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ANOTACE 

Kopčák, J. Modelování pneumatických systémů pomocí Matlab – Simulink - Simscape: 

Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2013. 74 s. Vedoucí práce: Dvořák L. 

První část práce je věnována popisu pneumatických prvků obsažených v knihovně 

Simscape. Další části práce jsou věnovány ověření modelu clony, vedení a sestavení 

simulačních modelů obvodu s dvojčinným a jednočinným válcem a simulačního modelu 

pro případ plnění vzdušníku. Výsledná data získaná ze simulace jsou porovnána 

s experimentálním měřením. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Kopčák, J. Modelling of Pneumatic Systems Using Matlab – Simulink - Simscape: Ostrava: 

Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical 

Engineering. VŠB – Technical University of Ostrava.  2013. 74 pp. Thesis head: Dvořák L. 

The first part is devoted to the description of pneumatic elements contained in the 

library Simscape. Other chapters deal with model verification Orifice, pipes and build 

simulation models circuit with double acting and single-acting cylinder and a simulation 

model for charge air chamber. The resulting data obtained from the simulation are 

compared with experimental measurements. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A Plocha m2 

b Kritický poměr tlaků - 

C Zvuková vodivost l/s*bar 

Cd Výtokový součinitel - 

cv Měrná tepelná kapacita při konstantním objemu J*kg-1*K-1 

cp Měrná tepelná kapacita při konst. tlaku J *kg-1*K-1 

d Vnitřní průměr clony m 

D Vnitřní průměr potrubí (trubky) m 

f Součinitel tření pro turbulentní proudění - 

G Hmotnostní průtok kg*s-1 

L Délka potrubí m 

M Mechanický moment  N*m 

p Absolutní tlak Pa 

pa Atmosférický tlak Pa 

q Tepelný tok v důsledku přítoku plynu do komory W 

qw Tepelný tok proudící stěnami komory W*m-2 

R Měrná plynová konstanta J*kg-1*K-1 

Re Reynoldsovo číslo - 

t Čas s 

T Absolutní teplota plynu K 

Ti Absolutní teplota plynu u ústí vstupu, výstupu K 

Tref Teplota plynu za standardních podmínek K 

U Objem na jednotku úhlu m3*rad-1 

V Objem m3 
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v Rychlost m*s-1 

V0 Počáteční objem m3 

Vg Geometrický objem na jednu otáčku m3 

x zdvih m 

a Úhel pístu rad 

blam Tlakový poměr při laminárním proudění - 

η Účinnost - 

m Viskozita plynu m2*s-1 

r Hustota plynu kg*m-3 

rref Hustota plynu za standardních podmínek kg*m-3 

w Úhlová rychlost rad*s-1 
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ÚVOD 

 Diplomová práce se věnuje modelování pneumatických mechanismů s využitím 

programu Matlab a jeho nástavby Simulink – Simscape. Pneumatický systém, můžeme 

obecně pospat jako systém složený z pneumatických prvků v obvodu. Samotné modelování 

vychází z reálných dějů uvnitř systému, které jsou vyjádřeny pomocí matematických 

vztahů. Výhodou modelování v programu Matlab – Simulink, je že tyto vztahy jsou již 

součástí jednotlivých bloků obsažených v knihovně Simscape a je tedy nutné znát pouze 

přesné specifikace a charakteristiky jednotlivých prvků v obvodu. Tím můžeme sestavit 

simulační model odpovídající reálnému obvodu a provádět experimenty stejně jako na 

skutečném zařízení, avšak bez rizika poškození.  

 V práci byly sestrojeny simulační modely pro obvod s jednočinným a dvojčinným 

válcem a obvod simulující plnění vzdušníku. Tyto modely byly následně porovnány 

s experimentálním měřením. Samotným výsledkem práce by mělo být zhodnocení 

přesnosti průběhu experimentu se simulací a tím zjištění využití simulačních modelů při 

návrhu reálných zařízení.   
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1. PŘEHLED PRVKŮ OBSAŽENÝCH V KNIHOVNĚ SIMSCAPE 

V této kapitole budou popsány pneumatické prvky obsažené v knihovně Matlab-

Simulink-Simscape. Knihovna obsahuje základní pneumatické elementy, zdroje tlaku a 

snímače potřebné k simulaci. 

Adiabatic Cup [5] :  

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 1 Adiabatic Cup 

 Tento blok slouží jako izolace pro tepelné porty na blocích k zabránění výměny 

tepla s okolím a tím modelovaní adiabatického děje. Jak je patrné z Obr. 1.1 k bloku vede 

pouze jeden port a to port tepelný. 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 2 Dialogové okno bloku Adiabatic Cup 

Jak je patrné z obrázku na bloku nelze definovat žádné parametry.  
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Constant Area Pneumatic Orifice [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 3 Constant Area Pneumatic Orifice 

Blok slouží k modelování průtoku ideálního plynu přes ostrohranný otvor. Průtok je 

úměrný oblasti (ploše) clony a diferenčnímu tlaku. (rozdílu tlaku před a za clonou). 

Podkritický průtok je popsán rovnicí 1.1.: 

21    1.1 

Vztah pod odmocninou má nekonečný gradient při nulovém průtoku, který může 

způsobit potíže numerickému řešiči. Proto, pro velmi malé tlakové diference (rozdíly), kdy 

po/pi > 0,9999 je průtoková rovnice nahrazena lineárním vztahem. Rov 1.2.: 

,    1.2 

Nadkritický průtok nastane v definovaném kritickém poměru tlaků. rov 1.3.: 

 2 1  1.3 

Poté průtok závisí pouze na vstupním tlaku a je počítán rov. 1.4. : 

   1.4 

U tepelného toku (proudění tepla) do a z otvoru se předpokládá jejich rovnost, na 

základě následujících hledisek: 

- Otvor je ostrohranný, a jako takový je charakterizován náhlou změnou navazujícího 

prostoru. To znamená, že prakticky všechen dynamický tlak se ztratí v expanzi. 

- Ztrátová energie se objeví ve formě vnitřní energie, která zvedne výstupní teplotu a 

je velmi blízká teplotě vstupní. 
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Proto, qi = q0, kde qi a q0 jsou příslušné vstupní a výstupní toky tepla.  

Základní předpoklady a omezení použití: 

Model musí být založen na následujících předpokladech: 

- Plyn je ideální 

- Měrné tepelné kapacity (cp, cv) při konstantním tlaku a objemu jsou konstantní. 

- Proces musí být adiabatický, tzn., neexistuje žádný přenos tepla s okolím. 

- Gravitační účinky lze zanedbat 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 4 Dialogové oko bloku Constan Area Pneumatic Orifice 

Jak je patrné z obrázku Obr. 1.4 na tomto bloku leze nastavit velikost výtokového 

součinitele a plochy clony. Hodnota výtokového součinitele je závislá na geometrických 

vlastnostech otvoru a obvykle je k dispozici v učebnicích a technických listech výrobců. 

[5]. Jako výchozí hodnota je nastaven 0,82. Na obr. 1.5 jsou znázorněny základní tvary 

otvoru a k nim přiřazeny odpovídající hodnoty výtokového součinitele (oranžový 

rámeček). 
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Obr. 1. 5 Hodnoty výtokového součinitele pro různé geometrie otvoru [3] 

Variable Area Pneumatic Orifice [5]: 

Slouží k simulování (modelování) průtoku ideálního plynu přes proměnlivou oblast 

otvoru (clony). Plocha otvoru (clony) je počítána mimo tento blok a je přivedena přes port 

AR. Průtok otvorem je úměrný oblasti (ploše) clony a diferenčnímu tlaku.  
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Značka bloku: 

 

Obr. 1. 6 Variable Area Pneumatic Orifice 

Ze značky bloku je patrné že obsahuje 3 porty. Porty A a B jsou vstupní a výstupní 

pneumatické porty. Port AR je portem, který nastavuje velikost oblasti clony (tj. plochu 

clony) pomocí fyzikálního signálu. Pozitivní směr bloku je od portu A k portu B tzn. průtok 

je pozitivní, vede-li z A do B. Samotný popis bloku je identický s blokem předchozím 

(„Constant Area Pneumatic Orifice“). K výpočtu tedy uplatňuje rovnice 1.1. až  1.4. 

Identické jsou také základní předpoklady a omezení použití.  

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 7 Dialogové okno bloku Variable Pneumatic Orifice 

Popis: 

- V kolonce označené červeným rámečkem nastavujeme hodnotu výtokového 

součinitele, který je závislý na geometrických vlastnostech otvoru a obvykle je 

k dispozici v učebnicích a technických listech výrobců. 

- V kolonce označené zeleným rámečkem nastavujeme minimální hodnotu oblasti 

(plochy) otvoru (clony). Pokud vstupní signál (port AR) poklesne pod tuto hladinu, 

je plocha nastavena na tuto hodnotu. 
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Constant Area Pneumatic Orifice (ISO 6358) [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 8 Constant Area Pneumatic Orifice ISO 6358 

Blok obsahuje pouze dva pneumatické porty A a B. Pozitivní směr bloku je od portu 

A k portu B, to znamená, že průtok je pozitivní pokud vede z A do B. Blok Slouží 

k simulování (modelování) průtoku ideálního plynu přes ostrohrannou clonu v souladu 

s normou ISO 6358. Model je popsán následujícími rovnicemi proudění:  

 

1  ž   á í
1 1  ž   ý

 ž   ý
 1.5 

Kde k1 :  

11 1 1   1.6 

Rovnice samotné, parametry b a C a metodika o tom jak měřit tyto parametry 

experimentálně tvoří základ pro normu ISO 6358. Hodnoty kritických tlakových poměrů b 

a zvukové vodivosti C závisí na konkrétním provedení součásti. Typicky, jsou stanoveny 

experimentálně a někdy bývají uvedeny na technických listech součástí. Blok může být 

také parametrizován efektivní plochou clony nebo pomocí průtokového koeficientu, 

namísto zvukové vodivosti. Pokud tak učiníme, jsou blokové parametry převedeny na 

odpovídající hodnotu pro zvukovou vodivost. Při zadávání efektivní oblasti, se používá 

následující vzorec navržený Gidlundem. Rov 1.7.:  
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0,128   1.7 

Kde: 

C – Zvuková vodivost [dm3/s*bar] 

d – Vnitřní průměr clony [mm] 

Efektivní plocha za předpokladu kruhového průřezu se používá ke stanovení vnitřního 

průměru d pomocí Gidlundova vzorce. 

