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Abstrakt 

 

Práce popisuje vlastnosti McKibbenova pneumatického svalu a představuje 

dosavadní stav jeho matematického modelu, který rozšiřuje především v oblasti 

termodynamiky. Nový termodynamický model vychází z  metody pouţité doposud 

pouze pro popis termodynamických jevů během pracovního cyklu pneumatického 

válce. Tato metoda je aplikována na pneumatický sval, následně podstatně rozšířena 

a do nově navrţeného matematického modelu je zahrnuto i teplo generované třením. 

Dále je verifikována platnost tohoto modelu a jeho chování diskutováno 

s charakteristikami naměřenými na reálném systému. 

Praktická část práce je věnována hmatovým rozhraním a popisu konstrukce vlastní 

hmatové rukavice s pneumatickými svaly. Je navrţeno její řízení v otevřené smyčce 

pomocí matematického modelu pneumatického svalu. Navrţená hmatová rukavice 

je velmi lehká, kompaktní a levná, vhodná pro ovládání a zpětnovazební silové 

působení v robotice, teleprezenci či virtuální realitě. 

 

Klíčová slova 

 

McKibbenův pneumatický sval, netradiční pohony, identifikace tření, 

termodynamický model, polytropický cyklus, hmatové rozhraní, hmatová rukavice, 

řízení v otevřené smyčce. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This work describes exceptional properties of McKibben pneumatical muscle and 

introduces its state-of-the-art model. The mathematical model is extended especially 

in a field of a thermodymical behavior. A new model applies a method used for 

describing of a thermodynamical behavior of pneumatic cylinders until now. This 

method is significantly upgraded to fit a muscle behavior, particularly by 

considering a heat generated by a muscle internal natural friction. The model is than 

verified and discussed with a real system. 

The haptic part introduces a development and design of a haptic glove interface for 

the use in robotics, especially in telepresence, or in VR. The force and touch 

feedback is provided by Pneumatic Muscles controlled by an open loop algorithm 

using the introduced mathematical model. The design is light and compact. 
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Úvod 

Roboty jsou často přirovnávány k člověkovi a porovnávány s člověkem. Platí to i o 

současných průmyslových robotech, které jsou pro své manipulační schopnosti srovnávány 

s lidskou rukou. Současné průmyslové roboty jsou poměrně přesné a výkonné stroje. Za tuto 

přesnost a výkonnost platí vysokou hmotností a velice tuhou, neohebnou konstrukcí, která ve 

značné míře komplikuje sdílení pracovního prostoru robotu s lidmi a jeho spolupráci s nimi. 

 Naproti tomu lidská ruka je při manipulačních operacích bez speciálních pomůcek 

poměrně nepřesná, její manipulační schopnosti, flexibilita a poměr výkonu k hmotnosti, jsou 

však zatím strojem nedosaţitelné. Lidská ruka je samozřejmě dokonale přizpůsobena ke 

spolupráci s člověkem. Pro konstruktéry je proto lidská ruka stálým zdrojem inspirace. 

Jedním z prvků, které se konstruktéři snaţí napodobit a který má podstatný vliv na výkony 

lidské ruky, jsou svaly. Mezi zatím v praxi pouţitelné napodobeniny biologických svalů patří 

především pneumatické svaly.  

Tato práce se věnuje především pohonu, jenţ je v této oblasti zatím nejvíce zkoumán –  

McKibbenovu umělému svalu (anglicky McKibben Artifical Muscle Actuator nebo pMA – 

pneumatic Muscle Actuator). Jak bude podrobněji popsáno dále, tento pohon se na jednu 

stranu vyznačuje výjimečnými uţitnými vlastnostmi, na druhou velmi nelineárním průběhem 

generované síly a komplexním vnitřním třením. Komplikovaný a stále velmi nepřesný model 

zatím nedovoluje větší rozšíření tohoto slibného pohonu za zdi pokusných laboratoří. 

Cílem této práce je představit dosavadní stav modelování pneumatického svalu a rozšířit 

jeho matematický model především v oblasti termodynamiky. Kapitola 3 věnovaná tomuto 

problému tvořící jádro disertační práce vychází z metody popsané v [ 12], pouţité pro popis 

termodynamických jevů během pracovního cyklu pneumatického válce. Tato metoda je 

aplikována na pneumatický sval a následně shledána nedostatečně přesnou pro jeho specifické 

termodynamické chování. Následně je tato metoda podstatně rozšířena a do nově navrţeného 

matematického modelu je především zahrnuto i teplo generované třením, které má na chování 

tohoto pohonu dominantní vliv. Následně je v kapitole 5 verifikována platnost tohoto modelu 

a jeho chování diskutováno s charakteristikami naměřenými na reálném systému. 
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Důvodem tvorby tohoto nového rozšířeného modelu byla původní snaha o konstrukci 

hmatového rozhraní s pneumatickými svaly jako akčními prvky. Tato „hmatová rukavice“ 

vznikla během autorovy stáţe v Advanced Robotic Lab na University of Salford ve Velké 

Británii. Konstrukce popsaná v kapitole 6 má řadu výhod proti konvenčním zařízením 

pouţívajícím tradiční pohony (nízká hmotnost, cena). Při zachování jednoduchosti a 

uţivatelské přívětivosti se ale ukázalo obtíţné vybavit rukavici přímým řízením síly působící 

na prsty operátora, především díky obtíţné implementaci mechanických senzorů síly. 

Mnohem snadnější – a díky nezanedbatelnému dopravnímu zpoţdění v pneumatických 

systémech i stabilnější – řešení se ukázalo řízení síly v otevřené smyčce, kdy je zpětnovazební 

regulací jednoduše řízen pouze tlak vzduchu ve svalu. 

Experimenty ukázaly, ţe takovýto přístup je moţný zejména proto, ţe lidské receptory 

jsou citlivé mnohem více na změny síly/tlaku, neţ na vnímání jejich absolutní velikosti. 

Přesto stávající modely nebyly dostatečně přesné, zejména po delší době provozu, kdy vlivem 

generovaného tepla došlo ke změnám parametrů systému. To byla hlavní motivace vzniku 

termodynamického modelu tvořícího jádro předkládané práce. 

Stanoveným úkolem je popis podstaty fyzikálních (především termomechanických) 

jevů probíhajících v průběhu pracovního cyklu svalu, nikoliv přesná identifikace konkrétního 

svalu. Veškeré materiálové, geometrické konstanty, stejně jako konstanty popisující vlastnosti 

prostředí jsou získány z fyzikálních tabulek či přímým měřením. Tam kde to nebylo moţné, 

byl pouţitý kvalifikovaný odhad získaný na základě srovnání modelovaných jevů s chováním 

skutečného systému. 

Cílem části práce zabývající se verifikací modelu (kapitola 5) je tedy spíše kvalitativní 

porovnání chování modelu se skutečným systémem, neţ kvantitativní zhodnocení jeho 

přesnosti. 
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1 Tradiční a netradiční pohony 

Následující kapitola je věnována stručnému přehledu, popisu charakteristických 

vlastností a parametrů tradičních a netradičních pohonů. 

1.1 Tradiční pohony 

Tradičními jsou v této práci myšleny pohony zaloţené na dlouhodobě osvědčených 

technologiích. Jsou masově vyuţívány v průmyslu, dopravě a spotřebním zboţí. 

Podle principu funkce mezi hlavní netradiční pohony patří: 

1.1.1 Elektromagnetický princip – lineární a rotační elektromotory 

Jsou zaloţeny na působení magnetických sil mezi statorem a rotorem motoru. Podle 

typu konstrukce můţe být stator i rotor tvořen permanentními magnety nebo cívkami 

indukujícími magnetické pole. 

Elektromotory se vyznačují poměrně jednoduchou konstrukcí, jednoduchou regulací (s 

tím související dostupností přesných matematických modelů). Naproti tomu mají nízký poměr 

výkonu ku hmotnosti a pro pouţití v robotických aplikacích zpravidla potřebují těţká a 

nákladná převodová ústrojí. Díky vysoké hmotnosti a značné tuhosti nejsou systémy 

s elektromotory příliš vhodné pro aplikace vyţadující interakci s člověkem. 

Přesto jsou elektromotory nejčastějšími pohony v dosavadní robotice. Ještě koncem 

minulého století markantně převaţovaly motory stejnosměrné, především pro jednoduchou 

regulaci a výkonovou elektroniku. Typickým příkladem kvalitního stejnosměrného pohonu je 

motor MAXON s měděnou hrnečkovou kotvou, statorem s permanentním magnetem, 

integrovanou planetovou převodovkou a optickým inkrementálním snímačem na Obr. 1. 

V současné době se stále častěji setkáváme se střídavými motory, především pro jejich 

delší ţivotnost (absence mechanického komutátoru) a lepší poměr výkonu ku hmotnosti. 

V servopohonech mají výlučné postavení synchronní motory – zpravidla s rotorem 

z permanentních magnetů (Obr. 2), ale s rozvojem elektroniky a řídicích algoritmů se začínají 

objevovat i servopohony s asynchronními (indukčním) elektromotory. 
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Obr. 1: Stejnosměrný elektromotor MAXON [ 33]. 

 

Obr. 2: Střídavý synchronní motor TG Drives. 

1.1.2 Spalovací motory 

Pracují na principu přeměny chemické energie paliva (benzín, nafta, plyn, uhlí) na 

mechanickou práci. Spalovací motory mají dominantní postavení především v dopravě, kde 

těţí z vysokého poměru mnoţství chemické energie paliva na hmotnostní jednotku. Díky 

tomu stále vychází pro systém se spalovacím motorem vyšší poměr výkonu ku hmotnosti neţ 

pro systém s elektromotorem. Vývojem systémů pro akumulaci elektrické energie se situace 

můţe změnit. 
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Spalovací motory produkují toxické spaliny, coţ prakticky vylučuje jejich pouţití 

v uzavřeném (vnitřním) prostředí. 

1.1.3 Hydraulické pohony – lineární a rotační hydromotory 

Hydraulické motory vyuţívají tlakové energie stlačené kapaliny (hydrostatické 

mechanizmy), nebo kinetické energie kapaliny (hydrodynamické mechanizmy). Pouţití 

vysokých tlaků a nestlačitelnost média umoţňuje hydraulickým mechanizmům generování 

značných sil s velkým dynamickým rozsahem. Přestoţe systémy musí být vzhledem 

k vysokým tlakům robustní a potřebují těţké zázemí (tato nevýhoda je patrná v grafu na Obr. 

9), vychází poměr výkonu ku hmotnosti ve skupině tradičních pohonů největší. 

Vzhledem k pouţívaným tlakům a vyvozeným silám je pouţití v interakci s člověkem 

nevhodné aţ nebezpečné. 

1.1.4 Pneumatické pohony - lineární a rotační pneumotory 

Pracují na stejném principu jako hydraulické motory. Místo kapaliny však pouţívají 

plynného média (zpravidla vzduchu). Díky snadné stlačitelnosti plynu jsou ale mnohem méně 

tuhé, mají niţší dynamický rozsah. Díky tomu je velice těţké je řídit. Niţší pracovní tlaky 

vedou také k niţšímu poměru výkonu ku hmotnosti. 

Pro svou přirozenou pruţnost a pouţití „čistého“ média jsou z tradičních pohonů 

nejvhodnější pro interakci s člověkem. 

1.2 Netradiční pohony  

Vývoj technologií a rostoucí poţadavky na parametry pohonů daly vzniknout nové 

skupině – netradičním pohonům. Moderní robotické aplikace kladou nároky, kterým 

z různých důvodů nemohou tradiční pohony vyhovět. Jsou to rozměrová omezení, nutnost 

činnosti ve specifickém prostředí, činnost v těsné interakci s člověkem, či přímo uvnitř ţivých 

organizmů, omezené moţnosti napájení a mnoho dalších. 
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1.2.1 Piezoelektrické aktuátory 

Piezoelektrické motory a akční členy vyuţívají nepřímý piezoelektrický jev, případně 

elektrostrikční jev (deformace při působení vnějšího elektrického pole). Piezoelektrické akční 

členy lze rozdělit na dvě skupiny. 

1.2.1.1 Staticky buzené piezoelektrické aktuátory 

První skupina je buzena stejnosměrným napětím, výstupem jsou relativně velmi malé 

změny rozměrů akčního členu (max. 0,2%) které ale vyvozují velké síly a tlaky (řádu desítek 

aţ stovek Newtonů). Existuje řada principů umoţňujících zvýšit relativní pohyb aktuátoru. 

Jedno z řešení je řazení několika piezoelementů mechanicky do série a elektricky paralelně 

(piezoelectric stack). Relativní prodlouţení se sice nezvýší, ale absolutní prodlouţení můţe 

být aţ 100 m při napájecím napětí 500-1000 V. Absolutní výchylka akčního členu lze dále 

zvýšit vhodným mechanickým převodem, nejčastěji na principu páky. Polohovací 

piezoelektrické servomechanizmy této skupiny můţeme řídit jak pulsně metodou „On/Off“ 

(inkoustové tiskárny), tak spojitým přiváděným napětím (polohovací zařísení laserů, 

mikroskopů). 

 

Obr. 3: Vrstvený piezoelektrický akční člen. 

1.2.1.2 Piezoelektrické motory 

Druhá skupina akčních členů vyuţívá velmi dobrých rezonančních vlastností 

piezomateriálů. Výstupní veličina akčního členu (poloha, otáčky) není přímo úměrná 

přivedenému napětí, ale závisí na tvaru a kmitočtu budícího napětí. Narozdíl od předchozí 

skupiny není moţné dosáhnout srovnatelné přesnosti polohování, výhodou je však moţnost 

dosaţení vysokých rychlostí pohybu a velkého rozsahu. Podstatou funkce piezoelektrických 

motorů je vyvolání deformace povrchové vrstvy statoru, která se v rozmanitém konstrukčním 
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provedení motoru převádí na rotační nebo translační pohyb rotoru. Za předpokladu 

optimálního pracovního reţimu je měrný výkon piezoelektrického motoru pětkrát aţ desetkrát 

vyšší neţ u tradičních elektromechanických motorů. Motory lze dělit dle rozmanitých 

konstrukčních řešení, z pohledu robotiky se však nejdůleţitější jeví dělení na motory 

vyuţívající stojatou, nebo postupnou elastickou vlnu. 

Základním principem motorů se stojatou vlnou je vhodný převod tečné sloţky působící 

síly kmitajícího elementu na poţadovaný rotační pohyb. Bývají označovány jako vibračně 

vázané (vibratory coupler type). Hlavní výhodou je nízká cena daná pouze jedním zdrojem 

vibrací a vysoká účinnost (teoreticky aţ 98%), nevýhodou pak je jen jeden moţný směr 

pohybu. 

 

Obr. 4: Piezoelektrický motor s postupnou vlnou. 

Principem funkce motorů s postupnou vlnou je vyvolání postupného vlnění v elastické 

vrstvě statoru, body na povrchu vrstvy tak vykonávají eliptický pohyb (viz Obr. 4). Rotor je 

pak v důsledku tření unášen po vlnící se vrstvě. Postupná elastická vlna je skládána 

superpozicí dvou stojatých vln posunutých v čase i prostoru o čtvrt periody. Tyto motory 

vyţadují sloţitější budicí obvod, lze je však bez problému reverzovat. 

1.2.2 Kovy s tvarovou pamětí (SMA) 

Srdcem těchto pohonů je element (zpravidla drát) vyrobený ze slitiny kovů vyznačující 

se reverzibilní materiálovou deformací při zahřátí. Mechanický pohyb je u SMA způsoben 

změnami v krystalické struktuře kovu. Na tu má vliv několik faktorů. Nejvýznamnějším je 

vliv teploty T a vliv vnějšího mechanického napětí σ. Změnou T nebo σ dochází k tzv. fázové 

transformaci, při níţ se mění struktura materiálu. Limitně rozeznáváme dvě fáze slitiny. S 

vysoce symetrickou krystalickou mříţkou – austenit (analogie se slitinami ţeleza) a strukturu 

s menší symetrií (ortorombická, tetragonální krystalická mříţka) – martensit. 
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Krystalická struktura SMA je v austentickém stavu vysoce uspořádaná i při namáhání 

materiálu. Při přechodu do martensitického stavu se struktura mění v méně uspořádanou a při 

poměrně malém namáhání mění svůj tvar. Názorně je to vidět na křivkách závislosti 

prodlouţení na mechanickém namáhání, Hookovu diagramu, viz Obr. 5.  

 

Obr. 5: Hookův diagram SMA [ 8]. 

SMA aktuátory se vyznačují velkým relativním zkrácením (typicky 5 aţ 7 %), velkou 

působící silou a velmi vysokým poměrem výkonu ku hmotnosti. Jejich nevýhodou je nízký 

dynamický rozsah, který je moţno zvětšit pouţitím nuceného chlazení [ 9]. 

1.2.3 Elektroaktivní polymery (EAP) 

Existuje mnoho typů polymerů, které mají řiditelné vlastnosti, a jejich chování můţe být 

ovlivněno různými stimulátory. Některé z těchto polymerů udrţují permanentní změnu, 

zatímco jiné poskytují reversibilní odezvu. 

EAP se dělí na dvě základní skupiny (viz Tab.1) dle velikosti pouţitého napájecího 

napětí. Elektronové EAP napájené vysokým napětím jsou řízeny elektrickým polem nebo 

Coulombovými silami. Iontové EAP, napájené nízkým napětím do 30 V, jsou řízeny difůzí 

iontů materiálem. 

Pro pouţití v robotice se jeví vhodnější především druhá (iontová) skupina EAP, 

zejména díky nízkému napájecímu napětí. 
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Tab. 1: Porovnání elektronových a iontových EAP [ 8]. 

