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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

 D  [mm]  průměr pístu 

 F  [N]  síla 

 K  [MPa]  modul stlačitelnosti vzduchu 

 l  [mm]  délka hadice 

 m  [kg]  hmotnost elektrody 

 p  [MPa]  pracovní tlak 

 p1  [MPa]  tlak na straně pístu 

 p2  [MPa]  tlak na straně pístu 

 p  [MPa]  rozdíl tlaků na pístech pneumomotoru 

 QN  [mN
3
.s

-1
] průtok přepočtený na normální podmínky 

 S1  [m
2
]  plocha na pístu 

 t  [s]  čas přestavení pneumomotoru 

ρ   [kg.m
-3

] hustota  

 η  [N.s.m
-2

] dynamická viskozita 

ν  [m
2
.s

-1
]  kinematická viskozita 

 M  [Nm]   kroutící moment 

 T  [Nm]   kroutící moment 

 R  [mm]  roztečné poloměr ozubeného kola pneumomotoru 

 d  [mm]  průměr hřídele 

 ε  [s
-2

]  úhlové zrychlení 

ω  [s
-1

]  úhlová dráha 

φ  [rad]  úhel pootočení 

x  [m]  posuv elektrody 

v  [m.s
-1

]  rychlost elektrody 



VŠB-TU Ostrava                                                                                         Bc. Řepka Radim 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                    Diplomová práce 

 3 

a  [m.s
-2

]  zrychlení elektrody 

t  [s]   čas 

e   [m]  výstřednost 

I  [kg.m
2
] moment setrvačnosti 

Ie  [kg.m
2
] moment setrvačnosti excentrické části 

IH  [kg.m
2
] moment setrvačnosti hřídele 

R  [N]  reakce 

r  [m]  poloměr hřídele 

V  [m
3
]  objem 

D  [m]  průměr hřídele 

l  [m]   délka hadice  

ηQ  [1]  účinnost průtoková 

ηm  [1]  účinnost mechanická
 

   φ´´  [s
-2

]  úhlové zrychlení 

φ´  [s
-1

]  úhlová dráha 

φ  [rad]  úhel pootočení 
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1  Úvod  
 

Díky vzájemné spolupráci mezi VŠB-TUO a firmou Orgrez, a.s., která se mimo 

jiné zabývá projektováním, dodávkou a montáží zařízení pro plazmové roztápění a 

stabilizaci práškových kotlů, vzniklo zadání této diplomové práce, která spočívá v analýze 

dynamických vlastností pneumatického kyvného motoru pro spouštění plazmového 

hořáku. 

V současné době je prověřován nový způsob startu plazmového hořáku. Jedná se o 

tzv. kontaktní způsob. Spočívá v rychlém přiblížení elektrod do zkratu a opětovném 

oddálení elektrod na pracovní vzdálenost. Tento způsob startování již byl prakticky 

vyzkoušen. Zdvih elektrody je zajištěn rotačním pohybem vačky. Rotační pohyb vačky je 

zajištěn kyvným pneumatickým motorem. Pro reálné použití tohoto způsobu startování je 

nutné navrhnout a nasimulovat pneumatický řídicí obvod, který by zajistil všechny 

nezbytné funkce, dynamické vlastnosti a blokovací stavy dané řídicím systémem celé 

technologie. 

Pneumatický motor pro řízení vačky již byl dimenzován a jedná se o typ STASTO 

CRX 25. Katalogové hodnoty jsou uvedeny v příloze [1]. Požadavky na motor jsou, aby 

zdvih motoru byl co nejrychlejší, maximální doba setrvání motoru v dolní úvrati je 10ms. 

Kinematika pohybu vačky je k dispozici. Řídicí obvod bude cca 4 m od pneumatického 

motoru. Po stisknutí tlačítka musí být vykonán zdvih a po dobu 20 sekund musí být pohyb 

motoru blokován, a to také v případě, že tlačítko bude stlačeno a drženo ve stisknuté 

poloze. 

Níže budou popsány metody řešení. S největší pravděpodobností se simulace 

provede v programu Matlab Simulink, ve kterém bude sestaven pneumatický obvod 

s reálnými parametry a vyhodnoceny výsledky. Úkolem je popsat dynamické chování 

pneumatického kyvného motoru. 



VŠB-TU Ostrava                                                                                         Bc. Řepka Radim 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                    Diplomová práce 

 5 

2 Použití plazmového hořáku  
 

[1] Zvyšování koncentrace chemicky aktivních látek snižuje aktivační energii 

hoření i teplotu zapálení. Proto je významná termochemická příprava paliva k zapálení, 

která zvyšuje jeho reakční schopnost. 

 

Zařízení plazmového hořáku slouží pro lepší aktivaci zapálení uhelné směsi, 

přivedením relativně malého množství produktů neúplně vyhořelého paliva do zóny 

zapálení viz obr. 2.1. Současně přivedené chemicky aktivní radikály výrazně zkracují dobu 

vzplanutí směsi a čtyř až pětinásobně zvyšují rychlost hoření, tím je zlepšena ekonomie 

spalování (vyhoření paliva). Není tedy rozhodující teplota přiváděných produktů spalování 

(teplota primární směsi), ale jejich neúplná reakce v předběžném procesu. Tato technologie 

je využitelná v tepelné energetice pro najíždění a stabilizaci uhelných kotlů bez využití 

mazutu nebo plynu, kdy lze zachovat původní najížděcí médium jako zálohu. Předností 

jsou především velice nízké provozní náklady.  

[8] Tento systém plazmové technologie produkuje na svém výstupu nízkoteplotní 

plazmu, která slouží k zapálení a stabilizaci hoření uhelného prášku. Elektrický oblouk 

osově stabilizovaný ve výbojové komoře rotačním proudem plynu, se dnes ukazuje jako 

nejefektivnější způsob ohřevu plynotvorných látek na teplotu 5 000 až 7 000°C. Zařízení, 

ve kterém se tento proces realizuje, se nazývá generátor nízkoteplotního plazmatu – 

plazmatron.   

 

Obr. 2.1 Princip plazmové technologie s užitím plazmatronu 
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2.1 Plazmové generátory 

 

Plazmatron bývá sestaven ze dvou souose uložených vzájemně izolovaných 

elektrod katody a anody, které tvoří osově symetrickou výbojovou komoru. Vzduch tvořící 

plazma je do výbojové komory přiváděn přes dva kruhové otvory, umístěné na obou čelech 

katody. Pod vlivem aerodynamických sil se část oblouku v blízkosti elektrod pohybuje po 

povrchu elektrod a zbylá část oblouku se stabilizuje v ose výbojové komory. Části 

plazmatronu vystavené účinkům tepelného toku od elektrického oblouku jsou chlazeny 

vodou.  

[2] Na obr. 2.2a je plazmový generátor s vyfukovaným výbojem a přímým 

připojením na stejnosměrný zdroj, na obr. 2.2b plazmový generátor se stejnosměrným 

zdrojem paralelně připojeným na anodu a zpracovávaný materiál, na obr. 2.2c plazmový 

generátor se samostatným přívodem pomocného plynu (argonu) a pracovního plynu (CO2, 

H2, N2)  

 

 

Obr. 2.2 Principiální schéma plazmových generátorů s elektrodami 

1 – wolframová tyčová katoda, 2 – měděná anoda s vodním chlazením, 3 – zpracovávaný 

materiál, 4 – vnější anoda, 5 – vnitřní anoda, 6 – plazma 

 

Princip vysokofrekvenčního indukčního plazmatronu je zobrazen na obr. 2.3. 

Dopravní (pracovní) plyn (1) a obalový plyn (3) mají samostatné přívody oddělené od 

roury s centrálním plynem (2). 
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Obr. 2.3 Princip vysokofrekvenčního indukčního plazmatronu. 

