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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá �ešením matematického modelu vst�iku vody do horkého 
vzduchu, ke kterému dochází v experimentální elektrárn� v Ostrav�- Vítkovicích, která je 
sou�ástí projektu Flexibilního energetického systému. Vst�ik vody je v elektrárn� realizován ve 
vst�ikova�i. Vst�ikováním vody do stla�eného horkého vzduchu se v elektrárn� získává 
parovzduchová sm�s, která je klí�ová pro pohon kompresorové a generátorové turbíny. 
Matematický model v této diplomové práci je tedy sou�ástí matematického modelu celé 
elektrárny a jeho hlavním výstupem je teplota parovzduchové sm�si, která vznikne ve 
vst�ikova�i po smísení vody a vzduchu. Vst�ikování vody do horkého vzduchu je technologický 
proces, p�i kterém m�že docházet k odlu�ování kondenzátu vody. Proto je tento matematický 
model ješt� rozší�en na svém výstupu o možnost ur�ení hodnoty množství odlou�eného 
kondenzátu vody p�i vst�ikování. V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsou uvedeny 
jednak teoretické podklady o termodynamice vodních par, tak jsou zde popsány matematické 
postupy a algoritmy modelu vst�ikova�e ke stanovení požadovaných výstup�. Výsledky 
z matematického modelu jsou ov��eny simulacemi a reáln� nam��enými daty z elektrárny. 
 

Abstract 
 

This thesis addresses the mathematical model, the injection of water into the hot air that occurs 
in experimental power plant in Ostrava- Vítkovice, which is part of a flexible energy sytem. 
Water injection is carried out at the power plant in the injector. Injection of water into the hot 
compressed air in the power plant obtains power gas, which is crucial for driving compressor 
and turbine generator. The mathematical model in this thesis is therefore part of mathematical 
model of the power plant and its main output is temperature power gas that occurs in the 
injector for mixing water and air. Water injection into the hot air is the technological process 
that can cause the saparation condensate water. Therefor, this mathematical model is 
widespread at the output of the posibility of determining the value of the separated amount of 
condensate water dutiny injection. The individua chapters of the thesis are given both 
theoretical information about the thermodynamics of water vapor and are described 
mathematical methods and algorithms model the injector to determine the required outputs. The 
result of the mathematical model are verified by simulations and real data measured from a 
power plant. 
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1. Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je realizovat matematický model vst�iku vody do 
stla�eného vzduchu s možností ur�ení množství odlou�eného kondenzátu vody po provedení 
vst�iku. 

Tato diplomová práce je sou�ástí projektu FR-TI1/073 zabývající se flexibilními 
energetickými systémy (FES). Pro tento projekt byl tedy již vytvo�en matematický model 
elektrárny o výkonu 0,5MW, která je v sou�asné dob� již realizována v Ostrav�- Vítkovicích. 
Projekt vypracovala spole�nost Vítkovice Power Engineering. 

Základem pro tuto elektrárnu je turbína, která pohání synchronní stroj, �ímž se vyrábí 
elektrická energie. Pohon turbíny je zajišt�n párou, jedná se tedy o parní turbínu. Hnací turbína 
ovšem požaduje ur�itou teplotu páry, resp. parovzduchové sm�si, která již byla také p�edem 
vytvo�ena vst�ikováním vody do stla�eného vzduchu. Této požadované teploty páry lze tedy 
op�t docílit vst�ikem vody, p�i�emž bude také ur�eno množství odlou�eného kondenzátu vody, 
což je p�edm�tem této diplomové práce. 

Práce se tedy nejprve zabývá principem funkce a �innosti elektrárny s popisem jejich 
základních �ástí, kde je pak zd�razn�n význam vst�iku vody. 

Dále se práce zabývá základními pojmy z termodynamiky, obecnou teorií 
termodynamiky par a popisem vlhkého vzduchu, což pokládá teoretický základ pro pozd�jší 
realizaci matematického modelu vst�iku. 

Matematický model vst�iku byl realizován v prost�edí MATLAB- SIMULINK pomocí 
S- funkcí. S- funkce, resp. popis jejich principu �innosti a jejich základní charakteristika je 
rovn�ž sou�ástí teoretického p�ehledu diplomové práce. 

Další �ástí diplomové práce je popis vst�ikování vody do stla�eného vzduchu 
s p�edpokladem, že stla�ený vzduch má vyšší teplotu, než je teplota varu vody, takže dojde 
k naprostému odpa�ení celého objemu vst�ikované vody. Sou�ástí je i princip algoritmu pro 
nalezení hledané teploty výsledné parovzduchové sm�si. 

St�žejní �ástí práce je realizace matematického modelu vst�iku vody do vzduchu 
s ur�ením množství odlou�eného kondenzátu vody s popisem algoritmu, zdrojovým kódem 
algoritmu, který je realizován prost�ednictvím S- funkcí v Simulinku na základ� odvozených 
rovnic pro vst�ik. 

Jelikož je elektrárna v Ostrav�- Vítkovicích již realizována, jsou výsledné hodnoty 
matematického modelu, který tato diplomová práce �eší porovnávány se skute�nými hodnotami 
získaných z reálného vst�iku p�ímo v elektrárn�. 
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2. Popis experimentální elektrárny 
 

Vítkovice Power Engineering a.s. pat�í mezi výrobce velkých bojler� pro elektrárny. 
V sou�asné dob� Vítkovice vyvíjejí nový typ bojleru pro elektrárny. Bojlerem oh�ívané médium 
jsou spaliny vytvá�ené spalováním paliva a zah�áté médium je sm�s okolo 75 až 85% vzduchu a 
15 až 25% páry. P�eh�átá sm�s je následn� vedena do plynové turbíny. Pro ov��ení n�kterých 
technických a technologických detail� tohoto projektu, vybudovaly Vítkovice malou 
experimentální elektrárnu o výkonu 0,5 MW. 

Blokové schéma elektrárny je na Obr. 1. Hlavním zdrojem energie jsou fosilní paliva 
pro V- coil výparníkový bubnový bojler. Z bojleru vychází spaliny (1) a nasycená pára (2). 
Nedaleko výstupu elektriza�ní soustavy jsou dv� turbíny. První je kompresorová turbína (3). 
Druhá je generátorová turbína (4). Kompresorová turbína (3) pohání kompresor (5), který 
dodává atmosférický vzduch (6) pro elektrickou sí
. Generátorová turbína (4) pohání 
asynchronní generátor (7), který je p�ipojen k 50 Hz síti. 

Teplota vzduchu po kompresi je 250°C. Ta ovšem musí být zvýšena nad 830°C. Vzduch 
bude zah�íván ve vým�nících (9) a (10). Specifická tepelná kapacita a další parametry 
stla�eného vzduchu jsou zlepšeny p�idáním malého množství demineralizované vody do 
vzduchu pomocí vst�ikova�e (8). Matematický model, kterým se tato diplomová práce zabývá  
se týká práv� tohoto vst�ikova�e (8). Výsledná sm�s vzduchu a p�eh�áté páry má lepší vlastnosti 
d�ležitých fyzikálních parametr�. 

Jednoduše �e�eno, vzduch a sm�s plynu vzduchu a páry za kompresorem jsou nazývány 
parovzduchovou sm�sí (PVS). 

Teplota PVS po vst�iku vody je zvýšena reziduálním teplem rekupera�ním vým�níkem 
tepla (9). Pak je PVS vehnána do hlavního vým�níku tepla (10). Jak teplota, tak koncentrace 
PVS mezi rekupera�ním vým�níkem tepla (9) a hlavním vým�níkem tepla (10) jsou �ízeny 
pomocí dvou dalších vst�ikova�� nasycené páry (11) a (12) a demineralizované vody. 

Hlavní vým�ník tepla (10) je navržen jako protiproudý p�eh�ívák. Teplo ze spalin je 
p�em�no na zah�átou PVS. P�eh�átá PVS je vehnána do kompresorové turbíny (3). Teplota PVS 
na vstupu kompresorové turbíny je �ízena pr�tokem PVS. 

Generátorová turbína (4) je v sérii s kompresorovou turbínou (3). Zbytkové teplo 
obsaženo v PVS na výstupu generátorové turbíny je použito pro p�edeh�átí PVS v rekupera�ním 
vým�níku tepla (9). Následn� je PVS uvoln�na do atmosféry (14). Energie obvodu je ochrán�na 
bezpe�nostním ventilem (13). 

PVS mezi jednotlivými jednotkami je p�enášena pomocí trubek. V systému je �trnáct 
jednotlivých druh� potrubí. 

�ízení energie elektrárny se provádí pomocí �ízení množství tepla v bojleru. Spaliny a 
nasycená pára jsou získávány z externího zdroje. Parametry nasycené páry jsou konstantní. 
Parametry vstupních spalin jsou �ízeny s ohledem na výkon elektrárny. Odpa�ovací �ást bojleru 
není p�ipojená do systému. 

[1] 
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Obr. 1 Blokové schéma elektrárny v Ostrav�- Vítkovicích [1] 
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3. Termodynamika par a vlhkého vzduchu, definice 
PVS 
 

V této kapitole jsou popsány jednak základní zákony termodynamiky a 
termodynamických proces�, tak i vývin páry p�i isobarickém  p�ívodu tepla, který platí p�i 
provozu sm�šova�e. 

Dále pak, se tato teoretická �ást práce zabývá popisem vlhkého vzduchu a definováním 
PVS, která je základem pro pohon turbínového soustrojí experimentální elektrárny, kdy cílem 
smísení vody a vzduchu ve sm�šova�i je práv� vytvo�it tuto PVS.  

 

3.1 První zákon termodynamiky 
 

Termodynamika je v�dou o zákonitostech p�em�n energie, zejména p�em�n 
souvisejících s teplem jako formou p�enosu energie. První zákon termodynamiky je vlastn� 
formou obecného zákona o zachování a p�em�n� energie. Jedna z jeho formulací je následující: 

dAdUdQ ��      (1) 
 

Zde dQ je element tepla p�ivád�ného uzav�ené soustav� (tj. soustav�, p�es jejíž hranice 
m�že být p�edávána pouze energie, nikoliv hmotnost). Diferenciál dU je zm�na vnit�ní 
termodynamické energie soustavy a dA je element práce soustavou vykonané (soustavou 
p�edané do okolí). 

První zákon termodynamiky lze vyjád�it také nap�. pomocí vnit�ní termodynamické 
energie U takto: 

dVpdUdSTdQ �����     (2) 
 
Dosadí- li se za 

 � � dpVVpddVp �����     (3) 
 
a zavede- li se entalpie  

pVUH �� .      (4) 
 
Pak lze psát, že  

� �pVddUdH �� .     (5) 
 

Dosazením do rovnice (2) se dostane vyjád�ení prvního zákona termodynamiky pomocí 
entalpie H: 

dpVdHdSTdQ ����� .    (6) 
[2] 
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3.2 Stavové veli�iny a stavová rovnice 
 

N�jaká látka se  m�že nacházet ve skupenství kapalném, plynném, pevném nebo ve 
form� plasmy, p�i �emž její vlastnosti charakterizují stavové veli�iny. Mezi hlavní stavové 
veli�iny v termodynamice pat�í teplota T, tlak p, objem V, vnit�ní termodynamická energie U, 
entalpie H a entropie S. 

Entalpie vyjad�uje tepelnou energii uloženou v jednotkovém množství látky, resp. se 
jedná o vnit�ní energii v tomto p�ípad� plyn�. Entalpie je funkcí entropie a tlaku nebo také 
funkcí teploty a tlaku. Dle rovnice (6) lze pro diferenciál entalpie psát: 

dpvdSTdH ����      (7) 
 

Entropie obecn� znamená míru neur�itosti systému  �i procesu (nap�. molekul plynu) 
nebo také míru neuspo�ádanosti systému, což znamená, že nap�. termodynamický systém 
s vysokou entropií (vysokou neuspo�ádaností) má nízkou schopnost konat práci a naopak 
termodynamický systém s nízkou entropií (nízkou neuspo�ádaností) má vysokou schopnost 
konat práci. Je- li entropie konstantní, jedná se o vratný termodynamický d�j (reverzibilní). Je- 
li rostoucí, jedná se o nevratný (ireverzibilní) termodynamický proces. V uzav�eném systému 
nem�že nikdy celková entropie klesat.  V termodynamice lze entropii vyjád�it druhým zákonem 
termodynamiky dle vztahu (2) takto: 

T
dQdS �       (8) 

 
Základní stavová rovnice (pro ideální plyny) má tvar: 

TrVp ��� ,      (9) 
 
kde r je m�rná plynová konstanta. 

[2], [3] 
 

3.3 Termodynamické procesy 
 

Isochorický proces je proces, p�i kterém se m�ní tlak a teplota, p�i�emž objem soustavy 
z�stává konstantní. Závislost zm�ny teploty a tlaku  p�i isochorickém procesu popisuje 
následující vztah: 

.,
2

2

1

1 konstv
T
p

T
p

��      (10) 
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Izobarický proces je proces, p�i kterém se m�ní objem a teplota, p�i�emž tlak soustavy 
z�stává konstantní. Závislost zm�ny objemu a teploty p�i izobarickém procesu vyjad�uje tento 
vztah: 

.,
2

2

1

1 konstp
T
v

T
v

��      (11) 

 
Izotermický proces je proces, p�i kterém se m�ní tlak a objem a teplota soustavy z�stává 

konstantní. Izotermický d�j lze popsat následovn�: 
.,2211 konstTvpvp ����     (12) 

 
Adiabatický proces je proces, p�i kterém nedochází k vým�n� tepla mezi soustavou a 

okolím, ale m�ní se jak tlak, tak objem i teplota. Pro adiabatický d�j platí: 

.konstvp �� �      (13) 
[4] 

 

3.4 Termodynamika par 
 

Párami lze rozum�t reálné plyny, jejichž stav je v oblasti blízké stavu nasycení (�ili 
v oblasti blízké horní mezní k�ivce). V technické praxi však pod pojmem páry v p�ípad� vody 
zahrnujeme i páry vysoce p�eh�áté a tedy i zna�n� vzdálené od stavu nasycení. 
 
3.4.1 Vývin páry  p�i isobarickém p�ívodu tepla (vratná isobarická zm�na) 
 

Jestliže jednomu kilogramu vody v kapalném stavu (bod 1 v T- s diagramu na Obr. 2), 
majícímu tlak p1 a teplotu T1, p�ivádíme za stálého tlaku (isobaricky) teplo. Teplota vody bude 
p�itom stoupat až do bodu 2, kdy dosáhne teploty varu, odpovídající danému tlaku p1. P�i této 
isobarické zm�n� stavu bylo 1 kg vody p�ivedeno m�rné kapalinné teplo. Podle prvního zákona 
termodynamiky ze vztahu (6) p�i isobarické zm�n� bude: 

12 hhqk ��       (14) 

 
 V T- S diagramu je toto kapalinné teplo znázorn�no plochou pod k�ivkou zm�ny, tedy 
plochou 1 2 6 5 1. 
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Obr. 2 T-S diagram p�echodu kapaliny v páru [2] 
 

Pokud by se vod� p�ivád�lo isobaricky teplo p�i jiných tlacích pi, (kde ptr < pi < pkr), 
vytvo�ily by všechny body varu 2 k�ivku Tr – Kr, zvanou dolní mezní k�ivka (mez varu). Tato 
k�ivka probíhá mezi trojným bodem Tr a kritickým bodem Kr. V trojném bod� jsou v rovnováze 
kapalné, pevné i plynné skupenství. Pro vodu má trojný bod teplotu Ttr = 273,16 K neboli  
ttr = 0,01 °C a leží na isoba�e ptr = 611, 657 Pa. V kritickém bod� pro vodu je teplota  
tkr = 373,946 °C a tlak pkr = 22,064 MPa. 

Budeme- li 1 kg vody po dosažení bodu 2 p�ivád�t dále teplo, z�stane teplota konstantní 
a rovna teplot� varu, avšak voda se bude postupn� m�nit v páru podél úse�ky 2-3. P�i dosažení 
bodu 3 bude veškerá kapalina zm�n�na v sytou páru. 

Teplo pot�ebné k isobarickému vypa�ení 1kg vody p�i zm�n� 2-3 nazýváme m�rným 
výparným teplem. V souhlase se vztahem (6) lze psát, že: 

� �2332323 ssThhl �����     (15) 

 
kde l23 je v T- s diagramu na Obr. 2  znázorn�no plochou 2 3 7 6 2. 
 

Jestliže by se isobaricky vypa�ovala voda p�i r�zných tlacích pi, vytvo�ily by body 3 
horní mezní k�ivku (mez sytosti). Ob� mezní k�ivky (horní i dolní) se spojují v kritickém bod� 
Kr, kde mají spole�nou te�nu. 

P�i dalším isobarickém p�ivád�ním tepla syté pá�e ze stavu 3, za�ne již teplota stoupat, 
až dosáhne nap�. bodu 4, �ímž bylo získáno 1kg p�eh�áté páry o teplot� T4 a tlaku p4 = p1. 

Množství tepla pot�ebné na isobarické zvýšení teploty 1kg páry z T3 na T4 se nazývá 
m�rné p�eh�ívací teplo qp�, které lze s použitím vztahu (6) vyjád�it: 

 34 hhq p� ��       (16) 
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a je na Obr. 2  znázorn�no plochou 3 4 8 7 3. 
Na Obr. 2  oblast nalevo od dolní mezní k�ivky odpovídá kapalin�, oblast mezi mezními 

k�ivkami mokré pá�e a oblast napravo od horní mezní k�ivky p�eh�áté pá�e. 
Pokud by došlo k p�ivád�ní kapalin� teplo p�i tlaku v�tším než je kritický pkr, p�ejde 

plynule kapalné skupenství p�i p�ekro�ení kritické teploty Tkr do nadkritické oblasti, v níž má 
charakter plynné fáze. M�rné výparné teplo l23 p�i t�chto tlacích neexistuje. 

[2] 
 
3.4.2 Mokrá pára 
 

Mokrá pára je sm�sí syté páry a kapaliny téže teploty rovnající se teplot� varu. U jiných 
látek nežli vody, nazýváme oblast mokré páry oblastí koexistence syté páry a kapaliny p�i 
teplot� varu. 
  Pojem suchost mokré páry x vyjad�uje pom�r hmotnosti syté páry Mp v mokré pá�e ku 
hmotnosti mokré páry jako sm�si parní a kapalné fáze. Suchost je tedy hmotnostní koncentrací 
syté páry v mokré pá�e. Pro suchost páry platí tento vztah: 

pk

p

MM
M

x
�

�      (17) 

 
1 kg mokré páry o tlaku p a suchosti x, jehož stav je v T- S diagramu na Obr. 3   

ozna�en bodem X, se skládá z x kg syté páry o stavu 3 na horní mezní k�ivce a z 1 – x kg vody 
o stavu 2 na dolní mezní k�ivce. Je tomu tak proto, že v této sm�si, mající tlak p  a jemu 
odpovídající teplotu varu rovnou teplot� sytosti, musí mít kapalná fáze parametry dané stavem 
na dolní mezní k�ivce 2 a parní fáze parametry dané stavem 3 na horní mezní k�ivce. 

 

 
Obr. 3  T- S diagram p�echodu kapaliny v páru s r�znými hodnotami suchostí [2] 
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P�i pohledu na Obr. 3.4.2  je na dolní mezní k�ivce suchost x = 0, na horní mezní k�ivce 
je x = 1. Aby se 1kg kapaliny o stavu 2 zm�nil na sytou páru o stavu 3, je nutno mu p�ivést 
m�rné výparné teplo l23, znázorn�ná na Obr. 3.  plochou 2 3 7 6 2. Pro získání z 1kg vody o 
stavu 2 jeden kilogram mokré páry o stavu x, který obsahuje x kg syté páry je t�eba p�ivést teplo 

23lxq �� ,      (18) 

 
což je teplo pot�ebné k p�em�n� x kg vody p�i teplot� varu na sytou páru. Toto m�rné teplo je 
v T- S diagramu na Obr. 3  znázorn�no plochou 2 X 9 6 2. Je z�ejmé, že �íselné hodnoty 
suchostí x na isoba�e 2-3 lze získat lineárním rozd�lením úse�ky 2-3 od 0 do 1. Po provedení 
takovéhoto lineárního d�lení na r�zných isobarách pi a bude- li provedeno spojení bod� o stejné 
hodnot� x, dostaneme �áry konstantní suchosti x = konst. 

[2] 
 

3.5 Vlhký vzduch 
 

Vlhký vzduch je sm�sí suchého vzduchu a vodní páry. Suchý vzduch, který je složkou 
vlhkého vzduchu je sm�sí plyn�, jejíž složení je uvedeno v Tab. 1. 
 
Složka suchého vzduchu Zna�ka Objemová koncentrace [%] Hmotnostní koncentrace [%] 
Dusík N2 78,03 75,55 
Kyslík O2 20,93 23,1 
Argon Ar 0,94 1,3 
Oxid uhli�itý CO2 0,03 0,05 
 

Tab.1 Složení suchého atmosférického vzduchu [2] 
 

Krom� toho obsahuje suchý vzduch nepatrná množství vodíku, neonu, helia, kryptonu a xenonu. 
B�žný atmosférický vzduch však je tém�� vždy vlhký, protože obsahuje krom� suchého 

vzduchu ješt� vodní páru. V následujícím se bude uvažovat vlhký vzduch jako sm�s dvou 
složek a to suchého vzduchu a vodní páry. 

Suchý vzduch není mísitelný v libovolném pom�ru s vodní parou, pokud je teplota 
vlhkého vzduchu nižší než teplota sytosti páry p�i (celkovém) tlaku vlhkého vzduchu pc. 
Maximální množství páry ve vlhkém vzduchu je omezeno stavem, kdy je vlhký vzduch 
nasycen, tj. obsahuje sytou páru. P�i vyšších teplotách, než je teplota sytosti, odpovídající tlaku 
vlhkého vzduchu pc, není mísitelnost páry se suchým vzduchem omezena. 