Základní typ EAP Výhody Nevýhody 

Elektronové EAP  můţe pracovat dlouhou 

dobu při pokojové 

teplotě 

 rychlá časová odezva 

v řádech milisekund 

 generuje relativně velkou 

sílu 

 drţí v deformovaném 

stavu při stejnosměrném 

napětím 

 nutnost napájení vysokým 

napětím (~150MV/m) 

 vyţaduje kompromis mezi 

mech. napětím a tlakem 

 díky přechodům tepla jsou 

nevhodné pro provoz za 

nízkých teplot 

Iontové EAP  postačuje nízké napětí do 

30 V 

 moţnost velkého ohnutí 

či prodlouţení  

 poskytuje hlavně velké 

ohýbací posunutí 

 potřebují pro svou funkci vlhké 

prostředí nebo vodní či 

elektrolytickou lázeň, popřípadě 

obal, který zajistí vlhkost 

polymeru 

 mimo CP nedrţí v deformo-

vaném stavu při stejnosměrném 

napětím 

 relativně pomalá časová 

odpověď a malá akční síla 

 mimo CP a CNT je obtíţné 

vyrobit shodný materiál (IPMC 

částečně) 

 

1.2.3.1 Vodivé polymery (CP) 

Konstrukce elektromechanických zařízení zaloţených na vodivých polymerech (dále jen 

CP) je moţná díky změnám objemů, které v CP probíhají během jejich elektrochemické 

oxidace/redukce. Tyto změny objemu nastávají při začlenění/vyloučení iontů a rozpouštědla 

do/z polymerové struktury díky jejich oxidačnímu/redukčnímu procesu. 

 

1.2.3.2 IONTOVÉ elektricky aktivní polymerní gely (IPG) 

Polymerní gely jsou dlouhé polymerní řetězce s elastickými vlastnostmi. Při průchodu 

elektrického proudu roztokem vznikají ionty, které aktivně působí na vzorek IPG a způsobí 

jeho ohyb. Vhodnou konstrukcí a rozmístěním elektrod lze dosáhnout i poměrně sloţitých 

pohybů při malém napájecím napětí (1,5 V), rychlé odezvy (> 100 Hz) a velkého počtu 

opakování (> 10
5
 cyklů). Částečnou nevýhodou je nutnost iontově aktivního pracovního 

prostředí (takové prostředí se vyskytuje např. v ţivých organismech). 
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1.2.4 Elektrorheologické kapaliny (ERF) 

ERF je elektroaktivní kapalina, která v přítomnosti elektrického pole markantně mění 

své rheologické vlastnosti (tzn. viskozita, změna objemu, změna povrchového napětí, atd.). Je 

to suspenze částic o velikosti 10 – 100 mikronů v nevodivé kapalině. V el. poli se částice 

vlivem indukovaného dipólového momentu seřadí do řetězců ve směru el. pole. Tím se změní 

kapalina ve viskoelastickou hmotu podobnou gelu, s dobou odezvy několik milisekund. 

V pravém slova smyslu se nejedná o pohon, tato elektroaktivní kapalina je vyuţívána 

v elementech elektricky řízené tuhosti (ECS) (Obr. 6). Tuhost elementu ECS je modifikována 

regulací průtoku elektrorheologické kapaliny dráţkami po stranách pístu pomocí elektrodami 

generovaného elektrického pole. 

 

Obr. 6: Element ECS a jeho píst. 

1.2.5 Pneumatické svaly 

Pneumatický sval převádí pneumatickou energii na mechanickou, podobně jako 

klasické lineární pneumatické aktuátory. Zásadně se ale liší konstrukcí, průběhem síly a 

principem funkce. Existuje mnoho konstrukcí pneumatických svalů, jejich princip je však 

společný. Působením tlakové síly média na vnitřní vrstvu membrány svalu dochází ke 

kontrakci svalu a vyvození taţné síly. Jednotlivé typy pneumatických svalů, z nichţ některé 

budou podrobněji rozebrány v následující kapitole, se liší způsobem převodu této tlakové síly 

na sílu kontrakční. 
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1.2.6 Srovnání pohonů 

V grafech na následujících obrázcích je uvedeno srovnání pohonů podle poměru výkonu 

ku hmotnosti - Obr. 7 a dynamického rozsahu Obr. 8. Na obr. Obr. 9 je uvedeno srovnání 

pohonů dle poměru /poměru výkonu ku hmotnosti/ ku hmotnosti. Z tohoto grafu je například 

vidět nevýhoda hydraulických aktuátorů v potřebě hmotného zázemí, naopak je tomu u 

pohonů z paměťových slitin. 

 

Obr. 7: Srovnání pohonů dle poměru výkonu ku hmotnosti [ 4]. 
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Obr. 8: Srovnání pohonů dle dynamického rozsahu [ 4]. 
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Obr. 9: Srovnání pohonů dle poměru /poměru výkonu ku hmotnosti/ ku hmotnosti [ 4]. 
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2 Pneumatické svaly 

Tato kapitola popisuje princip činnosti a základní parametry umělého pneumatického 

svalu a dále představuje několik nejznámějších konstrukčních provedení. 

2.1 Historie a vlastnosti pneumatického svalu 

Vznik prvního pneumatického svalu je datován uţ do roku 1930. Fyzik S. Garasiev sval 

sestrojil jako pohon pro bioprotézy. Byl zaloţen na principu transformace tlakové síly plynu 

rozpínající elastickou hadici na kontrakci svalu stejně jako dnes pouţívané pneumatické 

svaly. Převod pneumatické energie na mechanickou zajišťovala pevná vlákna umístěná 

rovnoběţně s podélnou osou svalu a spojující oba konce svalu. Elastická trubice byla navíc po 

určitých úsecích zaškrcena prstenci. 

 

Obr. 10: McKibbenova protéza pro hendikepovanou ruku [ 1]. 

V  50. letech Joseph L. McKibben vyvinul nový pneumatický sval, který byl v 50. a 60. 

letech vyuţíván opět při výzkumu náhrady končetin a pomocných ortéz pro končetiny 

s omezenou hybností. McKibbenův sval je, stejně jako Garasievův sval, tvořen vnitřní 

elastickou nepropustnou trubicí. Základní rozdíl mezi Garasieovým a McKibbenovým svalem 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 27 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

je ve způsobu opletení vnitřní elastické trubice. U McKibbenova svalu je opletení provedeno  

bifilárně vinutými vzájemně překříţenými vlákny (viz Obr. 11). Opletení tak tvoří síť 

základních pantografických jednotek, které opět transformují pneumatickou energii na 

mechanickou.  Vnitřní elastická trubice má tvar válce, na jehoţ plášť působí tlak přiváděného 

vzduchu, který trubici roztahuje do šířky. Pomocí pantografu je radiální síla rozšiřující trubici 

převáděna na axiální kontrakční sílu (viz Obr. 12). Sval tedy při zvyšování vnitřního tlaku 

zvětšuje svůj průměr a zkracuje svoji délku. Vyvozená kontrakční síla svalu je pak dále 

vyuţívána. Na Obr. 13 je fotografie svalu McKibbenova typu vyrobeného na UAMT FEKT 

VUT Brno. 

 

Obr. 11: Opletení pneumatického svalu. 

Současně se svalem McKibbenovým bylo vyvinuto několik dalších typů umělých 

pneumatických svalů. Základem jejich konstrukce byla vţdy nepropustná vnitřní membrána 

v kombinaci s různě spletenými vlákny. McKibbenova konstrukce je však pouţívána 

nejčastěji, proto se také název McKibbenův sval ekvivalentem názvu pneumatický sval. 

 

Obr. 12: Princip elementárního pantografu. 

Mezi základní vlastnosti pneumatických svalů patří: 

 

- Vyznačují se mimořádně vysokým poměrem síly a výkonu ku hmotnosti a 

objemu. 
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- Mohou být vyrobeny prakticky v libovolné délce a průměru. 

- Vlastnosti, tvar a chování jsou srovnatelné s lidskými svaly (přirozená pruţnost), 

coţ umoţňuje jejich snadné vzájemné propojení (protézy, rehabilitace apod.). 

- Dosaţitelné maximální zkrácení se pohybuje na hranici 30 % jmenovité délky 

svalu, coţ je opět srovnatelné s ţivočišnými svaly. 

- Dosud vyvinuté regulátory jsou schopny regulace polohy s přesností lepší neţ  

1 % z rozsahu pohybu a umoţňují dosáhnout mezní frekvence více neţ 10 Hz. 

- Taţná síla na jednotku plochy průřezu tvoří aţ 300 N/cm
2
 v porovnání s 40 

N/cm
2
 pro ţivočišný sval. 

- Přesný a plynulý chod svalu mezi krajními polohami. 

- Nízká cena, vysoká spolehlivost, minimální údrţba. 

- Hermeticky uzavřená konstrukce odolná proti prachu. 

- Vysoká bezpečnost – moţnost pouţití ve výbušném a vlhkém prostředí. 

 

 

Obr. 13: Sval McKibbenova typu vyrobený na UAMT FEKT VUT Brno. 

Protoţe pneumatické svaly mohou vyvíjet aktivní sílu pouze při jednom směru pohybu 

– kontrakci – musí být vţdy uspořádány tzv. antagonisticky, a to buď jako dvojice proti sobě 

působících svalů (Obr. 14a), nebo jeden sval spřaţený s pruţinou (Obr. 14b). 
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a) b)

 

Obr. 14: Antagonistické uspořádání s kladkou: a) dvou svalů, b) svalu a pruţiny. 

Přímočarý pohyb svalu lze jednoduše převést na pohyb rotační pomocí soustavy táhel a 

kladek (Obr. 14), podobně jako tomu je u ţivočišných svalů. 

Z výše uvedených fakt lze vyvodit závěr, ţe umělý pneumatický sval je téměř ideálním 

pohonem zejména pro robotické aplikace. Avšak přestoţe vznikly ojedinělé projekty 

manipulátorů či mobilních robotů s pneumatickými svaly, stále zdaleka nedošlo k jejich 

většímu rozšíření. Masovému nasazení pneumatických svalů brání především následující 

problémy: 

 

- Potřeba zdroje stlačeného plynu pro pohon svalu. Konveční řešení napájení 

z tlakové lahve nebo kompresoru jsou nákladná a hmotná. Netradiční řešení 

(například získávání plynů chemickými reakcemi) se potýkají s problémy 

s řízením reakce, chlazením a bezpečností provozu. 

- Obtíţně modelovatelné tření vnitřní struktury pneumatického svalu. Dosud 

nepřesně modelované tření vylučuje moţnost precizního řízení pneumatického 

svalu. 

- Problémy plynoucí ze stlačitelnosti média – přirozená „poddajnost“ svalu. 

Z těchto důvodů se pneumatické svaly zatím uplatňují pouze ve stacionárních robotech 

s nízkými nároky na přesnost polohování (manipulátor SoftArm - Bridgestone) nebo 

v aplikacích, kde je ţádoucí přirozená poddajnost pohonu, jako jsou exoskeletony a 

rehabilitační pomůcky (7 DOF exoskeleton – Salford University) [ 14]. 
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2.2 Přehled konstrukcí pneumatických svalů 

V této podkapitole bude přiblíţen historický vývoj pneumatického svalu a popsáno 

několik jeho konstrukčních modifikací. 

2.2.1 Aktuátor „Expansible cover“  roztažný prvek 

Robert C. Pierce roku 1936 patentoval strukturu nápadně podobnou pneumatickému 

svalu – podlouhlý měchýř umístěný ve válcovitém textilním opletení (Obr. 15). Jeho pouţití 

ale zamýšlel k těţbě uhlí namísto konvenčních výbušnin. Do navrtaných děr v uhelné ţíle 

umístil roztaţné prvky, které poté napustil tekutinou pod vysokým tlakem. Následkem 

působící radiální síly expandujících prvků uhlí popraskalo a mohlo být vytěţeno. Přestoţe 

Pierce během expanze pozoroval kontrakci prvků, tato nebyla patentem nijak vyuţívána. 

 

Obr. 15: Originální Piercova kresba roztaţného prvku [ 2]. 

2.2.2 Napínací zařízení „Tensional Device for Providing Linear Pull“ 

Roku 1949 Hugh de Haven obdrţel patent na „Napínací zařízení“, Obr. 16. Zařízení se 

skládá z vnitřní válcové membrány dvojitě spirálově opletené. Pokud bylo napínací zařízení  

natlakováno na 3 MPa, zkrátilo se o 30 %, přičemţ působilo maximální silou 6 800 N. Velmi 

krátká byla aktivační doba zařízení, přibliţně 2-3 ms. Tak rychlé napuštění umoţňovala 

vestavěná prachová náplň. De Haven navrhoval zařízení pouţít k napínání bezpečnostních 

pásů v případě havárie. Dnes jsou napínače bezpečnostních pásů běţnou výbavou automobilů, 

ale pracují na jiném principu. 
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Obr. 16: De Havenovo napínací zařízení [ 2]. 

2.2.3 Napínací zařízení „Fluid Actuated Motor System and Stroking Device“ 

Toto zařízení roku 1958 patentoval Richard Gaylord. Systém je prakticky shodný s de 

Havenovou konstrukcí, s tím rozdílem, ţe k pohonu zařízení je vyuţíváno vnějšího zdroje 

stlačeného média. Gaylord provedl matematickou analýzu a odvodil rovnici popisující 

generovanou sílu: 

 
2

245 3cos 1
2

p D
F




 
   . ( 2.1 ) 

Kde: 

F = síla vyvíjená zařízením, 

p = diferenciální tlak, 

D45 = průměr pláště při  = 45°, 

 = úhel mezi vlákny opletení. 

Gaylord zjistil, ţe pro úhel vláken 45° se vztah zjednoduší na: 

2

45

4

p D
F

 
 , ( 2.2 ) 

coţ je základní rovnice síly pro klasický pneumatický válec. Tento bod pracovní 

charakteristiky zařízení nastává přibliţně při 20% kontrakci. 

2.2.4 McKibbenův umělý sval 

Nejpouţívanější název pro pneumatické svaly s rozličnými druhy opletení je právě 

McKibbenův umělý pneumatický sval, přestoţe McKibben nebyl zdaleka první, kdo podobný 
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sval zkonstruoval. V padesátých letech sestrojil pneumatický sval, který doporučil pouţít 

k pohonu protéz lidských končetin, Obr. 10. Roku 1961 Schulte publikoval článek, kde 

pouţil Gaylordovu matematiku a pneumatický sval nově pojmenoval „McKibbenův sval“. 

2.2.5 Yarlotův sval 

Yarlot svůj fluidní sval patentoval roku 1972. Narozdíl od dosud představených svalů 

jsou neelastická vlákna - transformující tlakovou energii na tahovou - zabudována axiálně 

v pruţné membráně svalu, Obr. 17. Radiální vlákna slouţí pouze pro zpevnění svalu a 

omezení maximální expanze. Díky tomu na rozdíl od předchozích svalů, které mají 

v nafouknutém stavu v principu válcový tvar, Yarlotův sval má protaţený sférický tvar. 

 

Obr. 17: Yarlotův pneumatický sval [ 9]. 

2.2.6 Wasedův sval 

V průběhu 70-tých let byl na Wasedově univerzitě v Japonsku vyvinut sval podobný 

Yarlotově řešení. Opět byla pouţita axiální vlákna, navíc rozdělena dvěma pevným radiálními 

krouţky, Obr. 18.  Hlavním důvodem této úpravy bylo sníţení maximálního průměru svalu 

při kontrakci. 
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Obr. 18: Wasedův pneumatický sval [ 2]. 

2.2.7 Kukoljův sval 

Svůj návrh pneumatického svalu Mirko Kukolj patentoval roku 1988 (Obr. 19). 

Přestoţe vypadá velice podobně jako McKibbenův sval, podstatně se liší v uzlech opletení 

svalu. Zatímco splétaná vlákna McKibbenova svalu se mohou vzájemně pohybovat, zde jsou 

vlákna v místech kříţení pevně spojena a tvoří tak jakousi síť. Díky tomu nastává problém se 

třením mezi elastickou vrstvou a opletením, který lze řešit lubrikací. 

 

Obr. 19: Kukoljův pneumatický sval [ 9]. 

 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 34 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

2.2.8 ROMAC 

„RObotic Muscle ACtuator“ byl patentován Guyem Immegou a Mirkem Kukoljem roku 

1990. Svou konstrukcí se nepodobá ţádnému z předchozích svalů – je vyroben 

z neelastického materiálu, který tvoří mnoţství výčnělků s trojúhelníkovým půdorysem 

zpevněných ve švech vláknem. V plně nataţeném stavu jsou tyto výčnělky rovnoběţně 

poskládány, po nafouknutí se vyboulí ven a způsobí tak zkrácení svalu, Obr. 20. Tření v této 

struktuře je minimální, proto ROMAC generuje sílu blízkou maximální teoretické hodnotě, 

vyniká vysokým relativním zkrácením (aţ 50 %) a minimální hysterezí. 

 

Obr. 20: Robotický sval ROMAC [ 9]. 

2.2.9 Fluidní sval FESTO 

V historii existují pouze dva významnější pokusy o sériovou výrobu pneumatických 

svalů. V osmdesátých letech uvedla firma Bridgestone na trh „Rubbernator“, poté ji roku 

2002 následoval významný výrobce hydraulických komponent – FESTO. Jeho fluidní sval 

(Obr. 21) je pneumatický sval McKibbenova typu. Vzhledově se od něj liší tím, ţe dvojité 

spirálové opletení svalu je integrováno do gumové vrstvy stěny svalu. Tak je dosaţeno vyšší 
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robustnosti a spolehlivosti nutné pro průmyslové nasazení, ovšem za cenu podstatného 

zhoršení ostatních parametrů svalu. V [ 34] lze nalézt různé průmyslové aplikace tohoto svalu. 