1 – pracovní plyn, 2 – centrální plyn, 3 – obalový plyn, 4 – přívodní trubka pracovního 

prášku, 5 – indukční cívka na obalové rouře, 6 – trysk plazmatu 

3 Pneumatické kyvné motory – Pístové 
 

 

[6] Pístové motory pro kývavý pohyb využívají ozubeného převodu přímočarého 

pohybu na rotační, a to buď to s vnějším záběrem nebo s vnitřním záběrem mezi ozubenou 

tyčí (pístnici mezi dvěma písty) a ozubeným kolem anebo s vnitřním záběrem mezi 

ozubeným věncem a ozubeným kolem viz obr. 3.1 a 3.2. Tyto motory mohou pracovat 

s protočením i větším než 360° a s podstatně většími kroutícími momenty, než motory 

lamelové. 

 

Výpočet kyvného motoru: 

 

Pístový pneumatický motor pro kývavý pohyb bude vytvářet na hřídel ozubeného 

kola moment, viz rovnice 3.1. 
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kde  
21 ppp   je rozdíl tlaků na pístech, D je průměr pístu, R je roztečný poloměr 

ozubeného kola a   je úhel pootočení ozubeného kola (úhel kyvu ve stupních). Skutečné 

hodnoty momentu a spotřeby získáme opět zavedením účinností do vztahů pro moment M 

a spotřebu Q, kde ηm=0,9 až 0,94 a ηQ = 0,96 až 0,98. 

 

 

 

Konstrukční řešení kyvných pístových motorů:  

 

 
Obr. 3. 1 Pístový pneumomotor pro kývavý pohyb s ozubeným hřebenem a pastorkem 

s jedním pístem 

 

 

 
Obr. 3. 2 Pístový pneumomotor pro kývavý pohyb s vnitřním záběrem ozubené tyče 
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V této práci se budu zabývat nadefinování dynamických vlastností konkrétně pro 

kyvný motor firmy STASTO CRX 25 180 11, viz obr. 3.3, který převádí lineární pohyb 

pístu na rotační, pomocí hřebenu a ozubeného kola. Kyvný pohyb je v rozmezí 

0 až 180°. Je zvolen nejmenší vyráběný typ, pro docílení co nejlepších dynamických 

vlastností. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 1. 

 

 

Obr. 3.3 Pneumatický kyvný motor CRX 25 180 11 

 

4 Přehled simulačních programových systémů  
 

[7] Pro animaci a simulaci pneumatických obvodů zatím nejsou vyvinuty 

programové nástroje v takovém počtu a rozsahu, jako je tomu např. v hydraulice.  Níže 

jsou stručně uvedeny informace o jednotlivých programových systémech. 

 

4.1 SSP – simulační program pro pneumatiku 

 

Tento program byl vyvinut v Institutu pro hydraulické a pneumatické pohony a 

řízení RWTH Aachen. Umožňuje uživateli simulovat chování sestaveného souboru 

pneumatických prvků. 

Značným problémem při simulaci pneumatických systémů je popis nelineárního 

působení některých proměnných. Jedná se zde především o průtoky pneumatickými 

odpory a o třecí síly těsnění. Pro simulaci je třeba dostatečně přesně znát tyto vlivy. 

K tomu slouží jejich změření, jejich následný matematický popis a jeho začlenění do 

simulačního programu. 
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4.2 Programový soubor Simpneu 

 

Tento programový soubor simulací pneumatických systému Simpneu byl sestaven 

na základě software pro simulaci dynamických systému Matlab – Simulink. Na katedře 

hydromechaniky a hydraulických zařízení strojní fakulty VŠB – TU Ostrava. Obsahuje 

modely následujících pneumatických odporů a kapacit. 

 

Odpory proti pohybu:  

 Rozváděče 2/2, 3/2, 4/2, 5/3 

 Škrticí ventil, kombinovaný škrticí ventil, jednosměrný škrticí ventil 

 Tlakové regulační ventily 

 

Kapacity: 

 Nádrž se dvěma vstupy 

 Vedení 

 Zdroj konstantního tlaku 

 Výstup do atmosféry 

 

[9] Výpočet kapacit a odporů na sobě závisí, poněvadž mezi dvěmi kapacitami se 

bude nacházet odpor a obráceně. Aby bylo možno vypočítat hmotnostní průtok odporu, je 

třeba znát hodnoty teploty a tlaku v přilehlých kapacitách. Tlak v kapacitě se vypočítá 

integrací z hodnot přitékajícího a odtékajícího hmotnostního průtoku a pomocí součtu 

hmotnosti vzduchu se určí nová hodnota teploty. V programu jsou zanedbány indukčnosti. 

Využitelnost tohoto programu je omezená, jelikož byl vytvořen jen určitý počet 

pneumatických prvků potřebných pro realizaci konkrétní úlohy zadané k disertační práci. 

 

4.3 Simulační program BGSP pro pneumatiku založený na použití 

vazebných grafů 

 

Tato metoda byla použita u různých systému, mechanických, elektrických 

tekutinových, tepelných a kombinovaných. V dřívější době již byly vytvořeny a úspěšně 

aplikovány simulační programy, používající vazebných grafů, jako ENPORT. V Japonsku 
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byl sestaven simulační program BGSP a byl použit pro simulaci hydraulických systémů. 

Později byl BGSP rozšířen, takže může být užit pro simulaci mnohobránových systémů a  

byl použit pro predikci dynamického chování pneumatického systému. Použitelnost této 

metody byla prokázána pokusy. Výsledky simulace byly porovnány s výsledky získanými 

za použití předpokladu polytropické změny. Ukázalo se, že pro přesnější predikci chování 

pneumatického systému je nutno zahrnout přenos tepla. 

Pro obecné použití je zapotřebí použít sedm veličin k popisu dynamiky tekutin, tj. 

tři složky rychlosti (u, v, w), tlak (p), teplota (t), hustota (ρ) a viskozita (ν). Je tedy třeba 

sedmi rovnic simultánně řešených pro uvedené veličiny (u, v, w, p, ρ, ν, T), které jsou 

funkcemi času. To tvoří teoreticky základ pro dynamické modelování tekutinových 

systémů; včetně systémů s nestlačitelnou i stlačitelnou tekutinou (pneumatika). 

 

4.4 Flowmaster 

 

[10] Je to systém užívaný širokým okruhem průmyslových odvětví, například 

v leteckém, lodním a automobilovém průmyslu, pro usnadnění a zkrácení vývojového 

procesu termotekutinových systémů. Flowmaster je rozdělen do několika podskupin. Jsou 

to jednotlivě zaměřené programy, které umožňují řešit konkrétní úlohy. Dělí se na 

kapalinové systémy, tepelné systémy, plynové systémy, tekutinové systémy. 

Poslední jmenovaný dokáže komplexní řešení systémové simulace včetně závislosti 

spojenou s kapalinovými, plynovými a tepelnými systémy. Je vhodný pro návrh nebo 

simulaci složitých tekutinových systémů. Má rozsáhlou knihovnu komponentů 

vytvořených na základě hodnot získaných empiricky a výzkumem viz obr. 4.1. Aby se 

předešlo chybě, jsou nástroje nadefinovány tak, že není možno propojit nekompatibilní 

prvky. Je možná vícenásobná simulace a grafické znázornění viz obr. 4.2 a 4.3. 

 Tento interaktivní program na analýzu proudění tekutin simuluje jednorozměrné 

proudění tekutiny a přestup tepla ve vedení, armaturách a ostatních prvcích. Program je 

používán k předpovídání teploty, tlaku a rychlosti toku v obou stálých i přechodových 

podmínkách v grafickém rozhraní Windows. 
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Obr. 4.1. Ukázka ikon v programu Flowmaster 

 

 Simulace tekutinových systému v jakékoliv složitosti 

 Tlaky, teploty, a průtoky systému 

 Ustálený stav, přechodový a teplotní analýza 

 Propojení s Matlab/Simulink pro simulaci a analýzu řídících systémů 

 Kompatibilita se Simulinkem v úrovni časových kroků 

 Umožňuje originální vzorkování kompletních systémů 
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Obr. 4.2. Ukázka obvodu v programu Flowmaster 

 

Flowmaster může vykonávat simulaci v kombinaci s Matlab Simulink a tím je 

schopen provést detailní namodelování kompletní tekutiny a řídicího systému. Data z 

modelu Flowmasteru procházejí modelem Simulinku v každém časovém kroku. Simulink 

poté počítá nový řídicí signál, který je aplikován na model Flowmasteru. Tato spolu – 

simulace umožňuje vytvářet virtuální modely celých systémů. 

