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Abstrakt: V předložené práci se zabýváme vývojem simulátoru pneumatických
obvodů, který může sloužit jako výpočetní jádro pro větší projekt zabývající se
simulací pneumatických obvodů. Simulátor je navržen tak, aby co nejlépe zohled-
ňoval požadavky uživatelů, kteří chtějí simulovat jednodušší pneumatické obvody
a pro které je profesionální komerční software nedostupný. Při tvorbě simulátoru
byl jako vzor kvalitního simulátoru použit simulátor elektrických obvodů SPICE.
Simulátor byl implementován v jazyce C# jako knihovna pro .NET Standard 2.0.
Simulátor byl navržen tak, aby některé jeho části byly nahraditelné lepšími im-
plementacemi bez nutnosti zásahu do knihovny simulátoru, je tak např. možné
v simulátoru použít libovolný řešič soustav lineárních rovnic. Pro simulátor byla
implementována omezená sada ukázkových pneumatických prvků a byl detailně
popsán postup, jak je možné implementovat nové pneumatické prvky. Byla také
vytvořena ukázková konzolová aplikace umožňující spouštět simulace obvodů de-
finovaných pomocí speciální syntaxe v textových souborech.
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1. Úvod
Asi každý člověk žijící v moderní civilizaci měl v životě možnost se setkat

s pneumatickým systémem, aniž by si to třeba uvědomoval. Mezi příklady tako-
vých pneumatických systémů bychom mohli zařadit např. pneumatický systém
pro otevírání dveří autobusu, vzduchové brzdy vlaků nebo pneumatické kladivo.
Ne každý člověk se pak už setká s použitím v průmyslu, kde pneumatické systémy
nacházejí velké uplatnění díky svým výhodám oproti jiným systémům.

Jako pneumatické systémy obvykle označujeme systémy, kde je jako médium
pro přenos energie a vykonávání práce použit plyn [20]. Nejčastěji se používá
vzduch, který může být upravený (např. se snižuje jeho vlhkost nebo může být
přimazáván olejem), ale může být použit i jiný plyn jako např. dusík.

Kromě profesionálních pneumatických systému se můžeme s pneumatickými
obvody setkat také např. na některých školách, kde slouží k výuce (na obrázku
1.1 např. vidíme laboratoř pneumatických systémů na střední průmyslové škole
na Proseku), nebo slouží pro hobby účely (např. pneumatické prvky ve staveb-
nici Lego). Cílem práce bude vyvinout simulátor právě pro tyto neprofesionální
účely, kde je možné očekávat, že profesionální software nemusí být vždy finančně
dostupný.

Obrázek 1.1: Laboratoř pneumatických systémů na SPŠ Prosek.

1.1 Pneumatické obvody
Pneumatické systémy se obvykle skládají z různých pneumatických prvků,

které jsou pospojovány hadicemi, takové systémy pak označujeme jako pneuma-
tické obvody. Při sestavování pneumatického systému jako obvodu můžeme využí-
vat standardních prvků jako jsou kompresory, ventily, spínače, pneumatické válce
a další. To nám umožní pomocí relativně jednoduchých prvků sestavit komplexní
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pneumatický systém. Existuje široká škála komerčně dostupných pneumatických
prvků, které je možné pro stavbu obvodu použít.

Jednotlivé pneumatické obvody se liší svou složitostí od jednoduchých až po
velmi rozsáhlé. Pokud chceme sestavit komplexnější pneumatický obvod nebo
pokud klademe důraz na přesnější chování obvodu, je vhodné takový obvod nej-
prve detailně navrhnout a simulovat jeho chod, abychom ověřili, že je navržen
správně. Pro modelování pneumatických obvodů existuje mnoho softwarových
nástrojů. V nich můžeme sestavit obvod z jednotlivých prvků, ověřit simulacemi
jeho správnou funkčnost za různých podmínek a případně obvod upravovat dokud
simulace nedopadnou podle našich očekávání. Takový způsob návrhu pneumatic-
kého systému nám pomůže vyvarovat se konstrukce nefunkčního systému, který
bychom pak museli s velkými náklady přestavovat.

1.2 Existující software
Pro práci s pneumatickými obvody existuje poměrně mnoho počítačových pro-

gramů. Část z nich umožňuje pneumatické obvody pouze kreslit, ale už neumož-
ňuje simulovat jejich vývoj v čase (např. PneuDraw [10] nebo Scheme Editor [11]).
Některé další programy umožňují obvody kromě navrhování také simulovat, mezi
takové programy se řadí např. Automation Studio [1], FluidSIM [3], Easy5 [2],
HyPneu [4] nebo Simscape [12]. Tyto programy jsou komerční a není tedy možné
je upravovat a dále rozšiřovat.

Zatímco nalézt na internetu komerční program pro simulaci pneumatických
obvodů je velmi jednoduché, nalézt podobný program, který by byl dostupný
zdarma a navíc by byl open-source, je o poznání těžší. Podařilo se nám nalézt
pouze programy JModelica.org [5] a OpenModelica [9] založené na jazyku Mo-
delica [6], pro který existuje základní knihovna Modelica Standard Library [8],
jejíž součástí je balíček Modelica.Fluid [7] obsahující modely pro pneumatické
systémy.

1.2.1 Jazyk Modelica
Modelica je jazyk určený obecně pro popis fyzikálních systémů, je tedy možné

ho použít pro popis mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických
či dalších systémů, systémy je možné propojovat i napříč jednotlivými oblastmi.
Modelica je objektově orientovaný deklarativní jazyk, jednotlivé prvky systému
se v něm popisují pomocí rovnic. Existuje mnoho knihoven (seznam je možné
nalézt na webu jazyka Modelica [6]), ve kterých jsou definovány různé modely
fyzikálních prvků v jazyce Modelica, nebo programů, které podporují modelování
v jazyce Modelica jiným způsobem. Některé z nich (jako výše uvedené JMode-
lica.org a OpenModelica) umožňují provádět simulaci obvodů.

1.3 Nový simulátor
Jazyk Modelica se zdá být velmi silným nástrojem s poměrně rozsáhlými

knihovnami modelů prvků. Pro uživatele, který chce simulovat pneumatické sys-
témy a přitom k nim nepotřebuje připojovat systémy z jiných oblastí fyziky,
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nepotřebuje v obvodu pracovat se směsmi plynů a obecně využije velmi omeze-
nou podmnožinu toho, co Modelica nabízí, může být obtížné zorientovat se v tak
širokých možnostech a efektivně začít simulovat svůj systém bez dlouhého studia.
Pro takového uživatele může být přínosné, pokud bude moct využít jednoduchý
simulátor přímo určený pro simulaci jednoduchých pneumatických obvodů. Také
pro něj může být užitečné, pokud si bude moct doprogramovat vlastní pneuma-
tické prvky např. v programovacím jazyce C# bez toho, aby se musel učit nový
jazyk Modelica.

Pro pokročilejší uživatele, kteří mohou chtít zabudovat simulátor pneumatic-
kých obvodů do svého projektu, pak může být výhodou mít samostatnou malou
knihovnu s jednoduchým rozhraním, která půjde snadno k simulaci využít. Tako-
vým projektem by např. mohl být program pro sestavování modelů ze stavebnice
Lego, který by umožňoval simulovat chování modelů obsahujících pneumatické
prvky. Ukázku Lego modelu s pneumatickými prvky můžeme vidět na obrázku
1.2 z návodu Lego Pneumatic Sequencing Tutorials [21].

Obrázek 1.2: Ukázka Lego modelu využívajícího pneumatické prvky [21].

Výhoda samostatné malé knihovny se také může velmi hodit, pokud bychom
chtěli simulaci provádět přímo ve vestavěném systému (tzv. embedded system).
Jestliže zůstaneme u příkladu s Legem, tak bychom mohli simulaci provádět přímo
v programovatelné kostce Lego EV3 a např. při vytváření Lego robota využíva-
jícího pneumatické prvky bychom mohli přesněji řídit jeho pohyby na základě
výstupů simulace.

Naší snahou bude v této práci vyvinout nový simulátor pneumatických ob-
vodů, který se bude snažit vyhovět potřebám právě výše uvedených uživatelů.

1.4 Požadavky na nový simulátor
Udělali jsme si již představu o tom, že by simulátor měl být malou knihov-

nou, která by neměla být závislá na platformě, mělo by být možné ji snadno
použít v jiném větším C# projektu a měla by umožňovat simulovat jednodu-
ché pneumatické systémy a přitom nezatěžovat uživatele detaily, které v takovém
pneumatickém obvodu není potřeba řešit.

Médium v obvodu

V pneumatických systémech se nejčastěji používá jako médium vzduch, proto
nebudeme požadovat, aby simulátor dokázal pracovat s jinými plyny. Nebudeme
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uvažovat vzdušnou vlhkost (a její případnou kondenzaci), nečistoty ve vzduchu
ani přimazávání vzduchu olejem, protože v jednoduchých obvodech není potřeba
toto vůbec řešit nebo je možné to při simulaci ignorovat bez podstatného vlivu
na výsledek (v reálném obvodu např. může být vzduch zbaven vlhkosti před
vpuštěním do systému, vlhkost pak není potřeba v simulaci zohledňovat).

Teplota v obvodu

Při procesech v obvodu se může měnit teplota vzduchu v obvodu. Např. kom-
presor při stlačování vzduchu vzduch zahřívá. Pro uživatele může být zajímavé
sledovat, jak se takto zahřátý vzduch obvodem šíří, aby např. zjistil, jestli bude
potřeba některé části obvodu chladit. Simulátor by tedy měl umožňovat simulovat
teplotu vzduchu v jednotlivých částech obvodu.

Velikost časového kroku simulace

Simulátor bude ze své podstaty počítat hodnoty proměnných pouze v určitých
diskrétních okamžicích simulace. Pokud časový krok mezi těmito okamžiky bude
konstantní, bude docházet ke dvěma problémům:

1. V určitých chvílích se v obvodu nemusí dít nic zajímavého, všechny pro-
měnné se mění velmi pozvolna. Jestliže bude v takovém případě časový krok
malý, pak simulátor bude provádět výpočty zbytečně mnohokrát a přitom
prakticky stejné přesnosti by dosáhl i s delším časovým krokem. Celkovou
dobu simulace to pak bude zbytečně prodlužovat.

2. V některých případech probíhají v obvodu rychlé změny, např. při ote-
vření/uzavření ventilu. V takových případech může být časový krok příliš
velký a pak se do řešení mohou zanášet chyby nebo dokonce řešení kvůli
velkému skoku hodnot proměnných nemusí být vůbec nalezeno (iterativní
výpočet dalšího časového okamžiku nezkonverguje).

Tyto dva problémy se dají vyřešit nebo alespoň omezit tím, že v průběhu simulace
budeme časový krok dynamicky měnit. Pokud v obvodu nebudou probíhat žádné
velké změny, časový krok můžeme zvětšit. Pokud při simulaci nedokážeme spo-
čítat hodnoty proměnných v následujícím časovém okamžiku, tak naopak časový
krok můžeme zmenšit a zkusit výpočet provést znovu pro bližší časový okamžik,
zvýšíme tím šanci, že iterativní výpočet zkonverguje. Simulátor by měl sám au-
tomaticky vyhodnocovat, zda je potřeba časový krok zmenšit nebo zda může být
časový krok zvětšen.

Zřejmě nemá smysl zmenšovat časový krok na extrémně malé hodnoty (za-
čaly by se projevovat jiné problémy jako např. nepřesnost uložení desetinného
čísla), uživatel by proto měl mít možnost zvolit si minimální velikost časového
kroku. A naopak, uživatel jistě chce sledovat vývoj systému s určitým časovým
rozlišením, proto by měl mít také možnost zvolit si maximální velikost časového
kroku.

Parametry konvergence

Někdy potřebujeme znát hodnoty proměnných v obvodu s větší přesností a ně-
kdy nám stačí přesnost menší. Přitom požadovaná přesnost může mít vliv na dobu

6



běhu simulátoru a také na to, zda výpočet zkonverguje. Uživatel by proto měl
mít možnost specifikovat, jak přesné hodnoty proměnných v obvodu ho zajímají,
a simulátor by tuto přesnost měl zohlednit.

Vývoj nových pneumatických prvků

Jelikož existuje nepřeberné množství různých pneumatických prvků, je nutné,
aby bylo umožněno definovat nové pneumatické prvky ve vlastních rozšiřujících
knihovnách. Součástí simulátoru by proto měla být knihovna obsahující ukáz-
kové implementace některých základních pneumatických prvků, aby se jimi mohl
uživatel inspirovat a vyvíjet podobně vlastní modely pneumatických prvků.

Pneumatické prvky s „pamětí“

Některé pneumatické prvky mohou mít „paměť“ a jejich chování může zá-
viset na tom, jaké podmínky byly na spojeních daných prvků s jinými prvky.
V knihovně ukázkových pneumatických prvků by proto měl být vytvořen model
prvku dokazující, že simulátor umožňuje simulaci prvků s časovým zpožděním.
Takovým prvkem může být např. dlouhá hadice, v níž trvá určitou dobu než se
zvýšený tlak na jednom konci projeví na druhém konci.

Demonstrační simulátor

Knihovna s výpočetním jádrem simulátoru a knihovna s jednoduchými pneu-
matickými prvky nám už umožní vyvíjet projekty využívající tyto knihovny pro
simulaci pneumatického obvodu. Pro demonstraci funkčnosti těchto knihoven by
však bylo vhodné vytvořit spustitelnou aplikaci – jednoduchý simulátor, který by
umožnil pouze na základě jednoduchých vstupů ve formě textu provést simulaci
obvodu. Měl by být schopný načíst popis obvodu ze souboru, provést simulaci
a uložit její výsledky (hodnoty vybraných proměnných v průběhu simulace) do
jiného souboru.

1.5 Cíle práce
Nyní shrneme hlavní cíle této práce v bodech:

1. Implementace knihovny s výpočetním jádrem simulátoru pneumatických
obvodů, která bude splňovat následující požadavky:

(a) Knihovna bude vyvinuta tak, aby ji bylo možné snadno začlenit do
jiných větších C# projektů a aby nebyla omezena na jednu platformu.

(b) Simulátor bude umožňovat simulovat v obvodu teplotu plynu.
(c) Časový krok v simulaci se bude dynamicky automaticky přizpůsobovat

potřebám simulace.
(d) Uživatel bude mít možnost zvolit parametry simulace ovlivňující kon-

vergenci a dobu výpočtu (jako např. minimální a maximální časový
krok) a měnit je v průběhu simulace.
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(e) Knihovna bude navržena tak, aby bylo možné vytvářet vlastní pne-
umatické prvky v oddělených knihovnách a tyto prvky zapojovat do
obvodů.

2. Implementace demonstračních modelů následujících pneumatických prvků:

(a) zdroj tlaku,
(b) zdroj průtoku,
(c) konfigurovatelný ventil,
(d) zásobník plynu,
(e) dlouhá hadice s časovým zpožděním.

3. Implementace demonstračního simulátoru s následujícími funkcemi:

(a) Načtení popisu obvodu z textového souboru.
(b) Simulace časového vývoje obvodu podle příkazů z příkazové řádky

nebo ze souboru.
(c) Ukládání dat ze simulace (tj. vývoj hodnot vybraných stavových pro-

měnných v průběhu simulace) do textového souboru.
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2. Analýza
Abychom mohli implementovat kvalitní simulátor pneumatických obvodů, mu-

síme si detailně rozmyslet, jak vlastně takový simulátor má uvnitř fungovat. Mu-
síme se rozhodnout, s jakými proměnnými budeme v obvodu pracovat a v jakých
částech obvodu budou tyto proměnné definovány. Musíme si rozmyslet, jakým
způsobem do simulace zahrneme podmínky, které pneumatické prvky kladou na
proměnné. Tyto a další aspekty tvorby simulátoru podrobněji rozebereme v této
kapitole.

2.1 SPICE jako vzorový simulátor
Problém simulace pneumatického obvodu je v mnoha ohledech analogický

problému simulace elektrického obvodu. Jedním z nejznámějších nástrojů pro
simulaci elektrických obvodů je program SPICE (Simulation Program with Inte-
grated Circuit Emphasis) [19]. Tento program byl vyvinut na Kalifornské univer-
zitě v Berkeley, kde v roce 1971 vznikla jeho první verze SPICE1. Následovaly
jeho další verze a program se postupně stal široce používaným nástrojem pro si-
mulaci elektrických obvodů. Vzhledem k tomu, že program byl brzy uvolněn jako
open-source, tak vzniklo mnoho programů odvozených od SPICE (např. HSPICE,
MICRO-CAP, PSPICE a další), které byly se SPICE více či méně kompatibilní
co se týče vstupních souborů.

Na základě úspěchu SPICE a množství programů, které z programu SPICE
vycházejí, se můžeme domnívat, že by SPICE mohl posloužit jako dobrý vzor, jak
vytvořit kvalitní simulátor. V této práci při návrhu výpočetního jádra pneuma-
tického simulátoru proto budeme často vycházet z postupů použitých v programu
SPICE, které jsou srozumitelně popsány v knize Inside SPICE [17]. V následují-
cích kapitolách si přiblížíme některé základní principy simulace obvodu převzaté
z programu SPICE a rozebereme odlišnosti simulace elektrického a pneumatic-
kého obvodu.

2.2 Plyn v pneumatickém obvodu
Vzhledem k rozhodnutí, že simulátor bude předpokládat použití vzduchu jako

média v pneumatickém obvodu a že nebudeme uvažovat vzdušnou vlhkost (a její
případnou kondenzaci), nečistoty ve vzduchu ani přimazávání vzduchu olejem,
tak médium můžeme dobře modelovat jako ideální plyn a s dostatečnou přesností
pro něj tedy platí vztah

pV = nRT, (2.1)
kde p je tlak, V je objem, n je látkové množství, R ≈ 8,31 J·K−1 ·mol−1 je molární
plynová konstanta a T je termodynamická teplota [18]. Pro látkové množství platí
vztah

n = m

Mair
, (2.2)
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kde m je hmotnost a Mair ≈ 28,96 g·mol−1 je molární hmotnost vzduchu. Z těchto
vztahů můžeme určit hustotu vzduchu jako funkci tlaku a teploty

ϱ(p,T ) = m

V
= pMair

RT
. (2.3)

Jestliže známe tlak a teplotu, je hustota jednoznačně určena a můžeme tedy mezi
sebou jednoznačně převádět objem a hmotnost vzduchu. V případě objemového
průtoku QV a hmotnostního průtoku Qm tak zřejmě platí převod

Qm = ϱ(p,T ) · QV . (2.4)

2.3 Proměnné
Abychom popsali stav obvodu a mohli pro něj napsat rovnice, které musí být

splněny, potřebujeme určit množinu proměnných, které stav obvodu jednoznačně
popisují. Nejprve se podíváme, jak je stav určen v elektrických obvodech, a pak
se pokusíme analogicky zavést proměnné i pro pneumatický obvod.

Pro elektrické obvody existuje tzv. modifikovaná metoda uzlových napětí (mo-
dified nodal analysis nebo zkráceně MNA [16]), která je použita např. v programu
SPICE. Stav je určen napětím ve všech uzlech (kromě země, u které se předpo-
kládá nulové napětí) a proudem ve větvích se zdrojem napětí nebo ve větvích,
kde je proud použit pro řízení jiného prvku v obvodu (např. proudem řízený zdroj
napětí). Pokud známe stav, tedy hodnoty uvedených proměnných, známe napětí
ve všech uzlech obvodu, proud v některých větvích obvodu a proud ve zbylých
větvích můžeme dopočítat.

V případě pneumatického obvodu je situace komplikovanější. Na první pohled
je vidět analogie mezi napětím resp. proudem v elektrickém obvodu a tlakem resp.
průtokem v pneumatickém obvodu. Průtok můžeme chápat jako objemový nebo
hmotnostní. Obvykle se při modelování fyzikálních systémů volí dvojice veličin,
které v součinu tvoří výkon (to by znamenalo použít objemový průtok), protože
je pak možné lépe analyzovat systémy spojené ze systémů z různých oblastí fyziky
(např. pneumatický systém propojený s mechanickým a elektrickým) pomocí teo-
rie vazebných grafů (anglicky bond graph) [14]. To je však nad rámec této práce.
My pro popis systému zvolíme raději hmotnostní průtok, a to z důvodu, že díky
tomu můžeme snadněji při implementaci pneumatických prvků využít zákon za-
chování hmotnosti. V případě potřeby použití objemového průtoku můžeme pou-
žít přepočet mezi průtoky (2.4). Vzhledem k tomu, že v této práci budeme nadále
pracovat výhradně s hmotnostním průtokem, tak budeme vynechávat dolní index
m a hmotnostní průtok budeme místo Qm značit pouze Q. Pokud budeme mluvit
o průtoku, tak tím máme na mysli vždy hmotnostní průtok.

Zatímco v jedné větvi elektrického obvodu je proud všude stejný, u pneuma-
tického obvodu neplatí, že na jedné větvi je všude stejný průtok, vzduch se může
v pneumatickém obvodu hromadit1. Nemůžeme proto na rozdíl od elektrických
obvodů zavádět proměnnou pro průtok pro celou větev obvodu, ale musíme spíše
zavést proměnnou pro průtok pro každé napojení prvků v obvodu.

1V elektrickém obvodu se sice náboj také může hromadit (např. nabíjení kondenzátoru), ale
vždy se v prvku hromadí stejné množství kladného a záporného náboje.
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2.3.1 Proměnné pro teplotu
V případě pneumatického obvodu musíme vzít v úvahu i fakt, že plyn, který

v obvodu teče, s sebou obecně nese další vlastnosti jako je teplota a složení,
tyto vlastnosti v elektrickém obvodu nemají svou analogii. Vzhledem k tomu, že
v našem simulátoru uvažujeme jako médium jen vzduch daného složení stejného
v celém obvodu, nemusíme přidávat proměnné popisující zastoupení jednotlivých
složek plynu, musíme pouze vhodně přidat proměnné pro teplotu.

V elektrickém obvodu je běžné, že do uzlu vstupuje/vystupuje více větví a ni-
jak to situaci nekomplikuje (rovnice získané pomocí MNA budou mít pouze více
nenulových členů). V případě pneumatického obvodu ale při spojení tří a více
větví dochází k míchání plynů s různou teplotou a to musí být v simulaci zohled-
něno.

