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Úvod 

Cílem diplomové práce „Atmospheric water generator optimization“ studenta 

Bc. Pavla Součka bylo namodelovat AWG zařízení a stanovit optimální pracovní 

bod s ohledem na aktuální vnější podmínky. Cílem práce je maximalizovat 

produkci vody v režimu práce z el. sítě a v režimu práce z baterie.  

 

Zpracování tématu 

Aby student mohl zpracovat zadanou práci, musel nejdříve nastudovat 

problematiku chladivových okruhů, desikantů a fyziky vlhkého vzduchu. Dále 

také optimalizační techniky pro účely kalibrace matematických modelů a 

samotnou úlohu maximalizace produkce vody.  

Originální příspěvky práce začínají modelováním všech osmi komponent AWG 

zařízení, z nichž největší výzvou byl model desikačního kola. Pro tuto 

komponentu Pavel vytvořil hned několik odlišných modelů založených na 

konečných objemech, některé se statickou mřížkou, jiné s otáčející se 

mřížkou. Překvapivých zjištěním je, že výrazné zlepšení přesnosti přinesla, 

prostorová diskretizace v axiálním směru kola. Modely výparníku a 

kondenzátoru jsou také komplexní, jelikož uvažují pohyblivé hranice pro 

regiony přehřátí, kondenzace/výparu a podchlazení.  

Pro přesnou kalibraci modelů komponent na reálné zařízení bude zapotřebí 

naměřit nová data bohatá ve všech vstupních rozměrech. Tato měření již 

probíhají.  

Jako poslední úkol student sestavil a realizoval způsob řešení statické 

optimalizace pracovního bodu za přítomnosti omezení. Zde bylo nutné nejprve 

sestavit kompletní model celého okruhu. Vzhledem k tomu, že jsou komponenty 

provázány vzduchovou cestou a zároveň dvoufázových okruhem chladiva se 

jednalo o netriviální úkol, jež Pavel, jako všechny předešlé, dokázal 

úspěšně vyřešit.   

Vytvořené optimalizační nástroje budou aplikovány na skutečné zařízení 

v druhé polovině roku 2022.  

Z rešerše literatury plyne, že tato práce je jednou z prvních na téma 

optimalizace pracovního bodu AWG zařízení.  
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Aktivita a samostatnost při zpracování práce 

 Student přistupoval k řešení zadané práce velice proaktivně a samostatně. 

Dokázal si během krátké doby osvojit mnoho nových přístupů a nástrojů. Sám 

přicházel s mnoha variantami na řešení problémů (z vědeckých článků ajn.) 

a obratně je aplikoval. Větší otázky vždy řádně a rychle konzultoval. 

 

 

Jazyk a formální zpracování 

 Práce je napsána v anglickém jazyce. Text je přehledně členěn a čtenář se v 

něm dobře orientuje, zejména pak v popisech matematických modelů. Na 

samotném textu se bohužel podepsala vysoká náročnost zadání i samotná 

složitost zápisu matematických modelů. Po opravení občasných chyb však půjde 

zápis použít pro tvorbu vědeckého článku. Typograficky je práce na velmi 

dobré úrovni. 

 

Závěrečné hodnocení 

Student k práci přistupoval zodpovědně, průběžně dodával výsledky a 

náročnou úlohu dokázal úspěšně dokončit. Prokázal, že si dokáže osvojit 

mnoho složitých konceptů a samostatně s nimi pracovat.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A – výborně. 
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