 

 
Obr. 4.3. Ukázka bloků v programu Flowmaster 
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4.5 Simulační program Matlab  

 

[3] Program Matlab je špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické 

výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní 

výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Matlab je 

nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Jeho 

toolboxy Simulink a SimHydraulics jsou velmi užitečnými nástroji pro simulaci 

hydraulických a pneumatických obvodů, viz další kapitoly. 

 

5 Matlab – Simulink - SimHydraulics 
 

Reálný obvod se skládá z pneumatických a mechanických části. Tyto části obvodu 

budou nahrazeny jednotlivými bloky, a popsány v programu Matlab Simulink. Hlavním 

úkolem je provést numerickou simulaci v SimHydraulics a tím zjistit a popsat chování 

reálného pneumatického obvodu. V následujících kapitolách je obecně popsán program 

Matlab a jeho možnosti. 

 

5.1 Matlab 

 

Výpočetní systém Matlab se během uplynulých let stal celosvětovým standardem v 

oblasti technických výpočtů a simulací nejen ve sféře vědy, výzkumu a průmyslu, ale i v 

oblasti vzdělávání. 

Matlab poskytuje svým uživatelům nejen mocné grafické a výpočetní nástroje, ale i 

rozsáhlé specializované knihovny funkcí spolu s výkonným programovacím jazykem 

čtvrté generace. Knihovny jsou svým rozsahem využitelné prakticky ve všech oblastech 

lidské činnosti. 

Díky své architektuře je Matlab určen zejména těm, kteří potřebují řešit početně 

náročné úlohy a přitom nechtějí nebo nemají čas zkoumat matematickou podstatu 

problémů. Více než milion uživatelů po celém světě využívá možnosti jazyka Matlabu, 

který je mnohem jednodušší než například Fortran nebo C, a který skýtá obrovský 

potenciál produktivity a tvořivosti. Za nejsilnější stránku Matlabu je považováno 

mimořádně rychlé výpočetní jádro s optimálními algoritmy, které jsou prověřeny léty 
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provozu na špičkových pracovištích po celém světě. Matlab byl implementován na všech 

významných platformách (Windows, Linux, Solaris, Mac). 

 

Co systém Matlab nabízí? 

 rychlé výpočetní jádro 

 působivá 2D a 3D grafika 

 konfigurovatelné uživatelské rozhraní Matlab Desktop 

 velké množství aplikačních knihoven 

 programovací jazyk 4. generace 

 objektové programování 

 integrace s jazykem Java 

 podpora vícerozměrných polí a uživatelsky definovaných datových struktur 

 interaktivní nástroje pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní 

 podpora řídkých matic 

 interaktivní průvodce importem dat 

 zvukový vstup a výstup, animace 

 komunikace s externím přístrojovým vybavením (sériová linka, GPIB, VISA) 

 výpočetní jádro pro programy psané ve Fortranu a jazyce C 

 distribuce nezávislých uživatelských aplikací: překlad do jazyka C, runtime 

modul, WWW technologie 

 rozsáhlá tištěná i hypertextová on-line dokumentace 

 

5.1.1 Matlab Simulink 

 

  Simulink je program pro simulaci a modelování dynamických systémů, který 

využívá algoritmy Matlabu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. 

Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve 

formě blokových schémat a rovnic.        

 Pomocí Simulinku a jeho grafického editoru lze vytvářet modely lineárních, 

nelineárních, v čase diskrétních nebo spojitých systémů pouhým přesouváním funkčních 

bloků myší. Simulink nově umožňuje spouštět určité části simulačního schéma na základě 

výsledku logické podmínky. Tyto spouštěné a povolované subsystémy umožňují použití 

programu v náročných simulačních experimentech. Samozřejmostí je otevřená 
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architektura, která dovoluje uživateli vytvářet si vlastní funkční bloky a rozšiřovat již tak 

bohatou knihovnu Simulinku. Hierarchická struktura modelů umožňuje koncipovat i velmi 

složité systémy do přehledné soustavy subsystémů prakticky bez omezení počtu bloků, viz 

obr. 5.1. Simulink, stejně jako Matlab, dovoluje připojovat funkce napsané uživateli v 

jazyce C. Vynikající grafické možnosti Simulinku je možné přímo využít k tvorbě 

dokumentace. Mezi neocenitelné vlastnosti Simulinku patří nezávislost uživatelského 

rozhraní na počítačové platformě. Přenositelnost modelů a schémat mezi různými typy 

počítačů umožňuje vytvářet rozsáhlé modely, které vyžadují spolupráci většího kolektivu 

řešitelů na různých úrovních.       

Blocksety 

Otevřená architektura Simulinku vedla ke vzniku knihoven bloků, nazývaných 

blocksety, které rozšiřují základní knihovnu bloků Simulinku a umožnují použití programu 

v příslušných vědních a technických oborech. Knihovny je možné rozšiřovat i o vlastní 

bloky, vytvořené uživatelem. 

Model based design (MBD)  

je metoda rychlého a efektivního návrhu dynamického systému. Pomocí MBD lze 

navrhovat řídicí systémy, systémy pro zpracování signálu a obrazu i komunikační systémy. 

 

 

Obr. 5.1 Ukázka bloků v Matlab Simulink 
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5.1.2 Simscape 

 

 

Simscape rozšiřuje Simulink o nástroje pro modelování a simulace tzv. "multi-

domain" systémů obsahujících propojení mechanických, elektrických a hydraulických 

komponent. Simscape využívá nový přístup k modelování systémů. Zavádí do simulačních 

schémat reálné fyzikální veličiny, jako jsou síly, momenty, napětí, proudy, tlaky, průtoky 

atd. Podobně jako při montáži reálného systému, vzniká model v Simscape grafickým 

propojením bloků, které přímo odpovídají fyzickým prvkům reálného systému. Bloky se 

spojují do sítě, ve které spojení mezi elementy odpovídají přenosům energie v systému. 

Tento přístup umožňuje systémy modelovat přímo popisem jejich fyzické struktury, 

odbourává se potřeba odvozování příslušných matematických vztahů mezi sledovanými 

veličinami. Simscape tyto vztahy generuje automaticky.    

 

Simscape obsahuje knihovny základních mechanických, elektrických a 

hydraulických bloků, které umožňují vytvářet uživatelské bloky komplexnějších 

komponent systému. Využití Simscape je široké, uplatnění najde v automobilovém 

průmyslu, letectví, obraně, návrhu průmyslových a stavebních strojů a podobně. 

 

5.1.3 SimHydraulics 

 

SimHydraulics je nový modelovací nástroj rozšiřující simulační schopnosti 

Simulinku o modelování a simulace hydraulických systémů. Umožňuje modelování tzv. 

"multi-domain" systémů obsahujících propojení hydraulických a mechanických 

komponent s použitím přímé analogie s reálnými prvky systémů. 

SimHydraulics využívá nový přístup k modelování systémů. Model vzniká 

propojením bloků (přímo odpovídajícím fyzickým prvkům skutečných systémů) do sítě, ve 

které spojení mezi elementy odpovídají přenosům energie v systému, viz obr. 5.2. Tento 

přístup umožňuje systémy modelovat přímo popisem jejich fyzické struktury, odbourává se 

potřeba odvozování příslušných matematických vztahů mezi sledovanými veličinami. 

SimHydraulics obsahuje více než 75 hydraulických a mechanických komponent, 

jako jsou čerpadla, ventily, akumulátory, potrubí atd. a základní knihovnu bloků, která 

umožňuje vytvářet modely dalších komponent. Využití tohoto nového produktu je široké, 

http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/simulink/index.php?lang=cz&p1=1&p2=1&p3=2
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bqy2ghy-7
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bq1mvvl-1
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bqy2ghy-3
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bqy2ghy-7
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bq1mvvl-1
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/simscape/ref/bqy2ghy-1.html#bqy2ghy-3
http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/simulink/index.php?lang=cz&p1=1&p2=1&p3=2
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uplatnění najde v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice, obraně a návrhu 

průmyslových zařízení (modelování automatických převodovek, pohonů kormidel v 

letectví, pohonů v těžké technice...). 