Problém s mícháním plynů s různou teplotou můžeme vyřešit např. tak, že
úplně vyloučíme případy, kdy do uzlu vstupuje víc větví, každý uzel by tedy
propojoval pouze dva terminály2 různých prvků. Možnost spojení více větví do-
hromady by byla zajištěna speciálním prvkem, který by měl tolik terminálů, kolik
větví bychom chtěli spojit dohromady. Míchání plynů by pak bylo implemento-
váno samotným prvkem a simulátor by tento problém nemusel vůbec řešit. V na-
šem simulátoru volíme toto řešení.

Jako nejjednodušší řešení problému zavedení teplotních proměnných se na-
bízí přidat do každého uzlu proměnnou pro teplotu v daném uzlu. Toto řešení
však není vhodné, protože do simulace přináší velkou nelinearitu, jak bude zřejmé
z následujícího příkladu. Představme si, že máme dva pneumatické prvky s pro-
pojenými terminály v uzlu. Z prvního prvku bude proudit plyn o teplotě T do
druhého prvku, kterým může být např. zásobník plynu, jehož aktuální teplota T ′

se může velmi lišit od teploty T . V určité chvíli se může tok plynu otočit a v uzlu
se skokově změní teplota proudícího plynu z T na T ′. Tento numerický problém
a jeho řešení je podrobněji popsáno v článku pro jazyk Modelica [15]. V našem
simulátoru tento problém vyřešíme tím, že nebudeme zavádět teplotní proměn-
nou pro uzly, ale pro jednotlivé terminály vstupující do uzlu. Teplota terminálu
pak představuje teplotu, kterou by měl plyn v uzlu, pokud by plyn tekl ve směru
z terminálu do uzlu. Teplota v terminálech tak už není nijak přímo závislá na
směru toku plynu.

Abychom shrnuli všechny proměnné, které budeme v simulaci obvodu používat
pro popis aktuálního stavu obvodu, tak pro každý uzel (v našem případě vždy
spojující právě dva terminály) máme následující čtyři proměnné:

• tlak p,

• hmotnostní průtok Q,

• teplota prvního terminálu T ,

• teplota druhého terminálu T ′.

Na obrázku 2.1 vidíme vyznačení proměnných ve schematickém znázornění
dvou pneumatických prvků spojených v uzlu. Uzlem vždy myslíme infinitesimální

2Jako terminál označujeme souhrnně vstup/výstup pneumatického prvku. Někdy se také
používá označení port, v této práci se budeme držet označení terminál.
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propojení mezi terminálem 1 a terminálem 2. Průtok Q budeme vždy brát kladně
při toku ve směru od terminálu 1 do terminálu 2. Pokud budeme mluvit o průtoku
v terminálu, tak budeme mít vždy na mysli průtok ve směru z prvku ven do
uzlu. V zapojení podle obrázku 2.1 tak bude v terminálu 1 průtok QT1 = Q
a v terminálu 2 průtok QT2 = −Q.

p

Q

T T ′

Prvek 1

T
erm

in
á
l
1

T
erm

in
á
l
2

Prvek 2
QT1 QT2

Obrázek 2.1: Spojení dvou pneumatických prvků v uzlu.

Stavem obvodu s budeme nazývat soubor hodnot uvedených čtyř proměnných
pro všechny uzly:

s = (p1, Q1, T1, T ′
1, p2, Q2, T2, T ′

2, . . .)

2.4 Kauzalita
Podobně jako v elektrickém obvodu není možné dobře simulovat zkratovaný

ideální elektrický zdroj napětí bez odporu (obvodem by tekl nekonečný proud),
i v pneumatických obvodech narážíme na obdobné problémy – nemůžeme např.
přímo spojit dva ideální zásobníky plynu3 s různými tlaky. Pokud bychom takové
zásobníky přímo spojili, tlaky v nich by se okamžitě vyrovnaly a průtok plynu spo-
jením by byl nekonečně velký. V elektrickém obvodu problém s ideálním zdrojem
vyřešíme přidáním odporu, v pneumatickém obvodu je řešením přidání ventilu,
který bude omezovat průtok.

Některé pneumatické prvky se chovají tak, že vynucují hodnoty určitých pro-
měnných, v takových případech můžeme mluvit o kauzalitě - některé proměnné
jsou nezávislé a další proměnné jsou na nich závislé. Např.:

1. Uzavřený konec hadice (tj. prvek s jedním terminálem) vynucuje, aby prů-
tok Q v uzlu, na který je napojen, byl nulový. Přitom tlak p v uzlu může
být libovolný. p je tedy nezávislá proměnná a Q je závislá proměnná.

2. Otevřený konec hadice vynucuje p = patm, kde patm je atmosferický tlak, ale
naopak průtok Q v uzlu může být libovolný. Zde je Q nezávislá proměnná
a p závislá proměnná.

3. Hadice spojující dva uzly omezující průtok - tu můžeme popsat např. jedno-
duchým modelem Q1 = K

√
p1 − p2, kde Q1 je průtok v prvním terminálu

hadice, K je konstanta, p1 je tlak v prvním terminálu hadice a p2 je tlak
v druhém terminálu hadice4. Na základě rozdílu tlaků p1−p2 na terminálech

3Ideálním zásobníkem plynu zde myslíme takový zásobník, který nemá ventil omezující prů-
tok, je tedy možné ho plnit/vyprazdňovat libovolně rychle.

4Pro jednoduchost zde předpokládáme p1 > p2.
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hadice je určen průtok hadicí Q1. Zde jsou tedy p1 a p2 nezávislé proměnné
a Q1 je závislá proměnná.

Je zřejmé, že pokud v uzlu spojíme prvky, které oba vynucují různou hodnotu
tlaku nebo průtoku, simulace nutně selže.

Ne vždy je možné pro pneumatický prvek takto jednoduše určit, které pro-
měnné jsou nezávislé a které závislé, obecně může být prvek popsán velmi slo-
žitými vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Kauzalitou se zabývá teorie vaz-
bových grafů [14], s jejíž pomocí je možné analýzou obvodu ještě před samotnou
simulací říci, zda je obvod kauzálně v pořádku, nebo zda v pořádku není a jeho
simulace pravděpodobně selže.

Náš simulátor si v tomto ohledu neklade za cíl analyzovat strukturu obvodu
a kontrolovat korektnost zapojení, je tedy na uživateli, aby si byl vědom, že ne
každé zapojení pneumatických prvků je korektní, a aby v případě, že simulace
obvodu selhává, hledal možný problém právě v nekorektním zapojení obvodu.

2.5 Soustava rovnic pro obvod a její řešení
Prvky obvodu mohou definovat obyčejné rovnice pro stav s, každou z nich

můžeme zapsat ve tvaru
f(s) = 0, (2.5)

kde f jsou různé (obecně nelineární) funkce stavu s (f : R4N → R, kde N je
počet uzlů). Funkce f může být závislá jen na proměnných patřících k uzlům
spojujícím prvek, který příslušnou rovnici definuje, s jinými prvky.

Kromě obyčejných rovnic mohou prvky definovat také diferenciální rovnice,
ale jak si později ukážeme, ty lze převést do tvaru (2.5).

Chceme-li zjistit stav obvodu, musíme vyřešit soustavu všech rovnic získaných
od prvků v obvodu pro stav obvodu s. Stejně jako v simulátoru SPICE použi-
jeme pro řešení takové nelineární soustavy rovnic Newton-Raphsonovu metodu
(tj. metodu tečen, přesněji její zobecnění pro soustavu nelineárních rovnic) [17].
Jde tedy o iterativní výpočet – začínáme s výchozím odhadem řešení s0 a v každé
iteraci se z odhadu řešení si snažíme vypočítat lepší odhad řešení si+1. Při použití
Newton-Raphsonovy metody se iterace z odhadu si provádí tak, že všechny rov-
nice linearizujeme v bodě si (tj. v podstatě v bodě si provádíme Taylorův rozvoj
do lineárního členu), rovnice (2.5) po linearizaci v bodě si vypadá takto5:

f(si) +
4N∑
j=1

(
∂f

∂sj
(si) · (sj − sj

i )
)

= 0, (2.6)

kde N je počet uzlů obvodu (vektor s má tedy 4N složek, f je funkce 4N proměn-
ných). Proměnné v této rovnici jsou pouze sj, vše ostatní jsou konstanty. Pokud
bychom funkci f : R4N → R vnímali jako nadplochu v R4N+1, levá strana rovnice
(2.6) by popisovala její tečnou nadrovinu v bodě (si,f(si)). Řešení si+1 můžeme

5Jelikož jsme dolní index použili pro označení čísla iterace, pro označení složek vektoru s
používáme horní indexy. s tedy značí obecně vektor stavu, sj značí obecně j-tou složku vektoru
stavu, si značí vektor i-té iterace stavu a sj

i značí j-tou složku vektoru s v i-té iteraci Newton-
Raphsonovy metody.
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získat tak, že vyřešíme soustavu všech lineárních rovnic (2.6) pro s. Vhodnější je
však zavést vektor ∆si = s − si, rovnice (2.6) se pak mírně zjednoduší na

f(si) +
4N∑
j=1

(
∂f

∂sj
(si) · ∆sj

i

)
= 0. (2.7)

V této rovnici jsou proměnné ∆si, vše ostatní jsou konstanty. Rozdílový vektor
∆si se zřejmě bude postupně s iteracemi zmenšovat jak bude řešení konvergo-
vat (samozřejmě jen pokud bude konvergovat). Je proto vhodné pracovat raději
s tímto vektorem ∆si a na základě jeho velikost pak rozhodovat, jestli už bylo
dosaženo konvergence.

2.6 Počty rovnic a proměnných
Zřejmě potřebujeme, aby řešení lineární soustavy vždy existovalo a bylo jed-

noznačné, jinak simulace selže. Obecně soustava m lineárních rovnic o n proměn-
ných má jednoznačné řešení, pokud je mezi rovnicemi právě n lineárně nezávis-
lých rovnic a ostatní rovnice jsou na nich lineárně závislé. V obvodu máme 4N
proměnných, pro úspěšné nalezení řešení bychom tedy potřebovali sestavit 4N
nezávislých lineárních rovnic.

Je možné očekávat, že prvky, které mají více terminálů, budou do soustavy
přispívat více rovnicemi. Pokusíme se nyní ukázat, kolik rovnic by každý prvek
měl poskytnout, abychom měli stejný počet rovnic a proměnných.

Pneumatický obvod můžeme reprezentovat grafem G = (V, E), kde vrcholy
v ∈ V představují prvky pneumatického obvodu a hrany e ∈ E představují uzly.
Označme Np počet proměnných v obvodu a Nr počet rovnic pro obvod. Pro
každou hranu e ∈ E máme čtyři proměnné (p, Q, T1 a T2), celkem tedy máme
Np = 4|E| proměnných. Označme funkci ϕ : V → N0 takovou, že pro vrchol
v ∈ V reprezentující určitý prvek bude ϕ(v) definováno jako počet rovnic, které
daný prvek definuje. Zřejmě pak platí

Nr =
∑
v∈V

ϕ(v). (2.8)

Použitím principu sudosti v grafu G∑
v∈V

deg(v) = 2|E|

dostaneme pro počet proměnných Np vyjádření

Np = 4|E| = 2 · 2|E| = 2
∑
v∈V

deg(v) =
∑
v∈V

2 deg(v). (2.9)

Porovnáním vyjádření (2.8) a (2.9) zjistíme, že počet rovnic a počet proměnných
bude stejný, pokud by pro každý vrchol v ∈ V platilo ϕ(v) = 2 deg(v), tedy že
počet rovnic, které prvek definuje, je rovný dvojnásobku počtu jeho terminálů.
Samozřejmě by rovnost Nr = Np mohla být zajištěna i jiným rozložením rovnic
mezi prvky, ale toto rozložení dobře odpovídá našemu očekávání, že více terminálů
znamená více rovnic.
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Vzhledem k tomu, že rovnosti Nr = Np je možné dosáhnout různými způsoby,
nebude simulátor vyžadovat, aby prvky skutečně poskytovaly přesně počet rov-
nic odpovídající dvojnásobku počtu jejich terminálů. Náš poznatek však může
sloužit při implementaci nového prvku jako vodítko, kolik rovnic by měl prvek
obvodu poskytovat. Pokud všechny prvky v obvodu budou dodržovat pravidlo,
že poskytnou uvedený počet rovnic, pak bude zaručeno, že za celý obvod získáme
správný počet rovnic.

Další otázka je, zda získané rovnice budou lineárně nezávislé. To však nemůže
simulátor zajistit, protože to závisí na zapojení prvků. Např. když spojíme přímo
dva zdroje tlaku, tak oba zřejmě budou přispívat rovnicí pro tlak p v uzlu a tyto
dvě rovnice budou lineárně závislé. Je tedy na zodpovědnosti uživatele, aby za-
pojil prvky tak, aby nemohla vzniknout situace, kdy by rovnice byly lineárně
závislé. Podrobněji jsme se takovým chybným zapojením zabývali v kapitole 2.4
o kauzalitě.

2.7 Diferenciální rovnice
Kromě obyčejných rovnic chceme, aby prvky mohly definovat i diferenciální

rovnice, což je potřeba, aby bylo vůbec možné implementovat takové prvky jako je
např. zásobník plynu (podobně jako v případě kondenzátoru nebo cívky u elektric-
kého obvodu). V simulátoru umožníme použití těch diferenciálních rovnic, které
se dají zapsat ve tvaru

dsi

dt
= g(s), (2.10)

kde g je nějaká funkce stavu s (g : R4N → R, kde N je počet uzlů) a si je i-tá
složka vektoru s. Jiné tvary diferenciálních rovnic nebudeme uvažovat, protože
uvidíme, že pro všechny prvky, které budeme implementovat, bude tento tvar do-
statečně obecný. Simulátor bude navíc připraven na to, aby bylo možné poměrně
snadno doimplementovat zpracování i jiných omezení než jsou obyčejné rovnice
a diferenciální rovnice uvedeného tvaru, uvedený tvar tedy není nijak zásadně
omezující.

Při simulaci obvodu budeme diferenciální rovnice numericky integrovat. Simu-
látor SPICE umožňuje výběr ze tří metod: zpětná Eulerova metoda, lichoběžní-
kové pravidlo a Gearova dvoukroková integrační metoda. Zpětná Eulerova metoda
a lichoběžníkové pravidlo pro spočítání hodnoty v čase t+∆t vycházejí ze vztahu,
který obsahuje hodnoty v čase t a v čase t+∆t. Gearova integrační metoda navíc
pracuje s hodnotou v čase t − ∆t. Vzhledem k tomu, že používáme proměnlivý
časový krok, tak by implementace Gearovy integrační metody byla komplikova-
nější, považujeme za dostatečné, pokud bude mít uživatel na výběr ze zpětné
Eulerovy metody a lichoběžníkového pravidla, Gearovu integrační metodu nebu-
deme implementovat. Při porovnání zpětné Eulerovy metody a lichoběžníkového
pravidla vychází zpětná Eulerova metoda jako stabilnější, ale méně přesná. Uži-
vatel si tedy bude moct zvolit z těchto dvou metod tu, která bude pro jeho obvod
vhodnější. Na detaily ohledně těchto integračních metod při použití v simulátoru
odkazujeme čtenáře na knihu Inside SPICE [17].

Zvolené integrační metody, které budeme implementovat, vychází z následu-
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jících vztahů6:

Zpětná Eulerova metoda

si(t + ∆t) = si(t) + ∆t · g(s(t + ∆t))

Lichoběžníkové pravidlo

si(t + ∆t) = si(t) + 1
2∆t · (g(s(t)) + g(s(t + ∆t)))

Obě tyto metody můžeme shrnout jedním vzorcem s parametrem α ∈ [0,1]:

si(t + ∆t) = si(t) + ∆t ·
(
αg(s(t)) + (1 − α)g(s(t + ∆t))

)
, (2.11)

kde α = 0 dává zpětnou Eulerovu metodu a α = 1
2 dává lichoběžníkové pravidlo

(α = 1 dává navíc asi nejjednodušší metodu pro integraci - dopřednou Eulerovu
metodu, ta však není vhodná kvůli své velké nepřesnosti). Simulátor bude umož-
ňovat zvolit si pro simulaci jednu z těchto metod, případně modifikovanou metodu
s libovolným parametrem α ∈ [0,1].

Z hlediska simulátoru by se nám hodilo, pokud bychom s diferenciálními rov-
nicemi po jistých úpravách mohli nadále pracovat stejně jako s obyčejnými rov-
nicemi. Nyní se pokusíme ukázat, že to skutečně je možné a jak to provést.

Dříve jsme se zabývali obyčejnými rovnicemi (2.5), kde jsme pro stav s ne-
psali časový argument, protože časový aspekt pro nás u obyčejných rovnic nebyl
podstatný. V simulaci počítáme stav v čase t+∆t za předpokladu, že známe stav
v čase t, v tomto kontextu bychom obyčejné rovnice měli místo (2.5) přesněji psát

f(s(t + ∆t)) = 0. (2.12)
Stejně jako v tomto vztahu je i ve vztahu (2.11) neznámý pouze stav s(t + ∆t),
vše ostatní známe. Pro každou funkci g tak dokážeme najít funkci f tak, abychom
vztah (2.11) dokázali zapsat ve tvaru (2.12). Předpis pro takovou funkci f bude
vypadat následovně (vektorovou proměnnou zde označíme x, aby bylo lépe vidět,
co jsou ve vztahu konstanty a co proměnné):

f(x) = xi − si(t) − ∆t ·
(
αg(s(t)) + (1 − α)g(x)

)
. (2.13)

Vidíme tedy, že pokud nám prvek poskytne diferenciální rovnici (2.10), tak
se znalostí velikosti časového kroku ∆t, se znalostí stavu v čase t a se znalostí
parametru simulace α dokážeme diferenciální rovnici přepsat do stejného tvaru
jako je obyčejná rovnice. Nadále s ní můžeme i zacházet jako s obyčejnou rovnicí.

2.8 Algoritmus simulace
V této části si popíšeme detailněji algoritmus pro inicializaci obvodu a počí-

tání vývoje stavu obvodu. Algoritmus vychází z algoritmu použitého v programu
SPICE [17].

6s(t) označuje vektor stavu v čase t, si(t) označuje i-tou složku vektoru stavu s v čase t
a podobně.
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Hledání řešení soustavy nelineárních rovnic je poměrně komplikovaná úloha,
která se numericky obvykle řeší iterativně. Na začátku se vezme nějaký pokud
možno co nejpřesnější odhad řešení a tento odhad se iterativně zlepšuje, dokud
nenalezneme takovou aproximaci řešení, která splňuje naše kritéria konvergence.

Pro nalezení řešení je užitečné znát alespoň přibližné řešení, pokud z něj vy-
jdeme, zvýší se tím šance konvergence ke správnému řešení a obvykle potřebujeme
pro dosažení dané přesnosti menší počet iterací. V průběhu simulace známe stav
obvodu v čase t a chceme spočítat stav v čase t+∆t, můžeme očekávat, že při malé
změně času se hodnoty většiny proměnných změní jen málo a máme tak dobré
výchozí hodnoty pro iterativní hledání nových hodnot proměnných. Na začátku
simulace v čase t = 0 jsme ale v jiné situaci, nemáme žádné předchozí řešení,
obecně nevíme ani přibližně, jaká je správná hodnota proměnných v obvodu.

2.8.1 Kritérium konvergence
Při iterativním výpočtu potřebujeme vědět, kdy skončit. Definujeme si tedy

podmínky, které musí být splněny, abychom mohli prohlásit, že iterativní výpočet
zkonvergoval a nalezené řešení pro nás představuje dostatečně přesnou aproximaci
skutečného řešení. Skutečné řešení samozřejmě neznáme, nemůžeme tedy ukon-
čení algoritmu rozhodovat na základě odchylky aktuálního řešení od skutečného
řešení. Můžeme však mezi sebou porovnávat dvě poslední aproximace řešení si−1
a si a pokud se budou úplně shodovat nebo se budou lišit jen nepatrně, algoritmus
ukončíme a si prohlásíme za dostatečně přesnou aproximaci skutečného řešení.

Při posuzování konvergence budeme všechny proměnné sj ze stavu s posuzovat
nezávisle. O proměnné sj řekneme, že zkonvergovala, pokud se její hodnota příliš
nezměnila, což určíme podle následující nerovnosti:

|sj
i − sj

i−1| ≤ krel|sj
i | + kabs, (2.14)

kde krel je konstanta relativní tolerance a kabs je konstanta absolutní tolerance.
Pokud nerovnost je splněna, pak považujeme sj

i za dostatečně přesnou aproxi-
maci hodnoty sj. Hodnoty konstant krel a kabs budou volitelné uživatelem, po-
mocí těchto konstant bude moct specifikovat, jakou přesnost proměnných stavu
potřebuje.

Hodnota krel je bezrozměrná, může být tedy určena pro všechny proměnné.
Hodnota kabs má rozměr odpovídající stavové proměnné v nerovnosti, je tedy
nutné určit tuto konstantu zvlášť pro tlak p, průtok Q a teplotu T .

2.8.2 Řešení v čase t = 0
Nyní si popíšeme algoritmus, kterým určíme korektní stav obvodu v čase t = 0.

Uživatel sice může simulátoru napovědět hodnotu některých proměnných na za-
čátku simulace, některé prvky mohou být na základě svého vnitřního nastavení
schopné určit hodnotu některých proměnných (např. zdroj tlaku zřejmě ví, jaký
bude tlak na jeho terminálu), ale obecně nevíme, zda všechny takto doplněné
hodnoty jsou skutečně celým a správným řešením v čase t = 0. Musíme proto
nejprve provést inicializaci obvodu, která spočívá v tom, že zjistíme stav obvodu
v čase t = 0 pomocí algoritmu znázorněného na obrázku 2.2.

Nyní podrobněji rozebereme jednotlivé kroky algoritmu.
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1. Načteme výchoźı stav s0, i=0

2. i++, zjist́ıme rovnice pro stav s

3. Vyřeš́ıme soustavu pro ∆s = s− si−1

5. Nastav́ıme přesněǰśı stav si = si−1 +∆s

6. Máme konvergenci?
Ne

7. Máme počátečńı stav s = si

Ano9. Je i př́ılǐs velké?