S vlhkým vzduchem i jeho složkami, v�etn� vodní páry ve vlhkém vzduchu lze 
pracovat jako s ideálními plyny. Vodní pára ve vlhkém vzduchu je v�tšinou ve stavu p�eh�átém 
a její parciální tlaky jsou velmi malé (�ádov� stovky pascal�). 
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Pro vlhký vzduch se p�edpokládá platnost Daltonova zákona, podle n�hož celkový tlak 
vlhkého vzduchu pc se rovná sou�tu parciálního sou�tu suchého vzduchu psv a parciálního tlaku 
páry pvp, jako složek vlhkého vzduchu. 

vpsvc ppp ��      (19) 

[2] 
 

3.5.1 Absolutní vlhkost 
 
Absolutní vlhkostí � [kg/m3] se nazývá množství par obsažení v 1m3 vlhkého vzduchu. Jelikož 
se jedná o sm�s- zaujímá pára celý objem 1m3, �ili absolutní vlhkostí je p�ímo hustota páry �vp 
(p�i daném parciálním tlaku páry pvp a teplot� t vlhkého vzduchu). 
Absolutní vlhkost � m�že nabývat hodnot od 0 do �vp

´´, kde �vp
´´ je hustota nasycených par p�i 

teplot� vlhkého vzduchu. Avšak �vp
´´ se m�ní s teplotou (s r�stem teploty roste). Proto ur�itá 

absolutní vlhkost se m�že p�i jedné teplot� vztahovat ke vzduchu nasycenému parami, ale 
stejnou absolutní vlhkost p�i jiné teplot� m�že mít p�ípadn� vzduch parami nasycený. Nej�ast�ji 
se ovšem zjiš
uje, jak blízko je vzduch svému stavu nasycení, což již absolutní vlhkost 
nevyjad�uje. 

[2] 
 

3.5.2 Relativní vlhkost 
 
Pro ur�ení jak blízko je vzduch svému stavu nasycení byl zaveden pojem relativní vlhkosti, 
která je definována jako pom�r hustoty p�eh�áté páry �vp ve vlhkém vzduchu k hustot� nasycené 
páry �vp

´´ p�i téže teplot� vlhkého vzduchu. 

´´
vp

vp

	
	


 �       (20) 

 
Relativní vlhkost � nabývá hodnot od 0 do 1, nebo je- li vyjád�ena v procentech, jak tomu �asto 
bývá, hodnot 0 až 100%. Pohoda prost�edí pro �lov�ka vyžaduje � = 40 až 70%. 

[2] 
 
3.5.3 Stavové rovnice vlhkého vzduchu 
 
Pro vlhký vzduchu lze i pro jeho složky: suchý vzduch a vodní páru s dostate�nou p�esností 
použít stavových rovnice ve tvaru (9), platných pro ideální plyny. Pro suchý vzduch, jako 
složku vlhkého vzduchu tedy platí: 

sv

sv
svsvsv

p
Trvp

	
���� ,    (21) 

 
kde psv [Pa] je parciální tlak suchého vzduchu ve vlhkém vzduchu, vsv [m3/kg] je m�rný objem, 
�sv [kg/m3] hustota, rsv [J/kg/K] m�rná plynová konstanta suchého vzduchu. Hodnota m�rné 
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plynové konstanty suchého vzduchu je rsv = 287,1 [J/kg/K]. T [K] je teplota vlhkého vzduchu, 
která je stejná i pro jeho složky. 
 Analogicky bude platit i pro vodní páru jakožto složku vlhkého vzduchu: 

vp

vp
vpvpvp

p
Trvp

	
����      (22) 

 
kde pvp [Pa] je parciální tlak vodní páry ve vlhkém vzduchu, vvp [m3/kg] je m�rný objem, �vp 
[kg/m3] hustota, rvp [J/kg/K] m�rná plynová konstanta vodní páry. Hodnota m�rné plynové 
konstanty vodní páry je rvp = 461,5 [J/kg/K]. T [K] je teplota vlhkého vzduchu, která je stejná i 
pro jeho složky.    

Z rovnice (22) lze vyjád�it parciální tlak vodní páry: 
Trp vpvpvp ��� 	      (23) 

 
a stejným zp�sobem parciální tlak nasycené páry : 

Trp vpvpvp ��� ´´´´ 	      (24) 

 
 Relativní vlhkost � definovanou vztahem (20) lze také vyjád�it pomocí rovnic (23) a 
(24): 

´´´´
vp

vp

vp

vp

p
p

��
	
	


       (25) 

[2] 
 

3.5.4 M�rná vlhkost vlhkého vzduchu 
 
M�rná vlhkost vlhkého vzduchu d (n�kdy též zvaná vodní obsah) je pom�r hmotnosti 
(množství) páry Mvp ku hmotnosti (množství) suchého vzduchu o této celkové hmotnosti: 

vpsvvv MMM ��      (26) 

 
M�rná vlhkost vlhkého vzduchu je tedy dána: 

sv

vp

sv

vp

M
M

d
	
	

��       (27) 
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Odtud vyplývá, že hmotnost vlhkého vzduchu, který obsahuje 1kg suchého vzduchu, je  
(1 + d) kg. Použije- li se stavových rovnic (21) a (22), lze m�rnou vlhkost vlhkého vzduchu d 
vyjád�it jako funkci parciálních tlak� pvp a psv: 

sv

vp

vp

sv

sv

sv

vp

vp

sv

vp

p
p

r
r

Tr
p

Tr
p

d ��

�

�
��

	
	

     (28) 

[2] 
 

3.5.5 Hustota vlhkého vzduchu 
 
Jelikož je vlhký vzduch suchého vzduchu a vodní páry a jak je známo, zaujímá každá složka 
celý objem sm�si, nap�. 1m3, bude pro hustotu vlhkého vzduchu �vv platit: 

vpsvvv 			 ��       (29) 

 
Dosadí- li se do rovnice (29) za hustoty ze stavových rovnic (21) a (22), dostává se ješt� 
s dalším použitím rovnice (19): 

�
�
�



�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
������

�
�

�
�
�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

vpsv
vp

sv

c

vp

vp

sv

vpc

vp

vp

sv

sv
vv rr

p
r
p

Tr
p

r
pp

TTr
p

Tr
p 1111	   (30) 

[2] 
 

3.5.6 M�rná tepelná kapacita vlhkého vzduchu 
 
M�rnou tepelnou kapacitu vlhkého vzduchu cpvv (p�i stálém tlaku) lze vypo�ítat pomocí 
hmotnostních koncentrací wi svých složek následovn�: 

� �pppsv
pppsv

vpppsvpsv

n

i
iipvv CdC

dd
dC

d
C

wCwCwCC ���
�

�
�
�

�
�

������� �
� 1

1
111

 (31) 

[2] 
 

3.5.7 Entalpie vlhkého vzduchu 
 

Jelikož je entalpie aditivní veli�inou, lze pak ur�it výslednou entalpii vlhkého vzduchu 
jako sm�si se�tením entalpií jeho složek. 

Zavede- li se ozna�ení h1+d pro entalpii (1 + d) kg vlhkého vzduchu (skládajícího se 
z 1kg suchého vzduchu a k n�mu náležejícím x kg vodní páry nebo obecn�ji vody v r�zné 
form�). 
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Obecn� m�rná vlhkost vlhkého vzduchu d m�že být tvo�ena parou dvp, kapalnou vodou 
(mlhou) dv, ledem (sn�hem) dl. Pro obvyklejší podmínky se uvažuje vlhký vzduch bez ledu 
(nebo sn�hu), takže entalpie (1 + d) kg vlhkého vzduchu, v n�mž je vlhkost pouze ve form� páry 
dvp bude: 

vpvpsvd hdhh ����� 11 ,     (32) 

 
kde hsv [J/kg] je m�rná entalpie (1kg) suchého vzduchu a hvp [J/kg] je m�rná entalpie (1kg) 
vodní páry. 

[2] 
 

3.6 Definice parovzduchové sm�si (PVS) 
 

Parovzduchová sm�s (PVS) je nový pojem, který vznikl v rámci vývoje Flexibilního 
energetického systému (FES). Parovzduchová sm�s je sm�sí reálného vlhkého vzduchu 
stla�eného kompresorem a procesní páry. Procesní páru lze definovat n�kolika zp�soby. M�že 
se jednat o páru, která vzniká v d�sledku nep�ímého chlazení (chlazená spalovací komora kotle) 
nebo páru, která vzniká v d�sledku p�ímého chlazení (vst�ik vody do vzduchu, pop�. již p�ímo 
do PVS). Ozna�ení vodní pára ovšem znamená souhrnné množství procesní páry a vlhkosti, 
která je obsažena ve vzduchu. Vodní pára v PVS m�že existovat v p�eh�átém stavu, v p�ípad� 
dosažení rosného bodu (daného parciálním tlakem) ve stavu nasyceném. V p�ípad� nasyceného 
stavu odpovídá množství vodní páry v PVS práv� parciálnímu tlaku vodní páry. 

Vlastní parovzduchová sm�s s p�eh�átou vodní parou m�že existovat pouze p�i 
teplotách, které jsou vyšší než je teplota saturace vodní páry v parovzduchové sm�si. Tato 
teplota saturace je funkcí parciálního tlaku PVS a hmotnostní koncentraci procesní páry v PVS. 
P�i podkro�ení teploty saturace a dalšímu ochlazování PVS dochází k odlu�ování kondenzátu. 
Vodní pára v této sm�si je na stavu sytosti a její koncentrace odpovídá aktuálnímu parciálnímu 
tlaku. Takto dochází k p�erozd�lování koncentrací vodní páry a suchého vzduchu. 

Jelikož je PVS sm�sí vlhkého vzduchu a procesní páry, platí pro ni prakticky stejné 
matematické vztahy jako pro vlhký vzduch popisovaný v p�edchozí podkapitole, který je tvo�en 
sm�sí suchého vzduchu a vodní páry, z �ehož jasn� vyplývá shodnost. 

[9] 
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4. Popis S- funkcí v Simulinku 
 

SIMULINK je ur�en pro �asové �ešení- simulaci- chování dynamického systému pokud 
je znám jeho matematický popis. S jeho pomocí lze ur�it �asové pr�b�hy výstupních (a všech 
vnit�ních) veli�in v závislosti na �asovém pr�b�hu veli�in vstupních a po�áte�ním stavu. Popis 
soustavy m�že být zna�n� rozsáhlý a složitý. 

Pro vytvo�ení matematického modelu v této diplomové práci byly v Simulinku použity 
S-funkce (systémové funkce), které poskytují výkonný mechanismus pro rozší�ení možností 
prost�edí Simulinku. S-funkce popisuje bloky Simulinku zapsané v programovacím jazyce 
MATLAB, C, C++, Ada nebo Fortran. S-funkce umož�uje modelování spojitých, diskrétních 
nebo hybridních systém�. Použitím sady jednoduchých pravidel lze do bloku S-funkce 
jednoduše implementovat �ídicí algoritmus nebo matematický model a tento blok p�idat do 
simulinkovského modelu. Blok S-funkcí lze zamaskovat a vytvo�it tímto zp�sobem grafické 
uživatelské prost�edí pro zadávání parametr� S-funkce (matematického modelu). 

Simulinkovský blok obsahuje vektor vstup�, vektor stav� a vektor výstup�, které 
jsou funkcí �asu simulace t, vstup� a stav�. Blokov� je simulinkovský blok znázorn�n na  
Obr. 4. 
 

 
 

Obr. 4. Blok Simulinku [6] 
 

Následující rovnice vyjad�ují vztahy mezi vstupy, stavy a �asem simulace. 
� �uxtfy o ,,� ,      (33) 

 
� �uxtfx d ,,��       (34) 

 
Vykonávání modelu v Simulinku probíhá v jednotlivých fázích. První nastává 

inicializa�ní fáze. V této fázi jádro Simulinku za�lení bloky z knihovny do modelu, zajistí ší�ku 
signál�, jejich datové typy a �asy vzorkování, dosadí parametry blok�, ur�í po�adí vykonávání 
blok� a alokuje pam�
. Jádro Simulinku poté spustí simula�ní smy�ku, kde každý pr�chod 
smy�kou je ozna�en jako simula�ní krok. B�hem každého kroku simulace vykonává jádro 
každý blok v modelu v po�adí ur�eném b�hem inicializa�ní fáze. Pro každý blok jádro spouští 
funkce, které po�ítají stavy, derivace a výstupy daného bloku v aktuálním �asovém okamžiku. 
Obr. 5 ukazuje jednotlivé fáze simulace. 
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Obr. 5 Jednotlivé fáze výpo�tu modelu Simulinku [6] 
 

Vnit�ní integra�ní smy�ka se uplat�uje pouze v p�ípad�, že model obsahuje spojité 
stavy. Jádro tuto smy�ku po�ítá tak dlouho, dokud �eši� Simulinku nedosáhne požadované 
p�esnosti p�i vy�íslení stav�. 

[5], [6] 
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5. Návrh �ešení modelu vst�ikova�e bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu 
 

V této kapitole je popsán návrh a princip funkce modelu sm�šova�e bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu. Kapitola se zabývá popisem modelu sm�šova�e s jeho vstupy a výstupy, 
použitých matematických postup� a algoritmu pro nalezení hledané teploty PVS. Sou�ástí jsou i 
ukázky nejd�ležit�jších úsek� zdrojového kódu modelu. 

 

5.1 Popis sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
 

Sm�šova� je za�ízení, pomocí kterého se realizuje vst�ik vody do kompresorem 
stla�eného vlhkého vzduchu. Vst�ikem vody do stla�eného vzduchu se tedy realizuje �ízení 
teploty parovzduchové sm�si pot�ebné pro pohon turbíny elektrárny. 

U tohoto sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu se p�edpokládá, že p�i vst�iku 
vody do stla�eného vzduchu se veškerá voda odpa�í, takže k odlou�ení kondenzátu nedochází. 
Dále se p�edpokládá, že teplota stla�eného vzduchu vstupujícího do sm�šova�e bude vyšší, než 
bod varu vody, takže vzdušná vlhkost a také vst�ikovaná voda do sm�šova�e p�ejdou ve vodní 
páru. 

Výsledná výstupní parovzduchová sm�s ze sm�šova�e je tedy složena ze suchého 
vzduchu s koncentrací wsv a vodní páry s koncentrací wvp. To také ilustruje Obr. 6, na kterém lze 
vid�t, že na vstupu sm�šova�e je voda o koncentraci wv a stla�ený vlhký vzduch o koncentraci 
wvv, v n�mž se také nachází vodní pára o koncentraci wpd. 

[7], [8] 

 
Obr. 6 Principiální znázorn�ní sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu [7],[8] 
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5.2 Ur�ení vstup� a výstup� bloku sm�šova�e bez možnosti odlou�ení 
kondenzátu 
 

V Tab. 2  jsou uvedeny všechny vstupní veli�iny vstupující do bloku sm�šova�e, na 
jejichž základ� budou v modelu vypo�teny všechny výstupní veli�iny vycházející z bloku 
sm�šova�e, které jsou uvedeny v Tab. 3. 
 
 

Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 
Tvvin Teplota vlhkého vzduchu na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mvvin Množství vlhkého vzduchu na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
din M�rná vlhkost vlhkého vzduchu [kg/kg] 
Tvin Teplota vody na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mvin Množství vody na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
pcin Celkový tlak PVS na vstupu sm�šova�e [Pa] 

 
Tab. 2  Vstupní veli�iny bloku sm�šova�e 

 
Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 

Tpvsout Teplota PVS na výstupu sm�šova�e [°C] 
Mpvsout Množství PVS na výstupu sm�šova�e [kg/s] 
wvpout Koncentrace vodní páry v PVS [kg/kg] 
wsvout Koncentrace suchého vzduchu v PVS [kg/kg] 
Error Výstup detekující chybu p�i výpo�tu [-] 

 
Tab. 3  Výstupní veli�iny bloku sm�šova�e 

 

5.3 Postup matematických výpo�t� k ur�ení tepla PVS p�ed smísením 
 
 Základem pro výpo�ty je p�edpoklad, že celkový tlak pcin všech vstupujících médií je 
stejný. Tento tlak také odpovídá tlaku PVS. Nejprve se ur�ují koncentrace vodní páry wvpout a 
suchého vzduchu wsvout v PVS, jak znázor�uje také Obr. 6. 
 Množství vodní páry v PVS Mvp je dáno m�rnou vlhkostí vzduchu ve vlhkém vzduchu 
din a množstvím vst�ikované vody do sm�šova�e Mvin. 
 
Celkové množství PVS je tedy dáno podle vztahu (26) s ohledem na úplné odpa�ení vst�ikované 
vody: 

vinvvinpvsout MMM ��      (35) 
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Koncentrace vlhkého vzduchu vstupujícího do sm�šova�e je dána vztahem: 

vinvvin

vvin
vv MM

M
w

�
�      (36) 

 
Koncentrace vody vstupující do sm�šova�e je dána vztahem: 

vinvvin

vin
v MM

M
w

�
�       (37) 

 
Koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu wpd se v celém modelu vodní elektrárny vypo�te 
v p�edchozím bloku (kompresoru). Pro ú�ely simulace pouze sm�šova�e je t�eba všechny 
vstupy nadefinovat ru�n�. Pro výpo�et koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu lze užít tento 
vztah:   

in

in
pd d

d
w

�
�

1
      (38) 

 
Celkovou koncentraci vodní páry v PVS ur�uje vztah: 

� � vpdvvpout wwww ���� 1     (39) 

 
Koncentraci suchého vzduchu v PVS lze pak ur�it dopl�kem do celkového množství PVS: 

vpoutsvout ww ��1      (40) 

 
Pro parciální tlak vodní páry v PVS platí vztah: 

�
�
�



�
�
�

�

���
�

���
vpvpoutsvsvout

svsvout
cinvp rwrw

rw
pp 1   (41) 

 
Použitím vztahu (19) lze získat vztah pro výpo�et parciálního tlaku suchého vzduchu v PVS: 

vpcinsv ppp ��      (42) 

 
 Dalším krokem je ur�ení entalpie výsledné PVS vzniklé smísením vody a vlhkého 
vzduchu. Tato entalpie se skládá celkem ze t�í složek. První složkou je entalpie suchého 
vzduchu, kterou lze ur�it následujícím p�íkazem v Matlabu: 
 

hsv = humde(d,Tvv) , 
 
kde obsah m�rné vlhkosti d je roven nule a Tvv je teplota vlhkého vzduchu. 
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Druhou složkou entalpie PVS je entalpie vodní páry, která je obsažena ve vlhkém 
vzduchu. K jejímu ur�ení lze použít tabulek pro Matlab XSteam, pomocí tohoto p�íkazu: 

 
hvp = XSteam('h_pT',pvpin,Tvv), 

 
kde pvpin je parciální tlak páry ve vlhkém vzduchu v barech a Tvv je op�t teplota vlhkého 
vzduchu. 
 
 Parciálním tlakem vodní páry ve vlhkém vzduchu se ovšem rozumí parciální tlak vodní 
páry PVS p�ed zapo�etím mísení vody do vlhkého vzduchu. Ur�it jej lze pomocí vztah� (39), 
(40) a (41). Ovšem neuplatní se zde koncentrace vody, protože ješt� nedošlo ke smísení vody 
s vlhkým vzduchem. Koncentrace vody v tomto p�ípad� tedy bude nulová (wv = 0). Odvození 
vztahu pro ur�ení parciálního tlaku vodní páry ve vlhkém vzduchu je následující: 

      � � pdvpoutpdvpout wwww ������ 001  

� �
� � � � vppdsvpd

vppd
cin

vppdsvpd

svpd
cinvpin rwrw

rw
p

rwrw
rw

pp
����

�
��

�
�
�



�
�
�

�

����

��
���

11
1

1  (43) 

 
Parciální tlak suchého vzduchu p�ed smísením je dán pomocí vztahu (19), resp. (42) takto: 

vpincinsvin ppp ��      (44) 

 
 T�etí složkou entalpie PVS je entalpie vody, která je vst�ikována do vlhkého vzduchu. 
Lze ji ur�it podobn� jako druhou složku pomocí tabulek XSteam v Matlabu tímto p�íkazem: 
 

hv = XSteam('h_pT',pv,Tv), 
 

kde pv je parciální tlak vody zadávaný v barech a Tv je teplota vlhkého vzduchu. 
 