Gidlund udává také přibližný vzorec pro kritický tlakový poměr. Rov. 1.8. 

0,41 0,272   1.8 

Rovnice rov. 1. 8. není součástí bloku a je nutné určit kritický tlakový poměr přímo. 

U tepelného toku (proudění tepla) do a z otvoru se předpokládá jejich rovnost, na 

základě následujících hledisek:  

- Otvor je hranatý ostrohranný, a jako takový je charakterizován náhlou změnou 

navazujícího prostoru. To znamená, že prakticky všechen dynamický tlak se ztratí 

v expanzi. 

- Ztrátová energie se objeví ve formě vnitřní energie, která zvedne výstupní teplotu a 

je velmi blízká teplotě vstupní. 

Proto, qi = q0, kde qi a q0 jsou příslušné vstupní a výstupní toky tepla.  

Základní předpoklady a omezení použití: 

Model musí být založen na následujících předpokladech: 

- Plyn je ideální 

- Měrné tepelné kapacity (cp, cv) při konstantním tlaku a objemu jsou konstantní. 

- Proces musí být adiabatický, tzn., neexistuje žádný přenos tepla s okolím. 

- Gravitační účinky lze zanedbat 

Nastavení parametrů:  

Provádí se v dialogových oknech viz. Obr. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 v závislosti na 

zvolené specifikaci otvoru. 



 

10 
 

 

Obr. 1. 9 Dialogové okno bloku pro nastavení pomocí zvukové vodivosti 

 

Obr. 1. 10 Dialogové okno pro nastavení pomocí efektivní plochy 
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Obr. 1. 11 Dialogové okno pro nastavení pomocí Cv koeficientu 

 

 

Obr. 1. 12 Dialogové okno pro nastavení pomocí Kv koeficientu 
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Clona může být specifikována: 

- Podle zvukové vodivosti („Sonic conductance“) – Zadáváme hodnotu zvukové 

vodivosti otvoru. Jedná se o výchozí metodu viz. Obr 1.9 

- Efektivní plocha („Efective area“) – Zadáváme hodnotu efektivní plochy clony. 

Tato hodnota je vnitřně převedena do bloku jako ekvivalentní hodnota zvukové 

vodivosti. Obr. 1.10 

- Pomocí součinitele Cv nebo Kv („Kv nebo Cv coefficient“) – Zadáme příslušnou 

hodnotu součinitele. Tato hodnota je vnitřně převedena do bloku jako ekvivalentní 

hodnota zvukové vodivosti. Obr. 1.11, 1.12 

Další parametry zadávané do dialogového okna: 

Znázorněno na obr. 1.12. 

- Do červeného rámečku zadáváme hodnotu kritického poměru tlaků. Jedná se o 

poměr, při kterém dosáhne rychlost plynu rychlosti zvuku.  

- Do zeleného rámečku zadáváme tlakový poměr při laminárním proudění. Tato 

hodnota může být nastavena v rozsahu 0,995 - 0,999.  

- Do fialového rámečku zadáváme teplotu za standardních podmínek. Jedná se o 

teplotu plynu, při které byla naměřena zvuková vodivost 

- Do oranžového rámečku zadáváme tlak za standardních podmínek. Jedná se o tlak 

plynu, při kterém byla naměřena zvuková vodivost. 

Constant Volume Pneumatic Chamber [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 13 Constant Volume Pnemumatic Chamber 

 Z obrázku je patrné, že blok má dva porty. Port A je pneumatický port spojen 

s komorou na vstupu. Port H je tepelný port, přes který probíhá výměna tepla s okolím. 

Průtok plynu a tepelný tok je považován, za pozitivní proudí li směrem do komory. Blok 
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slouží k simulaci komory s konstantním objemem na základě zákona o ideálním plynu a za 

předpokladu, že jsou konstantní hodnoty měrné tepelné kapacity. 

Rovnice kontinuity pro článek reprezentující konstantní komoru: 

 1.9 

Rovnice energie: 

 1.10 

Základní předpoklady a omezení použití: 

- Plyn je ideální 

- Měrné tepelné kapacity (cp, cv) při konstantním tlaku a objemu jsou konstantní. 

Nastavení parametrů:

 

Obr. 1. 14 Dialogové okno bloku Constant Volume Pneumatic Chamber 

Nastavení bude popsáno pomocí obrázku obr. 1.14 

- Pomocí červeného rámečku nastavujeme objem komory. 

- V kolonce označené zeleným rámečkem nastavujeme počáteční tlak v komoře. 

Tento parametr určuje počáteční podmínky při výpočtu na začátku simulace 

- V oranžovém rámečku nastavujeme počáteční teplotu plynu v komoře. Tento 

parametr určuje počáteční podmínky při výpočtu na začátku simulace 
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Pneumatic Atmospheric Reference [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 15 Pneumatic Atmospheric Reference 

 Blok poskytuje referenční port nastavený na okolní teplotu a tlak. Při použití 

atmosférického referenčního bloku s blokem „Pneumatic Presure Source“ (zdroj konst. 

tlaku.), můžeme modelovat ideální zdroj tlaku, který zvyšuje atmosférický tlak na 

konstantní výši. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku se, nedefinují žádné parametry jak je patrné z dialogového okna. 

 

Obr. 1. 16 Dialogové okno bloku Pneumatic Atmospheric Reference 

Pneumatic Absolute Reference [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 17 Pneumatic Absolute Reference 
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 Blok poskytuje referenční pneumatický port o nulovém tlaku a teplotě. Blok se 

používá s blokem tlakového a teplotního snímače pro vytvoření fyzikálního signálu 

odpovídajícího absolutnímu tlaku a teplotě. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku se, nedefinují žádné parametry jak je patrné z dialogového okna. 

 

Obr. 1. 18 Dialogové okno bloku Pneumatic Absolute Reference 

Pneumatic Piston Chamber [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 19 Pneumatic Pisto Chamber 

Blok obsahuje celkem 4 porty a to pneumatický port A, dva mechanické posuvné 

porty C a R kde C je připojen na plášť a R na pístnici. Port H je tepelným portem, přes 

který probíhá výměna tepla s okolím. Průtok plynu a tepelný tok jsou považovány za 

pozitivní v případě, že proudí do komory. Blok slouží k simulaci translačního (posuvného) 

pohybu na základě zákona o ideálním plynu a konstantních hodnot měrné tepelné kapacity. 

Tento model se používá jako základní stavební blok pro posuvný pohon. Píst může 

vyvinout sílů pouze v jednom směru, kde směr je nastaven pomocí parametru „Chamber 

Orientation“ viz Obr. 1.20. Rovnice kontinuity pro článek reprezentující pístní prostor je: 
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  1.11 

Rovnice energie: 

 1.12 

Silová rovnice: 

 1.13 

Základní předpoklady a omezení použití: 

- Plyn je ideální 

- Měrné tepelné kapacity (cp, cv) při konstantním tlaku a objemu jsou konstantní. 

- V bloku není uvažováno s třením 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 20 Dialogové okno Pneumatic Piston Chamber 
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Popis: 

- V kolonce označeném červeným rámečkem nastavujeme plochu pístu 

- V kolonce označené modrým rámečkem nastavujeme počáteční vysunutí pístu 

- V kolonce označené zeleným rámečkem nastavujeme „mrtvý objem“ v nulové 

poloze pistu 

- V kolonce označené oranžovým rámečkem nastavujeme počáteční tlak v komoře. 

- V kolonce označené fialovým rámečkem nastavujeme počáteční teplotu plynu 

v komoře  

- V kolonce označené žlutým rámečkem nastavujeme orientaci (směr působení síly) 

pokud je tato hodnota nastavena na hodnotu „1“ píst vytváří sílů v pozitivním 

směru při zadání hodnoty „2“ píst vytváří sílu v záporném směru. 

Pneumatic Resistive Tube [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 21 Pneumatic Resistive Tube 

Blok slouží k simulaci tlakové ztráty a tepla v důsledku viskózního tření podél 

krátkého úseku potrubí s kruhovým průřezem. Použití tohoto bloku s blokem „Constant 

Volume Pneumatic Chamber“ vede k sestavení modelu pneumatického přenosového 

vedení.  

Trubice se simuluje podle následujících rovnic: Rov. 1.13. 

32    á í ě í
2    í ě í  1.13 

Koeficient tření pro turbulentní proudění je aproximován Haarlandovou funkcí: 

1,18 log 6,9 3,7 ,
 1.14 

Reynoldsovo číslo je definováno jako: 
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 1.15 

V reálném potrubí, je ztrátová kinetická energie v důsledku tření přeměňována na 

tepelnou energii. Nicméně množství tepla je velmi malé a proto ho zanedbáváme. Tedy 

qi = q0. 

Základní předpoklady a omezení použití: 

- Plyn je ideální 

- Trubka má kruhový průřez  

- Proces je adiabatický, tedy nedochází k výměně tepla s prostředím 

- Gravitační účinky lze zanedbat 

- Průtokový odpor nepřidává žádný tepelný tok. 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 22 Dialogové okno bloku Pneumatic Resistive Tube 

Popis: 

- V kolonce označené červeným rámečkem nastavujeme vnitřní průměr trubky 

- V kolonce označené modrým rámečkem nastavujeme délku potrubí 
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- V kolonce označené fialovým rámečkem nastavujeme souhrnnou ekvivalentní 

délku místních odporů (tento parametr představuje celkovou ekvivalentní délku 

všech místních odporů spojených s trubkou. Zodpovídat za ztrátu tlaku způsobené 

místními odpory, tím že do potrubí přidá celkovou ekvivalentní délku všech 

místních odporů).  

