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PŘÍLOHA A - Ostatní výpočty 

1. Výpočet objemu pracovní komory 

Odvození výpočtu je uvedeno v [22]. Pro jednoduchost zde bude uveden pouze finální 

vztah pro výpočet plochy pracovní komory v obecné poloze φ a dále korekce o zkosení a 

tloušťku lamel. 

Plocha pracovní komory na úhlu φ lze vypočítat pomocí rovnice (R1): 

2     (R1) 

kde ;  	 ∙ ; 	 ∙ ; m je počet lamel. 

 

 

Obr. O1 Schéma pro výpočet plochy pracovní komory (převzato z [22], upraveno) 

V případě zkosených lamel o úhel δ je k ploše Aφ třeba připočítat korekci ∆Aφ podle 

rovnice (R2): 

∆ ∙ ∙ 4	 sin sin sin 2 sin 2   (R2) 

Korekce plochy pracovní komory o tloušťku lamel je provedena zjednodušeně. Dle rovnice 

(R3) je možné vypočíst vysunutí lamel l ke komoře přilehlých (odvození vztahu je 

k dispozici v autorově bakalářské práci [2]. Korigovaná plocha ∆Al je pak daná součinem 

vysunutí obou přilehlých lamel a polovinou jejich tloušťky dle rovnice (R4). Zjednodušení 

spočívá v tom, že se vysunutí vztahuje k lamelám, které nejsou zkosené. Vliv tohoto 

zjednodušení je však prakticky zanedbatelný. 



A2 

 

 

Obr. O2 Schéma pro výpočet vysunutí lamely 

∙ ∙
. (R3) 

Pro sin γ = 0 nemá rovnice (R3) smysl a l = 0 pro minimální vysunutí resp. l = 2(Rs-Rr) 

pro maximální vysunutí lamely. 

∆ ∙ ∙  (R4) 

Objem komory v závislosti na úhlu φ pak udává rovnice (R5)  

∆ ∆ ∙ ,  

 (R5) 

kde L je délka lamely (resp. pracovní části rotoru a statoru). 

2. Výpočet průtočných ploch 

Cílem výpočtu průtočných ploch v rámci expandéru je popsat průběhy těchto ploch 

v závislosti na úhlovém natočení rotoru tak, aby co nejlépe odrážely reálnou konstrukci 

expandéru. Ačkoliv základní geometrie expandéru není nikterak složitá, může být 

analytický popis těchto ploch velice náročný a značně zdlouhavý. Navíc je zcela závislý na 

konkrétních detailech (např. tvar vstupních či výstupních otvorů). Z toho důvodu zde bude 

naznačen spíše obecný přístup k tvorbě průtočných ploch, aniž by byl čtenář zahlcen 

množstvím vzorců, které se vztahují na konkrétní analyzovaný expandér. 

Schématický obrázek O3 k výpočtu jednotlivých ploch je k dispozici níže. V obrázku je 

pro názornost každá pracovní komora pojmenována (Ch1 až Ch8). 
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Průtočná plocha A1 

Pro výpočet průtočné plochy A1, což je plocha vstupu pracovní látky do komory, 

sledujme komoru Ch2. Výsledná plocha je patrná v průmětu admisních otvorů. Tato plocha 

je ohraničena hranou lamely a hranou vstupních otvorů. Pracovní látka dále natéká 

mezerou d mezi statorem a rotorem. Plocha daná touto mezerou je vypočtena jako součin 

mezery d a pracovní délky rotoru L. Vybírá se pak menší z těchto průtočných ploch: 

∙ 	; 	 í	  (R6) 

  

 

Obr. O3 Schéma pro vytvoření průtočných ploch lamelového expandéru 
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Průtočná plocha A2, A3 

Průtočná plocha A2 je z pohledu sledované komory Ch3 netěsnost mezi komorami Ch2 

a Ch3. Je dána délkou vysunutí l2 lamely, která je za sledovanou pracovní komorou ve 

směru otáčení, a vůlí y1 mezi rotorovým čelem a lamelou. Kromě toho se uvažuje, že 

průtok nastává také vůlí y2 mezi rotorovým čelem (na obrázku obrys rotorového čela 

vyznačen oranžovou čarou) a statorem, a to průtočnou plochou, která je dána vzdáleností j2 

(na obr. O3 oranžová úsečka) mezi okrajem vnitřní díry statoru a okrajem čela. Výsledná 

plocha A2 je pak dána rovnicí (R7). Obdobně je vypočtena průtočná plocha A3, která se 

vztahuje k netěsnosti kolem lamely, která je před sledovanou komorou ve směru otáčení. 

Výpočet plochy A3 shrnuje rovnice (R8). 