 Parciálním tlakem vody se uvažuje rozdíl parciálních tlak� vodní páry p�ed smísením a 
vodní páry ve vlhkém vzduchu. Tento parciální tlak vody lze tedy ur�it podle vztahu: 

vpinvpv ppp ��      (45) 

 
O jednotlivých složkách entalpie PVS lze také uvažovat jako o funk�ních závislostech: 

),(

),(
0 kde),(

,

vvv

invpvvvp

vvsv

pTfh
pTfh

dTfh

�

�
��

     (46) 

 
Celková entalpie PVS pak bude dána tímto vztahem: 

� � vvpdvvpsvoutsvpvs whwwhwhh �������� 1  (47) 
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 Existují také ješt� t�i varianty celkové entalpie. První variantou je p�ípad, kdy obsah 
koncentrace vody wv bude roven nule. Tím pádem bude také nulový i parciální tlak vody pv. 
Vztah (47) pak bude upraven následujícím zp�sobem: 

                 

� �
� �

pdsvout

pdvpout

vvpdvvpout

ww
ww

wwwww

��

����

�����

1

001

0,1

    (48) 

          vpoutvpsvoutsvpvs whwhh ����       

 
 Jestliže vzduch na vstupu sm�šova�e nebude obsahovat m�rnou vlhkost din, tedy wpd = 0 
bude tlak pvpin také roven nule a vztah (47) bude op�t upraven a to takto: 

           

� �
� �

vsvout

vvvpout

pdvpdvvpout

ww
www

wwwww

��

����

�����

1
01

0,1
    (49) 

         vpoutvpsvoutsvpvs whwhh ����    

   
 V p�ípad�, že vzduch na vstupu sm�šova�e nebude obsahovat m�rnou vlhkost din, tedy 
wpd = 0 a také nebude docházet ke vst�ikování vody, takže i koncentrace vody wv = 0. Stejn� tak, 
i parciální tlak vody pv a páry ve vzduchu pvpin budou rovny nule. Vztah (47) tedy bude dán: 

� �
� �

01
0001

0,0,1

��

����

������

svout

vpout

vpdvpdvvpout

w
w

wwwwww
   (50) 

      svoutsvpvs whh ��  

 
 Lze tedy �íci, že pokud nebude do sm�šova�e vst�ikována žádná voda, je množství 
sm�si MPVSout rovno množství vzduchu Mvvin a její teplota TPVSout  je rovna teplot� vzduchu Tvvin. 
Vzduch m�že obsahovat vodní páru a nebo nemusí. To popisují následující vztahy: 

vvinpvsout

vinvinvvinpvsout

MM
MMMM

�

��� 0,
    (51) 

vvinpvsout TT �        (52) 

 
Výsledné celkové teplo PVS popisuje vztah: 

  pvsoutpvsc MhQ ��       (53) 

[7], [8], [9] 
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5.4 Algoritmus pro nalezení teploty výstupní PVS 
  
 Pro vytvo�ení modelu sm�šova�e, byla použita uživatelská S- funkce, která je sou�ástí 
Matlab- Simulinku. Pro rychlejší vykonávání programu byl kód napsán v programovacím 
jazyku C . Výsledná S- funkce má tedy vstupy a výstupy podle Tab. 2 a Tab. 3. 
 V kódu S- funkce je implementován matematický postup popsaný v p�edchozí 
podkapitole, kterým se získává celkové teplo Qc všech médií vstupujících do sm�šova�e p�ed 
smísením. P�edpokládá se, že celkové teplo vstupních médií (vlhkého vzduchu a vody) bude 
stejné, jako teplo výsledné PVS Qpvs vystupující ze sm�šova�e. 
 Cílem je tedy pomocí celkového tepla Qc a teplot vstupních médií T1 (vlhkého vzduchu) 
a T2 (vody) nalézt teplotu PVS Tpvsout. 
 Teploty vstupních médií T1 a T2 mohou být shodné nebo rozdílné. V p�ípad�, že budou 
shodné je teplota PVS Tpvsout rovna p�ímo teplotám T1 a T2. Jestliže budou rozdílné, tak se 
teplota PVS Tpvsout nachází n�kde mezi t�mito dv�ma teplotami, takže lze �íci, že hledaná teplota 
PVS Tpvsout se nachází n�kde na intervalu, jehož meze jsou tvo�eny teplotami vstupních médií T1 
a T2. 
 Pro nalezení teploty PVS Tpvsout byla tedy použita metoda p�lení intervalu, jejíž 
algoritmus je znázorn�n na Obr. 7. Ten popisuje i výpo�et celkového tepla Qc p�ed smísením a 
tedy i p�ed hledáním teploty PVS Tpvsout. Obr. 7 tedy vystihuje softwarové �ešení celého modelu 
sm�šova�e, které funguje následovn�. 
 Nejprve se provede stanovení celkového tepla Qc p�ed smísením ze zadaných vlastností 
vstupních médií na základ� matematického postupu popsaného v p�edešlé podkapitole. Dále se 
provede porovnání teplot vstupních médií T1 a T2. Jestliže se tyto teploty rovnají, byla nalezena i 
teplota PVS Tpvsout, která se shoduje s teplotami vstupních médií T1 a T2 a algoritmus se následn� 
ukon�í. 
 Pokud se ovšem teploty T1 a T2 nerovnají dojde k vytvo�ení intervalu (Tmin, Tmax), kde 
Tmin je teplota chladn�jšího vstupního média a teplota Tmax je teplota teplejšího vstupního média. 
Po vytvo�ení tohoto intervalu v n�m algoritmus ur�í jeho p�esnou polovinu, což odpovídá tzv. 
pracovní teplot� Tprac. Zde se již jedná o realizaci metody p�lení intervalu. 
 Pro výpo�et tepla PVS, které je shodné s celkovým teplem Qc bylo použito 
následujících dvou vztah�, které byly pojaty jako pracovní veli�iny, nebo
 se s nimi neustále 
operuje, dokud není nalezen správný výsledek. 
 
 

� � � � vpoutpracvpvpsvoutpracsvprac wTphwThh ���� ,   (54) 

pvsoutpraccprac MhQ ��      (55) 
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Obr. 7 Diagram algoritmu modelu sm�šova�e pro nalezení teploty PVS ze vstupních veli�in [7], 
[8] 

  
V následujícím kroku se provede výpo�et relativní chyby, která zde slouží jako jakási 

tolerance p�i porovnávání dvou hodnot tepla Qc a Qcprac. Relativní chyba je tedy vypo�tena 
podle vztahu: 

100�
�

�
cprac

praccc

Q

QQ
rch     (56) 

 
 Je- li tato relativní chyba v�tší, než uživatelem definovaná maximální dovolená relativní 
chyba, resp. tolerance, pak se provede rozdíl Qc – Q,prac a je- li tento rozdíl kladný, tak pracovní 
teplo Qcprac je menší než celkové teplo Qc, a proto se hledaná teplota PVS Tpvsout nenachází 
v levé polovin� p�vodn� sestaveného intervalu, ale v jeho pravé polovin�. V tom p�ípad� 
dochází k sestavení nového intervalu, který je oproti p�vodnímu polovi�ní. Tento nový interval 
má jako svou minimální hodnotu teplotu Tprac z p�edchozí iterace a svou maximální teplotu Tmax 
také z p�edchozí iterace. Po sestavení dalšího intervalu se op�t ur�í jeho p�esná polovina, �ímž 
vznikne nová hodnota pracovní teploty Tprac. Dále se již op�t podle vztah� (54) a (55) ur�í 
pracovní teplo Qcprac a podle vztahu (56) se znovu vypo�te relativní chyba, na�ež dochází op�t 
k porovnávání pracovního a celkového tepla. 
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 Stejný postup je aplikován i v p�ípad�, že rozdíl Qc – Qcprac je se záporným znaménkem 
pouze s tím, že se hledaná teplota nachází v levé polovin� p�vodn� sestaveného intervalu., 
nebo
 je celkové teplo Qc menší než teplo pracovní Qcprac. Tím pádem se nový interval sestaví 
tak, že jeho minimální hodnota je Tmin z p�edchozí iterace a jeho maximální hodnota je Tprac 
rovn�ž z p�edchozí iterace. 

Sestavování interval� a ur�ování hodnot pracovního tepla Qcprac se provádí tak dlouho, 
dokud se nenalezne takové pracovní teplo Qcprac, které v dané toleranci ur�ené uživatelem 
nebude souhlasit s celkovým teplem Qc p�ed smísením. 

Pokud se poda�í nalézt v intervalu takovou pracovní teplotu Tprac, p�i které se pracovní 
teplo Qcprac s danou tolerancí ur�enou menší hodnotou relativní chyby ze vztahu (56) oproti 
definované rovná celkovému teplu Qc, tak se algoritmus ukon�í, protože se poda�ilo nalézt 
hledanou teplotu PVS. 

P�i hledání teploty PVS Tpvsout z intervalu m�že p�i b�hu algoritmu dojít k tomu, že jako 
pracovní teplota Tprac se ve vztahu (54) použije teplota, která se pohybuje okolo teploty saturace, 
p�i níž dochází k odlu�ování kondenzátu. Jestliže k tomu dojde je algoritmus p�lení intervalu 
ukon�en. 

Detekce teploty saturace v intervalu je provedena dosazením takovéto pracovní teploty 
Tprac do funkce XSteam, jejímž výsledkem bude hodnota NaN (Not a Number). Tím pádem celý 
algoritmus vrátí hodnotu NaN. Tento stav je v S- funkci testován, zda algoritmus nevrátil 
hodnotu NaN. Pokud ano, tak se na výstup zapíše hodnota teploty saturace. Teplotu saturace lze 
ur�it z tabulek XSteam v Matlabu tímto p�íkazem: 
 

Tsat=XSteam('Tsat_p',pvp), 
 
kde pvp je parciální tlak páry zadaný v barech.   
 
 Použité tabulky XSteam pro vodu a páru pracují až od tlaku 0,000612 bar, �ili pro 
parciální tlak vodní páry pvp, resp. vody pv nebo procesní páry ppp, který je nižší než  
0,000612 bar se p�i výpo�tu vztahu (54) k ur�ení pracovní entalpie vrátí hodnota NaN. Z tohoto 
d�vodu jsou všechny tyto parciální tlaky p�ed zavoláním algoritmu p�lení intervalu testovány, 
zda jsou v�tší než ona minimální možná hodnota 0,000612 bar. 
 Jestliže nebude ve vzduchu p�ítomná m�rná vlhkost a do sm�šova�e nebude vst�ikovaná 
voda, nedojde ani ke spušt�ní algoritmu p�lení intervalu a teplota sm�si Tpvsout a její množství 
Mpvsout se ur�í pomocí vztah� (51) a (52).  

[7], [8] 
 

5.5 Popis nejd�ležit�jších �ástí zdrojového kódu modelu sm�šova�e 
 

Realizace modelu sm�šova�e bez odlou�ení kondenzátu byla provedena jak 
prost�ednictvím uživatelské S- funkce v Simulinku, kde byl jako programovací jazyk použit 
jazyk C, tak pomocí prost�edí GUIDE v Matlabu sloužícího k realizaci grafických uživatelských 
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rozhraní GUI. Matematický model realizován v prost�edí GUIDE používá programovací jazyk 
MATLAB. 

D�vodem, pro vytvo�ení modelu v prost�edí GUIDE byl práv� programovací jazyk 
MATLAB, jehož syntaxe je oproti programovacímu jazyku C použitému v S- funkci 
jednodušší, a také práce s lad�ním relativn� jednoduché grafické aplikace je snazší a p�edevším 
rychlejší v porovnáním s lad�ním S- funkce. 

Matematický model realizovaný v prost�edí GUIDE používá stejn� jako model v  
S- funkci shodný matematický postup pro získání celkového tepla PVS Qc p�ed smísením, 
stejn� tak i shodný algoritmus p�lení intervalu pro nalezení teploty PVS Tpvsout. Tyto metody, jež 
jsou popsány v p�edchozích podkapitolách byly tedy implementovány nejprve do prost�edí 
GUIDE programovacím jazykem MATLAB, ve kterém bylo provedeno odlad�ní algoritmu, a 
po té do S- funkce programovacím jazykem C. Tím bylo dosaženo rychlejšího nalezení �ešení 
modelu. 

Model realizovaný pomocí S- funkce, tedy slouží jako sou�ást matematického modelu 
celé elektrárny a jeho výpo�et bude díky použitému programovacímu jazyku C rychlejší, 
nicmén� vzhledem k již zmi�ované jednodušší syntaxi programovacího jazyka MATLAB byly 
pro popis hlavních �ástí zdrojového kódu modelu použity úseky kódu vytvo�ené v prost�edí 
GUIDE. Principiáln� jsou jak jazyk MATLAB, tak jazyk C prakticky shodné. Kompletní 
zdrojový kód v jazyku C pro S- funkci, stejn� jako kód pro grafickou aplikaci v jazyku 
MATLAB je sou�ástí p�ílohy. 

 
Zdrojový kód pro stanovení celkového tepla PVS Qc p�ed smísením 
 

Díl�í výpo�ty jednotlivých množství, koncentrací a parciálních tlak� složek sm�si byly 
popsány v jedné z p�edchozích podkapitol. Jak již bylo také zmín�no, tak použité 
termodynamické tabulky XSteam pro nalezení hodnoty jednotlivých složek entalpií PVS pracují 
až od tlaku 0,00612 bar�, a proto jsou vypo�tené parciální tlaky vodní páry a páry ve vlhkém 
vzduchu testovány, zda není jejich hodnota nižší, než jejich nejnižší možná vzhledem 
k tabulkám XSteam. Pokud by toto testování nebylo provedeno, mohlo by být p�i nevhodném 
zadání parametr� vstupních médií výsledkem modelu NaN. 

Jestliže oba parciální tlaky jsou v�tší než 0,00612 bar�, provede se ur�ení entalpie PVS 
podle vztahu (47). Jestliže jeden z parciálních tlak� je nižší než 0,00612 stanoví se entalpie PVS 
podle vztahu (48) nebo (49). 

Pokud ovšem dojde k tomu, že není vst�ikována žádná voda a vzduch neobsahuje 
žádnou m�rnou vlhkost, pak výsledná sm�s je shodná se vzduchem a entalpie je pak dána 
vztahem (50). 
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Toto ošet�ení bylo provedeno následujícím úsekem zdrojového kódu: 
 

 
 
Zdrojový kód pro stanovení teploty PVS Tpvsout 
 

Teplota PVS Tpvsout je nalezena pomocí metody p�lení intervalu, která byla popsána 
v p�edchozí podkapitole. Jejím prvním krokem je vytvo�ení intervalu teplot, ve kterém se 
nachází hledaná teplota PVS. Jsou- li teploty vstupních médií p�ibližn� rovny, je teplota PVS 
rovna teplotám vstupních médií a algoritmus je ukon�en, nebo
 našel hledanou teplotu PVS. 
Pokud ne, dojde k nalezení p�esné poloviny sestaveného intervalu. 
 

 
 

P�i prvním p�lení intervalu se následn� provádí výpo�et tepla PVS po smísení podle 
vztah� (54) a (55). Po stanovení tepla PVS p�i teplot� p�evzaté z intervalu dojde k porovnání 
tepla PVS p�ed smísením Qc a práv� vypo�teným pomocí vztahu (56) s danou p�esností. 
 

 
 

hsv=humde(pom_d,Tvz);
if pv>0.00612 && ppv>0.00612 
    hpv=XSteam('h_pT',ppv,Tvz); 
    hv=XSteam('h_pT',pv,Tv); 
    hpvs=hsv*wsv+hpv*(1-wv)*wpd+hv*wv; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
elseif pv<0.00612 && ppv>0.00612 
    hpv=XSteam('h_pT',ppv,Tvz); 
    hpvs=hsv*wsv+hpv*wp; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
elseif pv>0.00612 && ppv<0.00612 
    hv=XSteam('h_pT',pv,Tv); 
    hpvs=hsv*wsv+hv*wp; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
else 
    hpvs=hsv*wsv; 
    Mpvs=Mvz; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
    Tpvs=Tvz; 
end 

Tmin=min(Tvz,Tv);
Tmax=max(Tvz,Tv); 
if Tmax-Tmin<0.1 
    TPVS=Tmin; 
end 
Tprac=(Tmax+Tmin)/2; 

HSV=humde(pomoc_d,Tprac);
HP=XSteam('h_pT',pp,Tprac); 
hprac=HSV*wsv+HP*wp; 
Qprac=hprac*Mpvs; 
rel ch=abs((Qc-Qprac)/Qc)*100;
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 Jestliže je výsledek výpo�tu relativní chyby podle vztahu (56) menší, než je maximáln� 
dovolená chyba, pak byla nalezena teplota PVS a algoritmus se ukon�í. Pokud byla v�tší a teplo 
PVS po smísení je v�tší nebo menší než p�ed smísením dojde k sestavení nového intervalu a 
ur�ení jeho nové poloviny. Výpo�ty tepla PVS po smísení, relativní chyby a p�lení intervalu se 
opakují, dokud nebude nalezena teplota PVS. 
 

 
 

 Algoritmus se opakuje, dokud není nalezen výsledek s požadovanou p�esností. Pokud 
nastane situace, že pro ur�ení entalpie páry je z intervalu použita teplota, p�i níž není její 
hodnota v tabulkách XSteam definována (NaN), dosadí se za teplotu PVS teplota saturace, která 
je rovn�ž ur�ována, na chybovém výstupu modelu se zobrazí chyba a cyklus je ukon�en. 

Pokud ani op�tovným p�lením intervalu nebude nalezen výsledek, bude po ur�itém 
po�tu pokus�, který lze zm�nit algoritmus ukon�en pro p�edejití zacyklení algoritmu. 
 

 
 

if rel_ch<chyba
    TPVS=Tprac; 
elseif Qprac>Qc 
    Tmax=Tprac; 
    Tprac=(Tmax+Tmin)/2; 
elseif Qprac<Qc 
    Tmin=Tprac; 
    Tprac=(Tmax+Tmin)/2; 
end 

while rel_ch>chyba
     n=n+1; 
     Tsat=XSteam('Tsat_p',pp); 
     if isnan(Qprac) 
         TPVS=Tsat; 
         error=error+1; 
         break; 
     end 
     if n>25 
         TPVS=Tprac; 
         break; 
     end 
end 
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6. Návrh �ešení vst�ikova�e s možností odlou�ení 
kondenzátu 
 

V této kapitole je popsán návrh a princip funkce modelu sm�šova�e s možností 
odlou�ení kondenzátu. Tato kapitola se zabývá popisem modelu sm�šova�e s jeho vstupy a 
výstupy, použitých matematických postup� a algoritmu pro nalezení hledané teploty PVS, tak i 
algoritmu pro nalezení odlou�eného, resp. neodpa�ené množství vst�ikované vody. 

Sou�ástí jsou i ukázky nejd�ležit�jších úsek� zdrojového kódu modelu. Vysv�tlen je 
zde také i význam nalezení množství odlou�eného množství kondenzátu z pohledu regulace 
tlaku �erpadel vody pro dosažení žádané teploty PVS. 
 
6.1 Popis sm�šova�e s možností odlou�ením kondenzátu 

 
U sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu se na rozdíl od sm�šova�e bez 

odlou�ení kondenzátu p�edpokládá fakt, že p�i vst�ikování vody do stla�eného vlhkého vzduchu 
nedochází k úplnému odpa�ení veškerého množství vst�ikované vody do sm�šova�e. Výsledkem 
vst�iku je sm�s, jejíž sou�ástí není pouze suchý vzduch a vodní pára, ale také ur�ité množství 
vody, které se p�i vst�ikování do horkého vzduchu neodpa�í. 

Toto množství vody, které se p�i vst�iku neodpa�í je d�sledkem vst�ikování v�tšího 
množství vody do stla�eného vzduchu než se p�i daných parametrech vstupních médií m�že 
odpa�it. 

Na výstupu tohoto sm�šova�e je tedy PVS, jejíž díl�í složky mají podíl suchého 
vzduchu o koncentraci wsv, vodní páry o koncentraci wvp a vody o koncentraci wv. 

Tuto situaci popisuje i Obr. 8, který znázor�uje vstup i výstup sm�šova�e. Na vstupu je 
op�t jako u p�edchozího sm�šova�e vlhký vzduch, jehož složkou je i m�rná vlhkost, která se 
v n�m vyskytuje ve form� vodní páry, nebo
 se znovu p�edpokládá, že teplota stla�eného 
vlhkého vzduchu je mnohem vyšší, než je bod varu vody. Dalším vstupním médiem je op�t 
demineralizovaná voda. 

Hlavní rozdíl mezi vst�ikova�em bez odlou�ení kondenzátu a s odlou�ením kondenzátu 
je ve zjišt�ní množství vst�ikované vody, které se neodpa�í. Teplota PVS z�stává nicmén� stejná 
jako u vst�ikova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu. Smyslem sm�šova�e bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu je ur�it p�edevším teplotu PVS, ovšem smyslem modelu vst�ikova�e 
s odlou�ením kondenzátu je ur�it spole�n� s teplotou PVS zejména množství vody, které se p�i 
smísení neodpa�í, resp. odlou�í vždy p�i aktuáln� daných �i nastavených parametrech vstupních 
médií. 
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Obr. 8 Principiální znázorn�ní sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu 
 

Množství odlou�eného kondenzátu spolu s teplotou výstupní PVS hrají d�ležitou roli 
v regula�ních smy�kách pro regulaci vst�ikovacího �erpadla vody a p�ívodního ventilu �erpadla, 
jež zajiš
uje zdroj vody. Na Obr. 9 je znázorn�no principiální blokové schéma regulace tlaku 
obou �erpadel. 

Pro výstupní PVS je požadována ur�itá teplota, které lze dosáhnout v�tším, �i menším 
množstvím vst�ikované vody, tedy tlakem vst�ikovacího �erpadla. Tlak vst�ikované vody je 
regulován práv� na základ� znalosti teploty výstupní PVS, která je v p�íslušném míst� m��ena 
senzorem. Teplota výstupní PVS je tedy skute�nou veli�inou k ur�ení regula�ní odchylky. 

Odlou�ený kondenzát vody p�i vst�ikování je odveden do zásobníku vody (kalníku), ze 
kterého �erpá vodu vst�ikovací �erpadlo. Hladina vody v zásobníku musí mít ur�itou výšku, aby 
nedošlo nap�. k nasátí vzduchu vst�ikovacím �erpadlem. P�íslušná úrove� hladiny vody 
v zásobníku je regulovaná ventilem p�ívodního �erpadla vody. Na výšku hladiny má práv� také 
vliv množství neodpa�ené vody p�i vst�ikování, a tím vstupuje do regula�ního obvodu. Výška 
hladiny je rovn�ž m��ena. 
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Obr. 9 Znázorn�ní regulace vodních �erpadel u vst�ikova�e 
 

6.2 Ur�ení vstup� a výstup� bloku sm�šova�e s možností odlou�ení 
kondenzátu 

 
V Tab. 4 jsou uvedeny všechny vstupní veli�iny, resp. parametry vstupních médií, které 

vstupují do bloku S- funkce sm�šova�e. Tyto vstupní veli�iny jsou shodné se vstupními 
veli�inami bloku sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu, které jsou uvedeny v Tab.2. 
V Tab. 4 jsou pak uvedeny všechny výstupy bloku sm�šova�e. 
 

Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 
Tvvin Teplota vlhkého vzduchu na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mvvin Množství vlhkého vzduchu na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
din M�rná vlhkost vlhkého vzduchu [kg/kg] 
Tvin Teplota vody na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mvin Množství vody na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
pcin Celkový tlak PVS na vstupu sm�šova�e [Pa] 

Tab. 4 Parametry vstupních médií sm�šova�e 
 

Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 
Tpvsout Teplota PVS na výstupu sm�šova�e [°C] 
Mpvsout Množství PVS na výstupu sm�šova�e [kg/s] 
Mvnout Množství odlou�eného kondenzátu na výstupu sm�šova�e [kg/s] 
wvpout Koncentrace vodní páry v PVS [kg/kg] 
wsvout Koncentrace suchého vzduchu v PVS [kg/kg] 
wvout Koncentrace vody v PVS [kg/kg] 

Error Výstup detekující chybu p�i výpo�tu [-] 
Tab. 5 Výstupní veli�iny PVS 



30 

6.3 Postup matematických výpo�t� k ur�ení tepla PVS p�ed smísením 
 

Stejn� jako u sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu, tak i zde platí p�edpoklad, 
že všechna vstupní média mají stejný celkový tlak pcin  a tento tlak je také tlakem výstupní PVS. 

Pro ur�ení teploty PVS Tpvsout musí být u tohoto sm�šova�e k dispozici hodnota 
množství neodpa�ené vody Mvn nebo odpa�ené vody Mvo p�i vst�ikování získaná algoritmem. 
Pokud je toto množství známé, pak lze pro celkové množství vst�ikované vody Mvin psát: 

vnvovin MMM ��      (57) 

 
Jestliže je pomocí algoritmu získáno množství odpa�ené vody Mvo, lze množství vody 
neodpa�ené získat snadnou úpravou vztahu (57) takto: 

vovinvnout MMM ��      (58) 

 
Celkové množství PVS lze ur�it vztahem (35): 

vinvvinpvsout MMM ��     (35) 

 
Koncentrace vlhkého vzduchu m�že být získána vztahem (36): 

vinvvin

vvin
vv MM

Mw
�

�      (36) 

 
Koncentraci vody odpa�ené lze s využitím znalosti množství odpa�ené vody Mvo stanovit takto: 

vovvin

vo
vo MM

Mw
�

�      (59) 

 
Obdobným vztahem lze vypo�íst s využitím znalosti množství neodpa�ené vody ur�ené ze 
vztahu (58) i koncentraci vody neodpa�ené: 

vnoutvvin

vnout
vn MM

Mw
�

�      (60) 

 
Koncentraci páry ve vlhkém vzduchu lze ur�it podle vztahu (38): 

in

in
pd d

dw
�

�
1

      (38) 

 
Koncentraci páry v PVS se zohledn�ním skute�n� odpa�eného množství vody lze ur�it: 

� � vopdvovpout wwww ���� 1     (61) 

 
Koncentrace suchého vzduchu v PVS s vlivem množství neodpa�ené vody je dána vztahem: 

� �vnvpoutsvin www ���1     (62) 



31 

 
Parciální tlak páry ve vlhkém vzduchu lze ur�it podle vztahu (43): 

� � vppdsvpd

vppd
cinvpin rwrw

rw
pp

����
�

��
1

   (43) 

 
Parciální tlak páry v PVS vztažený pouze ke skute�n� odpa�enému množství vody lze ur�it 
podle vztahu (41): 

�
�
�



�
�
�

�

���
�

���
vpvpoutsvsvout

svsvout
cinvp rwrw

rwpp 1   (41) 

 
Parciální tlak vody v PVS zohledn�ný vzhledem ke skute�n� odlou�enému množství vody se 
stanoví pomocí vztahu (45): 

vpinvpv ppp ��      (45) 

 
Parciální tlak suchého vzduchu v PVS s ohledem na skute�né množství odpa�ené vody je dán 
podle vztahu (44): 

vpcinsv ppp ��      (44) 

 
Pro získání celkového tepla PVS Qc p�ed smísením obdobn� jako u sm�šova�e bez 

možnosti odlou�ení kondenzátu je nutné stanovit t�i složky celkové entalpie PVS hpvs a sice 
entalpii suchého vzduchu hsv, entalpii vodní páry ve vlhkém vzduchu hvp a entalpii vody hv. 

Každou z t�chto složek lze získat v Matlabu op�t pomocí termodynamických tabulek 
XSteam, v nichž jsou obsaženy hodnoty entalpií  p�i spo�tených parciálních tlacích a daných 
teplotách vstupních médií. 
 

K získání entalpie suchého vzduchu lze použít stejného p�íkazu v Matlabu, jako u 
modelu sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu: 

 
hsv = humde(d,Tvv) , 

 
kde obsah m�rné vlhkosti d je roven nule a Tvv je teplota vlhkého vzduchu. 
 

Pro ur�ení entalpie vodní páry ve vlhkém vzduchu je použit stejný p�íkaz v Matlabu 
jako p�edchozího modelu, a to: 

 
 hvp = XSteam('h_pT',pvpin,Tvv), 

 
kde pvpin je parciální tlak páry ve vlhkém vzduchu v barech a Tvv je op�t teplota vlhkého 
vzduchu. 
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Ur�ení poslední složky entalpie PVS entalpii vody se provede v Matlabu p�íkazem: 
 

hv = XSteam('h_pT',pv,Tv), 
 

kde pv je parciální tlak vody zadávaný v barech a Tv je teplota vody. 
 

Celková entalpie PVS p�ed smísením je pak s ohledem na množství odlou�eného 
kondenzátu dána následujícím vztahem (63): 

� � � � � � � � � � vnvvvvovvvpdvovvinvpvpsvoutvvsvpvs wTphwTphwwTphwTdhh ����������� ,,1,,0 ,  

 
Vzhledem k tomu, že jako v p�edchozím modelu m�že nastat situace, že n�které ze 

vstupních médií nebude p�ítomno na vstupu sm�šova�e, je nutné podle t�chto p�ípad� upravit i 
vztah (63) pro celkovou entalpii na t�i další rovnice. 

První úprava rovnice pro celkovou entalpii PVS p�ed smísením je vztažena k p�ípadu, 
kdy není do vst�ikova�e vst�ikována voda, a její koncentrace bude tedy rovna nule, resp. obsah 
koncentrace odpa�ené vody wvo = 0 a obsah koncentrace vody neodpa�ené wvn = 0. Nulovou 
hodnotu bude mít také i parciální tlak vody pv a rovnice pro výpo�et entalpie PVS p�ed 
smísením bude upravena následovn�:   
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      � � � � pdvvvpinvpsvoutvvsvpvs wTphwTdhh ����� ,,0     

 
Druhou verzí entalpie PVS lze odvodit ze situace, kdy ve stla�eném vzduchu nebude 

obsažena m�rná vlhkost, a tudíž i obsah koncentrace vodní páry ve stla�eném vzduchu wpd bude 
nulová a stejn� tak i parciální tlak páry ve vlhkém vzduchu pvpin. Rovnice entalpie PVS po 
úpravách pak p�ejde na tento tvar: 
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                                � � � � � � vnvvvvovvvsvoutvvsvpvs wTphwTphwTdhh ������� ,,,0  

 
Poslední možností je stav, p�i kterém není ve vzduchu p�ítomna m�rná vlhkost a do 

sm�šova�e není vst�ikována žádná vody a výslednou sm�s tedy tvo�í pouze suchý vzduch. 
Koncentrace páry ve vzduchu wpd je tedy rovna nule a nulovou hodnotu má i parciální tlak páry 
ve vlhkém vzduchu pvpin. Nulovou hodnotu bude mít i obsah koncentrace odpa�ené vody wvo i 
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neopa�ené vody wvn. I parciální tlak vody pv je rovn�ž nulový. Entalpie sm�si je tedy rovna 
entalpii suchého vzduchu, jak popisuje následující vztah: 
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                        � � svoutvvsvpvs wTdhh ��� ,0        

 
Stejn� jako u modelu bez možnosti odlou�ení kondenzátu lze tvrdit, že ve stavu, kdy 

není do sm�šova�e vst�ikována voda a vzduch je výslednou PVS pouze vzduch, jehož množství 
je rovno množství PVS, jež je dáno vztahem (51). Také teplota PVS bude shodná s teplotou 
vzduchu a algoritmus pro její nalezení se v tomto p�ípad� neuplatní. Vzduch p�itom m�že anebo 
nemusí obsahovat vodní páru. Pro teplotu PVS lze tedy p�ímo užít vztahu (52). 
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Pro stanovení celkového tepla PVS p�ed smísením Qc lze op�t užít vztahu (53): 
 

pvsoutpvsc MhQ ��       (53) 

 

6.4 Popis algoritmu pro nalezení množství odlou�eného kondenzátu 
 

Jak již bylo �e�eno, tak hlavním cílem matematického modelu sm�šova�e s možností 
odlou�ení kondenzátu je krom� stanovení teploty výstupní PVS také ur�ení množství vody, 
které se p�i procesu vst�ikování neodpa�í, nebo
 k tomu p�i skute�ném provozu tohoto reálného 
vst�ikova�e v experimentální elektrárn� m�že docházet. 

Jednou ze základních myšlenek pro nalezení množství vody, které se p�i procesu 
vst�ikování neodpa�í je úvaha, že se toto množství neodpa�ené vody musí nalézat n�kde na 
intervalu mezi nulou a aktuáln� vst�ikovaném množství vody do stla�eného vzduchu. Tím, že 
lze tento interval sestavit, protože množství vst�ikované vody je jedním z parametr� vstupních 
médií, lze také znovu použít metodu p�lení intervalu. Tentokrát ovšem k nalezení množství 
vody, které se odpa�í, pomocí kterého se již jednoduše stanoví množství odlou�eného 
kondenzátu, resp. množství neodpa�ené vody. 

Dalším d�ležitým vodítkem, je teplota saturace PVS, p�i níž dochází k odlou�ení 
kondenzátu vody z vodní páry. Pokud má vodní pára teplotu saturace, za�ne probíhat vývin páry 
popsaný v p�edchozí kapitole o termodynamice vodních par opa�ným zp�sobem, tedy z vodní 
páry kondenzuje zp�t na vodu. Cílem tedy je nalézt v sestaveném intervalu množství 
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vst�ikované vody takovou hodnotu, která by odpovídala teplot� saturace sm�si, p�i níž dochází 
k odlu�ování kondenzátu. 

Teplotu saturace PVS lze ur�it pomocí termodynamických tabulek XSteam stejn� jako u 
p�edchozího modelu, s využitím znalosti parciálního tlaku vodní páry. P�i použití metody p�lení 
intervalu se systematicky vybírají hodnoty množství vody z intervalu, které jsou menší, než je 
maximum intervalu. To má za následek, že parciální tlak páry, který bude vždy p�epo�ten podle 
aktuáln� zvolené hodnoty množství vody z intervalu vlivem postupného p�lení spíše klesá, �ímž 
se teplota saturace sm�si snižuje. P�i�emž se uvažuje naprosté odpa�ení vybraného množství 
vst�ikované vody. Teplota PVS se však naopak zvyšuje. Pr�b�h závislosti teploty saturace PVS 
na parciálním tlaku vodní páry, resp. na množství vst�ikované vody je znázorn�n na Obr. 10. 

 

 
 

Obr. 10 Pr�b�h závislosti teploty saturace PVS na parciálním tlaku vodní páry 
 

Jak již bylo uvedeno, tak model sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
stanovuje p�edevším teplotu PVS a po�ítá s úplným odpa�ením vst�ikované vody. Využitím 
tohoto modelu pro ú�el nalezení teploty PVS lze dosáhnout zisku jiné teploty PVS vždy p�i 
každé vybrané hodnot� množství vst�ikované vody metodou p�lení intervalu. Dále lze vždy 
ur�it teplotu saturace PVS s každou další zm�nou hodnoty množství vst�ikované vody.A práv� 
pomocí teploty saturace a teploty PVS, jež budou vždy p�epo�teny podle aktuáln� zvoleného 
množství vst�ikované vody metodou p�lení intervalu lze ur�it množství vody, které se p�i 
procesu vst�ikování vody odpa�í, resp. neodpa�í. 

Jestliže bude proveden p�ed zahájením metody p�lení intervalu výpo�et teploty saturace  
PVS p�i daných parametrech vstupních médií, lze tuto teplotu saturace považovat za jakousi 
vztažnou nebo výchozí hodnotu teploty saturace PVS Tvsat. 

Po následném uplatn�ní metody p�lení intervalu množství vst�ikované vody využívající 
p�edcházející matematický model je možné tuto vztažnou teplotu saturace Tvsat neustále 
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porovnávat s pr�b�žn� p�epo�tenými hodnotami teploty saturace Tsat a teploty PVS Tpvs 
z modelu bez možnosti odlou�ení kondenzátu tak, aby platilo:  

vsatsatpvs TTT ��      (67) 

 
Metoda p�lení intervalu množství vst�ikované vody se v podstat� �ídí vztahem (67), po 

jehož napln�ní je ukon�ena a množství vst�ikované vody, p�i kterém se tak stalo je hledané 
množství vody, které se z celkového množství vst�ikované vody zcela odpa�í. Spln�ním vztahu 
(67) je tedy spln�na podmínka pro odlou�ení kondenzátu, protože teplota PVS vždy p�i 
konkrétní teplot� saturace dané p�íslušným množstvím vst�ikované vody z intervalu se sníží na 
hodnotu výchozí teploty saturace Tvsat p�i níž již pak dochází k odlu�ování kondenzátu. Jestliže 
by matematický model hledal pouze takové množství vody, p�i kterém je rovna teplota PVS a 
p�íslušná teplota saturace (Tpvs = Tsat), vedlo by to na �ešení, které leží mimo interval množství 
vst�ikované vody. Výsledkem by pak bylo, že množství odpa�ené vody je v�tší než množství 
vst�ikované vody. 

Pro realizaci metody p�lení intervalu k nalezení množství odpa�ené vody byl vytvo�en 
algoritmus, který zahrnuje i algoritmus modelu bez možnosti odlou�ení kondenzátu. Algoritmus 
pro nalezení množství odpa�ené vody tedy v sob� obsahuje dv� metody p�lení intervalu, z nichž 
jedna (p�edchozí model) je vno�ena do druhé. Tento algoritmus je znázorn�n na Obr. 11. 

Nejprve je proveden výpo�et vztažné hodnoty teploty saturace PVS Tvsat na základ� 
znalostí parametr� vstupních médií. Po té je vytvo�en interval množství vst�ikované vody 
� �maxmin , vv MM , kde Mvmin je rovno nule a Mvmax je rovno celkovému množství vst�ikované 

vody. Následn� dojde k nalezení p�esné poloviny tohoto intervalu, jakési pracovní hodnot� 
množství vody Mwprac. 

Po t�chto úvodních krocích dochází k ur�ení teploty PVS Tpvs pomocí modelu 
sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu, jehož algoritmus i matematický postup ur�ení 
tepla PVS p�ed a po smísení byl popsán v p�edcházející kapitole. Jedinou úpravou je, že 
matematický postup pro ur�ení celkového tepla PVS p�ed smísením nevyužívá celkové 
množství vst�ikované vody Mv, ale pracovní množství vst�ikované vody Mwprac, získané ze 
sestaveného intervalu. 

Jakmile je p�edcházejícím modelem nalezena teplota PVS Tpvs, provede se výpo�et 
teploty saturace PVS Tsat p�i aktuální hodnot� pracovního množství vst�ikované vody Mwprac. 

Ke zjišt�ní, zda je spln�n vztah (67) se dále provede výpo�et relativní chyby podle 
následujícího vztahu: 
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Obr. 11 Algoritmus pro nalezení množství zcela odpa�ené vody p�i procesu vst�ikování 
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Jestliže je výsledek výpo�tu relativní chyby dle vztahu (68) menší, než je stanovená 
tolerance, resp. maximální dovolená odchylka této relativní chyby, byl spln�n vztah (67) a 
pracovní hodnota množství vody Mwprac je tím pádem rovna množství vody, která se p�i procesu 
vst�ikování zcela odpa�í Mvo. 

Pokud bude relativní chyba podle vztahu (68) v�tší, než je maximální dovolená chyba a 
rozdíl teploty PVS Tpvs a teploty saturace PVS Tsat bude v�tší než je vztažná (p�vodní) hodnota 
teploty saturace Tvsat, znamená to, že pracovní hodnota množství vody Mwprac je p�íliš velká, a 
proto dochází k sestavení nového intervalu � �wpracv MM ,min , jehož maximem je hodnota 

pracovního množství vody Mwprac z p�edcházející iterace a minimum tohoto nového intervalu je 
shodné s minimem intervalu z p�edchozí iterace. 
 Dále je provedeno nalezení p�esné poloviny tohoto nov� sestaveného intervalu, �ímž je 
získána nová hodnota pracovního množství vody Mwprac. Na základ� této nové hodnoty je znovu 
stanoveno celkové teplo PVS p�ed smísením Qc pro model bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
pro znovu ur�ení  teploty PVS Tpvs a následný další výpo�et teploty saturace Tsat. 

V p�ípad�, že je relativní chyba v�tší, než je dovolená tolerance a rozdíl teploty PVS Tpvs 
a teploty saturace PVS Tsat bude menší než je vztažná (p�vodní) hodnota teploty saturace Tvsat, 
znamená to, že pracovní hodnota množství vody Mwprac je p�íliš malá, a proto dochází 
k sestavení nového intervalu � �max, vwprac MM , jehož maximem je celkové množství vst�ikované 

vody z p�edcházející iterace a minimum je množství vody Mwprac z p�edcházející iterace. 
Následn� se op�t provede nalezení p�esné poloviny tohoto nového intervalu, která odpovídá 
nové hodnot� pracovního množství vody Mwprac a po té dochází znovu ke stanovení teploty PVS 
Tpvs a teploty saturace Tsat.  

P�lení intervalu a následné p�epo�ítávání teploty PVS Tpvs modelem bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu a teploty saturace Tsat probíhá tak dlouho, dokud není nalezen výsledek, 
který by s danou tolerancí nespl�oval vztah (67) nebo dokud nebude p�ekro�en maximální 
možný po�et iterací, který je stanoven. P�i p�ekro�ení tohoto stanoveného po�tu iterací vrátí 
algoritmus poslední hodnotu pracovního množství vody Mwprac. 
 Princip �innosti algoritmu pro nalezení množství zcela odpa�ené vody je �áste�n�, 
ovšem pouze na základ� orienta�ních hodnot znázorn�n na Obr. 12, který udává závislost 
entalpie páry na teplot� p�i konkrétním parciálním tlaku páry. Pr�b�hy na Obr. 12 byly 
sestaveny pomocí tabulek XSteam. 

Je- li hodnota entalpie vyšší než 2500 kJ/K/kg, jedná se p�i konkrétní hodnot� 
parciálního tlaku o vodní páru. P�i hodnot� entalpie nižší, než je 500 kJ/K/kg se jedná p�i dané 
hodnot� parciálního tlaku o vodu. Hranice mezi t�mito stavy p�i daném parciálním tlaku je 
v oblasti p�i teplot� saturace, kdy hodnota entalpie prudce klesne. 
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Obr. 12 Pr�b�h závislosti entalpie páry na teplot� 
 
 Algoritmus pro nalezení množství zcela odpa�ené vody tedy nejprve vypo�te vztažnou 
teplotu saturace Tvsat, které odpovídá teplota PVS Tpvs a následnými zm�nami, resp. snižováním 
množství vody Mwprac dochází ke vzr�stu teploty PVS (Tpvs1, Tpvs2, Tpvs3, atd.) a ke snižování 
hodnoty teploty saturace (Tsat1, Tsat2, Tsat3, atd.). Systematické zmenšování množství vody Mwprac, 
má za následek snižování parciálního tlaku páry, což Obr. 12 potvrzuje. Algoritmus tedy 
vzhledem k Obr. 12 snižuje parciální tlak páry jemuž odpovídá hranice p�echodu entalpie mezi 
parou a vodou daná teplotou saturace tak dlouho, dokud nenalezne takový, p�i n�mž platí vztah 
(67). 
  

6.5 Popis algoritmu pro nalezení výstupní teploty PVS s odlou�eným 
kondenzátem 
 

Algoritmus pro nalezení teploty PVS, která obsahuje krom� suchého vzduchu a vodní 
páry také podíl neodpa�ené vody se uvede v �innost až když p�edchozí algoritmus pro nalezení 
množství zcela odpa�ené vody nalezne její hodnotu. 

Algoritmus op�t využívá metodu p�lení intervalu, stejn� jako model bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu, ovšem s tím rozdílem, že využívá znalosti množství zcela odpa�ené vody 
Mvo, která je zahrnuta jako jeden z klí�ových parametr� pro ur�ení celkového tepla PVS p�ed 
smísením Qc pomocí matematického postupu, popsaného v jedné z p�edchozích podkapitol. 