- V kolonce označené zeleným rámečkem nastavujeme výšku vnitřních povrchových 

nerovností 

- V první kolonce označené oranžovým rámečkem nastavujeme horní okraj Re čísla 

pro laminární proudění (Určuje Re číslo, při kterém je předpokládán začátek 

přechodu do turbulentního proudění) 

- V druhé kolonce oranžového rámečku nastavujeme dolní okraj Re čísla pro 

turbulentní proudění) Určuje Re číslo, při kterém se předpokládá plně rozvinuté 

turbulentní proudění) 

Rotary Pneumatic Piston Chamber [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 23 Rotary Pneumatic Chamber 

 Blok obsahuje celkem 4 porty a to pneumatický port A spojený s komorou na 

vstupu. Dva mechanické rotační porty C a R kde C je spojen s pláštěm a R s hřídelí. 

Posledním portem je tepelný port H, přes který probíhá výměna tepla s okolím. Blok slouží 

k simulaci rotačního pohybu na základě zákona o ideálním plynu a za předpokladu 

konstantních hodnot měrné tepelné kapacity. Tento model se používá jako základní 

stavební blok pro rotační pohony. Píst může generovat moment pouze v jednom směru, 

kdy směr je nastaven pomocí parametru „Chamber Orientation“ viz. Obr. 1.24. Rovnice 

kontinuity pro článek reprezentující pístní prostor je: 

  1.16 

 



 

20 
 

Rovnice energie: 

 1.17 

Momentová rovnice je: 

 1.18 

Základní předpoklady a omezení použití: 

- Plyn je ideální 

- Měrné tepelné kapacity (cp, cv) při konstantním tlaku a objemu jsou konstantní. 

- V bloku není uvažováno s třením 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 24 Dialogové okno Rotary Pneumatic Chamber 

Popis: 

- V kolonce označené červeným rámečkem definujeme výtlak pístu za jednotku úhlu 

- V kolonce označené modrým rámečkem definujeme počáteční úhel pístu 

- V kolonce označené zelený rámečkem definujeme mrtvý objem (objem plynu v 

komoře při nulové poloze pístu) 
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- V kolonce označené fialovým rámečkem nastavujeme počáteční tlak v komoře. 

- V kolonce označené oranžovým rámečkem nastavujeme počáteční teplotu plynu 

v komoře  

- V kolonce označené žlutým rámečkem nastavujeme orientaci (směr působení 

momentu) pokud je tato hodnota nastavena na hodnotu „1“ píst vytváří moment 

v pozitivním směru při zadání hodnoty „2“ píst vytváří moment v záporném směru. 

Rotational Pneumatic-Mechanical Converter [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 25 Rotationla Pneumatic – Mechanical Converter 

 Blok obsahuje 4 porty a to 2 pneumatické porty A a B kde A je port pro vstup a B 

pro výstup. Zbylé porty C a R jsou rotační mechanické porty. Jestliže je pokles tlaku 

z portu A do portu B pak je výsledný moment pozitivní z portu C do R. Blok poskytuje 

rozhraní mezi pneumatickou a mechanickou oblastí. Používá se jako stavební blok pro 

modelování pneumatických kompresorů a motorů. Průtok a mechanické otáčení je spojeno 

pomocí následujících rovnic: 

     0          0 
1.18 

S ohledem na tok energie, se musí tepelný tok převodníku (q0) rovnat tepelnému 

toku (qi), od kterého odečteme mechanickou práci. Proto tepelné rovnice jsou: 

| |      0         0  
1.19 

Kde: 

pA – Tlak na portu A; pB – tlak na portu B 
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Základní předpoklady a omezení použití: 

- Účinnost převodníku je konstantní, tedy není závislá na momentu nebo rychlosti 

- Průtok plynu je lineárně závislý na rychlosti kompresoru 

- Proces je adiabatický, nedochází k žádné výměně tepla s okolím 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 26 dialogové okno Rotational Pneumatic- Mechanical Converter 

Popis: 

- V kolonce označené červeným rámečkem nastavujeme efektivní výtlak pístu za 

jednotu úhlu 

- V zeleném rámečku zadáváme specifickou účinnost převodníku 
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Pneumatic Mass & Heat Flow Sensor [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 27 Pneumatic Mass and Heat Flow Sensor 

Blok má celkem 4 porty a to pneumatické porty A a B kde A je port na vstupu a B 

na výstupu. Port G slouží pro vyvedení fyzikálního signálu hmotnostního průtoku a port Q 

slouží pro vyvedení fyzikálního signálu tepelného toku. Blok slouží ke snímání 

hmotnostního průtoku a tepelného toku mezi dvěma uzly, které pomocí portu G a Q 

převádí na fyzikální signály námi měřených veličin. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku nelze definovat žádné parametry jak je patrné z Obr 1.28 

 

Obr. 1. 28 Dialogové okno Pneumatic Mass and Heat Flow Sensor 
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Controlled Pneumatic Flow Rate Source [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 29 Controlled Pneumatic Flow Rate Source 

Blok obsahuje dva pneumatické porty A a B kde A je připojen na vstup do bloku a B na 

výstupu z bloku. K bloku je dále přiveden port pro fyzikální signál F (řídící signál) 

k nastavení velikosti průtoku. Blok slouží k simulaci ideálního kompresoru s nastavitelnou 

velikostí hmotnostního průtoku rovnající se hodnotě nastavené na portu F. Pozitivní směr 

bloku je z portu A do portu B, to znamená, že průtok je pozitivní jestliže proudí z A do B. 

Tlaková diference je stanovena jako p = pA-pB a je negativní jestliže tlak zdroje na výstupu 

je větší než na jeho vstupu. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku nelze definovat žádné parametry 

 

Obr. 1. 30 Dialogové okno  Controlled Pneumatic Flow Rate Sensor 
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The Pneumatic Pressure & Temperature Sensor [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 31 Pneumatic Pressure and Temperature Sensor 

 Blok obsahuje dva pneumatické porty A a B kde A je připojen na vstupu do bloku a 

B na výstupu. Port P slouží pro vyvedení fyzikálního signálu tlakové diference a port T pro 

vyvedení fyzikálního signálu teplotní diference. Blok slouží ke snímání teploty a tlaku 

mezi dvěma uzly, které pomocí portu G a Q převádí na fyzikální signály námi měřených 

veličin. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku nelze definovat žádné parametry jak je patrné z Obr 1.30 

 

Obr. 1. 32 dialogové okno bloku Pneumatic Pressure and Temperature Sensor 
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Controlled Pneumatic Pressure Source [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 33 Controlled Pneumatic Pressure Source 

Blok obsahuje dva pneumatické porty A a B kde A je portem na vstupu do bloku a B 

na jeho výstupu. K bloku je dále přiveden port pro fyzikální signál F (řídící signál) 

k nastavení velikosti tlakové diference (rozdílu tlaku na vstupu a výstupu). Blok slouží 

k simulaci ideálního kompresoru s nastavitelnou velikostí rozdílu tlaku rovnající se 

hodnotě nastavené na portu F. 

Nastavení parametrů: 

Na bloku nelze nastavit žádné parametry. 

 

Obr. 1. 34 Dialogové okno Controlled Pneumatic Pressure Source 
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Pneumatic Flow Rate Source [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 35 Pneumatic Flow Rate Source 

Blok obsahuje dva pneumatické porty A a B kde A je přiveden na vstup do bloku a 

B na jeho výstup. Blok slouží k simulaci ideálního kompresoru se stálým hmotnostním 

průtokem bez ohledu na rozdíl tlaku. Blok se používá tehdy, kdy dodávka skutečného 

zařízení je prakticky nezávislá na zdrojovém tlaku např. objemové kompresory. Pozitivní 

směr bloku je z portu A do portu B, to znamená, že průtok je pozitivní, jestliže proudí z A 

do B.  

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 36 Dialogové okno Pneumatic Flow Rate Source 

Popis: 

- Na bloku definujeme požadovaný hmotnostní průtok zdroje. 
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Pneumatic Pressure Source [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 37 Pneumatic Pressure Source 

Blok obsahuje dva pneumatické porty A a B kde A je přiveden na vstup do bloku a 

B na jeho výstup. Blok slouží k simulaci ideálního kompresoru se stálým rozdílem tlaku 

bez ohledu na průtok. Blok se používá tehdy, kdy tlak skutečného zařízení je prakticky 

nezávislý na zdrojovém průtoku např. v továrních síťových výstupech nebo 

velkoobjemových přijímačích.  

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 38 Dialogové okno Pneumatic Pressure Source 

Popis: 

Na bloku definujeme požadovaný rozdíl tlaků napříč zdrojem 
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Gas Properties [5]: 

Značka bloku: 

 

Obr. 1. 39 Gas Properties 

Blok má jeden pneumatický port A, který můžeme připojit k pneumatickému 

obvodu a to buď připojením na hlavní linii, případně mimo hlavní linii. Každý topologicky 

odlišný pneumatický obvod ve schématu vyžaduje připojení tohoto bloku. Blok slouží ke 

specifikaci plynových vlastností, které působí jako globální parametry pro všechny 

pneumatické bloky připojené k obvodu. Tyto vlastnosti jsou považovány za konstantní 

v průběhu simulace. Pokud není tento blok připojen k obvodu, jsou na pneumatických 

prvcích nastaveny výchozí parametry, které odpovídají základnímu nastavení. 

Nastavení parametrů: 

 

Obr. 1. 40 Dialogové okno bloku Gas properties 

Popis: 

- V kolonce označené červeným rámečkem definujeme měrnou tepelnou kapacitu při 

konstantním tlaku 
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- V kolonce označené zeleným rámečkem definujeme měrnou tepelnou kapacitu 

(měrné teplo) při konstantním objemu 

- V kolonce označené fialovým rámečkem definujeme viskozitu plynu (dynamickou) 

- V kolonce označené oranžovým rámečkem definujeme tlak okolního plynu 

- V kolonce označené modrým rámečkem definujeme teplotu okolního plynu 

2. OVĚŘENÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ VYBRANÝCH PRVKŮ 

2.1. Ověření modelu clony 

Tento bod se bude věnovat experimentálnímu ověření matematického modelu 

clony. Jako clona bude použit kanál p-A rozvaděče SYA 3220 – M5 a rozváděče EVM 13. 

