] 

Šířka 

ozubení b 

[mm] 

1. 8 10 0,0011 30 92,4 112,3 100 

2. 8 10 0,0014 24 87,6 107,5 105 

3. 7 10 0,0037 24 76,7 96,6 120 

4. 9 10 0,0038 30 104 123,9 90 

5. 9 9 0,0038 30 93,6 111,5 110 

6. 10 9 0,0046 24 98,6 116,5 105 

7. 8 10 0,0006 27 89,8 109,7 100 

8. 8 10 0,0039 15 82,9 102,8 110 

9. 10 9 0,0042 30 104 121,9 100 

10. 9 10 0,0048 21 96,5 116,4 95 

 

U standardního ozubení je již vidět, běžné používaná praxe při návrhu zubových pneumotorů – 

velký modul, malý počet zubů. Mezi verzemi „bez podřezání“ a „s podřezáním“ nejsou takřka žádné 

rozdíly. Jediným viditelným parametrem je, že návrhy „bez podřezání“ mají vyšší hodnoty součinitele 

trvání záběru εγ. Pro lepší srovnání jsou výsledky všech tří optimalizačních návrhů v přehledných 

tabulkách. 

Tab.  8.19 Srovnání nejlepších návrhů ze všech optimalizačních návrhů 

 Číslo optimalizačního návrhu 

 1. (bez) 1. (s) 2. (bez) 2. (s) 3. (bez) 3. (s) 

Výkon P 

[kW] 
2,269 2,343 2,469 2,494 2,482 2,472 

Součinitel εγ 

[-] 
3,9783 3,8507 4,6893 4,5176 3,5987 2,7084 

Moment 

setrvačnosti 

Ic [kg .mm2] 

10520 10693 17074 20276 15603 12323 

Hmotnost 

mc [kg] 
7,32 7,74 10,99 11,92 10,18 7,68 

Průtoková 

úč. ηQ [%] 
64,73 69,12 70,51 72,45 76,67 79,2 

Pozn.: bez – návrh bez podřezání; s – návrh s podřezáním 
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V tabulce jsou lépe vidět poznatky už uvedené výše. Výkon u prvního návrhu je nižší než u 

návrhů ostatních. To je dáno hlavně tím, že program byl nastaven tak, aby se výsledné ozubení co 

nejvíce blížilo již vyrobenému pneumotoru. Toto nastavení pak ovlivnilo výsledky i v jiných 

parametrech. Součinitel trvání záběru εγ je pak vyšší u návrhů s HCR ozubením, oproti ozubení 

standardnímu. Navíc je těchto hodnot dosaženo při stejných nebo menších rozměrech, jak je vidět 

v následující tabulce. Moment setrvačnosti Ic a hmotnost mc nehrály v návrzích takovou roli, proto 

jsou u druhé a třetí optimalizace vyšší než u první.  

Naproti tomu průtoková účinnost ηQ hrála roli významnější. Nejvyšší účinnost je u standardního 

ozubení. To je dáno tím, že tloušťka zubu na hlavě sa je u takového ozubení větší než u ozubení HCR. 

Díky tomu je větší těsnící plocha. Vyšší hodnota této účinnosti u druhého návrhu proti prvnímu 

(návrhy s HCR ozubením) je dána tím, že návrhy mají vyšší počet zubů (o cca 40%). To kompenzuje i 

menší tloušťku zubu na hlavě sa, danou menším modulem m (o 15%). Výsledkem je větší těsnící 

plocha a tím i vyšší průtoková účinnost. 

Tab.  8.20 Srovnání parametrů nejlepších návrhů ze všech optimalizačních návrhů 

 Číslo optimalizačního návrhu 

 1. (bez) 1. (s) 2. (bez) 2. (s) 3. (bez) 3. (s) 

Počet zubů 
z [-] 

10 11 14 15 10 8 

Modul m 

[mm] 
7 7 6 6 8 10 

Korekce x 

[-] 
0,2438 0,0063 0,0427 0,0082 0,0994 0,0011 

Úhel β 

[°] 
35 30 30 29 30 30 

Osová vzd. 
aw [mm] 

88,6 89 97,5 103 93,9 92,4 

Průměr da 

[mm] 
106,4 107,1 113 118,5 109,8 112,3 

Šířka b 

[mm] 
105 105 120 115 125 100 

Pozn.: bez – návrh bez podřezání; s – návrh s podřezáním 
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Parametry ozubení k jednotlivým návrhům pak ukazují, že u HCR ozubení je výhodnější použít 

větší počet zubů z a menší modul m. U standardního ozubení je tomu pak přesně naopak. Sklon 

ozubení β je pak u všech návrhů na horní hranici povoleného rozsahu. To je dáno, že s rostoucím 

úhlem β roste také velikost zubové mezery. 
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9 Závěr/Conclusion 

9.1 Zhodnocení výsledků práce/ Evaluation of work results  

V rámci práce byly získány nové poznatky pro návrh zubových pneumotorů a k tomu bylo 

vyvinuto několik softwarů zaměřených na jejich návrh. Za nejdůležitější část celé práce lze považovat 

nový způsob výpočtu geometrického objemu Vg zubového pneumotoru. Původně měla být práce 

zaměřena pouze tímto směrem. Na rozdíl od všech obdobných výpočtů jsem se rozhodl tento 

výpočet provést na základě výpočtu plochy zubu v čelní rovině. Tento přístup byl zcela nový.  

Hned na začátku bylo zřejmé, že ruční výpočet by byl časové příliš náročný. Bylo nutno pro 

navržený postup napsat počítačový program, jenž by tento výpočet prováděl. Zvolil jsem program 

Microsoft Excel s integrovaným programovacím jazykem Visual Basic for Applications. Důvod této 

volby je zřejmý. Program Excel je všem dostupný a běžně používaný, nevyžaduje další instalace, ani 

speciální znalosti. Navíc si do listů Excelu může budoucí uživatel přidávat vlastní hodnoty a aplikaci 

tak dál rozvíjet dle svých potřeb.  

Během psaní programu pro výpočet geometrického objemu Vg se vyskytla řada problémů. Bylo 

třeba velmi detailně nastudovat geometrii HCR ozubení. Během tvorby programu pro výpočet 

geometrického objemu Vg se však ukázalo, že návrh zubového pneumotoru není komplexní, tedy, že 

při návrhu se zkoumá jeden, popř. několik parametrů, další jsou však opomíjeny. Avšak i tyto 

parametry mají na výslednou funkčnost pneumotoru zásadní vliv. Typicky se může jednat právě o 

spotřebu vzduchu nebo kvalitu záběru ozubení komplexně. Z toho důvodu jsem přistoupil k návrhu 

programu, který by tyto problémy řešil. Ve výsledku vznikl program, jenž dokáže ze zadaných 

okrajových podmínek najít nejvhodnější návrhy s přihlédnutím k tomu, jakou dává konstruktér 

určitým parametrům váhu. 

Problémem tohoto programu byla jeho určitá složitost, se všemi podprogramy má okolo dvou a 

půl tisíc řádků zdrojového kódu. To přineslo značné problémy při jeho výsledném odladění. Další 

velmi obtížnou částí bylo zahrnutí spotřeby vzduchu do výpočtu. To vedlo ke zkoumání vlivu rozměrů 

zubového pneumotoru na jeho výsledné ztráty. I přesto, že literatury k tomuto tématu je velmi málo, 

podařilo se získat rovnice pro výpočet čelní a vrcholové ztráty vzduchu v ozubení pneumotoru. Při 

porovnání s grafy získanými při zkouškách v Rusku [14] se ukázalo, že tvar charakteristiky je podobný, 

teoretická křivka je však výrazně plošší. Tento rozdíl by měl být předmětem dalšího zkoumání a podle 

získaných výsledků pak rovnice upraveny. Pro optimalizační program však tyto rovnice představovaly 

dobrý základ. Aby bylo možné mezi sebou porovnávat výsledky různě velkých motorů, zvolil jsem jako 
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parametr pro porovnání průtokovou účinnost ηQ, která je bezrozměrná. Vyjadřuje poměr ztrát 

k celkové spotřebě vzduchu. 

Nejsložitější částí pak bylo seřazení jednotlivých parametrů a přiřazení pořadí každému návrhu 

v daném parametru. Pro zjištění výsledného pořadí návrhů jsem pak zvolil vztah (7.3), jenž každému 

parametru dává zároveň určitou váhu definovanou uživatelem programu. Výsledkem je pak deset 

nejlepších návrhů, podle okrajových podmínek a preferencí jednotlivých parametrů, které může 

uživatel zadat. 

 

Within the work, new knowledge for the design of gear air engines has been obtained and 

several programs focused on their design have been developed. The most important part of the 

whole work is a new way of calculating the geometrical volume Vg of the gear air engine. Originally, 

the work should have been focused only in this direction. Unlike all similar calculations, I decided 

base mine on calculating the surface of the tooth in the face plane. This approach is entirely new. 

Right from the beginning, it was obvious that the manual calculation would be too time-

consuming. For the proposed procedure, it was necessary to compile a computer program that 

would perform this calculation. I have chosen Microsoft Excel program with an integrated 

programming language Visual Basic for Applications. The reason for such choice is obvious. Microsoft 

Excel application is available toand commonly used by the majority of users, and it does not require 

additional software installation or special knowledge. The future users can also add their own values 

to Excel worksheets and thus further develop the application according to their needs. 

During the compilation of the program intended for the calculation of the geometric volume Vg, 

many problems have arisen. It was necessary to thoroughly study the geometry of HCR gearing. 

During the creation of the program for calculating the geometric volume Vg, it became clear that the 

gear air engine proposal is not complex, i.e. that the proposal examines one or several parameters, 

but others are neglected. However, these parameters have a major impact on the resulting air engine 

functionality. Typically, it can be the air consumption or quality of gear contact comprehensively. For 

this reason, I decided to compile a program that would solve these problems. The result of my efforts 

was a program capable of finding the most suitable proposals from given boundary conditions, while 

taking into account the preference given by the designer to individual parameters. 

The problem with this program was a certain complexity; with all the subprograms taken into 

account, the source code consists of about two and a half thousand lines. This has brought 

considerable problems in the final debugging. Another very difficult part was the inclusion of the air 
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consumption in the calculation. This led to an investigation of the influence of the gear air engine 

dimensions on the resulting air loss. Despite the fact that literature about this topic is scarce, it was 

possible to obtain the equations for the front and top air loss in the gearing of the engine. When 

comparing the graphs obtained in the tests in Russia [14], it was revealed that the shape of the 

characteristics is similar, but the theoretical curve is significantly flatter. This difference should be the 

subject of further research and the equation should then be adjusted according to the obtained 

results. However, for optimization program, these equations represent a good basis. In order to 

enable comparison of the results obtained for engines of different sizes, the dimensionless flow 

efficiency ηQ  has been chosen as a parameter for comparing. It expresses the ratio of losses to total 

air consumption. 

The most difficult part was the sorting of individual parameters and assigning a rank to each 

proposal in a specific parameter. To determine the final ranking of the proposals, I decided to use the 

equation (7.3), which assigns each parameter certain weight defined by the program user. The result 

is ten best proposals, according to the boundary conditions and preferences of individual 

parameters, which can be entered by the user. 

9.2 Využití výsledků v praxi/ Practical application of results 

Celá práce byla tvořena ve spolupráci se společností Koexpro, a.s. Ostrava, která se zabývá 

vývojem a výrobou zařízení a nástrojů pro důlní průmysl. Je zřejmé, že využití zubového pneumotoru 

pro práci v dolech (ve výbušném prostředí) je pro tuto firmu zajímavé. Firma si tyto pneumotory 

vyvíjí a vyrábí sama, proto je takovýto výzkum pro ně přínosem. V první fázi byl jako podpora pro 

konstruktéry dodán program pro výpočet geometrického objemu. Tento byl využit při návrhu 

několika typů pneumotorů. Výrazně se díky němu zlepšila kvalita návrhů a s tím spojená doba vývoje, 

neboť odpadly obvyklé opravy návrhů, protože motory neměly potřebné výkonové parametry. 

Konkrétní výstupy jsou: 

- program pro výpočet geometrického objemu běžně používaný v každodenní praxi ve 

společnosti Koexpro, 

- program pro návrh zubových pneumotorů s preferencemi uživatele, 

- konstrukční návrh zubového pneumotoru VMZ-4 s využitím optimalizačního programu, 

- konstrukční návrh pneumatické poháněcí jednotky PPJ 1800 s využitím programu pro 

výpočet geometrického objemu, 

- oprava udávaných parametrů u pneumotorů VMZ-3,5 a VMZ-7,5, 

- zahájení vývojových prací na novém pohonu pro soupravu pro podporu chůze SCH - KX 1. 
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The whole work was created in collaboration with KOEXPRO, a.s. Ostrava, which develops and 

manufactures equipment and tools for the mining industry. It is clear that the use of gear air engine 

for work in the mines (in explosive atmospheres) is interesting for this company. As the company 

develops and manufactures these air engines itself, such research is beneficial for it. In the first stage, 

the program was delivered to support the designers in calculating the geometric volume. It was used 

in the design of several types of air engines and has significantly improved the quality of designs and 

associated development time, thanks to the fact that the usual proposal corrections fell off, as the 

engines did not have the required performance parameters. 

The specific results are: 

- program for calculating the geometric volume, commonly used in everyday work at Koexpro, 

- program for the design of gear air engines with user preferences, 

- design of the gear air engine VMZ-4 using the optimization program, 

- design of pneumatic drive units PPJ 1800 using the program to calculate the geometric 

volume, 

- correction of indicated parameters of air engine VMZ-3,5 and VMZ-7,5, 

- commencement of development work on the new drive for the assembly for walking 

supportSCH - KX 1. 