10. Neúspěch

Ne

Ano

8. Úspěch

4. Bylo nalezeno řešeńı?

Ano

Ne

Obrázek 2.2: Zjednodušený diagram algoritmu pro inicializaci stavu obvodu.
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1. Do stavu s0 načteme hodnoty proměnných, které známe. Ty nám mohl na-
povědět uživatel nebo je mohly doplnit některé prvky v obvodu. Zbytek
proměnných nastavíme na výchozí hodnoty (atmosferický tlak, nulový prů-
tok a běžná teplota). Nastavíme indexovou proměnnou i = 0, jsme v nulté
iteraci.

2. Navýšíme i o jedna. Chceme z aproximace stavu si−1 spočítat aproximaci
si. Prvky v obvodu znají své rovnice pro stav s a simulátor potřebuje tyto
rovnice od prvků zjistit. Rovnice mohou být nelineární a velmi složité, si-
mulátoru ale pro iterativní výpočet stačí jejich linearizovaná podoba, si-
mulátor si proto od prvků vyžádá tuto linearizovanou verzi rovnic v bodě
si−1. Speciálně diferenciální rovnice se při inicializaci při převodu na oby-
čejné rovnice zjednoduší na triviální rovnice, protože dosazením ∆t = 0 do
rovnice (2.11) (zde označíme k index proměnné, podle které se derivuje)
dostaneme sk(t + ∆t) = sk(t).

3. Ze získaných lineárních rovnic simulátor sestaví soustavu lineárních rovnic
pro rozdíl ∆s mezi správným řešením s a aproximací si−1 a vyřeší ji.

4. Pokud soustava lineárních rovnic měla právě jedno řešení, pokračujeme v al-
goritmu dále. Pokud však nebylo nalezeno žádné řešení nebo řešení není
jednoznačné, tak je obvod špatně zapojen a nezbývá nám než algoritmus
ukončit, pokračujeme do kroku 10.

5. Z řešení soustavy lineárních rovnic ∆s simulátor spočte novou aproximaci
stavu si = si−1 + ∆s.

6. Simulátor ověří, zda je ∆s dostatečně malé a můžeme aproximaci prohlásit
za dostatečně přesnou. Pokud ano, pak pokračujeme do kroku 7. Pokud je
ale změna mezi aproximacemi si−1 a si příliš velká, pokračujeme krokem 9.

7. Aproximace si je dostatečně přesná, označíme ji tedy jako počáteční stav
obvodu s.

8. Algoritmus úspěšně končí.

9. Ověříme, jestli počet provedených iterací i dosáhl maximálního počtu po-
volených iterací. Pokud ne, budeme ještě hledat přesnější aproximaci a po-
kračujeme krokem 2.

10. Nepodařilo se nalézt dostatečně přesné řešení v maximálním počtu iterací
nebo selhalo řešení soustavy lineárních rovnic, algoritmus končí neúspě-
chem.

2.8.3 Postup z t do t + ∆t

Algoritmus pro vývoj v čase, tedy nalezení řešení v čase t+∆t z řešení v čase t
je velmi podobný inicializačnímu algoritmu. Nejprve uvedeme rozdíly mezi těmito
algoritmy a pak si ukážeme celý algoritmus.

Při inicializaci jsme neznali ani přibližné řešení obvodu. Při počítání vývoje
v čase však již známe stav v čase t a ten se ve většině případů nebude příliš lišit
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od stavu v čase t + ∆t. Použijeme ho proto jako výchozí stav s0, ze kterého se
budeme snažit konvergovat k řešení s.

Pokud jsme při inicializaci dosáhli maximálního počtu iterací a nepodařilo se
nám dosáhnout dostatečně přesného výsledku, nezbývalo nám než skončit neúspě-
chem. Při vývoji v čase však můžeme při neúspěchu zmenšit časový krok simulace,
čímž zvětšíme šanci, že iterativní výpočet zkonverguje. Stejně jako v programu
SPICE při neúspěchu snížíme časový krok na osminu předchozí hodnoty a zkusíme
iterativní výpočet provést znovu. Časový krok takto snižujeme do té doby než
výpočet zkonverguje v dostatečně malém počtu iterací a dokud neklesne časový
krok pod uživatelem zvolenou minimální velikost časového kroku.

Celý algoritmus pro vývoj v čase o jeden krok je znázorněný na obrázku 2.3.
Detailněji kroky algoritmu popíšeme v bodech:

1. Do stavu s0 načteme řešení v čase t. Nastavíme indexovou proměnnou i = 0,
jsme v nulté iteraci.

2. Navýšíme i o jedna. Chceme z aproximace stavu si−1 spočítat aproximaci
si. Obdobně jako u inicializace si simulátor načte z prvků rovnice pro stav
s(t + ∆t).

3. Ze získaných lineárních rovnic simulátor sestaví soustavu lineárních rovnic
pro rozdíl ∆s mezi správným řešením s(t + ∆t) a aproximací si−1 a vyřeší
ji.

4. Pokud soustava lineárních rovnic měla právě jedno řešení, pokračujeme v al-
goritmu dále. Pokud však nebylo nalezeno žádné řešení nebo řešení není
jednoznačné, tak je obvod špatně zapojen a nezbývá nám než algoritmus
ukončit, pokračujeme do kroku 14.

5. Z řešení soustavy lineárních rovnic ∆s simulátor spočte novou aproximaci
stavu si = si−1 + ∆s.

6. Simulátor ověří, zda je ∆s dostatečně malé a můžeme aproximaci prohlásit
za dostatečně přesnou. Pokud ano, pak pokračujeme do kroku 7. Pokud je
ale změna mezi aproximacemi si−1 a si příliš velká, pokračujeme krokem 10.

7. Aproximace si je dostatečně přesná, označíme ji tedy jako stav obvodu
v novém časovém okamžiku s(t + ∆t).

8. Pokud se nám podařilo najít nový stav ve velmi malém počtu iterací, zvět-
šíme ∆t pro další časový krok na dvojnásobek. Jestliže bychom tak pře-
sáhli maximální hodnotu časového kroku definovanou uživatelem, nastavíme
do ∆t tuto maximální hodnotu. Hodnotu ∆t nezvyšujeme, pokud jsme ji
v tomto časovém kroku museli snížit za účelem dosažení konvergence.

9. Algoritmus úspěšně končí.

10. Ověříme, jestli počet provedených iterací i dosáhl maximálního počtu po-
volených iterací. Pokud ne, budeme ještě hledat přesnější aproximaci a po-
kračujeme krokem 2.
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2. i++; zjist́ıme rovnice pro stav s

3. Vyřeš́ıme soustavu pro ∆s = s− si−1

5. Nastav́ıme přesněǰśı stav si = si−1 +∆s

6. Máme konvergenci?
Ne

Ano

10. Je i př́ılǐs velké?
Ne

Ano

13. Je ∆t př́ılǐs malé?

11. Zmenš́ıme ∆t na ∆t/8

12. Nastav́ıme i=0

7. Máme stav s(t+∆t) = si

14. Neúspěch

Ano

Ne

1. Načteme výchoźı stav s0 a ∆t; i=0

8. Aktualizujeme ∆t

9. Úspěch

Ano

4. Bylo nalezeno řešeńı?
Ne

Ano

Obrázek 2.3: Zjednodušený diagram algoritmu pro vývoj o jeden časový krok.
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11. Nepodařilo se nalézt dostatečně přesné řešení v maximálním počtu iterací,
zmenšíme proto časový krok ∆t na ∆t/8.

12. Počítadlo iterací i nastavíme na 0, abychom znovu s menším časovým kro-
kem ∆t mohli iterovat.

13. Ověříme, zda jsme ∆t nesnížili pod minimální přípustnou hodnotu defino-
vanou uživatelem. Pokud ne, tak pokračujeme krokem 2.

14. Nepodařilo se nalézt nový stav, algoritmus končí neúspěchem.

2.8.4 Omezení poskytnuté prvky
Pneumatické prvky obecně poskytují v obvodu omezení, která se nakonec vždy

dají přepsat do podoby lineárních rovnic pro stav obvodu s. Takovými omezení
mohou být obyčejné rovnice, diferenciální rovnice nebo jiná omezení (ta v této
práci neimplementujeme). Simulátor při inicializaci a v každém časovém kroku
načte znovu omezení od pneumatických prvků, protože ta se mohou měnit v závis-
losti na vnitřním stavu prvku. Při jednotlivých iteracích už není potřeba omezení
načítat znovu, předpokládáme, že vnitřní stav (pro představu např. poloha řídí-
cího ventilu) pneumatických prvků se v jednom časovém kroku nemění.

V případě omezení ve formě obyčejné rovnice (2.5) simulátoru stačí, pokud
dokážeme funkci f linearizovat v libovolném stavu s. Pneumatický prvek nám
tedy může poskytnout funkci, která pro libovolný stav s vrátí linearizaci (tečnou
nadrovinu) funkce f v bodě s.

V případě omezení ve formě diferenciální rovnice (2.10) simulátor potřebuje
znát linearizaci funkce g v aktuální iteraci stavu si, ale také potřebuje znát hod-
notu g ve stavu v předchozím časovém kroku s(t). Podobně jako u obyčejné rov-
nice nám tedy bude stačit, pokud pneumatický prvek poskytne simulátoru funkci,
která pro libovolný stav s vrátí linearizaci funkce g v bodě s. Už bez nutnosti
dalších vstupů od prvku (samozřejmě se znalostí ∆t a α) můžeme diferenciální
rovnici převést na lineární rovnici.

Zřejmě můžeme předpokládat, že i pro další možná omezení bude postačující,
pokud prvek poskytne funkci, která pro libovolný stav s vrátí nějakou informaci
o omezení. Tato informace se může pro různá omezení lišit, jak jsme viděli v pří-
padě obyčejné a diferenciální rovnice. Simulátor pak tuto informaci zpracuje s vy-
užitím dalších informací, které má k dispozici (své nastavení, velikost časového
kroku, historie stavů apod.), a vytvoří odpovídající lineární rovnice.

2.9 Soustava lineárních rovnic, její reprezentace
a řešení

Časově nejnáročnější částí algoritmu řešícího časový vývoj obvodu je řešení
soustavy lineárních rovnic. Tuto soustavu můžeme jak je obvyklé reprezentovat
čtvercovou maticí A a pravou stranou b, kde velikost matice A a vektoru b je počet
neznámých resp. počet rovnic. Matice A bude pro netriviální obvody poměrně
velká – pokud bude v obvodu např. 20 spojení a v každém z nich budou čtyři
neznámé p, Q, T a T ′, tak velikost matice bude 80 × 80. Přitom většina prvků
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matice bude nulová, protože každý řádek matice odpovídá nějaké rovnici, která
je určena jedním prvkem a tento prvek má jen omezený počet terminálů a tedy
i proměnných, na které „vidí“. Matice A bude tedy typicky řídká.

Není naší ambicí implementovat efektivní algoritmus pro řešení soustav s říd-
kou maticí, protože to už udělali mnozí jiní. Součástí simulátoru proto bude roz-
hraní, které nám umožní napojit do simulátoru libovolný řešič soustav lineárních
rovnic. Tomuto řešiči budeme předávat matici v podobě seznamu trojic (i, j, x),
kde i je číslo řádku, j je číslo sloupce a x je hodnota pro tento prvek matice.
Všechny prvky v neuvedených dvojicích řádku a sloupce budeme považovat za
nulové. Obdobně pro pravou stranu použijeme reprezentaci pomocí dvojic (i, x).

V rámci této práce poskytneme jednu implementaci uvedeného rozhraní a to
takovou, která bude soustavu lineárních rovnic řešit pomocí Gaussovy eliminace,
což bude pro demonstrační účely nebo malé obvody plně postačující. Napojit
simulátor na existující řešič soustav lineárních rovnic bude možné tak, že imple-
mentujeme rozhraní jako adaptér. Takto by bylo možné do simulátoru napojit
např. knihovnu alglib [13], kde je již implementováno efektivní řešení řídkých
soustav.
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3. Vývojová dokumentace
V této kapitole si nejprve přiblížíme rozdělení řešení do projektů a pak se

podíváme na detaily jednotlivých projektů.

3.1 Rozdělení do projektů
Celé řešení je zahrnuto v jedné solution PneumaticSimulator.sln pro Visual

Studio 2017 a novější. Solution obsahuje čtyři projekty – PneumaticSimulator,
PneumaticSimulator.Implementations a SampleComponents jsou knihovny pro
.NET Standard 2.0, projekt DemoSimulator je konzolová aplikace pro .NET
Core 2.1. Závislosti mezi projekty jsou znázorněny na obrázku 3.1.

PneumaticSimulator

DemoSimulator

SampleComponents

PneumaticSimulator.Implementations

Obrázek 3.1: Závislosti mezi projekty

PneumaticSimulator

Knihovna PneumaticSimulator je tou nejdůležitější částí této práce – obsa-
huje implementaci jádra simulátoru pneumatických obvodů. Součástí knihovny
je také definice všech základních tříd, se kterými simulátor pracuje. Knihovna
obsahuje abstraktní třídy, které je potřeba implementovat při vytváření nových
typů pneumatických prvků, a rozhraní, která představují body rozšiřitelnosti já-
dra simulátoru a je potřeba je simulátoru předat v konstruktoru, aby mohla být
simulace provedena.

PneumaticSimulator.Implementations

Knihovna PneumaticSimulator.Implementations obsahuje základní imple-
mentace rozhraní definovaných v knihovně PneumaticSimulator jako např. řešič
soustavy lineárních rovnic, třídu poskytující základní nastavení simulátoru nebo
kontroler pro řízení obvodu v průběhu simulace. Pro spuštění simulátoru je nutné
mu dodat implementaci některých rozhraní, uživatel se však může rozhodnout, že
simulátoru poskytne vlastní implementaci a nemusí pak tuto knihovnu základních
implementací vůbec využít.
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SampleComponents

Knihovna SampleComponents obsahuje implementaci základních pneumatic-
kých prvků, mezi které patří např. zásobník plynu, zdroj tlaku, zdroj průtoku,
hadice a další.

DemoSimulator

Konzolová aplikace DemoSimulator slouží k demonstraci funkčnosti výpočet-
ního jádra PneumaticSimulator s pomocí pneumatických prvků, které je možné
načítat např. z knihovny SampleComponents nebo případně z jiných knihoven
dodaných uživatelem. Aplikace umožňuje pomocí textových příkazů načítat defi-
nici obvodu z textového souboru, provádět simulaci v obvodu a vypisovat vývoj
proměnných v čase. Součástí aplikace je také několik předpřipravených obvodů
pro vyzkoušení simulace.

3.2 PneumaticSimulator – výpočetní jádro
Standardní postup při použití simulátoru vypadá následovně:

1. vytvoření jednotlivých pneumatických prvků, které budou použity v ob-
vodu,

2. propojení prvků do obvodu,

3. nastavení simulátoru,

4. vytvoření objektu simulace,

5. nastavení kontroleru pro řízení obvodu v průběhu simulace,

6. spuštění simulace,

7. zpracování výsledků simulace (může být v průběhu simulace nebo až po
jejím skončení).

Vytvoření a zapojení prvků

Pneumatické prvky jsou reprezentovány pomocí tříd, které dědí od abstraktní
třídy ComponentBase. Samotný prvek obsahuje pouze svůj název, odkazy na své
terminály (instance třídy Terminal) a nastavení (např. objem u zásobníku). Cho-
vání prvku v obvodu není definováno přímo ve třídě prvku, ale ve třídě dědící od
abstraktní třídy ComponentBehaviorBase. Třída prvku musí umět tuto beha-
vior třídu poskytnout (typicky jedné třídě prvku bude odpovídat jedna behavior
třída).

Aby bylo možné prvky propojovat, je potřeba je přidat do obvodu, tj. do
instance třídy Circuit. Tato třída slouží pouze pro uchování všech prvků pohro-
madě na jednom místě. Prvky se pak propojují přes terminály, tj. pomocí metody
ConnectTo, která je dostupná na každé instanci třídy Terminal. Každý terminál
má odkaz na druhý terminál, na který je připojený. Po propojení všech terminálů
je definice obvodu kompletní a dostupná přes příslušnou instanci třídy Circuit.
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Nastavení simulátoru

Nastavení simulátoru je reprezentováno třídou, která implementuje rozhraní
ISimulationSettings. Rozhraní ISimulationSettings seskupuje tři další roz-
hraní ITimeSettings, IConvergenceSettings a IIntegrationSettings, která
poskytují jednotlivé hodnoty různých nastavení, která simulátor při simulaci po-
užívá. Implementace těchto nastavení může být i taková, že se nastavení bude
v průběhu simulace měnit.

Vytvoření objektu simulace

Pro simulaci slouží třída Simulation. Abychom mohli vytvořit její instanci,
je zapotřebí jí dodat požadované závislosti, tj. následující objekty:

• definice obvodu (instance třídy Circuit),

• nastavení simulace (implementace rozhraní ISimulationSettings),

• řešič soustav lineárních rovnic nebo adaptér k takovému řešiči (implemen-
tace rozhraní ILinearSystemSolver),

• objekt starající se o transformaci omezení na lineární rovnice (implementace
rozhraní IConstraintProcessor),

• kontroler pro řízení obvodu (implementace rozhraní ICircuitController,
použití kontroleru není povinné, nemusí být dodán).

Objekt simulace bude sloužit ke spuštění simulace a k přístupu k dosavadním
výsledkům simulace.

V průběhu simulace není reprezentace obvodu objektem typu Circuit (a dal-
šími navázanými objekty) příliš vhodná, proto si simulátor vytváří vlastní re-
prezentaci obvodu vhodnou pro simulaci. V této reprezentaci pro simulátor je
celý obvod reprezentovaný třídou SimulationCircuit, pneumatické prvky tří-
dou SimulationComponent, terminály třídou SimulationTerminal a propojení
terminálů třídou SimulationConnection. Aby bylo možné pomocí objektu de-
finovaného uživatelem nalézt objekt v reprezentaci pro simulaci, byla zavedena
třída Mapper, která toto mapování zajišťuje.

Nastavení kontroleru

Při simulaci je možné upravovat obvod (např. měnit tlak u zdroje tlaku) v pře-
dem definovaných časových bodech nebo po splnění nějaké podmínky pomocí
implementace rozhraní ICircuitController. Pokud je kontroler zaregistrován
k simulaci (tj. je předán v konstruktoru Simulation), pak je vždy po dopočítání
jednoho časového bodu zavolána jeho metoda RunActions. Navíc se simulátor
při plánování délky dalšího časového kroku vždy zeptá kontroleru pomocí me-
tody GetFirstScheduledTimeBetween, zda si přeje zařadit nějaký časový bod
do výpočtu (např. kontroler chce provést nějaké nastavení v obvodu přesně v čase
t = 5 s).
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Spuštění simulace

Simulace je spuštěna zavoláním metody ComputeInitialState (najde pouze
počáteční stav simulace) nebo metody Evolve na objektu typu Simulation. Po-
kud je počítán výchozí stav (tj. nebyl už spočítán dříve – metodu Evolve lze
volat opakovaně), simulátor v metodě FillInitialVariableValues načte vý-
chozí hodnoty proměnných v obvodu. Výchozí hodnoty mohou být zadány uži-
vatelem na terminálu (pomocí metody SetInitialValue třídy Terminal) nebo
je určí behavior třída některého prvku, případně jsou doplněny výchozí hodnoty
proměnných.

V průběhu simulace před každým časovým krokem simulátor od prvků zjiš-
ťuje omezení pro proměnné. Tato omezení jsou získána v podobě objektů typu
Func<CircuitState, Constraint>, které se pak pomocí třídy implementující
rozhraní IConstraintProcessor převedou do podoby lineárních rovnic v objektu
typu LinearSystem.

Zpracování výsledků

Simulace (objekt typu Simulation) vyvolává po dokončení výpočtu počá-
tečního stavu událost WasInitialized a po dokončení každého časového kroku
událost DidStep. Tyto události nemají žádné parametry, veškeré informace o prů-
běhu simulace se získávají z objektu simulace. Objekt simulace má vlastnost
CurrentState typu CircuitState pro aktuální stav a kolekci History objektů
typu CircuitState, která obsahuje všechny doposud spočítané stavy (včetně
CurrentState) seřazené podle času (případně jen historii, která není starší než
určitá časová hodnota určená v nastavení simulace).

Třída CircuitState uchovává základní informace o simulaci v daném časo-
vém kroku (vlastnost SimulationStepInfo typu SimulationStepInfo), hodnoty
všech stavových proměnných a stavy prvků v obvodu. Vzhledem k tomu, že uži-
vatel nezná indexování v příslušných polích, musí k hodnotám proměnných a ke
stavům prvků přistupovat pomocí rozšiřujících metod definovaných ve statické
třídě CircuitStateExtensions.

3.3 PneumaticSimulator.Implementations – im-
plementace rozhraní

Knihovna PneumaticSimulator.Implementations obsahuje základní imple-
mentaci všech rozhraní simulátoru, která simulátor potřebuje pro svůj chod.
Mezi tato rozhraní patří rozhraní ISimulationSettings pro nastavení simulace,
rozhraní ILinearSystemSolver pro řešení soustav lineárních rovnic, rozhraní
IConstraintProcessor pro převádění omezení do lineárních rovnic a rozhraní
ICircuitController pro řízení obvodu při simulaci.

ISimulationSettings

Rozhraní ISimulationSettings implementuje třída SimulationSettings.
Tato třída v sobě obsahuje vlastnosti typů TimeSettings, ConvergenceSettings
a IntegrationSettings. Nastavení v těchto třídách jsou implementována jako
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běžné vlastnosti s výchozí hodnotou a většinou i s kontrolou smysluplnosti na-
stavení v setteru.

ILinearSystemSolver

Rozhraní ILinearSystemSolver je v knihovně implementováno prostřednic-
tvím třídy GaussianEliminationSolver, která řeší soustavy pomocí Gaussovy
eliminace.