Simulace bude provedena pomocí bloku „Constant Pneumatic Orifice ISO 6358“ (clona 

s konstantní plochou podle ISO 6358), která byla popsána v 1 kapitole práce. Blok bude 

nastaven podle katalogových hodnot výrobce, který převážně uvádí hodnoty zvukové 

vodivosti (C), kritického poměru tlaků (b) a Cv koeficientu (Cv) případně efektivní plochu 

(A). Výsledkem simulace bude graf závislosti objemového průtoku na poměru tlaků pro 

nastavení clony (kanálu rozváděče) pomocí C, Cv, b a A. Tyto závislosti budou porovnány 

s naměřenými daty převzatými z diplomové práce zaměřené na měření průtokových 

charakteristik [6].  Pro samotnou simulaci bylo nutné sestavit v programu Matlab – 

Simulink obvod znázorněný na obr 2.1. 

 

Obr. 2. 1 obvod pro zjištění Q-p1/p2 charakteristiky 

Obvod je složen z následujících bloků: 

- Zdroje konstantního tlaku (fialová barva)  
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- Clony ISO 6358 reprezentující měřený prvek (červená barva)  

- Clony ISO 6358 sloužící pro nastavení velikosti odporu (zelená barva)  

- Snímače tlaku pro měření tlaku p1 (modrá barva)  

- Snímače tlaku pro měření tlaku p2 (oranžová barva)  

- Snímače hmotnostního průtoku (žlutá barva)  

- PSS převodník pro převod matlab signálu na fyzikální signál 

- Displaye pro znázornění měřených hodnot 

- Bloku „Pneumatic Atmospheric reference“ a „Solver Configuration“ 

- Bloku „Constant“ a „Divide“ pomocí, kterých je převed hmotnostní průtok na 

objemový 

2.1.1. Rozváděč SYA 3220 – M5 

Jedná se o 5/2 vzduchem ovládaný rozvaděč vyráběny firmou SMC, pro něhož výrobce 

udává následující parametry[9]: 

 Kanál p - A/B Kanál A/B - T 

Zvuková vodivost [ l/(s*bar) ] 0,61 0,64 

Cv koeficient [-] 0,16 0,18 

Kritický poměr tlaků [-] 0,44 0,45 

Tab. 2.1. 1 Katalogové hodnoty rozváděče 

Nastavení modelu: 

Blok konstantního zdroje tlaku nastavíme na požadovaný tlak, v mém případě 

hodnotu 6 bar jak je patrné z obr 2.1.1. 

 

Obr. 2.1. 1 Nastavení bloku zdroje konstantního tlaku 
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Blok clony ISO 6358 reprezentující měřený prvek nadefinujeme pomocí hodnot 

z Tab. 2.1.1 (kanál p – A/B) nejprve pro první měření pomocí zvukové vodivosti a pro 

druhé měření pomocí Cv koeficientu. Nastaveni bloku pomocí zvukové vodivosti je 

zobrazeno na Obr. 2.1.2. 

 

Obr. 2.1. 2 Nastavení bloku reprezentující kanál rozváděče 

Postup simulace: 

1) Nastavíme model  

2) Na cloně sloužící jako odpor nastavíme vysokou hodnotu zvukové vodivosti nebo 

celý blok odebereme pro simulaci při 100% průtoku 

3) Spustíme simulaci a zaznamenáme měřené hodnoty do tabulky 

4) Pomocí clony sloužící jako odpor zvýšíme tlak p2 nastavením vhodné velikosti 

zvukové vodivosti  

5) Spustíme simulaci a zaznamenáme měřené hodnoty do tabulky 

6) Bod 4 a 5 opakujeme pro přiměřený počet nastavení velikosti odporu tj. zvyšování 

tlaku p2  
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Naměřená data získána z měření na modelu: 

Nastavení pomocí zvukové vodivosti Nastavení pomocí Cv koeficientu 

p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 

7 1 259,74 0,14 7 1 188,58 0,14 

7 2,839 259,74 0,41 7 2,058 188,58 0,29 

7 4,112 250,44 0,59 7 3,093 188,58 0,44 

7 4,794 233,46 0,68 7 3,802 185,34 0,54 

7 5,162 219,96 0,74 7 4,228 180,24 0,60 

7 5,538 202,2 0,79 7 4,699 171,66 0,67 

7 5,908 179,76 0,84 7 5,204 158,4 0,74 

7 6,255 152,22 0,89 7 5,721 139,26 0,82 

7 6,558 119,7 0,94 7 6,211 113,34 0,89 

7 6,796 82,68 0,97 7 6,623 80,58 0,95 

7 6,948 42,258 0,99 7 6,901 41,982 0,99 

7 6,987 21,252 1 7 6,975 21,216 1 

7 6,998 4,257 1 7 6,997 4,2564 1 

Tab. 2.1. 2 Naměřené hodnoty na modelu 

Data získána z měření: 

Hodnoty byly převzaty z diplomové práce zabývající se měřením průtokových 

charakteristik [6]: 

p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 

6,902 2,708 227,40 0,39 

6,910 5,218 179,21 0,75 

6,766 5,785 135,14 0,85 

6,724 6,269 89,84 0,93 

6,723 6,553 45,03 0,97 

Tab. 2.1. 3 Naměřená data 
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Obr. 2.1. 3 Graf závislosti Q na poměru tlaků p2/p1 

2.1.2. Rozváděč EVM 13 

 Jedná se o rozváděč 3/2 ovládaný kladkou, vyráběný firmou SMC, pro něhož 

výrobce udává následující parametry[11]: 

Zvuková vodivost [ l/(s*bar) ] 0,5 

Efektivní plocha [mm2] 2,5 

Kritický poměr tlaků [-] 0,4 

Tab. 2.1. 4 Katalogové hodnoty 

Nastavení modelu: 

Blok konstantního zdroje tlaku nastavíme na požadovaný tlak, v mém případě 

hodnotu 6 bar jak je patrné z obr 2.1.1. 

Blok clony ISO 6358 reprezentující měřený prvek nadefinujeme pomocí hodnot 

z Tab. 2.1.4 nejprve pro první měření pomocí zvukové vodivosti a pro druhé měření 

pomocí efektivní plochy. Nastaveni bloku pomocí zvukové vodivosti je zobrazeno na 

Obr. 2.1.4. 
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Obr. 2.1. 4 Nastavení parametrů bloku 

Postup simulace: 

Je totožný s předchozím případem  

Naměřená data získána z měření na modelu: 

Nastavení pomocí zvukové vodivosti Nastavení pomocí efektivní plochy 

p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 

7 1 212,88 0,14 7 1 173,46 0,14 

7 2,324 212,88 0,33 7 1,891 173,46 0,27 

7 3,450 210,30 0,49 7 2,844 173,46 0,41 

7 4,139 201,66 0,59 7 3,507 170,94 0,50 

7 4,542 193,62 0,65 7 3,920 167,16 0,56 

7 4,979 181,86 0,71 7 4,392 160,44 0,63 

7 5,439 165,48 0,78 7 4,918 149,70 0,70 

7 5,889 143,58 0,84 7 5,481 133,44 0,78 

7 6,327 115,50 0,90 7 6,041 110,28 0,86 

7 6,681 81,30 0,95 7 6,532 79,50 0,93 

7 6,917 42,07 0,99 7 6,876 41,83 0,98 

7 6,976 21,22 1 7 6,968 21,19 1 

7 6,998 4,25 1 7 6,997 4,26 1 

Tab. 2.1. 5 Data získána z měření na modelu 
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Data získána z měření: 

Hodnoty byly převzaty z diplomové práce zabývající se měřením průtokových 

charakteristik [6]: 

p1 [bar] p2 [bar] Q [l/min] p2/p1 

6,914 2,166 219,78 0,31 

6,940 4,677 180,31 0,67 

6,980 5,755 134,89 0,82 

7,011 6,506 90,07 0,92 

7,029 6,819 45,60 0,97 

Tab. 2.1. 6 Data získána z měření 

 

Obr. 2.1. 5 Graf závislosti Q na poměru tlaků p2/p1 
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Porovnání experimentu a simulace: 

Blok clony byl porovnán zadáním katalogových hodnot zvukové vodivosti, Cv 

koeficientu případně efektivní plochou a kritickým poměrem tlaků kde clona byla 

reprezentována kanálem rozváděče (p – A) SYA 3220-M5 a EVM 13 a naměřených hodnot 

na těchto prvcích. Z hodnot získaných ze simulace a měření byla sestrojena závislost 

průtoku na poměru tlaků (Q – p2/p1). Pro rozváděč EVM 13 je tato závislost zobrazena na 

obr. 2.1.5 z této závislosti můžeme vypozorovat, že simulace provedena pro nastavení 

clony pomocí zvukové vodivosti a kritického poměru tlaků se shoduje s naměřenými daty. 

Nastavení clony pomocí efektivní plochy již vykazuje značnou nepřesnost, tato nepřesnost 

mohla být způsobena vnitřním převodem této hodnoty na zvukovou vodivost, ke které 

dochází v bloku automaticky viz. první kapitola a popis bloku „Constant Pneumatic Orifice 

ISO 6358“. Z uvedeného vyplývá, že specifikace pomocí zvukové vodivosti a kritického 

poměru tlaků je přesnější než specifikace pomocí efektivní plochy. Porovnání pro rozváděč 

SYA 3220 – M5 je znázorněno na obr. 2.1.3. V tomto případě se naměřená data neshodují 

s daty získaných ze simulace pro zadání pomocí zvukové vodivosti ani pomocí Cv 

koeficientu. To může být způsobeno chybou v samotném katalog výrobce případně 

specifickým kusem rozváděče vybočujícího z hodnot uvedených v katalogu, jelikož 

výrobce proměřuje více kusů rozvaděčů a v katalogu uvádí průměrnou hodnotu. Z tohoto 

důvodu byly pro další simulace s rozvaděčem SYA 3220 – M5 používány hodnoty 

zvukové vodivosti a kritického poměru tlaků zjištěné z měření. Z dalších výsledků 

simulací bude patrné, že se více přibližují reálným hodnotám rozváděče. 