9.3 Přínos výsledků pro vědní obor/ Contribution of results for the 

scientific discipline 

Během výzkumu zubových pneumotorů bylo získáno mnoho nových poznatků nejen o zubových 

pneumotorech. Tím, že většina literatury a z toho vyplývajících vztahů pro výpočet zubových 

pneumotorů pochází ještě z poloviny 20. století, jsou  nové numerické výpočty pro výpočet 

parametrů pneumotoru velkým přínosem. Mnoho poznatků je možné aplikovat i na ozubení 

používané pro převody. Za největší přínosy lze považovat: 

- nalezení vztahů pro výpočet ztrát vzduchu v zubových pneumotorech, 

- změna představy pro výpočet geometrického objemu Vg – odečtení objemu, kde jsou zuby 

v záběru, 

- nové poznatky při stanovení součinitele trvání záběru u „pseudošípového“ ozubení, 

- odvození vztahů pro minimalizaci setrvačných hmot a hmotnost zubového pneumotoru, 

- zjištění vlivu podřezání na velikost geometrického objemu Vg. 
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During the research of gear air engines, many new findings were obtained not only about air 

engines. As most of the literature and the resulting formulas for calculation gear air engines date 

back to the mid-20th century, new numerical computations for calculations of gear air engine 

parameters are greatly beneficial. A great deal of the knowledge can also be applied to gearing used 

for gears. The greatest benefits are: 

- finding formulas for the calculation of air leaks in gear air engines, 

- change in the approach to the calculation of the geometric volume Vg - excluding the volume 

where the teeth are in contact, 

- new findings in the area of determining the contact ratio coefficient for "pseudo double 

helical" gearing, 

- derivation of the formulas for the minimization of inertial mass and weight of the gear air 

engine, 

- determination of the effect of undercutting on the size of geometric volume Vg. 

9.4 Náměty pro další vědeckou činnost/ Topics for further scientific work 

Hlavním cílem je úplné zavedení optimalizačního programu do praxe pro zrychlení a zkvalitnění 

návrhů pneumotorů. V rámci této fáze bude potřeba dále zkoumat vliv rozměrů pneumotoru na 

celkové ztráty vzduchu. Tato část je však velmi časově a hlavně finančně náročná, neboť je potřeba 

vyrobit a otestovat mnoho pneumotorů s různými rozměry.  

Dalším cílem je vylepšení programu pro výpočet geometrického objemu Vg. Prvotním cílem je 

doplnění numerického výpočtu plochy ozubení pod základní kružnicí db, tedy v místě přechodové 

křivky. Na tuto část by pak mělo navazovat vytvoření kódu, který spočítá plochu zubu v případě, že je 

zub podřezán. Je totiž zřejmé, že při podřezání sice dojde k zeslabení paty zubu, avšak zároveň také 

ke zvětšení geometrického objemu. Díky tomu by bylo možno navrhnout pneumotor, jenž má díky 

podřezaným zubům menší rozměry než stejně výkonný pneumotor bez podřezaných zubů. Třetí fází 

by pak bylo doplnění programu o pevnostní výpočet ozubení na ohyb, aby bylo možné vytvořit takový 

návrh pneumotoru, kdy je zub již podřezaný, ale zároveň ještě vydrží požadované namáhání. 

Co se týče obecného vývoje pneumotoru, spolupracujeme se společností Koexpro na vývoji 

pneumotorů, které budou mít ozubení z plastu. Jejich výhodou je odolnost vůči korozi a tišší chod. 

Problematická však je nasákavost a bobtnání některých typů plastů. Ač se tyto hodnoty pohybují jen 

v jednotkách, či dokonce jen desetinách procenta hmotnostního podílu, mohou již tyto hodnoty mít 
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značný vliv na správný chod a funkci pneumotoru. Tyto vlastnosti pneumotorů s koly z plastu by měly 

být předmětem dalšího zkoumání. 

 

The main goal is the full implementation of the optimization program into practice for 

accelerating and improving air engine design. In this phase, it will be necessary to investigate the 

effect of air engine size on the total loss of air. This part is very time-consuming and expensive, 

mainly because it is necessary to build and test many air engines with different dimensions. 

Another goal is to improve the program for calculating the geometric volume Vg. The primary 

objective is to complement the numerical calculation of the area under the tooth base circle db, 

which means at the point of transition curve. This part should then be followed by the creation of a 

code that will calculate the tooth surface, if the tooth is undercut. It is obvious that the undercutting 

of the tooth weakens the tooth base, but it also increases the geometric volume. It would be possible 

to design an air engine that, due to the undercut teeth, has smaller dimensions than an equally 

powerful air engine which does not have undercut teeth. The third phase would consist in adding a 

bending stress analysis of gearing to the program. This will enable the creation of an engine proposal 

in which the tooth is already undercut, but still holds the required load.  

As far as the general air engine development is concerned, we newly cooperate with Koexpro 

company on air engines that will have teeth made of plastic. Their advantage is the corrosion 

resistance and silent operation. Some problems can, however, occur due to the water absorption and 

swelling of some types of plastics. Although these values are only in units, or even in decimal points 

of percentage of weight, they can have a significant impact on the proper operation and function of 

the air engine. These characteristics of air engine with wheels made of plastic should be the subject 

of a further research. 
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11 Přílohy 

11.1 Numerický výpočet geometrického objemu Vg 

Princip numerického výpočtu pro výpočet zubové mezery, byl již nastíněn v kapitole 4. Principem 

je rozdělení plochy zubu na malé elementy v čelní rovině ozubení a výpočet plochy těchto 

jednotlivých elementů. Suma těchto elementů, vynásobená počtem zubů, dá celkovou plochu 

ozubení. Odečtením této celkové plochy ozubení od plochy mezikruží (tvořeného hlavovou kružnicí da 

a výpočtovou kružnicí dv, viz. kap. 4), dostaneme celkovou plochu zubových mezer potřebných pro 

výpočet geometrického objemu zubového pneumotoru Vg. 

Základem každé výpočtové funkce je vymezení vstupních parametrů. Těmi jsou hlavový průměr 

da, skutečná osová vzdálenost aw, modul ozubení m, počet zubů ozubení z, korekce ozubení x, úhel 

profilu α, úhel šroubovice na roztečné kružnici β, šířka ozubení b. Jediným parametrem, který je mezi 

vstupními, je počet kroků výpočtu kroku. Ten udává, na kolik částí bude plocha zubu při výpočtu 

rozdělena. 

 

Obr 11.1. Vstupní parametry výpočtu 

Další částí je definování vnitřních proměnných programu. Tyto proměnné jsou buď takové, které 

slouží k výpočtu parametrů potřebných k výslednému výpočtu geometrického objemu Vg nebo , které 

slouží k přepočtu veličin. Typický problémem je, že Visual Basic neumí pracovat s údaji ve stupních a 

je potřeba je přepočítat vždy na radiány. Tím uměle vzrůstá počet proměnných, nutností vytvořit pro 

každý údaj ve stupních i jeho ekvivalent v radiánech. 

 

Obr. 11.2. Zadání proměnných výpočtu 

Stejným problémem je, že program Visual Basic nezná Ludolfovo číslo, tedy π. To je pak potřeba 

zapsat do programu manuálně. V tomto případě je přesnost 14 desetinných míst. Větší počet 
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desetinných míst je právě velmi důležitý hlavně u konstant. Tím, že obecně počítače pracují 

v binárním systému, dochází u čísel k „zaokrouhlování“. Vlivem toho mohou vznikat při výpočtech 

nepřesnosti, které se omezí právě větším počtem desetinných míst.  

Prvními parametry důležitými pro výpočet jsou průměr výpočtové kružnice dv a průměr základní 

kružnice db. Výpočtová kružnice dv nám ohraničuje hlavovým průměrem ozubeného kola da výšku 

pracovního prostoru h. 

 
2

a v
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d d
h d a

 ( 11.1) 

 

Obr. 11.3. Výpočet průměru virtuální a základní kružnice  

Základní kružnice db je pak průměr, od kterého je tvořena evolventa boku zubů. Tento průměr je 

pro výpočet velmi důležitý, neboť pod tímto průměrem se již evolventa netvoří. Z toho plyne, že 

pokud je patní kružnice pod základní kružnicí není možné pro výpočet elementu plochy ozubení 

využít vztah pro výpočet tloušťky ozubení s.  

Pro případy kdy nastane, že průměr dv<db,, je pak plocha zubu pod průměrem db, dána součinem 

šířky ozubení na db a vzdáleností mezi průměrem dv a db. V programu nutně musí být logická funkce, 

která rozhodne, zda je průměr db menší/větší než průměr dv. K tomu slouží funkci Když (If). 

 

Obr. 11.4. Výpočet plochy pod základní kružnicí db  

Pro případ dv<db, se plocha p1, mezi výpočtovou kružnicí dv a základní kružnicí db, vypočte jako 

obdélník, kdy jeho delší strana je šířka zubu na základní kružnici a kratší strana pak rozdíl mezi 
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kružnicemi. Nevýhodou daného řešení je, že v případě, kdy je zub podřezá, není přidaný objem 

zubové mezery, vzniklý podřezáním, do výpočtu geometrického objemu zahrnut. To vede k 

mírné nepřesnosti výsledného geometrického objemu Vg.  

Tento problém, by bylo možno vyřešit diskretizací bodů přechodové křivky a z nich zjistit plochu 

zubu této části. Toto řešení je však nepraktické, neboť pro nalezení těchto bodů je potřeba zároveň 

znát geometrické parametry nástroje. Z toho důvodu je zvoleno výše popsané řešení. 

Pro případ dv≥db, je plocha pochopitelně nulová. Pro tento případ je důležité zmínit, že pokud je 

průměr začátku evolventy dL na ozubení větší, než je výpočtový průměr dv, pak je mezi těmito 

průměry již přechodová křivka. Vzhledem k výše popsanému problému při nalezení bodů na 

přechodové křivce, je však tato skutečnost zanedbána a předpokládá se, že v tomto místě je 

evolventa. 

Na začátku je také potřeba zavést obecný průměr dx, který se mění s krokem výpočtu k. Pro 

případ dv<db musí být obecný průměr dx, pro první krok výpočtu, minimálně větší než je průměr 

základní kružnice db. To je opět dáno programem Visual Basic, který není schopen vypočítat funkci 

arccos.  

Pro případ dv≥db, pak počáteční obecný průměr dx bude začínat na výpočtovém průměru dv. 

 

Obr. 11.5. Numerický výpočet plochy nad základní kružnicí db  

Při výpočtu plochy zubu nad základní kružnicí db (potažmo nad výpočtovou kružnicí dv), je nutné 

na začátku naplnit množinu elementů plochy zubů s. Z toho důvodu pak s = 0.  

Postupný výpočet jednotlivých velikostí elementů plochy je zajištěn pomocí příkazu For. Tento 

příkaz počítá jednotlivé rovnice, napsané pod tímto příkazem, postupně tolikrát, kolik je zadán počet 

kroků výpočtu (velikost kroku byla ponechána 1). Konec příkazu For a pokyn k opakování od začátku, 

s dalším krokem v pořadí, je dán příkazem Next.  
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Na začátku každého kroku je potřeba spočítat velikost úhlu záběru αx, na obecném průměru dx. 

Obecně se tento úhel spočítá jako: 

 

arccos b
x

x

d

d
 ( 11.2) 

Tento úhel jsem v programu označil jako al. Zde bylo potřeba použít přepočet pro výpočet 

funkce arccos. Funkce se obecně vypočítá jako 

 
2

arccos arctan 2 arctan 1
1

X
X

X
 ( 11.3) 

Z výše uvedeného zápisů kódu je nyní zřejmé proč musel být, pro případ dv<db, počáteční 

výpočtový průměr dx větší než základní kružnice db. V případě, kdyby byly toto průměry stejné, dojde 

k tomu, že pod odmocninou bude nula. Tento stav však nedokáže Visual Basic spočítat a výsledkem je 

chyba ve výpočtu. Výsledný vztah tedy vypadá následovně: 
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arctan 2 arctan 1
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x
x

b

x

d

d

d

d
 ( 11.4) 

V dalším řádku pak již je výpočet samotného plochy zubu s, z jednotlivých elementů. Na začátku 

rovnice je zadán součet elementů z předchozích kroků výpočtu 1

1

k

i

i

s . Visual Basic dokáže pracovat 

tak, že i když v rovnici je jako proměnná počítaná hodnota, bere program tuto hodnotu v rovnici 

z minulého kroku a až po výpočtu aktuálního kroku přepíše proměnou v mezipaměti. 

  

1

1 1

k k

i i i

i i

s s s

 ( 11.5) 
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Plocha elementu si je pak dány šířkou ozubení na průměru dx a velikostí kroku k. Výsledný vztah 

pro součet plochy od počátku až po krok i pak je: 

 

1

1 1

2
tan tan

2

k k
n

i i x t t x x

i i

x tg
s s d k

z z
 ( 11.6) 

O řádek níže je pak vztah pro výpočet průměru dx v dalším kroku. Opět je využito toho, že Visual 

Basic v daném kroku můžu pro výpočet proměnné, využít stejnou proměnnou z kroku předchozího.  

 

2x xd d k

 ( 11.7) 

V dalším řádku pak jen dojde k opakování kroku příkazem Next.  

Další částí je výpočet společné části, kde dochází k záběru obou kol. V tomto místě jsou zubové 

mezery vyplněny zuby spoluzabírajícího kola. Dochází k vracení vzduchu z výfuku zpět do místa sání. 

Díky tomu dochází v podstatě ke zmenšení geometrického objemu Vg. 

 

Obr. 11.6. Výpočet plochy v místě záběru ozubených kol  

Průnik v místě záběru, je průnikem hlavových kružnic da obou kol. Část tohoto průniku, kde by 

byly zubové mezery, je nyní vyplněna zuby spoluzabírajícího kola (viz. Obr. 4.3). Proto je potřeba 

spočítat právě tuto část plochy tohoto průniku, která vyplňuje mezery. Na počátku bylo potřeba 

spočítat pracovní úhel záběru αtw. Výpočet jsem provedl dle rovnice 4.9, tedy jako součin plochy zubu 

a součinitele trvání záběru profilu εα. 

 

Obr. 11.7. Výpočet geometrického objemu 

Poslední částí je konečný výpočet geometrického objemu zubového pneumotoru. Od plochy 

dvou mezikruží, kde velký průměr je průměr hlavový da a malý je výpočtový průměr dv. Od této 
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plochy je pak odečtena celková plocha jednoho zubu, vynásobena počtem zubů z a plocha průniku 

hlavových kružnic. Výsledkem je pak celková zubových mezer, kde po vynásobení šířkou ozubení b 

dostaneme velikost geometrického objemu Vg. Jeho velikost pak je v mm3. 