IConstraintProcessor

Rozhraní IConstraintProcessor je v knihovně implementováno prostřed-
nictvím třídy ConstraintProcessor. Tato implementace dokáže zpracovat ome-
zení, která jsou typu Func<CircuitState, EquationConstraint> nebo typu
Func<CircuitState, DifferentialEquationConstraint>. Typy výstupu uve-
dených funkcí EquationConstraint a DifferentialEquationConstraint repre-
zentují omezení pro nějaký konkrétní stav a jsou potomky třídy Constraint.
V reprezentaci těchto dvou omezení se používá objekt TangentHyperplane, který
reprezentuje tečnou nadrovinu nějaké funkce. Nadrovina TangentHyperplane je
určena hodnotou funkce a derivacemi ve všech směrech. Pro reprezentaci derivací
slouží objekt Derivative.

Pro snadnou tvorbu některých obvyklých omezení v nových pneumatických
prvcích byly vytvořeny pomocné statické třídy:

• EquationConstraintHelper – umožňuje vytvořit jednoduchá omezení za-
daná rovnicí - rovnost proměnné a konstanty, rovnost dvou proměnných
a nulovost vážené sumy proměnných.

• ConnectedTerminalsHelper – omezení pro množinu terminálů spojených
uvnitř pneumatického prvku do jednoho bodu (popisuje tedy míchání vzdu-
chu).

• DisconnectedTerminalsHelper – omezení pro terminál, který uvnitř pne-
umatického prvku není zapojený k jinému terminálu a je uzavřený.

ICircuitController

Rozhraní ICircuitController je v knihovně implementováno prostřednic-
tvím třídy BasicCircuitController, která umožňuje přidávat načasované akce
nebo podmíněné akce. Načasované akce se spustí při simulaci přesně ve specifi-
kovaný okamžik – tento okamžik je simulátorem vždy naplánován do simulace.
Podmíněné akce jsou reprezentovány třídou ConditionalAction. Při simulaci po
každém dokončení výpočtu časového kroku je ověřena podmínka podmíněné akce
a pokud je vyhodnocena kladně, tak je akce spuštěna. Pokud je navíc u akce
nastaven příznak OneTimeOnly, pak je po vykonání vyřazena ze seznamu podmí-
něných akcí.
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3.4 SampleComponents – ukázkové implemen-
tace prvků

Knihovna SampleComponents obsahuje pouze implementace některých zá-
kladních pneumatických prvků. Implementace jsou zamýšleny jako ukázkové im-
plementace, které si nekladou za cíl být přesnými fyzikálními modely. Detailní
popis jednotlivých prvků je uveden v uživatelské dokumentaci v kapitole 4.3.

Všechny zdrojové soubory pro každý pneumatický prvek jsou umístěny vždy
v jedné složce patřící danému pneumatickému prvku. Tato složka vždy obsa-
huje třídu pneumatického prvku (např. Valve) a může obsahovat příslušnou
behavior třídu (např. ValveBehavior) a třídu reprezentující stav prvku (např.
ValveState).

3.5 DemoSimulator – demonstrační simulátor
Konzolová aplikace DemoSimulator umožňuje definovat pneumatický obvod

v textových souborech a provádět simulaci pomocí příkazů na příkazové řádce.
Hlavní třída Program s metodou Main zajišťuje načtení argumentů programu

do třídy Options, vypsání nápovědy, ošetření výjimek na nejvyšší úrovni a hlavně
zajišťuje předávání příkazů třídě CommandProcessor.

Třída CommandProcessor parsuje textové příkazy a dále je předává třídě
InteractiveSimulator ke zpracování. Ta si pamatuje stav příkazového řádku –
ví, do jakého souboru se má zapisovat, jaké proměnné uživatel nastavil ke sledo-
vání, má referenci na aktuálně načtený obvod a podobně. Hlavně ale má referenci
na objekt Simulation, který se vytvoří vždy po načtení obvodu a poté se pracuje
s ním, dokud není načten jiný obvod nebo původní obvod přenačten.

Načtení obvodu z textové reprezentace

O načtení obvodu z textové reprezentace se stará třída CircuitParser. Me-
toda Parse této třídy přijme text a vrátí definici obvodu v podobě instance
třídy CircuitDefinition. Třída CircuitDefinition obsahuje seznam definic
pojmenovaných pneumatických prvků – instancí třídy ComponentDefinition.
Tato definice prvku obsahuje informaci o typu prvku, jeho názvu a argumen-
tech pro konstruktor. Pro parsování argumentů konstruktoru slouží třídy im-
plementující rozhraní IArgumentParser. Standardně se argumenty parsují jako
čísla (ArgumentsDefaultParser), ale některé pneumatické prvky mohou potře-
bovat podporu složitější syntaxe. Např. pro prvek Valve je tak použit parser
ArgumentsValveParser.

Třída CircuitDefinition také obsahuje seznam definic spojení terminálů
ConnectionDefinition, které popisují, které terminály kterých prvků budou
spojeny. Třída CircuitDefinition tedy obvod popisuje, je ale ještě potřeba jed-
notlivé prvky skutečně instanciovat a pospojovat do obvodu, tj. vytvořit instanci
třídy Circuit, se kterou už dokáže pracovat simulátor.
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Vytvoření obvodu

O vytvoření obvodu v podobě, kterou je možné předat simulátoru, se stará
třída CircuitCreator. Její metoda CreateCircuit přijme definici obvodu jako
instanci třídy CircuitDefinition a vrátí instanci třídy Circuit. V definici ob-
vodu jsou terminály označeny řetězcem, který je buď ve tvaru čísla, pak určuje in-
dex terminálu v seznamu všech terminálů pneumatického prvku, nebo má podobu
názvu vlastnosti objektu typu daného prvku, pak je reference na terminál získána
pomocí reflexe. O popsané nalezení objektu terminálu na objektu prvku podle ře-
tězce označujícího daný terminál se stará rozšiřující metoda GetTerminalByName
pro třídu ComponentBase definovaná ve statické třídě ComponentExtensions.

Výběr sledovaných proměnných

Uživatel si může zvolit, které proměnné z obvodu chce zapisovat na výstup.
K uchování informace o těchto proměnných slouží třída WatchedVariable, která
obsahuje referenci na terminál, název terminálu a typ proměnné.

Výstup simulace

Uživatel si může volit formát výstupu pomocí výčtu OutputFormat. Na zá-
kladě zvolené hodnoty se pro tvorbu výstupního textu simulace použije příslušná
implementace rozhraní IPrinter. Implementovány jsou dva typy – Raw pro stro-
jově čitelný výstup (hodnoty jsou oddělené tabulátorem) a Pretty pro člověkem
dobře čitelný výstup (hodnoty jsou zarovnané pod sebe a jsou graficky oddělené
sloupce pro různé terminály).

Demonstrační simulace

Součástí demonstračního simulátoru je několik demonstračních simulací ve
složce Demos. Každá demonstrační simulace implementuje rozhraní IDemo, které
zajišťuje, že demonstrační simulace bude poskytovat svůj název, popis a bude
spustitelná. Každá demonstrační simulace se spouští nezávisle na všem ostatním
v aplikaci, nezapisuje tedy do zvoleného výstupního souboru, nijak nemanipuluje
s aktuálním objektem Simulation v třídě InteractiveSimulator a podobně.
Po dokončení demonstrační simulace je tedy aplikace ve stejném stavu jako před
jejím spuštěním.
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4. Uživatelská dokumentace
Vytvořit pneumatický obvod a provést jeho simulaci je možné dvěma různými

způsoby. První z nich je jednodušší a spočívá v popisu pneumatického obvodu
pomocí speciální syntaxe v textovém souboru a spuštění simulace z příkazového
řádku pomocí konzolové aplikace DemoSimulator. Tento způsob si popíšeme v ka-
pitole 4.1. Je to poměrně jednoduchý způsob, ale na druhou stranu neumožňuje
využít všechny možnosti, které simulátor poskytuje – např. není možné v prů-
běhu simulace měnit stav prvků v obvodu nebo je možné pouze omezeně ovlivnit
formát výstupu.

Druhou možností je vytvořit obvod a spustit simulaci pomocí programu, který
uživatel napíše (např. v jazyce C#) a který bude využívat objekty z knihoven
simulátoru. Tento způsob si popíšeme v kapitole 4.2. Na rozdíl od prvního způsobu
je v tomto případě možné využít veškerou funkcionalitu simulátoru.

Při vytváření pneumatických obvodů oběma zmíněnými způsoby je možné do
obvodu zapojit jen takové pneumatické prvky, pro které existuje jejich imple-
mentace pro simulátor. Některé základní prvky jsou implementované v knihovně
SampleComponents (všechny pneumatické prvky z této knihovny jsou popsány
v kapitole 4.3), uživatel má však možnost implementovat libovolné jiné pneu-
matické prvky. Jak to provést si ukážeme v kapitole 4.4, kde ukážeme i příklad
vytvoření pneumatického prvku – zásobníku plynu.

4.1 Provedení simulace pomocí konzolové apli-
kace DemoSimulator

Konzolová aplikace DemoSimulator slouží k provedení simulace pneumatic-
kého obvodu bez nutnosti psát zdrojový kód programu. Aplikace je konzolovou
aplikací pro .NET Core 2.1 a je vytvořena jako takzvaný „Framework-dependent
deployment“ (FDD), je proto nutné, aby na systému, kde je spouštěna, byl na-
instalovaný .NET Core 2.1. Takto vytvořené aplikace se spouští pomocí příkazu
dotnet s prvním parametrem odpovídajícím názvu knihovny, další parametry
jsou předány spouštěné konzolové aplikaci. Aplikaci spustíme příkazem v násle-
dujícím tvaru:

dotnet DemoSimulator.dll <circuit> <commands> <output> <override>

kde circuit, commands, output a override jsou parametry konzolové aplikace
DemoSimulator. Konkrétní volání pak může vypadat např. takto:

dotnet DemoSimulator.dll circuit.txt - out.txt override

Po spuštění aplikace je uživateli k dispozici příkazový řádek aplikace.

4.1.1 Parametry aplikace
Při spuštění aplikace je možné aplikaci předat argumenty. Pokud je mezi ar-

gumenty uveden argument ve tvaru „/?“, „-h“ nebo „--help“, pak je pouze
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vypsána nápověda k aplikaci a aplikace je okamžitě ukončena. V ostatních pří-
padech mají parametry pevně dané pořadí a pokud některý parametr nechceme
vyplnit, můžeme místo něj použít znak „-“. Parametry na konci příkazu, které
by obsahovaly -, není povinné uvádět. Parametry aplikace jsou tyto:

circuit
Cesta1 k souboru obsahujícímu definici pneumatického obvodu. Pokud je
tento parametr vyplněn, bude po spuštění aplikace v paměti nahrán pneu-
matický obvod definovaný v uvedeném souboru a bude možné přímo začít
simulovat.

commands
Cesta k souboru s příkazy pro aplikaci. Pokud je tento parametr uveden,
aplikace vykoná všechny příkazy ze souboru řádek po řádku jako by je
zadával uživatel do příkazového řádku aplikace a poté aplikace skončí.

output
Cesta k souboru, který bude použit pro uložení dat získaných ze simulace
obvodu.

override
Tento parametr má význam pouze pokud je použit i předchozí parametr
output. Pokud bude na místě parametru uvedeno slovo „override“, bude
při zahájení zapisování výstupu nové simulace tento soubor přepsán, v opač-
ném případě bude zapisováno na konec souboru.

4.1.2 Příkazy pro příkazový řádek aplikace
V příkazovém řádku aplikace je možné použít následující příkazy (u příkazů

není třeba dodržovat velikost písmen):

Help
Je vypsána stručná nápověda pro použití aplikace, která obsahuje popis pa-
rametrů aplikace a popis jednotlivých příkazů pro příkazový řádek aplikace.

SetOutputFile <file> [<override>]
Soubor s cestou file bude nastaven jako výstupní soubor, kam budou
ukládána data získaná ze simulace obvodu. Význam volitelného parametru
override je stejný jako u stejnojmenného parametru aplikace, rozhoduje
tedy o přepsání výstupního souboru v případě spuštění nové simulace.

SetOutputFormat <format>
Nastaví výstupní formát. Parametr format může nabývat dvou hodnot –
Raw pro strojově čitelná data (hodnoty oddělené tabulátory) nebo Pretty
pro data čitelná člověkem (hodnoty zarovnané pod sebou).
Pokud už uživatel před zavoláním tohoto příkazu prováděl simulaci načte-
ného obvodu, pak je při další simulaci opět zapsána na výstup hlavička
a případně je výstupní soubor celý přepsán, protože se změnil formát vý-
stupních dat a výstup by jinak byl nekonzistentní.

1V tomto případě i v dalších případech může být jako cesta použita absolutní cesta nebo
relativní cesta.
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Load <file>
Načte definici obvodu ze souboru s cestou určenou parametrem file a při-
praví simulaci pro spuštění. Při zahájení výpisu simulačních dat jsou nejprve
vypsány hlavičky sloupců a až poté samotná data. Pokud je nastaven vý-
stup do souboru a je zvolena možnost přepsání existujícího souboru, pak
jsou existující data v souboru při zahájení výpisu přepsána.

Reload
Provede to samé jako příkaz Load <file>, kam je do parametru file do-
plněn naposledy použitý soubor pro načtení definice obvodu.

Watch <component name> <terminal name or number> <variable>
Přidá vybranou proměnnou do seznamu proměnných, které se budou vy-
pisovat na výstup. Pokud uživatel nezvolí žádnou proměnnou, budou se
vypisovat všechny čtveřice (p, Q, T, TOut) pro každý terminál, kde p je tlak
v terminálu, Q je průtok v terminálu, T je teplota v terminálu a TOut je
teplota v terminálu, který je na daný terminál připojený. Zavoláním tohoto
příkazu uživatel vybere proměnnou pomocí názvu pneumatického prvku
(název prvku se definuje v souboru s definicí obvodu), názvu terminálu
(pneumatické prvky mohou mít pojmenované své terminály, vždy je však
možné k terminálům přistupovat pomocí jejich pořadového čísla indexova-
ného od nuly) a názvu proměnné (jedna z hodnot p, Q, T nebo TOut).
Pokud už uživatel před zavoláním tohoto příkazu prováděl simulaci načte-
ného obvodu, pak je při další simulaci opět zapsána na výstup hlavička
a případně je výstupní soubor celý přepsán, protože se změnil formát vý-
stupních dat a výstup by jinak byl nekonzistentní.

Run <time>
Spustí simulaci v době trvání podle parametru time. Tento příkaz je možné
volat opakovaně, simulace pak navazuje na předchozí simulaci jako by běžela
v celku. Pokud chceme začít simulaci provádět znovu od začátku, je potřeba
zavolat příkaz Reload.
Pokud není určen výstupní soubor, pak jsou data ze simulace přímo vypiso-
vána na standardní výstup. Pokud výstupní soubor je určen, pak jsou data
simulace zapisována do něj a na standardním výstupu je zobrazena infor-
mace o aktuálním času simulace a o počtu provedených časových kroků.

Demo [<demo number>]
Aplikace obsahuje demonstrační simulace naprogramované v C#, které bu-
dou popsány v kapitole 4.2.8. Seznam těchto demonstračních simulací je
možné zobrazit zavoláním příkazu Demo bez argumentu. Pomocí parame-
tru demo number můžeme spustit demonstrační simulaci s daným číslem.
Průběh demonstrační simulace je nezávislý na jakýchkoliv jiných příkazech
spuštěných v aplikaci, po skončení demonstrační simulace je aplikace ve
stejném stavu jako byla před jejím spuštěním.

Exit
Ukončí aplikaci.
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4.1.3 Syntaxe zdrojového souboru obvodu
V aplikaci se definice pneumatických obvodů načítají z textových souborů.

Tyto soubory mají přesně danou syntaxi, kterou je třeba dodržet, aby mohl být
obvod úspěšně načten.

V souboru je možné používat komentáře, ty se zapisují pomocí dvojice znaků
„//“, která značí, že vše, co je za ní až do konce řádku, je komentář. Při zpracování
souboru aplikací se nejprve odstraní všechny komentáře a pak všechny řádky
obsahující pouze bílé znaky.

Soubor s definicí obvodu je rozdělen do tří částí (v daném pořadí) – v první
části se definují typy pneumatických prvků, v druhé části se definují jednotlivé
instance pneumatických prvků a ve třetí části se definují spojení pneumatických
prvků. Každá část začíná řádkem začínajícím dvojicí znaků „--“. Za těmito znaky
mohou na řádku následovat libovolné znaky, je proto vhodné zbytek řádku využít
k uvedení názvu sekce. Základní struktura souboru tedy vypadá takto:

-- Component types
// List of definitions of component types...

-- Component instances
// List of definitions of component instances...

-- Connections
// List of connections between terminals of defined
// component instances...

1. část – typy pneumatických prvků

Každý neprázdný řádek odpovídá právě jednomu typu pneumatického prvku.
Řádek má právě tři položky oddělené bílými znaky:

• Název typu – název si volí uživatel libovolně, používá se jako zkratka pro
označení typu pneumatického prvku, např. pro zásobník můžeme použít
písmeno A (jako Accumulator) a podobně. V názvu se rozlišují malá a velká
písmena. Název může být libovolný řetězec neobsahující bílé znaky, který
ale nemůže být chápán jako komentář nebo začátek sekce.

• Třída – název .NET třídy, která implementuje daný pneumatický prvek.
Musí být uveden včetně celého namespace.

• Knihovna – název knihovny, ve které je daná .NET třída implementována.
Knihovna pak samozřejmě musí být přiložena k aplikaci, aby bylo možné
danou třídu načíst.

V této části je možné definovat jakékoliv typy pneumatických prvků, které jsou
potomky třídy ComponentBase. Takové typy jsou v knihovně SampleComponents
a jejich výčet je uveden v kapitole 4.3. Uživatel však může dodat vlastní imple-
mentace dalších pneumatických prvků, jak to udělat si ukážeme v kapitole 4.4.

Typická definice jednoho typu pneumatického prvku pak bude vypadat takto:
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// Accumulator
//
// Pneumatic component that stores air. Ideal gas equations
// are used to model the gas. Mass flow can be arbitrarily
// large, so some flow restriction should be used.
//
// Terminals:
// Output
//
// Parameters (all optional):
// Volume [m^3], default: 1 m^3
// Initial pressure [Pa], default: 100000 Pa
// Initial temperature [K], default: 298.15 K (25 °C)
A SampleComponents.Components.Accumulator.Accumulator SampleComponents

2. část – instance pneumatických prvků

Každý řádek odpovídá právě jedné instanci pneumatického prvku v obvodu.
Řádek má alespoň dvě položky oddělené bílými znaky:

• Název typu – zde musí být jeden z názvů typů uvedených v první části
souboru. Typ určuje, o jaký pneumatický prvek se jedná.

• Název prvku – název instance pneumatického prvku. Tento název bude po-
užit pro identifikaci prvku při definici spojení ve třetí části souboru a obecně
pro identifikaci prvku v aplikaci. V názvu se rozlišují malá a velká písmena.
Název může být libovolný řetězec neobsahující bílé znaky.

• Argumenty konstruktoru – standardně výčet argumentů oddělených bílými
znaky, které budou předány konstruktoru. Očekává se, že argumenty budou
čísla nebo řetězce. Některé pneumatické prvky mohou mít komplikovanější
nastavení a pak je potřeba použít speciální syntaxi, která je specifická pro
daný prvek (např. ventil Valve používá takovou syntaxi pro definici mož-
ných stavů ventilu).

Definice instance zásobníku vzduchu může vypadat např. takto:

// Big tank
// Name Volume InitialPressure InitialTemperature
A BT 0.1 101325

3. část – spojení pneumatických prvků

Každý řádek odpovídá právě jednomu spojení mezi dvěma terminály dvou
prvků. Řádek má právě čtyři položky oddělené bílými znaky:

• Název prvního prvku – název prvku (jak byl definován v 2. části), kterému
patří první terminál ve spojení.

• Terminál prvního prvku – název terminálu (nebo jeho číslo, indexuje se od
nuly) prvního prvku ve spojení.
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• Název druhého prvku – název prvku (jak byl definován v 2. části), kterému
patří druhý terminál ve spojení.

• Terminál druhého prvku – název terminálu (nebo jeho číslo, indexuje se od
nuly) druhého prvku ve spojení.

Definice spojení dvou zásobníků vzduchu může vypadat např. takto (za před-
pokladu, že je definována instance prvku pojmenovaná P):

// Big tank to pipe
BT Output P 0

4.1.4 Příklad obvodu
Jedním z nejjednodušších obvodů, na kterém si můžeme předvést simulaci,

je obvod složený ze dvou zásobníků plynu a hadice, která je spojuje a omezuje
průtok. Takový obvod je schematicky znázorněn na obrázku 4.1 (detailní popis
jednotlivých prvků a jejich schematické značky jsou uvedeny v kapitole 4.3).

BT ST

P

Obrázek 4.1: Schéma obvodu pro simulaci dvou zásobníků.

Parametry prvků zvolíme následovně:

• První zásobník bude velký (objem 100 l = 0,1 m3), bude mít atmosferický
tlak (tj. 101 325 Pa) a pokojovou teplotu 25 °C = 298,15 K. Jako název
prvku si zvolíme BT (zkratka pro „Big Tank“).

• Druhý zásobník bude malý (objem 10 l = 0,01 m3), bude natlakovaný na
10 atmosfér (tj. 1 013 250 Pa) a bude zahřátý na 100 °C = 373,15 K. Jako
název prvku si zvolíme ST (zkratka pro „Small Tank“).

• Hadice bude mít poloměr 2 mm = 0,002 m a bude dlouhá 5 m. Jako název
prvku si zvolíme P (zkratka pro „Pipe“).

Celá definice obvodu v textovém souboru (v příloze práce je definice obvodu
uložena v souboru Circuits\TwoAccumulators.txt) bude vypadat následovně:

// This circuit demonstrates air flow from smaller tank with high
// pressure and high temperature to a bigger tank with atmospheric
// pressure and room temperature.