SimHydraulics společně s produkty SimMechanics, SimDriveline a 

SimPowerSystems umožňuje modelování složitých jevů ve vzájemně propojených 

hydromechanických a hydroelektrických systémech. 

 

 

 
 

Obr. 5.2 Ukázka bloků v Simhydraulics 

 

 

5.1.4 SimMechanics 

 

 

SimMechanics je další z řady tzv. "multi-domain" modelovacích nástrojů, které 

rozšiřují simulační schopnosti Simulinku z obecné roviny abstraktních signálových toků do 

oblasti reálných fyzikálních veličin jako jsou síly, momenty a pohyby. Dovoluje modelovat 

složité mechanické soustavy, které jsou součástí většiny reálných zařízení, jako jsou 

výrobní a stavební stroje, automobily, letadla, lékařské přístroje a podobně. 

Simulinkový model Obr. 5.3 používá bloky modulu SimMechanics v podsystémech 

Cylinder1 - 4 (vpravo dole) k modelování dynamiky pohybu klikového hřídele, ojnic a 

pístů čtyřválcového spalovacího motoru. 

http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/aknihovny/simmech/index.php?lang=cz&p1=1&p2=1&p3=4
http://www.mathworks.com/products/simdrive/
http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/aknihovny/pwsys/index.php?lang=cz&p1=1&p2=1&p3=4
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Obr. 5.3 Ukázka modelu v SimMechanics 

 

5.1.5 SimElectronics 

 

SimElectronics rozšiřuje Simscape o nástroje pro modelování a simulaci 

elektrických a elektormechanických systémů. SimElectronic zahrnuje analogové 

elekronické a elekromechanické komponenty jako fyzické sítě v multidomain modelovém 

systému. Poskytuje polovodič, motor, pohon, snímač, a akční (regulátory) komponenty 

stejně jako stavební bloky, které umožňují tvorbu vlastních podsystémů, viz obr. 5.4. 

 
Obr. 5.4 Ukázka bloku v SimEletronics 
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6 Funkce zařízení pro plazmový hořák 
 

Na zjednodušeném schématu, viz obr. 6.1, je zobrazena funkce zařízení pro 

plazmový hořák, která bude dále simulována v programu Matlab Simulink.  

 

  

Obr. 6.1 Schématické znázornění zjednodušeného obvodu 

 

Při přestavení rozvaděče vstupuje tlak o hodnotě 0,6 MPa do pneumomotoru a píst 

vykoná zdvih, tedy přímočarý pohyb, který se přes pístnici s ozubenou tyčí a pastorkem 

převede na pohyb rotační. Jeden zdvih odpovídá pootočení ozubeného kola a tudíž i 

výstupní hřídele o 180°. Z motoru vystupuje hřídel, a ta je zakončena excentrickou částí, 

která je vyosená o 1,7 mm, což je taktéž hodnota posuvu elektrody. Elektroda díky 

pootočení excentru od 0° do 180° vykoná posuvný pohyb vratný, který je nutný 

k zažehnutí směsi katodou o anodu. Jde o rychlé přiblížení těchto elektrod do zkratu a 

opětovného oddálení do výchozího stavu. Přiblížení a oddálení, které musí zajistit 

pneumomotor by mělo proběhnout co v nejrychlejším čase.  

 

Na obrázku 6.2 je znázorněn pohled na rozmontované zařízení plazmového hořáku 

ovládané pneumomotorem. 
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Obr. 6.2 Pohled shora na zařízení plazmového hořáku 

 

 

Na obrázku 6.3 je pohled na zařízení plazmového hořáku z profilu, kde je vidět 

vystupující excentrická část hřídele, která slouží k posuvu elektrody přeměnou rotačního 

pohybu na přímočarý vratný. 
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Obr. 6.3 Pohled zepředu na zařízení plazmového hořáku 

 

Měděné elektrody anoda a katoda, kterými při vzájemném kontaktu dojde k zažehnutí 

směsi, jsou vyobrazeny níže, viz obr 6.4.  

 

 

Obr. 6.4  Elektrody 
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6.1 Popis použitých prvků 

 

Jelikož se v knihovnách SimHydraulics nenachází požadovaný blok kyvného 

motoru, je nutné pro simulaci skutečný kyvný pneumomotor nahradit. A to blokem 

jednočinného přímočarého hydraulického motoru a blokem kolo na hřídeli, kterým je 

zajištěna funkce kyvného motoru pro převod přímočarého pohybu na otáčivý. 

 

6.1.1 Jednočinný přímočarý hydraulický motor 

 

[4] Blok jednočinného hydraulického motoru modeluje zařízení, které převádí 

energii hydraulické kapaliny v mechanickou energii ve formě translačního pohybu. 

Hydraulická kapalina plněna pod tlakem do komory válce, přesouvá píst a působí silou na 

pístnici. Jednočinné přímočaré motory přenášejí sílu a pohyb pouze v jednom směru. 

Užitím externího zařízení, jako pružina, zátěž, nebo další válec umístěný opačně, pohyb 

pístnice v opačném směru. 

 

Jednočinný přímočarý hydraulický motor (Single-Acting 

Hydraulic Cylinder), simuluje hydraulické zařízení vykonávající sílu 

v jednom směru. 

(Simulink/Simscape/Foudationlibrary/Hydraulic/HydraulicCylinders) 

 

Zadávané hodnoty: 

 

Piston area 

Plocha pístu. Přednastavená hodnota je 0.001 m^2. 

 

Piston stroke 

Maximální dráha pístu mezi dvěmi konečnými polohami. Přednastavená hodnota je 0.1 m. 

 

Piston initial position 

Vzdálenost, v které se nachází píst v počáteční poloze simulace. Je možné nastavit pozici 

v jakémkoliv bodě dráhy pístu. Přednastavená hodnota je 0, která odpovídá hodnotě při 

plně zasunutém pístu. 
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Dead volume 

Škodlivý prostor, je to objem kapaliny, který zůstává v komoře po úplném zatažení 

pístnice.  Přednastavená hodnota je 1e-4 m^3. 

 

Specific heat ratio 

Poměr měrných tepel při konstantním tlaku a teplotě. Pro vzduch je přednastavená hodnota 

je 1.4. 

 

Contact stiffness 

Specifikuje pružné vlastnosti na sebe vzájemně působících těles pro blok translačního hard 

stopu - omezení. Čím vyšší hodnota parametru, tím méně tělesa do sebe proniknou, 

následkem je tužší vliv. Nižší hodnota parametru změkčuje kontakt, ale celkově se zlepšuje 

konvergence a výpočetní účinnost. Přednastavená hodnota je 1e6 N/m. 

 

Contact damping 

Specifikuje tlumící vlastnosti na sebe vzájemně působících těles pro blok translačního hard 

stopu - omezení. Při nulovém tlumení se účinek blíží absolutní pružnosti. Čím vyšší 

hodnota parametru, tím vyšší tlumící efekt během interakce. Mějme na paměti, že tlumení 

ovlivňuje pohyb pístu pokud je píst v kontaktu se zarážkou i včetně doby, kdy je píst tažen 

zpět z kontaktu. Pro lepší efektivitu a konvergenci MathWorks doporučuje nastavit 

nenulovou hodnotu tohoto parametru. Přednastavená hodnota je 150 N*s/m. 

 

Cylinder orientation 

Specifikuje směr motoru s ohledem na celkově přidělený směr. Motor může být instalován 

ve dvou různých směrech, v závislosti na tom, zda vyvozuje pozitivní či negativní sílu, 

když tlak je přiveden na vstupu. Jestliže chceme, aby tlak přivedený na vstup A vykonával 

sílu v negativním směru, nastavíme parametr do negativního směru. Přednastavená 

hodnota je v pozitivním směru. 