2.2. Ověření modelu vedení 

 Kapitola se bude věnovat ověření vztahu pro výpočet koeficientu tření při 

turbulentním proudění. Vztah je popsán Haarlandovou funkcí rov. 1.14. Pro tento výpočet 

bylo nutné zjistit velikost vnitřních nerovností potrubí (hadičky). Tato hodnota byla 

zjištěna měřením na přístroji Mitutoyo SJ 410, který je zobrazen na Obr. 2.2.1. Výpis 

z měřícího zařízení je obsažen v příloze č.1. Výsledná velikost vnitřních nerovností 

hadičky zjištěna měřením je rovna 0.41 mm. Naměřená data, pomocí kterých bude 

proveden výpočet, jsou převzata z bakalářské práce zabývající se měřením charakteristik 

pneumatických průtočných prvků [7]. Výsledkem bude grafická závislost součinitele tření 

na Reynoldsově čísle (λ- Re) a porovnání změřeného součinitele tření s vypočteným 

pomocí vztahu rov.1.14. 
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Obr. 2.2 1 Mitutoyo SJ 410 [14] 

Naměřená data pro měření při různých tlacích:  

Hodnoty byly převzaty z bakalářské práce zabývající se měřením charakteristik 

pneumatických průtočných prvků [7]. 

Světlost d [m] Delka l [m] p1 [bar] p2 [bar] Qn [l/min] T [°C] 

0,005 4,18 5,905 5,889 20,8 22,8 

0,005 4,18 5,873 5,841 40,2 24,4 

0,005 4,18 5,82 5,769 59,2 25 

0,005 4,18 5,721 5,643 76,8 24,4 

0,005 4,18 5,542 5,423 97,9 24,1 

0,005 4,18 5,379 5,197 117,9 25,2 

0,005 4,18 5,199 4,97 135,7 25,5 

0,005 4,18 4,894 4,567 163,8 24,7 

0,005 4,18 4,618 4,232 176,1 24,5 

0,005 4,18 4,354 3,846 198,5 25 

Tab. 2.1. 7 Tabulka naměřených dat pro různé tlaky 

Součinitel tření vypočteme odvozením ze vztahu pro určení tlakové ztráty, jelikož máme 

změřený tlak na začátku a na konci hadice rov. 2.1.: 

2  2.1 

Součinitel tření tedy vypočteme vztahem rov. 2.2.: 

2
 2.2 

Kde rychlost v spočteme odvozením z rovnice kontinuity rov. 2.3.: 
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4
 2.3 

Jelikož měřený průtok je pomocí průtokoměru převáděn na průtok za normálních 

podmínek (tlak 100000 Pa; teplota 293 K), je nutné tento průtok přepočíst na průtok za 

pracovních podmínek. Tento výpočet provedeme pomocí rov. 2.4 a výsledný průtok 

dosadíme do rov. 2.3. 

  2.4 

Ve vztahu rov. 2.2. je obsažena hustota, která se výrazně mění s tlakem a teplotou, 

proto je nutné hustotu za normálních podmínek (ρ=1,19 kg/m
3) přepočíst na hustotu za 

podmínek pracovních. Výpočet provedeme pomocí vztahu rov. 2.5. a výslednou hustotu 

dosadíme do vztahu rov 2.2. 

 
 2.5 

Pro samotné vykreslení závislosti f=(λ-Re) je nutné spočítat velikost Reynoldsova 

čísla, to provedeme pomocí vztahu rov. 2.6.: 

 2.6 

Vztah rov. 2.6. obsahuje kinematickou viskozitu υ, která je závislá na teplotě a 

tlaku, proto je nutné kinematickou viskozitu za normálních podmínek (υ=1,56 *10
-5

 m
2
/s) 

přepočíst na viskozitu za podmínek pracovních. Výpočet provedeme pomocí vztahu rov. 

2.7.: 

  2.7 
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Dopočtená data pro měření při různých tlacích: 

- Doplněna o λ matlab spočteného pomocí rov. 1.14. 

 p [bar] Q [m3/s] ρ [kg/m3] υ [m2/s] v [m/s] Re [-] λ měřený [-] λ matlab [-]  

0,016 5,07*10-5 8,14 2,27*10-6 2,58 5673,39 0,071 0,036 

0,032 9,89*10-5 8,06 2, *10-6 5,04 10964,92 0,037 0,030 

0,051 1,47*10-4 7,98 2,32*10-6 7,49 16147,34 0,027 0,027 

0,078 1,93*10-4 7,88 2,35*10-6 9,85 20947,90 0,024 0,025 

0,119 2,53*10-4 7,68 2,41*10-6 12,88 26703,12 0,022 0,024 

0,182 3,14*10-4 7,46 2,48*10-6 15,97 32158,30 0,023 0,023 

0,229 3,72*10-4 7,24 2,56*10-6 18,93 37013,41 0,021 0,022 

0,327 4,71*10-4 6,90 2,68*10-6 23,97 44677,94 0,020 0,021 

0,386 5,30*10-4 6,58 2,81*10-6 27,02 48032,88 0,019 0,021 

0,508 6,28*10-4 6,26 2,96*10-6 32,01 54142,68 0,019 0,020 

Tab. 2.2. 1 Tabulka dopočtených dat pro různé tlaky

 

Obr. 2.2 2 Závislost λλλλ-Re pro různé tlaky 
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Naměřená data pro měření při tlaku 4 bary: 

Hodnoty byly převzaty z bakalářské práce zabývající se měřením charakteristik 

pneumatických průtočných prvků [7]. 

Světlost d [m] Delka l [m] p1 [bar] p2 [bar] Qn [l/min] T [°C] 

0,005 4,18 4,003 3,398 208,3 24 

0,005 4,18 3,999 3,986 15,8 24,2 

0,005 4,18 4,002 3,977 29,1 24,5 

0,005 4,18 4,007 3,955 49,2 23,5 

0,005 4,18 4,004 3,91 70,8 23,2 

0,005 4,18 3,998 3,853 91,9 23,1 

0,005 4,18 3,995 3,785 109,9 23 

0,005 4,18 3,991 3,711 130,7 22,9 

0,005 4,18 4,002 3,648 150,4 22,9 

0,005 4,18 3,994 3,548 171,4 22,9 

0,005 4,18 3,988 3,466 188 22,9 

0,005 4,18 3,972 3,345 210 22,9 

Tab. 2.2. 2 Naměřená data pro tlak 4 bary 

Dopočtená data pro měření při tlaku 4bary: 

- Doplněna o λ matlab spočteného pomocí rov. 1.14.: 

 p [bar] Q [m3/s] ρ [kg/m3] υ [m2/s] v [m/s] Re [-] λ měřený [-] λ matlab [-] 

0,605 7,03*10-4 5,87 3,15*10-6 35,82 56815,72 0,019 0,020 

0,013 5,34*10-5 5,86 3,16*10-6 2,72 4309,59 0,072 0,039 

0,025 9,85*10-5 5,86 3,16*10-6 5,01 7937,29 0,041 0,033 

0,052 1,66*10-4 5,89 3,14*10-6 8,44 13419,75 0,030 0,029 

0,094 2,38*10-4 5,89 3,14*10-6 12,14 19311,35 0,026 0,026 

0,145 3,10*10-4 5,89 3,15*10-6 15,77 25066,56 0,024 0,024 

0,210 3,70*10-4 5,88 3,15*10-6 18,87 29976,23 0,024 0,023 

0,280 4,41*10-4 5,88 3,15*10-6 22,45 35649,62 0,023 0,022 

0,354 5,06*10-4 5,89 3,14*10-6 25,78 41022,97 0,022 0,022 

0,446 5,78*10-4 5,88 3,15*10-6 29,42 46750,91 0,021 0,021 

0,522 6,34*10-4 5,88 3,15*10-6 32,31 51278,71 0,020 0,021 

0,627 7,11*10-4 5,86 3,16*10-6 36,21 57279,41 0,020 0,020 

Tab. 2.2. 3 Dopočtená data pro tlak 4 bary 
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Obr. 2.2 3 Závislost λλλλ-Re pro tlak 4 bary 

Naměřená data pro měření při tlaku 3 bary: 

Hodnoty byly převzaty z bakalářské práce zabývající se měřením charakteristik 

pneumatických průtočných prvků [7]. 

Světlost d [m] Delka l [m] p1 [bar] p2 [bar] Qn [l/min] T [°C] 

0,005 4,18 3,002 2,988 20,2 25,4 

0,005 4,18 2,999 2,953 38,9 23,9 

0,005 4,18 3,012 2,925 59,5 23,9 

0,005 4,18 3,002 2,857 80,6 23,7 

0,005 4,18 3 2,782 100 23,5 

0,005 4,18 3,004 2,679 121,1 23,4 

0,005 4,18 2,995 2,581 140,3 23,3 

0,005 4,18 2,997 2,484 159 23,2 

0,005 4,18 2,994 2,403 171,5 23,1 

Tab. 2.2. 4Naměřená data pro tlak 3 bary 
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Dopočtená data pro měření při tlaku 3 bary: 

- Doplněna o λ matlab spočteného pomocí rov. 1.14.: 

 p [bar] Q [m3/s] ρ [kg/m3] υ [m2/s] v [m/s] Re [-] λ měřený [-] λ matlab [-] 

0,014 8,57*10-5 4,68 3,96*10-6 4,36 5509,73 0,038 0,037 

0,046 1,64*10-4 4,70 3,94*10-6 8,37 10610,33 0,033 0,030 

0,087 2,50*10-4 4,71 3,93*10-6 12,76 16229,17 0,027 0,027 

0,145 3,40*10-4 4,70 3,94*10-6 17,31 21984,38 0,025 0,025 

0,218 4,22*10-4 4,70 3,94*10-6 21,47 27275,91 0,024 0,024 

0,325 5,10*10-4 4,71 3,93*10-6 25,97 33031,13 0,024 0,023 

0,414 5,92*10-4 4,70 3,94*10-6 30,15 38268,10 0,023 0,022 

0,513 6,70*10-4 4,71 3,94*10-6 34,13 43368,70 0,022 0,021 

0,591 7,23*10-4 4,70 3,94*10-6 36,83 46778,19 0,022 0,021 

Tab. 2.2. 5 Dopočtená data pro tlak 3 bary 

 

Obr. 2.2 4Závislost λλλλ-Re pro tlak 3 bary  

Porovnání výsledků: 

U bloku vedení („Pneumatic Resistive Tube“) bylo provedeno ověření vztahu rov. 