Na Obr. 13 je tedy znázorn�n princip vykonávání algoritmu pro získání teploty PVS 
s odlou�eným kondenzátem, který je prakticky totožný s Obr. 7 u modelu sm�šova�e bez 
možnosti odlou�ení kondenzátu, tím pádem i jeho princip je stejný. 
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Obr. 13 Algoritmus pro nalezení teploty PVS s odlou�eným kondenzátem 
 

 Po výpo�tu celkového tepla PVS Qc p�ed smísením se v p�ípad�, že se teploty vstupních 
médií nerovnají vytvo�í interval teplot, který je posléze rozp�len a pomocí této pracovní 
hodnoty teploty Tprac se stanoví pracovní teplo PVS po smísení Qcprac. Toto pracovní teplo je 
pomocí výpo�tu relativní chyby porovnáno, zda s danou tolerancí souhlasí s teplem PVS p�ed 
smísením Qc. 
 Jestliže tepla po a p�ed smísením souhlasí s danou p�esností, je pracovní teplota Tprac 
rovna teplot� PVS Tpvsout. Pokud ne, provede se tvorba nového intervalu podle velikosti rozdílu, 
o který se teplo p�ed smísením Qc a po smísení Qcprac liší. U nového intervalu dojde 
k op�tovnému rozp�lení a znovu ur�ení tepla pracovního Qcprac pro nové porovnání s teplem 
p�ed smísením Qc. 
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 Tento postup se opakuje, dokud není nalezeno pracovní teplo Qcprac takové, které 
souhlasí s teplem p�ed smísením Qc, �ímž byla nalezena teplota PVS nebo dokud není vy�erpán 
stanovený maximální po�et iterací. 
 Vztah pro výpo�et relativní chyby byl použit stejný, jako u modelu bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu: 
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Ovšem vztah pro výpo�et pracovní entalpie po smísení byl modifikován s ohledem na 

množství vody které nebylo odpa�eno, a pracovní entalpie má tedy navíc oproti p�edchozímu 
modelu sm�šova�e ješt� jednu složku a tou je entalpie vody. Obsahy jednotlivých koncentrací 
byly s ohledem na množství neodpa�ené vody získány z matematického postupu pro stanovení 
tepla PVS p�ed smísením podobn� jako u p�edchozího modelu. Vztah pro výpo�et pracovní 
entalpie má tedy tvar: 

� � � � � � vnpracvvvpoutpracvpvpsvoutpracsvprac wTphwTphwTdhh ������� ,,,0   (69) 

 
 Pracovní hodnota tepla Qcprac pak je dán vztahem z p�edchozího modelu (55) s využitím 
entalpie získané vztahem (69): 

pvsoutpraccprac MhQ ��      (55) 

 
 Jelikož stejn� jako u modelu sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu m�že 
nastat situace, kdy je z intervalu teplot použita pro ur�ení entalpie páry teplota okolo teploty 
saturace Tsat a výsledná hodnota pracovního tepla bude nedefinována (NaN). Pokud k tomu 
dojde, je za teplotu PVS dosazena teplota vztažné teploty saturace Tvsat, která je získána 
termodynamickými tabulkami XSteam v Matlabu tímto p�íkazem: 
 

Tvsat = XSteam('Tsat_p',pvp), 
 
kde pvp je parciální tlak páry zadaný v barech. 
 

Z d�vodu, že tabulky XSteam, pracují až od tlaku 0,00612 bar�, tak i u tohoto modelu 
jsou veškeré parciální tlaky p�ed výpo�tem tepla PVS p�ed smísením Qc testovány, zda nemají 
nižší hodnotu.   

Jestliže nebude ve vzduchu p�ítomná m�rná vlhkost a do sm�šova�e nebude vst�ikovaná 
voda, nedojde ani ke spušt�ní algoritmu p�lení intervalu pro nalezení teploty PVS.Teplota sm�si 
Tpvsout a její množství Mpvsout se ur�í op�t jako u p�edchozího modelu pomocí vztah� (51) a (52). 
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6.6 Popis nejd�ležit�jších �ástí zdrojového kódu modelu sm�šova�e 
 

Matematický model sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu byl stejn� jako model 
bez možnosti odlou�ení kondenzátu realizován jak pomocí S- funkce v Simulinku 
programovacím jazykem C, tak i v prost�edí GUIDE programovacím jazykem MATLAB. 

D�vodem pro vytvo�ení modelu ješt� v prost�edí GUIDE je op�t rychlejší postup p�i 
lad�ní modelu a názorn�jší syntaxe programovacího jazyka MATLAB oproti jazyku C. 

Následující ukázky zdrojových kód� modelu jsou tedy sou�ástí realizace tohoto modelu 
v prost�edí GUIDE za užití programovacího jazyka MATLAB. Popsané algoritmy pro nalezení 
množství odpa�ené, resp. neodpa�ené vody a pro nalezení teploty PVS s odlou�eným 
kondenzátem jsou implementovány jak v S- funkci, tak v grafické aplikaci modelu sm�šova�e. 
 
Ukázky zdrojového kódu pro nalezení množství vody odpa�ené vody 
 

Interval množství vody, ve kterém se nachází hodnota množství  odpa�ené vody byl 
sestaven pomocí znalosti celkového množství vst�ikované vody Mv, což je maximum intervalu 
Mvmax. Minimum Mvmin je pak nulová hodnota. Po sestavení intervalu je nalezena jeho p�esná 
polovina, která odpovídá pracovní hodnot� množství vody Mwprac. 
 

 
 

Po získání teploty PVS p�i daném pracovním množství vody Mwprac následuje ur�ení 
teploty saturace p�i stejném pracovním množství vody a kontrola platnosti vztahu (67) pomocí 
výpo�tu relativní chyby dle vztahu (68). 
 

 
 

Následující úsek kódu, který vyhodnocuje, zda s danou tolerancí platí vztah (67), resp. 
zda vypo�tená relativní chyba je menší než daná tolerance. Pokud tomu tak není, dochází 
k sestavení nového intervalu a nalezení jeho poloviny. Pokud tomu tak není, dochází k sestavení 
nového intervalu a nalezení jeho poloviny. V p�ípad�, že je p�ekro�en maximální po�et iterací, 
tak je algoritmus ukon�en. 

 

Mvmin=0;
Mvmax=Mv; 
Mwmin=min(Mvmax,Mvmin); 
Mwmax=max(Mvmax,Mvmin); 
Mwprac=(Mwmax+Mwmin)/2;

Tsat=XSteam('Tsat_p',pp);
relch_Mv=abs((Tvsat-(TPVS-Tsat))/Tvsat)*100; 
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Zdrojový kód pro ur�ení tepla PVS p�ed smísením pomocí množství odlou�eného kondenzátu 
 

Matematický postup pro výpo�et veli�in nutných k ur�ení celkového tepla PVS p�ed 
smísením byl popsán v jedné z p�edchozích podkapitol. Následující úsek kódu realizuje výpo�et 
celkového tepla PVS Qc p�ed smísením s ohledem na nejnižší možné hodnoty parciálních tlak�, 
resp. s ohledem na situace popsané vztahy (63), (64), (65), (66). 
 

 
 

Další úsek kódu se týká výpo�tu pracovního tepla Qcprac pro porovnání s celkovým 
teplem PVS Qc. Porovnání obou tepel s danou tolerancí se provádí výpo�tem relativní chyby. 

if relch_Mv<chyba
    Mvo=Mwprac; 
elseif (TPVS-Tsat)>Tvsat 
    Mwmin=Mwprac;   
Mwprac=(Mwmax+Mwmin)/2; 
elseif (TPVS-Tsat)<Tvsat 
    Mwmax=Mwprac; 
    Mwprac=(Mwmax+Mwmin)/2; 
end 
if n>25 
    Mvo=Mwprac; 
    break; 
end 

hsv=humde(pom,Tvz); 
if pv>0.00612 && ppv>0.00612 
    hpv=XSteam('h_pT',ppv,Tvz); 
    hv=XSteam('h_pT',pv,Tv); 
    hpvs=hsv*wsv+hpv*(1-wvo)*wpd+hv*wvo+hv*wvn; 
    Qc=Mpvs*hpvs;  
elseif pv<0.00612 && ppv>0.00612 
    hpv=XSteam('h_pT',ppv,Tvz); 
    hv=0; 
    hpvs=hsv*wsv+hpv*(1-wvo)*wpd+hv*wvo+hv*wvn; 
    Qc=Mpvs*hpvs;      
elseif pv>0.00612 && ppv<0.00612 
    hv=XSteam('h_pT',pv,Tv); 
    hpv=0; 
    hpvs=hsv*wsv+hpv*(1-wvo)*wpd+hv*wvo+hv*wvn; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
else 
    hpvs=hsv*wsv; 
    Mpvs=Mvz; 
    Mvo=0; 
    Tpvs=Tvz; 
    Qc=Mpvs*hpvs; 
end 
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V p�ípad�, že je z intervalu teplot zvolena teplota okolo teploty saturace PVS p�i daném 
parciálním tlaku, je za teplotu PVS dosazena vztažná teplota saturace Tvsat a detekuje se chyba 
p�i výpo�tu. 
 

 
 

HSV=humde(pomoc_d,Tprac);
HP=XSteam('h_pT',pp,Tprac); 
HV=XSteam('h_pT',pv,Tprac); 
hprac=HSV*wsv+HP*wp+HV*wvn; 
Qprac=hprac*Mpvs; 
rel_ch=abs((Qc-Qprac)/Qc)*100; 

if isnan(Qprac)
    TPVS=Tvsat; 
    error=error+1; 
    break; 
end
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7. Simulace obou matematických model� sm�šova�e 
 

Tato kapitola prezentuje výsledky simulací obou navržených a realizovaných model� 
sm�šova�e. Všechny simulace byly provedeny v prost�edí SIMULINK, které je sou�ástí 
Matlabu na základ� zm�n p�íslušných parametr� vstupních médií u obou model�. 

 
7.1 Simulace modelu sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
 
 Pro simulaci modelu sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu byly jako základní 
parametry vstupních médií použity reálné hodnoty t�chto parametr�, které jsou uvedeny v Tab. 
6. Jedná se o rozmezí hodnot parametr� vstupních médií, jejichž hodnoty jsou realizovatelné 
p�íslušnými technickými prost�edky pro vst�ikování v experimentální elektrárn�. 
 

Parametr Max. Jmen. Min. Rozm�r 
Mvvin 3 2,1 0,4 [kg/s] 
Tvvin 300 250 20 [°C] 
Mvin 0,19 0,13 0,03 [kg/s] 
Tvin 25 15 5 [°C] 

 
Tab. 6 Rozmezí hodnot parametr� vstupních médií 

 
7.1.1 Simulace p�i lineárním nár�stu množství stla�eného vzduchu Mvvin 

 
P�i této simulaci docházelo k postupnému lineárnímu nár�stu množství vlhkého 

vzduchu Mvvin na vstupu sm�šova�e. Ostatní parametry vstupních médií na vstupech modelu 
sm�šova�e z�staly po celou dobu trvání simulace konstantní. 

Množství vlhkého stla�eného vzduchu Mvvin na vstupu modelu nar�stalo b�hem 
simulace od jmenovité hodnoty 2,1 kg/s do maximální hodnoty 3 kg/s podle Tab. 6. 

Simulace byla dále provedena pro t�i r�zné hodnoty teploty vlhkého vzduchu Tvvin, a to 
p�i 300 °C, 250 °C a 200 °C, p�i�emž každá z t�chto teplot b�hem nár�stu množství stla�eného 
vzduchu Mvvin z�stala konstantní.  

Teplota vst�ikované vody Tvin byla zvolena na 15 °C a množství vst�ikované vody na 
0,13 kg/s. Obojí tyto hodnoty vycházejí z Tab. 6. M�rná vlhkost vzduchu na vstupu vst�ikova�e 
din byla zvolena na velice malou hodnotu a to na 0,6 %. Model bez možnosti odlou�ení i 
následující model s možností odlou�ení kondenzátu po�ítá sice s vlhkým vzduchem na svém 
vstupu, ovšem s velice malým podílem vlhkosti, což demonstruje také Obr. 6 potažmo Obr. 8. 
P�edpokládá se tedy z drtivé �ásti suchý vzduch. Celkový tlak všech médií pcin byl vždy 
nastaven na 632,9 kPa. P�íklad této simulace pro teplotu vlhkého vzduchu Tvvin 250 °C je 
znázorn�na na Obr. 14. 
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Obr. 14 P�íklad simulace pro stla�ený vzduch Mvvin  v Simulinku 
 

Cílem simulace je p�edevším ur�it závislost teploty výstupní PVS Tpvsout na nar�stajícím 
množství stla�eného vlhkého vzduchu Mvvin. Dále pak ur�it závislost koncentrace suchého 
vzduchu wsvout a koncentrace vodní páry wvpout na výstupu modelu na množství stla�eného 
vlhkého vzduchu Mvvin. 

Na Obr. 15 je tedy znázorn�na závislost teploty PVS Tpvsout na množství stla�eného 
vzduchu Mvvin získaná ze simulace p�i t�ech r�zných teplotách vzduchu Tvvin. 

Jak je patrné z Obr. 15, tak se vzr�stajícím množstvím stla�eného vzduchu Mvvin stoupá i 
teplota PVS Tpvsout tém�� lineárn�. Tento fakt odpovídá p�edpokladu, nebo
 �ím v�tší je objem, 
resp. množství vzduchu Mvvin  p�i konstantním množství vst�ikované vody Mvin, tím menší vliv 
na výslednou teplotu PVS Tpvsout bude mít vst�ikovaná voda, a proto teplota sm�si se zv�tšujícím 
se objemem vzduchu musí nar�stat. 

Z Obr. 15 lze rovn�ž ur�it, že velkou roli zde také hraje i teplota stla�eného vzduchu 
Tvvin. ím vyšší je teplota vzduchu Tvvin, tím vyšší teploty PVS Tpvsout lze postupn� dosáhnout. P�i 
teplot� vzduchu 250 °C je teplota sm�si i p�i maximálním možném objemu zhruba stejná jako 
teplota sm�si p�i teplot� vzduchu 300 °C s minimálním objemem vzduchu se zachováním 
stejných hodnot u ostatních parametr�. 
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Obr. 15 Závislost teploty PVS Tpvsout na množství vzduchu Mvvin 
 

P�i teplot� vzduchu Tvvin = 200 °C nemá celý pr�b�h teploty sm�si shodný charakter 
jako další dva pr�b�hy. To je dáno tím, že b�hem simulace p�i této teplot� vzduchu došlo 
k chyb� p�i výpo�tu, která vznikla d�sledkem nedefinované hodnoty NaN p�i ur�ování entalpie 
pomocí tabulek XSteam v algoritmu p�lení intervalu. Entalpii nešlo pravd�podobn� ur�it z toho 
d�vodu, že se sm�s pohybovala okolo teploty saturace, což bylo zp�sobeno p�i dané teplot� 
p�íliš nízkou hodnotou teploty stla�eného vzduchu Tvvin. P�i této situaci model nahradí správný 
výsledek teplotou saturace, �ímž vznikne rozdíl v charakteru pr�b�hu. K této chyb� dochází od 
za�átku simulace až po hodnotu množství vlhkého vzduchu Mvvin rovnou p�ibližn� 2,75 kg/s. Od 
této hodnoty již k chyb� p�i simulaci nedochází a charakter pr�b�hu se dále shoduje se všemi 
dalšími. 

P�i teplot� stla�eného vzduchu 300 °C vzr�stá teplota PVS p�i minimální hodnot� 
stla�eného vzduchu Mvvin 2,1 kg/s od asi 140 °C do zhruba 185 °C p�i maximální hodnot� 
stla�eného vzduchu 3 kg/s. P�i teplot� stla�eného vzduchu 250 °C vzr�stá teplota PVS od asi  
92 °C do p�ibližn� 139 °C. P�i teplot� stla�eného vzduchu 200 °C vzr�stá teplota PVS do asi  
90 °C a na základ� ostatních pr�b�h� lze odhadnout, že by teplota PVS p�i minimální hodnot� 
objemu vzduchu byla menší, než je její teplota saturace a to asi kolem 50 °C. Rozdíl mezi 
minimálním a maximálním množstvím stla�eného vzduchu Mvvin je tady 0,9 kg/s. Podle 
ode�tených hodnot teploty PVS Tpvsout ze všech pr�b�h� lze �íci, že tento rozdíl odpovídá rozdílu 
teploty PVS p�ibližn� 45 °C. 

Na Obr. 16 je znázorn�na závislost koncentrace vodní páry wvpout PVS a koncentrace 
suchého vzduchu wsvout na množství stla�eného vzduchu Mvvin. Na pr�b�zích koncentrací je 
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z�ejmé, že s p�ibývajícím objemem vzduchu dochází k malému nár�stu koncentrace suchého 
vzduchu wsvout a dále k mírnému poklesu koncentrace vodní páry wvpout v PVS. 

 

 
 

Obr. 16 Závislost koncentrace páry wvpout a suchého vzduchu wsvout na množství stla�eného 
vzduchu Mvvin 

 
Tyto závislosti také vyhovují teoretickému p�edpokladu, protože s rostoucím objemem 

vzduchu klesá vliv vst�ikované vody na hmotnostní koncentrace jednotlivých složek, a proto 
dochází ke mírnému poklesu koncentrace vodní páry wvpout v PVS, což se naopak kompenzuje 
malým vzr�stem koncentrace suchého vzduchu wsvout v PVS. 

Pr�b�hy všech hmotnostních koncentrací jsou naprosto shodné pro všechny t�i teploty 
stla�eného vzduchu Tvvin. Teplota vzduchu tedy nemá v tomto modelu na pom�ry koncentrací 
žádný vliv, jelikož model sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu p�edpokládá naprosté 
odpa�ení veškerého množství vst�ikované vody. 

Hodnota koncentrace vodní páry wvpout se p�i minimálním množství stla�eného vzduchu 
Mvvin pohybuje okolo 0,06 a p�i maximálním množství stla�eného vzduchu Mvvin okolo 0,05. 
Koncentrace suchého vzduchu wsvout se tedy pohybuje v rozmezí od 0,94 do 0,95, což jsou 
všechno zanedbatelné rozdíly. 
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7.1.2 Simulace p�i lineárním nár�stu množství vst�ikované vody Mvin 
 

V tomto p�ípad� bylo množství stla�eného vzduchu Mvvin konstantní o hodnot�  
2,385 kg/s. Dalšími konstantními parametry byla m�rná vlhkost vzduchu din o hodnot� 0,6 %, 
teplota vzduchu Tvvin o zvolené hodnot� 269,1 °C a celkový tlak všech složek sm�si pcin o úrovni 
632,9 kPa. 

Množství vst�ikované vody Mvin vykazuje b�hem simulace lineární vzr�st od minimální 
hodnoty 0,03 kg/s do hodnoty 0,17 kg/s, což je velice blízké maximálnímu množství 
vst�ikované vody uvedenému v Tab. 6. P�i použití maximální hodnoty docházelo v záv�ru 
simulace k chybám op�t zp�sobenými nedefinovanou hodnotou p�i stanovení entalpie tabulkami 
XSteam. P�íklad zapojení simulace v Simulinku pro teplotu vst�ikované vody Tvin 15 °C je na 
Obr. 17. 
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Obr. 17 P�íklad zapojení simulace sm�šova�e pro vst�ikovanou vodu Mvin 

 
Výsledkem simulace jsou závislosti teploty PVS Tpvsout a koncentrací vodní páry wvpout a 

suchého vzduchu wsvout na vzr�stajícím množství vst�ikované vody Mvin p�i t�ech r�zných 
teplotách vst�ikované vody, a to p�i 25 °C, 15 °C a 5 °C. Všechny parametry vycházejí z Tab. 6. 

Na Obr. 18 je znázorn�ny pr�b�hy závislostí teploty PVS Tpvsout na množství 
vst�ikované vody Mvin p�i t�ech r�zných teplotách vody Tvin. Z výsledných pr�b�h� je z�ejmé, že 
s lineárn� rostoucím objemem vst�ikované vody dochází k tém�� lineárnímu poklesu teploty 
PVS Tpvsout, což odpovídá p�edpokladu, nebo
 �ím více vody se vst�ikuje do ur�itého 
konstantního objemu vzduchu, tím menší je teplota výsledné sm�si. 

V tomto p�ípad� nemá teplota vst�ikované vody tém�� žádný vliv na výstupní hodnotu 
teploty PVS Tpvsout, protože maximální rozptyl teplot byl pouze 10 °C, oproti p�edchozí 



49 

simulaci, kde rozptyl teplot �inil 50 °C. Nicmén� ur�itý rozdíl pozorovat lze. P�i vyšších 
teplotách vst�ikované vody dosáhne také teplota PVS vyšších hodnot, než p�i nižších teplotách 
vst�ikované vody. 

Tato skute�nost op�t potvrzuje teoretický p�edpoklad, protože �ím je teplota vst�ikované 
vody do ur�itého objemu vzduchu vyšší, tím menší je rozdíl teplot obou vstupních médií, a 
proto má PVS na výstupu vst�ikova�e vyšší teplotu než p�i nižších teplotách vst�ikované vody. 
 

 
 

Obr. 18 Závislost teploty PVS Tpvsout na množství vst�ikované vody Mvin 
 

P�i minimálním množství vst�ikované vody Mvin je se zanedbatelným rozdílem u všech 
t�í hodnot teploty vst�ikované vody Tvin hodnota teploty PVS Tpvsout rovna cca 237 °C. P�i tém�� 
maximální hodnot� množství vst�ikované vody Mvin klesne teplota PVS na asi 90 °C, p�i�emž 
rozdíl mezi hodnotou p�i teplot� vst�ikované vody 5 °C a 25 °C je asi jen 3°C. Lze tedy �íci, že 
rozdíl mezi minimálním a maximálním množstvím vst�ikované vody Mvin je 0,14 kg/s a tento 
rozdíl odpovídá poklesu teploty PVS Tpvsout o pr�m�rnou hodnotu asi 147 °C. 

