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UPROSZCZONY MODEL KABINY LAKIERNICZEJ  

W ŚRODOWISKU MATLAB/SIMULINK 

 

Podczas prowadzenia badań nad wybranym obiektem technicznym tworzy się jego modele numeryczne. Uproszczone mo-

dele pomijają niektóre zależności i zbudowane są z liniowych elementów składowych. W artykule przedstawiono uproszczony 

model renowacyjnej kabiny lakierniczej pracującej w trybie lakierowania. Elementy składowe modelu oparte są na liniowych 

transmitancjach operatorowych. Zweryfikowany z obiektem rzeczywistym model symulacyjny może stanowić użyteczne narzę-

dzie w pracach badawczych i rozwojowych. Przedstawiony model może stanowić podstawię do rozszerzania go o kolejne ele-

menty w celu stworzenia kompleksowego modelu symulacyjnego 

 

WSTĘP 

Podczas prowadzenia badań nad wybranym obiektem tech-
nicznym tworzy się jego modele numeryczne, które pozwalają na 
przeprowadzanie symulacji według założonych scenariuszy. Stopnie 
złożoności modeli mogą być zróżnicowane. Uproszczone modele 
pomijają niektóre zależności oraz zazwyczaj zbudowane są z linio-
wych elementów składowych. W artykule przedstawiono uproszczo-
ny model renowacyjnej kabiny lakierniczej, który opiera się na ogól-
nie znanych zależnościach, oraz jego elementy składowe oparte są 
na liniowych transmitancjach operatorowych. Prezentowany model 
został utworzony w celu prowadzenia badań nad dynamiką zmian 
temperatury [1,2,3,4] oraz weryfikacji opracowanego układu stero-
wania temperaturą w renowacyjnej kabinie lakierniczej [9]. Parame-
trami wejściowymi dla układu symulacji są dwie zmienne: wolumen 
masy wymienianego powietrza oraz stan załączenia palnika, który 
ogrzewa powietrze pobiera z zewnątrz. Rozmiar masy powietrza 
jest sterowany pośrednio za pomocą wydatku wentylatorów na-
wiewnego i wywiewnego. Wydatek wentylatorów jest określany 
poprzez  częstotliwość wyjściową inwerterów zasilających wentyla-
tory. Sygnałem wyjściowym symulacji jest zmiana temperatury 
powietrza nawiewanego do przestrzeni roboczej kabiny lakierniczej.  

1. STRUKTURA MODELU SYMULACYJNEGO 

Model symulacyjny zawiera trzy podstawowe elementy składo-
we dynamiki kabiny lakierniczej jako obiektu sterowania temperatu-
rą [4]. Części składowe przedstawiono w postaci liniowych transmi-
tancji operatorowych. Oznaczono je odpowiednio: G1(s) - transmi-
tancja systemu ogrzewania powietrza, G2(s) - transmitancja masy 
powietrza, G3(s) - transmitancja elementów konstrukcyjnych kabiny 
lakierniczej. Na rysunku 1 przedstawiono schemat obiegu powietrza 
w kabinie lakierniczej pracującej w trybie lakierownia. Na schemacie 
oznaczono poszczególne elementy składowe modelu symulacyjne-
go, które zamodelowano w postaci wyżej wspomnianych liniowych 
transmitancji operatorowych. 

 

 
Rys. 1 Składowe transmitancje kabiny lakierniczej w trybie lakiero-
wania 

 
Poszczególne transmitancje mają postać:  
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gdzie: 
P – moc palnika [W], 
η – sprawność wymiennika ciepła, 
TB – stała czasowa inercji wymiennika ciepła. 
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gdzie:

 V(f) – masa powietrza [m3/s], 
cp - Ciepło właściwe [kJ/(kg K)] 
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gdzie: 
TSC – stała czasowa inercji elementów konstrukcyjnych. 
 
Masa powietrza V(f) jest uzależniona od wydatku wentylatorów. 

Wydatek wentylatorów jest sterowany poprzez częstotliwość wyj-
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ściową przetworników częstotliwości zasilających asynchroniczne 
silniki wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego). 