 

Obr. 21: Fluidní sval FESTO. 

2.2.10 Pneumatický sval „Braided pneumatic Muscle Actuator“ (pMA) 

Jedná se o klasický pneumatický sval McKibbenova typu vyvinutý v devadesátých 

letech na salfordské universitě. Byl aplikován v mnoha robotických systémech salfordské i 

brněnské university. Fotografie svalu je na Obr. 13. Pokud není uvedeno jinak, tato práce se 

zabývá výhradně svalem tohoto typu. 

Všechny výše uvedené umělé pneumatické svaly se vyznačují vysokým poměrem 

výkonu ku hmotnosti a dostatečnou stabilitou pruţnosti. Stále však přetrvávají potíţe 

s polohovým řízením svalů vzhledem k jejich nelinearitě a problémům spojeným se 

stlačitelností média. 

2.3 Konstrukce pneumatického svalu 

Pneumatické svaly zaloţené na McKibbenových  umělých svalech se zpravidla 

vyznačují dvouplášťovou válcovou strukturou. Vnitřní vrstva je pruţná a nepropustná 

(nejčastěji tenká gumová hadice), zatímco vnější vrstva je bifilárně spirálovitě splétaná 

z pevných (např. nylonových) vláken, Obr. 11. Podstatou činnosti pneumatického svalu je 

pantografická struktura, kterou mezi sebou jednotlivá vlákna tvoří. Jednotlivé pantografické 
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buňky převádí radiální tlakovou sílu média (přenášenou vnitřní membránou) na axiální 

kontrakční sílu, Obr. 12. Vlákna bifilární spirálové struktury bývají často zdvojena či 

ztrojena, aby se dosáhlo kompaktnějšího a současně tenčího opletení, Obr. 22. Na obou 

koncích jsou obě vrstvy upnuty a zatěsněny kovovými sponami k duralovým koncovkám 

s jedním či více plnicími/upevňovacími otvory Obr. 13. 

 

Obr. 22: Makrosnímek opletení pneumatického svalu. 

2.4 Základní princip funkce pneumatického svalu 

Pokud je pneumatický sval napuštěn médiem pod určitým tlakem, snaţí se zaujmout 

energeticky nejvýhodnější stav – deformuje se do tvaru s co největším objemem. Pokud by 

nebylo rozpínání svalu nijak omezeno, zaujal by energeticky nejvýhodnější tvar koule – tvar 

největšího objemu s nejmenším moţným povrchem. Rozpínání pneumatického svalu je ale 

omezeno vlákny opletení, takţe energeticky nejvýhodnější stav nastane při jiném tvaru. Bude 

provedena jednoduchá analýza a určení tohoto tvaru. 

Dle [ 11] zavedeme konstantní parametry n a b, kde n je počet obtočení vlákna kolem 

válce a b délka vlákna viz Obr. 23. Pomocí nich a úhlu vláken snadno vyjádříme okamţitou 

délku L a průměr svalu D: 

cos bL , ( 2.3 ) 
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Objem svalu pak je: 
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Derivací rovnice ( 2.5 ) podle a poloţením pravé strany rovno nule zjistíme, ţe funkce 

má maximum pro velikost úhlu přibliţně 54,7°. Při tomto úhlu vláken má sval maximální 

objem a energeticky nejvýhodnější tvar. Z toho plyne, ţe pokud je úhel vláken menší neţ 

54,7°, sval působí kontrakční silou, zatímco pokud je úhel větší, sval bude působit expanzivní 

silou v axiálním směru. V obou případech se snaţí dosáhnout energeticky nejvýhodnějšího 

stavu. 

L

n obtočení

vlákna
D nD

b




 

Obr. 23: K určení koeficientů n a b. 

2.5 Statický model pneumatického svalu 

Pneumatický sval převádí pneumatickou (případně hydraulickou) energii na 

mechanickou. Působením tlaku média na vnitřní vrstvu válce dochází ke kontrakci svalu a 

vyvození  taţné síly. V následujícím odstavci bude odvozena závislost taţné síly na tlaku a 

okamţité délce svalu. 

Vstupní práce plynu Win působícího silou na stěnu svalu lze vypočítat z rovnice: 
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 in 0W l s

i

i i

S

d P P d d pdV    , 
( 2.6 ) 

kde P je absolutní tlak plynu uvnitř svalu, P0 absolutní tlak okolního plynu, p 

diferenciální tlak (P – P0), Si celkový vnitřní povrch svalu, dsi diferenciál plochy, dli posunutí 

vnitřního povrchu, dV změna objemu. 

Výstupní práce svalu Wout konaná při zkrácení svalu je: 

FdLdWout  , ( 2.7 ) 

kde F je axiální taţná síla svalu, dL je axiální posunutí. 

Z pohledu zákona zachování energie, zanedbáme-li ztráty systému, je výstupní práce 

rovna vstupní, tudíţ: 

inout dWdW  . ( 2.8 ) 

Dosazením z ( 2.6 ) a ( 2.7 ): 

FdL pdV  , 
dV

F p
dL

  . ( 2.9 ) 

Pro odhad dV/dL uvaţujme aktivní část svalu ve tvaru ideálního válce, kde L je jeho 

výška,   je úhel mezi vlákny opletení (druhé vrstvy svalu) a osou válce, D je průměr válce, n 

počet obtočení vlákna kolem válce a b délka vlákna (Obr. 23). L a D lze vyjádřit jako funkci 

 s konstantními parametry n a b ( 2.3 ), ( 2.4 ). Objem válce je vyjádřen v ( 2.5 ). 

Nyní můţeme ze ( 2.9 ) odvodit konečný vztah pro taţnou sílu svalu jako funkci p a :: 

 2 2

2

3cos 1/

/ 4

pbdV dV d
F p p

dL dV d n



 


     . ( 2.10 ) 

Nebo po dosazení z ( 2.3 ) sílu jako funkci p a L: 

 2 2

2

3

4

p L b
F

n


 . ( 2.11 ) 

Často je moţno se setkat i se vztahem vzniklým úpravou ( 2.10 ): 

 
2

290 3cos 1
4

D p
F


  , ( 2.12 ) 
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kde 90 /D b n  je průměr svalu při prakticky nedosaţitelném úhlu vláken 90   . 

Taţná síla je tedy přímo úměrná tlaku média uvnitř svalu a je monotónní funkcí úhlu 

vláken. Teoretická maximální kontrakce svalu při F = 0 je pro  = 54,7°, coţ odpovídá 

relativnímu zkrácení cca. 38%; viz Obr. 25. 

Autor v [ 1] volil jiný přístup k odvození matematického modelu pneumatického svalu. 

Na základě principu virtuálních (Obr. 24) prací platí: 

0_sílarovnovážnáakaxiální_tltlaklaterální_  dWdWdW  

2(2 )( ) ( )( ) ( ) 0.rlp dr r p dl F dl         

( 2.13 ) 

  

 

Obr. 24: K odvození statického modelu pomocí principu virtuálních prací [1]. 

Proměnné l a r lze vyjádřit pomocí úhlu vláken : 

)sin/sin/(,cos/cos)/( 0000   rrll  

2 2

0 0 0 01 cos ( / ) / sinr r l l    
 

, 

( 2.14 ) 

kde l0 je počáteční (maximální) délka svalu, r0 = D0/2 počáteční (minimální) poloměr 

svalu a 0 počáteční úhel vláken opletení svalu.  

Dosazením těchto vztahů a jejich derivací do ( 2.13 ) po úpravě získáme: 

 
22

0( , ) 1F p p r a b     
 

, ( 2.15 ) 
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kde: 

 0 0

2

0

2

0

,

3 tan ,

1 sin .

l l l

a

b







 





 

Další úpravou získáme model totoţný s ( 2.12 ): 

   2 2

90, 3cos 1F p p r     , ( 2.16 ) 

kde 
90 90 / 2r D  znamená teoretický poloměr svalu pro nedosaţitelný vzájemný úhel 

vláken 90°. 

Taţná síla je tedy přímo úměrná tlaku média uvnitř svalu a je monotónní funkcí úhlu 

vláken. Maximální teoretickou sílu generovanou svalem získáme z ( 2.15 ) pro  = 0,  

 2

max 0F p r a b  . ( 2.17 ) 

Na Obr. 25 je graficky znázorněna závislost taţné síly na relativním zkrácení svalu  

(ε = (Lmax – L)/Lmax) pro hodnoty Lmax = 30 cm, n = 3, b = 32 cm. Maximální moţná délka 

svalu Lmax je dána druhem opletení a závisí na nejmenším moţném úhlu vláken, v daném 

případě je θmin = 20°. Průměr D uvedeného svalu při maximální kontrakci je 28 mm. 
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Obr. 25: Závislost taţné síly na relativním zkrácení svalu. 
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Skutečné hodnoty se od uvedeného vztahu liší v krajních případech aţ o desítky 

procent. Zpřesněním modelu se zabývají následující kapitoly. 

2.5.1 Kompenzace deformací okrajů svalu 

Teoretický model vychází z předpokladu válcového tvaru svalu po celé jeho délce. 

Okraje reálného svalu ale při kontrakci získávají kónický tvar a aktivní plocha povrchu svalu 

se tak s rostoucí kontrakcí zmenšuje. Tento efekt lze poměrně účinně a jednoduše 

kompenzovat [ 1] zavedením parametru k, kterým ve vztahu ( 2.15 ) násobíme kontrakční 

poměr : 

 
22

0( , ) 1F p p r a k b     
 

. ( 2.18 ) 

Touto úpravou se sníţí hodnota maximální kontrakce na: 

 ./1)/1(max abk  . ( 2.19 ) 

 Parametr k neovlivňuje velikost maximální síly při nulové kontrakci ( = 0) – plně 

nataţený sval má skutečně válcový tvar. Z hodnoty maximální dosaţitelné kontrakce svalu lze 

parametr k jednoduše určit ze vztahu ( 2.19 ): 

2.5.2 Kompenzace tloušťky stěny svalu 

Dalším zjednodušením v matematickém modelu pneumatického svalu ( 2.12 ) je 

zanedbání tloušťky vnitřní membrány a opletení svalu. Pokud je uvaţována tlošťka membrány 

a opletení tk [ 11], vztah pro objem ( 2.5 ) se změní na: 

 
2

2

4

kD t L
V

   
 . ( 2.20 ) 

Dosazením do ( 2.9 ) vzniká vztah pro matematický model pneumatického svalu 

s kompenzací tloušťky stěny: 

 
2

2 20 1
3cos 1 2sin

4 sin
a k k

D pdV
F p p D t t

dL


  



  
        

  
. ( 2.21 ) 
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2.5.3 Kompenzace pružnosti vláken 

Teoretický model vychází z absolutní tuhosti vláken opletení svalu. Opletení reálného 

svalu je ale nejčastěji vyrobeno z vláken na bázi nylonu, jehoţ roztaţnost (pruţnost) nelze 

zanedbat. Roztaţnost vláken lze nejlépe pozorovat při isometrickém zapojení svalu – při 

zvyšování tlaku ve svalu roste i jeho objem. Tato skutečnost je umoţněna právě roztaţností 

vláken opletení svalu. Davis ve [ 2] jednoduchým způsobem analyzoval napětí vláken 

opletení, vyjádřil jejich prodlouţení v závislosti na tlaku a odvodil modifikované parametry b´ 

a ´, které mohou být dosazeny do základního modelu např. ( 2.10 ) místo původních 

parametrů b a : 

2

min
min 2 2 2

2 sin

s

pLb
b b

n N D E




    , 

1cos
L

b
   
   

 
. 

( 2.22 ) 

 

Kde bmin je délka vláken opletení svalu bez napětí, N celkový počet vláken opletení 

svalu, Ds průměr vláken opletení svalu a E Youngův modul materiálu vláken. 

2.5.4 Vliv elastické vrstvy svalu 

Další příčina odchýlení teoretického modelu od reálného svalu, především v oblasti 

nízkých pracovních tlaků, je vliv vnitřní vrstvy stěny svalu – elastické trubice. Při tvorbě 

základního modelu nebylo uvaţováno o vyuţití části energie na rozpínání vnitřní trubice – 

trubice nekladla ţádný odpor. Takového stavu nelze dosáhnout u ţádného reálného materiálu. 

V literatuře [ 11], [ 3] lze nalézt nejméně dva základní přístupy ke kompenzaci elasticity 

vnitřní vrstvy svalu: 

 

2.5.4.1 Kompenzace zahrnutím ekvivalentního tlaku a síly 

Aby byla v základním modelu započítána radiální elasticita, musí být stávající tlak p 

v rovnici ( 2.12 ) nahrazen tlakem pa: 

a wp p p  . ( 2.23 ) 

Kde pw je tlak potřebný k překonání radiální elasticity vnitřní vrstvy svalu. 
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Podobně lze kompenzovat i lineární elasticitu elastické vrstvy. K síle F základního 

modelu ( 2.12 ) je třeba připočítat sílu (působící ve směru kontrakce): 

( cos )rubber rubber rubberF K b L  , ( 2.24 ) 

kde Krubber je odhadnutá lineární tuhost elastické trubice a Lrubber její klidová délka. 

 

2.5.4.2 Zavedení závislosti parametru k na tlaku 

Tondu et al [ 1] si povšimnul, ţe teoretický model se od reálného systému odchyluje 

především v oblasti nízkých pracovních tlaků. Tuto odchylku přisoudil efektu elasticity svalu 

a navrhl její kompenzaci pomocí závislosti koeficientu k ze vztahu ( 2.18 ) na tlaku. Na 

základě experimentů zvolil empirickou závislost: 

p

k kk a e b  . ( 2.25 ) 

Konstanty ak a bk musí být odhadnuty pro kaţdý sval, coţ je největší nevýhodou této 

jednoduché metody. 

2.6 Dynamický model 

Přestoţe je pneumatický sval na světě více neţ 70 let a jeho výzkumem se zabývá 

několik známých světových laboratoří, stále je na okraji zájmu průmyslových aplikací. Jedna 

z charakteristických vlastností pneumatického svalu – jeho přirozená poddajnost, která jej 

dělá atraktivním pro aplikace vyţadující kooperaci s člověkem, s sebou současně přináší 

sloţité třecí síly komplikující jeho řízení a regulaci. Toto „vnitřní“ tření nebylo dosud 

uspokojivě popsáno. Velmi nepříjemnou vlastností do značné míry bránící úspěšnému 

modelování tření je jeho nedeterministické chování. Stochastická sloţka třecích sil je zřejmě 

způsobena náhodným posuvem opletení svalu po vnitřní membráně například při úplném 

vypuštění svalu. Náhodným proto, ţe tento děj ovlivňují veličiny okolního prostředí jako 

teplota a tlak, které se mohou skutečně náhodně měnit. 

Rozborem a modelováním tření ve struktuře pneumatického svalu se zabývá následující 

kapitola. 
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2.7 Model tření 

Tření ve struktuře pneumatického svalu je velice komplexní a pro pneumatický sval 

McKibbenova typu charakteristické. Pomocí makrokamery a speciálního úchytu 

pneumatického svalu umoţňujícího pohyb obou jeho konců tak, aby snímaná část zůstávala 

během isotonického pracovního cyklu v klidu, byl pořízen záznam chování stěny 

pneumatického svalu. Snímek z tohoto záznamu je na Obr. 26. Studiem videozáznamu byly 

identifikovány hlavní zdroje tření ve struktuře stěny pneumatického svalu: 

 Hlavní sloţkou je zjevně vzájemné tření nylonových vláken. 

 Materiálové tření v první – elastické (zpravidla gumové) – vrstvě pneumatického 

svalu. 

 Tření mezi první a druhou vrstvou, tj. mezi elastickou vrstvou a opletením svalu. 

 

Obr. 26: Série makrosnímků pneumatického svalu během kontrakce. 

První sloţka – vzájemné tření mezi kříţícími se vlákny opletení svalu – se dá 

charakterizovat jako dynamické suché tření. Toto tření můţeme popsat například tří 

parametrovým vztahem: 

   sxx

ksk effff
 /

 , ( 2.26 ) 

kde: 

 f celkový koeficient tření,  

fs  koeficient statického suchého tření , 

fk koeficient maximálního kinetického tření, 

x s rychlostní konstanta, 

 viz Obr. 27. 
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Obr. 27: Tříparametrový model suchého tření. 

Vztah pro sílu generovanou pneumatickým svalem se započítáním tření mezi vlákny 

pak vypadá takto: 

( / )
( ( ) ) sign( )sx x

d k k s kF f f f e S P x
      

   , ( 2.27 ) 

kde Sk [m
2
] značí kontaktní plochu vláken.  

2.7.1 Model s proměnnou plochou 

Plocha S ve vztahu ( 2.27 ) není konstantní, mění se v závislosti na úhlu kříţení vláken. 

Její velikost lze určit geometrickou analýzou pantografické struktury znázorněné na Obr. 28. 

Následující rozbor vznikl úpravou přístupu v [ 1]. V prvním přiblíţení uvaţujme plochý tvar 

vláken dotýkajících se celou svou plochou (πDsb). Na Obr. 28a je vyšrafována plocha jedné 

elementární pantografické buňky v počátečním stavu svalu (plně protaţený sval).  Symbolem 

s je označena vzdálenost středů dvou sousedních vláken, která zůstává v průběhu kontrakce 

svalu neměnná. Plocha této elementární buňky . .elem počS  je rovna: 

2

. . 0 02 sin coselem počS s   , ( 2.28 ) 

kde 0 je počáteční (minimální) úhel vláken svalu. V průběhu kontrakce dojde 

k otevření pantografu do situace znázorněné na Obr. 28b. Nová plocha buňky bude: 
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2

. . 2 sin coselem aktualS s   . ( 2.29 ) 

Celkovou kontaktní plochu opletení svalu pak můţeme určit pomocí poměru těchto 

dvou obsahů: 

. . .