 

6.1.2 Kolo na hřídeli 

 

Kolo na hřídeli (Wheel and Axle) 

Simuluje kolo na hřídeli v mechanickém systému. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/Mechanism) 
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Kolo a hřídel mají stejnou osu, je to tuhé spojení, jde tedy o ideální převodník 

rotačního pohybu na přímočarý. Mechanismus má dvě připojení, a to mechanický rotační 

port A, který odpovídá hřídeli a mechanický translační port B, který odpovídá obvodovým 

vlastnostem kola. Mechanismus je popsán následujícími rovnicemi. 

orFrT   

orrv    

kde 

T Moment na hřídeli 

F Síla na obvodu kola 

ω Úhlová rychlost 

v Rychlost na obvodu kola 

r Poloměr kola 

or Orientace mechanismu  

 

 

Obr. 6.5 Schéma kolo na hřídeli 

Zadávané hodnoty: 

Wheel radius 

Poloměr kola. Přednastavená hodnota je 0.05 m. 

 

Mechanism orientation 

Směr otáčení. Může být nastaven v kladném nebo záporném smyslu. 
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6.1.3 Hadice 

 

Tuhá pryžová hadice je nahrazena prvkem Dělené potrubí (Segmented pipeline), 

kde se nadefinují skutečné hodnoty. 

 

Dělené potrubí (Segmented pipeline) je prvek, který slouží 

k vedení pracovního média v systému. Reprezentuje hydraulické 

potrubí s kruhovým průřezem rozděleným příčnými řezy jako 

soubor stejných, sériově zapojených dílů – soustředných 

parametrů. Každá část se skládá z odporové trubky, bloku 

setrvačnosti kapaliny a stlačitelnosti kapaliny. 

(Simulink/Simscape/SimHydraulics/Pipelines/segmented 

Pipeline) 

 

 

Zadávané hodnoty:  

 

Pipe internal diameter 

Vnitřní průměr trubky. Přednastavena hodnota je 0.01 m. 

 

Pipe length 

Délka trubky. Přednastavená hodnota je 5 m. 

 

Number of segments 

Počet segmentu v modelu trubky. Přednastavená hodnota 1. 

 

Aggregate equivalent length of local resistances  

Tento parametr reprezentuje celkovou ekvivalentní délku místních ztrát (odporů) trubky. 

Můžeme popsat tlakové ztráty zapříčiněné místními odpory, jako jsou kolena, příruby, 

armatury, vstupní a výstupní zúžení atd. přidáním do geometrické délky ekvivalentní délku 

všech místních ztrát. Tato geometrická délka je přidána do ekvivalentní délky pouze pro 

výpočet hydraulických odporů. Objem tekutiny a moment setrvačnosti tekutiny jsou 

určeny pouze na geometrické délce. Přednastavená hodnota je 1 m.  

 

Internal surface roughness height 

Drsnost vnitřního povrchu trubky. Parametr je běžně poskytován v katalozích. 

Přednastavená hodnota, která koresponduje s táhnutou trubkou je  1.5e-5 m. 
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Laminar flow upper margin 

Specifikuje Reynoldsovo číslo, ve kterém je režim laminárního proudění nezasahující do 

turbulentních hodnot. Matematicky je to maximální Reynoldsovo číslo s plně rozvinutým 

laminárním prouděním. Přednastavená hodnota je 2000. 

 

Turbulent flow lower margin 

Specifikuje Reynoldsovo číslo, ve kterém je režim turbulentního proudění už považován za 

plně vyvinutý. Matematicky je to minimální Reynoldsovo číslo v turbulentním režimu. 

Přednastavená hodnota je 4000. 

 

Pipe wall type 

Parametr může mít dvě hodnoty Rigid tuhá nebo Compliant pružná. Jestli je nastavena 

hodnota Rigid, není počítáno s poddajnými vlastnostmi stěn. Jestli je nastavena hodnota 

Compliant, která je doporučená pro hadice a ocelové trubky, pak poddajnost stěny může 

zlepšit výpočtové vlastnosti. Přednastavená hodnota je Rigid. 

 

Specific heat ratio 

Poměr měrných tepel při konstantním tlaku a teplotě. Pro vzduch je přednastavená hodnota 

1.4.  

 

6.1.4 Zátěže 

 

Na výstupu z motoru působí na hřídel moment a zátěž od elektrody. Tyto hodnoty je nutno 

nadefinovat v následujících blocích. 

 

Zátěž 

 

 

Zátěž (Mass) Simuluje zátěž v mechanických systémech 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/Translation 

Elements/Utilities) 

Blok zátěže zastupuje ideální mechanickou translační zátěž, popsanou následující rovnici. 

dt

dv
mF   
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F Setrvačná síla 

m Hmotnost 

v Rychlost 

t Čas 

 

Zadávané hodnoty: 

Mass 

Zátěž: je to hmotnost zadávaná pro translační porty. Přednastavená hodnota je 1 kg. 

 

Initial velocity 

Počáteční rychlost zátěže. Tento parametr specifikuje počáteční podmínku pro užití 

výpočtů blokového počátečního stavu na začátku simulace. Přednastavená hodnota je 0. 

 

Moment setrvačnosti 

 

 

Moment setrvačnosti (Inertia): simuluje moment setrvačnosti 

v mechanickém systému.  

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/Mechanical 

Rotational Elements) 

 

Blok momentu setrvačnosti zastupuje ideální mechanický moment setrvačnosti popsaný 

následující rovnicí: 

dt

d
JT


  

 

T Moment 

J Moment setrvačnosti 

ω Úhlová rychlost 

t Čas 

 

Zadávané hodnoty: 

 

Inertia 

Moment setrvačnosti. Přednastavená hodnota je 0.001 kg*m^2. 
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Initial velocity 

Počáteční úhlová rychlost kroutícího momentu. Tento parametr specifikuje počáteční 

podmínku pro výpočet na začátku simulace. Přednastavená hodnota je 0 rad. 

 

6.1.5 Uchycení 

 

 

Uchycení pro posuvný mechanický pohyb (Mechanical Translation 

Reference) simuluje uchycení pro mechanické translační porty 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/Mechanical 

Translational Elements) 

Blok uchycení pro mechanicky posuvný zastupuje referenční bod nebo nosník pro všechny 

mechanické translační porty. Všechny translační porty, které jsou pevně vetknuté 

k nosníku (zemi) musí být spojeny s tímto blokem. 

 

Uchycení pro rotační mechanický pohyb (Mechanical Rotation 

Reference) simuluje uchycení pro mechanické rotační porty 

(Simulink/Simscape/Foudation Library/Mechanical/Mechanical 

Rotational Elements) 

Blok pro rotační uchycení zastupuje referenční bod nebo nosník pro všechny mechanické 

rotační porty. Všechny rotační porty, které jsou pevně vetknuté k nosníku (zemi) musí být 

spojeny s tímto blokem. 

 

6.1.6 Vlastnosti tekutiny a zdroje 

 

Jelikož jde o simulaci pneumatického obvodu a Simhydraulics je sestaven pro 

výpočet hydraulických systémů, musí se v bloku Hydraulické tekutiny nadefinovat 

hodnoty pro vzduch. Hodnoty pro vzduch při 20°C jsou zobrazeny v příloze 3. 

 

Hydraulická kapalina (Custom Hydraulic Fluid): uvádí vlastnosti 

pro jednotlivé smyčky v obvodu. Každá smyčka v systému je 

připojena jen k jednomu bloku hydraulického oleje. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Utilities) 

Zadávané hodnoty:  

Fluid density Hustota 870 kg.m
-3

 

Kinematic viscosity Kinematická viskozita 7,615.10
-5

 m
2
.s

-1
 

Bulk modulus Modul pružnosti 8,05.10
8
 Pa 

Relative amount of trapped 

air 
Rel. množství obsaženého vzduchu 1.10

-6
 - 
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Nádrž (Hydraulic Reference) je prvek, který v hydraulickém obvodu 

plní funkci zásobníku kapaliny pro pracovní mechanismus a 

představuje připojení k atmosféře. Má jeden hydraulický vstup. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Hydraulic/Hydraulic elements/ 

Hydraulic Reference) 

 

Zdroj tlaku (Ideal Hydraulic Pressure Source): tento prvek slouží 

jako náhrada hydrogenerátoru. Průběh tlaku se nastaví pomocí bloku 

Signal Builder. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Hydraulic/Hydraulic sensors 

and sources/ Ideal Hydraulic Pressure Source) 

 

 

 

Vstupní tlak 

Vstupní tlak u skutečného obvodu přichází od kompresoru a přestavením rozváděče 

vznikne skoková změna z 0 na 0,6 MPa. Poté bude tlak udržován na konstantní hodnotě 

0,6 Mpa. V simulovaném obvodu stačí skokovou funkci zadat rovnou do bloku Signal 

Builder. Nastavená hodnota odpovídá bezrozměrnému signálu, který se převede v SPS 

převodníku na žádaný signál v Pascalech.    