1.14 pro výpočet koeficientu tření, který byl porovnán s koeficientem získaným z měření. 

Ze spočtených hodnot byla sestrojena závislost součinitele tření na Reynoldsově čísle     

(λ - Re) zobrazených na obrázcích obr. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4. Až na malé odchylky, které 

mohly být způsobeny nepřesnostmi při měření, se výsledné koeficienty shodují. 
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3. MATEMATICKÉ MODELY PNEUMATICKÝCH 

Z blok

simulace pneumatických obvod

s jednočinným p

Samotná simulace bude re

- Obvod s

- Obvod s

- Plně

3.1. Simulace pln

 Simulace bude provedena pro pln

tlaku 4.386 bar

bude nahrazen blokem „Constant Pneumatic Orifice ISO 6358“ reprezentující kanál 

rozvaděče 

provedeno pro hodnoty katalogové a zm

můžeme provést bez p

Model bez p

Obvod je složen z

- Zdroje konstantního tlaku (žlutá barva)

3. MATEMATICKÉ MODELY PNEUMATICKÝCH 

bloků obsažených v knihovně a jejich vhodnou kombinací lze realizovat základní 

simulace pneumatických obvodů jako nap

činným případně dvojčinným válcem, rota

Samotná simulace bude realizována pro:  

Obvod s dvojčinným válcem 

Obvod s jednočinným válcem 

Plnění vzdušníku 

3.1. Simulace plnění vzdušníku 

Simulace bude provedena pro plně

4.386 bar. Vzdušník bude plněn přes rozvád

bude nahrazen blokem „Constant Pneumatic Orifice ISO 6358“ reprezentující kanál 

ěče p-A, přes který bude vzdušník pln

provedeno pro hodnoty katalogové a změř

žeme provést bez přestupu tepla obr. 3.1.1 a s

Model bez přestupu tepla: 

Obr. 3.1. 1 Modle pro simulaci pln

Obvod je složen z následujících bloků: 

Zdroje konstantního tlaku (žlutá barva)

3. MATEMATICKÉ MODELY PNEUMATICKÝCH OBVODŮ

ě a jejich vhodnou kombinací lze realizovat základní 

 jako např. simulaci plnění vzdušníku, obvod 

inným válcem, rotačním motorem a motorem kyvným. 

 

Simulace bude provedena pro plnění vzdušníku o objemu 2 litry

n přes rozváděč SYA 3220-M5. Rozvad

bude nahrazen blokem „Constant Pneumatic Orifice ISO 6358“ reprezentující kanál 

es který bude vzdušník plněn. Nastavení kanálu rozvád

ěřené, které byly převzaty z [6] Samot

estupu tepla obr. 3.1.1 a s přestupem tepla s okolím obr 3.1.2.

Modle pro simulaci plněni vzdušníku bez přestupu tepla

Zdroje konstantního tlaku (žlutá barva) 

44 

OBVODŮ 

 a jejich vhodnou kombinací lze realizovat základní 

ní vzdušníku, obvod 

ním motorem a motorem kyvným. 

2 litry při pracovním 

. Rozvaděč v simulaci 

bude nahrazen blokem „Constant Pneumatic Orifice ISO 6358“ reprezentující kanál 

n. Nastavení kanálu rozváděče bude 

Samotnou simulaci 

okolím obr 3.1.2. 

 

estupu tepla 
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- Snímače průtoku (světle modrá barva) 

- Clony ISO 6358 reprezentující kanál rozváděče (červená barva) 

- Vzdušníku (zelená barva) 

- Snímače tlaku a teploty (oranžová barva) 

- Bloku „Adiabatic Cup“ sloužící jako izolace k zabránění přestupu tepla (hnědá 

barva) 

- PSS převodník pro převod matlab signálu na fyzikální signál (modrá barva) 

- Bloku „Scope“ sloužící k vykreslení měřené veličiny na čase (fialová barva) 

- Bloku „Workspace“ sloužící k zápisu dat do „Matlab Workspace“ pro jejich další 

využití 

- Bloku „Pneumatic Atmospheric reference“ (šedá barva) a „Solver Configuration“ 

- Subsystému sloužící k převodu hmotnostního průtoku na objemový (označen jako 

objemový průtok) 

Nastavení modelu: 

Blok konstantního zdroje tlaku nastavíme na požadovaný tlak, v mém případě 

hodnotu 4,386 bar  

Blok clony ISO 6358 reprezentující kanál rozváděče nastavíme pomocí 

katalogových hodnot[9] a hodnot zjištěných měřením [6] viz. Tab. 3.1.1 Nastavení bloku 

pro katalogové hodnoty je zobrazeno na Obr. 2.1.2. 

Katalogové hodnoty 

Zvuková vodivost [ l/(s*bar) ] 0,61 

Kritický poměr tlaků [-] 0,44 

Změřené hodnoty viz. [6] 

Zvuková vodivost [ l/(s*bar) ] 0,54 

Kritický poměr tlaků [-] 0,42 

Tab3.1 1 Katalogové a naměřené hodnoty pro rozváděč 

Na bloku vzdušníku nastavíme požadovaný objem, v mém případě je objem 

vzdušníku 2 litry a hodnoty počátečního tlaku a teploty (T=293,15 K; p=101325 Pa). 

Nastavení je znázorněno na Obr. 3.1.2. 
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Obr. 3.1. 2 Nastavení bloku vzdušníku 

Výsledek simulace a porovnání s měřením: 

Naměřených data a data získána ze simulace jsou pro svůj rozsah součástí el.přílohy. 

 

Obr. 3.1. 3 Graf průběhu tlaku v čase a porovnání měření se simulací 
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Obr. 3.1. 4 Graf průběhu průtoku v čase a porovnání měření se simulací 

Při porovnání měření se simulací vychází, že simulace má strmější nárůst tlaku 

oproti měření obr. 3.1.3. To bylo nejspíše způsobeno tím, že celková teplota v modelu na 

konci simulace dosáhla hodnoty kolem 90 °C, což mělo za následek strmější nárůst tlaku. 

Nárůst teploty měl vliv i na průběh průtoku obr. 3.1.7 kdy vzdušník byl naplněn za kratší 

dobu. Z tohoto důvodu byl sestrojen model s přestupem tepla obr. 3.1.5. 

Modle s přestupem tepla: 

 

Obr. 3.1. 5 model s přestupem tepla 
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Obvod je složen z následujících bloků: 

Model je identický s předchozím případem. Jedinou změnou je záměna bloku 

„Adiabatic Cup“ za subsystém (označený hnědou barvou) zajišťující přestup tepla. Tento 

subsystém je znázorněn na Obr. 3.1.6. 

 

Obr. 3.1. 6 Model subsystému pro přenos tepla 

Subsystém je tvořen: 

- Zeleně označený blok „Convective Heat Transfer“ nám zajišťuje přestup tepla ze 

vzduchu na stěnu vzdušníku 

- Modře označený blok „Convective Heat Transfer“ nám zajišťuje přestup tepla ze 

stěny vzdušníku do okolí. 

- Blok „PS constant“ označený oranžovou barvou slouží k nastavení hodnoty okolní 

teploty 

- Blok „Thermal Mass“ označen žlutou barvou představuje tepelnou hmotu 

odrážející schopnost materiálu pro ukládání vnitřní energie. Je specifikována 

hmotností a měrnou tepelnou kapacitou materiálu.  

- Blok „Ideal Tempature Source“ představuje ideální zdroj tepelné energie 

Nastavení modelu: 

 Nastavení je identické s předchozím případem. Ovšem je nutné nadefinovat 

subsystém pro přestup tepla. 

 Nastavení bloku „Convective Heat Trasfer“ je znázorněno na Obr. 3.1.7. a je pro 

oba bloky totožné. 
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Obr. 3.1. 7 Nastavení parametrů bloku 

- Do kolonky „Area“ zadáváme teplosměrnou plochu, tj. v mém případě zadávám 

celkovou plochu vzdušníku (A = 0,21 m
2) 

- Do kolonky „Heat transfer coefficient“ zadáváme hodnotu součinitele přestupu 

tepla. Tato hodnota je obtížně zjistitelná a je závislá na celé řadě parametrů. Od 

rozměrových vlastností až po vlastnosti tekutiny. Pro plnění vzdušníku vzduchem 

byla zadána hodnota α = 100 W/(m
2
*K ), která jak je z grafů uvedených níže pro 

daný případ vyhovující. Hodnota byla převzata z [15], který pro nucenou konvekci 

vzduchu udává rozsah 10-200 W/(m2*K )  

Nastavení bloku „thermal Mass“ je znázorněno na Obr. 3.1.8  

 

Obr. 3.1. 8 Nastavení parametrů bloku 
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- Do kolonky „Mass“ zadáváme hmotnost součástí podílejících se na výměně tepla tj. 

hmotnost vzdušníku. Tato hodnota byla dopočtena z rozměrových a materiálových 

vlastností. (m = 4,95 kg) 

- Do kolonky „Specific heat“ zadáváme měrnou tepelnou kapacitu materiálu. 

Nastavená hodnota odpovídá vlastnostem oceli. (c = 480 J/(kg*K) 

- Do kolonky „Initial tempature“ zadáváme počáteční teplotu materiálu. V mém 

případě je rovna teplotě v laboratoři s předpokladem, že teplota vzdušníku byla 

stejná. (T = 293,15 K).  

Výsledek simulace a porovnání s měřením: 

Naměřená data a data získána ze simulace jsou pro svůj rozsah součástí el.přílohy. 