. . .

elem poč poč

elem aktual aktual

S S

S S
 , ( 2.30 ) 

kde . 0 02počS r l  z rovnic ( 2.28 ), ( 2.29 ) a ( 2.30 ) plyne: 

   
2

0 0 0 02

0 0 0 0

2 sin cos
2 2

2 sin cos
aktual

s r l
S r l r l

s r l

 
 

 
  . ( 2.31 ) 

Z trojúhelníku na Obr. 23 (pro , ,
2

D
l L r    ) plyne 

0 0

cos
cos

l
l




 a 

0 0

sin
sin

r
r




 , dále 
0

1 l
l

  . Vztah ( 2.31 ) můţeme přepsat: 

 
  2 2

0

0 0

0

1  1 cos (1 )
2

sin
aktualS r l

  




  
 . ( 2.32 ) 

Grafické znázornění relativní změny styčné plochy vláken . .

. .

elem aktual

elem poč

S

S
 v závislosti na 

relativním zkrácení svalu  dle vztahu ( 2.32 ) se nachází na Obr. 28. 

 

Obr. 28: Kontaktní povrch vláken opletení [1]. 
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Obr. 29: Závislost styčné plochy na relativním zkrácení svalu. 

Protoţe vlákna mají oproti výchozímu předpokladu kruhový průřez a navíc nepokrývají 

celou plochu svalu (viz Obr. 26) je třeba výslednou plochu vynásobit ještě koeficientem 

pokrytí fp [-]: 

( / )
( ( ) ) sign( )sx x

d p k k sF f f f f e S P x
       

   . ( 2.33 ) 

Experimenty a srovnáním naměřených frikčních koeficientů s tabulkovými hodnotami 

bylo zjištěno ţe 1 1
60, 15pf  , tzn., ţe styčná plocha vláken je menší neţ 1/15 plochy 

svalu. 

2.7.2 Model s proměnným koeficientem tření 

Výše uvedená metoda proměnné plochy má váţný nedostatek ve zjednodušujícím 

předpokladu plochého tvaru vláken. U většinou pouţívaných vláken s kruhovým průřezem 

ovšem jejich deformace v místě kříţení činí problém mnohem sloţitější. 

Při kontrakci svalu by podle minulé kapitoly a průběhu na Obr. 28 mělo dojít ke sníţení 

styčné plochy vláken o cca 35 %. Kontrakce svalu je ale většinou doprovázena nárůstem tlaku 

plynu na kříţení vláken a vyvolává deformaci kruhového průřezu vláken, coţ má za následek 
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opětovné zvětšení styčné plochy. Rozbor tohoto problému by si ţádal nejspíše numerické 

simulace deformačních vlastností konkrétních pouţitých vláken a přesahuje plánovaný rozsah 

této práce. Experimentálně byl vliv takovéto deformace nahrazen lineární funkcí 

s dostatečnou přesností. 

Ve vztahu ( 2.26 ) je koeficient fk [-] nahrazen vztahem: 

cfkk lkff 


, ( 2.34 ) 

kde kf [m
-1

] je proporciální konstanta a lc [m] zkrácení svalu z maximální délky. 

2.8 Ověření modelu tření měřením hysterezních smyček 

Aby bylo moţné „vnitřní“ tření pneumatického svalu identifikovat a verifikovat 

navrţený model, byl navrţen laboratorní přípravek umoţňující velikost třecí síly měřit jako 

rozdíl mezi silou potřebnou pro nataţení svalu a silou působící při jeho opětovném zkrácení. 

Základem měřicího pracoviště je PC s procesorem Pentium 4 vybavené PCI měřicí 

kartou. Pouţitá karta disponuje digitálními a analogovými vstupy a výstupy, vstupy pro 

připojení inkrementálních snímačů a pulzně šířkově modulovanými výstupy.  

Pneumatický sval je na jedné straně upevněn k deformačnímu členu s tenzometry pro 

měření síly a na druhé k ocelovému lanku navíjenému elektromotorem s převodovkou na 

kladku Obr. 30. Kladka je poháněna stejnosměrným motorem s planetovou převodovkou a 

inkrementálním snímačem. Motor je napájen ze čtyřkvadrantového měniče, který je řízen 

pulzně šířkově modulovaným výstupem měřicí karty. Inkrementální snímač na ose motoru 

slouţí k preciznímu řízení DC motoru, další snímač umístěný přímo na ose kladky měří 

skutečnou polohu (nataţení) svalu. Signál z tenzometrického mostu siloměru, který odpovídá 

síle působící na sval, je zesílen přístrojovým zesilovačem a připojen k měřicí kartě. 

Dostatečná tuhost přípravku je dosaţena poţitím ocelové příměrné desky jako základny. 
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Obr. 30: Přípravek pro měření tření. 

Cílem experimentu je tedy změření hysterezní smyčky síly během pracovního cyklu 

pneumatického svalu (díky tření svalu je síla potřebná k nataţení svalu větší, neţ kterou sval 

působí při opětovném smrštění).  

Potřebná antagonistická síla potřebná k nataţení svalu je vyvozena elektromotorem o 

jmenovitém výkonu 150 W. Celý měřicí cyklus je izobarický (sval je spojen s tlakovou 

nádobou s řádově větším objemem).  Podmínka konstantního tlaku zaručuje, ţe hystereze síly 

je způsobena pouze třením svalu a ne nárůstem tlaku. Poloha motoru/kladky je řízena 

harmonickým signálem o frekvenci 0,5 aţ 4 Hz s amplitudou 3 aţ 5 cm. Výsledky 

experimentu znázorňuje graf na Obr. 31. 
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Obr. 31: Typická frekvenční závislost pneumatického svalu – zleva doprava pro frekvence 

4; 2; 1; 0,5 Hz. 

Fig. 3. Experimental stage. 
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Srovnání naměřené charakteristiky s modelem tření dle kapitoly 2.7.2 je na Obr. 32. 

Poloha svalu byla řízena harmonickým signálem o frekvenci 0,4 Hz a amplitudě 52,5 mm. 

Přetlak ve svalu 270 kPa se bohuţel nedařilo drţet konstantní, coţ je zřejmě hlavní příčinou 

odchylky v horní části charakteristiky. 
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Obr. 32: Změřená (modře) a modelovaná (červeně) hystereze. 

Měřený sval měl tyto parametry: 

 Maximální délka lmax = 0.31 m. 

 Délka vláken b = 0.4 m. 

 Počet omotání vláken n = 3.3. 

 

V simulačním schématu na Obr. 33 byl pouţit základní nekompenzovaný model svalu dle  

( 2.11 ). 
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Obr. 33: Simulační schéma modelu tření. 
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3 Termodynamika pneumatického svalu 

V pneumatických svalech, stejně jako ve všech pneumatických systémech dochází 

k termomechanickým jevům. Tyto jevy se popisují pomocí termodynamických zákonů a 

mechaniky tekutin. V této kapitole budou popsány stavové rovnice ideálního a reálného 

plynu, budou provedeny úvahy o druhu termodynamických jevů při napouštění a vypouštění 

pneumatického svalu a odvozeny termodynamické (energetické) rovnice tvořící základ 

matematického modelu termodynamického pracovního cyklu pneumatického svalu. 

V následující kapitole budou tyto úvahy konfrontovány s měřeními na reálném svalu. 

3.1 Odvození termodynamického modelu 

Během pracovního cyklu pneumatického svalu je plyn uvnitř stlačován, ohříván a mění 

svůj objem. Dochází zde tedy k termodynamickým procesům. 

V této kapitole budou odvozeny diferenciální rovnice vyjadřující vztah mezi tlakem ve 

svalu, hmotnostním průtokem média, kontrakcí svalu a rychlostí kontrakce svalu.  

Některé práce [ 12] zabývající se termodynamickým modelem pneumatického válce 

předpokládají, ţe jeho napouštění i vypouštění je adiabatický proces. Autor [ 12] 

experimentálně zjistil, ţe teplota uvnitř pneumatického válce ve skutečnosti leţí mezi 

teoretickou adiabatickou a isotermickou křivkou. Zatímco při napouštění byla skutečná křivka 

blízko adiabatickému průběhu, při vypouštění se blíţila spíše isotermické křivce. Není ţádný 

důvod nepředpokládat, ţe podobná pravidla budou platit i pro pracovní cyklus pneumatického 

svalu. 

Základní model termodynamického chování plynu ve svalu vychází ze tří základních 

rovnic: 

 Stavová rovnice ideálního plynu ( 3.1 ) udává vztah mezi tlakem, hustotou a 

termodynamickou teplotou plynu. 

 Zákon zachování hmotnosti (zákon kontinuity) ( 3.2 ). 

 Zákon zachování energie (první termodynamický zákon) ( 3.3 ). 
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Současně je nutno připustit následující zjednodušení: 

- Pracovní plyn je ideální. 

- Tlak a teplota uvnitř svalu jsou homogenní. 

- Změny kinetické a potenciální energie plynu jsou zanedbatelné. 

RTP  , ( 3.1 ) 

  VVV
dt

d
mmm outin

   , ( 3.2 ) 

 in out v in in outQ Q kc m T m T W U         , ( 3.3 ) 

kde: t označuje čas [s], P absolutní tlak [Pa], V objem [m
3
] s měrnou hustotou ρ [kg/m

3
], 

R měrná plynová konstanta [Jkg
-1

K
-1

], T termodynamická teplota [K], outinm ,
  hmotnostní tok 

[kg/s] vstupující respektive vystupující ze svalu, ,in outQ přivedený resp. odvedený tepelný tok 

[J/s], k Poisonova konstanta [-], vc  měrná tepelná kapacita při konstantním objemu [Jkg
-1

K
-1

], 

inT teplota plynu vstupujícího do svalu [K], W výkon [W] dWW
dt

 , kde W je soustavou 

vykonaná absolutní práce [J], U tok vnitřní energie [J/s],  časová změna hustoty [kg m
-3

s
-1

] 

(
d

dt
  ). 

Rychlost změny celkové vnitřní energie plynu je rovna: 

     VPPV
k

PV
dt

d

k
mTC

dt

d
U v

 






1

1

1

1
, ( 3.4 ) 

kde P je časová změna tlaku pracovního plynu [Pa/s]. Substitucí vztahu pro výkon 

plynu VPW   a rovnice ( 3.4 ) do rovnice ( 3.3 ) za předpokladu, ţe plyn vstupující do svalu 

má stejnou teplotu jako plyn uvnitř svalu, energetická rovnice (1.TZ) bude mít tvar: 

   
1 1

in out in out

k V
Q Q m m V P

kP kP


         . ( 3.5 ) 

Pokud je popisovaný děj adiabatický ( 0in outQ Q   ), časová změna tlaku plynu ve 

svalu je pak rovna: 
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    V
V

P
kmm

V

RT
kV

V

P
kmm

V

P
kP outinoutin

 


. ( 3.6 )  

Pokud je proces isotermický, rovnice ( 3.5 ) můţe být přepsána následovně: 

 in out in out

P
Q Q PV m m


        . ( 3.7 ) 

Jelikoţ pro isotermický děj platí, ţe absolutní práce je rovna práci technické a ţe dodané 

teplo je rovno vykonané práci (respektive výkon absolutní práce W [W] je roven výkonu 

práce technické 
tW [W] a přiváděnému tepelnému toku) platí: 

out in tQ Q W W V P         . ( 3.8 ) 

Po dosazení rovnice ( 3.8 ) do ( 3.7 ) je časová změna tlaku rovna: 

  V
V

P
mm

V

RT
P outin

  . ( 3.9 ) 

Jediný rozdíl mezi rovnicemi ( 3.6 ) a ( 3.9 ) je v absenci Poisonovy konstanty v rovnici 

pro isotermický děj ( 3.9 ). Proto lze obě rovnice přepsat: 

  V
V

P
mm

V

RT
P outoutinin

   . ( 3.10 ) 

S koeficienty outin  ,,  nabývajících hodnot 1 aţ k. 

Objem V pneumatického svalu lze vyjádřit jako: 

 
2

22

4 n

LbL
V




  ( 3.11 ) 

a derivací rovnice ( 3.11 ) podle času i jeho časovou změnu V  [m
3
/s]: 

 
2

22

4

3

n

LbL
V







 , ( 3.12 ) 

kde L [m] je aktuální délka svalu, b [m] délka vláken svalu n [-] počet obtočení svalu 

vláknem (viz Obr. 23). 

Substitucí vztahů ( 3.11 ) a ( 3.12 ) do ( 3.10 ) bude časová změna tlaku rovna: 
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)(

34
22
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2







 


. ( 3.13 ) 

 

Tato rovnice bere v úvahu rozdílné charakteristiky tepelné výměny během komprese a 

expanze plynu během kontrakce, respektive expanze, pneumatického svalu. 

3.2 Rozšíření modelu o nezávislou teplotní proměnnou 

V předchozí kapitole se vycházelo ze zjednodušení, ţe plyn vstupující do svalu má 

stejnou teplotu jako plyn uvnitř svalu. Po několika experimentech a hlubším rozboru 

problému se toto zjednodušení ukázalo jako neakceptovatelné. Samotný fakt konstantní 

teploty inT T  navíc sám o sobě vylučuje adiabatický respektive polytropický děj. 

Na druhou stranu, zavede-li se teplota T jako proměnná, zatímco teplota vstupního 

plynu Tin je ve skutečnosti konstantní, vzhledem k oteplení systému zejména vlivem tření, 

nelze rozdíl T a Tin zanedbat, čili rovnost inT T  nemůţe ani přibliţně platit. 

Z výše uvedeného plyne, ţe systém budou muset popisovat obě proměnné T i Tin [K]. 

Z rovnic ( 3.3 ) a ( 3.4 ) po nové úpravě plyne: 

   
1 1

in out in in out

k V
Q Q m T m T V P

kP T kP


         . ( 3.14 ) 

Původní rovnice ( 3.10 ) pro časovou změnu tlaku s rozdílnými koeficienty outin  ,,  

[-], nabývajících hodnot 1 aţ k, dostává nyní tvar: 

 in in in out out

R P
P m T m T V

V V
       . ( 3.15 ) 

Vhodnou volbou konstant ,in out  lze nyní vzhledem k obecné nerovnosti teplot T a Tin 

nastavit model systému tak, aby odpovídal pochodům v pneumatickém svalu výrazně 

přesněji, neţ tomu bylo v případě zjednodušení inT T  a proměnná T se stává skutečně 

nezávislou termodynamickou proměnnou. 

Finální rovnice ( 3.13 ), v níţ vystupují parametry pneumatického svalu L (aktuální 

délka svalu) [m], b (délka vláken svalu) [m] a n (počet obtočení svalu vláknem) [-], má nyní 

upravený tvar: 
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2 22 2

34

( )
in in in out out

P b Ln R
P m T m T L

L b LL b L


  


  


   . ( 3.16 ) 

Do systému tak ovšem přibyla další neznámá T, pro jejíţ výpočet je třeba sestavit další 

rozšiřující rovnici. Modelovaná soustava je otevřená a modelovaný děj nevratný. Dochází 

k výměně tepla i hmoty s okolím a proto pro dosaţení relevantního výsledku nelze pouţít 

obvyklé modelové situace idealizovaných termodynamických cyklů. Při formulaci vhodné 

rovnice pro takto obecný děj se ukázalo nejvhodnější pouţít opět 1. termodynamický zákon 

(1. TZ), vyjádřený tentokrát v integrálním tvaru, umoţňujícím vyjít z přesně definovaných 

počátečních podmínek a začlenit do systému například i oteplení svalu generované třením 

v jeho struktuře. 

Pro sestavení rovnice 1. TZ byl pneumatický sval obklopen virtuální kontrolní plochou 

(viz Obr. 34), pro kterou musí platit rovnice energetické rovnováhy. 

 

Obr. 34: Formulace 1. TZ pro pneumatický sval. 

Do soustavy vstupuje plyn o hmotnosti indm a přináší energii in indm i , kde ini  je měrná 

entalpie [J/kg]. Podobně plyn hmotnosti outdm  opouštějící kontrolní plochu odebírá soustavě 

energii out outdm i . Do soustavy dále vstupuje teplo dQin a vystupuje dQout. Soustava koná 

mechanickou práci dW [J]. Celková energie soustavy uvnitř kontrolní plochy se změní o dU 

(změna vnitřní energie) a −dWt (změna tlakové energie). 
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Matematický zápis 1. termodynamického zákona pro pneumatický sval v integrálním 

tvaru zní: 

in out in outQ Q I I E U      . (3.17 ) 

Kde: 

 inQ , outQ je přijaté, resp. odevzdané teplo do okolí [J]. 