 

 

Tvořič signálu (Signal Builder): tento blok slouží k nastavení 

časového průběhu tlaku, který dává hydrogenerátor/kompresor. 

V tomto případě se zde nastaví skokový průběh. 

(Simulink/Sources/ Signal Builder) 

 

 

 
Obr 6.6 Signál builder 
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6.1.7 Snímače a převodníky [5] 

 

 

Manometr (Ideal Hydraulic pressure sensor) je ideální tlakový 

snímač, přeměňuje tlak kapaliny naměřený mezi dvěma výstupy na 

fyzikální signál. (Simulink/Simscape/Foudation library/Hydraulic/ 

Hydraulic sensors and sources/ Ideal Hydraulic pressure sensor) 

 

PS-S Simulink měnič (PS-Simulink Converter ) převádí fyzikální 

vstupní signál na bezrozměrný signál Simulinku. Jednotka parametru 

musí odpovídat vstupnímu signálu.  (Simulink/Simscape/Utilities/PS-

Simulink Converter) 

 

Simulink S-PS měnič (Simulink-PS Converter) převádí bezrozměrný 

vstupní signál Simulinku na fyzikální signál. Jednotka parametru je 

přidělena výstupu fyzikálního signálu. (Simulink/Simscape/Utilities/ 

Simulink-PS Converter) 

 

Snímač posuvu (Ideal Translation Motion Sensor) simuluje snímač 

pohybu v přímočarých mechanických systémech. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/ Mechanical 

Sensors) 

 

Snímač momentu (Ideal Torque Sensor) simuluje snímač krouticího 

momentu v mechanických systémech. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/ Mechanical 

Sensors) 

 

Snímač otáček (Ideal Rotational Motion Sensor) simuluje snímač 

pohybu v rotačních mechanických systémech. 

(Simulink/Simscape/Foudation library/Mechanical/ Mechanical 

Sensors) 

 

Vykreslení výsledků 

l

S

d

s

E

lambda

potrubi

ro

K

ni2

kapalina

XY Graph

128*u(1)*u(2)*u(3)/3.14159/u(4)^4

Rlam

Signal 1

Q-zdroj

Q-graf

Dplam-graf

Dplam

 

Blok pro kreslení grafu (Scope) zobrazí časový průběh vybrané 

veličiny (Simulink/Sinks/Scope) přímo v Simulinku.  

V tomto bloku lze také zapsat do Workspace, není nutno vkládat 

nový blok 

 

Data pro spuštění analýzy 

 

Před spuštěním výpočtu je ještě nutné nastavit konfigurační parametry výpočtu. Patří mezi 

ně především typ kroku, volíme – variabilní, automatický; výpočet (solver) – ode15s 

(stiff/NDF), což je numerická metoda pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Ostatní 

položky jsou nastaveny a není potřeba je měnit. 

     V tomto okně lze rovněž nastavit čas výpočtu, který ale lze nastavit i na hlavní liště 

programu, což je rychlejší především je-li potřeba jej často měnit. Pro výpočty, kde je 

počítáno s časem jako vstupní veličinou, je potřebný blok (clock), například pro kombinace 

s matematickými bloky pro fyzikální signál. 
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Blok pro zobrazení času (clock) zobrazí a poskytuje časovou 

simulaci (Simulink/Block By Category/Sources). Výstup z bloku je 

aktualní čas v každém kroku. Užitečný v kombinaci s dalšími bloky 

kde je potřebný čas. 

 

Výpočtová konfigurace (Solver configuration) je prvek, který 

definuje výpočetní zařízení nastavené pro simulaci. 

(Simulink/Simscape/Utilities/Solver configuration) 

 

 

6.1.8 Matematické bloky pro fyzikální signál 

 

Simulovaný obvod je tvořen jak nadefinovanými bloky z knihovny Simscape, tak i 

rovnicemi, které jsou závislé na vstupním fyzikálním signálu. Tyto rovnice bylo nutné 

vytvořit pomocí tzv. PS matematických bloků. Tyto bloky aplikují matematickou funkci na 

vstupní fyzikální signál. 

 

 PS Math. function 

 

PS matematická funkce (PS Math. function) 

Aplikuje matematickou funkci na vstupní fyzikální signál. 

Simulink/Physical Signals/Functions 

 

Blok PS matematické funkce je využívá vstupního fyzického signálu „u“. Na výstupu 

z bloku je výsledek zvolené matematické funkce aplikován na vstupní signál. Funkce se 

dají vybrat z nabídky – function choice. 

FUNKCE POPIS MATEMATICKÝ 

VÝRAZ 

sin (u) sinus sin(u) 

cos (u) cosinus sos(u) 

exp (u) exponenciál u
e  

log (u) přirozený logaritmus )ln(u  

10^u umocnění základu u
10  

log10 (u) logaritmus )log( u  

u^2 druhá mocnina 2
u  

sqrt (u) druhá odmocnina 5,0
u  

1/u převrácená hodnota u/1  
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PS add 

Blok PS sčítání, sčítá dva fyzikální vstupy a výsledkem je součet na výstupu: 

21 uuy   

u1 Fyzikální signál na prvním vstupním portu 

u2 Fyzikální signál na druhém vstupním portu 

y Fyzikální signál na výstupním portu 

 

Blok má dva fyzikální vstupní porty a jeden fyzikální výstupní port. 

 

PS gain 

 

PS zesílení (PS gain) násobí vstupní signál konstantou 

Simulink/Physical Signals/Functions 

Blok PS zesílení, násobí vstupní signál o hodnotu konstanty. Hodnota konstanty se 

zapisuje jako Gain parameter. Násobící koeficient lze zadat jako kladnou nebo zápornou 

hodnotu. Blok má jeden fyzikální vstupní port a jeden fyzikální výstupní port. 

 

PS devide 

 

PS dělení (PS devide) počítá podíl dvou vstupních signálů 

Simulink/Physical Signals/Functions 

Blok PS dělení, má na výstupu hodnotu podílu dvou vstupních fyzikálních signálů 

21 uuy   

u1 Fyzikální signál na prvním vstupním portu (značen znaménkem x) 

u2 Fyzikální signál na druhém vstupním portu (značen znaménkem ÷) 

y Fyzikální signál na výstupním portu 

Blok má dva fyzikální vstupní porty a jeden fyzikální výstupní port. 

 

 

PS multiply 

 

PS násobení (PS multiply) násobí dva vstupní fyzikální signály. 

Simulink/Physical Signals/Functions 

 

Blok PS, výstupem je součin dvou vstupních fyzikálních signálů. 

 

21 uuy   

 

 

 

PS sčítaní (PS add) 

Sčítá dva fyzikální vstupy 

Simulink/Physical Signals/Functions 
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u1 Fyzikální signál na prvním vstupním portu (značen znaménkem x) 

u2 Fyzikální signál na druhém vstupním portu (značen znaménkem x) 

y Fyzikální signál na výstupním portu 

Blok má dva fyzikální vstupní porty a jeden fyzikální výstupní port. 

 

PS substract 

 

PS odčítání (PS substract) odečítá mezi sebou dva vstupní signály 

Blok PS odčítání, odečítá dva fyzikální vstupy a výsledkem je rozdíl na výstupu. 