36



-- Component types

// Accumulator
//
// Pneumatic component that stores air. Ideal gas equations
// are used to model the gas. Mass flow can be arbitrarily
// large, so some flow restriction should be used.
//
// Terminals:
// Output
//
// Parameters (all optional):
// Volume [m^3], default: 1 m^3
// Initial pressure [Pa], default: 100000 Pa
// Initial temperature [K], default: 298.15 K (25 °C)
A SampleComponents.Components.Accumulator.Accumulator SampleComponents

// Simple pipe
//
// Simple pipe is modeled as a cylindrical pipe of constant cross
// section with laminar flow. Hagen-Poiseuille equation is used to
// compute the ratio between mass flow and pressure drop.
//
// Terminals:
// Terminal1
// Terminal2
//
// Parameters (all optional):
// Radius [m], default: 0.01 m
// Length [m], default: 10 m
P SampleComponents.Components.SimplePipe.SimplePipe SampleComponents

-- Component instances

// Big tank
// Name Volume InitialPressure InitialTemperature
A BT 0.1 101325

// Small tank
// Name Volume InitialPressure InitialTemperature
A ST 0.01 1013250 373.15

// Pipe
// Name Radius Length
P P 0.002 5

-- Connections

// Big tank to pipe
BT Output P 0
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// Small tank to pipe
ST Output P 1

Můžeme např. chtít sledovat vývoj tlaků v obou zásobnících po dobu 15 s od
začátku simulace. Z výstupu budeme chtít vytvořit graf, zvolíme si tedy strojově
čitelný formát výstupu do souboru TwoAccumulators-Output-Raw.txt. Simulaci
připravíme a spustíme v aplikaci pomocí následujících příkazů (předpokládáme,
že aplikace a soubor s definicí obvodu jsou ve stejné složce):

Load TwoAccumulators.txt
SetOutputFormat Raw
SetOutputFile TwoAccumulators-Output-Raw.txt override
Watch BT Output P
Watch ST Output P
Run 15

Data ve výstupním souboru můžeme zpracovat libovolným nástrojem pro tvorbu
grafů, např. při použití programu gnuplot můžeme ze získaných dat získat graf
zobrazený na obrázku 4.2. Graf byl konkrétně získán pomocí skriptu pro gnuplot
v souboru TwoAccumulators.gp v příloze práce. V grafu vidíme, že se tlaky podle
očekávání v obou zásobnících po určitém čase vyrovnají.
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Obrázek 4.2: Graf závislosti tlaku ve velkém zásobníku (BT.Output.P) a v malém
zásobníku (ST.Output.P) na čase pro obvod TwoAccumulators.txt.

4.1.5 Ukázkové obvody
Součástí práce je několik ukázkových obvodů. Definice těchto obvodů je v tex-

tových souborech v příloze práce ve složce Circuits. Zde si tyto obvody popíšeme.
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TwoAccumulators.txt

Obvod je podrobněji popsán v předchozí kapitole 4.1.4.

LongPipe.txt

Součástí obvodu je zdroj tlaku o hodnotě deseti atmosfér (tj. 1 013 250 Pa)
a teplotě 25 °C, hadice dlouhá 1 700 m s poloměrem 1 cm a zpožděním 5 s (to
odpovídá přibližně rychlosti zvuku) a zásobník vzduchu o objemu 1 m3, tlaku
jedné atmosféry 101 325 Pa a teplotě 25 °C. Schematické zobrazení obvodu je
znázorněno na obrázku 4.3.

Obrázek 4.3: Schéma obvodu pro simulaci dlouhé hadice.

Pokud provedeme simulaci trvající 50 s a budeme sledovat vývoj tlaku v zásob-
níku, získáme graf zobrazený na obrázku 4.42. V grafu vidíme, že podle očekávání
se po dobu prvních pěti sekund tlak v zásobníku nemění a poté se začne náhle
prudce zvyšovat.
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Obrázek 4.4: Graf závislosti tlaku v zásobníku na čase pro obvod LongPipe.txt.

MassFlowSourceWithoutPipe.txt

Součástí obvodu je zdroj průtoku o velikosti 0,1 kg/s, kterým teče vzduch
o teplotě 25 °C. Tento zdroj je přímo napojen na zásobník o objemu 1 m3, tlaku

2Tento graf byl získán pomocí skriptu LongPipe.gp pro gnuplot v příloze práce.
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jedné atmosféry (tj. 101 325 Pa) a teplotě 25 °C. Schematické zobrazení obvodu
je znázorněno na obrázku 4.5.

Obrázek 4.5: Schéma obvodu pro simulaci zdroje průtoku a zásobníku.

Provedením simulace trvající 50 s získáme data o průběhu tlaku a teploty
v zásobníku, která jsou zobrazena v grafu na obrázku 4.63. Vidíme, že vtlačová-
ním vzduchu do zásobníku roste tlak i teplota v zásobníku. Zásobník jsme mohli
připojit přímo na zdroj průtoku a simulace proběhla v pořádku, protože zásobník
v obvodu určuje tlak a zdroj průtoku určuje průtok. Pokud bychom zdroj průtoku
vyměnili za zdroj tlaku, simulace by selhala, protože by dva prvky určovaly tlak
a žádný by neurčoval průtok.
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Obrázek 4.6: Graf závislosti tlaku (A.Output.P) a teploty (A.Output.T) v zásob-
níku na čase pro obvod MassFlowSourceWithoutPipe.txt.

Template.txt

Soubor Template.txt představuje prázdný obvod, obsahuje však definice
všech typů pneumatických prvků, které byly v rámci této práce implementovány.
Je proto vhodné při vyvíjení nového obvodu využít tento soubor jako šablonu
a pouze definovat instance prvků a jejich propojení.

3Tento graf byl získán pomocí skriptu MassFlowSourceWithoutPipe.gp pro gnuplot v pří-
loze práce.
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4.2 Provedení simulace v C#
Při vytváření obvodu a spouštění simulace obvykle postupujeme podle násle-

dujících bodů, přitom některé můžeme vynechat:

1. vytvoření jednotlivých pneumatických prvků, které budou použity v ob-
vodu,

2. propojení prvků do obvodu,

3. nastavení simulátoru,

4. vytvoření objektu simulace,

5. nastavení kontroleru pro řízení obvodu v průběhu simulace,

6. spuštění simulace,

7. zpracování výsledků simulace (může být v průběhu simulace nebo až po
jejím skončení).

V následujících kapitolách si jednotlivé kroky rozebereme podrobněji a vždy si je
ukážeme na příkladu ukázkového obvodu. Celá implementace ukázkového obvodu
je ve třídě CircuitSimulationExample v aplikaci DemoSimulator a je možné ji
v aplikaci spustit příkazem Demo 1.

Schéma ukázkového obvodu je znázorněno na obrázku 4.7 (detailní popis jed-
notlivých prvků a jejich schematické značky jsou uvedeny v kapitole 4.3). Ukáz-
kový obvod bude představovat plnění dvou různě velkých zásobníků ze zdroje
průtoku. V jednu chvíli budeme moct plnit pouze jeden zásobník a druhý bude
přes hadici vyveden do atmosféry, bude se tedy pomalu vyprazdňovat. Přepínání
mezi tím, který zásobník se plní a který vyprazdňuje, nám zajistí přepínatelný
ventil, který budeme přepínat každých 5 s. Ve chvíli kdy alespoň jeden ze zásob-
níků bude natlakován na 10 atmosfér, tak plnění ukončíme a ventil přepneme do
třetí polohy, která zásobníky izoluje a zdroj průtoku napojí na hadici vyvedenou
do atmosféry.

Všechny veličiny jsou vždy v základních nebo odvozených jednotkách soustavy
SI, pokud chceme použít jiné jednotky nebo násobky jednotek, můžeme využít ně-
které konstanty, které jsou definovány ve třídě Constants. Pokud chceme zapsat
např. délku 1 mm, můžeme to vyjádřit zápisem 1 * Constants.mm.

4.2.1 Vytvoření pneumatických prvků
Každý pneumatický prvek (potomek třídy ComponentBase) má konstruktor,

který má jako parametry název instance prvku a nastavení prvku. Nastavení
prvku je obvykle volitelné, v případě nevyplnění se použijí výchozí hodnoty.

Vytvoření prvků pro ukázkový obvod bude vypadat následovně:

1 smallTank = new Accumulator(
2 name: "SmallTank",
3 volume: 20 * Constants.Liter,
4 initialTemperature: Constants.WaterFreezingTemperature + 20
5 );
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Obrázek 4.7: Ukázkový obvod pro účely předvedení simulace obvodu v programu.

6

7 bigTank = new Accumulator(
8 name: "BigTank",
9 volume: 100 * Constants.Liter,

10 initialPressure: 150000,
11 initialTemperature: Constants.WaterFreezingTemperature + 30
12 );
13

14 pipe = new SimplePipe(
15 name: "Pipe",
16 radius: 1 * Constants.mm,
17 length: 5
18 );
19

20 exhaust = new Exhaust("Exhaust");
21

22 valve = new Valve(
23 name: "Valve",
24 states: new[]
25 {
26 // Terminal connections: 0-2 1-3
27 new[] {new[] {0, 2}, new[] {1, 3}},
28 // Terminal connections: 0-1 2-3
29 new[] {new[] {0, 1}, new[] {2, 3}},
30 // Terminal connections: 0-3 1 2
31 new[] {new[] {0, 3}}
32 },
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33 initialStateIndex: 1
34 );
35

36 massFlowSource = new MassFlowSource(
37 name: "MassFlowSource",
38 massFlow: 0.01,
39 temperature: Constants.WaterFreezingTemperature + 50
40 );

Pokud simulace selhává při zjištění počátečního stavu a přitom víme, jaké
hodnoty proměnných by přibližně měly v terminálech být, můžeme simulátoru
tyto výchozí hodnoty napovědět voláním metody SetInitialValue na daném
terminálu. Samy prvky se snaží tyto výchozí hodnoty nastavit (např. zdroj tlaku
zřejmě ví, jaký bude v jeho terminálu tlak a teplota), nastavování výchozích hod-
not uživatelem má proto smysl jen tam, kde hodnoty proměnných nejsou zřejmé.
Uživatelem nastavené hodnoty mají větší prioritu než hodnoty nastavené prvky.
Obvykle není potřeba toto nastavení provádět, doporučujeme proto proměnné ini-
cializovat teprve až v případě, že výpočet počátečního stavu selhává kvůli příliš
vysokému počtu iterací v simulátoru. Nastavení výchozích hodnot proměnných
pro ukázkový obvod může vypadat např. takto:

1 smallTank.Output.SetInitialValue(VariableType.Q, -0.1);
2 valve.TerminalArray[3].SetInitialValue(VariableType.P, 101325);

4.2.2 Propojení prvků do obvodu
Abychom mohli pneumatické prvky propojovat mezi sebou, je nejprve ne-

zbytné vytvořit instanci obvodu a prvky do obvodu přidat:

1 circuit = new Circuit();
2 circuit.AddComponents(smallTank, bigTank, pipe, exhaust,
3 valve, massFlowSource);

Prvky, které byly přidány do obvodu, mezi sebou můžeme propojovat. To zajis-
tíme voláním metody ConnectTo na terminálu, čímž ho připojíme na jiný terminál
(ten už poté připojovat nemusíme). Zapojení pro ukázkový obvod bude vypadat
takto:

1 massFlowSource.Output.ConnectTo(valve.TerminalArray[0]);
2 smallTank.Output.ConnectTo(valve.TerminalArray[1]);
3 bigTank.Output.ConnectTo(valve.TerminalArray[2]);
4 pipe.Terminal1.ConnectTo(valve.TerminalArray[3]);
5 pipe.Terminal2.ConnectTo(exhaust.Output);

4.2.3 Nastavení simulátoru
Simulátor můžeme spouštět s různým nastavením, která simulátoru předá-

váme v konstruktoru jako objekt implementující rozhraní ISimulationSettings.
Simulátor při simulaci přistupuje k tomuto objektu, nedělá si kopii nastavení, je
tedy možné nastavení měnit za běhu simulace. Jako základní (a prakticky vždy
dostatečnou) implementaci rozhraní můžeme použít třídu SimulationSettings
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z knihovny PneumaticSimulator.Implementations. Součástí nastavení simulá-
toru jsou tyto parametry (v závorkách jsou uvedeny výchozí hodnoty):

Time – Nastavení týkající se času

InitialTimeStep (0,01 s) – Výchozí velikost časového kroku. Při simulaci
se tato hodnota použije pouze jako výchozí velikost u prvního časového
kroku, dále se používá odvozená hodnota, která je daná tím, jak dobře
výpočet aktuálně konverguje.

MinTimeStep (10−9 s) – Minimální velikost časového kroku. Pokud se ča-
sový krok zmenší pod tuto hodnotu z důvodu špatné konvergence, je
simulace neúspěšně ukončena.

MaxTimeStep (1 s) – Maximální velikost časového kroku. Časový krok se při
dobré konvergenci automaticky zvětšuje, pokud by se ale měl zvětšit
nad hodnotu MaxTimeStep, pak se zvětší pouze na tuto hodnotu.

HistoryLength (∞ s) – Při simulaci jsou ukládány stavy obvodu v jednotli-
vých časových bodech. Tento parametr udává maximální délku historie
do minulosti v sekundách, staré stavy jsou při přidávání nového stavu
automaticky odmazávány.

Convergence – Nastavení týkající se konvergence

MaxIterations (10) – Maximální počet iterací při výpočtu dalšího časo-
vého kroku. Pokud by byl maximální počet iterací při výpočtu překro-
čen, je zmenšena velikost časového kroky a iterační výpočet časového
kroku se spustí znovu od začátku.

MaxInitializationIterations (100) – Maximální počet iterací při hle-
dání počátečního stavu obvodu. Nalezení počátečního stavu je složitější
kvůli tomu, že v tu chvíli nemáme žádné řešení obvodu, může proto
být potřeba více iterací pro nalezení řešení než při výpočtu časového
kroku.

MinIterations (4) – Pokud je při iterativním výpočtu zapotřebí méně než
MinIterations, pak je zvětšen časový krok simulace na dvojnásobnou
hodnotu.

MaxRelativeTolerance (0,001) – Maximální relativní odchylka. Při posu-
zování konvergence při iterativním výpočtu se porovnává, zda je změna
v dané iteraci dostatečně malá relativně k hodnotě dané proměnné.
Toto nastavení je použito pro všechny proměnné – pro tlak, průtok
i teplotu.

MaxAbsPressureTolerance (1 Pa) – Maximální absolutní odchylka pro
tlak. Při posuzování konvergence při iterativním výpočtu se zjišťuje
(pro každou proměnnou tlaku), jestli je změna tlaku v dané iteraci
menší než tato maximální hodnota.

MaxAbsMassFlowTolerance (10−5 kg/s) – Maximální absolutní odchylka
pro průtok. Při posuzování konvergence při iterativním výpočtu se
zjišťuje (pro každou proměnnou průtoku), jestli je změna v dané iteraci
menší než tato maximální hodnota.
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MaxAbsTemperatureTolerance (0,01 K) – Maximální absolutní odchylka
pro teplotu. Při posuzování konvergence při iterativním výpočtu se
zjišťuje (pro každou proměnnou teploty), jestli je změna v dané iteraci
menší než tato maximální hodnota.

Integration – Nastavení týkající se integrační metody použité v simulátoru

IntegrationMethod (BackwardEuler) – Integrační metoda použitá při si-
mulaci. Je možné nastavit tyto hodnoty:
ForwardEuler – Dopředná Eulerova metoda, odpovídá hodnotě pa-

rametru IntegrationMethodParameter = 1. Nedoporučujeme ji
používat, je velmi nepřesná.

BackwardEuler – Zpětná Eulerova metoda, odpovídá hodnotě pa-
rametru IntegrationMethodParameter = 0. Je stabilnější, ale
méně přesná než lichoběžníková metoda.

Trapezoidal – Lichoběžníková metoda, odpovídá hodnotě parametru
IntegrationMethodParameter = 0,5. Je méně stabilní, ale přes-
nější než zpětná Eulerova metoda.

Custom – Metoda která je kombinací předchozích metod, musí pro ni
být nastavena hodnota parametru IntegrationMethodParameter
v intervalu [0, 1].

IntegrationMethodParameter – Parametr určující integrační metodu. Do-
poručujeme raději vybrat přímo jednu z metod BackwardEuler nebo
Trapezoidal.

Příklad vytvoření nastavení ukázkového obvodu, v kterém si volíme, že nás
zajímá jen historie stavů 10 s do minulosti, maximální časový krok chceme 0,25 s,
tlaky chceme znát s přesností na desetiny pascalu a jako integrační metodu chceme
použít zpětnou Eulerovu metodu, vypadá takto:

1 settings = new SimulationSettings();
2 settings.Time.HistoryLength = 10;
3 settings.Time.MaxTimeStep = 0.25;
4 settings.Convergence.MaxAbsPressureTolerance = 0.1;
5 settings.Integration.IntegrationMethod = IntegrationMethod.BackwardEuler;

4.2.4 Vytvoření objektu simulace
Simulace se provádí pomocí instance třídy Simulation. Konstruktor pro vy-

tvoření instance této třídy má následující parametry:

circuit typu Circuit – Instance pneumatického obvodu, který budeme simu-
lovat.

settings typu ISimulationSettings – Nastavení simulátoru popsané detailně
v předchozí části.

linearSystemSolver typu ILinearSystemSolver – Řešič pro soustavy lineár-
ních rovnic. Součástí práce je implementace GaussianEliminationSolver
tohoto rozhraní, která soustavu lineárních rovnic řeší metodou Gaussovy
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eliminace a je dostatečná pro obvody obsahující řádově maximálně desítky
až nízké stovky pneumatických prvků.

constraintProcessor typu IConstraintProcessor – Třída, která zpracovává
omezení definovaná jednotlivými prvky. Pokud používáme prvky, které de-
finují jako omezení pouze obyčejné rovnice nebo jednoduché diferenciální
rovnice, pak je možné použít implementaci ConstraintProcessor tohoto
rozhraní, která je součástí této práce.

circuitController typu ICircuitController – Kontroler, kterým je možné
provádět změny v obvodu v uživatelem zvolených okamžicích. Nastavení
kontroleru si popíšeme v následující části.

Třída Simulation má dvě události WasInitialized a DidStep, které jsou vyvo-
lány po úspěšném nalezení počátečního stavu obvodu resp. po úspěšném nalezení
řešení v časovém kroku. Je vhodné se k těmto událostem zaregistrovat a zapi-
sovat výsledky průběžně na výstup, pokud nechceme výsledky analyzovat až po
skončení simulace z vlastnosti History objektu typu Simulation.

Instanci simulátoru pro náš ukázkový obvod můžeme vytvořit a připravit
takto:

1 controller = new BasicCircuitController();
2 simulation = new Simulation(circuit, settings,
3 new GaussianEliminationSolver(), new ConstraintProcessor(), controller);
4 simulation.WasInitialized += NewCircuitState;
5 simulation.DidStep += NewCircuitState;

Funkce NewCircuitState se bude starat o zapisování výsledků na výstup, po-
drobněji si ji ukážeme později.

4.2.5 Nastavení kontroleru
Součástí práce je implementace kontroleru BasicCircuitController, která

umožňuje pomocí metody AddScheduledAction naplánovat spuštění akce v urči-
tém času simulace a pomocí metody AddConditionalAction přidat akci, která se
spustí vždy po dokončení výpočtu časového kroku, pokud je splněna uživatelem
zvolená podmínka.

V ukázkovém obvodu chceme, aby se každých pět sekund spustila akce přepí-
nající ventil mezi prvním a druhým stavem (pokud je ventil ve třetím stavu, už
to tak navždy necháme). Před spuštěním simulace proto naplánujeme spuštění
metody SwitchTanks na čas 5 s. Uvnitř metody SwitchTanks přepneme ventil
a znovu naplánujeme metodu na spuštění za dalších 5s. Počáteční naplánování
akce bude vypadat takto:

1 controller.AddScheduledAction(5, SwitchTanks);

a metoda SwitchTanks bude vypadat takto:

1 private void SwitchTanks()
2 {
3 var valveState = simulation.CurrentState.GetComponentState(valve)
4 as ValveState;
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5

6 if (valveState.StateIndex == 0 || valveState.StateIndex == 1)
7 {
8 // schedule this action after next 5 seconds
9 var t = simulation.CurrentState.SimulationStepInfo.Time + 5;

10 controller.AddScheduledAction(t, SwitchTanks);
11

12 // switch valve state
13 valveState.StateIndex = valveState.StateIndex == 0 ? 1 : 0;
14 }
15 }

Přepnutí ventilu do třetího stavu při naplnění alespoň jednoho zásobníku na
hodnotu tlaku alespoň 10 atmosfér zařídíme pomocí podmíněné akce:

1 controller.AddConditionalAction(
2 condition: () =>
3 {
4 return simulation.CurrentState.GetPressure(smallTank.Output)
5 >= 10 * Constants.Atm ||
6 simulation.CurrentState.GetPressure(bigTank.Output)
7 >= 10 * Constants.Atm;
8 },
9 conditionalAction: () =>

10 {
11 var valveState = simulation.CurrentState.GetComponentState(valve)
12 as ValveState;
13 valveState.StateIndex = 2;
14 },
15 oneTimeOnly: true
16 );

4.2.6 Spuštění simulace
Pokud chceme spočítat pouze počáteční stav obvodu, můžeme na objektu typu

Simulation zavolat metodu ComputeInitialState. Typičtěji ale budeme chtít
simulovat vývoj obvodu v čase a na to slouží metoda Evolve, které jako parametr
předáme počet sekund, které chceme simulovat.

V ukázkovém obvodu simulaci spustíme na 50 s následovně:

1 simulation.Evolve(50);

4.2.7 Zpracování výsledků
K výsledkům nejlépe přistupujeme přes vlastnost CurrentState objektu typu

Simulation, kde máme k dispozici všechny informace o aktuálním stavu v simu-
laci. Tuto vlastnost tedy využíváme při zpracování události DidStep simulace.
Pokud bychom výsledky chtěli zpracovat až najednou po skončení simulace (nebo
v průběhu simulace přistupovat ke starším stavům), použijeme vlastnost History
objektu typu Simulation, která obsahuje seřazený seznam všech stavů obvodu,
které byly spočítány (poslední položka seznamu je vždy aktuální stav).
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Stavy v simulaci jsou objekty typu CircuitState. Tyto objekty obsahují
vlastnost SimulationStepInfo typu SimulationStepInfo s informacemi o si-
mulaci a zpřístupňují informace o proměnných v obvodu a stavech prvků pro-
střednictvím metod. SimulationStepInfo obsahuje následující informace:

Time – Čas v simulaci, ke kterému se tento stav vztahuje.