 ,in outI I   [J] je změna entalpie vstupujícího respektive vystupujícího plynu: 

in in inI U PV    . (3.18 ) 

Tlak P [Pa] je roven absolutnímu tlaku vstupujícího plynu a ten je roven okamţitému 

tlaku plynu ve svalu. Pro změnu vnitřní energie vstupujícího plynu inU  [J] vztaţenou 

k počáteční teplotě 0T  a teplotě vstupujícího plynu inT [K] platí: 

   
0

0 0

t

in v in in v in in

t

U c m T T c T T m dt       . (3.19 ) 

Objem inV [m
3
] v druhé části výrazu (3.18 ) vyjádříme pomocí ( 3.1 ): 

0

t

in
in in

t

m
V RT dt

P
 


. (3.20 ) 

Po dosazení (3.19 ) a (3.20 ) do (3.18 ) dostaneme: 

  
0

0

t

in v in in in

t

I c T T RT m dt      . (3.21 ) 

Odpovídající výrazy platí i pro změnu entalpie vystupujícího plynu outI , s tím 

rozdílem, ţe proměnnou T nemůţeme vytknout před integrál: 

 
0

0

t

out v out

t

U c T T m dt    . (3.22 ) 

 

 
0 0

0

t t

out v out out

t t

I c T T m dt R T m dt       . (3.23 ) 
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 E [J] je netepelná energie plynové náplně svalu a má dvě sloţky: 

tE W W  . (3.24 ) 

První člen pravé strany výrazu - W [J] - plyne ze vztahu mezi vnitřní energií a teplem: 

 dQ dU PdV dU dW     (3.25 ) 

a budeme ho nazývat objemovou prací. V technické literatuře je tato energie většinou 

nazývána absolutní prací [ 19]. V našem případě se jedná o mechanickou práci, kterou 

sval koná prostřednictvím změny svého objemu (kap 2.5). Pro její velikost z (3.25 ) po 

dělení diferenciálem času a následné integraci získáme vztah: 

dW dV
P

dt dt
 , 

0

t

t

W PVdt   . 

(3.26 ) 

Druhý člen pravé strany výrazu (3.24 ) tW  plyne ze vztahu mezi entalpií a teplem: 

tdQ dI VdP dI dW     (3.27 ) 

a budeme ho nazývat tlaková energie. V technické literatuře je tato energie většinou 

nazývána technickou prací. V našem případě ovšem ţádnou práci nekoná, vyjadřuje ale 

tlakovou energii uloţenou v plynné náplni svalu. Z (3.27 ) po dělení diferenciálem času 

a následné integraci získáme vztah pro její výpočet: 

tdW dP
V

dt dt
  , 

0

t

t

t

W VPdt   . 

(3.28 ) 

Po dosazení do (3.24 ) je tedy netepelná energie plynové náplně svalu rovna: 

 
0

0 0

t

t

E PV VP dt PV PV      . (3.29 ) 

 3

0 0m , PaV P    jsou počáteční objem svalu a tlak plynu ve svalu v čase 0t . 
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 U  - celková změna vnitřní energie svalu vztaţená k počáteční teplotě 0T . Skládá 

se z vnitřní energie plynové náplně a nezanedbatelné tepelné kapacity stěny svalu. 

   
0

0 0

t

s v in out

t

U C c m m m dt T T
  
       

  
  

   , ( 3.30 ) 

kde Cs [J/K] je tepelná kapacita stěny svalu a 0m  [kg] je počáteční hmotnost plynu ve 

svalu: 

0 0
0

0

V P
m

RT
 . ( 3.31 ) 

   3

0 0 0m , Pa , KV P T    jsou počáteční objem svalu, tlak plynu ve svalu a jeho počáteční 

teplota. 

Celá rovnice vyjadřující zákon zachování energie soustavy – 1. termodynamický zákon 

(3.17 ) má po dosazení všech proměnných a zjednodušujícího, ale neomezujícího, 

předpokladu teploty vstupního plynu 0inT T  tvar: 

 

   

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 .

t t t

in out in v out out

t t t

t

s v in out

t

Q Q RT m dt c T T m dt R T m dt PV PV

C c m m m dt T T

        

  
      

  
  

  



  

 

 ( 3.32 ) 

Integrační meze všech výše uvedených rovnic se vztahují na časový interval pozorování 

0 ,t t  [s]. Pro účely simulace zbývá vyjádřit teplotu T [K]: 
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 ( 3.33 ) 
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V této kapitole byl odvozen matematický termodynamický model pneumatického svalu. 

Model byl sestaven na základě fyzikálních předpokladů a jeho validace bude provedena 

pomocí simulací v následující kapitole a praktického experimentu v kapitole 5.2. 
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4 Simulační model soustavy s pneumatickým svalem 

U rovnic odvozených v předcházejících kapitolách je třeba ověřit jejich platnost a na 

zjednodušených základních dějích konfrontovat chování matematického systému se 

stanovenými předpoklady. Pro tyto účely byl sestaven simulační model v programu Matlab 

6.5, respektive v jeho toolboxu Simulink verze 5.0 (R13). Protoţe je celý model poměrně 

sloţitý, byl pro účely popisu rozdělen do základních funkčních bloků, které budou postupně 

představeny v této kapitole. 

Blokové schéma je uvedeno na Obr. 35. Pro větší přehlednost bylo rozděleno na 

několik základních subsystémů: 

 Generátor – generátor hmotnostních toků ,in outm m  [kg/s] pro cyklus napuštění a 

vypuštění svalu. 

 Pohybová rovnice – model mechanické části systému včetně modelu tření. 

 Termo-tlak – termodynamický model pneumatického svalu s rozdílnými 

charakteristikami pro napouštění a vypouštění svalu. 

 Termo-teplota – rozšířený termodynamický model pneumatického svalu zavádějící 

nezávislou teplotní proměnnou. 
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Obr. 35: Blokové simulační schéma soustavy s pneumatickým svalem. 

Na Obr. 35 jsou dále vyznačeny hlavní signály představující matematicko-fyzikální 

proměnné systému. Proměnné nutné pro jednoznačný popis stavu systému jsou: 

Vstupy: 

 ,in outm m  [kg/s] hmotnostní toky napouštění resp. vypouštění svalu. 

 Q  [J/s] výsledný tepelný tok do svalu in outQ Q Q   . 

Stavové proměnné: 

 T [K] termodynamická teplota plynné náplně svalu. 

 P [Pa] absolutní tlak plynu ve svalu. 
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 L [m] aktuální délka svalu. 

 v [m/s] aktuální rychlost zkracování/rozpínání svalu. 

Jednotlivé subsystémy jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. 

4.1 Subsystém Generátor 

Generátor hmotnostních toků ,in outm m  [kg/s] pro cyklus napuštění a vypuštění svalu. 

První polovinu cyklu je nastaven výstup inm na určenou hodnotu, zatímco outm  je nula, 

druhou polovinu cyklu je situace opačná. Simulační schéma je na Obr. 36. 

 

Obr. 36: Subsystém Generátor. 

4.2 Subsystém Pohybová rovnice 

Obsahuje model mechanické části systému včetně modelu tření. Modelovaný 

mechanický systém je schematicky znázorněn na Obr. 37 a jeho blokové simulační schéma 

na Obr. 38. 
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Obr. 37: Modelovaný mechanický systém. 

Základní pohybová rovnice tohoto systému je: 

svalu t
svalu t

F F
mx F F mg x g

m


       , (4.1 ) 

kde x L    [ms
-2

] je zrychlení pohybu svalu/závaţí, m [kg] hmotnost závaţí, Fsvalu [N] 

vypočítaná dle ( 2.11 ), Ft [N] třecí síla generovaná samostatným subsystémem (popsána 

dále). 

Tuto rovnici je třeba přizpůsobit reálnému systému aplikací následujících omezujících 

podmínek: 

1. maxL L - sval se nemůţe prodlouţit na více neţ Lmax. Podmínky je dosaţeno 

limitací výstupu integrátoru označeného L_. 

2. Pokud max svaluL L F mg   , sval se nepohybuje ( 0x  ). Zajišťuje logická 

funkce Doraz. 
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Obr. 38: Subsystém Pohybová rovnice – modelovací schéma. 

Vstupem do systému je tlak plynu ve svalu P [Pa]. Tento je nejprve převeden na tlak 

diferenciální (přetlak) p [Pa], ap P P  , kde Pa je atmosférický tlak okolního plynu [Pa]. 

Z něho je na základě rovnice ( 2.11 ) vypočítána generovaná síla pro aktuální délku svalu L 

(blok a) a vydělením hmotností závaţí m převedena na zrychlení (3.29 ). Po odečtení 

gravitačního zrychlení g a aplikaci podmínky 2. je odečteno zrychlení odpovídající třecí síle 

generované blokem Treni. Integrací výsledného zrychlení je získána rychlost, která je 

následně integrována s nasycením splňujícím podmínku 1. Dráha na výstupu integrátoru L_ je 

po odečtení od maximální délky svalu rovna aktuální délce svalu L [m]. Rychlost 

rozpínání/smršťování svalu v [m/s] je získávána aţ opětovnou derivací délky L, aby se 

uplatnilo nasycení výstupu integrátoru L_. 

4.2.1 Subsystém Treni 

Obsahuje model tření popsaný v kapitole 2.7 včetně kompenzace 2.7.1 a výpočtu 

ztrátového tepelného toku generovaného třením. Jeho blokové schéma je na Obr. 39. 

Vstupem do systému je okamţitý tlak ve svalu P [Pa], okamţitá délka svalu L [m] a 

rychlost kontrakce svalu v [m/s]. Výstupem je zrychlení at [ms
-2

], které působí ve směru proti 

pohybu svalu a odpovídá třecí síle. Vzniká jako součin dynamického koeficientu tření dle 
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rovnice ( 2.26 ), tlakové síly plynné náplně svalu ( 4.3 ) vydělené hmotností závaţí m a 

relativního kontaktu vláken ( 2.33 ). 

Druhým výstupem je tepelný tok do svalu outQ  [J/s], který lze vyuţít v bloku Termo-

teplota k simulaci oteplení svalu. Vzniká vynásobením ztrátového výkonu tření koeficentem 

přestupu tepla do svalu: 

out t presQ v F k   , ( 4.2 ) 

  kde Ft je třecí síla [N]. V idealizovaném případě je polovina tepelného toku předána 

stěnou vnitřní plynové náplni svalu a druhá okolnímu vzduchu, čili kpres = 0,5 [-]. 

 

Obr. 39: Subsystém Treni– modelovací schéma. 

Tlakové síla plynné náplně svalu je rovna součinu okamţitého přetlaku ve svalu a 

válcové plochy opletení svalu: 

  2 2

0

p

p p L b L
F

n

   
 , ( 4.3 ) 

kde p0 [Pa] je tlak okolní atmosféry. 
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4.3 Subsystém Termo-tlak 

Obsahuje termodynamický model pneumatického svalu s rozdílnými charakteristikami 

pro napouštění a vypouštění svalu, tak jak byl popsán v kapitolách 3.1 a 3.2. Jeho blokové 

schéma je na Obr. 40. 

 

Obr. 40: Subsystém Termo-tlak – modelovací schéma. 

Vstupy systému jsou teplota plynné náplně T [K], délka svalu L [m], rychlost jeho 

kontrakce/rozpínání v [m/s] a hmotnostní toky ,in outm m  [kg/s]. Pomocí rovnice ( 3.16 ) je 

z těchto veličin spočtena časová změna tlaku P  [Pa/s] a po integraci s počáteční podmínkou 

0 aP P  získán okamţitý absolutní tlak ve svalu P [Pa]. Dále je v tomto bloku počítán 

okamţitý objem svalu V [m
3
] dle vztahu ( 3.11 ) pro zobrazení v P-V digramu a další vyuţití. 

Vhodnou volbou konstant alfa, alfa_in, alfa_out v řídicím m-souboru je moţné nastavovat 

nezávislé chování systému pro napouštění i vypouštění pro libovolný polytropický děj od 

izotermického po adiabatický (viz kapitola 3.1). 

4.4 Subsystém Termo-teplota 

Obsahuje rozšířený termodynamický model pneumatického svalu zavádějící nezávislou 

teplotní proměnnou T [K], tak jak byl popsán v kapitole 3.2. Jeho blokové schéma je na Obr. 

41. 
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Obr. 41: Termo-teplota – modelovací schéma. 

Vstupy systému jsou absolutní tlak plynu ve svalu P [Pa], délka svalu L [m], rychlost 

jeho kontrakce/rozpínání v [m/s], časová změna tlaku P  [Pa/s], výsledný tepelný tok do svalu 

Q  [J/s] ( in outQ Q Q   ) a hmotnostní toky ,in outm m  [kg/s]. Ze vstupních veličin jsou podle 

(3.21 ) respektive (3.23 ) spočteny změny entalpie vstupního a výstupního plynu ,in outI I   

[J], pro 0inT T . Dále je vypočtena objemová práce W  [J] a tlaková energie svalu tW  [J] dle 

(3.26 ), respektive (3.28 ). Pomocí rovnice ( 3.33 ) je nakonec spočtena termodynamická 

teplota plynné náplně svalu T [K] s počáteční hodnotou T0. 
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5 Verifikace modelu soustavy s pneumatickým svalem 

5.1 Verifikace základních termodynamických dějů 

Pro hrubé ověření platnosti odvozeného modelu bude jeho chování ověřeno při 

základních termodynamických dějích. 

Pro verifikaci byl zvolen jednoduchý pracovní cyklus, kdy je sval po dobu  

10 s napouštěn konstantním hmotnostním tokem plynu a dalších 10 s hmotnostním tokem 

stejné velikosti vypouštěn. Během tohoto cyklu dochází ke zkrácení svalu, který zvedá závaţí 

o hmotnosti m, zatímco v druhé části cyklu dochází k opětovnému prodlouţení svalu a 

návratu závaţí do původní polohy. 

Nastavení všech ostatních konstant a parametrů je stejné jako v m-file v příloze 1, 

pokud v následujících odstavcích není uvedeno jinak. 

5.1.1 Isotermický děj 

V prvním případě model disponuje neomezenými moţnostmi výměny tepla s okolím a 

konstanty alfa, alfa_in, alfa_out bloku Subsystém Termo-tlak (kapitola 4.3) jsou nastaveny na 

hodnotu 1. Jelikoţ všechno teplo přechází do okolí, není systém oteplován třením nastavením 

koeficientu kpres = 0. 

Graf znázorňující průběh tlaku, okamţité délky a teploty svalu a plynem konané 

mechanické práce je na Obr. 42. 

Konstantní průběh teploty v grafu potvrzuje správnost sestavené energetické rovnice  

( 3.33 ). 

Za povšimnutí stojí poslední průběh znázorňující plynem vykonanou mechanickou 

práci, která na konci cyklu není nulová, přestoţe se závaţí vrátilo do původní polohy. Část 

práce byla totiţ přeměněna na teplo díky tření vznikajícímu při pohybu svalu. 
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Obr. 42: Průběh veličin pro isotermický děj – matematický model. 
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5.1.2 Adiabatický děj 

V druhém případě model s okolím nevyměňuje ţádné teplo a konstanty alfa, alfa_in, 

alfa_out bloku Subsystém Termo-tlak (kapitola 4.3) jsou nastaveny na hodnotu adiabatického 

exponentu κ = 1,4. Všechno teplo generované třením otepluje vlastní sval nastavením 

koeficientu kpres = 1. 

Graf znázorňující průběh tlaku, okamţité délky a teploty svalu a plynem konané 

mechanické práce je na Obr. 43. 

Během expanze plynu, kdy při kontrakci svalu dochází k nárůstu jeho objemu, klesá 

teplota svalu, zatímco při kompresi během dilatace svalu (sníţení objemu) teplota opět stoupá. 

Konečná teplota je vyšší neţ počáteční díky přídavnému oteplení svalu třením. 

Spotřebovaná (konečná) mechanická práce je vyšší neţ v případě isotermického děje, 

protoţe část této práce byla, kromě třením, navíc spotřebována díky změnám objemu vlivem 

ochlazení resp. oteplení svalu během expanze resp. komprese. 
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Obr. 43: Průběh veličin pro adiabatický děj – matematický model. 
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5.1.3 Reálný děj 

Třetí příklad leţí mezi předchozími příklady idealizovaných dějů. Systém si částečně 

vyměňuje teplo s okolím, parametry alfa, alfa_in, alfa_out bloku Subsystém Termo-tlak 

(kapitola 4.3) jsou nastaveny mezi hodnotou 1 a k. Část tepla generovaného třením ohřívá 

sval, část je vyzářena do okolí nastavením koeficientu kpres z intervalu (0,1). 

Graf znázorňující průběh tlaku, okamţité délky a teploty svalu a plynem konané 

mechanické práce je na Obr. 43. 

Během expanze plynu, kdy při kontrakci svalu dochází k nárůstu jeho objemu, klesá 

teplota svalu, zatímco při kompresi během dilatace svalu (sníţení objemu) teplota opět stoupá. 

Konečná teplota můţe být vyšší či niţší neţ počáteční v závislosti na nastavení konstant alfa, 

alfa_in, alfa_out a kpres. Pro znázorněný příklad jsou hodnoty koeficientů: 

alfa_in = 1,02 

alfa_out = 1,0 

alfa = 1,01 

kpres = 0,5 

Spotřebovaná (konečná) mechanická práce je opět vyšší neţ v případě ideálního 

isotermického děje, ale niţší neţ v případě adiabatického. 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 74 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

 

Obr. 44: Průběh veličin pro reálný (polytropický) děj – matematický model. 
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5.2 Diskuze s reálnou soustavou 

Tato kapitola je věnována porovnání předkládaného modelu s měřeními na skutečném 

systému. Dříve neţ bude hodnocena shoda modelu s reálným systémem, budiţ připomenuta 

informace z úvodu práce: Stanoveným úkolem je popis podstaty fyzikálních (především 

termomechanických) jevů probíhajících v průběhu pracovního cyklu svalu, nikoliv přesná 

identifikace konkrétního svalu. Veškeré materiálové, geometrické konstanty, stejně jako 

konstanty popisující vlastnosti prostředí jsou získány z fyzikálních tabulek či přímým 

měřením. Tam, kde to nebylo moţné (např. konstanty αin, αout, α v rovnici ( 3.16 ), byl pouţit 

kvalifikovaný odhad na základě srovnání modelovaných jevů s chováním skutečného 

systému. 