11.2 Numerický výpočet momentu setrvačnosti pneumotoru Ic 

Jak již bylo nastíněno v kapitole 6, je výpočet momentu setrvačnosti pneumotoru velice snadný a 

pokud budeme uvažovat, že proměnnými jsou hlavový průměr da a šířka ozubení b, je pak výsledný 

vztah: 

 

4
41

, 2
32

C a a a a fI d b d d h h b
 

 ( 11.8) 

Pro běžné výpočty tento vztah je postačující. V případě kdy je však cílem návrh nového 

pneumotoru, je důležité, aby výsledky byly co nejpřesnější. Nevýhodou výše uvedeného vztahu je, že 

vychází z předpokladu, že moment setrvačnosti ozubení je polovina momentu setrvačnosti mezikruží 

o patním průměru df a hlavovém průměru da. Je však zřejmé, že tento není správný neboť např. 

objem (resp. hmotnost) ozubení v oblasti hlavového průměru da je menší než objem zubové mezery 

na stejném průměru. Chyba výpočtu podle vztahu 11.8 pak roste s klesajícím počtem zubů kola z, kdy 

zuby zabírají stále vetší podíl z celkového objemu ozubeného kola. U návrhu zubových pneumotorů 

pak tato chyba může mít zásadní vliv na výsledek návrhu, neboť právě u nich se počítá s malými počty 

zubů z, z důvodu maximalizace geometrického objemu Vg. 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl pro sestavení numerického programu počítající 

celkový moment setrvačnosti Ic, ozubených kol zubového pneumotoru. Princip numerického výpočtu 

celkového momentu setrvačnosti Ic je postaven na stejném principu jako výpočet geometrického 

objemu Vg. Jedná se tedy o výpočet, kdy se celkový objem jednoho zubu rozdělí na malé elementy a 

následně pro tento každý element je spočten hmotový moment setrvačnosti.  

 

Obr. 11.8. Vstuoní parametry výpočtu momentu setrvačnosti Ic 

Rozdíl v zadání proti zadání geometrického objemu Vg, je pouze v doplnění o hustotu ozubených 

kol ρ, jednotkovou výšku hlavy ha
* a jednotkovou hlavovou vůli c*. Počítek výpočtu se pak shoduje 
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s výpočtem geometrického objemu. Pouze výpočtový průměr dv, byl nahrazen průměrem patní 

kružnice ozubeného kola df. 

 

Obr. 11.9 Začátek programu pro výpočet momentu setrvačnosti Ic 

Podobně jako u výpočtu geometrického objemu je i zde potřeba nejprve rozlišit, zda průměr 

patní kružnice df není menší než průměr základní kružnice db. 

 

Obr. 11.10 Rozlišení zda není průměr df menší než průměr db 

Stejně jako výpočtu geometrického objemu i zde je zanedbán vliv přechodové křivky na výpočet.  

V případě, kdy patní průměr df je menší než průměr základní kružnice db (df<db), se moment 

setrvačnosti pod základní kružnicí I1 spočítá jako podle obecného vztahu 

 

2

1 1 1I m r

 ( 11.9) 
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Kde 

- m1 hmotnost elementu 1 

- r1 vzdálenost od osy rotace k těžišti elementu 1 

Kdy element 1 můžeme považovat za obdélník, jehož rozměry jsou dány šířkou ozubení na 

základní kružnici sb, ekvidistantní vzdálenosti mezi průměry df a db a šířkou ozubení b. Jeho hmotnost 

m1 pak je dána jako 

 

1
2

b f

b

d d
m s b

 ( 11.10) 

Vzdálenost od osy rotace k těžišti elementu 1 je pak dána jako  
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 ( 11.11) 

 
Obr. 11.11 Výpočet momentu setrvačnosti nad výpočtovým průměrem dx 

V tomto kroku se počítá stejně, jako u výpočtu geometrického objemu, moment setrvačnosti pro 

každý element, kdy jeho výška odpovídá velikosti kroku k a šířka je pak šířkou ozubení na daném 

průměru a hloubka je šířkou ozubení b. Neboť je výška elementu velikostí kroku k, je zde 

zjednodušení, kdy se předpokládá, že poloměr od středu rotace k těžišti rx elementu je 

 
2 2

x x

x

d k d
r

 ( 11.12) 
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Výsledný celkový moment setrvačnosti zubového pneumotoru Ic jsem pak definoval následovně. 

 

Obr. 11.12 Výpočet celkového momentu setrvačnosti Ic 

Je to hmotový moment setrvačnosti válce, jehož průměr odpovídá patnímu průměru df a jeho 

výška šířce ozubení b. K tomuto momentu je pak přičten vypočtený moment setrvačnosti jednoho 

zubu, vynásobený celkovým počtem zubů jednoho oz. kola. Celý vztah je vynásobený dvěma, neboť 

dvě jsou samozřejmě i ozubená kola.  

Je třeba upozornit, že výpočet nezapočítává snížení hmotového momentu ozubeného kola, 

vlivem vyvrtání díry pro nasunutí na hřídel pneumotoru. Pokud bychom chtěli znát moment 

setrvačnosti pouze ozubených kol, velikost díry bude mít na hodnotu výsledu vliv. Pokud se však na 

danou věc podíváme komplexně, je zřejmé, že díra ozubeného kola bude vyplněna hřídelí 

pneumotoru. Moment setrvačnosti se tedy v podstatě nezmění (rozdíly vlivem vůli a např. odlehčení 

vlivem drážky pro pero, jsou zanedbány). 

11.3 Numerický výpočet hmotnosti pneumotoru m  

Výpočet hmotnosti zubového pneumotoru je v podstatě možno označit za podmnožinu, výše 

popsaného, numerického výpočtu momentu setrvačnosti Ic. 

 2

1 1

n n

c i i iI m r m m

 ( 11.13) 

Z výpočtu je tedy pouze odstraněn poloměr vzdálenosti od středu rotace k těžišti daného 

elementu ri. Zdrojový kód výpočtu hmotnosti pneumotoru se pak liší ve výpočtu hmotnosti elementu 

zubu pod základní kružnicí hm1. 
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Obr. 11.13 Rozlišení zda není průměr df menší než průměr db 

Podobně je pak vypočtena hmotnost elementů nad základní kružnicí.  

 

Obr. 11.14 Výpočet hmotnosti nad výpočtovým průměrem dx 

Výsledná hmotnost je pak dána, podobně jako u momentu setrvačnosti, hmotnosti válce o 

průměru df a výška o šířce ozubení b a hmotnosti jednoho zubu, vynásobená počtem zubů jednoho 

kola. Daný vztah je pak vynásoben dvěma, čímž se získá hmotnost celého pneumotoru.  

 

Obr. 11.15 Výpočet celkové hmotnosti pneumotoru m 

11.4 Optimalizační program pro návrh zubového pneumotoru 

Cílem optimalizačního programu je najít, na základě počátečních okrajových podmínek, takové 

výsledné parametry a rozměry pneumotoru, aby bylo dosaženo požadavků, že výstupní výkon P, 

součinitel trvání záběru εγ a průtoková účinnost ηp mají být maximální a moment setrvačnosti IC a 

hmotnost ozubení mC co nejmenší. Konkrétními výsledky pak jsou počet zubů z, korekce ozubení x, 

úhel sklonu ozubení β, pracovní osová vzdálenost aw a šířka ozubení b. 
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Zadaní parametrů 

Na začátku výpočtu je potřeba zadat programu vstupní hodnoty a okrajové podmínky. Pro tento 

účel je vytvořen samostatný nový list s názvem „Optimalizace“ v programu Microsoft Excel. Ve 

stejném souboru, jsou již naprogramovány výše uvedené výpočty pro geometrický objem Vg, celkový 

hmotový moment setrvačnosti Ic a hmotnost m pneumotoru.  

 

Obr. 11.16 Pohled na list „Optimalizace“ 

V levé části, graficky zvýrazněno žlutě, jsou vstupní parametry a okrajové podmínky pro chod 

optimalizačního programu. V pravé části, zvýrazněno modře, jsou pak výsledky rozděleny do tří částí. 

Program zobrazuje deset nejlepších výsledků. Levé dvě tabulky ukazují vypočtené požadované 

parametry pneumotoru (výkon P, součinitel trvání záběru εγ, atd.), horní tabulka pak konkrétní 

hodnoty parametrů, dolní pořadí daného parametru z celkového počtu návrhů. Pravá tabulka pak 

zobrazuje pro daný návrh parametry pro realizaci daného návrhu (počet zubů z, korekci ozubení x, 

atd.). Pod touto tabulkou je pak buňka, která ukazuje celkový počet návrhů, které vyhovují zadaným 

podmínkám. Výpočet se spustí až po zmáčknutí tlačítka „Spusť program“. Díky tomu je možno 

libovolně měnit parametry výpočtu, bez toho aniž by se při každé změně spustil výpočet.  

Samotný optimalizační program je pak napsán jako makro, pomocí funkce „Sub“. Výhodou 

použití funkce „Sub“, oproti funkci „Funciton“, použité v minulých případech je, že není potřeba, aby 

měl program „výsledek“. Je tím myšleno, že při definování programu např. „Funciton ukázka()“, musí 

být výsledkem tohoto programu „ukázka = …“. Naproti tomu při definování programu jako „Sub 

ukázka()“, může být výsledek libovolný. V tomto případě to bude vypsání výsledných parametrů a 

rozměrů pneumotoru.  
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Optimalizační program, jsem pojmenoval „Optimalizace“ stejně jako list, na kterém jsou vstupní 

hodnoty. Prvním krokem programu je zadání konstanty π, neboť jak již bylo zmíněno dříve, program 

Visual Basic danou konstantu nemá nadefinovanou. Poté následuje načtení všech vstupních hodnot 

z listu „Optimalizace“ do paměti počítače. 

 

Obr. 11.17 Definice programu, definice π, ukázka načtení hodnot 
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Následující tabulka ukazuje názvy proměnných v optimalizačním programu. 

Tab.  11.1 Názvy proměnných v optimalizačním programu 

Vstupní hodnota Název proměnné v programu 

Otáčky pneumotoru n n 

Požadovaný výkon P P_poz 

Maximální násobek výkonu P k_poz 

Minimální vstupní tlak p1 p1 

Výstupní tlak p2 p2 

Poměrná výška hlavy ha
* ha_hvezdicka 

Poměrná velikost hlavové vůle c* c_hvezdicka 

Poměrné zaoblení paty ρ* ro_hvezdicka 

Úhel profilu α normálný (ve stupních) alfa 

Účinnost mechanická ηm  ny_m 

Součinitel plnění δ sp 

Hustota použitého materiálu kol ρ ro 

Krok úhlu sklonu ozubení β při výpočtu krok_beta 

Krok šířky ozubení b při výpočtu krok_b 

Čelní vůle v pneumotoru vč celni_vule 

Vrcholová vůle v pneumotoru vv vrcholova_vule 

Dynamická viskozita použitého plynu η viskoziza_plynu 

Koeficient váhy výkonu P kP 

Koeficient váhy součinitele trvání záběru εγ kepsilon_gama 

Koeficient váhy momentu setrvačnosti Ic kI 

Koeficient váhy hmotnosti m  km 

Koeficient váhy průtokové účinnosti ηQ kny 

Minimální hlavový průměr oz. kola da Da_min 

Maximální hlavový průměr oz. Kola da Da_max 

Minimální šířka ozubení b b_min 

Maximální šířka ozubení b  b_max 

Minimální úhel sklonu ozubení β beta_min 

Maximální úhel sklonu ozubení β beta_max 

Minimální modul ozubení m modul_min 

Maximální modul ozubení m modul_max 

Minimální korekce ozubení x x_min 

Maximální korekce ozubení x x_max 
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K posledním šesti parametrům je třeba dodat, že bylo důležité zadat do programu podmínku, 

aby hodnoty maximální nebyly menší, než hodnoty minimální. Ze zadaných hodnot se také vypočítá 

první parametr, kterým je indikovaná účinnost ηi, dle rovnice 3.18. Hodnotu otáčkového součinitele 

indikované účinnosti a jsem zvolil 1,6.10-4.  

 

Obr. 11.18 Výpočet indikované účinnosti ηi 

 

Kontrola minimálních a maximálních hodnot 

Jako příklad je zde definice, načtení a kontrola pro průměr hlavové kružnice da. V případě, kdyby 

byl maximální průměr menší než průměr minimální, vyskočí okno, které zahlásí chybu a vyzve 

k opravě vstupů. Následně pak ukončí chod programu. Stejně tak bude program ukončen, pokud 

zjistí, že minimální hodnota da je menší nebo rovna 0. Je totiž logické, že pneumotor nemůže mít 

nulový hlavový průměr. Stejné podmínky jsou i u šířky ozubení b a úhlu β. Jediný drobný rozdíl je u 

úhlu β, kdy minimální úhel může být roven nule, tedy pro případ přímého čelního ozubení. 

 

Obr. 11.19 Kontrola správného zadání minimální a maximálních hodnot hlavové kružnice da 

Pro definici rozsahu hodnot u šířky ozubení b a úhlu sklonu ozubení β, bylo potřeba navíc 

nadefinovat podmínky plynoucí z toho, že u těch hodnot je možné ovlivnit velikost kroku při výpočtu. 
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Obr. 11.20 Kontrola správného zadání minimální a maximálních hodnot úhlu β 

Výpočet bude ukončen v případě, kdy krok výpočtu pro šířku b, potažmo úhel β, bude větší než 

rozdíl maximální a minimální hodnoty daného parametru.  

 
max mix XX X krok

 ( 11.14) 

V případě, kdyby tato podmínka zde nebyla, program by již při první definici parametrů, zjistil, že 

vstupy jsou nelogické a došlo k pádu celého programu. Program zároveň vygeneruje okno, kde 

oznámí, že došlo k výše popsanému případu a uvede sám, jaký musí být minimální rozdíl (zadaná 

velikost kroku výpočtu) mezi minimální a maximální hodnotou, popř. uvede, jak nanejvýš velký může 

být krok výpočtu daného parametru. Naproti tomu není potřeba žádnou podmínkou ošetřovat 

případ, kdy posledním krokem výpočtu není maximální hodnota parametru. Tedy kdy platí podmínka 

 max minX X
celé číslo

krok X
 ( 11.15) 

V tomto případě je maximální hodnota parametru jen omezující podmínkou a program je 

ukončen, když krokem výpočtu dojde k překročení maximální hodnoty. Poslední kontrolou je pak 

kontrola rozsahu korekcí. Zde se program zastaví v případě, kdy maximální korekce x_max bude 

menší než korekci minimální x_min. 
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Zadaní rozsahu modulů 

Jiné omezující podmínky bylo pak potřeba nadefinovat pro rozsah zvolených modulů. 

Konktrétně se jedná, že minimální hodnota modul nesmí být větší než 0,5 mm a maximální nesmí být 

větší než 55 mm. 