 

Obr. 3.1. 9 Graf průběh talku v čase a porovnání měření a simulace 
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Obr. 3.1. 10 Graf průběhu průtoku v čase a porovnání měření a simulace 

Výsledky simulace jsou zobrazeny na obr. 3.1.9 pro průběh tlaku a obr. 3.1.10 pro 

průběh průtoku. Porovnání měření se simulací v tomto případě vykazuje uspokojivou 

shodu jak pro průběh tlaku tak i průtoku. Ke zlepšení výsledku došlo vlivem snížení 

teploty na konci simulace, kdy se teplota zvýšila na zhruba 24 °C 
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3.2. Simulace obvodu s dvojčinným válcem 

 Simulace bude provedena pro přímočarý motor SMC C92SB32-250, kterému 

katalogově odpovídá SMC C95SB32-250. Plnění pneumomotoru bude probíhat pomocí 

rozváděče SYA 3220-M5, který bude nastaven pomocí změřených hodnot uvedených 

v Tab. 3.1.1. Tlak na zdroji bude nastaven na hodnotu 4,001 bar. Motor bude zatížen 

závažím o hmotnosti 5,7 kg a 10 kg kdy grafické výsledky pro zatížení 10 kg jsou obsaženy 

v příloze č.2. 

Model obvodu s dvojčinným válcem: 

 

Obr. 3.2. 1 Model s dvojčinným válcem 

Obvod je složen z následujících bloků a subsystému: 

Subsystémy: 

Subsystému pro snímání průtoku a jeho převod na objemový průtok v [l/min] (oranžová 

barva) zobrazený na obr. 3.2.2, který se skládá z: 

- Bloku „Pneumatic Mass and Heat Flow Sensor“ pro snímání hmotnostního průtoku 
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- Bloku „Constant“, „Divide“a „Gain“ sloužící k převodu na průtok objemový 

v [l/min] 

 

Obr. 3.2. 2 Subsystém pro snímání průtoku 

Subsystému pro snímání tlaku na vstupu a výstupu a jeho převod na [bar] (světle modrá 

barva) zobrazený na obr. 3.2.3, který se skládá z: 

- Bloku „Pneumatic Pressure and Temperature Sensor“ pro snímání tlaku 

- Bloku „Divide“ a „Constant“ sloužící pro převod tlaku z [Pa] na [bar] 

 

Obr. 3.2. 3 Subsystém pro snímání tlaku 

Subsystému hadičky (červená barva) sloužící k simulaci dopravního vedení od rozváděče 

k pneumomotoru znázorněného na obr. 3.2.4, který je složen z: 

- Bloku „Pneumatic Resistive Tube“ sloužící k zahrnutí ztrát ve vedení 

- Bloku „Constant Volume Pneumatic Chamber“, který reprezentuje objem hadičky 

 

Obr. 3.2. 4 Subsystém hadičky 
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Subsystému rozváděče simulující kanál p – A a B – EB Znázorněného na obr. 3.2.5, který 

je složen z: 

- Bloku „ConstantArea Pneumatic Orofice ISO 6358“ reprezentující kanál p – A a 

B – EB rozváděče 

 

Obr. 3.2. 5 Subsystém rozváděče 

Subsystému dvojčinného válce (světle zelená barva) znázorněného na obr. 3.2.6, který se 

skládá z: 

- Bloku „Pneumatic Piston Chamber“  

- Bloku „Translation Hard Stop“ sloužící k nastavení maximálního zdvihu válce 

- Bloku „Mass“ k nastavení hmotnosti pístu a pístnice 

- Bloku „Translational Friction“ (hnědá barva) k nastavení tření v pneumomotoru 

 

Obr. 3.2. 6 subsystém dvojčinného válce 

Bloky: 

- „Mass“ (fialová barva) k nastavení hmotné zátěže 

- „Pneumatic Pressure Source“ (tmavě modrá barva) k nastavení tlaku v obvodu 
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- „Ideal Force Source“ (černá barva) pro nastavení síly působící proti vysunutí pístu 

v modelu nastaveno na hodnotu – 56,01 N pro zatížení 5,71 kg a - 98,1 N pro 

zatížení 10 kg 

- „Scope“ (tmavě zelen barva) k vykreslení měřené veličiny na čase 

- „Workspace“ sloužící k zápisu dat do „Matlab Workspace“ pro jejich další využití 

- „Pneumatic Atmospheric Reference“, „Solver Configuration“ a „Derivative“ 

Nastavení modelu: 

Zdroj tlaku („Pneumatic Pressure Source“) byl nastaven na hodnotu 4,001 bar. 

 Nastavení subsystému rozvaděče je patrné z obr. 3.2.7 

 

Obr. 3.2. 7 Nastavení rozváděče 
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Nastavení subsystému dvojčinného válce je patrné z obr. 3.2.8 

 

Obr. 3.2. 8 Nastavení subsystému dvojčinného válce 

Blok „Translational Friction“ obsažený v subsystému dvojčinného válce byl nastaven 

z předpokladu, že zhruba 8% teoretické síly válce se při pracovním tlaku maří vlivem tření. 

Hodnota byla zvolena s ohledem na využití modelu pro širší rozsah průměru válce a 

pracovního tlaku (účinnost válce dle průměru pístu a pracovního tlaku je zobrazena na obr. 

3.2.9.). Pro přesné nastavení hodnot by bylo nutné provést měření, které je samo o sobě 

náročné. 

 

Obr. 3.2. 9 Účinnost válce v závislosti na tlaku a průměru pístu [2] 
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Nastavení subsystému hadičky p – A a B - EB je znázorněno na obr. 3.2.10 

 

Obr. 3.2. 10 Nastavení parametrů přívodního vedení (hadičky) 

 

 Výsledek simulace a porovnání s měřením pro závaží o hmotnosti 5,71 Kg: 

Naměřená data a data získána ze simulace jsou pro svůj rozsah součástí el.přílohy. 

 

Obr. 3.2. 11 Porovnání průběhu tlaků experimentu a simulace 
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Obr. 3.2. 12 Porovnání průběhu rychlostí experimentu a simulace 

 

Obr. 3.2. 13 Porovnání průtoku experimentu a simulace 
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Obr. 3.2. 14 Porovnání průběhu polohy experimentu a simulace 

 

Porovnání průběhu tlaků je zobrazeno na obr. 3.2.11. Při porovnání tlaků na vstupu 

do PM můžeme pozorovat strmější nárůst tlaku, to mohlo být způsobeno tím, že při 

experimentu má rozváděč určitou reakční dobu, než se otevře do plného průtoku, což není 

v simulaci zahrnuto, jelikož se to nepodařilo realizovat. Dalším vlivem může být nastavená 

hodnota „mrtvého objemu“, která byla v simulaci odhadnuta. Na samotné průběhy tlaků na 

vstupu a výstupu z PM má vliv tření v PM, které nebylo v modelu nastaveno zcela přesně, 

kdy se vycházelo z předpokladu, že cca 8% teoretické síly je při tlaku 4 bar a průměru 

pístnice 32 mm mařeno třením viz obr. 3.2.9. Dalším vlivem je nezahrnutí tlumení 

v koncových polohách do modelu. Rozdíl tlaků mohl být způsoben také tím, že při 

experimentu je tlak měřen před PM a při simulaci přímo ve válci. Při porovnání průběhu 

rychlostí obr. 3.2.12 a polohy obr. 3.2.14 vykazuje experiment a simulace uspokojivou 

shodu, kdy nepřesnost je způsobena ne zcela přesným nastavením tření a rychlejší náběh 

mohl být způsoben nezahrnutím reakční doby rozváděče do simulace. Porovnání průběhu 

průtoku je zobrazeno na obr. 3.2.13. Průběh experimentu se s průběhem simulace 

neshoduje z důvodu, že průtokoměr, kterým byl průtok při měření měřen, není vhodný pro 

dynamické měření. Vyšší průtok u simulace mohl být způsoben nezahnutím šroubení 

(vtokových kanálu) do PM, které se mohly chovat jako clona.  
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3.3. Simulace obvodu s jednočinným válcem 

 Simulace bude provedena pro přímočarý motor SMC C92B32-250, kterému 

katalogově odpovídá SMC C95B32-250. Plnění pneumomotoru bude probíhat pomocí 

rozváděče SYA 3220-M5, který bude v simulaci nahrazen blokem „Constant Pneumatic 

Orifice ISO 6358“ reprezentující kanál rozváděče p – A. Clona bude nastavena pomocí 

změřených hodnot uvedených v Tab. 3.1.1. Tlak na zdroji bude nastaven na hodnotu 4,001 

bar. Motor bude zatížen závažím o hmotnosti 5,7 kg a 10 kg kdy grafické výsledky pro 

zatížení 10 kg jsou obsaženy v příloze č.3. 

Model obvodu s jednočinným válcem: 

 

Obr. 3.3. 1 Model obvodu s jednočinným válcem 

Obvod je složen z následujících bloků a subsystému: 

- Subsystému pro snímání průtoku (oranžová barva) zobrazený na obr. 3.2.2 

- Subsystému pro snímání tlaku (světle modrá barva) zobrazený na obr.3.2.3 

- Subsystému hadičky (červená barva) zobrazený na obr. 3.2.4 
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- Bloku „Constant Area Pneumatic Orifice ISO 6358“ (žlutá barva) reprezentující 

kanál rozváděče p – A  

- Bloku „Mass“ (fialová barva) k nastavení hmotné zátěže 

- Bloku „Pneumatic Pressure Source“ (tmavě modrá barva) k nastavení tlaku 

v obvodu 

- Bloku „Ideal Force Source“ (černá barva) pro nastavení síly působící proti vysunutí 

pístu v modelu nastaveno na hodnotu – 56,01 N pro zatížení 5,71 kg a - 98,1 N pro 

zatížení 10 kg 

- Bloku „Scope“ (tmavě zelen barva) k vykreslení měřené veličiny na čase 

- Bloku „Workspace“ sloužící k zápisu dat do „Matlab Workspace“ pro jejich další 

využití 

- Bloku „Pneumatic Atmospheric Reference“, „Solver Configuration“ a „Derivative“ 

- Subsystému jednočinného válce (světle zelená barva), který je zobrazen na obr. 

3.3.2 

 

Obr. 3.3. 2Subsystém jednočinného válce 

Nastavení modelu: 

- Zdroj tlaku („Pneumatic Pressure Source“) byl nastaven na hodnotu 4,001bar. 