Samozřejmě je pro nastavení těchto parametrů moţno pouţít identifikační algoritmy 

zaloţené na minimalizaci zvoleného kritéria, nicméně vzhledem ke sloţitosti celého systému 

a mnoţství těchto parametrů, by takovýto postup vedl ke znepřehlednění a neúčelnému 

nárůstu rozsahu práce. Dostupné vybavení navíc neumoţňuje získat relevantní data všech 

potřebných veličin modelované soustavy. 

Cílem této kapitoly je tedy spíše kvalitativní porovnání chování modelu se skutečným 

systémem, neţ kvantitativní zhodnocení jeho přesnosti. 

Závěrem kapitoly budou také diskutována některá uvaţovaná zjednodušení, jejich 

akceptovatelnost a skutečný vliv na chování soustavy. 

5.2.1 Popis měřicího přípravku 

Veškerá ověřující měření byla provedena na laboratorním přípravku z fotografie na 

Obr. 45, jeho mechanické schéma jiţ bylo uvedeno na Obr. 37. 
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Obr. 45: Laboratorní přípravek pro verifikaci termodynamického modelu. 

Laboratorní přípravek se skládá z tuhé základové desky, na níţ je za jeden konec pevně 

uchycen pneumatický sval. K jeho druhému konci je připevněno ocelové lanko, které přes 

kladku zvedá závaţí o hmotnosti 7 kg. K ose kladky je upevněn inkrementální snímač 

s rozlišením 8000 pulzů na otáčku a slouţí k měření okamţité délky svalu. 

Vlastní sval je umístěn v tepelně izolačním návleku, aby se co nejvíce zabránilo 

přestupu tepla do okolí. Pod opletení pneumatického svalu je umístěn miniaturní platinový 

snímač teploty Pt 100 a slouţí k měření teploty stěny pneu. svalu (viz Obr. 46). 

 

Obr. 46: Snímač teploty ve stěně svalu. 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 77 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

Pohonné médium – stlačený vzduch – je do systému dodáván přes rychlý solenoidní 

ventil MATRIX, který za pomoci speciálního budiče reguluje průtok vzduchu pomocí pulzně 

šířkové modulace na frekvenci 150 Hz. Stejný ventil slouţí i k vypouštění plynu ze svalu do 

okolního prostředí. V těsné blízkosti svalu je na napájecím vzduchovém potrubí umístěn 

senzor tlaku plynu ve svalu (Obr. 47). 

 

Obr. 47: Snímač tlaku na vstupu pneu. svalu. 

Senzor tlaku, teploty, inkrementální snímač i ovládání rychlého solenoidního ventilu je 

připojeno k osobnímu počítači přes vstupně výstupní kartu MF 614 a řízeno z prostředí 

Matlab Simulink s pomocí Real time toolboxu. Modelovací schéma pro řízení přípravku je na 

Obr. 48. 
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Obr. 48: Modelovací schéma řízení přípravku. 

5.2.2 Popis experimentu 

Při volbě děje, na kterém by se dala verifikovat platnost modelu, bylo obtíţné najít 

kompromis mezi rychlostí pohybu svalu a moţnostmi teplotního čidla vzhledem k jeho 

vlastnostem a umístění.  

Pro volbu rychlého přechodového děje hovoří: 

 velké rozdíly teplot při plnění a vypouštění svalu, 

 verifikace modelu tření pro vyšší rychlosti, 

 niţší přestup tepla do okolí. 

Proti rychlému ději stojí: 
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 dlouhá časová konstanta teplotního čidla ovlivněná dobou přechodu tepla stěnou 

svalu, 

 omezený průtok plnícím a vypouštěcím ventilem, 

 omezená tuhost a nízké tlumení mechanického systému (riziko kmitavé odezvy). 

Po vyhodnocení mnoha experimentů byl zvolen pracovní cyklus plnění a vyprázdnění 

svalu s periodou 20 sekund opakovaný 5x za sebou. Pneumatický sval je polovinu periody 

(tedy 10 s) plněn konstantním hmotnostním tokem plynu a druhou polovinu stejně velkým 

konstantním hmotnostním tokem vypouštěn. Sval je umístěn v tepelně izolačním obalu, aby 

se v maximální míře zabránilo přestupu tepla do okolí. Koeficient přestupu tepla kpres 

z rovnice ( 4.2 ) je v modelu nastaven na hodnotu 1. Nastavení všech ostatních parametrů a 

konstant modelu je uvedeno v příloze 1. 

 

5.2.2.1 Průběh tlaku v modelu a reálné soustavě 

V předcházejícím odstavci byl jako vstup systému zvolen konstantní hmotnostní tok 

média. To je výhodné pro modelování, ale obtíţně dodrţitelné v reálném systému. 

Hmotnostní tok ventilem je závislý na aktuálním tlakovém spádu na ventilu. Tato závislost je 

velmi nelineární a je různá pro různé typy ventilů. Na základě [ 7] došlo k pokusu o 

linearizaci hmotnostního toku ventilem. Přestoţe ventil vykazuje známky stochastického 

chování, po mnoha hodinách ladění se podařilo dosáhnout přijatelných výsledků, bohuţel v té 

samé době došlo k destrukci teplotního čidla, které bylo ve stěně svalu nadměrně mechanicky 

namáháno. Navíc se provedená linearizace na výsledcích nijak významně neprojevila, naopak 

občasné zákmity zkreslovaly výstupní charakteristiky. Z těchto důvodů byla pro verifikaci 

pouţita data naměřená při konstantní střídě plnění ventilu ovládaného pulzně šířkovou 

modulací. Porovnání průběhu absolutního tlaku uvnitř svalu s matematickým modelem 

plněným konstantním hmotnostním tokem je znázorněno na Obr. 49. Na tomto grafu, stejně 

jako na všech následujících, jsou data pocházející z reálné soustavy znázorněna plnou modrou 

čarou, zatímco data pocházející z matematického modelu červenou přerušovanou čarou. 
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Obr. 49: Okamţitý tlak v pneumatickém svalu – reálná soustava (modrá), model (červená). 

Na průběhu tlaku matematického modelu si lze všimnout, ţe jeho minimální i 

maximální hodnota se v kaţdém cyklu nepatrně zvyšuje. To je dáno počátečním objemem 

plynu ve svalu, který se s kaţdým cyklem vlivem tření ve svalu otepluje a zvyšuje tak svůj 

tlak. V reálné soustavě nešlo dosáhnout tak přesného dávkování vzduchu – sval je vţdy 

napuštěn na maximální tlak a upouštěn na tlak okolního vzduchu. 

 

5.2.2.2 Průběh okamţité délky a objemu svalu v modelu a reálné soustavě 

Během napouštění svalu dochází v kaţdém cyklu k jeho kontrakci a opětovné dilataci 

během vypouštění. Porovnání průběhu okamţité délky reálného svalu s matematickým 

modelem je znázorněno na Obr. 50 a porovnání průběhu okamţitého objemu svalu 

s matematickým modelem na Obr. 51. 
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Obr. 50: Okamţitá délka pneumatickém svalu – reálná soustava (modrá), model (červená). 

Zatímco délka svalu je měřena přímo snímačem otočení kladky, objem svalu je počítán 

z jeho okamţité délky. 
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Obr. 51: Okamţitý objem pneumatickém svalu – reálná soustava (modrá), model 

(červená). 
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Kromě časového posunu vzniklého rychlejším napouštěním a především vypouštěním 

reálného systému je vidět poměrně dobrá shoda v tvaru obou signálů. 

 

5.2.2.3 Průběh teploty v modelu a reálné soustavě 

Po základních verifikacích průběhů v předcházejících kapitolách přichází na řadu 

rozhodující srovnání – průběh teploty změřený ve skutečném svalu a průběh teploty 

pocházející z modelu. Výsledek je zobrazen v grafu na Obr. 52. 
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Obr. 52: Okamţitá teplota v pneumatickém svalu – reálná soustava (modrá), model 

(červená). 

Vezme-li se v úvahu setrvačnost teplotního čidla a časový posun způsobený stejně jako 

v ostatních grafech rychlejším napouštěním a vypouštěním svalu, lze vidět hrubou tvarovou 

shodu signálu získaného simulací z matematického modelu a změřeného na reálné soustavě. 

Důvodem pomalejšího nárůstu teploty reálného svalu jsou odlišné vlastnosti vzduchu od 

ideálního plynu a především ochlazování systému okolním vzduchem proudícím pod tepelnou 

izolací při pohybu svalu. V kapitole 5.3 jsou důvody rozdílů v průbězích rozebrány 

podrobněji. 
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5.2.2.4 PV digram 

PV diagram matematického modelu a skutečné soustavy je na Obr. 53. Přestoţe 

základní tvar křivky je podobný, zejména počátek a šíře smyček se značně liší. Je to 

způsobeno zejména těmito okolnostmi: 

- modelované tření je ve skutečnosti mnohem komplexnější (tvar smyčky), 

- geometrické zjednodušení na válcový tvar způsobuje chybu ve výpočtu objemu 

(tvar smyčky), 

- počáteční „neválcový“ tvar svalu způsobuje pohyb jiţ při nízkém tlaku, zatímco 

modelovaný sval ještě nepřekonal tíhu závaţí a tření (počátek smyčky), 

- teplotní změny způsobující změny objemu jsou u skutečného svalu díky odvodu 

tepla niţší neţ u modelu (šíře smyčky), 

- jiný průběh okamţitého tlaku u modelu a skutečné soustavy (tvar smyčky), 

- stochastické vlastnosti skutečného tření (rozptyl průběhů). 
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Obr. 53: PV diagram – reálná soustava (plná modrá), model (červená). 
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5.3 Ověření platnosti předpokladů 

Na začátku kapitoly 3 byly stanoveny tři zjednodušující předpoklady pro sestavení 

základního termodynamického modelu: 

- Pracovní plyn je ideální. 

- Tlak a teplota uvnitř svalu jsou homogenní. 

- Kinetická a potenciální energie plynu je zanedbatelná. 

Ve skutečnosti je zanedbatelné pouze poslední kritérium. První dvě jsou natolik 

významná, ţe mohou za určitých podmínek způsobit nezanedbatelnou nepřesnost 

předkládaného modelu. Proto jim budou věnovány následující odstavce. 

5.3.1 Model s reálným plynem 

Veškeré v práci uvedené stavové rovnice platí pro ideální plyn, v němţ na sebe 

vzájemně nepůsobí částice - molekuly a objem, který zaujímají, je nekonečně malý. Je zřejmé, 

ţe takový plyn v reálném světě neexistuje. Pro reálný plyn platí upravená rovnice ( 3.1 ): 

1
P

z
RT

  , ( 5.1 ) 

kde z [-] je kompresibilní součinitel, který závisí na chemickém sloţení plynu a na jeho 

aktuálním tlaku P [Pa] a teplotě T [K]. 

Při teplotě a tlaku blízkým normálním laboratorním podmínkám, se kterými 

pneumatický sval pracuje, je kompresibilní součinitel blízký 1. Zavedení sloţitějších rovnic 

popisujících chování reálného plynu by tedy významně nepřispělo ke zpřesnění modelu, spíše 

by ho neúměrně zkomplikovalo. 

5.3.2 Homogenita teploty a tlaku uvnitř pneumatického svalu 

Pro ověření předpokladu homogenního rozloţení teplot uvnitř pneumatického svalu byl 

tento upevněn do testovacího přípravku a s frekvencí 0,5 Hz podroben izotonickým 

pracovním cyklům. Během pokusu byl sval natáčen termokamerou. Ze snímků (Obr. 54) je 

jasně vidět, ţe po několika desítkách pracovních cyklů teplota povrchu pneumatického svalu 

ani zdaleka nemá homogenní rozloţení. Na straně přívodu vzduchu je sval mnohem 

studenější. To je zjevně způsobeno tím, ţe této straně se sval mnohem lépe proplachuje 
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čerstvým vzduchem a tím se ochlazuje, zatímco na opačném uzavřeném konci svalu 

nedochází k výměně vzduchu a sval se na tomto konci mnohem více ohřívá. 

Pokus dále potvrzuje předchozí předpoklad o významném tření ve struktuře 

pneumatického svalu. Energie spotřebovaná třením je dominantním zdrojem ohřevu pláště 

pneumatického svalu. Tato tepelná energie je samozřejmě vedením a částečně zářením 

předávána okolí a především pracovnímu plynu uvnitř svalu. Z pokusu plyne, ţe tato energie 

není zanedbatelná a můţe znatelně ovlivnit termodynamiku soustavy. Nejvíce tepla generují 

právě okrajové části svalu, kde vlivem zakřivení dochází k největší deformaci. 

 

Obr. 54: Termosnímek pneumatického svalu. Rozsah stupnice teplot cca 20 – 40°C. 

Z výše uvedeného plynou dva závěry: 

- Teplo generované třením je nezanedbatelné a bylo správné ho začlenit do 

termodynamického modelu pneumatického svalu. 

- Nehomogenní rozloţení teplot je třeba řešit analytickým rozborem proudění uvnitř 

svalu nebo simulací metodou konečných prvků, popřípadě upravit konstrukci svalu 

tak, aby docházelo k rovnoměrnému výplachu svalu. 

Konstrukční úpravou vyplachování svalu se navíc sníţí tepelné namáhání opletení na 

uzavřené straně svalu a tím se prodlouţí jeho ţivotnost.  

Co se týče homogenity tlaku uvnitř pneumatického svalu, vzhledem k relativně 

pomalým změnám tlaku a tvaru svalu lze pro svaly standardní délky nehomogenitu tlaku 

zanedbat. 
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6 Hmatová rukavice s pneumatickými svaly 

Díky rychlému rozvoji techniky v posledních desetiletích vznikly nové pojmy – 

virtuální realita a teleprezence. Jejich uplatnění najdeme v oborech jako medicína, strojní 

inţenýrství, architektura, robotika a dalších. Teleprezence také slouţí pro interakci člověka 

s nebezpečným prostředím, aniţ by se člověk musel vystavovat jakémukoli riziku. 

Zatímco kvalitní zvuková a obrazová zpětná vazba je v dnešní době běţným 

standardem, hmatová a silová zpětná vazba je stále ve velmi raném stádiu nasazení. Zabývá se 

jí sice mnoţství světových výzkumných a vývojových pracovišť, zatím ale bez signifikantních 

výsledků umoţňujících masovější pouţití a sériovou výrobu. Důvodů tohoto stavu je více. 

Především je to značná sloţitost, neohrabanost a prostorově i časově velmi limitované pouţití 

stávajících hmatových rozhraní. V některých oblastech jako například v telechirurgii je – 

zřejmě díky minimu znalostí a zkušeností s hmatovými rozhraními – jejich pouţití odmítáno [ 

4]. Dalším aspektem je vysoká cena stávajících hmatových rozhraní. 

Pro úplnost je třeba zmínit zbývající dva z dosud známých lidských smyslů – chuť a 

čich. Vývoj jejich umělé (dálkové) stimulace je teprve na samém počátku. Nicméně pro dosud 

rozvinuté oblasti teleprezence a virtuální reality se jejich vyuţití nejeví jako příliš významné. 

Tato kapitola je věnována pouze úzké, zato významné, oblasti hmatových rozhraní – 

hmatové rukavici, která poskytuje hmatový vjem pouze prstům lidské ruky, a to ještě 

v omezené míře. 

Hmatová - haptická rukavice slouţí k přenosu hmatových a silových vjemů 

z virtuálního či reálného (např. teleprezenčně vzdáleného) prostředí na hmatové a silové 

receptory prstů operátora. Hlavními oblastmi pouţití haptické rukavice jsou tedy virtuální 

realita a teleprezence (telemanipulace), ale i  rehabilitace a další lékařské obory. 

Současná komerční hmatová a silově zpětnovazební rozhraní jsou obvykle poháněna 

stejnosměrnými servomotory za pomocí mnoţství pák a bovdenů. Tato zařízení jsou obvykle 

příliš velká, drahá a těţkopádná. Pouţití “klasických“ pohonů na poli hmatových rukavic se 

jeví jako nevhodné zejména proto, ţe uţivatel není schopen nést váhu celého zařízení 

připevněného obvykle k zápěstí. 
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Jeden ze slibných pohonů vhodných pro pouţití ve hmatových rozhraních je 

McKibbenův pneumatický sval. Právě jeho podobnost s lidskými kosterními svaly jej 

předurčuje pro pouţití v aplikacích poţadujících bezpečné a vysoce funkční přímé propojení 

člověka se strojem. 

Pro lepší pochopení základních principů a konstrukčních cílů bude další podkapitola 

patřit stručné anatomii lidské ruky. 

6.1 Funkční anatomie ruky [ 5] 

Pro vývoj hmatové rukavice je dobré znát alespoň základní anatomii lidské ruky a její 

funkci. Důleţité je uvědomit si její sloţitost a nutnost tvorby kompromisů při konstrukci 

hmatového rozhraní. Rukou jsou míněny všechny tkáně od zápěstí směrem k volnému konci 

horní končetiny. Základní postulát funkční anatomie ruky říká: „Prototypovým  pohybovým  

projevem  ruky  je  úchop“. U všech typů úchopu jde v podstatě o flexi (ohyb) tříčlánkových 

prstů, doprovázenou opozicí palce. Pro zajištění této funkce je ruka velice bohatě a jemně 

členěna. 

6.1.1 Kostra ruky 

Kostra ruky má tři oddíly: zápěstí (corpus), záprstí (metacarpus) a články prstů 

(phalanges). Karpální kosti a jejich spoje reprezentují jen asi jednu šestinu délky ruky. 