IterationsCount – Počet iterací simulátoru, které bylo potřeba provést, aby byl
tento stav spočítán.

TimeStep – Velikost časového kroku, která by byla použita při výpočtu tohoto
stavu, pokud by nebyly zohledňovány akce naplánované kontrolerem.

ActualTimeStep – Skutečná velikost časového kroku (tj. rozdíl mezi časem to-
hoto stavu a časem předchozího stavu).

TimeStepForNextStep – Velikost časového kroku, která bude použita jako vý-
chozí velikost časového kroku pro výpočet dalšího stavu.

Metody pro získání informací o hodnotách proměnných a o stavu prvků jsou
následující (metody jsou definovány ve třídě CircuitStateExtensions jako roz-
šiřující metody pro CircuitState, parametr this zde pro zjednodušení neuvá-
díme):

GetPressure(Terminal terminal) – Vrátí velikost tlaku v daném terminálu.

GetTerminalMassFlow(Terminal terminal) – Vrátí velikost průtoku v daném
terminálu, kladně je brán směr z prvku ven.

GetTemperature(Terminal terminal) – Vrátí velikost teploty v daném termi-
nálu, tj. teploty, kterou by měl vzduch ve spojení terminálů, pokud by
vzduch proudil z prvku ven. Pokud vzduch přes tento terminál proudí
směrem do prvku, pak někdy nemusí mít dobrý smysl, aby byla teplota
v tomto terminálu definovaná, a je možné, že tato teplota bude mít hod-
notu Constants.UnknownTemperature (číselně je hodnota rovna −1).

GetVariableValue(Terminal terminal, VariableType variableType)
Vrátí velikost proměnné typu variableType v daném terminálu. Pro typ
VariableType.TOut je vrácena hodnota teploty v terminálu připojeném na
daný terminál.

GetComponentState(ComponentBase component) – Vrátí stav prvku. Pro další
práci se stavem je potřeba ho přetypovat na příslušný typ, který prvek
používá pro reprezentaci svého stavu.

V ukázkovém obvodu můžeme např. chtít sledovat čas, počet iterací pro každý
časový krok, stav ventilu, tlak v obou zásobnících a průtok v otevřené hadici do
atmosféry. Toho docílíme následujícím kódem:

1 var values = new List<double?>();
2 values.Add(simulation.CurrentState.SimulationStepInfo.Time);
3 values.Add(simulation.CurrentState.SimulationStepInfo.IterationsCount);
4 values.Add((simulation.CurrentState.GetComponentState(valve) as ValveState)
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5 .StateIndex);
6 values.Add(simulation.CurrentState.GetPressure(smallTank.Output));
7 values.Add(simulation.CurrentState.GetPressure(bigTank.Output));
8 values.Add(simulation.CurrentState.GetTerminalMassFlow(exhaust.Output));
9

10 textWriter.WriteLine(string.Join('\t', values));

kde textWriter je objekt typu TextWriter.
Závislost tlaku v malém a velkém zásobníku na čase můžeme vidět v grafu na

obrázku 4.84.
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Obrázek 4.8: Graf závislosti tlaku v zásobnících na čase pro obvod definovaný
třídou CircuitSimulationExample.

4.2.8 Ukázkové simulace
Součástí práce je několik ukázkových simulací, které jsou implementovány

v kódu bez využití textové definice obvodu jak tomu bylo v kapitole 4.1.

Přepínání řídícího ventilu

Ukázka simulace s přepínáním řídícího ventilu byla podrobně předvedena dříve
v této kapitole. Simulace je implementována třídou CircuitSimulationExample
v aplikaci DemoSimulator a je možné ji v aplikaci spustit příkazem Demo 1. Vý-
stup simulace se ukládá jako hodnoty oddělené tabulátorem do textového souboru
CircuitSimulationExample-Output.txt.

4Tento graf byl získán pomocí skriptu CircuitSimulationExample.gp pro gnuplot v příloze
práce.
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Dva zásobníky

V kapitole 4.1.4 jsme si předvedli simulaci obvodu dvou spojených zásob-
níků pomocí definice obvodu v textovém souboru a provedení simulace pomocí
příkazů aplikace DemoSimulator. Pro srovnání jsme tutéž simulaci připravili
v kódu. Simulace je implementována třídou TwoAccumulatorsDemo v aplikaci
DemoSimulator a je možné ji v aplikaci spustit příkazem Demo 2. Výstupní data
simulace jsou vypisována na standardní výstup.

Dlouhá hadice jako velké množství krátkých hadic a zásobníků

Jako třetí ukázkovou simulaci jsme zvolili jeden z možných modelů dlouhé ha-
dice, který bude na rozdíl od prvku LongPipe (ten bude popsán v kapitole 4.3) zo-
hledňovat obsah plynu v hadici. Hadici budeme reprezentovat velkým množstvím
krátkých jednoduchých hadic typu SimplePipe, mezi kterými bude pomocí prvku
Junction napojen zásobník Accumulator o objemu odpovídajícímu objemu jed-
noho krátkého úseku hadice. Na začátek dlouhé hadice připojíme zdroj tlaku a na
konec hadice připojíme zásobník. Schematické znázornění obvodu můžeme vidět
na obrázku 4.9.

...

Obrázek 4.9: Ukázkový obvod s modelem dlouhé hadice jako velkého množství
krátkých hadic a zásobníků.

Parametry jednotlivých prvků jsme volili následovně:

Zdroj tlaku – tlak se bude skokově měnit mezi dvěma hodnotami vždy po 10 s,
nejprve bude velikost tlaku 5 atmosfér (tj. 506 625 Pa) a poté 1 atmosféra
(tj. 101 325 Pa). Teplota vzduchu bude 25 °C.

Zásobník na konci hadice – objem 10 l, atmosferický tlak (tj. 101 325 Pa) a tep-
lota 25 °C.

Krátké hadice – poloměr 2 mm, délka 10 m.

Zásobníky reprezentující objemy krátkých hadic – objem 1,256 · 10−4 m3 (to od-
povídá objemu jedné krátké hadice podle vzorce pro objem válce V = πr2L,
kde V je objem, r je poloměr hadice a L je délka hadice), atmosferický tlak
(tj. 101 325 Pa) a teplota 25 °C.

Tato simulace je implementována třídou LongPipeAsManyShortParts v apli-
kaci DemoSimulator a je možné ji v aplikaci spustit příkazem Demo 3. Simulace
je prováděna v délce 50 s pro dlouhou hadici složenou z 50 malých částí. Výstupní
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data (čas, počet iterací a tlaky ve všech místech dlouhé hadice postupně od zdroje
tlaku až k zásobníku na konci hadice) jsou uložena jako hodnoty oddělené tabu-
látory do souboru LongPipeAsManyShortParts-Output.txt.

Vzhledem k velkému množství prvků (konkrétně obvod obsahuje 153 prvků)
trvá simulace na běžném počítači5 delší dobu – přibližně 3 minuty a 29 sekund.
Tato dlouhá doba je způsobena tím, že jsme jako řešič soustav lineárních rovnic
v simulaci použili řešič s metodou Gaussovy eliminace, která je pro velké řídké
matice neefektivní (v obvodu je celkem 152 spojení terminálů, tedy 4 · 152 = 608
neznámých, v každé iteraci se tedy řeší soustava lineárních rovnic s maticí o ve-
likosti 608 × 608).

Na obrázku 4.10 je zobrazen graf vývoje tlaku v různých částech obvodu – na
začátku dlouhé hadice, v 1. třetině, 2. třetině a na konci dlouhé hadice6. Vidíme,
že zdroj tlaku mění svou hodnotu mezi jednou a pěti atmosférami v souladu
s nastavením. Čím jsme dál od zdroje tlaku, tím pozvolněji se změny projevují.
U zásobníku na konci hadice trvá několik sekund než jsme schopni zaznamenat
nějakou znatelnou změnu tlaku. Pro úplnost však dodejme, že toto zpoždění je
způsobeno postupným plněním hadice a změny, přestože jsou nepozorovatelně
malé, se i na konci hadice projevují okamžitě. Tento model nijak nebere v úvahu
konečnou rychlost, s kterou se může šíří tlaková vlna ve vzduchu (tj. rychlost
zvuku).
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Obrázek 4.10: Graf závislosti tlaku na začátku hadice, v 1. třetině, 2. třetině a
na konci hadice v závislosti na čase pro model dlouhé hadice složené z mnoha
malých částí.

5Processor Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
6Tento graf byl získán pomocí skriptu LongPipeAsManyShortParts.gp pro gnuplot v příloze

práce.
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4.3 Implementované pneumatické prvky
Součástí práce je knihovna SampleComponents, která obsahuje implementace

některých pneumatických prvků. Jejich výčet si uvedeme v této kapitole.

4.3.1 Zdroj tlaku (PressureSource)

Tento pneumatický prvek představuje zdroj (případně odtok) vzduchu o da-
ném tlaku a teplotě.

Implementace – Třída PressureSource

Terminály – Jeden terminál s názvem Output

Rovnice – Do obvodu přispívá dvěma rovnicemi určujícími tlak a teplotu ve
svém terminálu.

Parametry
Pressure – Tlak vzduchu v jednotkách Pa.
Temperature – Teplota vzduchu v jednotkách K.

Věrnost implementace – Věrná – prvek se chová přesně tak, jak bychom od
něj očekávali.

4.3.2 Zdroj průtoku (MassFlowSource)

Tento pneumatický prvek představuje zdroj (případně odtok) vzduchu o da-
ném průtoku a teplotě. Průtok může být jak kladný, tak záporný.

Implementace – Třída MassFlowSource

Terminály – Jeden terminál s názvem Output

Rovnice – Do obvodu přispívá dvěma rovnicemi určujícími průtok a teplotu ve
svém terminálu.

Parametry
MassFlow – Průtok vzduchu v jednotkách kg/m3.
Temperature – Teplota vzduchu v jednotkách K.

Věrnost implementace – Věrná – prvek se chová přesně tak, jak bychom od
něj očekávali.
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4.3.3 Zásobník (Accumulator)

Tento pneumatický prvek představuje zásobník vzduchu o určitém objemu.
Vzduch je v tomto prvku modelován jako ideální plyn. Zásobník nemá žádný
ventil, který by omezoval průtok, je proto možné ho plnit/vyprazdňovat libovolně
velkým průtokem.
Implementace – Třída Accumulator

Terminály – Jeden terminál s názvem Output

Rovnice – Do obvodu přispívá diferenciální rovnicí pro změnu tlaku a diferen-
ciální rovnicí pro změnu teploty.

Parametry
Volume – Objem zásobníku v jednotkách m3. Tento parametr je možné
nastavit pouze pomocí konstruktoru, v průběhu simulace není možné ho
měnit.

Věrnost implementace – Věrná s omezením – při použití je potřeba mít na
mysli, že není nijak omezen průtok, je proto vhodné zásobník připojit přímo
na jiný prvek (např. SimplePipe), který průtok omezuje.

4.3.4 Jednoduchá hadice (SimplePipe)

Tento pneumatický prvek představuje jednoduchý model hadice válcového
tvaru s konstantním průřezem. Objem vzduchu uvnitř prvku je zanedbán, a proto
co do prvku vtéká z něj ihned i odtéká. Tok vzduchu v hadici je modelován jako
laminární proudění, které je popsáno dle Hagen-Poiseuilleova zákona [22] rovnicí

QV = πR4∆p

8µL
,

kde QV je objemový průtok, R je poloměr hadice, ∆p je rozdíl tlaků na kon-
cích hadice, µ je dynamická viskozita vzduchu (pro tu je použita pevná hodnota
µ = 1,8 · 10−5 Pa · s, která je platná při tlaku jedné atmosféry a teplotě 20 °C [22])
a L je délka hadice. Pro přepočet objemového průtoku na hmotnostní průtok je
použita rovnice

QV = Qm

ϱ
,

kde ϱ je hustota vzduchu (pro zjednodušení je použita hodnota hustoty vzduchu
ϱ = 1,2 kg/m3, která je platná při tlaku jedné atmosféry a teplotě 20 °C [22], a ne
funkční závislost z rovnice (2.4)).

Skutečnost, zda aktuální proudění hadicí odpovídá laminárnímu proudění, je
možné kontrolovat pomocí Reynoldsova číslo Re, které můžeme zjistit pomocí me-
tody GetReynoldsNumber. Toto číslo by mělo být menší než přibližně 2 300 [22].

53



Implementace – Třída SimplePipe

Terminály – Terminály Terminal1 a Terminal2, každý pro jeden konec hadice.

Rovnice – Do obvodu prvek přispívá čtyřmi rovnicemi. Dvě určují teplotu – ter-
minál, do kterého proudí vzduch z venku, má nedefinovanou teplotu a ter-
minál, z kterého proudí vzduch ven, má teplotu rovnou teplotě vzduchu
vstupujícího do vstupního terminálu. Další rovnice vychází ze zákona za-
chování hmotnosti (průtoky v obou terminálech si musí být rovny). Poslední
rovnice je rovnice pro velikost průtoku, která je dána Hagen-Poiseuilleovým
zákonem.

Parametry
Radius – Poloměr hadice v jednotkách m.
Length – Délka hadice v jednotkách m.

Věrnost implementace – Věrná s omezením – implementace je platná pouze
pro laminární proudění (je potřeba kontrolovat Reynoldsovo číslo pomocí
metody GetReynoldsNumber, jestli je menší než přibližně 2300), nezohled-
ňuje konečnou rychlost šíření tlaku v hadici a používá konstantní hodnoty
pro hustotu vzduchu ϱ a viskozitu vzduchu µ, které platí dobře pro tlak
jedné atmosféry a teplotu 20 °C.

4.3.5 Dlouhá hadice (LongPipe)

Tento pneumatický prvek představuje jednoduchý model velmi dlouhé hadice,
v které dochází kvůli její délce ke zpoždění. Model hadice je téměř identický
s modelem pro prvek SimplePipe. Jediný rozdíl mezi modely je v tom, že jako
rozdíl tlaků ∆p ve vztahu pro průtok není použit aktuální rozdíl tlaků, ale rozdíl
tlaků, který byl mezi konci hadice v minulosti. Tento model je velmi nepřesný
a v určitých případech se může chovat i nesmyslně. Přesný model dlouhé hadice
by byl však velmi komplikovaný, proto pro zachování jednoduchosti implementace
byl zvolen tento velmi hrubý model.

Implementace – Třída LongPipe

Terminály – Terminály Terminal1 a Terminal2, každý pro jeden konec hadice.

Rovnice – Do obvodu prvek přispívá čtyřmi rovnicemi. Dvě určují teplotu – ter-
minál, do kterého proudí vzduch z venku, má nedefinovanou teplotu a ter-
minál, z kterého proudí vzduch ven, má teplotu rovnou teplotě vzduchu
vstupujícího do vstupního terminálu. Další rovnice vychází ze zákona za-
chování hmotnosti (průtoky v obou terminálech si musí být rovny). Poslední
rovnice je rovnice pro velikost průtoku, která je dána Hagen-Poiseuilleovým
zákonem, kde je za rozdíl tlaků použit rozdíl z historie simulace.
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Parametry
Radius – Poloměr hadice v jednotkách m.
Length – Délka hadice v jednotkách m.
Delay – Zpoždění v jednotkách s, s jakým se projeví rozdíl tlaků mezi konci
hadice na průtoku.

Věrnost implementace – Nevěrná – implementace tohoto prvku slouží pouze
pro demonstraci možnosti implementovat v simulátoru prvek se zpožděním.
V řadě případů se může tato implementace chovat nesmyslně.

4.3.6 Uzavřený konec hadice (DeadEnd)

Tento pneumatický prvek představuje uzavřený konec hadice, který neumož-
ňuje žádný průtok plynu.

Implementace – Třída DeadEnd

Terminály – Jeden terminál s názvem Output

Rovnice – Do obvodu prvek přispívá dvěma rovnicemi určujícími nulový průtok
a nedefinovanou teplotu ve svém terminálu.

Parametry – Žádné

Věrnost implementace – Věrná – prvek se chová přesně tak, jak bychom od
něj očekávali.

4.3.7 Otevřený konec hadice (Exhaust)

Tento pneumatický prvek představuje otevřený konec hadice, který umožňuje
výměnu plynu s atmosférou (pro vzduch v atmosféře jsou použity hodnoty tlaku
101 325 Pa a teploty 25 °C).

Implementace – Třída Exhaust

Terminály – Jeden terminál s názvem Output

Rovnice – Do obvodu prvek přispívá dvěma rovnicemi určujícími tlak a teplotu
v terminálu odpovídající vzduchu v atmosféře.

Parametry – Žádné

Věrnost implementace – Věrná – prvek se chová přesně tak, jak bychom od
něj očekávali.
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4.3.8 Spojení více terminálů (Junction)

Tento pneumatický prvek představuje propojení několika terminálů dohro-
mady. Propojení nijak neomezuje průtok. Míchání vzduchu je modelováno po-
mocí zákona zachování energie tak, že energie vzduchu vstupujícího do spojení
(z různých terminálů může přicházet vzduch o různých teplotách) se rovná ener-
gii vzduchu vystupujícího ze spojení (všechny výstupní terminály mají stejnou
teplotu).

Implementace – Třída Junction

Terminály – Pole terminálů TerminalArray

Rovnice – Pokud je N počet terminálů prvku, pak prvek do obvodu přispívá
jednou rovnicí pro průtoky (zákon zachování hmotnosti), N − 1 rovnostmi
pro tlaky (všechny terminály mají stejný tlak) a N rovnostmi pro teploty
terminálů (u vstupních terminálů je teplota nedefinovaná, u výstupních je
vypočtená podle zákona zachování energie).

Parametry
TerminalCount – počet připojených terminálů. Tento parametr je možné
nastavit pouze pomocí konstruktoru, v průběhu simulace není možné ho
měnit.

Věrnost implementace – Věrná – prvek se chová přesně tak, jak bychom od
něj očekávali.

4.3.9 Řídící ventil (Valve)

1 2

30

Tento pneumatický prvek slouží k řízení toku vzduchu pomocí přepínání mezi
různými konfiguracemi propojení terminálů. V každém stavu řídícího ventilu jsou
terminály ventilu rozděleny do skupin, v rámci kterých jsou terminály spojeny
dohromady a může mezi nimi proudit vzduch stejně jako tomu je u prvku typu
Junction.
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Schematické znázornění tohoto prvku zobrazuje konfiguraci ventilu. Na uve-
deném schematickém znázornění je např. ventil, který má tři stavy, protože se
obrázek skládá ze tří čtverců. U prostředního čtverce jsou vně čtverce vyznačeny
očíslované terminály, tento stav je proto výchozí stav. Šipky uvnitř čtverců zná-
zorňují propojení terminálů ve stavu, jejich směr označuje předpokládaný směr
toku vzduchu, ale tento směr se může měnit. Ve třetím stavu vidíme, že terminály
1 a 2 jsou zakončené uzavřeným koncem. Změnu stavu ventilu si můžeme před-
stavit tak, že očíslované terminály necháme na místě a trojici čtverců posouváme
doleva nebo doprava.

Implementace – Třída Valve

Terminály – Pole terminálů TerminalArray

Rovnice – Pro skupiny propojených terminálů jsou rovnice stejné jako u prvku
Junction, pro odpojené terminály jsou rovnice stejné jako u prvku DeadEnd.

Parametry
States – pole stavů, kde každý stav je seznam skupin propojených ter-
minálů (terminály jsou identifikovány svým indexem číslovaným od nuly).
Tento parametr je možné nastavit pouze pomocí konstruktoru, v průběhu
simulace není možné konfiguraci ventilu měnit.

Stav – Stav ventilu má jedinou vlastnost StateIndex, která určuje, které uspo-
řádání propojení terminálů je aktuálně použito. Stavy se indexují od nuly.

Věrnost implementace – Věrná s omezením – při použití je potřeba mít na
mysli, že mezi spojenými terminály není nijak omezen průtok, ten by proto
měl být omezen mimo tento prvek jiným vhodným prvkem (např. prvkem
SimplePipe).

4.4 Tvorba nového pneumatického prvku
Základním předpokladem pro provedení simulace pneumatického obvodu je

mít k dispozici implementace pneumatických prvků, které chceme v obvodu po-
užít. Jelikož takových prvků je nepřeberné množství, je třeba, aby nové prvky
mohl vytvářet i uživatel knihovny. Tvorbu nových pneumatických prvků si proto
popíšeme v této kapitole.

4.4.1 Příprava před implementací
Při návrhu nového prvku je vhodné si nejprve odpovědět na několik základních

otázek, které si nyní projdeme.

Jaké bude mít prvek terminály?

Prvek by měl své terminály přehledně zpřístupňovat uživateli prvku, protože
právě přes terminály uživatel přistupuje k hodnotám proměnných získaných si-
mulací. Je tedy vhodné terminály pojmenovávat tak, aby uživateli bylo zřejmé,
jaký mají význam. U prvků s jedním terminálem jsme v práci volili název Output,

57



u prvků s uspořádanou množinou terminálů s dopředu neznámou velikostí jsme
volili název TerminalArray a u prvků představujících hadici s dvěma zaměni-
telnými konci jsme volili označení Terminal1 a Terminal2. V jiných případech
může dávat samozřejmě smysl jiné označení.

Bude mít prvek nějaké parametry?

Obvykle chceme vytvořit implementaci prvku, která nepopisuje přesně jeden
konkrétní reálný prvek, ale určitou třídu prvků. Např. nebudeme vytvářet dvě
implementace prvku pro zásobník o objemu 3 l a zásobník o objemu 7 l, ale
vytvoříme jednu implementaci zásobníku o objemu V , kde V bude parametr
prvku.

Parametr prvku se nijak nezaznamenává do stavu obvodu, ze simulačních dat
tedy např. nemůžeme přímo zjistit, jakou měl v daném čase parametr hodnotu.
Parametry by tedy měly spíše sloužit k popsání prvku jako takového než k jeho
ovládání při simulaci. Parametry, které chceme při simulaci měnit, pravděpodobně
spíše než parametry budou vnitřním stavem prvku a měli bychom je pak i jako
součást vnitřního stavu implementovat.