- Nastavení subsystému hadičky p – A je znázorněno na obr. 3.2.10 

- Nastavení bloku „Constant Area Pneumatic Orifice ISO 6358“ (žlutá barva) 

reprezentující kanál rozváděče p – A je znázorněno na obr. 3.3.3 
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Obr. 3.3. 3 Nastevení bloku reprezentující kanál rozváděče p-A 

- Nastavení subsystému jednočinného válce je znázorněno na obr. 3.3.4 

 

Obr. 3.3. 4 Nastavení bloku Pneumatic piston Chamber 
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Výsledek simulace a porovnání s měřením pro závaží o hmotnosti 5,71 kg: 

Naměřená data a data získána ze simulace jsou pro svůj rozsah součástí el.přílohy. 

 

Obr. 3.3. 5 Porovnání průběhů tlaku experimentu a simulace 

 

Obr. 3.3. 6 Porovnání průběhu polohy experimentu a simulace 
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Obr. 3.3. 7 Porovnání průběhu průtoku experimentu a simulace 

 

Obr. 3.3. 8 Porovnání průběhu rychlosti experimentu a simulace 

Průběh tlaku je zobrazen na obr. 3.3.5. Na samotný náběh tlaku může mít vliv, jak 

už bylo popsáno výše nezahrnutí reakční doby rozváděče, velikost „mrtvého objemu“ 

válce. Průběh tlaku je ovlivněn jako v předešlém případě nezahrnutím tlumení koncových 

poloh, ne zcela přesné nastavení tření a způsob měření tlaku v simulaci a měření (před 

válcem experiment, ve válci simulace). Porovnání průběhu rychlosti obr. 3.3.8 a polohy 

obr. 3.3.6 vykazují uspokojivou shodu. Nepřesnost mohla být způsobena ze stejných 

důvodů jako u modelu dvojčinného válce. Porovnání průběhu průtoku je zobrazeno na obr. 

3.3.6. Průběhy se neshodují ze stejných důvodů, které byly popsány u modelu dvojčinného 

válce. 
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4. NÁVRH OBVODU PRO OVĚŘENÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ  

 Schéma měřící trati je zobrazeno na obr. 4.1.  Trať byla složena z válce (1), 

snímače polohy (2), dvou tlakových snímačů pro snímání tlaku na vstupu a výstupu 

z pneumomotoru (3) a (6), rozváděče (4), který sloužil k ovládání pohybu pístu, 

průtokoměru (5) a měřícího zařízení M 5050 Hydrotechnik (7) pro záznam měřených dat. 

 

Obr. 4. 1 Schéma měřící trati 

Realizace měření: 

Realizace měření je uvedena na obr. 4.2. Pneumomotor byl upnut do rámu (1), 

který se pevně přichytil ke stolu.  Zatížení pneumomotoru bylo realizováno pomocí závaží 

(2) o hmotnosti 5,71 kg a 10 kg, které bylo na motor přenášeno pomocí konstrukce (3) 

připojené na pístnici. Snímač polohy (4) byl uchycen k pístnici přes konstrukci (3) Na 

motor byly připojeny snímače tlaku (5). Obvod byl dále doplněn o nezbytné prvky jako 

rozváděč (6) dopravní vedení k motoru a průtokoměru (7). Všechny výstupy ze snímačů 

(tlaku, průtoku a polohy) byly napojeny na M 5050 Hydrotechnik (8) 
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Obr. 4. 2 Realizace měření 

Specifikace prvků: 

Snímače tlaků Hydrotechnik 

 Jsou dodávány společně s měřícím zařízením M 5050 Hydrotechnik. Slouží ke 

snímání tlaků v rozsahu -0,1 – 0,6 MPa. Výstupem ze snímače je analogový signál              

4 – 20 mA. 
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Obr. 4. 3 Snímač tlaku 

Snímač průtoku SD 6000 

Průtokoměr zobrazuje průtok přepočtený na normální podmínky v[ l/min] (p = 

101325 Pa a T = 15°C). Průtok může být měřen v rozsahu 0,2 – 75 Nm
3
/h s výstupním 

analogovým signálem 4 – 20 mA. [12] 

 

Obr. 4. 4 Průtokoměr SD 6000 

Při montáži musí být dodržena podmínka, že směr průtoku musí být ve stejném 

směru jako šipka znázorněna na přístroji viz. Obr. 4.5. 

 

Obr. 4. 5 Montážní poloha SD 6000 [12] 

Snímač polohy Turck LT 500: 

 Jedná se o magnetostrikční lineární snímač s maximálním měřícím rozsahem 500 

mm. Napájecí napětí je 10 – 30 V. Výstupní napětí v krajních polohách zdvihu                                     

(0 - 500 mm) je rovno 0 – 10 V  
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Obr. 4. 6 Snímač polohy [16] 

Pneumomotor SMC C92 

 Jedná se o motor SMC C92 SB32 – 250 o maximálním zdvihu 250 mm a průměru 

pístu 32 mm s pneumatickým tlumením v koncových polohách [10] 

Rozváděč SMC SYA 3220 - M5  

 Jedná se o 5/2 vzduchem ovládaný rozváděč vyráběný firmou SMC, pro něhož 

výrobce udává parametry uvedené v Tab. 2.1.1. 

 

Obr. 4. 7 Rozváděč SYA 3220 - M5 

Měřící zařízení M5050 Hydrotechnik 

 Přístroj M5050 Hydrotechnik obsahuje dva frekvenční vstupy umožňující připojení 

snímačů s výstupním signálem 3,5 – 30 V a čtyři analogové vstupy k připojení snímačů 

s výstupním signálem 0 – 20 mA, 4 – 20 mA nebo 0 – 10 V. Naměřená data jsou 

zaznamenávána do integrované vnitřní paměti přístroje, která mohou být stažena do PC 

pomocí sériového portu RS 232 případně USB rozhraním. [13] 
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Obr. 4. 8 M5050 Hydrotechnik [13] 

 Na zařízení popsané skladby a osazené měřicí technikou bylo provedeno měření 

pro zapojení jednočinného a dvojčinného válce při různém zatížení. 
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ZÁVĚR: 

 Práce se zabývá modelováním pneumatických systému pomocí programu Matlab – 

Simulink – Simscape. První kapitola je věnována přehledu prvků (bloků) obsažených 

v pneumatické knihovně s jejich popisem a možnostmi nastavení. Tyto bloky byly 

následně využity při tvorbě simulací, kterými se práce dále zaobírá. 

 Druhá kapitola je věnována ověření matematických modelů clony a bloku potrubí. 

Srovnáním naměřených hodnot s daty získanými ze simulace můžeme konstatovat, že blok 

clony se s měřením s uspokojivou přesností shoduje a je jej možno při zadání správných 

hodnot použít při simulaci. Totéž platí pro blok vedení (Pneumatic Resistive Tube), kde 

součinitel tření, který je počítán v bloku vedení vykazuje shodu s měřením a je tedy možné 

s použitím bloku vzdušníku (Constant Pneumatic Chamber) realizovat dopravní vedení 

srovnatelné s reálným potrubím. 

 Třetí kapitola je věnována modelování pneumatických obvodů a ověření simulace 

s experimentem. Pro případ plnění vzdušníku byly provedeny dvě varianty simulace a to 

s přestupem tepla a bez přestupu tepla. Srovnáním obou variant vychází, že model 

s přestupem tepla vykazuje lepší shodu se samotným experimentem (měřením). U tohoto 

modelu je ovšem nutné zvolit správnou hodnotu součinitele přestupu tepla. I přes tento 

problém je vhodné používat při simulaci vzdušníku v obvodu model s přestupem tepla, 

který vykazuje lepší shodu. Porovnáním výsledku simulace a experimentu pro obvod 

s dvojčinným a jednočinným válcem vykazuje simulace pro průběhy tlaků, polohy a 

rychlosti přijatelnou shodu. Pro zpřesnění výsledků simulace by bylo nutné doplnit model 

o tlumení v koncových polohách, což se nepodařilo v aktuální verzi (2012) Simulinku 

realizovat. Dále by bylo třeba sestavení modelu rozváděče, který by uvažoval s náběhem 

rozváděče do plného průtoku což blok „Constant Area Orifice ISO 6358“ neumožňuje. Pro 

další zpřesnění by bylo nutné zjistit přesné hodnoty tření ve válci provedením měření. I 

přes tyto nedostatky se dá model obvodu využít pro návrh běžných translačních 

pneumatických obvodů s přijatelnou přesností.  

 Čtvrtá kapitola je věnována sestavení experimentálního zařízení znázorněného na 

obr. 4.1, na kterém byly proměřeny experimentální měření pro obvod s jednočinným a 

dvojčinným válcem. 

 Závěrem bych chtěl zhodnotit využití programu Matlab – Simulink – Simscape při 

modelování pneumatických obvodů. Při porovnání pneumatické a hydraulické knihovny je 

patrné, že pneumatická knihovna nedosahuje takového rozsahu jako hydraulická. I přesto 
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je možné s určitým omezením realizovat základní obvody s prvky translačními a rotačními 

a jak je patrné ze samotné práce tak i s uspokojivou přesností. Bylo by ovšem vhodné 

pneumatickou knihovnu obohatit o prvky pro řízení směru průtoku (rozváděče) a pro 

samotné zjednodušení tvorby modelu o bloky dvojčinného válce případně kyvného 

motoru. 
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Grafické vyhodnocení měření pro dvojčinný válec SMC C92SB32-250, rozváděč SYA 
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Obr. 1 průběh polohy 

 

Obr. 2 Průběh průtoku 

 



 

 
 

 

 

Obr. 3 Průběh rychlosti 

 

Obr. 4 Průběh tlaků 
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Grafické vyhodnocení měření pro jednočinný válec SMC C92SB32-250, rozváděč SYA 
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Obr. 5 Průběh polohy 

 

Obr. 6 Průběh průtoku 

 



 

 
 

 

Obr. 7 Průběh rychlosti 

 

Obr. 8 Průběh tlaku 
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Grafické vyhodnocení měření pro dvojčinný válec SMC C92SB32-250, rozváděč SYA 
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Obr. 9 Průběh tlaků 

 

Obr. 10 Průběh rychlosti 



 

 
 

 

Obr. 11 Průběh polohy 

 

Obr. 12 Průběh průtoku 