Záprstí  představuje  dvě  šestiny  a  prsty  zbývající  tři  šestiny  délky  ruky.   
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Obr. 55: Kosti a klouby lidské ruky. 

6.1.1.1 Zápěstní kosti 

Zápěstní či karpální kosti tvoří dvě příčné řady osmi, tvarově velmi rozmanitých kostí 

(Obr. 55). Zjednodušeně si můţeme všech osm kostí představit jako krychle, kaţdou se šesti 

plochami. Proximální
1
 řadu tvoří: člunková kost, poloměsíčitá kost, trojhranná kost a 

hrášková kost. Distální
2
 řadu karpálních kostí tvoří: trapézová  kost, trapézovitá kost, hlavatá  

kost a háčková kost. 

 

6.1.1.2 Záprstní  kosti 

Záprstní nebo také metakarpální kosti mají jednotnou stavbu a podobný tvar. Jde o pět  

dlouhých  kostí, které  formují  střední  úsek skeletu  ruky. Číslují se, přičemţ první metakarp  

je palcový. Kaţdý  metakarp se skládá z báze, těla a z hlavice  metakarpu. Typický je třetí me-

takarp, jehoţ báze  vybíhá  na palcové straně  v  nápadný  bodcovitý  výběţek (Obr. 55).  
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6.1.1.3 Články  prstů 

Články prstů tvoří samotný skelet prstů a pro náš účel jsou nejdůleţitější. Palec má 

pouze  dva články (proximální  a  distální), ostatní  prsty  jsou  tříčlánkové. Proximální článek 

je nejdelší, střední článek je o něco kratší, ale jinak velmi podobný proximálnímu článku 

a distální článek je nejkratší. 

6.1.2 Klouby ruky 

Pro úchopovou funkci ruky má tvar, klenutí a rozsah kloubních ploch sedmi zápěstních 

kostí značný význam. Bezvýznamná je v tomto směru pouze  hrášková  kost,  která  se  

pohybu  nijak  neúčastní. Z hlediska funkční  anatomie zápěstí, tvoří  radiokarpání  kloub, 

střední  kloub  zápěstí  i  distální  radioulnární kloub funkční jednotku. Této jednotce  

můţeme  říkat  klouby  zápěstí. 

6.1.2.1 Pohyby  v  komplexu  zápěstních  kloubů   

Pohyby  v  komplexu  zápěstních  kloubů  můţeme rozdělit na: 

        palmární flexi (80 - 90 ˚), 

        extenzi (70 ˚),  

        radiální  dukci
3
 (15 - 20 ˚) a ulnární dukci

4
  (45 stupňů), 

        cirkumdukci  (coţ je kombinace předchozích pohybů  - krouţivý pohyb),  

         pronaci   a  supinaci ( 150 - 360 ˚, viz  dále). 

 Pronace  je  pohyb,  při  kterém  se  vřetení kost  obtáčí  kolem kosti loketní, takţe  

při plné  pronaci jsou  obě  předloketní  kosti  překříţeny  v  podobě  písmene X. Rozsah  

pronace  je  závislý  na  spoluúčasti  loketního a ramenního  kloubu  a  na  pohybu  lopatky. 

Při  ohnutém  lokti  je  rozsah  pronace  asi  150˚, se  spoluúčastí  zmíněných  kloubů  

dosahuje  aţ  360 ˚. Pronace  je spíše  úvodní, předběţná a  svojí  povahou  převáţně  statická  

pohybová  aktivita, která  napomáhá optimálně  nastavit  pracovní  polohu  ruky. Supinaci  

charakterizuje  návrat  vřetenní  kosti  do  paralelního  postavení  s kostí loketní.   

                                                 

 

 

3
 úklon k vřetení kosti 

4
 úklon k loketní kosti 
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6.1.2.2 Palcový  kloub 

Palcový  kloub je  specifický  sedlový  kloub mezi  trapézovou  kostí a  bází  prvního  

metakarpu. Charakter  kloubu   dělá   z   palce  nejpohyblivější  prst  ruky. 

Pohyby  v  palcovém  kloubu  jsou  moţné  ve  smyslu: 

       flexe (50 - 70 ˚), 

       abdukce (do 50 ˚), 

       addukce (do 10 ˚), a 

       opozice a repozice palce (45 - 60 ˚). 

6.1.2.3 Metakarpofalangové   klouby   

Metakarpofalangové  klouby  jsou  mezi hlavicemi metakarpů a bázemi  základních 

(proximálních)  prstových článků.  Jde  o  kulovité  klouby. 

Pohyby  v  metakarpofalangeálním kloubu (Obr. 56) se dějí ve smyslu: 

        flexe (do 90 ˚), 

       extenze (do 30 ˚),  

       abdukce  a  addukce  (do 30 ˚ - pouze při extenzi prstů).   

6.1.2.4 Mezičlánkové  klouby 

Mezičlánkové  klouby jsou  kladkové  aţ  válcové  klouby. U palce je pouze jeden 

mezičlánkový kloub, zatímco ostatní prsty mají dva. 

Pohyby  v  mezičlánkových  (IP) kloubech  jsou: 

      flexe ( u  proximálních  kloubů do 90 - 120 ˚, v  distálních  60 - 80  ˚),  

      extenze (< 10°). 
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Obr. 56: Pohyby v metakarpofalangových a mezičlánkových kloubech. 

6.2 Hmatové vnímání člověka 

Předtím, neţ budou představena některá existující hmatová rozhraní, bude uţitečné 

definovat pouţívanou terminologii [ 4]. 

Doteková neboli taktilní zpětná vazba: 

Vnímání pomocí koţních receptorů s vysokou citlivostí a snímací frekvencí (50 -  

350 Hz). Typickým příkladem tohoto vnímání je čtení Brailova písma. 

Silová zpětná vazba: 

Pocit hmotnosti nebo odporu virtuálního prostředí. Pro zajištění reálného vjemu musí 

být zpětnovazební zařízení schopno generovat sílu ekvivalentní působící síle realného 

objektu. Tato vazba umoţňuje cítit hmotnost virtuálních předmětů a odpor prostředí 

proti pohybu. 

Hmatová zpětná vazba: 

Z řeckého haptesthai, znamená dotek. Je tedy synonymem taktilní zpětné vazby. [ 4] a 

další autoři rozšířili původní význam o silovou zpětnou vazbu. I v této práci je hmatový 

vjem povaţován za spolupůsobení taktilního a silového vjemu. 

Kinestetické vnímání: 

Vjemy nervových článků připevněných ke svalům, kloubům a šlachám. Poskytují 

introspektivní vnímání pozice končetin, těla a síly. 

30 ˚ 30 ˚ 

30 ˚ 

90 ˚ 

120 ˚ 

80 ˚ 
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6.3 Princip a využití hmatových rozhraní 

Hmatové rozhraní člověkovi umoţňuje: 

 Ovládání virtuálního či skutečného zařízení člověkem v reálném čase (robotická 

ruka, chirurgický nástroj, virtuální nástroj). 

 Vnímání hmatových vjemů generovaných řídicí jednotkou na základě 

virtuálních či skutečných podnětů prostředí (dotyk s virtuálním předmětem, 

uchopení předmětu robotickou rukou). 

Funkčně lze hmatové rozhraní rozdělit na tři části: 

 Senzorická část – snímání polohy a orientace uţivatele (nejčastěji pouze jeho 

ruky). 

 Akční část – akční členy působící na tělo (ruku) uţivatele za účelem vytvoření 

hmatového vjemu. 

 Řídicí jednotka – zpracovává data ze senzorické části, vysílá data o poloze a 

orientaci (ruky) operátora podřazenému systému (robotická ruka, virtuální 

prostředí), přijímá data o poloze, orientaci a data hmatových (silových) senzorů 

podřazeného systému, vypočítá aktuální síly pro akční část, reguluje akční část 

na ţádaný hmatový vjem. 

6.4 Přehled konstrukcí hmatových rozhraní 

Hmatová rozhraní (HR) lze rozdělit na dva zásadně se lišící konstrukční přístupy: 

Exoskeletární HR 

 Zařízení vytvářející hmatové vjemy je připevněno k tělu uţivatele a tvoří tak jakousi 

vnější kostru – exoskelet. Na této kostře jsou upevněny aktuátory vytvářející 

hmatovou/silovou zpětnou vazbu na poţadovaná místa lidského těla. Nevýhodou tohoto 

uspořádání je působení reakčních sil aktuátorů, které v místě upnutí tvoří neţádoucí hmatové 

vjemy. Snahou je tuto sílu co nejvíce rozloţit a minimalizovat tak neţádoucí hmatové vjemy. 

Tato zařízení mohou mít různou úroveň sloţitosti, od hmatové rukavice pro jeden prst 

aţ po celý hmatový oblek. 
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Výhodou těchto zařízení je zachování relativní volnosti pohybu uţivatele. Nevýhodou 

některých zařízení je komplikované upevnění exoskelotonu na tělo uţivatele. 

Statická HR 

Tato HR mají pevnou základnu nepohyblivě spojenou s okolním prostředím. Hmatový 

vjem uţivateli zprostředkovává zpravidla soustava pák, kladek nebo robotických ramen. Proti 

exoskeletárním zařízením jsou tato HR schopna lépe simulovat hmatový vjem, především 

kvůli moţnosti působit silou přesně v poţadovaném bodě a směru a bez působení 

neţádoucích reakčních sil na uţivatele. Ten také nemusí nést váhu akčních členů a 

příslušenství, coţ umoţňuje pouţít vhodnější akční členy bez ohledu na jejich hmotnost. 

Různá statická HR se od sebe liší především rozsahem interakce s uţivatelem 

(jednobodová, dvoubodová), velikostí pracovního prostoru a počtem stupňů volnosti pro 

snímání polohy a silovou zpětnou vazbu. 

V následujícím textu bude představeno několik nejznámějších hmatových rozhraní. 

6.4.1 PHANTOM® Devices 

Zařízení patří do skupiny statických HR. Základem PHANTOMU (Obr. 57) je 

robotické rameno se třemi aktivními stupni volnosti a koncový kloub se třemi pasivními 

stupni volnosti. Na koncový kloub působí uţivatel prstem nebo nástrojem, který je k němu 

upevněn – jednobodová interakce. Jako akční členy jsou pouţity servomotory, poloha je  

snímána inkrementálními snímači v kloubech. Výrobce nabízí několik typů lišících se 

velikostí pracovního prostoru a rozsahem silové zpětné vazby: 

Pracovní prostor (254 x 178 x 127) mm aţ (838 x 584 x 406) mm. 

Silová zpětná vazba  statická 8,5 – 37,5 N, dynamická 1,4 – 6,2 N. 

Přesnost snímání polohy: 0,03 – 0,007 mm. 
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Obr. 57: Statické HR PHANTOM [ 36]. 

6.4.2 SPIDAR-8 

Je příkladem jiného konstrukčního řešení statického HR (Obr. 58). Prsty obou rukou 

uţivatele (kromě malíčků) jsou napojeny kaţdý na tři lanka poháněná elektromotory 

rozmístěnými na rámu tvaru krychle. Poloha prstů je opět snímána inkrementálními snímači. 

Omezením je mnoţství taţných lanek, která se nesmějí vzájemně dotýkat či zaplétat. Díky 

tomu je velmi omezen pracovní prostor. Nepříjemná je sloţitá instalace lanek na prsty před 

kaţdým pouţitím. Výhodou je téměř nulová pasivní zátěţ uţivatele. 

 

Obr. 58: Statické HR SPIDAR-8 [ 35]. 
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6.4.3 CyberGrasp 

Další známé rozhraní exoskeletárního typu - komerčně vyráběná hmatová rukavice se 

silovou zpětnou vazbou na kaţdý prst (Obr. 59). Akční zásah je na prsty uţivatele přenášen 

bovdeny z aktuátorového modulu a působí opět pouze ve směru proti ohybu prstů. Poloha 

prstů je snímána pomocí rukavice CyberGlove s 22 odporovými ohybovými senzory (15 x 

flexe jednotlivých prstů, 4 abdukce/addukce, 1 ohyb dlaně, 2 flexe a abdukce/addukce 

zápěstí). Exoskeleton umoţňuje pohyb prstů bez větších omezení. 

 

Obr. 59: Exoskeletární HR CyberGlove [ 35]. 

6.4.4 Sensor Glove II  

Jako poslední je v přehledu představena exoskeletární hmatová rukavice SG II. 

Poskytuje 4 stupně volnosti pro kaţdý z pěti prstů jedné ruky uţivatele. Akční zásahy 

elektromotorů jsou na jednotlivé články prstů přenášeny pomocí soustavy objímek a 20-ti 

bovdenů (Obr. 60). Poloha prstů je měřena inkrementálními snímači motorů, působící síly 

jsou měřeny tenzometry umístěnými na rukavici. 

Rukavice Sensor Glove II je velmi nákladná, sloţitá a neohrabaná. Dalo by se říct, ţe 

stojí na opačném konci spektra neţ v této práci navrhované řešení. 
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Obr. 60:    Exoskeletární HR Sensor Glove II [ 35]. 

6.5 Konstrukce exoskeletární hmatové rukavice s pneumatickými svaly 

Kapitola popisuje vlastnosti a vývoj hmatové rukavice vybavené pneumatickými svaly. 

Navrţená hmatová rukavice je velmi lehká a kompaktní, vhodná pro ovládání a zpětnovazební 

silové působení v robotice, teleprezenci, či virtuální realitě. 

 

Obr. 61: Princip hmatové rukavice s pneumatickými svaly [ 5]. 

- Vzájemná poloha exoskeletu s vyznačenými aktivními klouby 

Pneumatický sval 

Nosná konstrukce 

Upevňující pásek 

- Síla pneumatického svalu 

Přívod stlačeného 
vzduchu 
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6.5.1 Návrh mechanické konstrukce 

Aby bylo moţné dodrţet podmínku kompaktního a lehkého hmatového rozhraní, byly 

učiněny zjednodušující předpoklady. Hmatová rukavice je určena především pro simulaci 

úchopu. Budeme-li sledovat vzájemnou polohu článků během sevření lidské ruky, zvláště při 

uchopení předmětu konečky prstů, úhel mezi jednotlivými články prstů narůstá více méně 

souměrně. Díky tomu lze v rámci zjednodušení konstrukce navrhnout pouţití pouze jednoho 

svalu na všechny tři klouby jednoho prstu (Obr. 61). Z přehledu HR je patrné, ţe se jedná o 

běţný předpoklad. Ještě většího zjednodušení dosáhneme pouţitím pouze jednoho snímače 

pro ohyb celého prstu (Obr. 62).  

  

Obr. 62: Hmatová rukavice s pneumatickými svaly vlastní konstrukce. 

Jak jiţ bylo uvedeno, jeden ze slibných pohonů vhodných pro pouţití ve hmatových 

rozhraních je McKibbenův pneumatický sval. Právě jeho podobnost s lidskými kosterními 

svaly jej předurčuje pro pouţití v aplikacích poţadujících bezpečné a vysoce funkční přímé 

propojení člověka se strojem. 

Protoţe pneumatické svaly mohou vyvíjet aktivní sílu pouze při jednom směru pohybu 

– kontrakci – musí být vţdy uspořádány tzv. antagonisticky, a to buď jako dvojice proti sobě 

působících svalů, nebo jeden sval spřaţený s pruţinou. Tato důleţitá vlastnost se projevuje u 

stávající hmatové rukavice tím, ţe umoţňuje aktivně silově působit pouze jedním směrem, a 

to proti sevření prstů. Není tak umoţněna simulace jevů jako pohyb ruky ve viskózním 

prostředí či kontakt s překáţkou vnější stranou ruky. 
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6.5.1.1 Mechanické uspořádání – verze 1 

Vlastní hmatová rukavice se skládá ze dvou částí – snímací rukavice a platformy pro 

upevnění svalů, kterou si operátor navléká přes rukavici. Silová zpětná vazba působí na 4 

prsty uţivatelovy pravé ruky – pro sloţitost mechanické konstrukce není zapojen palec. Jedná 

se o první konstrukci, která byla autorem práce navrţena a sestrojena v rámci stáţe 

v Advanced robotics Lab, University of Salford. 

Koţená rukavice je vybavena inkoustovými senzory ohybu prstů (Obr. 63) umístěnými 

v malých kapsách na horní straně rukavice nad metakarpofalangovými klouby prstů. Signály 

senzorů jsou vyvedeny tenkým stíněným kabelem na hraně zápěstí. 

 

Obr. 63: Snímací rukavice vlastní konstrukce. 

Druhá část nesoucí pneumatické svaly (Obr. 64) se skládá z termoplastové platformy 

vytvarované dle tvaru zápěstí, upevňovacího popruhu, drţáků svalů, podpůrných kladek 

upravujících směr působící síly a vlastních pneumatických svalů vybavených na konci 

tenzometry a úchyty prstů. Je zde pouţit pouze jeden (agonický) sval na prst, na druhé straně 

hmatová rukavice neomezuje pohyb prstů operátora a pro hmatové vjemy spojené 

s uchopením předmětu je toto uspořádání dostačující. Obě součásti dohromady váţí přibliţně 

400 g. 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 99 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

 

Obr. 64: Platforma s pneumatickými svaly. 

 

6.5.1.2 Mechanické uspořádání – verze 2 

Konstrukční uspořádání je velmi podobné verzi 1, rozdíl je v umístění senzorů ohybu. 