Výjimku k výše popsanému pravidlu tvoří např. parametr tlak pro prvek zdroj
tlaku, kde se hodnota tlaku jako parametru prvku přímo promítne do hodnoty
tlaku jako proměnné v terminálu prvku. Tlak je tak nepřímo součástí stavu ob-
vodu a není proto potřeba, abychom ho implementovali pomocí stavu prvku. Tato
výjimka platí např. často pro prvky, které do obvodu dodávají nějakým způsobem
vzduch a my potřebujeme určit jeho teplotu. Nemusíme tak u prvku zavádět stav
popisující teplotu dodávaného vzduchu, ale stačí zavést parametr pro teplotu,
který budeme moct měnit i v průběhu simulace.

Bude mít prvek vnitřní stav?

Na rozdíl od parametru prvku očekáváme, že vnitřní stav prvku se bude (nebo
alespoň může) v průběhu simulace měnit. V objektu typu CircuitState, přes
který přistupujeme k výsledkům simulace, je vždy pro každý prvek v obvodu
uložen jeho vnitřní stav, pokud ho prvek má. Jako příklad vhodného využití stavu
prvku bychom uvedli např. polohu řídícího ventilu (ventil má danou konfiguraci,
která představuje neměnný parametr, s několika možnými polohami) nebo polohu
pneumatického pístu.

Jsou některé proměnné v terminálech prvku prvkem určeny?

Některé prvky na základě svých parametrů a vnitřního stavu přímo vynucují
určité hodnoty proměnných ve svých terminálech. Např. prvek zdroj tlaku určuje
hodnotu tlaku a teploty ve svém terminálu (tyto hodnoty musí odpovídat jeho
parametrům pro tlak a teplotu). Ve chvíli, kdy simulátor počítá počáteční stav
obvodu, nemá simulátor žádnou informaci o tom, jakých hodnot by proměnné
v obvodu měly nabývat. Abychom zvýšili šanci, že simulátor najde počáteční
řešení, je proto vhodné mu některé hodnoty proměnných napovědět, pokud je
prvek dokáže určit. Prvek na začátku simulace zná svůj stav a zná své parame-
try, pokud tedy je možné z těchto dat dopočítat hodnoty některých proměnných
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v terminálech, měl by to prvek udělat a měl by je předat simulátoru, později
uvidíme jak.

Jak bude vypadat počáteční stav prvku?

Každý prvek, který má nějaký svůj vnitřní stav, musí mít tento stav v li-
bovolné chvíli dobře definovaný. Je proto potřeba, aby prvek na základě svých
parametrů nebo dat, která získá v konstruktoru, byl schopen svůj počáteční stav
vytvořit.

Jak se bude měnit stav prvku?

Po každém časovém kroku simulace má každý prvek možnost svůj stav upravit
na základě stavu obvodu, historie stavů a nastavení simulátoru.

Jaká omezení je prvek schopen poskytnout obvodu?

To nejdůležitější, co definuje chování prvku, jsou omezení, která prvek posky-
tuje obvodu. V této práci jsme implementovali dva možné typy omezení, které
je možné při tvorbě nového prvku použít – rovnice a jednoduché diferenciální
rovnice. Jak implementovat tyto dvě omezení si ukážeme později.

Pokud každý prvek poskytne obvodu počet omezení odpovídající dvojnásobku
počtu jeho terminálů a z těchto omezení budou sestaveny lineární rovnice lineárně
nezávislé na rovnicích od jiných prvků, pak bude mít simulátor správný počet
rovnic a proměnných, aby soustavu rovnic úspěšně vyřešil. Pokud by uživatel chtěl
implementovat prvek tak, že by poskytoval jiný počet omezení než je dvojnásobek
počtu jeho terminálů, pak by si měl dobře rozmyslet, jestli je to skutečně nutné a
jak tuto výjimku budou kompenzovat jiné prvky. Zatím jsme se nesetkali s prvky,
kde by uvedené pravidlo bylo potřeba porušit, všechny námi implementované
prvky toto pravidlo splňovaly přirozeně.

4.4.2 Implementace – třída prvku
Každý pneumatický prvek je reprezentován třídou, která je potomkem třídy

ComponentBase. Každý potomek této třídy musí povinně implementovat vlast-
nost Terminals, která vrací seznam všech terminálů prvku (tj. objektů typu
Terminal). Typicky bude mít prvek vystaven jednotlivé vlastnosti pro své termi-
nály, které budou mít rozumný popisný název. Simulátor tyto názvy ale nezná
a pro získání seznamu všech terminálů prvku proto využívá vlastnost Terminals.
Ta tedy obvykle pouze sestaví seznam terminálů z jiných vlastností objektu a o víc
se nestará. Implementace může vypadat takto:

1 public override IEnumerable<Terminal> Terminals
2 {
3 get
4 {
5 yield return Terminal1;
6 yield return Terminal2;
7 }
8 }
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Jednotlivé terminály se vytváří nejlépe v konstruktoru prvku, konstruktor ter-
minálu přijímá jeden parametr typu ComponentBase, kde předáme odkaz na náš
prvek:

1 Terminal1 = new Terminal(this);
2 Terminal2 = new Terminal(this);

Konstruktor prvku bude mít zpravidla jako první parametr název prvku (ten
předá konstruktoru třídy ComponentBase a víc se o název prvku nemusí prvek
starat) a další parametry pro nastavení prvku a jeho parametrů.

Každý prvek musí implementovat metodu GetBehavior, která vrací instanci
potomka třídy ComponentBehaviorBase. Behavior třída obsahuje veškeré cho-
vání prvku, samotný objekt prvku slouží spíše k uchování odkazů na své termi-
nály a k uchování parametrů prvku. Metoda GetBehavior je pro každou instanci
prvku volána maximálně jednou, instance behavior třídy, kterou metoda vrátí, se
u instance prvku automaticky uloží a používá se už jen ta. Implementace metody
GetBehavior bude obvykle vypadat takto:

1 protected override ComponentBehaviorBase GetBehavior()
2 {
3 return new MyComponentBehavior(this);
4 }

kde MyComponentBehavior je behavior třída pro nový prvek.
Implementovat samotný prvek je tedy velmi jednoduché, protože většina lo-

giky je obsažena v jeho behavior třídě.

4.4.3 Implementace – behavior třída
Každá behavior třída musí být potomkem třídy ComponentBehaviorBase.

Pro prvky, které nemají svůj vnitřní stav, byl implementován potomek této třídy
ComponentWithNoStateBehavior, který implementuje některé metody a usnad-
ňuje tak tvorbu behavior třídy.

Třída ComponentBehaviorBase obsahuje následující metody, které je možné
v potomkovi přepsat:

GetCreateConstraintFunctions – Tato metoda musí vrátit všechna omezení
pro daný prvek. Je abstraktní, je tedy vždy nutné ji implementovat. Me-
toda má jeden parametr – stav prvku (potomek ComponentState). Pokud
dědíme od třídy ComponentWithNoStateBehavior, pak tato metoda už je
implementována a je přidána nová abstraktní metoda se stejným názvem
ale bez parametru, protože pro prvek bez vnitřního stavu by byl parametr
zřejmě vždy null.

GetInitialValues – Tato metoda by měla vrátit seznam všech počátečních hod-
not pro proměnné v terminálech prvku, které je možné určit.

GetInitialComponentState – Tato metoda musí vytvořit a vrátit počáteční
stav prvku, tedy potomka třídy ComponentState. Pro prvky bez vnitřního
stavu se neimplementuje (stav je vždy null).

60



UpdateComponentState – Tato metoda by měla aktualizovat stav prvku po pro-
vedení časového kroku. Pro prvky bez vnitřního stavu se neimplementuje.
Pro prvky s vnitřním stavem není povinné ji implementovat.

Metoda GetCreateConstraintFunctions

Hlavní metoda, kterou musí implementovat všechny behavior třídy, je metoda
GetCreateConstraintFunctions. Tato metoda vrací seznam omezení pro obvod.
Každé omezení je obecně přiřaditelné do proměnné typu Func<CircuitState,
Constraint>, je to tedy funkce, která pro stav obvodu vytvoří nějaké konkrétní
omezení odvozené od typu Constraint. V této práci jsou implementovány dva
typy, které jsou potomky typu Constraint, a to EquationConstraint pro oby-
čejnou rovnici a DifferentialEquationConstraint pro diferenciální rovnici.

Upozorňujeme, že pokud chceme v metodě GetCreateConstraintFunctions
vrátit např. objekt typu Func<CircuitState, EquationConstraint>, je nutné
zajistit, aby vracený objekt byl skutečně tohoto typu a ne obecnějšího typu
Func<CircuitState, Constraint>. Simulátor na základě typu objektu rozho-
duje o tom, jak bude omezení transformováno do lineární rovnice. Je proto např.
nutné si dát pozor, pokud vytváříme List<Func<CircuitState, Constraint>>
a do něj přidáváme např. metodu Function, která má jako svůj návratový typ
EquationConstraint, voláním .Add(Function) na objektu seznamu. V tu chvíli
je totiž metoda Function tzv. „method group“ a automaticky je do seznamu při-
dána jako objekt typu Func<CircuitState, Constraint> místo toho, aby byla
přidána jako objekt typu Func<CircuitState, EquationConstraint>. Pokud
implementujeme vytváření omezení popsaným způsobem, pak musíme provést ex-
plicitní přetypování (Func<CircuitState, EquationConstraint>)Function.

Nyní si rozebereme jednotlivé typy omezení:

EquationConstraint – Obyčejná rovnice je rovnice tvaru f(s) = 0, kde f je ně-
jaká funkce a s je stav obvodu. Při simulaci potřebuje simulátor znát cho-
vání této funkce na malém okolí nějakého konkrétního stavu s (tj. tečnou
nadrovinu v tomto bodě), proto vše, co potřebujeme obvodu poskytnout je
předpis, který pro nějaký konkrétní stav s (ten je popsán vstupní proměn-
nou typu CircuitState) najde tečnou nadrovinu v tomto stavu a vrátí ji
v podobě instance třídy EquationConstraint.
Třída EquationConstraint je jednoduchá třída, která pouze obaluje struk-
turu typu TangentHyperplane popisující nadrovinu. Nadrovina je defino-
vána svou hodnotou (vlastnost Value) a derivacemi ve všech směrech (pole
Derivatives derivací typu Derivative). Struktura Derivative obsahuje
index proměnné, podle které je derivace provedena, a hodnotu derivace.
Např. pokud bychom měli stav s = (x,y,z,r) a funkci f(s) = x2 − y sin(r),
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pak hodnoty derivací budou (si značíme proměnnou stavu s s indexem i)

df(s)
ds0 = df(s)

dx
= 2x,

df(s)
ds1 = df(s)

dy
= − sin(r),

df(s)
ds2 = df(s)

dz
= 0,

df(s)
ds3 = df(s)

dr
= −y cos(r).

Instanci EquationConstraint bychom pak vytvořili následovně (derivace
podle z je nulová, není ji proto potřeba explicitně uvádět):

1 var constraint = new EquationConstraint
2 {
3 TangentHyperplane = new TangentHyperplane
4 {
5 Value = x * x - y * Math.Sin(r),
6 Derivatives = new[]
7 {
8 // Derivative with respect to x
9 new Derivative

10 {
11 VariableIndex = 0,
12 Value = 2 * x
13 },
14 // Derivative with respect to y
15 new Derivative
16 {
17 VariableIndex = 1,
18 Value = -Math.Sin(r)
19 },
20 // No derivative with respect to z
21 // Derivative with respect to r
22 new Derivative
23 {
24 VariableIndex = 3,
25 Value = -y * Math.Cos(r)
26 }
27 }
28 }
29 };

Samozřejmě hodnoty proměnných ze stavu a jejich indexy nebudeme mít
dostupné takto jednoduše, později si ukážeme, jak indexy a hodnoty pro-
měnných ze stavu získat.
Upozorňujeme, že funkce musí být funkcí proměnných, které tvoří stav –
to jsou tlak a průtok ve spojení a teploty v terminálech. Proměnnou stavu
není průtok v terminálu, ten může být opačný než je průtok ve spojení.

DifferentialEquationConstraint – Diferenciální rovnice, kterou dokážeme re-
prezentovat touto třídou, musí být ve tvaru dsi/dt = g(s), kde si je i-tá
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proměnná stavu, s je stav a g je nějaká funkce stavu s. Instance třídy
DifferentialEquationConstraint se vytváří velmi podobně jako instance
třídy EquationConstraint. U rovnice jsme hledali tečnou nadrovinu funkce
f , u diferenciální rovnice budeme hledat tečnou nadrovinu funkce g. Druhý
rozdíl je v tom, že je potřeba uvést, podle které proměnné stavu deri-
vujeme, třída DifferentialEquationConstraint má proto oproti třídě
EquationConstraint navíc proměnnou VariableIndex, kam musíme na-
stavit index proměnné, podle které se v diferenciální rovnici derivuje.

Abychom mohli správně spočítat hodnoty funkcí a derivací, potřebujeme mít
přístup k hodnotám proměnných ve stavu. Ty získáme pomocí rozšiřujících metod
ze statické třídy CircuitStateExtensions pro typ CircuitState, jak jsme si to
již ukázali v kapitole 4.2.7. Metody pro získání hodnot proměnných potřebují na
vstupu terminál, pro který nás hodnota zajímá. Instance behavior třídy by tedy
měla mít odkaz na „svůj“ prvek, ten typicky předáváme v konstruktoru behavior
třídy.

Drobný rozdíl mezi získáváním hodnot ze stavu při zpracování výsledků si-
mulace a získáváním hodnot ze stavu při implementaci omezení je u průtoku.
V prvním případě nás vždy zajímá průtok v terminálu. Ve skutečnosti ale pro-
měnná průtoku ve stavu obvodu nereprezentuje průtok v terminálu, ale průtok
ve spojení dvou terminálů (průtok od prvního terminálu do druhého), jak jsme
si ukázali na obrázku 2.1 v kapitole 2.3.1. Proto při tvorbě omezení musíme mít
na mysli, že hodnota proměnné pro průtok ve stavu obvodu může mít opačné
znaménko než hodnota průtoku v terminálu (pokud je tento terminál druhý ve
spojení). Abychom mohli správně implementovat omezení, byly připraveny další
rozšiřující metody pro třídu CircuitState:

GetConnectionMassFlow(Terminal terminal) – Vrátí velikost průtoku ve spo-
jení (kladně od 1. do 2. terminálu), kterého se účastní uvedený terminál.

IsTerminalMassFlowOpositeToConnectionMassFlow(Terminal terminal)
– Vrátí true, pokud je terminál druhým terminálem ve spojení terminálů,
kterého se účastní.

Při vytváření omezení potřebujeme používat indexy proměnných ve stavu
obvodu. Pro jejich zjišťování se používají následující rozšiřující metody třídy
CircuitState:

GetPressureIndex(Terminal terminal) – Vrátí index proměnné pro tlak ve
spojení, kterého se účastní daný terminál.

GetMassFlowIndex(Terminal terminal) – Vrátí index proměnné pro průtok ve
spojení, kterého se účastní daný terminál.

GetTemperatureIndex(Terminal terminal) – Vrátí index proměnné pro tep-
lotu v terminálu.

Metoda GetInitialValues

Metoda GetInitialValues by měla vytvořit počáteční hodnoty pro pro-
měnné v terminálech prvku, pokud je dokáže určit na základě informací uložených
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v prvku. Počáteční hodnoty jsou reprezentovány instancemi třídy InitialValue.
Počáteční hodnoty nelze vytvářet přímo, metoda GetInitialValues ale jako pa-
rametr přijímá instanci třídy InitialValuesProvider, která má metody, v kte-
rých jsou instance třídy InitialValue vytvářeny:

CreatePressureInitialValue(Terminal terminal, double value)
– Vytvoří instanci InitialValue pro počátečního hodnotu tlaku v termi-
nálu.

CreateMassFlowInitialValue(Terminal terminal, double value)
– Vytvoří instanci InitialValue pro počátečního hodnotu průtoku v ter-
minálu.

CreateTemperatureInitialValue(Terminal terminal, double value)
– Vytvoří instanci InitialValue pro počátečního hodnotu teploty v termi-
nálu.

Metoda GetInitialComponentState

Metoda GetInitialComponentState by měla vytvořit instanci třídy, která je
určena pro popis stavu daného prvku. Vrácený stav by měl obsahovat počáteční
stav prvku na začátku simulace. Nastavení ovlivňující počáteční stav prvku může
být uloženo v instanci prvku, kam se naplní v konstruktoru.

Metoda UpdateComponentState

V metodě UpdateComponentState je možné aktualizovat stav prvku po do-
končení výpočtu časového kroku. Metoda má následující parametry, které nám
umožní získat ze simulace informace, které nám umožní určit nový stav prvku:

history – Seznam stavů obvodu, které byly dříve spočítány. Neobsahuje ještě
nový stav, který byl právě spočítán.

state – Nový stav obvodu, který byl právě spočítán. Pokud chceme aktualizovat
stav prvku, musíme nejprve stav získat z tohoto objektu voláním metody
GetComponentState a ten pak upravit.

simulationSettings – Nastavení simulace.

4.4.4 Implementace – třída stavu prvku
Implementovat třídu pro stav prvku je velmi jednoduché – stačí vytvořit po-

tomka třídy ComponentState, přidat mu vlastnosti, které budou popisovat stav
prvku, a implementovat metodu Clone, která vytvoří hlubokou kopii stavu. Im-
plementace stavu pro pneumatický válec7, kde je stav určen polohou pístu, tedy
může vypadat např. takto:

1 public class ActuatorState : ComponentState
2 {
3 /// <summary>

7Implementace pneumatického válce jako prvku není součástí této práce.
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4 /// Position of the piston (from 0 to 1)
5 /// </summary>
6 public double PistonPosition { get; set; }
7

8 /// <inheritdoc />
9 public override ComponentState Clone()

10 {
11 return new ActuatorState
12 {
13 PistonPosition = PistonPosition
14 };
15 }
16 }

4.4.5 Příklad – zásobník plynu
Vytvoření nového pneumatického prvku si ukážeme na příkladu zásobníku

plynu. Popsaná implementace zásobníku je součástí knihovny SampleComponents
jako třída Accumulator. Nejprve si ujasníme, jaký fyzikální model bude zásobník
reprezentovat, poté si odpovíme na otázky z úvodu kapitoly a nakonec se pustíme
do samotné implementace zásobníku.

Fyzikální model zásobníku plynu

Pro účely demonstrace simulátoru budeme uvažovat pouze zjednodušený mo-
del zásobníku. V našem jednoduchém modelu zásobníku nebude probíhat tepelná
výměna mezi plynem v zásobníku a stěnami zásobníku ani mezi plynem v zásob-
níku a plynem v přívodu zásobníku. To znamená, že v případě nulového prů-
toku do/ze zásobníku bude teplota v zásobníku konstantní a nezávislá na teplotě
plynu v přívodu. Teplota se bude měnit pouze při plnění zásobníku (kvůli kom-
presi a případně jiné teplotě vtlačovaného plynu) nebo vyprazdňování zásobníku
(kvůli expanzi plynu). Zásobník bude vždy otevřený a nebude mít úzký ventil,
který by jakkoliv omezoval průtok, tlak uvnitř zásobníku bude tedy vždy stejný
jako tlak v přívodu.

Plnění zásobníku budeme modelovat procesem znázorněným na obrázku 4.11,
kde jsou pro jednotlivé části termodynamického systému v jednotlivých fázích
procesu uvedené názvy proměnných označujících tlak, objem, teplotu a hmotnost
plynu v dané části systému. Plnění zásobníku si můžeme představit tak, že máme
termodynamický adiabaticky izolovaný systém zásobníku a plynu v přívodní ha-
dici, který budeme do zásobníku vtláčet (část 1 na obrázku). Tlaky v obou částech
jsou stejné, ale teploty se zatím nevyrovnaly. Plyn je v dalším kroku do zásob-
níku adiabaticky vtlačen, ale stále se nesmíchal s plynem v zásobníku (část 2 na
obrázku). Nakonec se plyny v zásobníku promíchají a v celém objemu zásobníku
je opět stejná teplota.

Popsaný proces by samozřejmě dobře nepopisoval vtláčení většího množství
plynu, protože část vtlačovaného plynu by se už míchala s plynem v zásobníku
zatímco jiná část vtlačovaného plynu by ještě ani nebyla do zásobníku vtlačena.
Proces je ale dostatečnou aproximací toho, co se v zásobníku děje při vtlačení
infinitesimálního množství plynu a poslouží tak dobře pro odvození diferenciálních
rovnic pro veličiny v zásobníku.
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p, V, T,m
p,dV,

Zásobńık Vtlačovaný plyn

p̃, Ṽ , T̃ ,m
p̃, d̃V ,

Zásobńık

Vtlačený plyn

T̃out,dm

p′, V, T ′,m′

Zásobńık

1. Před začátkem vtláčeńı:

2. Po vtlačeńı plynu do zásobńıku:

3. Po vyrovnáńı teploty v zásobńıku:

Tout,dm

Obrázek 4.11: Vtláčení plynu do zásobníku.
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Pro odvození diferenciálních rovnic použijeme známé zákony pro ideální plyn
a konstanty z termodynamiky jako je stavová rovnice, vztah pro adiabatický
proces nebo Poissonova konstanta γ, která je pro vzduch přibližně rovna 7/5 [22].

Pro všechny části systému ve všech fázích procesu můžeme napsat stavovou
rovnici:

pV = m

M
RT,

p dV = dm

M
RTout,

p̃Ṽ = m

M
RT̃ ,

p̃ d̃V = dm

M
RT̃out,

p′V = m′

M
RT ′.

Pro adiabatický děj při vtláčení platí (pro obě části systému) rovnice
pV γ = p̃Ṽ γ,

p dV γ = p̃ d̃V
γ
,

Součet objemů obou částí systému po vtlačení plynu je roven objemu zásobníku
a součet hmotností jednotlivých částí je roven celkové hmotnosti po vyrovnání
teplot:

Ṽ + d̃V = V,

m + dm = m′.