Závislost koncentrace vodní páry wvpout a koncentrace suchého vzduchu wsvout na 
množství vst�ikované vody Mvin je znázorn�na na Obr. 19. Z výsledných pr�b�h� je z�ejmé, že 
s rostoucím množstvím vst�ikované vody Mvin také postupn� nar�stá koncentrace vodní páry 
wvpout v PVS na úkor snižující se koncentrace suchého vzduchu wsvout. To op�t odpovídá 
p�edpoklad�m. Jelikož tento model uvažuje naprosté odpa�ení veškeré vst�ikované vody, tak 
s jejím vzr�stajícím objemem se musí tím pádem zvyšovat i podíl vodní páry v PVS a naopak 
snižovat podíl suchého vzduchu. 
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Op�t díky uvažované filosofii tohoto modelu o úplném odpa�ení veškeré vst�ikované 
vody jsou pro všechny t�i r�zné teploty vst�ikované vody podíly koncentrací páry a suchého 
vzduchu naprosto shodné, protože teplota p�íslušného média (jako v p�edchozí simulaci) nemá 
na výpo�et koncentrací žádný vliv. 

 

 
 

Obr. 19 Závislost koncentrace páry wvpout a suchého vzduchu wsvout na množství vst�ikované vody 
Mvin 

 
P�i minimálním množství vst�ikované vody Mvin je také hodnota koncentrace vodní páry 

wvpout také velice malá, a to p�ibližn� 0,025. P�i maximálním množství vst�ikované vody pak 
zhruba 0,07. Naopak rozmezí koncentrace suchého vzduchu bylo od 0,975 do 0,93. 
 
7.1.3 Simulace p�i lineárním nár�stu množství m�rné vlhkosti vzduchu din 
 

Jak již bylo �e�eno, tak model sm�šova�e p�edpokládá velice malý podíl koncentrace 
vlhkosti stla�eného vzduchu. Jelikož má vzduch vysokou teplotu, tak se tato vlhkost vyskytuje 
ve vzduchu ve form� vodní páry. Jestliže by tedy byla m�rná vlhkost din stla�eného vzduchu 
p�íliš velká, byl by vzduch nasycen vodními parami a k odpa�ení vst�ikované vody od ur�ité 
úrovn� vlhkosti nedochází. Tento model sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu ovšem 
p�edpokládá úplné odpa�ení vst�ikované vody vždy, a proto se tento fakt zde nijak neprojeví. 

V následující simulaci  tedy dochází k lineárnímu nár�stu hodnoty m�rné vlhkosti din od 
0 do 60 %. Konstantními parametry jsou všechny parametry stla�eného vzduchu a vst�ikované 
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vody a také celkový tlak vstupních médií pcin, jehož hodnota je op�t 623,9 kPa. Teplota vzduchu 
Tvvin byla zvolena na hodnotu 280 °C, množství stla�eného vzduchu Mvvin pak na 2,7 kg/s. 
Teplota vst�ikované vody Tvin byla zvolena na 15 °C a množství vody Mvin na 0,11 kg/s. 
Konstantní parametry vstupních médií byly op�t zvoleny na základ� Tab. 6. 

Hlavními výstupy simulace jsou závislosti teploty PVS Tpvsout, koncentrace vodní páry 
wvpout a koncentrace suchého vzduchu wsvout na vzr�stající hodnot� m�rné vlhkosti stla�eného 
vzduchu din. Obr. 20 vyobrazuje simulaci v Simulinku. 
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Obr. 20 Simulace pro zm�nu m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din 
 

Na Obr. 21 je znázorn�na závislost teploty PVS Tpvsout na hodnot� m�rné vlhkosti 
stla�eného vzduchu din. Je patrné, že teplota sm�si s rostoucí vlhkostí vzduchu stoupá tém�� 
lineárn�. To odpovídá p�edpokladu, nebo
 jak již bylo uvedeno, tak vlhkost vzduchu je v tomto 
p�ípad� ve form� vodní páry. S rostoucí vlhkostí vzduchu se tedy podíl páry v PVS zvyšuje a p�i 
rostoucím podílu páry v PVS roste i teplota PVS, protože vodní pára existuje pouze p�i vyšších 
teplotách v souvislosti s daným parciálním tlakem. 

P�i nulové m�rné vlhkosti vzduchu din má teplota PVS Tpvsout hodnotu p�ibližn� 172 °C 
a p�i maximální simulované hodnot� 60 % vlhkosti vzduchu  má teplota sm�si hodnotu asi  
200 °C. Rozdíl teplot PVS p�i minimální a maximální hodnot� vlhkosti je tedy asi 28 °C. Pro 
hodnotu vlhkosti stla�eného vzduchu vyšší než 60 % nebyla simulace provád�na, protože p�i ní 
docházelo k chybám kv�li nedefinovaným hodnotám entalpie v použitých tabulkách XSteam. 
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Obr. 21 Závislost teploty PVS Tpvsout na m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din 
 

 Obr. 22 vyobrazuje pr�b�hy závislostí koncentrace vodní páry wvpout a koncentrace 
suchého vzduchu wsvout na lineárn� rostoucí m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din. Z uvedených 
pr�b�h� je patrné, že s rostoucí m�rnou vlhkostí din roste také podíl koncentrace vodní páry 
wvpout na úkor koncentrace suchého vzduchu wsvout, která naopak klesá. Charakter obou t�chto 
závislostí je tém�� lineární. 
 Oba pr�b�hy potvrzují teoretický p�edpoklad, protože s rostoucí m�rnou vlhkostí din, 
která se jak již bylo uvedeno projeví jako rostoucí podíl koncentrace vodní páry wvpout klesá 
podíl koncentrace suchého vzduchu wsvout. Pon�vadž model p�edpokládá úplné odpa�ení 
veškerého objemu vst�ikované vody, roste koncentrace vodní páry wvpout neustále. 

P�i nulové m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din je koncentrace páry v PVS wvpout 
rovna p�ibližn� 0,05, �emuž odpovídá hodnota koncentrace suchého vzduchu v PVS wsvout 0,95. 
P�i hodnot� vlhkosti 60 % je koncentrace páry rovna asi 0,6 a koncentrace suchého vzduchu 0,4. 
Rozdíl mezi minimem a maximem u obou koncentrací tedy �iní asi 0,55. 
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Obr. 22 Závislost koncentrace vodní páry wvpout a suchého vzduchu wsvout na m�rné vlhkosti 
stla�eného vzduchu din  

 
7.2 Simulace modelu sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu 
 
 Pro simulaci modelu sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu byly op�t jako 
v p�edchozí podkapitole použity údaje o rozmezí hodnot parametr� vstupních médií, které jsou 
uvedeny v Tab. 6. 
 
7.2.1 Simulace p�i lineárním nár�stu množství stla�eného vzduchu Mvvin 
 
 V p�ípad� této simulace docházelo b�hem jejího vykonávání k lineárnímu nár�stu 
množství stla�eného vzduchu Mvvin, které nar�stalo od své jmenovité hodnoty 2,1 kg/s do 
maximální hodnoty 3 kg/s. Výsledky simulace byly dosaženy p�i t�ech r�zných teplotách 
vzduchu na vstupu sm�šova�e Tvvin, a to p�i 300 °C, 250 °C a 200 °C. 
 M�rná vlhkost stla�eného vzduchu din byla p�i simulaci nastavena na konstantní 
hodnotu 0,6 %. Dále teplota vst�ikované vody Tvin byla po celou simulaci nastavena na 15 °C a 
její vst�ikované množství pak na 0,13 kg/s. Celkový tlak všech médií pcin byl po celou dobu 
simulace nastaven na 632,9 kPa. Veškeré parametry tedy byly shodné s parametry použitými p�i 
obdobné simulaci u modelu sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu v p�edchozí 
podkapitole a tím pádem má také základ v Tab. 6. 
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 Smyslem této simulace je získat závislosti teploty PVS Tpvsout, množství neodpa�ené 
vody Mvnout, koncentrace vodní páry wvpout, koncentrace suchého vzduchu wsvout a koncentrace 
neodpa�ené vody wvnout  v PVS na vzr�stajícím množství stla�eného vzduchu na vstupu 
sm�šova�e Mvvin p�i t�ech r�zných teplotách vzduchu Tvvin. Obr. 23 zobrazuje �ást simulace 
v Simulinku pro teplotu stla�eného vzduchu 250 °C. 
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Obr. 23 Ukázka simulace pro stla�ený vzduch o teplot� Tvvin  250 °C 

 
 Na Obr. 24 je znázorn�na závislost teploty PVS Tpvsout p�i t�ech r�zných teplotách 
vzduchu Tvvin na vzr�stajícím množství vzduchu Mvvin. Ze všech t�í pr�b�h� teploty PVS Tpvsout je 
z�ejmé, že s nar�stajícím objemem stla�eného vzduchu p�i konstantním množství vst�ikované 
vody teplota sm�si také nar�stá a to tém�� lineárn�. Tento fakt souhlasí s teoretickým 
p�edpokladem, protože s rostoucím objemem vzduchu klesá vliv konstantního objemu 
vst�ikované vody na teplotu PVS a dochází tedy k jejímu r�stu. 
 Velký vliv má také teplota stla�eného vzduchu Tvvin. ím v�tší je teplota vzduchu, tím je 
i v�tší teplota PVS jak pr�b�hy na Obr. 24 také potvrzují. Rozdíl mezi jednotlivými hodnotami 
teplot vzduchu je 50 °C, což je zna�ný rozdíl. 
 P�i teplot� vzduchu Tvvin = 200 °C není celý charakter pr�b�hu závislosti teploty PVS 
shodný s p�edcházejícími, nebo
 p�i simulaci b�hem výpo�t� došlo k situaci, kdy nebylo možné 
ur�it hodnotu entalpie sm�si z tabulek XSteam pro výpo�et teploty PVS. U p�íslušných hodnot 
množství stla�eného vzduchu  byla teplota PVS nahrazena teplotou saturace. Ovšem od hodnoty 
množství vzduchu asi 2,47 kg/s již k tomuto nedochází a charakter pr�b�hu je již stejný jako u 
ostatních teplot vzduchu. Ke stejné situaci došlo i p�i simulaci u modelu bez možnosti odlou�ení 
kondenzátu, kde správný charakter pr�b�hu za�al až p�i hodnot� množství vzduchu zhruba  
2,75 kg/s. 
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 P�i teplot� stla�eného vlhkého vzduchu Tvvin 300 °C vzr�stá teplota PVS Tpvsout p�i 
minimální hodnot� množství vzduchu Mvvin 2,1 kg/s od asi 138 °C do p�ibližn� 185 °C p�i 
maximální hodnot� množství vzduchu 3 kg/s. P�i teplot� vzduchu 250 °C vzr�stá teplota PVS 
od asi 90 °C do zhruba 135 °C. P�i teplot� vzduchu 200 °C lze i p�es �áste�n� odlišný charakter 
pr�b�hu odhadnout, že teplota sm�si vzr�stá od cca 50 °C do asi 90 °C. Rozdíl mezi 
minimálním a maximálním množství stla�eného vzduchu je 0,9 kg/s a to vzhledem k ode�teným 
hodnotám z výsledných pr�b�h� na Obr. 24 odpovídá rozdílu teploty PVS Tpvsout p�i všech t�ech 
teplotách vzduchu Tvvin  o p�ibližn� 45 °C. Tyto výsledky odpovídají i výsledk�m z modelu 
sm�šova�e bez možnosti odlou�ení kondenzátu uvedených v p�edcházející podkapitole. Rozdíly 
jsou minimální s odstupem maximáln� n�kolika °C (viz Obr. 15). 
 

 
 

Obr. 24 Závislost teploty PVS Tpvsout na množství vzduchu Mvvin 

 
Obr. 25 vyobrazuje závislost množství neodpa�ené vody Mvnout na vzr�stajícím množství 

stla�eného vzduchu Mvvin p�i t�ech r�zných teplotách vzduchu Tvvin. Na základ� pr�b�h� z  
Obr. 25 lze konstatovat, že s rostoucím množstvím stla�eného vzduchu Mvvin klesá tém�� 
lineárn� i množství neodpa�ené vody Mvnout. Tato skute�nost odpovídá p�edpoklad�m, pon�vadž 
s rostoucím objemem vzduchu p�i konstantním objemu vst�ikované vody roste i rozdíl t�chto 
dvou objem�. ím v�tší z hlediska objemu vzduchu tento rozdíl je, tím více vst�ikované vody se 
musí odpa�it a tím menší je tím pádem i množství odlou�eného kondenzátu, resp. množství 
neodpa�ené vody. 
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Z Obr. 25 je též dob�e znatelný vliv teploty stla�eného vzduchu Tvvin. ím v�tší teplota 
vzduchu, tím menší je i hodnota neodpa�eného množství vst�ikované vody Mvnout. Tento fakt 
také odpovídá teoretickému p�edpokladu, protože s vyšší teplotou vzduchu dochází ke v�tšímu 
p�echodu vst�ikované vody na páru. Vliv rozdílu 50 °C mezi jednotlivými pr�b�hy je zna�ný. 

 

 
 

Obr. 25 Závislost množství neodpa�ené vody Mvnout  na množství stla�eného vzduchu Mvvin  
 
 P�i nejmenším množství stla�eného vzduchu Mvvin 2,1 kg/s je p�i teplot� vzduchu Tvvin 
300 °C hodnota množství neodpa�ené vody asi 0,025 kg/s. P�i maximálním množství stla�eného 
vzduchu 3kg/s pak nulová. Nulová hodnota množství odlou�eného kondenzátu figuruje 
v simulaci již od hodnoty množství stla�eného vzduchu asi 2,55 kg/s. Nad tuto hodnotu již 
dochází dle modelu k úplnému odpa�ení veškeré vst�ikované vody. 
 P�i teplot� vzduchu 250 °C se množství odlou�eného kondenzátu pohybuje mezi cca 
0,06 kg/s do asi 0,022 kg/s. P�i teplot� vzduchu 200 °C se množství neodpa�ené vody pohybuje 
p�ibližn� mezi 0,091 kg/s do zhruba 0,077 kg/s. 
 Na Obr. 26 a Obr. 27 jsou znázorn�ny závislosti koncentrace vodní páry wvpout, 
koncentrace suchého vzduchu wsvout a koncentrace neodpa�ené vody wvnout na lineárním nár�stu 
množství stla�eného vzduchu Mvvin p�i r�zných teplotách vzduchu Tvvin a to p�i 250 °C (Obr. 26) 
a p�i 300°C (Obr. 27). Z Obr. 26 i Obr. 27 lze usoudit, že s rostoucím množstvím stla�eného 
vzduchu Mvvin vzr�stá podíl koncentrace suchého vzduchu wsvout v PVS. Koncentrace vodní páry 
wvpout z�stává po celou dobu simulace tém�� konstantní naopak koncentrace neodpa�ené vody 
s p�ibývajícím objemem vzduchu klesá. Tyto charakteristiky odpovídají p�edpoklad�m, protože 
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s p�ibývajícím objemem vzduchu klesá vliv vst�ikované vody konstantním objemem, a proto 
dochází ke zvýšení podílu suchého vzduchu na úkor podílu odlou�eného kondenzátu. Tím, že 
množství vst�ikované vody je konstantní, tak se podíl vodní páry v PVS tém�� nem�ní. 

Vliv na pokles podílu koncentrace neodpa�ené vody wvnout má také teplota vlhkého 
vzduchu. Na Obr. 26 p�i teplot� vzduchu 250 °C je na za�átku simulace hodnota této 
koncentrace vyšší, než ve stejném bod� na Obr. 27 p�i teplot� vzduchu 300 °C. To také 
odpovídá teoretickému p�edpokladu, nebo
 �ím v�tší je teplota stla�eného vzduchu, tím dochází 
k lepšímu odpa�ovaní vst�ikované vody a podíl odlou�eného kondenzátu je tím menší. 

Výsledky t�chto simulací lze do ur�ité míry srovnat i se simulací modelu bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu z p�edchozí podkapitoly, kde také docházelo s rostoucím objemem 
vzduchu ke vzr�stu podílu suchého vzduchu, p�i�emž podíl vodní páry v PVS byl rovn�ž tém�� 
konstantní (viz Obr. 16). 
 

 
 

Obr. 26 Závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, vodní páry wvpout a neopa�ené vody wvnout 
na množství vzduchu Mvvin p�i teplot� vzduchu Tvvin = 250 °C 

 
 P�i teplot� stla�eného vzduchu Tvvin 250 °C (Obr. 26) má koncentrace suchého vzduchu 
wsvout p�i minimálním množství vzduchu Mvvin 2,1 kg/s hodnotu zhruba 0,93 a p�i maximálním 
objemu vzduchu Mvvin 3 kg/s hodnotu p�ibližn� 0,96. Hodnota koncentrace vodní páry wvpout je 
po celou dobu simulace tém�� nem�nná a to asi 0,04. Hodnota koncentrace neodpa�ené vody 
wvnout je p�i minimální hodnot� množství stla�eného vzduchu Mvvin zhruba 0,03 a p�i 
maximálním množství vzduchu p�ibližn� nulová. 
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P�i teplot� stla�eného vzduchu Tvvin 300 °C (Obr. 27) má koncentrace suchého vzduchu 
wsvout p�i minimálním množství vzduchu Mvvin 2,1 kg/s také hodnotu zhruba 0,93 a p�i 
maximálním objemu vzduchu Mvvin 3 kg/s hodnotu p�ibližn� 0,96. Hodnota koncentrace vodní 
páry wvpout je p�i minimální hodnot� množství stla�eného vzduchu Mvvin rovna asi 0,06 a p�i 
maximálním objemu vzduchu Mvvin je p�ibližn� 0,04. Hodnota koncentrace neodpa�ené vody 
wvnout je p�i minimální hodnot� množství stla�eného vzduchu Mvvin zhruba 0,01 a p�i 
maximálním množství vzduchu je nulová. Za nulovou lze považovat hodnotu koncentrace 
odlou�eného kondenzátu již p�i množství stla�eného vzduchu zhruba 2,3 kg/s.  
 

 
 

Obr. 27 Závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, vodní páry wvpout a neopa�ené vody wvnout 
na množství vzduchu Mvvin p�i teplot� vzduchu Tvvin = 300 °C 

 
7.2.2 Simulace p�i lineárním nár�stu množství vst�ikované vody Mvin 
 
 P�i vykonávání této simulace docházelo k lineárnímu nár�stu množství vst�ikované 
vody Mvin, a to v rozmezích od 0,03 kg/s do 0,17 kg/s. Simulace se dále vykonávala p�i t�ech 
r�zných teplotách vst�ikované vody Tvin, a to p�i 25 °C, 15 °C a 5 °C. Ostatní parametry 
simulace byly konstantní. Teplota stla�eného vzduchu Tvvin byla zvolena na hodnotu 269,1 °C. 
Množství stla�eného vzduchu Mvvin bylo zvoleno na hodnotu 2,385 kg/s a m�rná vlhkost 
vzduchu din z�stala op�t na hodnot� 0,6%. Celkový tlak všech médií pcin byl op�t 632,9 kPa. 
Veškeré hodnoty parametr� všech médií byly znovu zvoleny podle Tab.6. 
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 Cílem této simulace bylo získat závislosti teploty PVS Tpvsout, množství neodpa�ené 
vody Mvnout, koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace vodní páry wvpout a koncentrace 
neodpa�ené vody wvnout na vzr�stajícím množství vst�ikované vody Mvin. Ukázka z této simulace 
pro teplotu vody 15 °C je nazna�ena na Obr. 28. 
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Obr. 28 Simulace p�i teplot� vst�ikované vody Tvin 15 °C 

 
 Na Obr. 29 je zobrazena závislost teploty PVS Tpvsout na množství vst�ikované vody Mvin 
p�i teplotách vody 25 °C, 15 °C a 5 °C. Ze všech pr�b�h� závislosti teploty sm�si na 
vst�ikovaném objemu vody je patrné, že s vzr�stajícím množstvím vody dochází k tém�� 
lineárnímu poklesu teploty PVS Tpvsout. Tato skute�nost také odpovídá teoretickému 
p�edpokladu, pon�vadž s rostoucím objemem vst�ikované vody klesá vliv konstantního objemu 
stla�eného vzduchu o dané teplot� 269,1 °C a teplota sm�si proto musí klesat. 
 Jak lze dále vypozorovat, tak teplota vst�ikované vody Tvin nemá žádný zásadní vliv na 
výslednou teplotu PVS, nebo
 rozdíl mezi jednotlivými teplotami vody je pouze 10 °C. 
Ur�itého rozdílu ovšem pozorovat lze a sice toho, že p�i vst�ikování vody o nejnižší teplot� 5 °C 
je teplota PVS menší nebo p�ibližn� rovna teplot� PVS p�i teplot� vst�ikované vody 15 °C nebo 
25 °C. To op�t potvrzuje p�edpoklad, protože �ím nižší je teplota vst�ikované vody Tvin, tím 
v�tší je rozdíl mezi touto teplotou a  teplotou stla�eného vzduchu Tvvin, což má za následek nižší 
hodnotu teploty PVS. 
 



60 

 
 

Obr. 29 Závislost teploty PVS Tpvsout na množství vst�ikované vody Mvin 
    
 P�i teplot� vst�ikované vody Tvin 5 °C a p�i minimálním množství vst�ikované vody Mvin 
0,03 kg/s je hodnota teploty PVS Tpvsout rovna p�ibližn� 237 °C a u maxima vst�ikované vody 
Mvin 0,17 kg/s je teplota sm�si Tpvsout rovna asi 83 °C. P�i teplot� vody 15 °C je u minimální 
hodnoty vst�ikovaného objemu vody teplota PVS prakticky shodná jako p�i teplot� vody 5 °C i 
25 °C, a to cca 237 °C. U maxima vst�ikovaného objemu vody je p�i teplot� vody Tvin 15 °C 
teplota PVS rovna p�ibližn� 87 °C a p�i teplot� vody 25°C je pak teplota výstupní PVS rovna 
zhruba 90 °C. Rozdíly mezi jednotlivými pr�b�hy jsou tedy pouze v rámci n�kolika °C. Rozdíl 
mezi minimálním a maximálním množstvím vst�ikované vody Mvin je 0,14 kg/s, což podle 
výsledk� odpovídá poklesu teploty PVS Tpvsout u všech t�ech pr�b�h� závislostí o pr�m�rnou 
hodnotu asi 150 °C. 