 

Obr. 11.21 Kontrola minimálního a maximálního modulu 

Tyto podmínky vycházejí z toho, že moduly jsou zvoleny v rozsahu 0,5 až 55, v řadách 1 a 2 dle 

normy ČSN 01 4608. Definice těchto modulů je dána polem, jehož název je moduly. Poslední 

kontrolou zadaných parametrů je pak kontrola zda, dle zadaných parametrů vyjdou takové výsledky, 

u kterých není nesmyslně malý počet zubů. 

 

Obr. 11.22 Kontrola na počet zubů 

Tato kontrola vychází z obecně známého vztahu pro výpočet hlavového průměru da, ze kterého 

je vyjádřen počet zubů z. Při této kontrole pro zjednodušení je počítáno pouze s nekorigovaným 

ozubením. 

 

max

max min

min

2 2 2 cos
cos

2 cos 8

n a
a a a n a

n

a

a

n

m d
d d h z h m z h

m

d
z h

m

 ( 11.16) 
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Kde 

- da hlavový průměr oz. kola 

- d roztečný průměr oz. Kola 

- ha výška hlavy oz. kola 

- ha* jednotková výška hlavy oz. kola 

- mn modul normálný oz. kola 

- z  počet zubů oz. Kola 

- β sklon boku ozubení. 

Předpoklad je, že maximální počet zubů bude v chvíli, kdy hlavový průměr da bude největší a 

modul ozubení m nejmenší. Pak hodnota maximální počtu zubů zmax nesmí být menší než 8. Pokud by 

podmínka nevyšla, program bude zastaven a objeví se okno s výzvou ke změně parametrů. 

Kontrola pro minimální počet zubů je pak později. Pro počáteční kontrolu stačí podmínka řešena 

tímto způsobem, je však jasné, že změnou úhlu sklonu ozubení β a korekcí x, by mohly vyjít hodnoty 

minimálního počtu zubů zmin jiné. Tento problém je vyřešen ještě jednou kontrolou průměru da 

v průběhu výpočtu, kdy již budou známy konkrétní hodnoty úhlu β, korekce x a jednotkového 

přisunutí Δy. 

Definice proměnných programu 

Dalším krokem programu je již započetí samotného numerického výpočtu. Na jeho začátku je 

definice nejdůležitějších proměnných. Důležitou proměnnou je pak počet kroků výpočtu i. Tím, že 

výpočet je dán rozsahem několika parametrů a z toho důvodu nejde předem určit počet kroků 

výpočtu. Tento údaj je, ale důležitý jak pro změnu velikosti matic, tak vyhodnocení výsledků atd. 

Nejedná se však o celkový počet všech kroků výpočtu, ale proměnná i vyjadřuje jen celkový počet 

úspěšných výpočtů.  

 

Obr. 11.23 Počáteční zadaní proměnných numerického výpočtu 
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Na začátku je proměnné i přiřazena hodnota -1. Důvodem je, že se proměnná i zvětší o +1 vždy 

při každém jednom úspěšném kroku výpočtu. Tím, že i pak slouží k změně velikosti matic a zároveň, 

jak již bylo popsáno, nula je funkční hodnotou (tedy pak matice definována jako ukázka(1,1), je 

matice velikosti 2x2), bylo potřeba zajistit, aby při prvním správném výpočtu bylo i = 0 a zároveň, aby 

po posledním výpočtu nenastala situace i = počet výpočtů + 1. To zajistilo právě, že na začátku je i = -

1. Pro případ kdyby neexistoval, žádný úspěšný výpočet je do programu zakomponována jiná 

podmínka, která bude ukázána později. 

Další proměnné jsou zadány, jak podle potřeby, tak hlavně s ohledem na chod programu. To 

souvisí s použitím příkazů, které využívají princip smyčky, jako jsou příkazy For, While apod. 

Proměnné je pak potřeba definovat před těmito příkazy, neboť při definici proměnné uvnitř toho 

příkazu, by došlo při každém kroku výpočtu ke smazání hodnot v proměnné. Proto se ve zdrojovém 

kódu často stane, že nadefinované proměnné jsou použity teprve výrazně později. 

 

Obr. 11.24 Definice matic pro výsledky 

Před samotnými výpočty jednotlivých parametrů je potřeba ještě nadefinovat matice, do 

kterých budou jednotlivé hodnoty zapisovány. Jejich definici je vidět v obrázku Obr. 11.24. Důležité 

v tuto chvíli říct, že obě matice mají přízvisko _x. To je dáno vlastnostmi programovacího jazyka 

Visual Basic. V tuto chvíli je potřeba matice nadefinované tak, že řádky budou jednotlivé parametry a 

sloupce pak jednotlivé kroky výpočtu. Pro končené vyhodnocení je však potřeba, aby tomu bylo 

přesně naopak. Z toho důvodu jsou nyní definovány matice s koncovkou _x, a posléze budou 

definovány matice bez koncovky, ve který budou vyměněny řádky za sloupce. Matice, do které jsou 

zapisovány vypočtené hodnoty, má jméno vysledek_x (analogicky bude definována matice vysledek). 

Je to matice o šesti (nula je také řádek) řádcích (parametrech), kterými jsou (ve skutečném pořadí): 

- číslo úspěšného výpočtu  i 

- výkon pneumotoru  P 

- součinitel trvání záběru součtový  εγ 

- hmotový moment setrvačnosti pneumotoru  I 

- hmotnost pneumotoru  m 

- průtoková účinnost pneumotoru  η . 
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Matice hodnota_x (potažmo později hodnota), pak uchovává hodnoty parametrů potřebné pro 

výpočet hodnot v matici výsledek. Tato matice má osm řádků: 

- číslo úspěšného výpočtu  i 

- počet zubů  z 

- modul ozubení  m 

- korekce ozubení  x 

- úhle sklonu ozubení  β 

- osový vzdálenost pracovní  aw 

- hlavový průměr  da 

- šířka ozubení  b . 

Co se týče počtu sloupců daných matic, není na začátku výpočtu známo, kolik bude konečných 

výsledků, a tím ani potřebný počet sloupců matic. Proto je potřeba dynamicky měnit velikost matice, 

bez toho, aby se mi smazaly již zapsané hodnoty v matici. Toto zajišťuje příkaz Preserve. Jeho 

omezení však spočívám v tom, že dokáže měnit velikost matice, jen v její posední dimenzi, např. 

mám-li třídimensionální matici ukázka(a,b,c), pak příkaz Preverse dokáže měnit velikost jen 

parametru matice c. 

Definice kroků výpočtu 

 Jak již je zřejmé ze vstupních hodnot, má samotný optimalizační výpočet čtyři stupně, které jsou 

dány rozsahem okrajových podmínek, neboli jinak řečeno je výpočet čtyřdimensionální (4D). 

Konktrétně jsou jednotlivé stupně modul ozubení m, počet zubů z, úhlu sklonu boku ozubení β a 

šířkou ozubení b. Až na počet zubů, je jejich možný rozsah přímo zadán. Rozsah počtu zubů je pak 

dán rozsahem hlavového průměru da a aktuální velikostí modulu m.  
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Obr. 11.25 Kroky při výpočtu modulů, zubů a úhlu sklonu zubů 

Každý stupeň je vytvořen pomocí příkazu For, potažmo právě u prvního stupně, zadání modulů 

m, je použit příkaz For Each. Příkaz For obecně definuje novou proměnnou (popř. proměnná může 

být již definovaná) a této proměnné ze zadaného rozsahu (rozsah může být zadán konkrétně číselnou 

hodnotou, nebo abstraktně pomocí proměnné) pak postupně v krocích přiřazují hodnoty. Velikost 

kroku může být definována příkazem Step a velikostí kroku (také konkrétně nebo abstraktně). Pokud 

příkaz Step chybí, je krok implicitně jedna.  Po přiřazení proměnné program pokračuje, dokud 

nenarazí na příkaz Next a vrátí se k příkazu For a proměnné je přiřazena nová hodnota podle 

zadaného kroku. U prvního stupně výpočtu, zadání kroku modulu m, je pak použit příkaz For Each. U 

tohoto příkazu se princip trochu liší. Je zde také definována nová proměnná, konktrétně moduly_x. 

Této nové proměnné je, v každém kroku, postupně přiřazována hodnota z předem definovaného 

pole nebo matice. V tomto konkrétním případě je tímto polem, pole moduly, viz. Obr. 11.21. Proto, 

aby byly použity jen moduly dané zadaným rozsahem se stará příkaz If na dalším řádku. Ten nechá 

pokračovat výpočet jen v případě, když právě používaný modul (modul_x) vyhoví podmínce, že musí 

být vetší než zadaný minimální modul (modul_min) a zároveň musí vyhovovat podmínce, že musí být 

menší než zadaný maximální modul (modul_max). Pokud nejsou obě podmínky splněny, je celý 

výpočet hodnot přeskočen až k příkazu Next, který vrátí výpočet zase k příkazu For Each modul_x In 

moduly a je zvolen další modul z pole moduly. V případě splnění podmínek, výpočet pokračuje.  
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Posledním, na první podhled nezajímavým, ale o to důležitějším krokem je, že modul = modul_x. 

Bez tohoto prohlášení by program v některých svých částech přestal fungovat. Důvodem je datový 

typ Varinant, který má přidělená proměnná modul_x. Jedná se o datový typ pro proměnné, které 

nemají specificky daný charakter. Proměnné typu Variant, přebírají vlastnosti datového typu prvků, 

které jsou v dané proměnné obsažené. Pokud např. proměnná modul_x, která je typu Variant, vybírá 

v pole moduly, které je Variant a prvky v tomto poli jsou typu Double, znamená to, že čísla 

v proměnné modul_x budou mít vlastnosti datového typu Double. Avšak pozor, neznamená to, že 

proměnná modul_x se změnila na Double, ta je stále Variant, jen převzala vlastnosti Double. Pokud 

by se provedl náhled na proměnnou modul_x, byla by typu Variant/Double (Variant s vlastnostmi 

Double). To by způsobovalo problém při některých příkazech, neboť nepovolují použití proměnné 

Variant, ať mají jakékoliv vlastnosti. Z toho důvodu je zde právě řádek modul = modul_x. Ten říká, že 

hodnota proměnné modul se rovná hodnotě proměnné modul_x, avšak proměnná modul již byla 

konkrétně definována jako Double.  To znamená, že díky tomuto řádku, se obejde omezení u 

proměnné Variant a proměnná se změní na datový ty Double. 

Dalším stupněm výpočtu je zadání úhlu šroubovice ozubení β. Pro tento příkaz For se proměnná 

jmenuje beta a je v rozsahu beta_min až beta_max. Krok výpočtu krok_beta je pak pomocí příkazu 

RoundUp zaokrouhlen nahoru na jedno desetinné místo, aby se předešlo nadbytečným výpočtům a 

výpočet zrychlil. Samozřejmě, že při běžném návrhu ozubení je možno používat úhel β i s více 

desetinnými místy. Pro návrh pneumotoru, je přesnost na jedno desetinné místo dostatečná. Hned 

po tomto zadání následuje přepočet proměnné beta ze stupňů na radiány, neboť všechny 

goniometrické funkce v programu Visual Basic pracují s úhly v radiánech. Nově vzniklá proměnná je 

pak pojmenována beta_rad (někde je totiž potřeba použít i úhel β ve stupních, proto nová 

proměnná). 

Pro další stupeň výpočtu, kterým je počet zubů ozubeného kola, je potřeba na začátku definovat 

minimální a maximální počet zubů z_min a z_max. Jak už bylo uvedeno výše, že počet zubů dán 

velikosti hlavového průměru da, normálným modulem m a úhlem sklonu ozubení β, které jsou 

proměnnými a jednotkovou výškou hlavy ha*, který je konstantou (technicky vzato je možné brát i 

jednotkovou výšku hlavy ha* za proměnnou neboť je ji možno měnit na začátku výpočtu, ale v chodu 

programu se tato hodnota již nemění, proto ji budeme považovat za konstantu). Minimální a 

maximální počet zubů je pak dán analogicky podle rovnice 11.16 na straně 124. Takto vypočtený 

minimální a maximální počet zubů je zaokrouhlen na celá čísla. Minimální počet zubů z_min nahoru a 

maximální počet zubů z_max dolů. K tomu je využito příkazu RoundUp, potažmo RoundDown. U těch 

je v závorce zadán jako první název proměnné, která má být zaokrouhlena a pak číselné vyjádření na 

kolik desetinných míst má být proměnná zaokrouhlena (čárka je pak oddělovač). Nula v tomto 
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případě vyjadřuje, zaokrouhlení na celá čísla. Zde je zároveň kontrola, zda minimální počet zubů není 

nesmyslně malý. Minimální počet zubů je zvolen na 7. Pokud bude vypočtené hodnota z_min menší, 

nastaví se z_min = 7. Dále už pak je zadání příkazu For pro počet zubů, kdy proměnná je z a krok 

implicitně jedna.  

Další stupeň výpočtu, tedy šířku ozubení b je zařazena až později, neboť pro následující výpočty 

není potřeba. Navíc jejich výsledky jsou pro různé šířky ozubení b shodné a bylo by tedy zbytečné je 

počítat opakovaně.  

Výpočet základních parametrů ozubení 

Prvními výpočty v optimalizačním programu je pak výpočet roztečného průměru d, jehož 

proměnnou jsem také pojmenoval d. 

 

Obr. 11.26 Výpočet roztečného průměru, osová vzd. a korekce na předepsanou os. vzd. 

Výpočet vychází z obecně známého vztahu 

 
cos

n

t

m z
d m z

 ( 11.17) 

Kde 

- d roztečný průměr oz. Kola 

- z  počet zubů oz. kola  

- mt modul tečný oz. Kola 

- mn modul normálný oz. kola 

- β úhel šroubovice. 
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Dalším krokem je pak volba pracovní osové vzdálenosti aw. Pro její volbu je předpoklad, že na 

začátku jsou kola nekorigována. Tím, že obě ozubená kola pneumotoru jsou stejná, pak vychází, že 

pracovní osová vzdálenost aw, se  rovná roztečnému průměru d (takto se zvolená pracovní vzdálenost 

aw se rovná osové vzdálenosti roztečné a). Takto zvolená osová vzdálenost je zaokrouhlena na celé 

číslo. 

Pro zubové pneumotory je důležité, aby nedocházelo k unikům vzduchu mezi zuby v záběru. 

Z toho důvodu je do programu zaveden výpočet, pro odstranění rozdílu mezi teoretickou a skutečnou 

(vzniklou po zaokrouhlení) osovou vzdálenosti aw, korekce na předepsanou osovou vzdálenost. 