Vnitřní energie ideálního plynu je přímo úměrná hmotnosti a teplotě plynu (tj.
pro nějakou konstantu c platí pro vnitřní energii U = cmT ), ze zákona zacho-
vání energie při vyrovnávání teplot (při něm už není konána práce ani neprobíhá
výměna tepla s okolím, celková vnitřní energie se proto nemění) tedy dostáváme

mT̃ + dmT̃out = m′T ′.

Z uvedených rovnic se algebraickými úpravami dají odvodit následující vztahy:

p′ = p

(
1 + RTout

MpV
dm

)γ

,

T ′ = T

(
1 + RT

MpV
dm

)−1 (
1 + RTout

MpV
dm

)γ

.

Veličina dm je infinitesimální a proto druhý člen v závorkách bude také infini-
tesimální, můžeme tedy použít přibližnou rovnost (1 + x)c ≈ 1 + cx pro malou
hodnotu x a nějakou konstantu c. Navíc členy druhého řádu dm2 můžeme za-
nedbat vzhledem k ostatním členům. Dostaneme tak rovnice

p′ = p

(
1 + γ

RTout

MpV
dm

)
,

T ′ = T

(
1 + (−1) RT

MpV
dm

)(
1 + γ

RTout

MpV
dm

)
≈

≈ T

(
1 − RT

MpV
dm + γ

RTout

MpV
dm

)
.
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Zavedeme-li proměnné dp = p′ − p a dT = T ′ − T pro infinitesimální změny tlaku
a teploty a hmotnostní průtok rozepíšeme jako Q = −dm/dt (dříve jsme zavedli
konvenci, že kladný směr průtoku je směrem ven z prvku, proto je zde mínus), kde
dt je infinitesimální změna času, pak algebraickými úpravami rovnic dostaneme
vztahy

dp

dt
= −γRQTout

MV
, (4.1)

dT

dt
= − RQT

MpV
(γTout − T ), (4.2)

které vyjadřují derivaci tlaku a teploty podle času (provedením limity dt → 0).
Podařilo se nám tak najít diferenciální rovnice pro tlak a teplotu, které závisejí
pouze na veličinách, které známe nebo jsou proměnné obvodu.

Odvozené rovnice platí pro plnění zásobníku. Pokud bychom zásobník vy-
prazdňovali, můžeme proces obrátit a nahradit Tout za T a všechny rovnice budou
platit stejně, odvodili bychom tedy stejně diferenciální rovnice

dp

dt
= −γRQT

MV
, (4.3)

dT

dt
= −RQT 2

MpV
(γ − 1), (4.4)

Odpovědi na otázky před implementací zásobníku

Nyní se pokusíme odpovědět na otázky uvedené na začátku kapitoly.

Jaké bude mít prvek terminály?
Zásobník bude mít jeden terminál – vstup/výstup zásobníku. Terminál na-
zveme Output.

Bude mít prvek nějaké parametry?
Zásobník může mít různou velikost, zavedeme tedy parametr pro objem.

Bude mít prvek vnitřní stav?
Stav plynu uvnitř zásobníku je plně určen objemem zásobníku a hodnotou
tlaku a teploty v terminálu zásobníku, nepotřebujeme tedy, aby prvek měl
nějaký vnitřní stav.

Jsou některé proměnné v terminálech prvku prvkem určeny?
Prvek pomocí diferenciálních rovnic přímo určuje, jaké budou hodnoty tlaku
a teploty v terminálu prvku. Diferenciální rovnice však neobsahují informaci
o počáteční hodnotě, proto počáteční hodnotu tlaku a teploty umožníme
zvolit uživateli při tvorbě zásobníku. Tyto hodnoty pak prvek může nastavit
do proměnných pro tlak a teplotu ve svém terminálu při inicializaci obvodu.

Jak bude vypadat počáteční stav prvku?
Zásobník nemá vnitřní stav, nebude mít tedy žádný počáteční stav.

Jak se bude měnit stav prvku?
Zásobník nemá vnitřní stav, nebude se tedy při simulaci měnit.
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Jaká omezení je prvek schopen poskytnout obvodu?
Prvek poskytne obvodu dvě omezení, a to diferenciální rovnice (4.1) a (4.2)
při toku vzduchu do zásobníku nebo diferenciální rovnice (4.3) a (4.4) při
toku vzduchu ze zásobníku.

Implementace třídy prvku

Třídu dědící od třídy ComponentBase nazveme Accumulator. Prvek má jeden
terminál Output:

1 /// <summary>
2 /// Output of the accumulator.
3 /// </summary>
4 public Terminal Output { get; }
5

6 /// <inheritdoc />
7 public override IEnumerable<Terminal> Terminals
8 {
9 get { yield return Output; }

10 }

Definujeme vlastnost Volume pro objem zásobníku a dále vlastnosti pro po-
čáteční hodnoty tlaku a teploty InitialPressure a InitialTemperature, které
naplníme v konstruktoru, aby mohla behavior třída na základě jejich hodnot na-
stavit počáteční stav proměnných v terminálu.

1 /// <summary>
2 /// Volume of the accumulator.
3 /// </summary>
4 public double Volume { get; }
5

6 /// <summary>
7 /// Initial pressure of the accumulator.
8 /// </summary>
9 public double InitialPressure { get; }

10

11 /// <summary>
12 /// Initial temperature of the accumulator.
13 /// </summary>
14 public double InitialTemperature { get; }

Konstruktor bude jako parametry přijímat název prvku, objem zásobníku
a počáteční hodnoty tlaku a teploty. Kromě názvu budou parametry konstruk-
toru volitelné a v případě jejich nevyplnění použijeme výchozí hodnoty (objem
1 m3, počáteční tlak 100 000 Pa a počáteční teplotu 25 °C). V konstruktoru si
pak uložíme získané hodnoty z parametrů a vytvoříme instanci terminálu.

1 private const double DefaultVolume = 1;
2 private const double DefaultInitialPressure = Constants.SatpPressure;
3 private const double DefaultInitialTemperature = Constants.SatpTemperature;
4

5 /// <summary>
6 /// Initializes a new instance of the <see cref="Accumulator"/> class.
7 /// </summary>
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8 /// <param name="name">The name of the accumulator.</param>
9 /// <param name="volume">The volume of the accumulator.</param>

10 /// <param name="initialPressure">The initial pressure of the
11 /// accumulator.</param>
12 /// <param name="initialTemperature">The initial temperature of the
13 /// accumulator.</param>
14 public Accumulator(string name, double? volume = null,
15 double? initialPressure = null, double? initialTemperature = null)
16 :base(name)
17 {
18 Volume = volume ?? DefaultVolume;
19 InitialPressure = initialPressure ?? DefaultInitialPressure;
20 InitialTemperature = initialTemperature ?? DefaultInitialTemperature;
21

22 Output = new Terminal(this);
23 }

Zbývá už jen implementovat metodu GetBehavior, v ní vrátíme instanci be-
havior třídy pro zásobník, tuto třídu nazveme AccumulatorBehavior.

1 /// <summary>
2 /// Returns an instance of accumulator behavior class.
3 /// </summary>
4 protected override ComponentBehaviorBase GetBehavior()
5 {
6 return new AccumulatorBehavior(this);
7 }

Implementace behavior třídy

Behavior třídu pro zásobník plynu pojmenujeme AccumulatorBehavior. Zá-
sobník nemá svůj stav, třída AccumulatorBehavior proto bude dědit od třídy
ComponentWithNoStateBehavior. Konstruktor behavior třídy bude přijímat in-
stanci zásobníku, kterou si uloží do proměnné.

1 private readonly Accumulator accumulator;
2

3 public AccumulatorBehavior(Accumulator accumulator)
4 {
5 this.accumulator = accumulator;
6 }

Zásobník nemá vnitřní stav, budeme proto implementovat pouze dvě metody
GetInitialValues a GetCreateConstraintFunctions, ostatní metody jsou již
implementovány třídou předka ComponentWithNoStateBehavior. První metoda
GetInitialValues vytvoří nové instance výchozích hodnot v terminálu pro tlak
a teplotu:

1 public override IList<InitialValue> GetInitialValues
2 (InitialValuesProvider initialValuesProvider)
3 {
4 return new List<InitialValue>
5 {
6 initialValuesProvider.CreatePressureInitialValue
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7 (accumulator.Output, accumulator.InitialPressure),
8 initialValuesProvider.CreateTemperatureInitialValue
9 (accumulator.Output, accumulator.InitialTemperature)

10 };
11 }

Implementace metody GetCreateConstraintFunctions vytvoří a vrátí se-
znam se dvěma funkcemi PressureChange a TemperatureChange, které imple-
mentujeme jako metody behavior třídy.

1 protected override IEnumerable<Func<CircuitState, Constraint>>
2 GetCreateConstraintFunctions()
3 {
4 return new List<Func<CircuitState, DifferentialEquationConstraint>>
5 {
6 PressureChange,
7 TemperatureChange
8 };
9 }

Implementace metody TemperatureChange bude velmi podobná jako u me-
tody PressureChange, jen bude vycházet z jiné diferenciální rovnice, rozebereme
proto pouze implementaci metody PressureChange, ta bude vypadat takto:

1 private DifferentialEquationConstraint PressureChange(CircuitState state)
2 {
3 bool airFlowsIn = state.GetTerminalMassFlow(accumulator.Output) < 0;
4

5 return new DifferentialEquationConstraint
6 {
7 VariableIndex = state.GetPressureIndex(accumulator.Output),
8 TangentHyperplane = new TangentHyperplane
9 {

10 Value = GetPressureChange(airFlowsIn, state),
11 Derivatives = GetPressureChangeDerivatives(airFlowsIn, state)
12 }
13 };
14 }

V metodě jsme nejprve zjistili, jakým směrem teče vzduch, abychom podle toho
pak mohli použít buď rovnici (4.1) nebo rovnici (4.3). V diferenciální rovnici se
derivuje proměnná pro tlak, proto do vlastnosti VariableIndex ukládáme index
proměnné tlaku v terminálu zásobníku. Do vlastnosti TangentHyperplane pak
uložíme reprezentaci tečné nadroviny pravé strany diferenciální rovnice v bodě
odpovídajícím stavu obvodu state. Funkční hodnotu tečné nadroviny zjistíme
pomocí metody GetPressureChange a derivace ve všech směrech jsou zjištěny
pomocí metody GetPressureChangeDerivatives.

Jediné, co metoda GetPressureChange musí provést, je vyčíslení pravé strany
diferenciální rovnice pro daný stav:

1 private double GetPressureChange(bool airFlowsIn, CircuitState state)
2 {
3 return -Constants.Gamma * Constants.R / Constants.MAir
4 * state.GetTerminalMassFlow(accumulator.Output)
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5 * (airFlowsIn
6 ? state.GetTemperature(accumulator.Output.OppositeTerminal)
7 : state.GetTemperature(accumulator.Output))
8 / accumulator.Volume;
9 }

Metoda GetPressureChangeDerivatives pak musí vrátit seznam všech deri-
vací pravé strany diferenciální rovnice podle všech proměnných ze stavu obvodu.
Pravá strana závisí na průtoku v terminálu Q (ten ještě před derivováním musíme
převést na průtok ve spojení, protože průtok v terminálu není proměnná stavu,
může tak v derivaci vzniknout znaménko −, pokud terminál nebude ve spojení
prvním terminálem) a na teplotě Tout resp. T pro směr toku dovnitř resp. ven.
Musíme tedy vrátit dvě derivace:

1 private Derivative[] GetPressureChangeDerivatives(bool airFlowsIn,
2 CircuitState state)
3 {
4 return new[] {
5 new Derivative()
6 {
7 VariableIndex = state.GetMassFlowIndex(accumulator.Output),
8 Value =-Constants.Gamma * Constants.R / Constants.MAir
9 * (state.IsTerminalMassFlowOpositeToConnectionMassFlow(

10 accumulator.Output) ? -1 : 1)
11 * (airFlowsIn
12 ? state.GetTemperature(accumulator.Output.OppositeTerminal)
13 : state.GetTemperature(accumulator.Output))
14 / accumulator.Volume
15 },
16 new Derivative()
17 {
18 VariableIndex = airFlowsIn
19 ? state.GetTemperatureIndex(accumulator.Output.OppositeTerminal)
20 : state.GetTemperatureIndex(accumulator.Output),
21 Value = -Constants.Gamma * Constants.R / Constants.MAir
22 * state.GetTerminalMassFlow(accumulator.Output)
23 / accumulator.Volume
24 }
25 };
26 }

Implementací omezení pro teplotu bychom už kompletně dokončili implemen-
taci prvku. Kompletní implementace zásobníku jak zde byla popsaná je součástí
knihovny SampleComponents.
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Závěr
V úvodu práce jsme si vytyčili cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout, jejich shr-

nutí jsme uvedli v kapitole 1.5. Nyní si tyto cíle postupně projdeme a vyhodno-
tíme, zda a jak jich bylo dosaženo.

1. Implementace knihovny s výpočetním jádrem simulátoru pneumatických ob-
vodů, která bude splňovat následující požadavky:

(a) Knihovna bude vyvinuta tak, aby ji bylo možné snadno začlenit do ji-
ných větších C# projektů a aby nebyla omezena na jednu platformu.
– Výpočetní jádro simulátoru pneumatických obvodů jsme implemen-
tovali v knihovně PneumaticSimulator a základní implementace roz-
hraní, které simulátor potřebuje ke svému běhu, jsme implementovali
v knihovně PneumaticSimulator.Implementations. Obě knihovny
jsou vyvinuty pro .NET Standard 2.0.

(b) Simulátor bude umožňovat simulovat v obvodu teplotu plynu. – Teplota
v každém terminálu je součástí stavu obvodu a je možné s ní pracovat
podobně jako s tlakem a průtokem.

(c) Časový krok v simulaci se bude dynamicky automaticky přizpůsobovat
potřebám simulace. – Jak jsme viděli v kapitole 4.2.8, při simulaci se
časový krok při velkých změnách v obvodu automaticky zmenšuje a při
klidném vývoji automaticky zvětšuje.

(d) Uživatel bude mít možnost zvolit parametry simulace ovlivňující kon-
vergenci a dobu výpočtu (jako např. minimální a maximální časový
krok) a měnit je v průběhu simulace. – Uživatel má možnost nastavo-
vat parametry simulace prostřednictvím objektu SimulationSettings
nebo vlastní implementace rozhraní ISimulationSettings, v průběhu
simulace může parametry upravovat prostřednictvím kontroleru.

(e) Knihovna bude navržena tak, aby bylo možné vytvářet vlastní pneuma-
tické prvky v oddělených knihovnách a tyto prvky zapojovat do obvodů.
– Uživatel může implementovat vlastní pneumatické prvky děděním od
abstraktní třídy ComponentBase, postup je popsán v kapitole 4.4. Po-
psaným způsobem byly vytvořeny všechny prvky obsažené v knihovně
SampleComponents.

2. Implementace demonstračních modelů následujících pneumatických prvků –
všechny implementace jsou součástí knihovny SampleComponents:

(a) zdroj tlaku – třída PressureSource,
(b) zdroj průtoku – třída MassFlowSource,
(c) konfigurovatelný ventil – třída Valve,
(d) zásobník plynu – třída Accumulator,
(e) dlouhá hadice s časovým zpožděním – třída LongPipe.

3. Implementace demonstračního simulátoru s následujícími funkcemi – de-
monstrační simulátor pneumatických obvodů byl implementován jako kon-
zolová aplikace DemoSimulator.
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(a) Načtení popisu obvodu z textového souboru. – Obvody je možné popsat
pomocí syntaxe popsané v kapitole 4.1.3.

(b) Simulace časového vývoje obvodu podle příkazů z příkazové řádky nebo
ze souboru. – DemoSimulator poskytuje sadu příkazů pro nastavení
a spuštění simulace popsanou v kapitole 4.1.2, soubor s příkazy je
možné načíst s využitím parametru aplikace DemoSimulator.

(c) Ukládání dat ze simulace (tj. vývoj hodnot vybraných stavových pro-
měnných v průběhu simulace) do textového souboru. – DemoSimulator
umožňuje výpis vybraných proměnných v průběhu simulace do sou-
boru nebo na textový výstup a to v podobě vhodné pro strojové zpra-
cování nebo v podobě dobře čitelné pro člověka.

Budoucí vývoj

Pří vývoji simulátoru pneumatických obvodů byl kladen důraz na správnou
funkčnost jeho jádra. Implementace jednotlivých pneumatických prvků a vývoj
demonstračního simulátoru pak sloužily spíše k předvedení schopností simulátoru.
Pro praktické využití simulátoru při simulaci složitějších obvodů vidíme možnosti
jeho dalšího rozvoje především v následujících bodech:

• Implementace dalších pneumatických prvků. Množina implemento-
vaných pneumatických prvků je velmi omezená a některé modely prvků
jsou velmi zjednodušené a fyzikálně nepřesné. Pro mnoho pneumatických
obvodů budou tyto prvky proto nedostatečné a bude nutné vyvinout nové
implementace prvků.

• Implementace lepšího rešiče soustav rovnic. Implementovaný řešič
soustav rovnic řeší soustavu lineárních rovnic pomocí Gaussovy eliminační
metody. Tato metoda je však velmi neefektivní pro velké soustavy s řídkou
maticí, s touto metodou je reálné simulovat rychle obvody s počtem prvků
maximálně v řádu desítek nebo nízkých stovek (v kapitole 4.2.8 jsme vi-
děli, že simulace 50 s vývoje obvodu se 153 prvky trvala přibližně 3 minuty
a 29 sekund). Aby bylo možné simulovat větší obvody a simulace skončila
v rozumném čase, bylo by vhodné implementovat řešič (nebo adaptér pro
existující implementaci), který bude efektivně řešit i velké soustavy lineár-
ních rovnic s řídkou maticí.

• Tvorba omezení pro nové prvky pomocí symbolického zápisu rov-
nic. Jak jsme viděli v kapitole 4.4, je při tvorbě nového prvku nutné oby-
čejné a diferenciální rovnice poměrně složitě přepisovat do zdrojového kódu.
Tuto činnost by velmi ulehčilo, pokud by simulátor dokázal načíst rovnice
v symbolické podobě a na jejich základě vytvořil omezení sám.

• Rozšíření možností aplikace DemoSimulator. Aplikace DemoSimulator
umožňuje uživateli libovolně poskládat obvod a poté provést jeho simulaci,
ale už mu neumožňuje v průběhu simulace do obvodu jakkoliv zasahovat.
Není proto například možné změnit stav řídícího ventilu, který se tak po
celou dobu simulace chová jako statické propojení určitých terminálů a jeho
použití tak postrádá větší smysl. Bylo by tedy vhodné, aby uživatel mohl
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před spuštěním simulace definovat operace, které se v obvodu při simulaci
v určitých okamžicích provedou, podobně jako má tuto možnost při využití
kontroleru z kódu.
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Přílohy
Součástí práce jsou přílohy, jejichž struktura je následující:

/Source – složka obsahující solution pro Visual Studio s implementací knihoven
v C#.

/Binaries – složka obsahující binární soubory včetně dávkového souboru pro
spuštění demonstračního simulátoru DemoSimulator.bat.

/Circuits – složka obsahující soubory s definicemi ukázkových obvodů.

/Commands – složka obsahující soubory s příkazy pro simulaci ukázkových obvodů
v aplikaci DemoSimulator.

/Documentation – složka obsahující vygenerovanou HTML dokumentaci zdrojo-
vého kódu.

/Tex – složka obsahující LATEXzdrojové soubory pro bakalářskou práci

/cs – složka s .tex soubory.
/img – složka s obrázky a zdrojovými soubory obrázků pro program Ipe.
/plots – složka se soubory typu .txt s daty ze simulací, které byly po-

užity pro tvorbu grafů, zdrojové soubory typu .gp pro tvorbu grafů
v programu gnuplot a soubory s vygenerovanými grafy pro použití
v LATEXu.

BakalarskaPrace.pdf – soubor s touto bakalářskou prací.

License.txt – soubor s licencí k práci a všem přílohám.

ReadMe.txt – soubor s popisem struktury příloh.

78


	Úvod
	Pneumatické obvody
	Existující software
	Jazyk Modelica

	Nový simulátor
	Požadavky na nový simulátor
	Cíle práce

	Analýza
	SPICE jako vzorový simulátor
	Plyn v pneumatickém obvodu
	Proměnné
	Proměnné pro teplotu

	Kauzalita
	Soustava rovnic pro obvod a její řešení
	Počty rovnic a proměnných
	Diferenciální rovnice
	Algoritmus simulace
	Kritérium konvergence
	Řešení v čase t=0
	Postup z t do t+Δt
	Omezení poskytnuté prvky

	Soustava lineárních rovnic, její reprezentace a řešení

	Vývojová dokumentace
	Rozdělení do projektů
	PneumaticSimulator – výpočetní jádro
	PneumaticSimulator.Implementations – implementace rozhraní
	SampleComponents – ukázkové implementace prvků
	DemoSimulator – demonstrační simulátor

	Uživatelská dokumentace
	Provedení simulace pomocí konzolové aplikace DemoSimulator
	Parametry aplikace
	Příkazy pro příkazový řádek aplikace
	Syntaxe zdrojového souboru obvodu
	Příklad obvodu
	Ukázkové obvody

	Provedení simulace v C#
	Vytvoření pneumatických prvků
	Propojení prvků do obvodu
	Nastavení simulátoru
	Vytvoření objektu simulace
	Nastavení kontroleru
	Spuštění simulace
	Zpracování výsledků
	Ukázkové simulace

	Implementované pneumatické prvky
	Zdroj tlaku (PressureSource)
	Zdroj průtoku (MassFlowSource)
	Zásobník (Accumulator)
	Jednoduchá hadice (SimplePipe)
	Dlouhá hadice (LongPipe)
	Uzavřený konec hadice (DeadEnd)
	Otevřený konec hadice (Exhaust)
	Spojení více terminálů (Junction)
	Řídící ventil (Valve)

	Tvorba nového pneumatického prvku
	Příprava před implementací
	Implementace – třída prvku
	Implementace – behavior třída
	Implementace – třída stavu prvku
	Příklad – zásobník plynu


	Závěr
	Seznam použité literatury
	Přílohy