Obieg powietrza przedstawiony na rysunku 1, sugeruje osta-
teczną postać transmitancji zastępczej dla całej kabiny lakierniczej 
jako obiektu sterowania temperaturą. Transmitancja zastępcza 
ostatecznie przyjmuje postać: 

)())()(()( 321 sGtsGsGsG O  (4) 

gdzie 
tO– temperatura zewnętrzna 
 

2. MODEL SYMULACYJNY 

Według przedstawionego schematu oraz liniowych transmitan-
cji operatorowych przedstawionych w równiach (1-4) utworzono 
model symulacyjny kabiny lakierniczej w środowisku MA-
TLAB/SIMULINK, Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy 
modelu. 
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Rys. 2 Model symulacyjny kabiny lakierniczej w środowisku MA-
TLAB/SIMULINK 

 
Moduł SPRAYBOOTH zawiera składowe modele dynamiki ka-

biny lakierniczeji. Moduł ten ma trzy sygnały wejściowe: częstotli-
wość wyjściową f z inwenterów zasilających silniki wentylatorów 
nawiewnego i wywiewnego, temperatura powietrza świeżego To, 
oraz sygnał on/off załączenia palnika ogrzewającego powietrze. Dla 
uproszczenia przyjęto, że dla obu wentylatorów jest zadawana taka 
sama częstotliwość oraz że zastosowano palnik jednostopniowy bez 
możliwości modulacji mocy wyjściowej. Dla modułu SPRAYBOOTH 
utworzono interfejs wizualny w postaci menu, w którym można 
zadawać parametry wejściowe: nominalny wydatek wentylatorów 
[m3/h], moc palnika [kW] oraz sprawność wymiennika ciepła [%]. Na 
rysunku 3 przedstawiono interfejs dla modułu SPRAYBOOTH. 
 

 
Rys. 3 intefejs użytkownika dla modułu SPRAYBOOTH 

Zostały również utworzone interfejsy typu slider dla zadawania 
wartości temperatury zewnętrznej i częstotliwości inwenterów zasi-
lających wentylatory. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono możliwości 
zadawania wspomnianych parametrów. Częstotliwość zasilania 
oraz temperaturę wejściową można swobodnie zmieniać w trakcie 
trwania symulacji. 
 

 
Rys. 4 intefejs wizualny częstotliwości inwenterów  
 

 
Rys. 5 interfejs temperatury powietrza świeżego  
 

Moduł SPRAYBOOTH zawiera w sobie transmitancje dwóch 
podstawowych elementów składowych: palnika ogrzewającego 
powietrze (burner) oraz dynamiki elementów konstrukcji kabiny 
lakierniczej. Na rysunku 6 przedstawiono schemat połączeń ele-
mentów składowych bloku. 
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Rys. 6 elementy składowe modułu SPRAYBOOTH 

 
Blok burner zamodelowano zgodnie z obiektem rzeczywistym jako 
zestaw maszynowy przygotowania powietrza składający się z filtra 

wstępnego, wentylatora nawiewnego oraz palnika Obiekt rzeczywi-
sty przedstawiono na rysunku 9. Kolejnym uproszczeniem przed-

stawionego modelu symulacyjnego jest liniowa zależność wydatku 
wentylatorów od częstotliwości inwenterów zasilających wentylatory, 

oraz pominięto opory przepływu powietrza w filtrach. 

3. SYMULACJE PRACY KABINY LAKIERNICZEJ 

Dla utworzonego modelu numerycznego przeprowadzono wiele 
symulacji przy zadanych różnych parametrach omówionych w opisie 
modelu. Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono wyniki dwóch symulacje 
odpowiedzi na skok jednostkowy. W tym przypadku jako skok jed-
nostkowy przyjęto sygnał załączenia palnika. Jak wcześniej wspo-
mniano w uproszczeniu założono że palnik jest jednostopniowy, w 
związku z tym natychmiast po załączeniu palnika uzyskuje się 
maksymalną moc cieplną 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1052 AUTOBUSY 6/2016 
 

 