Ve snaze o zjednodušení konstrukce a zvýšení uţivatelského komfortu jsou senzory umístěny 

místo na koţené rukavici přímo na exoskeletonu (Obr. 65). Nevýhodou tohoto řešení je 

sníţená přesnost snímání ohybu prstů. Toto hmatové rozhraní vzniklo v rámci diplomových 

prací [ 5], [ 6], které autor vedl. 

Konstrukci lze rozdělit na tři části: platformu s konstrukcí pro uchycení pneumatických 

svalů a snímačů, náprstky pro připevnění svalů k prstům a samotné pneumatické svaly. 

Náprstky a platforma jsou dohromady spojeny pouze pneumatickými svaly. Při provozu 

rozhraní je pro větší pohodlí vhodné pod exoskelet pouţívat tenkou koţenou rukavici, není to 

ovšem nutné. 

Úpravami konstrukce pneumatických svalů se zvýšila maximální kontrakce o více jak  

5 % a zamezilo se deformaci vnitřní hadičky při ohybu svalu. Také došlo ke zvětšení celkové 

funkční délky svalu a tím i jeho pracovního rozsahu. Sníţením úhlu α0 se také zvýšila tuhost 

svalů. 
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Obr. 65: Verze 2 hmatové rukavice s pneumatickými svaly [ 5]. 

 

 

Obr. 66: Verze 2 hmatové rukavice s pneumatickými svaly na ruce operátora [ 5]. 

6.5.2 Použitá řídicí elektronika a prvky pneumatického obvodu 

Pneumatické hmatového rozhraní ke své činnosti bezpodmínečně potřebuje pomocné 

elektronické obvody a pneumatické prvky. Elektroniku především pro zpracování signálů 

z čidel neelektrických veličin, komunikaci s nadřazeným systémem a řízení pneumatických 
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ventilů. Pneumatický obvod musí obsahovat zdroj stlačeného vzduchu, úpravu vzduchu, 

tlakový redukční ventil a řídicí solenoidní či proporciální ventil.  

 

Obr. 67: Rychlý solenoidní ventil s vlastním budičem. 

Prvkem, který můţe značně ovlivnit parametry systému, je třícestný ventil ovládající 

průtok vzduchu do svalu a vypouštění svalu. Na tomto místě byly nejprve pouţity rychlé 

proporciální ventily firmy Festo. Ty se vyznačovaly vysokou cenou, velkou hmotností, velkou 

spotřebou el. energie a odezvou v řádu desítek milisekund. Podobně jako Lab of Advanced 

Robotics Salfordské university, zaměřilo se i pracoviště autora na rychlé solenoidní ventily 

MATRIX. Jsou mnohem lehčí, v jednom těle sdruţují aţ 4 ventily 3/3


.  Pro jejich rychlé 

řízení autor vyvinul modul ovládání ventilů (Obr. 67) - elektronický budič solenoidních 

ventilů umoţňující jejich otevření či uzavření v čase kratším neţ 600 s, coţ je třikrát méně, 

neţ pro svůj rychlý budič uvádí výrobce. Budič na jedné straně generuje přesné proudové 

pulsy pro rychlejší otevření ventilu, na druhé odčerpává magnetickou energii cívky ventilu 

pro rychlejší uzavření. Ventily pracují v reţimu pulzně šířkové modulace na frekvenci  

150 Hz. Tato frekvence byla zvolena jako kompromis mezi poţadavky na rychlost a plynulost 

regulace a ţivotností ventilu. 

                                                 

 

 


 ventil 3/3 – 3 porty (vstup tlakového vzduchu, výstup pro sval, výpust vzduchu) a 3 polohy (napouštění, 

vypouštění, všechny porty uzavřeny) 
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K měření tlaku vzduchu ve svalech jsou pouţity snímače Motorola pracující na principu 

polovodičové membrány s integrovanými tenzometry a vyhodnocovací elektronikou. Jejich 

výstupem je lineární signál 0 – 5 V odpovídající tlaku 0 – 700 kPa. Snímače měří 

diferenciální tlak. 

Z kapitoly 6.1 vyplývá, ţe měření ohybu prstů uţivatele nebude triviální záleţitost. Pro 

exoskeletární HR se jako vhodný způsob jeví pouţití flexibilních odporových snímačů ohybu 

(Obr. 68). Jedná se o plastový pásek, na němţ jsou naneseny drobné kapičky 

piezorezistivního inkoustu. Ohybem pásku se zvětšuje vzájemná vzdálenost kapiček a 

elektrický odpor této vrstvy roste. Na jednom konci pásku jsou vyvedeny elektrody 

umoţňující zapojení senzoru do elektrického obvodu. 

 

Obr. 68: Odporový snímač ohybu. 

Důleţitým bodem návrhu HR je volba umístění těchto snímačů, protoţe má přímý vliv 

na kvalitu měření. Obě popsané verze HR se liší především umístěním těchto snímačů. 

První verze pouţívá snímače umístěné v kapsách senzorické rukavice. Měření polohy 

prstů je přesnější díky těsnému kontaktu s prsty, na druhé straně můţe být zkresleno 

mechanickým namáháním senzoru nad ním umístěným svalem. Navíc nutnost pouţití 

senzorické rukavice komplikuje pouţití HR. 
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Při upevnění snímače na pneumatické svaly exoskeletonu odpadá nutnost pouţití 

pomocné senzorické rukavice. Snímání ohybu prstů není tak přesné, na druhou stranu úloha 

současného snímání ohybu tří kloubů


 je převedena na snímání relativně hladkého ohybu 

pneumatického svalu. Při vhodném konstrukčním řešení není senzor namáhán dalšími 

neţádoucími silami. 

Multifunkční měřící karta Humusoft MF614 zajišťuje propojení vstupně/výstupních 

elektrických signálů hmatové rukavice se softwarovým prostředím Matlab Simulink. Karta 

obsahuje 8 analogových napěťových vstupů 12 b AD převodníku s nastavitelným vstupním 

rozsahem, 4 kanály analogových výstupů (12 b DA), 8 digitálních vstupů, 8 digitálních 

výstupů a 4 časovače. 

6.6 Řídicí algoritmus hmatové rukavice 

Řídicí program slouţí k simulaci hmatového vjemu uchopení virtuálního válcového 

tělesa (Obr. 69). Je napsán v jazyku C++ a vykonává následující procedury: příjem hodnot 

senzorů ohybů prstů, digitální filtrace, kontrola průniku prstů s virtuálním objektem, výpočet 

síly, kterou objekt působí na prsty, výpočet regulátoru, vyslání akčních hodnot. 

 

Obr. 69: Simulace úchopu virtuálního tělesa. 

                                                 

 

 


 mezi dvěma interfalangovými a metafalangovým kloubem 
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Program zobrazuje uţivateli důleţitá data jako aktuální polohu prstů, odchylku od 

ţádané polohy prstů, poţadovaný a skutečný tlak vzduchu ve svalech. Uţivatel můţe také 

nastavovat velikost, tuhost a tlumení virtuálního objektu. 

6.7 Řízení a regulace pneumatických svalů hmatové rukavice 

Na řízení svalů hmatové rukavice byly zatím aplikovány dva přístupy – dvoustupňová 

regulace síly a tlaku a řízení síly v otevřené smyčce se zpětnovazební regulací tlaku. 

6.7.1 Dvoustupňová regulace síly a tlaku 

V tomto případě slouţí k řízení tlakové síly na prsty operátora rozvětvený regulační 

obvod s pomocnou regulovanou veličinou. Nadřazený PSD regulátor síly se vstupním 

signálem z tenzometrů snímajících skutečně působící sílu svalů na jednotlivé prsty nastavuje 

ţádanou hodnotu podřazenému PD regulátoru tlaku, který ovládá průtok pneumatických 

ventilů (viz Obr. 70). 

 

Obr. 70: Rozvětvený regulační obvod. 

Je tak vyloučen vliv nepřesností modelu, ale vznikají problémy se stabilitou, jednak 

díky nezanedbatelnému dopravnímu zpoţdění pneumatických systémů, které můţe být nutné 

kompenzovat, ale především díky neurčitosti regulované soustavy, jejíţ podstatnou část tvoří 

prst operátora s neznámými a v čase velmi proměnlivými parametry. 

Konvenční hmatová rozhraní pouţívají při tomto způsobu řízení vzorkovací frekvenci 

v řádu jednotek kHz, coţ je u pneumatických pohonů z principu vyloučeno. 

Tento způsob byl vyzkoušen u verze 1 hmatové rukavice, vyţadoval však od operátora 

uvědomělé nastavení tuhosti svých prstů, aby udrţel systém v oblasti stabilní odezvy. 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 105 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

6.7.2 Řízení síly v otevřené smyčce 

Dalším způsobem řízení svalů hmatové rukavice je řízení v otevřené smyčce pomocí 

inverzního modelu nelinearity. Poţadovaná hodnota tlaku je vypočítána z polohy prstů a 

hloubky penetrace virtuálního objektu. Vypočítaný tlak je potom ve svalech regulován 

jediným zpětnovazebním PSD regulátorem (Obr. 71). 

 

Obr. 71: Řízení s inverzním modelem. 

Tento systém se v praktických zkouškách nejvíce osvědčil, jak z hlediska poskytování 

relevantního hmatového vjemu, tak z hlediska konstrukčního. 

Nespornou výhodou je absence snímače síly – zpravidla tenzometru, který systém 

zbytečně prodraţuje, ale především je obtíţné pro tak malé a lehké zařízení navrhnout vhodné 

deformační členy a umístění senzorů. 

Nutný snímač tlaku lze snadno integrovat například přímo do pneumatického svalu. 

Regulace tlaku je velmi jednoduchá a především změna mechanických parametrů prstu 

operátora se jen minimálně projeví změnou parametrů regulované soustavy, coţ nám dává 

poměrně velkou jistotu stabilního chování celého systému. 

Jedinou nevýhodou tohoto řešení je nekompenzovatelná nepřesnost inverze modelu 

pneumatického svalu, stejně jako můţe být obtíţná jeho invertovatelnost. Lidské receptory 

však nedokáţí přesně vnímat absolutní velikost síly [ 4], jsou zaloţeny spíše na vnímání její 

relativní změny. 

Během praktických zkoušek se ukázala vyhovující uţ přesnost dosaţená pomocí 

základního modelu pneumatického svalu ( 2.11 ). 

Přestoţe přesnost modelu není v tomto případě kritická, je hlavní snahou této práce 

model pneumatického svalu ještě více zpřesnit. 
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Závěr 

Předkládaná práce si klade za úkol zdůvodnit nutnost výzkumu netradičních pohonů 

srovnáním s pohony konvenčními. 

Zaměřuje se na podrobný popis pneumatického svalu McKibbenova typu a představuje 

současný stav v oblasti jeho matematického modelu. Sloučením výsledků několika 

výzkumných pracovišť [ 1], [ 2], [ 9] spolu s vlastními příspěvky je podán ucelený přehled 

jeho různých modifikací a vylepšení. 

Hlavním cílem práce je rozšířit matematický model pneumatického svalu především 

v oblasti termodynamiky, coţ do svých modelů zatím ţádný z autorovi známých zdrojů  

[1 − 37] podobným způsobem neprovedl. Jádro dizertace aplikuje metodu původně určenou 

pro pneumatické lineární pístové pohony na pneumatický sval [ 12], vytváří nový 

termodynamický model a diskutuje získané výsledky. Následně je tato metoda podstatně 

rozšířena o další nezávislou termodynamickou proměnnou a do nově navrţeného 

matematického modelu je zahrnuto teplo generované třením, které má na chování tohoto 

pohonu podstatný vliv. 

Důleţitost rozšíření termodynamického modelu je demonstrována simulacemi ideálních 

termodynamických dějů a především srovnáním předkládaného modelu s reálným polohovým 

servosystémem s pneumatickým svalem. 

Bylo dosaţeno dobré míry shody v chování modelu a reálné soustavy, pokud 

stanoveným úkolem je popis podstaty fyzikálních (především termomechanických) jevů 

probíhajících v průběhu pracovního cyklu svalu, nikoliv přesná identifikace konkrétního 

svalu. Cílem verifikace modelu je tedy spíše kvalitativní porovnání chování modelu se 

skutečným systémem, neţ kvantitativní zhodnocení jeho přesnosti. 

Důvodem tvorby tohoto nového rozšířeného modelu byla původní snaha o konstrukci 

jednoduchého hmatového rozhraní s pneumatickými svaly jako akčními prvky a potřeba 

solidního modelu pro řízení generované síly v otevřené smyčce. Experimenty ukázaly, ţe 

takovýto přístup je moţný, zejména protoţe lidské receptory jsou citlivé mnohem více na 

změny síly/tlaku, neţ na vnímání jejich absolutní velikosti. 
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Popisovaná „hmatová rukavice“ vznikla během autorovy stáţe v Advanced Robotic Lab 

na University of Salford ve Velké Británii. Popsaná konstrukce má řadu výhod proti 

konvenčním zařízením pouţívajícím tradiční pohony [ 4], [ 36], [ 35].  

Výzkum v oblasti konstrukce, modelování, řízení a aplikace pneumatických svalů je 

atraktivní především pro nesporné přednosti pneumatických svalů, jako je jejich přirozená 

pruţnost a vnitřní tlumení, které umoţňují bezpečné propojení s lidskými svaly, ať uţ 

v oblasti hmatových rozhraní či rehabilitační medicíně. Jednou z moţných aplikací 

pneumatického svalu je popsaná hmatová rukavice, která poskytuje poměrně reálný hmatový 

vjem, zejména pro simulaci měkkých objektů. Při celkové hmotnosti 500 g dokáţe vyvinout 

sílu 70 N na prst a přitom neomezuje pohyb operátorových prstů. Zároveň je také díky 

limitované kontrakci svalů vyloučeno zranění operátora ohybem prstů do hypertenze. 

Přestoţe lze ze sniţujícího se mnoţství odborných článků věnovaných pneumatickým 

svalům tušit momentální úpadek výzkumu těchto pohonů, věřím, ţe čas a práce věnovaná 

jejich výzkumu má smysl a s příchodem nových materiálů a trendů v robotice dojde k obratu 

a jejich masovějšímu vyuţití zejména v oblasti humanoidních robotů. 
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Seznam použitých symbolů  

Značka Veličina Značka jednotky 

a, x , g zrychlení m/s
2
 

b délka vláken opletení svalu m 

c měrná tepelná kapacita Jkg
-1

K
-1

 

C tepelná kapacita J/K 

D průměr svalu m 

E Yongův modul m
2
/N 

f koeficient tření - 

F síla N 

i měrná entropie J/kg 

k, Poisonova konstanta - 

K tuhost N/m 

L, l délka svalu m 

m  hmotnostní tok kg/s 

m hmotnost kg 

n počet obtočení vlákna svalu - 

p diferenciální tlak Pa 

P absolutní tlak Pa 

P  časová změna tlaku Pa/s 

Q teplo J 

Q  tepelný tok J/s 

r poloměr svalu m 

R měrná plynová konstanta Jkg
-1

K
-1

 

S plocha m
2
 

t čas s 

tk tloušťka stěny svalu m 

T termodynamická teplota K 

U vnitřní energie J 
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FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

Značka Veličina Značka jednotky 

U  tok vnitřní energie J/s 

v, x  rychlost m/s 

v měrný objem m
3
/kg 

V objem m
3
 

V  časová změna objemu m
3
/s 

W práce J 

W  výkon W 

 polytropický exponent <1,> - 

 úhel vláken opletení vůči ose svalu rad 

 relativní zkrácení svalu -, % 

 měrná hustota kg/m
3
 



McKibbenův pneumatický sval - modelování a pouţití v hmatovém rozhraní 114 

 

 

FEKT Vysokého učení technického v Brně  Lukáš Kopečný 

Seznam příloh 

Příloha 1 Výpis m-file simulačních konstant - konstanty.m 

 

% ** konstanty pro výpočet termodynamického modelu pneumatického svalu ** 

% *********************************************************************** 

% ******** MATLAB 6.5.0.180913a Release 13 *** SIMULINK 5 (R13) ********* 

% *******numerická metoda s proměnným krokem ode45(Dormand-Prince) ****** 

% ****************** relativní tolerance 1e-5 *************************** 

 

R=287.8;  % měrná plynová konstanta  [J/kg.K] 

T0=298.25; % okolní teplota [K] 

P0=100e3; % atmosférický tlak [Pa] 

g=9.81; % gravitační zrychlení  [m/s2] 

m=7;  % hmotnost závaží [kg] 

n=3.3;  % n [-] 

b=0.40; %0.36; % b [m] 

lmax=0.33;  % maximální délka svalu [m] 

V0=lmax*(b^2-lmax^2)/(4*pi*n^2) % počáteční objem svalu [m3] 

m0=V0*P0/(R*T0) % počáteční hmotnost plynu ve svalu [kg] 

mt=675e-7; % hmotn. tok pro nap./vyp. svalu [kg/s] 

fs=4.5e-3 ;  % koeficient statického tření svalu [-] 

fk=3.2e-2; % koeficient kinetického tření svalu [-] 

xs=0.15; % rychlostní konstanta modelu tření [m/s] 

alfa_in=1.02; % polytropický exponent pro napouštění [-] 

alfa_out=1.0; % polytropický exponent pro vypouštění [-] 

alfa=1.01; % koeficient rychlostní složky [-] 

kapa=1.4; % izentropický exponent [-] 

cv=5/2*R; % měr. tep. kap. při konst. obj. [Jkg-1K-1] 

kpres=0.5 % koeficient přestupu tepla do svalu [-] 

thld=10  % 0.5 * perioda [s] 

time=thld*10; % doba simulace [s] 

alfa_init=acos(lmax/b) % počáteční úhel vláken [rad] 

Cs=1.6; % tepelná kapacita stěny svalu [J/K] 

 