Výpočet takovéto korekce je jednou z nejběžnějších úloh při návrhu ozubených soukolí. K tomu je 

nejprve potřeba spočítat úhel záběru αtw, pro zvolenou pracovní osovou vzdálenost aw. Za tím účelem 

se nejdříve převede zadaný úhel profilu normálný αn (proměnná alfa) ze stupňů na radiány. Proto je 

vytvořena proměnná alfa_rad, aby nadále zůstal i číselný údaj ve stupních, jenž bude potřeba 

později. Následně se vypočte úhel profilu tečný αt pomocí vztahu 

 
tan

arctan
cos

n

t

 ( 11.18) 

Výpočet úhlu záběru αtw je pak rozdělen na dva řádky, neboť jeho výpočet obsahuje funkci 

arccos. Nejdříve se tedy vypočte cosinus úhlu záběru αtw a pak teprve samotný úhlu záběru αtw . 

Výpočet je dán vztahem 

 arccos cos arccos costw t t

w w

a d

a a
 ( 11.19) 

Jak bylo uvedeno výše roztečnou osovou vzdálenost a, v rovnici 11.19, můžeme nahradit 

roztečným průměrem d. Výpočet korekce pak vychází ze vztahu pro výpočet součtu korekcí xΣ 

 1 2

2 tan

tw t

n

inv invz z
x

 ( 11.20) 

Funkce involuta (inv) je dána vztahem 

 tantw tw twinv

 ( 11.21) 

Pokud uvažujeme, že obě kola pneumotoru jsou stejná, znamená to, že stejný bude jak počet 

zubů, tak i korekce u obou kol.  
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 ( 11.22) 

Výsledný vztah pro výpočet korekce na jednom kole soukolí, pak tedy bude vypadat následovně 

 
tan tan

2 tan

tw tw t t

n

z
x

 ( 11.23) 

Proměnná pro definici korekce není pojmenovaná x, jak by bylo logické z výše napsaného. Pro 

jednoznačnější udání je tato proměnná pojmenovaná slovně korekce. Samozřejmě, že však použití 

korekce na použití předepsané osové vzdálenosti není její jedinou aplikací. Další použití je pro 

odstranění podřezání ozubení. Pro zjištění, zda bude ozubení podřezáno, je potřeba nejdříve spočítat 

mezní počet zubů zmez, při kterém ještě nevzniká podřezání. 

 3

2

2
cos

sin

a

mez

n

h
z

 ( 11.24) 

Z této hodnoty se pak spočítá minimální hodnota korekce xmin, která se musí na ozubení daných 

parametrů použít, aby na něm nevzniklo podřezání. Proměnná pro tento výpočet se nazývá 

korekce_min. 

 
min

mez

a

mez

z z
x h

z
 ( 11.25) 

Je však zřejmé, že je obtížně rozhodnout, zda připustit, či korigovat podřezaní ozubení je u 

ozubení pro zubové pneumotory.  

Definice korekce pro odstranění podřezání 

Na jedné straně dochází podřezáním k zeslabení paty zubu, na druhé však podřezání (pokud není 

zkrácena funkční délka evolventy) zvyšuje geometrický objem pneumotoru Vg. Z toho důvodu je 

v programu vytvořena možnost zvolit, zda se bude případné podřezání korigovat, či ne. 

Pokud je zvoleno, že podřezání není žádoucí, tedy volba Ne (volby Ano a Ne jsou prvky ActiveX  

mají vlastní programovou definici vztaženou k listu, na kterém jsou vloženy; volba Ne má název 

OptionButton2), dojde k použití podmínky v příkazu If.  
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Obr. 11.27 Rozhodnutí zda má být korigováno podřezání ozubení 

Hned v dalším kroku je další příkaz If, zda vypočtená korekce x je menší než korekce minimální 

xmin. Pokud tomu tak není a minimální korekce je menší, znamená to, že ozubení není podřezáno a 

následující příkazy jsou přeskočeny. Pokud podmínka však vyhovuje, pak proměnná korekce bude mít 

velikost minimální korekce, tedy proměnné korekce_min. Tím, že se změní korekce ozubení, se změní 

i úhel záběru αtw a to opět vede ke změně pracovní osové vzdálenosti aw. Řešení je v tomto případě 

výrazně složitější, než tomu bylo na počátku výpočtu. Pro výpočet úhlu záběru αtw totiž není možné 

použít rovnici 11.19, neboť není známa velikosti pracovní osové vzdálenosti aw. Z toho důvodu je 

třeba užít upravený vztah 11.23, vycházející ze součtu korekcí xΣ. 

 
2

tantw n t

x
inv inv

z
 ( 11.26) 

Jak z výše uvedeného vztahu a rovnice 11.21 vyplývá, není možné spočítat hodnotu pracovního 

úhlu záběru  αtw přímo. Proto je nutné vypočítat jen hodnotu inv(αtw ) a takto vzniklá proměnná je 

pojmenována inv_alfa_tw. Dalším krokem je numerický výpočet úhlu αtw. 

 

Obr. 11.28 Rozhodnutí zda má být korigováno podřezání ozubení 



Disertační práce 

134 

 

Pro tento účel slouží program pro výpočet inv(αtw ), který vychází z metody půlení pro numerický 

výpočet rovnic. Základním předpokladem bylo, že hodnota úhlu záběru αtw nemůže být menší než 

nula, tím pádem ani inv(αtw ) nemůže být menší než nula. Z toho důvodu je lepší zadávat postupně od 

nuly hodnoty úhlu αtw , s daným krokem, až do nalezení správného řešení pro hledanou hodnotu 

inv(αtw). Za tímto účelem musely být vytvořeny nové proměnné alfa_tw_x a inv_alfa_tw_x, které 

přestavují postupně zadávanou hodnotu úhlu αtw a jeho involutu. Na začátku jsou obě tyto proměnné 

nulové. Krok zadávaného úhlu je pojmenován krok_alfa_tw_x a jeho počáteční hodnota je 3°. Krok je 

hned přepočten na radiány. 

Pro výpočet je použito příkazu Do While, tedy prováděj zatímco. Jedná se o smyčku podobnou 

příkazu For. Rozdíl mezi nimi je, že u příkazu Do While není předem definován počet kroků, které 

může výpočet mít. Návrat na začátek smyčky je pak dán příkazem Loop. Smyčka se opakuje tak 

dlouho, dokud je splněna podmínka napsaná za příkazem Do While. V tomto případě je tol, že smyčka 

se bude opakovat, bude-li mezi skutečnou a hledanou hodnotou inv(αtw ) rozdíl větší než 0,1%.  

Uvnitř smyčky jsou pak tři příkazy If (potažmo ElseIf, který se používá, je-li třeba použít více než 

dva možné případy pro příkaz If). První příkaz If je pro případ, kdy je rozdíl mezi skutečnou hodnotou 

involuty úhlu αtw (inv_alfa_tw) a hledanou hodnotou αtwx (inv_alfa_tw_x) větší než nula. Typicky je to 

na začátku výpočtu, kdy úhel αtwx je nula. Jak již bylo řečeno, protože úhel αtw nemůže být menší než 

nula, znamená to, že hledaná hodnota úhlu je nalevo od skutečné hodnoty úhlu αtw . Hodnota 

hledaná v daném kroku se tedy postupně se ke skutečné hodnotě αtw přibližujeme zleva doprava na 

pomyslné číselné ose. Následně je zvětšena hodnota proměnné alfa_tw_x o aktuální hodnotu kroku 

krok_alfa_tw_x (typicky na začátku 3°). K této nové hodnotě úhlu αtwx je pak vypočtena hodnota její 

involuty a smyčka se opakuje od začátku. 

Druhý příkaz If, pak ošetřuje případ kdy je rozdíl mezi skutečnou hodnotou αtw (inv_alfa_tw) a 

hledanou hodnotou αtwx (inv_alfa_tw_x) menší než nula. To znamená, že hledaná hodnota αtwx již 

překročila hodnotu skutečné αtw. V tomto případě se krok výpočtu krok_alfa_tw_x, podělí dvěma a 

následně se vypočítá nová hodnota hledaného úhlu αtwx. Jeho nová hodnota je zmenšena o velikosti 

kroku výpočtu krok_alfa_tw_x (fakticky se jedná o polovinu kroku výpočtu, který byl v předchozím 

kroku). Z této nové hodnoty úhlu se vypočítá i jeho involuta. V dalším řádku je vložen příkaz If pro 

případ kdy nová hodnota hledané involuty (inv_alfa_tw_x) bude v dalším kroku menší než skutečná 

hodnota involuty. V tomto případě se krok výpočtu krok_alfa_tw_x podělí ještě jednou dvěma. Tímto 

opatřením je uspořen krok výpočtu. Bez této podmínky by se totiž hodnota αtwx dostala v dalším 

kroku na hodnotu, kde byla v kroku předchozím. 
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Poslední příkaz If je pro případ, kdyby aktuální hodnota hledaného αtwx (potažmo její involuty) 

byla, byla stejné jako skutečného αtw. V takovém případě dojde k ukončení smyčky Do While a to 

pomocí příkazu Exit Do. 

 

Obr. 11.29 Výpočet korekce pro odstranění podřezaní 

Dále pak je novou hodnotou úhlu αtw (alfa_tw) je pak hodnota hledaného úhlu αtwx (alfa_tw_x). 

Se znalostí tohoto úhlu je pak možno vypočítat velikost osové vzdálenosti aw pro ozubení korigované 

za účelem odstranění podřezaní. Opět je zde vidět, že tím jak jsou obě ozubená kola stejná tak je 

možno nahradit roztečnou osovou vzdálenost a roztečným průměrem d. Tato osová vzdálenost je 

opět zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Z důvodu tohoto zaokrouhlení je do programu vložen 

opět výpočet korekce na předepsanou osobou vzdálenost. Tím, že ale je již osová vzdálenost aw jiná 

než v prvním případě, vyjde výsledná korekce jak na předepsanou osobou vzdálenost, tak ní bude 

odstraněno podřezání.  

 

Obr. 11.30 Korntola zda je vypočtená korekce v dovolením rozsahu 

Po tom co je zvolena osová vzdálenost aw, a vypočtena z ní potřebná korekce x, je potřeba ještě 

zkontrolovat zda je vypočtená korekce v dovoleném rozsahu. Pokud tomu tak není, přeskočí vypočet 

další výpočet a je zvolen nový počet zubů z. 

 

Obr. 11.31 Výpočet hlavového průměru 
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Dalším krokem je výpočet součinitele přisunutí Δy. Neboť v programovacím jazyku nejsou 

povoleny řecké znaky, je tato proměnná pojmenována slovně delta_y. Po vypočtení této hodnoty je 

možné vypočítat konečně přesnou hodnotu průměru hlavové kružnice da. Hodnota vypočteného 

hlavového průměru da je následně zaokrouhlena na jedno desetinné místo směrem dolů. Směr dolů 

je zvolen z důvodu, že takto je výpočet na straně bezpečnosti s ohledem na případnou špičatost zubů 

a interferenci ozubení. 

Kontrola špičatosti ozubení 

Důležitou kontrolou ozubení pak je kontrola tloušťky zubu na hlavě sa ozubeného kola neboli 

kontrola špičatosti ozubení. 

 

Obr. 11.32 Kontrola špičatosti ozubení a případné zkrácení hlavy ozubení 

Stejně jako u ozubení pro převody i u ozubení pro zubové pneumotory je požadováno, aby délka 

evolventy byla co největší, tedy aby zuby bylo co nejvyšší. Vyšší zuby zajistí, kromě lepšího záběru 

ozubení, hlavně, že zubová mezera zabírá větší procento z celkového objemu ozubeného kola. 

Samozřejmě není možné zvyšovat zuby do nekonečna. Při určité velikosti zvýšení hlavy dojde k tomu, 

že se ploška na hlavě zubu změní ve špičku, tedy že tloušťka zubu na hlavě sa se rovná nule. 

Z technologického hlediska je minimální hodnota tloušťky sa větší. Minimální hodnota tloušťky sa u 

ozubení pro převody je dána hlavně materiálovými vlastnostmi ozubení.  

U ozubení pro pneumatické motory se navíc přidává fakt, že ploška na hlavovém průměru da plní 

zároveň funkci těsnění. Proti sobě jdou tedy případy, kdy je požadována tloušťka na hlavě co 

nejmenší (vzniklou zvýšením hlavy zubu) pro lepší záběr a využití prostoru. Zároveň mát být tloušťka 

co největší, aby docházelo k dobrému těsnění a k minimálním vrcholovým ztrátám vzduchu. Pro 

případ návrhu pneumotoru je proto zvolena minimální hodnota tloušťky zubu na hlavě sa rovna 0,25 

hodnoty modulu m. Tato hodnota je typická pro houževnatá ozubená kola. Vzhledem k tomu, že 

ozubení u pneumotorů, je při záběru jen minimálně namáháno vzhledem ke své maximální 

únosnosti, je tato hodnota dostačující i pro kola kalená (kde by jinak mohlo docházet k uštípnutí 

špičky zubu). 
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Pro výpočet tloušťku zubu sa na hlavě ozubeného je vytvořen jednoduchý program (s názvem 

sa), který je vlastně podmnožinou programu pro výpočet geometrického objemu Vg. Šířka zubu sa na 

hlavovém průměru  da se spočítá přímo ze vztahu 

 

2
cos

2

n

a a t ta a

x tg
s d inv inv

z z   ( 11.27) 

kde 

- n úhel profilu v normálné rovině na roztečné kružnici 

- t úhel profilu v čelní rovině na roztečné kružnici 

- ta úhel profilu v čelní rovině na hlavové kružnici 

- x korekce ozubení 

- z počet zubů oz. kola 

- βa úhel šroubovice na hlavové kružnici. 