P�i porovnání t�chto výsledk� s modelem bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
simulovaným v p�edcházející podkapitole lze konstatovat, že rozdíly mezi teplotami PVS u 
obou t�chto model� p�i stejn� nastavených parametrech vstupních médií jsou minimální v rámci 
n�kolika °C. 

Obr. 30 ilustruje závislost množství neodpa�ené vody Mvnout p�i t�ech r�zných teplotách 
vody Tvin (5 °C, 15 °C a 25 °C) na množství vst�ikované vody Mvin. Na základ� zobrazených 
pr�b�h� lze stanovit, že p�i postupném zvyšování množství vst�ikované vody Mvin je nejprve 
hodnota množství odlou�eného kondenzátu nulová, což znamená, že mezi nižšími hodnotami 
vst�ikovaného objemu vody dochází k jeho úplnému odpa�ení. 
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Obr. 30 Závislost množství neodpa�ené vody Mvnout na množství vst�ikované vody Mvin 
 
 Teprve od ur�ité hranice objemu vst�ikované vody (v tomto p�ípad� asi 0,1 kg/s) 
dochází k odlu�ování, které s dalším r�stem tohoto objemu rovn�ž tém�� lineárn� nar�stá. Dle 
charakteru pr�b�h� lze dále prohlásit, že p�i ješt� vyšším množství vst�ikované vody, než bylo 
použito p�i simulaci by došlo k ješt� rapidn�jšímu vzr�stu neodpa�ené vody postupn� tak 
dlouho, dokud by tato hodnota nep�ekro�ila hodnotu odpa�eného množství. P�i velmi velké 
hodnot� vst�ikovaného množství vody Mvin (nap�. 5 kg/s) by pak došlo p�i takto nastavených 
parametrech vstupních médií k tomu, že se neodpa�í tém�� žádné množství vst�ikované vody. 
 Tyto fakta také potvrzují teoretické p�edpoklady, protože v oblasti relativn� malého 
množství vst�ikované vody Mvin lze p�edpokládat úplné odpa�ení veškerého objemu. 
S rostoucím množstvím vody pak tedy musí existovat ur�itá hranice daná vždy konkrétními 
parametry vstupních médií, od které se za�ne odlu�ovat kondenzát tím více, �ím v�tší bude 
objem vst�ikované vody. 
 Z pr�b�h� na Obr. 30 lze také pozorovat, že teplota vst�ikované vody Tvin nehraje na 
velikost odlou�eného kondenzátu žádnou zásadní roli. Lze pozorovat pouze malé rozdíly a sice 
takové, že p�i teplot� vody 25 °C je hodnota množství neodpa�ené vody Mvnout vyšší, než p�i 
teplotách vody 15 °C a 5 °C. To znovu odpovídá p�edpokladu, nebo
 �ím vyšší je teplota 
vst�ikované vody Tvin, tím menší je i vliv teploty stla�eného vzduchu Tvvin, a proto nedochází 
k tak dobré transformaci vst�ikované vody na páru jako u nižších teplot vody. Tyto rozdíly jsou 
ovšem podle Obr. 30 prakticky zanedbatelné, jelikož rozdíl mezi jednotlivými teplotami 
vst�ikované vody je jen 10 °C. 
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 P�i minimální hodnot� množství vst�ikované vody Mvin 0,03 kg/s až do hodnoty 
p�ibližn� 0,1 kg/s je hodnota množství neodpa�ené vody Mvnout p�i všech t�ech teplotách 
vst�ikované vody Tvin (5 °C, 15 °C a 25 °C) rovna nule. P�i maximálním vst�ikovaném objemu 
vody 0,17 kg/s �iní p�i teplot� vody 25 °C hodnota množství neodpa�ené vody cca 0,08 kg/s. P�i 
teplot� vody 15 °C je tato hodnota rovna asi 0,0775 kg/s a p�i teplot� vody 5 °C pak zhruba 
0,076 kg/s. 
 Rozdíl mezi hranicí vst�ikovaného objemu vody, p�i n�mž dochází k odlu�ování 
kondenzátu a maximálním množstvím vody je 0,07 kg/s, který pak odpovídá množství 
neodpa�ené vody Mvnout asi 0,08 kg/s. 
 Na Obr. 31 je znázorn�na závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace 
vodní páry wvpout a koncentrace neodpa�ené vody wvnout na lineárním vzr�stu množství 
vst�ikované vody Mvin p�i teplot� vody Tvin 15 °C. Podle pr�b�h� na Obr. 31 lze usoudit, že 
s rostoucím množstvím vst�ikované vody Mvin klesá koncentrace suchého vzduchu wsvout a 
koncentrace vodní páry wvpout naopak roste. Po dosažení hranice množství vst�ikovaného objemu 
vody 0,1 kg/s, p�i které dochází k odlu�ování kondenzátu a jejím následném p�ekro�ení, vzr�stá 
i hodnota koncentrace neodpa�ené vody wvnout. V t�chto bodech simulace se již podíl 
koncentrace vodní páry nezvyšuje, resp. z�stává tém�� konstantní, naopak s postupn� 
vzr�stajícím podílem koncentrace odlou�eného kondenzátu ješt� dále klesá podíl koncentrace 
suchého vzduchu. Všechny tyto závislosti jsou tém�� totožné pro všechny t�i teploty vst�ikované 
vody (5 °C, 15 °C a 25 °C). 
 Tyto pr�b�hy odpovídají p�edpoklad�m, pon�vadž p�i hodnotách nižších, než je hranice 
množství vst�ikované vody, p�i které dochází k odlu�ování kondenzátu se vst�ikovaná voda 
zcela odpa�í, a proto musí podíl koncentrace suchého vzduchu wsvout v PVS klesat. Jestliže je 
tato hranice p�ekro�ena, pak dochází k odlu�ování kondenzátu, a proto musí koncentrace 
neodpa�ené vody wvnout vzr�stat, p�i�emž podíl koncentrace vodní páry se již nem�že zvyšovat, 
ale musí z�stat po ur�itou malou zm�nu objemu vody tém�� konstantní. Ovšem p�i zvyšování 
množství odlou�eného kondenzátu musí klesat podíl koncentrace suchého vzduchu. Teplota 
vst�ikované vody Tvin nemá, jak již bylo �e�eno prakticky žádný vliv na závislosti podíl� 
jednotlivých koncentrací ve výsledné PVS. 

P�i minimální hodnot� vst�ikovaného množství vody Mvin 0,03 kg/s je hodnota 
koncentrace suchého vzduchu wsvout rovna p�ibližn� 0,98, hodnota koncentrace vodní páry wvpout 
je asi 0,02 a koncentrace neodpa�ené vody wvnout je nulová. P�i hranici odlu�ování kondenzátu 
0,1 kg/s dosáhla hodnota podílu množství koncentrace vodní páry wvpout zhruba 0,045 a 
koncentrace suchého vzduchu hodnoty cca 0,955. P�i maximální hodnot� vst�ikovaného objemu 
vody �inila hodnota koncentrace suchého vzduchu asi 0,92, koncentrace vodní páry p�ibližn� 
0,045 a koncentrace neodpa�ené vody cca 0,025. 

Do ur�ité míry lze tuto �ást simulace porovnat i se simulací modelu bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu z p�edchozí podkapitoly, kde také docházelo ke vzr�stu koncentrace 
vodní páry a k poklesu koncentrace suchého vzduchu, ovšem s tím rozdílem, že nár�st podílu 
vodní páry pokra�oval po celou dobu simulace, jelikož model p�edpokládá úplné odpa�ení 
celého vst�ikovaného objemu vody. 
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Obr. 31 Závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace vodní páry wvpout a 
koncentrace neodpa�ené vody wvnout na množství vst�ikované vody Mvin 

 
7.2.3 Simulace p�i lineárním nár�stu množství m�rné vlhkosti vzduchu din 
 
 
 P�i této simulaci dochází k lineárnímu nár�stu množství m�rné vlhkosti stla�eného 
vzduchu din, která se projevuje p�i vst�ikování vody vzhledem k vysoké teplot� vzduchu jako 
vodní pára obsažené ve vzduchu. M�rná vlhkost se zvyšuje v rozmezí od 0 % do 60 %. Ostatní 
parametry jsou konstantní. Teplota stla�eného vzduchu Tvvin byla zvolena na hodnotu 280 °C, 
množství vzduchu Mvvin pak bylo 2,7 kg/s. Teplota vst�ikované vody Tvin byla zvolena na 
hodnotu 15 °C a její množství Mvin bylo 0,11 kg/s. Celkový tlak všech médií pcin byl znovu 
632,9 kPa. Všechny parametry jsou stejné jako u podobné simulace s modelem bez možnosti 
odlou�ení kondenzátu.  
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Výsledky simulace byly závislosti teploty PVS Tpvsout, množství neodpa�ené vody Mvnout, 
koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace vodní páry wvpout a koncentrace neodpa�ené 
vody wvnout na vzr�stající hodnot� m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din. Tato simulace je 
vyobrazena v Simulinku na Obr. 32. 
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Obr. 32 Simulace sm�šova�e p�i zm�nách vlhkosti vzduchu din 

 
 Na Obr. 33 je vyobrazena závislost teploty PVS Tpvsout na m�rné vlhkosti vzduchu din. 
Z výsledného pr�b�hu je patrné, že s rostoucí m�rnou vlhkostí vzduchu din roste i teplota PVS 
Tpvsout. Tento pr�b�h potvrzuje p�edpoklad, protože s rostoucím podílem vodní páry v PVS 
vzniklým zvyšováním m�rné vlhkosti din musí vzr�stat i teplota PVS Tpvsout. Vodní pára totiž 
existuje pouze p�i vyšších teplotách vztažených k p�íslušnému tlaku, a protože má vzduch 
vysokou teplotu je m�rná vlhkost vzduchu ve form� vodní páry. 

P�i nulové hodnot� m�rné vlhkosti din je teplota PVS Tpvsout rovna zhruba 173 °C. P�i 
maximální hodnot� m�rné vlhkosti 60 % je teplota sm�si rovna p�ibližn� 200 °C. Rozdíl mezi 
minimální a maximální vlhkostí je teda asi 27 °C. Výsledek této �ásti simulace je prakticky 
totožný s výsledkem stejné simulace u modelu bez možnosti odlou�ení kondenzátu, která byla 
prezentována v p�edchozí podkapitole. 



65 

 
 

Obr. 33 Závislost teploty PVS Tpvsout na m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din 
 
 Na Obr. 34 je znázorn�na závislost množství neodpa�ené vody Mvnout na vzr�stající 
hodnot� m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din. Na základ� výsledného pr�b�hu lze konstatovat, 
že od ur�ité hranice hodnoty m�rné vlhkosti dochází k odlu�ování kondenzátu, jehož  množství 
se exponenciáln� zvyšuje s rostoucí m�rnou vlhkostí vzduchu. 

Tento fakt op�t odpovídá teoretickému p�edpokladu. Jelikož je m�rná vlhkost ve 
vzduchu din ve form� vodní páry, dochází k tomu, že p�i neustálém zvyšování její hodnoty se 
bude také zvyšovat i podíl vodních par ve vzduchu. To má za následek nasycení vzduchu 
vodními parami a �ím více tedy bude vzduch syt�jší o vodní páru, tím menší množství 
vst�ikované vody Mvin se m�že odpa�it, a proto od ur�ité hranice vlhkosti musí množství 
neodpa�ené vody Mvnout nar�stat. Množství odlou�eného kondenzátu nar�stá tak dlouho, až je 
vzduch p�i simulaci vlivem velké sytosti vodních par tém�� nasycen a hodnota množství 
neodpa�ené vody Mvnout je tém�� rovna množství vst�ikované vody Mvin. V tomto p�ípad� již 
prakticky vlivem nasyceného vzduchu vodními parami nem�že dojít k odpa�ení vst�ikovaného 
objemu vody. Tato situace tém�� nastává p�i hodnot� 60 % m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu, 
a proto oba matematické modely p�edpokládají jen velice malý podíl m�rné vlhkosti vzduchu na 
vstupu sm�šova�e. 
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Obr. 34 Závislost množství neodpa�ené vody Mvnout na m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din 
 

 P�i nulové hodnot� m�rné vlhkosti din a vst�ikovanému množství vody 0,11 kg/s je 
množství neodpa�ené vody Mvnout také nulové. P�i hrani�ní hodnot� m�rné vlhkosti p�ibližn�  
2,5 % se za�íná odlu�ovat kondenzát vody. P�i maximální simulované hodnot� m�rné vlhkosti 
60 % je množství neodpa�ené vody Mvnout rovno asi 0,099 kg/s, což je tém�� shodná hodnota 
s vst�ikovaným objemem vody do sm�šova�e. Tedy nad hranici m�rné vlhkosti 70 % již 
k odpa�ování vody prakticky nem�že docházet. 
 Na Obr. 35 je vyobrazena závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace 
vodní páry wvpout a koncentrace neodpa�ené vody wvnout na vzr�stající m�rné vlhkosti stla�eného 
vzduchu din. Ze všech pr�b�h� je z�ejmé, že s rostoucí m�rnou vlhkostí vzduchu din vzr�stá 
podíl koncentrace vodní páry wvpout a po sléze také koncentrace neodpa�ené vody wvnout. Naopak 
koncentrace suchého vzduchu wsvout díky tomu výrazn� klesá.  

Tyto závislosti jednotlivých koncentrací potvrzují p�edpoklady, protože jak již bylo 
�e�eno, tak i p�es konstantní množství vst�ikované vody Mvin podíl vodní páry v PVS musí 
stoupat, protože stoupá i m�rná vlhkost vzduchu, která je v n�m obsažena jako vodní pára. 
Pokud dosáhne vlhkost ur�ité hranice, za�íná se odlu�ovat kondenzát a tím pádem musí také 
vzr�stat i podíl koncentrace neodpa�ené vody wvnout. Ta po dosažení ur�ité vyšší hodnoty m�rné 
vlhkosti din (nad 70 %) už bude v podstat� konstantní, nebo
 se již dosáhlo takového nasycení 
vzduchu vodními parami, že se p�i vst�iku už žádná voda nem�že odpa�it. Vzhledem k nár�stu 
koncentrací vodní páry a neodpa�ené vody musí podíl suchého vzduchu v PVS naopak klesat. 
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Obr. 35 Závislost koncentrace suchého vzduchu wsvout, koncentrace vodní páry wvpout a 
koncentrace neodpa�ené vody wvnout na m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din 

 
 P�i nulové hodnot� m�rné vlhkosti din a konstantním množství vst�ikované vody Mvin 
0,11 kg/s je hodnota koncentrace suchého vzduchu wsvout rovna asi 0,96, koncentrace vodní páry 
wvpout je rovna p�ibližn� 0,04 a koncentrace neodpa�ené vody wvnout je nulová. Hranice pro 
odlu�ování kondenzátu je cca 2,5 % m�rné vlhkosti stla�eného vzduchu din. P�i maximální 
simulované m�rné vlhkosti 60 % je podíl koncentrace suchého vzduchu zhruba 0,58, podíl 
vodní páry je pak p�ibližn� 0,375 a koncentrace odlou�eného kondenzátu ve sm�si asi 0,045. 
 Ur�itou podobnost lze také pozorovat u stejné simulace modelu bez možnosti odlou�ení 
kondenzátu, kde je rozdíl v hodnotách koncentrací zp�soben onou hodnotou koncentrace 
neodpa�ené vody. 

Simulace pro nar�stající m�rnou vlhkost vzduchu din byly provád�ny pouze do hodnoty 
60 %, protože nad tuto hodnotu docházelo k chybám, zp�sobeným nedefinovanou hodnotou 
z tabulek XSteam.  
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8 Porovnání nam��ených dat na reálném sm�šova�i     
s výstupem matematického modelu tohoto sm�šova�e 
 

Jak již bylo v kapitole s popisem experimentální elektrárny �e�eno, tak p�edm�tem této 
diplomové práce je matematický model vst�ikova�e (8) ozna�eného ve schématu elektrárny na 
Obr. 1. V p�edcházejících kapitolách byl tento model navržen a realizován jak s možností 
odlou�ení kondenzátu, tak bez možnosti odlou�ení kondenzátu. Výsledky z t�chto 
matematických model� byly porovnány s teoretickými p�edpoklady pomocí simulací 
v Simulinku v p�edcházející kapitole. 

Ovšem pro porovnání t�chto model� vst�ikova�e (8) s reáln� nam��enými daty nebyly 
ve spole�nosti Vítkovice Power Engineering tyto data k dispozici. Nicmén� po konzultaci 
s odborníkem této spole�nosti bylo zjišt�no, že k odlu�ování kondenzátu na vst�ikova�i (8) dle 
Obr. 1 p�i reálném provozu elektrárny nedochází, nebo
 není vst�ikováno tak velké množství 
vody, aby se n�jaký její objem neodpa�il. To také potvrzuje i simulace modelu tohoto 
sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu, kde p�i nastavených parametrech simulace 
podobných skute�ným parametr�m p�i reálném provozu �iní tato hranice množství vst�ikované 
vody Mvin asi 0,1 kg/s, což je hodnota blízká skute�né hodnot� množství vst�ikované vody, která 
se také nachází v rozmezí reálných objemových hodnot uvedených v Tab. 6 v p�edcházející 
kapitole. Lze tedy usoudit, že p�i vst�ikování vody je její množství p�ibližn� rovno 0,1 kg/s, a 
proto k odlou�ení kondenzátu p�i reálném provozu elektrárny prakticky nedochází. 

Nam��ená data pro vst�ikova� (8) z Obr. 1 sice nebyla k dispozici, nicmén� se poda�ilo 
získat data pro vst�ikova� (11). Tento sm�šova� má tém�� shodné vlastnosti a parametry jako 
vst�ikova� (8), a proto lze s mírnou úpravou bilan�ních matematických postup� použít 
k nalezení teploty výstupní PVS stejnou metodu p�lení intervalu jako v modelech pro 
vst�ikova� (8). Tato kapitola se tedy zabývá stru�ným popisem matematického modelu 
vst�ikova�e (11) a jeho porovnáním s reáln� nam��enými daty p�i provozu elektrárny. 
 

8.1 Popis vst�ikova�e (11) bez možnosti odlou�ení kondenzátu 
 
 Jak již bylo uvedeno, tak vlastnosti a parametry sm�šova�e (11) jsou tém�� shodné 
s vlastnostmi a parametry sm�šova�e (8). Ve vst�ikova�i (11) op�t dochází ke vst�iku vody 
ovšem ne do stla�eného vzduchu obsahující malou koncentraci vodních par, ale do PVS, která 
již byla vytvo�ena práv� ve sm�šova�i (8). Koncentrace vodních par ve vstupní PVS je tedy 
vyšší než stla�eného vzduchu u sm�šova�e (8). 
 Vstupní PVS má podíl koncentrace suchého vzduchu wsvin a podíl koncentrace vodní 
páry wvpin. Do této vstupní PVS je vst�ikována voda o koncentraci wv. Na výstupu sm�šova�e je 
tedy PVS, která má podíl výstupní koncentrace suchého vzduchu wsvout a podíl výstupní 
koncentrace vodní páry wvpout. P�i provozu tohoto vst�ikova�e (11) nedochází p�i vst�ikování 
vody k odlou�ení kondenzátu a veškeré množství vst�ikované vody se zcela odpa�í. Tuto situaci 
také ilustruje Obr. 36. 
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Obr. 36 Principiální znázorn�ní vst�ikova�e (11) [7] 
 

8.2 Stanovení vstup� a výstup� modelu sm�šova�e (11)  
 
 Vstupy matematického modelu vst�ikova�e (11) jsou uvedeny v Tab. 7. Tyto vstupy 
vnášejí do modelu parametry vstupních médií, které byly nam��eny p�i provozu sm�šova�e. 
Výstupy modelu jsou uvedeny v Tab. 8. 
 

Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 
Tpvsin Teplota PVS na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mpvsin Množství PVS na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
wvpin Koncentrace vodní páry v PVS [kg/kg] 
Tvin Teplota vody na vstupu sm�šova�e [°C] 
Mvin Množství vody na vstupu sm�šova�e [kg/s] 
pcin Celkový tlak PVS na vstupu sm�šova�e [Pa] 

Tab. 7 Vstupní veli�iny sm�šova�e (11) 
 

Název veli�iny Ozna�ení veli�iny Rozm�r 
Tpvsout Teplota PVS na výstupu sm�šova�e [°C] 
Mpvsout Množství PVS na výstupu sm�šova�e [kg/s] 
wvpout Koncentrace vodní páry v PVS [kg/kg] 
wsvout Koncentrace suchého vzduchu v PVS [kg/kg] 
Error Výstup detekující chybu p�i výpo�tu [-] 

Tab. 8 Výstupní veli�iny sm�šova�e (11) 
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8.3 Postup matematických výpo�t� k ur�ení tepla PVS p�ed smísením 
 
 Stejn� jako u všech ostatních model�, tak i zde platí p�edpoklad, že celkový tlak 
vstupních  médií pcin je stejný a ten odpovídá tlaku výstupní PVS. 
 