21 uuy   

u1 Fyzikální signál na prvním vstupním portu (značen znaménkem  plus) 

u2 Fyzikální signál na druhém vstupním portu (značen znaménkem mínus) 

y Fyzikální signál na výstupním portu 

Blok má dva fyzikální vstupní porty a jeden fyzikální výstupní port 

 

 

7 Řešení vačkového mechanizmu  

7.1 Rovnice vačkového mechanizmu 

 

Jelikož se v programu Matlab Simulink nenachází blok pro vačkový mechanizmus, 

je potřeba excentrické chování hřídele popsat rovnicemi a vytvořit tak blok vlastní. 

 
  a)     b) 

Obr. 7.1 Schématické znázornění vačkového mechanizmu a; b 

 

Níže jsou odvozeny rovnice pro výpočet chování vačkového mechanizmu dle schéma 7.1a 
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Rovnice pro výpočet vačkového mechanizmu 

Posuv elektrody 

sin ex           (7.1) 

Rychlost elektrody 






cos

cos





ev

dt

d
ev

         (7.2) 

Zrychlení elektrody 








sincos

)sin(cos

2




eea

dt

d
e

dt

d
ea

      (7.3) 

Odvozením rovnic dle schémat 7.1 a; b se vypočte kinematika celého vačkového 

mechanizmu. 

Základní rovnice: 

 cos eRMI         (7.4) 

Reakce: 

amR            (7.5) 
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Odvození rovnice: 
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2
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2
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2

2

22

2

2

2222

2

2

cos

cossin

cossin)cos(

cossincos

)cossincos

)sincos(cos

sincos

cos

cos




































emI

emM

M
dt

d
em

dt

d
emI

M
dt

d
em

dt

d
em

dt

d
I

MememI

MeeemI

eea

MeamI

eamMI

  (7.5) 

 

Výpočet momentu setrvačnosti rotačních části 

Moment setrvačnosti hřídele se vypočte podle následujících vzorců. Hřídel je členitá o 

různých průměrech a délkách jednotlivých částí, musí se tedy počítat moment setrvačnosti 

pro každou část zvlášť a následně sečíst. Pro názornost je uveden výpočet jen pro první 

část, zbylé hodnoty a výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.1 a 7.2. Podrobný výkres hřídele 

je uveden v příloze 2. Výsledný moment setrvačnosti se v modelu zadá do bloku „inertia“. 

 

Postup výpočtu momentu setrvačnosti pro první část hřídele: 

 

Objem: 

1

2

1

1
4

l
d

V 





         (7.6) 

36

2

1
104127,2048,0

4

008,0
mV
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Hmotnost:                                 hustota oceli                  3
7850


 mkg  

 11 Vm                                                        

kgm 01894,07850104127,2
6

1


       (7.7) 

Moment setrvačnosti: 

2

111
2

1
rmI            (7.8) 

272

1 10515,1004,001894,0
2

1
mkgI 

  

Celkový moment setrvačnosti hřídele: 

252

4
1039016,9

2

1
mkgrmI

n
H 




 

n d [mm] l [mm] V [m
3
] m [kg] I [kg.m

2
] 

1 8 48 2,41274E-06 0,01894 1,5152E-07 

2 22 30 1,1404E-05 0,089521 5,41604E-06 

3 30 137 9,68396E-05 0,760191 8,55215E-05 

4 24 11 4,97628E-06 0,039064 2,8126E-06 

Tab. č. 7.1 Hodnoty pro první část hřídele 

K celkovému momentu setrvačnosti hřídele se musí připočíst ještě celkový moment 

setrvačnosti excentrické části, i když celková hmotnost je velmi malá a na výsledek nemá 

až takový vliv. Výsledná hodnota všech rotujících členů je uvedena v rovnici 7.13.  

 

n d [mm] l [mm] V [m
3
] m [kg] IO [kg.m

2
] I [kg.m

2
] 

1 26 8 4,24743E-06 0,033342 2,81743E-06 2,91379E-06 

2 30 9 6,36173E-06 0,04994 5,6182E-06 5,76252E-06 

Tab. č. 7.2 Hodnoty pro excentrickou část hřídele 

Postup výpočtu momentu setrvačnosti pro excentrickou část hřídele: 

 

Objem: 

1

2

1

1
4

l
d

V 





         (7.9) 

36

2

1
1024743,4008,0

4

026,0
mV
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Hmotnost:      hustota oceli 3
7850


 mkg  

 11 Vm                                                                                     

kgm 033342,078501024743,4
6

1


       (7.10) 

 

Moment setrvačnosti: 

2

111
2

1
rmI o           (7.11) 

262

1
1081743,2013,0033342,0

2

1
mkgIo 

  

 

Moment setrvačnosti přepočet pro vyosení: 

 
2

1 emII o   
262

1
1091373,20017,0033342,081743,2 mkgI 


 

 

Celkový moment setrvačnosti excentrické části: 

 
262

2
106763,8)( mkgemII o

n
e 




      (7.12) 

 

 

Celkový moment setrvačnosti rotujících členů: 

 
265

000102575,0106763,81039016,9 mkgIII eHc 
    (7.13) 

 

 

7.2 Řešení vačkového mechanizmu pomocí Simulinku 

 

Pro vytvoření modelu v Simulinku, bylo nutno odvodit zadávanou diferenciální 

rovnici ve tvaru, viz rovnice 7.5.  

 






22

'2

''

cos

cossin






emI

emM
       (7.14) 

 

Rovnice popisující pohyb elektrody lze analyticky velmi obtížně spočítat. Proto je 

výhodou provést výpočet v programu Matlab Simulink. Vyjádřenou diferenciální rovnicí 

7.14 jsem namodeloval pomocí matematických bloků Simulinku, viz obr. 7.2. Pro 

snadnější orientaci v modelu diferenciální rovnice 7.14 jsem označil jmenovatel modře      

a čitatel zeleně. Rovnice 7.1 pro posuv elektrody je označena oranžovou barvou. Výsledky 

těchto rovnic odpovídají kinematice vačkového mechanizmu při nulovém potrubí. To je 

výhodné k porovnání s modelovými hodnotami ze SimHydraulics. Při výpočtech těchto 
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rovnic v Matlab Simulink je počítáno s řešením obyčejných diferenciálních rovnic 

s proměnným časovým krokem. Tyto parametry jsou již přednastaveny. Bližší postup 

výpočtu, podle kterého jsem postupoval je popsán ve skriptech viz odkaz [5]. 
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Obr. 7.2 Schéma diferenciální rovnice v Simulinku  
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Graf  7.1 Závislost průběhu dráhy elektrody na čase v Matlab Simulink  

 

 

 

7.3 Řešení vačkového mechanizmu v SimHydraulics 

Abychom mohli řešit vliv délky přívodního potrubí na funkci mechanizmu, 

nevystačíme jen s modelem rovnice, ale je potřeba vytvořit pneumatický obvod 

v SimHydraulics viz obr. 7.3, ve kterém se zadávají hodnoty pro vzduch. Obvod se skládá 

z hydraulických prvků (označené modře) a mechanických prvků (značených zeleně). 

Jednotlivé bloky zastupují reálné prvky a jsou do nich specifikovány reálné hodnoty, 

získané z katalogového listu a výpočtů. Hodnoty zadávané do bloku jsou uvedeny v příloze 

č. 3. Vačkový mechanizmus je popsán rovnicemi v Subsystému „elektroda“ viz obr 7.4. Ze 

subsystému „elektroda“ vystupují 3 grafické záznamy. A to dráha jakou elektroda vykoná, 

rychlost a zrychlení. Pro vyhodnocení potřebných výsledku postačí dráha elektrody. 