Úhel šroubovice na hlavové kružnici βa se pak vypočte z následujícího vztahu 

 
arctan tan a

a

d

d   ( 11.28) 

kde 

- β úhel sklonu ozubení na roztečné kružnici  

- d průměr roztečné kružnice  

Po vypočítání tloušťky zubu na hlavě sa by bylo možné, při splnění podmínky kdy vypočtená 

tloušťka je menší než 0,25 modulu, daný návrh zavrhnout a pokračovat dalším krokem, tedy novým 

počtem zubů z. To by však znamenalo, že výsledný počet řešení by byl menší o návrhy, které by 

nesplňovaly pouze podmínku minimální tloušťky zubu na hlavě. Řešením bylo zmenšit průměr 

hlavové kružnice da tak, aby byla splněná podmínka, že tloušťka sa bude větší 0,25 modulu. Za tímto 

účelem napsal program s názvem zkracenihlavy, který byl původně zamýšlen jako inverzní 

k programu sa. Měl tedy z požadované tloušťky zubu na hlavě sa (tloušťka měla být 0,25 aktuálního 

modulu) vypočítat potřebný průměr hlavové kružnice da. To je však problematické, neboť průměr da 

se vyskytuje samostatně jak v rovnici pro tloušťku ozubení sa, tak pak je skryt v úhlu βa. Z toho 

důvodu bylo potřeba použít jiný princip pro nalezení odpovídajícího průměru da. 
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Obr. 11.33 Výpočet zmenšení hlavového průměru da 

Postup je založen na postupném zmenšování hlavového průměru da, dokud není splněna 

podmínka, že tloušťka zubu na hlavě je menší než 0,25 modulu. Na začátku se ze zadaných hodnot (v 

programu zkracenihlavy pro lepší odlišení jsou proměnné pojmenovány jinak; M – modul ozubení, bt 

– úhel šroubovice ozubení β, al – úhel profilu v čelní rovině na hlavové αta, alpt – úhel profilu v čelní 

rovině na roztečné kružnici αt) stanoví tloušťka zubu na hlavě sa (pro naplnění proměnné programu 

zkracenihlavy). Pomocí příkazu Do While pak je zajištěno, že se následující výpočet bude opakovat, 

pokud bude podmínka splněna, že tloušťka zubu na hlavě sa je menší než 0,25 modulu. Pokud je 

podmínka splněna, znamená to, že aktuální hlavový průměr da je příliš velký a musí být zmenšen. 

Krok pro zmenšení hlavového průměru je zvolen 0,1 mm (to odpovídá řádu, na který je průměr da 

zaokrouhlen v optimalizačním programu, proto také není v programu zkracenihlavy již zavádět znovu 

příkaz pro zaokrouhlení). Po tomto zmenšení je vypočítána nová tloušťka na hlavě sa pro nový průměr 

da a výpočet začne od nova. Výsledkem programu zkracenihlavy je pak nová hodnota hlavového 

průměru da, který již vyhovuje podmínce 0,25 modulu. 

Po tomto výpočtu pak jen již následuje kontrola (viz. Obr. 11.32, str. 136), zda hlavový průměr da 

po všech úpravách stále vyhovuje na začátku zadanému rozsahu pro hlavový průměr. Pokud by tomu 

tak nebylo, dojde k přeskočení výpočtu, pomocí příkazu GoTo nextz, a následuje nový krok, s novým 

počtem zubů z. 

Kontrola jednotkového zaoblení paty ρf* 

Dalším krokem je kontrola interference na hlavě (protože jsou obě ozubená kola stejná, proto je 

řešení stejné pro obě kola), dle [20]. Neboť se v tomto výpočtu vyskytuje jednotkové zaoblení paty 

ρf*, je právě do této části zařazena jeho kontrolou. 
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Obr. 11.34 Kontrola jednotkového zaoblení paty 

Pro tuto kontrolu jsou použity tři samostatné podmínky If, kdy následující navazuje na podmínku 

předchozí. První kontrola zjišťuje zda, zvolená hodnota jednotkového zaoblení paty ρf* není větší, než 

maximální hodnota zaoblení paty ρf*max. 

h
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 Obr. 11.35 Schéma výšky nástroje 

Tím, že jsou opět obě kola stejná, se zjednoduší indexování, protože je potřeba jen jeden 

nástroj. Největší zaoblení paty ρf*max odpovídá stavu, kdy hlava odpovídajícího nástroje ρa0*max je 

plně zaoblena. Při takové to velikosti zaoblení paty (potažmo hlavy nástroje), pak velikost jednotkové 

výšky hlavy ha*, odpovídá jednotkové velikosti přímkové části nástroje hv*. 

 
* *

a vh h
  ( 11.29) 
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Jednotková výška hlavy nástroje ha0* pak odpovídá součtu jednotkové výšky hlavy ozubeného 

kola ha* a jednotkové hlavové vůle c*. 

 
* * *

0a ah h c
  ( 11.30) 

Výsledná hodnota maximálního zaoblení paty ρf*max (potažmo nástroje ρa0*max) je pak dána 

vztahem (viz. [20] str. 41) 
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  ( 11.31) 

V programu pak je nastavena podmínka If tak, že pokud zadaná hodnota zaoblení paty ρf*je 

větší než, maximální hodnota zaoblení paty ρf*max, dojde v následujícím kroku k přepsání zadané 

hodnoty zaoblení paty ρf*(tedy proměnné ro_hvezdicka) a pro novou hodnotu ρf* pak platí, že ρf*= 

ρf*max. Po přepsání proměnné ro_hvezdicka, je pak na základní obrazovce přepsána i původní 

hodnota jednotkového zaoblení paty ρf*, umístěná v buňce B14. 

Dle [20] při maximální velikosti jednotkového zaoblení paty ρf*, tedy ρf*= ρf*max (zcela zaoblená 

hlava nástroje), je velikost jednotkové hlavové vůle c*(ta odpovídá velikosti hlavové nadstavby c0*)  

 
* * *

0 max 1 sina f nc c
  ( 11.32) 

V případě, kdy je však hodnota jednotková hlavová vůle c* menší, než je tomu dle rovnice 11.32, 

musí se zmenšit i velikost zaoblení ρf* a nástroj pak již nebude plně zaoblen. Hodnota jednotkového 

zaoblení paty ρf*, pro případ kdy je hodnota c* menší, než je tomu dle rovnice 11.32, se pak vypočte  

 

*
*

1 sin
f

n

c

  ( 11.33) 

Do programu je pak, do druhého příkazu If, použita jako podmínka, že pokud je zadaná hodnota 

velikosti jednotkového zaoblení paty ρf* větší, než velikost vypočtená dle rovnice 11.33, pak dojde, 

stejně jako v předchozím případě, k přepsání proměnné ro_hvezdicka a přepsaní hodnoty ρf* na 

základní obrazovce programu v buňce B14. 

V posledním příkazu If, je pak řešen případ, kdy hodnota jednotkové hlavové vůle c* je větší, než 

ta vypočtena ve vztahu 11.32. V takovém případě musí být hodnota ρf* menší než je hodnota ρf*max, 

přesto zůstane hlava plně zaoblena. Důvodem je, že při zvětšení hlavové vůle c* se samozřejmě musí 

o stejnou hodnotu zvětšit i velikost hlavové nadstavby nástroje ca0*. V takovém případě se zužuje 
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hlavová část nástroje, a protože zaoblení hlavy nástroje může být nanejvýš takové, že jeho hlava 

bude plně zaoblena, musí se logicky zmenšit poloměr zaoblení hlavy nástroje ρa0*, potažmo paty kola 

ρf*. 

h
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f

n

  

Obr. 11.36 Schéma zubu při zvětšení hlavové nádstavby ca0* 

V případě tohoto výpočtu je využito vlastnosti, že pomyslný průsečík přímkové části nástroje a 

tečny k hlavě nástroje, leží na ose, která půlí zaoblení na dvě stejně velké části. Úhel δ je pak tedy dán 

vztahem 
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  ( 11.34) 

Výsledný vztah pro výpočet zaoblení paty nástroje je pak  
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Stejně jako v předchozích případech, pokud je zadaná hodnota ρf* větší než vypočtená ve výše 

uvedeném vztahu, pak doje k přepsání proměnné ro_hvezdicka a přepsaní hodnoty ρf* na základní 

obrazovce programu v buňce B14. 
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Kontrola interference na patě kol 

Po kontrole jednotkového zaoblení paty ρf* je možno přistoupit ke kontrole interference na patě 

kol. I v tomto případě je postup dle [20], str. 40. 

 

Obr. 11.37 Výpočet interfence 

Prvním krokem tedy je výpočet čelního úhlu tlaku na hlavě kola αta. I v tomto případě je 

jednodušší, z důvodu nemožnosti použít funkci acrcos, rozdělit výpočet na dvě části a nejdříve 

vytvořit proměnnou cos_alfa_ta a až pak vypočíst úhel jako proměnnou alfa_ta. Dále pak následuje 

výpočet jednotkové velikosti přímkové části nástroje hv*, jehož schéma je znázorněno na obrázku 

Obr. 11.35 a vztah (pro případ kdy jsou obě kola stejná) je dán vztahem  

 * * * * 1 sinv a f nh h c
  ( 11.36) 

Interference na patě ozubeného kola je obecně vniknutí hlavy zuby spoluzabírajícího kola. 

Samotný výpočet pak vychází z předpokladu, že hranice, kdy interference ještě nevzniká, je, pokud 

bod přechodu mezi evolventním bokem a přechodovou křivkou na patě jednoho kola se dotýká 

s bodem, který tvoří průsečík hlavového průměru a záběrové přímky na spoluzabírajícím kole. Dle 

[20] je pak výsledná rovnice, založená na rovnosti tangensu úhlů určující pozice výše popsaných 

bodů, a její výsledný tvar, po zjednodušení pro případ kdy jsou obě kola stejná, pak je  

 

*4 cos
2 tan tan tan 0

sin 2

v

tw ta t

t

h x

z   ( 11.37) 

V programu pak příkaz If, který pro případ, kdyby výše popsaná rovnice byla menší než nula, 

posune výpočet, pomocí příkazu GoTo nextz, k dalšímu k dalšímu počtu zubů v pořadí. 

Kontrola zda podřezání nezkracuje funkční část evolventy 

Jak již bylo popsáno dříve, díky podřezání je možné získat větší geometrický objem Vg, při 

stejných vnějších rozměrech pneumotoru. Důležité však je, že nedojde k podřezání funkční části 
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evolventy, což by zkrátilo záběr a tím i těsnost pneumotoru. Z toho důvodu je v programu zařazena 

kontrola, která zjišťuje, zda není funkční část evolventy zkrácena. Výpočet vychází z [20] str.  51. Na 

začátku je potřeba nalézt počáteční bod evolventy. 

 

 Obr. 11.38 Počáteční zadání kontroly zkrácení evolventy  

Je jasné, že tato kontrola není potřeba, pokud nejsou kola podřezaná. Z toho důvodu je na 

začátku podmínka, že proces kontroly se spustí jen v případě, kdy korekce kola je menší než korekce 

minimální. Na začátku jsou zadány proměnné pro nalezení počátku evolventy. Proměnná rl_s_carkou 

určuje počáteční poloměr, na kterém začíná evolventa (bod L) jako násobek poloměru základní 

kružnice rb. 

 L
L

b

r
r

r   ( 11.38) 
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Obr. 11.39 Zub podřezaného oz kola (vč. nástroje bez hlavové nástavby ve dvou polohách) [20]  

Proměnná rl_s_carkou_1 je pak hodnota rl_s_carkou  v předchozím kroku výpočtu a je potřeba 

pro ukončení výpočtu. Proměnná uhel_beta je pak hodnota úhlu β v Obr. 11.39. Proměnná 

delta_s_carkou pak vyjadřuje hodnotu involuty δ. 

 / inv
  ( 11.39) 

Dále jsou pak zadány hodnoty počáteční aproximace pro nalezení poloměru začátku evolventy. 

Po těch již následuje numerický výpočet pro nalezení počátku evolventy. Výpočet je realizován dle 

příkazu Do While, jehož podmínkou je absolutní hodnota rozdílu mezi hledaným poloměrem rL 

v minulém a aktuálním kroku, podělena hodnotou rL v minulém kroku. Výpočet bude pokračovat, 

pokud bude relativní rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami větší než 1 %. 
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Obr. 11.40 Výpočet vektorové funkce rovnic a její parciální derivace 

Samotné řešení nalezení počátku evolventy je řešeno pomocí Newtonovy metody, kdy tvar 

rovnice je následující 

 
1

1i i i ix x f x f x
  ( 11.40) 

V programu je nejdříve vypočítána parciální derivace vektorové funkce 
if x , která je 

pojmenována fx_s_carkou a následné je vypočítaná i vektorová funkce 
if x , která se jmenuje fx. 

Ta má tvar 

 

cos
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1 1
tan arccos arccos

L

b
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r
y r

r

f x r

r r

  ( 11.41) 

Vektor reálných proměnných x pak má tvar 
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Lr

x
  ( 11.42) 

Po výpočtu hodnot v matici a vektoru následuje jejich součin 

 

Obr. 11.41 Součin matice a vektoru 

Ten je řešen pomocí příkazu MMult. Dle rovnice 11.40 je vidět, je potřeba ještě udělat z matice 

parciální derivací, matici inverzní. K tomu slouží příkaz MInverse. Stejně jako v při ručním výpočtu i 

zde je potřeba dodržet pořadí matice a vektoru, při zadání do příkazu MMult. Výsledný vektor získaný 

tímto součinem je pak pojmenován vektor_x. V dalším kroku jsou pak, opět dle rovnice 11.40, 

vypočítány hodnoty vektoru reálných proměnných x v dalším kroku.  

 

Obr. 11.42 Kontrola zkrácení funkční části evolventy 

Po nalezení počátku evolventy je možné přistoupit ke kontrole, zda podřezání nezkrátilo funkční 

část evolventy. Výpočet je proveden dle [20], str. 51. 
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Obr. 11.43 Schéma podřezaného zubu – bez zkrácení funkční části evolventy 

Na obrázku výše je podřezaný zub oz. kola, avšak tak, že není zkrácena funkční část evolventy. 

Začátek evolventy na tomto obrázku je dán bodem L, zatímco bod A vyjadřuje začátek záběru. 

Z obrázku je tedy zřejmé, že ke zkrácení funkční části evolventy nedojde, bude-li bob L pod bodem A. 

Hraniční stavem pak je, pokud oba body splynou. Úhel podřezání je pak dán ε vztahem 

 
1

arccos

Lr
  ( 11.43) 

V programu je pak tento úhel pojmenován epsilon_1. Opět je zde zavedena proměnná 

cos_epsilon_1, který slouží jako mezikrok pro následný výpočet funkce arccos. Podmínka kdy funkční 

část evolventy je zkrácena pak dána vztahem 

 tan tan 0A   ( 11.44) 

Po dosazení za tangens úhlu αA pak vypadá podmínka  

 2 tan tan tan 0tw ta   ( 11.45) 

kde 

- αtw pracovní úhel záběru čelní  

-  αta úhel tlaku na hlavě 
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 Podmínka zda je funkční část evolventy zkrácena je řešena pomocí příkazu If. Pokud je 

podmínka splněna znamená to, že dojde ke zkrácení funkční části evolventy. Pak je tedy další výpočet 

přeskočen pomocí příkazu GoTo a výpočet pokračuje s novým počtem zubů z. 