0 50 100 150 200 250 300
-5

0

5

10

15

time [s]

te
m

pe
ra

tu
re

 [C
]

outside temperature -20 [C]

 
Rys. 7 odpowiedź na skok jednostkowy przy temperaturze ze-
wnętrznej -200C 
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Rys. 8 odpowiedź na skso jednostkowy przy temepraturze 
zewnętrznej 00C 

 
Przedstawione przebiegi prezentują zmiany temperatury 

powietrza nawiewanego do przestreni roboczej kabiny lakierniczej 
pracującej w trybie lakierowania. Symulacje wykonano dla 
temperatur powietrza zewnętrzenego -200C (rysunek 7) oraz 00C 
(rysunek 8). Pozostałe parametry symulacji były niezmienione: 
– częstotliwość inwentera 50 Hz, 
– nominalny wydatek wentylatorów 20 000 m3/h, 
– moc palnika 300 kW, 
– sprawność wymiennika ciepła 90%. 

Zadana częstotwość inwenterów była równa częstotliwości 
sieci energetycznej, w związku z tym wydatek wentylatorów był 
równy wartości nominalnej. 

Obecne współczynniki transmitancji operatorowych zostały do-
brane na podstawie obserwacji rzeczywistej kabiny lakierniczej 
przedstawionej na rysunku 9. 
 

 
Rys. 9 rzeczywista kabina lakiernicza będąca podstawą do mode-
lowania 

 

Stałe czasowe inercji oraz wzmocnienia poszczególnych modu-
łów mogą obecnie odbiegać od rzeczywistych parametrów kabiny. 
Dlatego zaplanowano identyfikację i korektę poszczególnych współ-
czynników. Można spodziewać się niestacjonarności tych parame-
trów ze względu na nieliniowość rzeczywistej kabiny lakierniczej. 
Opracowano wstępnie metodę identyfikacji dynamiki kabiny z wyko-
rzystaniem algorytmów genetycznych. 

PODSUMOWANIE 

Zweryfikowany z obiektem rzeczywistym model symulacyjny 
może stanowić cenne narzędzie w pracach związanych z opraco-
wywanie strategii regulacji a także weryfikacji zjawisk występują-
cych w kabinie lakierniczej. Przedstawiony model symulacyjny 
zawiera wiele uproszczeń. Uproszczenia są w trakcie weryfikacji z 
obiektem rzeczywistym oraz korekt. Pozwoli to utworzenie wiary-
godnego modelu rzeczywistej kabiny lakierniczej. Obecny model nie 
uwzględnia instalacji odzysku ciepła odpadowego. Kolejnym kro-
kiem po uzyskaniu wiarygodnego modelu kabiny lakierniczej jest 
rozszerzenie go elementy odzysku ciepła [6] z uwzględnieniem 
spadku efektywności wymienników ciepła [7,8]. 

Planowane jest sukcesywne rozszerzanie modelu o kolejne 
moduły dotyczące parametrów pracy kabiny lakierniczej (tryby 
pracy) parametrów powietrza (ciśnienie, wilgotność) a także kolej-
nych elementów funkcjonalnych takich jak instalacje odzysku ciepła, 
możliwość wyboru źródeł ciepła, itp. Wiarygodny model numeryczny 
powala na przedwdrożeniowe weryfikacje opracowanych układów 
sterowania [3,4,5].  

Rozważana jest możliwość utworzenia modelu bardziej rozbu-
dowanego, opartego na nieliniowych zależnościach pomiędzy nie-

którymi parametrami oraz porównanie obu modeli.   
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Simplified simulation model od refinishing spray booth  
at the MATLAB/SIMULINK software 

PDuring research process on the technical object, the 

numerical models are created. At simplified models some 

dependences are neglected, and the model is created of linear 

elements. The paper presents a simplified linear model 

of refinishing spray booth operating in painting model. 

All components of the model base on linear transfer func-

tions. The numerical model verified with real object can be 

useful at research and development. Presented simulation 

model can be extended with additional blocks in case to cre-

ate a complex simulation model of refinishing spray booth. 
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