Snímač momentu je v modelu pouze pro kontrolu a porovnání výsledného momentu 

zadaného v katalogovém listu pro daný kyvný pneumomotor. Tyto hodnoty byly totožné. 
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Obr. 7.3. Schéma namodelovaného obvodu v SimHydraulics 

 

Rovnicemi 7.1-3 uvedenými výše, je popsán model excentricity v subsystému „elektroda“ 

viz obr. 7.4. Do subsystému vstupují hodnoty úhlové dráhy a úhlové rychlosti, které jsou 

snímány snímačem otáček na výstupu z namodelovaného pneumomotoru. Jde tedy o 

otáčky hřídele následně přepočítány pro excentrickou část. Rovnice v subsystému jsem 

označil takto: dráha (oranžová), rychlost (modrá) a zrychlení (zelená). Výsledky simulace 

lze zobrazovat přímo v bloku Scoupe nebo ve Workspace, odkud je možno hodnoty 

přenést a dále upravovat např. v Excelu, viz graf. 7.2. 
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Obr. 7.4. Schéma subsystému elektroda 
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Graf  7.2. Chování elektrody při nulovém potrubí 

 

Hodnotu hmotnosti elektrody působící na vačku hřídele, s kterou je počítáno v rovnicích 

uvedených výše, nebylo možno zavést do modelu. Proto jsem tuto hodnotu zvolil 

experimentálně porovnáváním výsledků Simulinku a výsledků modelu v SimHydraulics 

pro nulové potrubí. Pro ověření správnosti obou modelů jsem nejprve vyhodnotil výsledky 

při nulové hmotnosti. Jak je patrné z grafu 7.3. hodnoty jsou naprosto totožné. Poté jsem 

porovnával výslednou charakteristiku rovnice vytvořené v Simulinku už s reálnou zátěží 

8.3kg s výslednou charakteristikou dynamického pneumatického modelu v SimHydraulics, 

ve kterém se výsledky blíží charakteristice Simulinku při hodnotě zátěže 0,083kg. 

Výsledná hodnota hmotnosti se liší od skutečné, jelikož je zadávána na translační části 

namodelovaného mechanizmu.  
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Graf  7.3. Porovnání výsledků Simuliku a SimHydraulics 

 

8 Řešení celého obvodu 
 

Sledovaný obvod jsem sestavoval vhodným výběrem a kombinací prvků knihoven 

Simscape - SimHydraulics v prostředí Matlab Simulink. V předešlých kapitolách jsem se 

zabýval popisem použitých bloků, z kterých je výsledný obvod sestaven. Také jsem 

vytvořil testovací modely, které posloužily k doladění konečného modelu. 

Konečný model, jehož chování by mělo odpovídat reálnému pneumatickému obvodu 

pro zapalování plazmového hořáku jsem testoval pro různou délku přívodních hadic. Aby 

došlo k  zažehnutí v daném časovém intervalu, elektroda by měla vykonat zdvih ve své 

vrcholové fázi, což je 0,1mm v co nejkratším čase a to do 10ms. Délkou přívodního 

potrubí a tím i vzniklými ztrátami se zpomaluje reakce motoru, který má vliv na zdvih 

elektrody.  

V tvořiči signálu je nastavená skoková funkce z 0 na 0,6MPa, což odpovídá vstupní 

hodnotě tlaku při přestavení rozvaděče. Pro každou simulaci jsem měnil délku přívodní 

hadice v bloku segmented pipeline - dělené potrubí. Výsledky pro různé délky jsou 

vyobrazeny v grafu 8.2. Odečet hodnot pro nulové potrubí je znázorněn v grafu 8.1 a 

rovnici 8.1. Autentický postup jsem provedl i pro ostatní délky. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 8.1. 
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120 ttt   

008586,001054,00 t         (8.1) 

msst 95,100195,00   

 

 
Graf 8.1 Vyhodnocení posuvu elektrody při nulovém potrubí 

 

l [m] 

 

t1 [s] t2 [s] Δt [s] 

0 0,00859 0,01054 0,00195 

1 0,01206 0,01408 0,00201 

2 0,01659 0,01879 0,0022 

3 0,02087 0,02361 0,00274 

4 0,02469 0,02769 0,00301 

5 0,02863 0,03176 0,00316 

10 0,04971 0,04521 0,00451 

Tabulka 8.1 Výsledné hodnoty 

 

Úkolem bylo zjistit, zda pro pneumatický obvod je možno použít přívodních hadic délky 

cca 4m. Z výsledků v tabulce 8.1 vyplývá, že pro předepsané podmínky vyhovují s velkou 

rezervou všechny délky hadic 1-10 metrů zkoušených v obvodu. 
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Graf. 8.2 Porovnání dráhy při různých délkách hadic 1-10m 

 

 

Na grafu 8.3 jsou pro porovnání znázorněny charakteristiky kinematiky elektrody 

pro nulovou a čtyř metrovou délku vstupní hadice, která má vliv na dynamiku motoru. 

Z nasimulovaných hodnot modelu v SimHydraulics viz obr. 7.3 jsem vytvořil graf, z 

kterého je patrný vliv délky přívodní hadice na pohyb elektrody a tím i dynamiku motoru. 

Vlivem vzniklých ztrát dochází k pomalejšímu rozběhu motoru a delší dobou zdvihu. Je 

zde také patrná změna charakteristik rychlosti a zrychlení u kterých se také prodloužila 

doba náběhu a snížily se hodnoty rychlosti respektive zrychlení a celkově se mění průběh 

těchto parametrů při změně délky.  
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Graf  8.3. Porovnání kinematiky elektrody pro 0 a 4 metry hadic 

 

Na obrázku 8.1.  je znázorněn subsystém „tlak“,  kterým je snímán pokles výstupního tlaku 

ze segmented pipeline. 
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Obr. 8.1. Schéma subsystému tlak 
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9 Závěr 
 

Cílem této práce bylo provést analýzu mechanizmu zdvihu plazmového hořáku 

s návrhem pneumatického motoru tak, aby byl vykonán zdvih v co nejkratším čase. 

Mechanizmus je tvořen kyvným pneumatickým motorem, na jehož výstupu je hřídel, která 

je zakončena excentrickou částí. Na tomto vyosení se převádí rotační pohyb na přímočaře 

vratný.  

Teoretická část se zabývá popisem vhodných modelovacích programů pro 

pneumatiku. Pro pneumatiku existuje daleko méně takovýchto programů než pro 

hydrauliku, které bývají také velice drahé a stěží dostupné. Jako vhodný, dostupný a 

relativně levný program pro modelování a simulace rozmanitých případů je Matlab. 

Matlab-Simulink-SimHydraulics, ve kterém jsem prováděl výpočty je vytvořen pro 

hydrauliku. Jelikož se knihovny skládají z prvků totožných jak pro hydrauliku, tak pro 

pneumatiku, určujícím pro simulaci modelu, je zadávání hodnot v bloku hydraulická 

tekutina, kde lze zadávat hodnoty pro kapaliny i plyny. Matlab se neustále vyvíjí a v každé 

nové verzi výrazně rozšiřuje své knihovny prvků. Tudíž se dá předpokládat, že 

v nejbližších letech bude obsahovat prvky, které nebylo možno v nynější verzi použít, nebo 

přímo prvky vytvořené pro pneumatiku. Další výhody Matlabu jsou, že v něm lze provádět 

výpočty, které by byly jinak velmi obtížné a tím dosáhneme usnadnění a urychlení řešení 

problému.  

Při sestavování modelu jsem musel využít prvků obsažených ve verzi Matlabu, 

v které jsem model sestavoval. Jelikož tato verze neobsahovala blok pro kyvný motor a 

excentr, musel jsem je nahradit složením ze dvou prvků respektive rovnicí. K lepšímu 

pochopení zadávaných hodnot do bloků použitých v modelu jsem dané bloky podrobně 

popsal, což by mělo také posloužit k usnadnění práce při výuce. Hlavním úkolem bylo 

zjistit, zda pro mechanizmus plazmového hořáku bude vyhovovat navržený motor 

s přívodní hadicí délky cca 4 metry.  

Model jsem testoval pro různé délky hadic 1-10m, pro porovnání jsem 

z výsledných hodnot sestavil graf, z kterého jsem následně odečítal potřebné hodnoty a 

zapisoval do tabulky. Z výsledku simulovaného modelu vyplývá, že se při prodlužování 

délky hadice zvyšují ztráty a tím je způsobena pomalejší doba zdvihu elektrody i změna 

kinematiky. Z výsledků je také zřejmé, že pro danou délku hadic motor zcela vyhovuje a je 

dostatečně výkonný. 
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