 Kontrola součinitele trvání záběru profilu εα  

Součinitel trvání záběru profilu εα vyjadřuje kolik párů zubů (přesněji jak se mění počet párů 

zubů) je v záběru. Konktrétně je-li hodnota εα rovna 1, pak je po celou dobu v záběru vždy jen jeden 

zubový pár. Je-li εα pak necelé číslo, např. 1,65, značí to, že během záběru střídá jedno- a dvoupárový 

záběr. Čím jak hodnota εα vyšší, tím se prodlužuje doba, kdy záběr dvoupárový oproti jednopárovému 

a naopak. Pro dobrý chod soukolí se považuje hodnota součinitel trvání záběru součtového εγ=1,2. 

Kvůli např. sražením na hlavě kola, je třeba součinitel trvání záběru εα v reálu vždy o něco menší.  U 

ozubení přímého platí, že εγ= εα. U ozubení šikmého je potřeba započítat do součtového součinitele 

ještě součinitel trvání záběru krokem εβ. Výsledný vztah pak je εγ =εα +εβ. Znamená to, že teoreticky 

může být hodnota εα menší než 1. Pro zubový pneumotor je však tento případ nepřijatelný, neboť 

tato situace nevyhnutelně vede k netěsnosti mezi sací a výfukovou částí pneumotoru. Výsledkem je 

ztráta výkonu, v krajním případě pak naprostá nefunkčnost pneumotoru.  

 

Obr. 11.44 Kontrola součinitele trvání záběru profilu εα  

Pro zaručení těsnosti je zvolena hodnota εα=1,1. V programu se nejdříve vypočte součinitel 

trvání záběru profilu εα samostatně a proměnná je pojmenována eplsilon_alfa. Důvodem je, že 

hodnota εα je následně použita pro výpočet hodnoty součinitele trvání záběru součtového εγ. 

V následujícím příkazu If pak je zkontrolováno, zda vypočtená hodnota εα není menší než zvolená 

hodnota 1,1. Pokud by byla hodnota menší, následuje opět přeskočení pomocí příkazu GoTo a 

výpočet začne znovu s novým počtem zubu z. 

Výpočet geometrického objemu a výkonu pneumotoru 

V dalším kroku již následují výpočty pro zjištění parametrů pneumotoru. Pro tyto výpočty však 

ještě v programu chybí, vložení šířky ozubení b. Oproti dříve zadaným parametrům, jenž mají nějaký 

rozsah (velikost modulu m, úhel sklonu ozubení β, počet zubů z), je rozsah pro šířku ozubení b 

vložena až nyní, neboť předchozí kontrolní výpočty jsou na šířce ozubení nezávislé. Z hlediska 

přehlednosti programu toto řešení není příliš optimální. Pokud by však parametr b byl vložen již 
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dříve, znamenalo by to, že kontroly budou probíhat zbytečně znovu. To by výpočet zpomalilo. 

V programu je pak opět použit příkaz For, kdy proměnná pro šířku ozubení je pojmenována b, rozsah 

je dán proměnnými b_min a b_max a krok výpočtu je dán proměnnou krok_b. 

 

Obr. 11.45 Výpočet geomtrického objemu Vg a výkonu P  

Šírku ozubení b je potřeba již v prvním výpočtu, kterým je výpočet geometrického objemu Vg, 

jeho proměnná je pojmenovaná geom. Pro jeho výpočet je využit samostatně napsaný program vg, 

jehož teorie byla popsána v kapitole 4 a jeho kód pak v kapitole 11.1. Počet kroků výpočtu je 500. 

Výsledek jsem následně podělen 109, aby hodnota geometrického objemu byla v základní jednotce, 

tedy m3. 

Následuje výpočet výkonu pneumotoru. Zde výpočet vychází z [4] a byl popsán v kapitole 3.2. U 

návrhu je uvažováno pouze s použitím pneumotorů s přímými nebo šikmými zuby. Pneumotor se pak 

chová jako plnotlaký [4] a výpočet potřebného indikovaného teoretického tlaku pit má následující 

vztah. 

 
1 2itp p p

  ( 11.46) 

kde 

- p1 vstupní tlak 

- p2 výstupní tlak 

U pneumotoru s šípovým uspořádáním ozubení, by se výpočet indikovaného teoretického tlaku 

pit, lišil kvůli tomu, že takovéto motory pracují s částečnou expanzí. Hodnota tlaku pit, by se pak 

určovala z rovnice pro polytropickou expanzi.  

V programu pak je v rovnici hodnota tlaku vynásobena tisícem, neboť hodnota tlaku zadána 

v MPa. Je logické, že pro převod hodnoty indikovaného teoretického tlaku pit, by mělo být v rovnici 
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106, avšak protože pro přehlednost je lepší, aby výsledek výkonu P byl v kW, stačí vynásobení tisícem. 

V dalším řádku programu je pak kontrola, pomocí příkazu If, zda vypočtený výkon P není menší než 

požadovaný výkon, popř. není výkon větší než je součin požadovaného výkonu P_poz a koeficientu 

maximálního požadovaného výkonu k_poz. Logická funkce nebo pro zadání obou podmínek je or. 

V případě pokud by byl výkon mimo tento rozsah, dojde k přeskočení celého dalšího výpočtu pomocí 

příkazu GoTo nextb a výpočet pokračuje dalším krokem šířky ozubení b. Pokud vypočtená hodnota 

výkonu P je v požadovaném rozsahu, výpočet pokračuje zjištěním další parametrů potřebných pro 

optimalizační funkci. 

Výpočet zbylých parametrů pneumotoru 

Bylo potřeba naprogramovat výpočet pro průtokovou účinnost ηQ, součinitele trvání záběru 

součtového εγ, moment setrvačnosti Ic a hmotnost pneumotoru m. Prvním krokem v tomto výčtu je 

výpočet průtokové účinnosti ηQ. 

 

Obr. 11.46 Výpočet průtokové účinnosti ηQ  

Výpočet průtokové účinnosti ηQ je popsán v kapitole 5. Na začátku je potřeba spočítat dílčí ztráty 

vzduchu. Jako první je výpočet celní ztráty vzduchu Qzč, způsobenou únikem vzduchu kolem čel 

ozubených kol pneumotoru. Proměnnou jsem pojmenoval ztrata_celni a obecný vztah pro její 

výpočet je rovnice 5.2, v kapitole 5. Neboť výsledek spotřeby vzduchu je v jednotkách m3s-1, je 

potřeba převést zadané hodnoty za základní jednotky (proměnnou celni_vule z mm na m a vstupní 

tak p1 a výstupní tlak p2 ze MPa na Pa). Z toho důvodu jsou v rovnici čísla 1000 a 1000000.  

Dále pak následuje výpočet vrcholové ztráty vzduchu Qzv , jejíž proměnná je pojmenovaná 

ztrata_vrcholova. Neboť vztah pro výpočet vrcholové ztráty vzduchu Qzv (rovnice 5.3), je složitější, 

než tomu bylo u ztráty čelní, je do rovnice již vložit výpočet pro úhlovou rychlost ω. Tím došlo 
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k úspoře jednoho řádku výpočtu. Upravený vztah pak vypadá (pokud by hodnoty již byly v základních 

jednotkách). 

 

3

1 2

2 12

va v
zv

a

p p vd n v
Q b

z s   ( 11.47) 

Samozřejmě, že stejně jako v předchozím případě je do rovnice vložen ještě přepočet zadaných 

hodnot na základní jednotky. Celková ztráta vzduchu Qz je pak pojmenována ztraty_celkove a je dána 

součtem ztráty čelní Qzč  a vrcholové Qzv. 

Celková spotřeba vzduchu Qs je pojmenována spotreba_vzduchu a její výpočet je popsán 

v rovnici 3.24. Problémem toho výpočtu je definice velikosti součinitele plnění δ, tomto programu se 

pak jedná o proměnnou sp. Je zřejmé, že velikost této proměnné se bude měnit se změnou rozměrů 

pneumotoru, stejně jako s geometrií použitého ozubení. To, že je tato hodnota zadaná jen jedním 

konkrétním číslem, vnáší do výpočtu jistou nepřesnost. Na druhou stranu hlavním parametrem, jenž 

ovlivňuje velikost součinitele plnění δ, pokud se pomine typ zvoleného pneumotoru (který je logicky 

jen zubový), jsou otáčky pneumotoru n.  

Průtoková účinnost ηQ je pojmenována prutokova_ucinnost, její výsledná hodnota je pro lepší 

představu vynásobena 100, aby byla v procentech. Výpočet zbylých parametrů je již jednoduchý, 

neboť stačí využít jako základ již dříve vypočtené parametry nebo parametry mají pro svůj výpočet 

vytvořený podprogram, do kterého již stačí pouze dosadit. 

 

Obr. 11.47 Výpočet zbylých parametrů  

Prvním výpočtem je zjištění velikosti součinitele trvání záběru součtového εγ, jehož proměnná se 

jmenuje příznačně epsilon_gama. Ten je dán prostým součtem součinitele trvání záběru profilu εα a 

součinitele trvání záběru kroku εβ. Protože, součinitel trvání záběru profilu εα byl již spočítán při 

kontrole jeho velikosti, stačí nyní vypočítat pouze εβ.  

 

sinb

m   ( 11.48) 
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Pro výpočet celkového momentu setrvačnosti Ic (proměnná moment_setrvacnosti) a hmotnosti 

m (proměnná hmotnost) je dosazeno do příslušných podprogramů popsaných v kapitolách 11.2 a 

11.3. Počet kroků výpočtu je u nich nastaven na 500. 

Zvětšení a zápis výsledků a parametrů do příslušných matic  

Jak již bylo popsáno v části zabývající se definici proměnných programu, je možné až nyní zadat 

změnu velikosti počtu úspěšných kroků výpočtu i. Tato změna je vyjádřena jednoduchou rovnicí  

i = i + 1. Samozřejmě bylo možné zadat tuto rovnici již dříve (po podmínce, zda vypočtený výkon P leží 

v požadovaném rozsahu), pro lepší přehlednost je však až nyní. 

 

Obr. 11.48 Změna velikosti matic výsledků a hodnot parametrů návrhu  

Je nutné znovu připomenout, že na začátku je i = -1 a pro první úspěšný krok výpočtu je i = 0, 

právě kvůli definici matic daných programem Visual Basic. Počet úspěšných kroků je tedy vždy o 

jeden větší, než je faktická hodnota i. 

Zvětšení matic vysledek_x a hodnota_x pomocí příkazu Preverse již bylo popsáno také dříve, až 

nyní je však vidět názorně princip jeho použití. Při prvním úspěšném výpočtu dojde k zvětšení 

proměnné i na hodnotu i = 0. U obou matic se prvním kroku nic nezmění, neboť již byly definovány 

s nulou v poslední pozici. V dalších krocích se pak postupně přidávají sloupce na konec matic, dle 

velikosti proměnné i, aniž by došlo ke smazání předchozích hodnot v maticích. 

Poté co byly matice zvětšeny na správnou velikost, následuje zápis nových dat do matic. Nejdříve 

jsou zapsány vypočtené parametry do matice vysledek_x. V jejím prvním řádku se zapisují hodnoty 

úspěšných výpočtů dané proměnnou i. 
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Obr. 11.49 Zapsaní hodnot do matice vysledek_x  

Zápis této proměnné zde není samoúčelný, naopak bez zápisu proměnné i do matice, by nebylo 

možné vyhodnotit pořadí jednotlivých návrhů v každém parametru, stejně jako by nešlo (po tom co 

dojde ke zjištění pořadí jednotlivých parametrů) vrátit matici do původního tvaru. Do dalších řádků se 

pak zapsány parametry výkon pneumotoru P, součinitel trvání záběru součtový εγ, celkový moment 

setrvačnosti pneumotoru Ic, hmotnost pneumotoru m a průtoková účinnost ηQ. Všechny parametry 

se při zapsání zaokrouhlí na vhodný počet míst. Zaokrouhlení až v tuto chvíli je zvoleno z toho 

důvodu, že pokud by bylo potřeba přesnou hodnotu některého z parametrů, tak je stále k dispozici 

nezaokrouhlená.  

 

Obr. 11.50 Zapsaní hodnot do matice hodnota_x  
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Stejný postup (včetně zápisu proměnné i do prvního řádku matice) je zvolen při zápisu 

rozměrových parametrů, potřebných pro následný konstrukční návrh pneumotoru. V tomto případě 

se jedná o počet zubů z, velikost modulu ozubení m, velikost jednotkové korekce x, úhel sklonu 

ozubení na roztečné kružnici β, pracovní osová vzdálenost ozubení aw, průměr hlavové kružnice da a 

šířka ozubení b. 

 

Obr. 11.51 Příkazy pro následující kroky  

Po zápisu do matic, pak už následují jen příkazy Next, pro zadání dalšího kroku výpočtu pro daný 

parametr napsaný za příkazem. Odděleně zapsané příkazy End If a Next pak patří výběru modulů 

ozubení m. Příkazy nextb: a nextz: jsou jen značkami, kam má být výpočet přeskočen pomocí před tím 

použitých příkazu Go To. Pro případ, že by nebyl nalezen žádný výsledek, jenž odpovídá zadaným 

parametrům, je do programu vložena podmínka, která program v takovém to případě ukončí.  

 

Obr. 11.52 Podmínka pro ukončení není-li nalezen výsledek  

Jedná se o jednoduchou podmínku pomocí příkazu If, kdy se zobrazí zpráva, že nebyl možné najít 

výsledek a program bude ukončen. Podmínkou v tomto případě je, že proměnná i = -1, tedy nebyla 

ani jednou zvětšena rovnicí i = i +1 (viz Obr. 11.48). Tato jednoduchá podmínka pokryje, v kombinaci 

s ostatními omezujícími podmínkami, všechny případy kdy není nalezeno žádné řešení nebo pro 

případ, kdy vstupní parametry byly navoleny tak, aby matice vysledek_x obsahovala jen samé nuly. 
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Obr. 11.53 Výměna řádků za sloupce u matic vysledek_x a hodnota_x  

Následuje výměna řádků za sloupce u matic vysledek_x a hodnota_x. Tato operace je důležité 

neboť následující programy pro řazení hodnot, umí řadit jen dle sloupců. Na začátku jsou definovány 

matice bez přípony _x, tedy vysledek a hodnota. Jejich velikost je již předem známa, počet řádků je 

dán velikostí proměnné i (počtem kroků výpočtu) a sloupců je pět, potažmo sedm (reálně je počet 

řádku a sloupců vždy o jednu více – díky nule). Samotná transformace je vytvořena pomocí dvou za 

sebou napsaných příkazu For. Nejdříve jsou postupně přepsány všechny hodnoty v řádku v matici 

s příponou _x, do sloupce v matici bez přípony. Pak dojde k posunutí se k dalšímu řádku, potažmo 

sloupci, a proces se opakuje. 