Celkové množství výstupní PVS je dáno podle vztahu (35) takto:  

vinpvpvsout MMM �� sin     (70) 

 
Koncentrace vody je dána na základ� vztahu (37): 

vinpv

vin
v MM

Mw
�

�
sin

     (71) 

 
Koncentrace vodní páry v PVS na výstupu sm�šova�e lze pak stanovit úpravou vztahu (39): 

� � vvpinvvpout wwww ���� 1     (72) 

 
Koncentraci suchého vzduchu v PVS na výstupu vst�ikova�e pak lze na základ� vztahu (40) 
stanovit následovn�: 

vpoutsvout ww �� 1      (73) 

 
Koncentraci suchého vzduchu v PVS na vstupu vst�ikova�e pak lze úpravou vztahu (73) ur�it 
dopl�kem takto: 

vpinsvin ww �� 1      (74) 

 
Parciální tlak vodní páry na vstupu sm�šova�e lze stanovit pomocí vztahu (41): 

�
�
�



�
�
�

�

���
�

���
vpvpinsvsvin

svsvin
cinvpin rwrw

rw
pp 1    (75) 

 
Parciální tlak vodní páry na výstupu sm�šova�e lze stanovit op�t pomocí vztahu (41): 

�
�
�



�
�
�

�

���
�

���
vpvpoutsvsvout

svsvout
cinvpout rwrw

rw
pp 1   (76) 

 
Parciální tlak vody lze stanovit na základ� vztahu (45) takto: 

vpinvpoutv ppp ��      (45) 
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Celková entalpie výstupní PVS je dána sou�tem jednotlivých složek entalpií vstupních 
médií, které lze získat pomocí termodynamických tabulek XSteam v Matlabu. Entalpie suchého 
vzduchu lze ur�it p�íkazem: 

hsv = humde(d,Tvv) , 
 
kde obsah m�rné vlhkosti d je roven nule a Tvv je teplota vlhkého vzduchu. 
 
Entalpie vodní páry ve vstupní PVS lze ur�it p�íkazem: 

 

hvp = XSteam('h_pT',pvpin,Tvv), 
 

kde pvpin je parciální tlak páry ve vlhkém vzduchu v barech a Tvv je op�t teplota vlhkého 
vzduchu. 
 
Entalpii vody lze ur�it následujícím p�íkazem v Matlabu: 
 

 hv = XSteam('h_pT',pv,Tv), 
 

kde pv je parciální tlak vody zadávaný v barech a Tv je teplota vody. 
 
Úpravou vztahu (47) lze celkovou entalpii výstupní PVS ur�it: 

� � � � � � � � vvinvvvpinvpvvpinvpsvoutpvsvpvs wTphwwTphwTdhh �������� ,1,, sinsin  (77) 

 
V p�ípad�, že nebude do sm�šova�e vst�ikovaná žádná voda, bude i parciální tlak vody 

pv nulový a vztah (77) p�ejde na tento tvar: 

                        

� �
� �

vpinsvout

vpinvpout

vvvpinvvpout

ww
ww

wwwww

��

����

�����

1

001

0,1

   (78) 

                   � � � � vpoutpvvpinvpsvoutpvsvpvs wTphwTdhh ���� sinsin ,,  

    
 

Jestliže nebude vstupní PVS obsahovat vodní páru a do sm�šova�e bude vst�ikována 
voda, bude parciální tlak vodní páry vstupní PVS pvpin roven nule. Vztah (77) pak p�ejde na tvar: 

          

� �
� �

vsvout

vvvpout

vpinvvpinvvpout

ww
www

wwwww

��

����

�����

1

01

0,1

   (79) 

                               � � � � vpvvvsvoutpvsvpvs wTphwTdhh ���� sinsin ,,  
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 Pokud nebude vstupní PVS obsahovat vodní páru a do sm�šova�e nebude vst�ikovaná 
voda, bude parciální tlak vodní páry vstupní PVS pvpin i parciální tlak vody pv roven nule. Vztah 
(77) bude tedy mít tento tvar: 

                         

� �
� �

01
0001

0,0,1

��

����

������

svout

vpout

vpdvpdvvpout

w
w

wwwwww
  (80) 

              � � svoutpvsvpvs wTdhh �� sin,  

 
 V p�ípad�, že nebude do sm�šova�e vst�ikována žádná voda, bude teplota výstupní PVS 
Tpvsout rovna teplot� vstupní PVS Tpvsin a také množství výstupní PVS Mpvsout bude rovno 
množství vstupní PVS Mpvsin, p�i�emž vstupní PVS m�že obsahovat vodní páru anebo nemusí. 
Tyto skute�nosti popisují následující vztahy: 

                    
sin

sin 0,

pvpvsout

vinvinpvpvsout

MM
MMMM

�

���
   (81) 

                                        sinpvpvsout TT �      (82) 

 
Hodnotu celkového tepla výstupní PVS p�ed smísením lze pak stanovit podle vztahu (53): 

pvsoutpvsc MhQ ��      (53)  

[7],[9] 
 
8.4 Nalezení teploty výstupní PVS 
 
 Díky tém�� shodným vlastnostem a parametr�m vst�ikova�e (8) a vst�ikova�e (11) lze 
p�i aplikaci bilan�ních rovnic z p�edchozí podkapitoly použít pro nalezení výstupní teploty PVS 
Tpvsout u vst�ikova�e (11) stejnou metodu, resp. algoritmus p�lení intervalu (Obr. 37). 

Tento algoritmus hledá výstupní teplotu PVS na základ� systematického p�lení 
intervalu jenž je utvo�en z teplot vstupních médií. Princip metody p�lení intervalu je podrobn� 
popsán v kapitole pro matematický model vst�ikova�e (8) bez možnosti odlou�ení kondenzátu. 

Algoritmus p�lení intervalu na Obr. 37 ur�uje teplo výstupní PVS po smísení 
k porovnání s celkovým teplem výstupní PVS p�ed smísením na základ� stejných vztah� jako u 
modelu vst�ikova�e (8) bez možnosti odlou�ení kondenzátu. 
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Obr. 37 Algoritmus p�lení intervalu pro nalezení výstupní teploty PVS u vst�ikova�e (11) [7] 
 
Pracovní entalpie PVS po smísení je algoritmem p�epo�ítávána podle vztahu (54): 

� � � � vpoutpracvpvpsvoutpracsvprac wTphwThh ���� ,   (54) 

 
Celkové pracovní teplo PVS po smísení je algoritmem p�epo�ítáván podle vztahu (55): 

pvsoutpraccprac MhQ ��      (55) 

 
Relativní chyba, resp. tolerance pro porovnání tepla p�ed a po smísení je v algoritmu dána 
vztahem (56): 

100�
�

�
cprac

praccc

Q

QQ
rch     (56) 
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V p�ípad�, že by p�i provád�ní algoritmu došlo k situaci, že daný parciální tlak p�i 
z intervalu algoritmem zvolené pracovní teplot� Tprac nebude mít v tabulkách XSteam 
odpovídající hodnotu entalpie (výsledkem bude NaN), dosadí se za výsledek teplota saturace, 
kterou lze stanovit v Matlabu tímto p�íkazem:     
 

Tsat = XSteam('Tsat_p',pvp), 
 
kde pvp je parciální tlak páry zadaný v barech. 
 

Zdrojový kód pro S- funkci se tém�� nezm�ní díky tomu, že byla použita stejná metoda 
p�lení intervalu (Obr. 37). Proto lze použít prakticky stejné syntaxe zdrojového kódu, jehož 
ukázky byly prezentovány v p�edchozích kapitolách pro GUI. 

[7] 
 
8.5 Porovnání nam��ené teploty výstupní PVS sm�šova�e (11) 
s matematickým modelem v Simulinku 
 

Na Obr. 38 je znázorn�no zapojení pro porovnání nam��ených dat ze vst�ikova�e (11) 
s hodnotami vypo�tenými z jeho matematického modelu v Simulinku. Nam��ená vstupní i 
výstupní data byla z obdrženého souboru .xls importována do Simulinku. Následn� byly od sebe 
rozlišeny jednotlivé vstupní i výstupní veli�iny. P�íslušné vstupní veli�iny byly p�ipojeny 
k jednotlivým vstup�m modelu (dle Tab. 7) a výstupní teplota PVS byla porovnána s výstupní 
teplotou PVS z matematického modelu. Dále byl také zaznamenáván pr�b�h jednotlivých 
koncentrací PVS z modelu v závislosti na hodnotách p�íslušných vstupních veli�in modelu. 
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Obr. 38 Porovnání nam��ených hodnot s hodnotami z modelu v Simulinku 
 

 Na Obr. 39 jsou znázorn�ny pr�b�hy �asové simulace pro výstupní teploty PVS 
z matematického modelu a z nam��ených dat teploty PVS. Celkový �as simulace byl 2120 s. 
Z Obr. 39 je patrné, že  v �ase od 0 do asi 1250 s jsou rozdíly v obou pr�b�zích výstupní teploty 
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PVS zna�né a p�esahují (zejména na za�átku) rozdíl i 50 %. Od �asové hodnoty simulace  
1250 s dochází k podstatnému p�iblížení hodnot teploty PVS modelu k nam��eným hodnotám 
na rozdíl nejprve asi 14 % a s dalším zvýšení �asu simulace až na rozdíl n�kolika procent. 
 Vyššího rozdílu (zhruba 20 %) bylo dosaženo také tém�� na konci simulace v �asovém 
rozmezí od p�ibližn� 1800 s do asi 2100 s. V této �asové oblasti dochází u nam��ené výstupní 
teploty PVS k náhlému nár�stu a následn� poklesu o asi 20 °C, což p�íliš neodpovídá charakteru 
p�edchozího pr�b�hu. Tém�� na konci simulace se hodnoty z modelu op�t výrazn� p�ibližují na 
rozdíl n�kolika procent. P�i m��ení s velkou pravd�podobností tedy došlo k blíže 
nespecifikované anomálii, kterou nelze jednozna�n� vysv�tlit, nebo
 vzhledem k velkému 
množství vstup� a složitosti technologie mohlo docházet k p�sobení r�zných okolních vliv�, 
které se mohly také vzájemn� korelovat.  
 

 
 

Obr. 39 Porovnání �asových pr�b�h� teploty PVS nam��ené a teploty PVS vypo�tené modelem 
 

 Již zmi�ovaný velký rozdíl mezi modelem a nam��enými hodnotami v �ase od 0 s do 
1250 s je zp�soben tím, že p�i daných nižších teplotách vstupní PVS pohybující se okolo 220 °C 
dochází v modelu k nedefinovaným hodnotám entalpie (NaN) v použitých tabulkách XSteam a 
na výstup modelu byla tedy p�i�azena hodnota p�íslušné teploty saturace. 
 S postupným vzr�stem teploty vstupní PVS k t�mto situacím již nedochází, a proto již 
použitý algoritmus byl schopen najít na intervalu teplot �ešení a hodnoty výstupní teploty PVS  
z matematického se tímto výrazn�ji p�ibližují skute�ným nam��eným hodnotám. 
 Co se tý�e charakteru pr�b�hu teploty PVS z modelu, tak od �asu 1250 s má postupný 
nar�stající pr�b�h. Tento nar�stající pr�b�h lze vysv�tlit tím, že také vstupní teplota PVS 
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vzr�stá a ostatní vstupní nam��ené veli�iny jsou tém�� konstantní. Tento vliv je rozhodující 
vzhledem k použitým tabulkám XSteam, nebo
 i u simulací sm�šova�e (8) v p�edcházející 
kapitole se potvrdilo (na Obr. 15), že �ím v�tší je teplota vstupní PVS nebo vzduchu, tím 
p�esn�jší jsou výsledky z matematického modelu. Lze se proto domnívat, že charakter pr�b�hu 
teploty PVS z modelu by se více p�iblížil nam��eným hodnotám p�i vyšších úrovních teplot 
vstupní PVS, které ovšem v obdrženém záznamu nam��ených dat nejsou k dispozici. 
 U pr�b�hu nam��ené teploty PVS od �asu 1250 s, pomine- li se již zmi�ovaná anomálie 
p�i m��ení (1800 až 2100 s) vzr�stající pr�b�h pozorovat p�íliš nelze, naopak má spíše mírn� 
kolísavý charakter a hodnoty z modelu se mu p�iblíží až vícemén� v záv�ru simulace. 
 Zna�ný rozdíl pr�b�h� a hodnot zejména v za�átku porovnávání, kdy dochází k chybám 
v modelu vlivem nedefinovatelných hodnot entalpií je zp�soben p�edevším použitými 
termodynamickými tabulkami pro vodní páru XSteam. Tabulky XSteam jsou s vysokou 
pravd�podobností definovány pouze pro p�eh�átou páru (viz též kapitola o termodynamice par) 
a nikoli pro mokrou páru. Proto na rozhraní mezi p�eh�átou a mokrou párou již v t�chto 
tabulkách neexistují hodnoty entalpií a nelze proto použitým algoritmem p�lení intervalu nalézt 
teplo PVS po smísení, jež by se porovnávalo s nastavenou tolerancí s teplem p�ed smísením 
stanoveným bilan�ními rovnicemi. Tabulky XSteam tedy neobsahují hodnoty pro mokrou páru, 
a proto bylo možné modelem ur�it teplotu výstupní PVS pouze p�i vyšších hodnotách teplot 
vstupní PVS (kolem 250 °C), protože pouze p�i t�chto vyšších teplotách existuje p�eh�átá pára. 
Tím pádem v dob� simulace, kdy je hodnota teploty vstupní PVS nižší, což se d�je v oblasti od 
0 s do 1250 s je rozdíl v pr�b�zích nam��ených a vypo�tených hodnot teploty PVS tak výrazný. 
Tento fakt také ovliv�uje i p�esnost modelu v oblasti, kdy tabulky pro p�eh�átou páru za�ínají 
být definovány. 
 Tabulky XSteam byly použity také u obou matematických model� vst�ikova�e (8) a 
tedy i u simulací t�chto model� sehrál fakt absence dat pro entalpii mokré páry negativní roli 
jak p�i ur�ování teploty PVS, tak p�i stanovení množství vst�ikované vody, p�i n�mž dochází k 
odlu�ování kondenzátu. 
 Vyšší p�esnosti matematického modelu všech sm�šova�� by se také dalo dosáhnout 
zahrnutím tvaru vst�ikovaných kapi�ek do modelu, které jsou dány použitými tryskami. 
Dalšími, i když mén� p�sobícími vlivy v modelu mohou být dopravní zpožd�ní a dynamické 
vlastnosti sm�šova�e. 
 Na Obr. 40 je znázorn�n �asový pr�b�h výstupní koncentrace vodní páry wvpout a 
výstupní koncentrace suchého vzduchu wsvout výstupní PVS spolu s detekcí chyb v modelu 
(Error), p�i kterých byla teplota PVS nahrazena p�íslušnou hodnotou teploty saturace vlivem 
nedefinovaných hodnot entalpií vodní páry. Koncentrace byly vypo�teny modelem na základ� 
vstupních veli�in, které byly získány z nam��ených dat. 
   Podle pr�b�h� na Obr. 40 lze konstatovat, že po celou dobu simulace se koncentrace 
vodní páry PVS wvpout pohybuje okolo hodnoty 0,35 a koncentrace suchého vzduchu PVS wsvout 
se pohybuje okolo 0,65. 
 Co se tý�e chyb vygenerovaných modelem vlivem tabulek XSteam lze z Obr. 40 �íci, že 
prakticky až od �asové hodnoty 1250 s jsou vypo�tené hodnoty výstupní teploty PVS ur�ené 
modelem správn�. Tyto chyby ovšem nemají žádný vliv na hodnoty koncentrací, protože k nim 
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dochází pouze v algoritmu p�lení intervalu, který je použitý ke stanovení výstupní teploty PVS 
a nikoli k výpo�t�m jednotlivých koncentrací této PVS. 
 

   
 

Obr. 40 Pr�b�h výstupních koncentrací a chyb z modelu pomocí nam��ených dat 
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9. Záv�r 
  
 Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vytvo�it matematický model 
sm�šova�e v experimentální elektrárn� bez možnosti odlou�ení kondenzátu a dále navrhnout a 
vytvo�it matematický model téhož sm�šova�e s možností odlou�ení kondenzátu a výsledky 
t�chto dvou matematických model� porovnat s reáln� nam��enými daty p�i provozu elektrárny. 
 V sou�asné dob� jsou oba matematické modely sm�šova�e realizovány a jejich 
výsledky jsou ov��eny s teoretickými p�edpoklady pomocí jednotlivých simulací v prost�edí 
Simulink. Nam��ená data p�i provozu tohoto sm�šova�e nebyla bohužel ve firm� Vítkovice 
Power Engineering k dispozici, proto byly výsledky prezentovány pouze simulacemi. 
 Ovšem po konzultaci s odborníkem bylo zjišt�no, že k odlu�ování kondenzátu p�i 
provozu nedochází, což do ur�ité míry nevyvracejí ani provedené simulace. 
 Nicmén� poda�ilo se získat nam��ená data z jiného sm�šova�e, který má velice podobné 
vlastnosti a parametry jako sm�šova� zadaný. Proto byl úpravou p�vodního �ešení modelu 
sm�šova�e vytvo�en další matematický model vst�ikova�e, ke kterému se poda�ilo nam��ená 
data zajistit. �ešení tohoto matematického modelu již nebylo sou�ástí zadání této diplomové 
práce. 
 Realizován je tedy i matematický model dalšího vst�ikova�e, u kterého nedochází 
k odlu�ování kondenzátu a je tedy bez možnosti odlou�ení kondenzátu a vychází z p�vodn� 
navrženého, realizovaného a zadaného modelu sm�šova�e. 
 Porovnání výsledk� z tohoto matematického modelu dalšího sm�šova�e se ukázalo, že 
použité termodynamické tabulky XSteam pro stanovení entalpií vody a vodní páry neobsahují 
hodnoty entalpie  mokré páry, ale pouze p�eh�áté páry. Tento fakt velice ovlivnil p�esnost 
nejenom modelu sm�šova�e, pro n�jž byla poskytnuta nam��ená data, ale i model� p�vodn� 
�ešeného vst�ikova�e, což se potvrdilo v ur�itých oblastech porovnávání vypo�tených a 
nam��ených dat jejich zna�ným rozdílem.  Použití vhodn�jších termodynamických tabulek by 
tedy vedlo k p�esn�jším výsledk�m z matematického modelu p�i porovnávání u všech t�chto 
matematických model�. 
 Vzhledem k tomu, že výsledky p�esto dávají smysl, lze konstatovat, že použité �ešení 
metodou systematického p�lení intervalu jak pro nalezení teploty výstupní PVS, tak pro 
nalezení množství vst�ikované vody, jenž se odpa�í bylo správné a úsp�šné a použité prost�edí 
Matlabu a Simulinku se ukázalo jako kvalitní a spolehlivé. 
 Tato diplomová práce m�že také posloužit jako základ pro vylepšení všech 
matematických model� sm�šova��, kde by se mohly následn� zahrnout i další faktory, které 
modely popsané v této diplomové práci nejsou brány v potaz, jako nap�. tvar kapi�ek vody 
vst�ikovaných do vstupní PVS nebo vlhkého stla�eného vzduchu. Dalším tématem je také �ešení 
zp�sobu urychlení vykonávání použitých algoritm� p�lení intervalu tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu výpo�etnímu zatížení po�íta�e, jenž bude tyto modely zpracovávat. 
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P�íloha 2 Screenshoty matematických model� realizovaných 
v prost�edí GUIDE 
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P�íloha 3 Návod ke spušt�ní p�iložených simulací 
matematických model� 

 
a) Spušt�ní Matlabu 
b) Nastavení cesty složky (Current Folder), ve které jsou uloženy simulace (.mdl) se 

zdrojovými kódy (.c, .mexw32 pop�. .mexw64 pro 64 bit. OS) a tabulkami pro vzduch 
(AIR) a páru (XSteam). Tabulky je nutné p�ed tímto postupem do p�íslušné složky 
nakopírovat. 

 

 
 

c) Nastavení cesty ke knihovn� pro vzduch (AIR). To se provede kliknutím pravým 
tla�ítkem myši na knihovnu pro vzduchu (AIR) a vybráním možnosti Add to Path/ 
Select Folders and Subfolders. Úsp�šné p�idání knihovny do cesty lze poznat podle 
toho, že dojde ke ztmavnutí složky (AIR). Tento zp�sob je nutné provád�t vždy p�i 
zm�n� aktuáln� nastavené složky (Current Folder). 
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d)  Dalším zp�sobem jak nastavit cestu ke knihovn� pro vzduch (AIR) je kliknutí na 
File/Set Path a dále na tla�ítko Add width Subfolders, kde již lze nalistovat p�íslušnou 
cestu. Tla�ítkem Save se pak cesta ke knihovn� nastálo uloží. Tento zp�sob sta�í 
provést pouze jednou a p�i každé zm�n� aktuáln� nastavené složky (Current Folder) je 
cesta ke knihovn� pro vzduch již nastavená. 

 

 
 
e) Spušt�ní Simulinku (p�íkazem simulink) a otev�ení p�íslušné simulace (.mdl) a její 

následné spušt�ní. 
f) Není- li k dispozici mex soubor pro S- funkci nebo je zkompilován pro jinou verzi 

opera�ního systému je nutné provést kompilaci zdrojového kódu v jazyce C znovu. Pro 
kompilaci je možné použít kompilátor p�ímo z Matlabu, ale vhodn�jší je použití 
kompilátoru nap�. z Visual Studia, které musí být nainstalované na stejném disku jako 
MATLAB. Volba kompilátoru se provede v p�íkazovém okn� Matlabu tímto p�íkazem 
a následnými instrukcemi: 

 
>> mex -setup 
Please choose your compiler for building external interface 
(MEX) files:  
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Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y 
  
Select a compiler:  
[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in D:\MATLAB\sys\lcc  
[2] Microsoft Visual C++ 2005 SP1 in D:\Visual Studio 2005  
  
[0] None  
  
Compiler: 2 
  
Please verify your choices:  
  
Compiler: Microsoft Visual C++ 2005 SP1   
Location: D:\Visual Studio 2005  
  
Are these correct [y]/n? y 
 
Kompilace zdrojového kódu se provede v p�íkazovém okn� Matlabu , který v sob� obsahuje 
klí�ové slovo mex a název zdrojového kódu s p�íslušnou p�íponou. P�íkladem budiž následující 
p�íkaz: 
 
>> mex smesovac_s_odloucenim.c 
 