Řazení výsledků a přiřazení pořadí výsledkům 

Před samotným řazením výsledků, je potřeba definovat matici, do které se jednotlivá pořadí 

v daném parametru, pro daný návrh napíšou. Pro tento účel je definována matice razeni. Ta má 

stejný počet řádků, daných velikostí proměnné i, jako předchozí dvě matice. Počet sloupců je o jeden 

větší než u matice vysledek.  

 

Obr. 11.54 Definice proměnné razeni 

V prvním sloupci je opět zapsán krok výpočtu (pomocí proměnné i). Zápis hodnot do všech řádků 

je realizován pomocí příkazu For a rozsah je od 0 do i. V dalších pěti sloupcích matice razeni je pořadí 

v jednotlivých parametrech návrhů (tedy pořadí u výkonu P, u součinitele trvání záběru εγ, atd.). 
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Poslední sloupec je pak rezervován pro hodnotu pci , pro zjištění celkového pořadí návrhů (viz. 

rovnice 7.3). Dále pak už následuje samotné řazení jednotlivých výsledků. 

 

Obr. 11.55 Řazení jednotlivých parametrů a přiřazení jim pořadí 

Samotné řazení matic je realizováno na základě třídící metody Quicksort [22]. Jedná se o jeden 

z nejběžnějších a jednoduchých algoritmů pro řazení číselných řad. Je založen na principu 

porovnávání prvků, kdy soubor čísel je rozdělen (nejlépe) na dvě stejně velké části. Ze souboru čísel 

je pak zvoleno jedno číslo, takzvaný pivot, od kterého se pak řazená čísla porovnávají. 
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Obr. 11.56 Princip řazené Quicksort [23] 

U tohoto pivotu je žádoucí, aby jeho hodnota se blížila mediánu souboru řazených čísel. 

V takovém případě se počet operací potřebných k seřazení souboru nejvíce blíží teoreticky 

minimálnímu počtu n.log(n), kde n je počet prvků v souboru řazených čísel. Při špatném zvolení 

pivotu se může výpočet prodloužit, teoreticky až k hraničnímu počet operací, kterých je potřeba 

k seřazení souboru čísel, jenž je n2. Pro seřazení hodnot v matici, dle hodnot v daném sloupci, je 

použit dostupný program, určený pro Visual Basic. Program QuicksortD [24] řadí hodnoty od 

nejvyššího po nejmenší, zatímco QuicksortA, pak od nejmenšího pro největší. 
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Obr. 11.57 Kód pro seřazení QuicksortD 

Kód samotného programu je jednoduchý. Pro chod programu musí být zadána matice ary, její 

dolní hranice LB, horní hranice UB a číslo sloupce ref, podle kterého má být matice seřazena. Hranice 

jsou zadány z důvodu, že teoreticky je možno řadit jen část matice (od řádku, po řádek). Zároveň je 

tyto hodnoty třeba zadat, neboť i matice možno definovat od, do. Např. matici rozměru 4x4, je 

možné zapsat jako matice(4 to 7, 1 to 4).  
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Dalším krok programu je volba pivotu, označeného jako M. Pro tento krok je změna proti 

původnímu kódu programu. Ten původně (vyznačeno zeleně) volil pivot jako hodnotu, která je 

uprostřed sloupce matice, dle které má být matice seřazena. Toto vyjádření však nijak nezohledňuje 

požadavek, že pivot má být co nejblíž mediánu seřazovaného souboru čísel. Právě naopak, může dojít 

k tomu, že tato hodnota bude nejmenší, či největší v celém sloupci. Tím by došlo k prodloužení 

výpočtu (teoreticky až k n2 operací).  

Proto je tento výraz nahrazen průměrem z řazených hodnot. Tento problém je složitější, než by 

se mohlo zdát. Hlavním důvodem je, že není možné vypočítat pouze průměr a ten použít. Aby 

program správně fungoval, musí být hodnota pivotu M, vybrána ze souboru řazených čísel. To si však 

protiřečí s tím, že pivot se má zvolit jako průměr řazených hodnot. Tento problém je však možné 

obejít. Na začátku se vypočítá součet všech řazených čísel xM. Z toho se pak vypočítá předběžná 

hodnota pivotu M: 

 1

xM
M

UB LB   ( 11.49) 

Důvodem proč je ve jmenovateli +1, je opět vlastnost zápisu matic ve Visual Basicu. Pokud bude 

mít dolní hranice LB např. 5 a horní hranici UB např. 8, nepočítá se se třemi pozicemi matice, ale 

čtyřmi (je potřeba započítat i číslo 5, ve výsledku jsou to tedy pozice 5, 6, 7, 8). Z toho důvodu je ve 

jmenovateli +1. Pak je potřeba najít nejvyšší hodnotu Max ze seřazovaného souboru čísel. Jedná se 

však o nutný mezikrok pro další výpočet. Je potřeba, aby v dalším kroku měla hodnota Max, již 

nějakou nenulovou hodnotu. Dalším krokem tedy bylo nalezení čísla ze souboru, které se nejvíce 

blíží, předem vypočtenému průměru M. Princip je velmi jednoduchý, pomocí příkazu For, se 

postupně prochází všechny položky v souboru seřazovaných čísel. Pokud je rozdíl mezi aktuálně 

kontrolovaným číslem a průměrem M, menší než hodnota Max, pak se tento rozdíl stane novou 

hodnotou Max (zde je vidět důvod, proč se musela na začátku najít max. hodnotu souboru čísel). 

Pozice kde se nachází aktuálně číslo nejbližší průměru, se zaznamená pomocí proměnné poziceprum. 

Pomocí této proměnné, potom co dojde ke kontrole všech čísel ze souboru, je zvolena nová hodnota 

pivotu M. 

Pak již následuje řazení pomocí principu Quicksort. Nejdříve jsou postupně srovnávány s pivotem 

M hodnoty od spodní hranice. Pokud je hodnota větší než pivot, daná pozice čísla se uloží do paměti 

(pomocí proměnné ii). Podobný postup se pak opakuje a jsou srovnávány postupně čísla od horní 

hranice. Pokud jsou menší, než je pivot, pak jsou uloženy do paměti (proměnná i). Následně se tyto 

dva řádky přehodí, kroky výpočtu ii a i se posunou o jeden krok a kontrola proběhne znovu. Po tom 

co proběhne celá smyčka pomocí příkazu While, následuje kontrola, zda proměnná i je větší než 
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spodní hranice LB, popř. zda proměnná ii není menší než horní hranice UB. Pokud je jedna 

z podmínek splněna, je vyvolán znovu program QuicksortD, potažmo QuicksortA, tentokrát však 

s jiným hodnotami spodní a horní hranice. Pokud ani jedna z podmínek splněna není, je program 

ukončen a matice je seřazena podle daného sloupce. 

Z Obr. 11.55, tedy řazení jednotlivých parametrů v matici vysledek, je zřejmé, že pomocí funkce 

Quicksort, je seřazena postupně matice, podle všech parametrů. Jednotlivá pořadí pro jednotlivý 

návrh (pro daný kontrolovaný parametr) jsou zapsány do matice razeni. Až v tuto chvíli se ukáže 

důležitost, že v prvním sloupci matice vysledek je zapsáno číslo daného návrhu, a že toto číslování 

začínalo od nuly. Funguje nejen jako třídící znak pro matici vysledek, ale tím, že je v každé buňce 

prvního sloupce číslo řádku v původní, neseřazené matice, je toto číslo možné použít i pro zápis 

pozice do jiné matice. Toho je využito u zápisu pořadí do matice razeni, kdy hodnoty jsou seřazeny 

dle daného sloupce, načež je použit příkaz For pro postupné zapsání pořadí do matice razeni. 

Postupně se prochází po řádcích matice vysledek a z prvního sloupce se načte číslo návrhu (potažmo 

původní pozice řádku v neseřazené matici). Toto číslo je zároveň i hned číslem řádku v matici razeni 

(pro upřesnění, číslo sloupce matice vysledek odpovídá číslu sloupce matice razeni). Zjednodušeně 

řečeno zapisuje se do matice razeni na přeskáčku a hodnoty jsou rozloženy podle schématu jak byly 

v neseřazené matici vysledek. Do buňky v matici razeni je pak zapsána hodnota pořadí výsledků 

v matici vysledek. Pořadí je číslováno, pro lepší přehlednost, od čísla 1, přesněji i+1. Na další výpočty 

a výsledky toto nemá vliv. 

Na příkladu se dá této princip lépe pochopit: po seřazení návrhu dle výkonu P, je logicky nejlepší 

výsledek (nejvyšší výkon) na prvním řádku, na pozici řádku i=0. Má tedy pozici vysledek(0,1), ale na 

pozici vysledek(0,0) je hodnota 698. V původní neseřazení matici tedy tento řádek měl pozici i=698 

(tedy na 699 řádku). A právě tato hodnota je použita pro zápis do matice razeni, tedy do buňky 

razeni(698,1). Do této buňky pak je, pro nejlepší výsledek, zapsána hodnota 1. Pak se příkaz For 

opakuje a pro druhý řádek, pozice i=1 (vysledek(1,1)), bude např. v prvním sloupci 196 

(vysledek(1,0)). Pak bude v matici razeni(196,1) hodnota 2. A takto dále až se projdou všechny řádky 

matice vysledek. Jako poslední krok řazení, je seřazení matice výsledek do původního tvaru, který byl 

před řazením pro zjištění výsledků. K tomu je využit právě první sloupec, kde jsou zapsány kroky 

výpočtu i. 

 

Obr. 11.58 Seřazení matice vysledek do původního tvaru 
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Tato opera je důležitá pro konečné vypsání výsledků z matice vysledek. Poslední operací je 

zjištění celkového pořadí. Jeho výpočet se řídí dle vztahu 7.3 a k jeho výpočtu slouží dílčí pořadí 

v jednotlivých parametrech, zapsané v matici razeni. 

 

Obr. 11.59 Výpočet konečného pořadí 

Pro zápis výsledného pořadí slouží poslední sloupec v matici razeni (z toho důvodu má matice 

razeni o jeden sloupec více než matice vysledek). Pomocí příkazu For se postupně postupuje po 

řádcích matice razeni. Výsledná hodnota pořadí v daném řádku, jak je již zřejmé z rovnice 7.3, je dána 

součtem, součinu pořadí v daném parametru a koeficientu váhy pro daný parametr. Výsledná 

hodnota je pak ještě podělena součtem všech koeficientů váhy jednotlivých parametrů. 

Po tom co je přiřazena hodnota pořadí všem návrhům, je potřeba sestavit jejich výsledné pořadí. 

Za tímto účelem je matice razeni seřazena podle posledního sloupce, sloupce výsledného pořadí, 

pomocí podprogramu QuicksourtA od nejmenší po nejvyšší hodnotu. Následné jsou výsledky vypsány 

zpět do listu v programu Microsoft Excel. 

Vypsání výsledků 

Vypsáno je vždy deset nejlepších návrhů. Před jejich vypsáním je třeba však ošetřit ještě jeden 

možný stav a to, že výsledků bude méně než deset. 

 

Obr. 11.60 Zjištění zda výsledků není méně než 10 

Ošetření tohoto případu je velmi jednoduché. Na začátku je definována proměnná ivx, která 

slouží k vysání výsledků do listu v programu Excel. V případě, že počet úspěšných výpočtu (kroků 

výpočtu) i ≥ 9, pak hodnota ivx bude také 9. Jak již bylo několikrát řečeno, tak tím, že i nula je číslo, 

odpovídá číslo 9, desíti úspěšným výpočtům. Pokud bude hodnota i < 9, pak je úspěšných výpočtů 

méně než deset a proměnná ivx se pak bude řídit dle hodnoty i. 
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Obr. 11.61 Vypsání výsledků do listu v programu Excel 

Samotné vypsání výsledků začíná smazáním výsledků vypsaných při minulém spuštění 

optimalizačního programu. Tato operace je vypsána v prvních třech řádcích v Obr. 11.61 a slouží k 

němu příkaz .ClearContents, který vymaže hodnoty v buňkách, avšak zachová jejich formátování. 

Vypsání výsledků je postupné pomocí příkazu For, kdy proměnou je hodnota iv a rozsah je od 

nuly až po hodnotu ivx (podle toho zda je výsledků více, či méně než deset). Vypsání jednotlivých 

výsledků je rozděleno do tří částí. V první části jsou vypsány vypočtené parametry z matice vysledek, 

v druhé jednotlivé pořadí těchto vypočtených parametrů z matice razeni a ve třetí části jsou vypsány 

hodnoty parametrů potřebných pro případný návrh pneumotoru z matice hodnota. 

Matice razeni je vypsána tak jak byla sestavena při řazení výsledného pořadí (podle proměnné  

iv, od 0 do ivx). Přestože matice razeni je seřazena podle posledního sloupce, díky tomu že v prvním 

sloupci jsou zapsány kroky výpočtu i, je vypsání výsledků jednoduché. Matice vysledek a hodnota mají 

stejné schéma rozmístění, tedy vysledek(x,y) a hodnota(x,y). Při vypsání hodnot se řádek v maticích 

vysledek a hodnota řídí právě hodnotou z prvního sloupce matice razeni, podobně jak tomu bylo u 

zápisu pořadí. U prvního sloupce u matic vysledek a razeni, tedy číslo úspěšného výpočtu (kroku 

výpočtu) i, je přidaná hodnota +1, aby výpočty nezačínaly od nuly, což by mohlo být matoucí. 
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Obr. 11.62 Vypsání celkového počtu úspěšných výpočtů 

Poslední operací pak je vypsání celkového počtu úspěšných výpočtů (kroků výpočtu) i. I zde je  

hodnota +1. Výpis výsledků je pak v následujícím obrázku. 

 

Obr. 11.63 Vypsané výsledky do listu v programu Excel 

V levém horním rohu jsou seřazeny vypočtené parametry pneumotoru. Pod touto tabulkou, 

v levé dolní části, pak jsou vypsány pořadí daného návrhu pro jednotlivý parametr. V pravém horním 

rohu jsou pak hodnoty parametrů potřebných pro výrobu jednotlivých návrhů. Poslední kolonkou pak 

je celkový počet úspěšných návrhů při návrhovém výpočtu. 

 