∙ + ∙  (R7) 

= ∙ + ∙  (R8) 

Průtočná plocha A4 

Průtočná plocha A4 charakterizuje odtok z pracovní komory. Její velikost je dána vůlí 

y2 mezi statorem a rotorovým čelem a délkou oblouku u, který je vymezen přilehlými 

lamelami (na obr. O3 červená čára u sledované komory Ch3).  

Průtočná plocha A5 

Průtočná plocha A5 je plocha, kudy pracovní látka odtéká na konci expanze z pracovní 

komory. Pro její stanovení sledujme komoru Ch5. Výsledná plocha je ohraničena jednou z 

hran výstupního otvoru a hranou lamely, případně hranami obou lamel (výtok z komory 

Ch6).   

Průtočná plocha A6 

Jedná se o zkrat mezi admisní a emisní částí expandéru radiální vůlí, tedy minimální 

vůlí mezi statorem a rotorem. Bylo uvažováno s konstantní plochou po celou dobu otáčení 

rotoru, která je dána radiální vůlí y3 a pracovní délkou rotoru L: 

= ∙ . (R9) 
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3. Výpočet sil působících na lamely 

Jednotlivé síly, které na lamelu působí, jsou zobrazeny na obrázku O4. Jejich výpočet 

včetně komentářů bude naznačen níže. Veškeré síly je výhodné rozložit do osového směru 

lamely (index o) a do směru kolmého na osu lamely (index k). 

 

Obr. O4 Rozbor sil působících na lamely 

Odstředivá síla Fc 

Odstředivá síla Fc (rovnice (R10), (R11)) působí v těžišti lamely a je dána hmotností 

lamely ml, úhlovou rychlostí otáčení rotoru ω a ramenem otáčení Rot. Rameno otáčení Rot 

je vztažené ke středu rotoru. V případě, že nejsou lamely zkosené o úhel δ, je možné 

rameno otáčení určit dle rovnice (R12), kde l je vysunutí lamely spočtené dle rovnice (R3) 

a Rr je poloměr rotoru. 

, = ∙ ∙ ∙ cos  (R10) 

, = ∙ ∙ ∙ sin  (R11) 

 (R12)
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V případě lamel zkosených je problém výrazně složitější a je nejlépe využít k řešení 

analytickou geometrii, pomocí které se určí souřadnice významných bodů, se kterými se 

dále pracuje (jedná se zejména o střed statoru, rotoru, těžiště lamely a kontaktní bod mezi 

lamelou a statorem). 

Tlakové síly působící na špičku lamely Ft1, Ft2 

Na vršek lamel působí tlak, který je v přilehlých komorách K1 a K2. Tlakové síly jsou pak 

dány rovnicemi (R13) a (R14), kde pCh1 a pCh2 jsou tlaky v daných komorách, L je pracovní 

délka rotoru resp. lamely, t je tloušťka lamely a x je poměr, ve kterém je rozdělen tlak ve 

kterém na lamelu tlaky přilehlých komor působí a je daný konkrétní geometrií špičky 

lamely. 

∙ ∙ ∙  (R13) 

= ∙ ∙ ∙ (1 − )  (R14) 

Tlakové síly působící na spodek lamely Fb 

Tlaková síla Fb je dána rovnicí (R15). Pro její výpočet je nutná znalost tlaku pb v drážce 

pod lamelou, jehož výpočet je předmětem kapitoly 4.2. 

= ∙  (R15) 

Coriolisova síla Fcor 

Lamely během otáčení vykonávají také vzhledem k ose otáčení translační pohyb, a proto 

na ně působí Coriolisova síla dle rovnice (R16), kde vo je osová rychlost lamely. 

 = 2 ∙ ∙ ∙ ∙ sin(90 + ) (R16) 

Transformace do osového směru lamely a do směru k němu kolmému popisují rovnice 

(R17) a (R18). 

, = ∙ sin  (R17) 

, = ∙ cos  (R18) 

V rovnicích (R16) až (R18) se využívá úhel δ. Jde však o zjednodušení, neboť Coriolisova 

síla je kolmá ke spojnici těleso – osa otáčení. Přesný popis opět vede k výpočtu těžiště 

pomocí analytické geometrie. 
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Relativní síla Fr 

Relativní síla Fr je zdánlivá osová síla, která je dána výsledným osovým zrychlením 

lamely ar určeným obecně druhou derivací polohy (vysunutí) lamely l podle času t podle 

rovnice (R19). 

∙ = ∙  (R19) 

Třecí síly ve směru osy lamely µ·Fs1 a µ·Fs2 

Tyto síly působí vždy proti pohybu lamely a jsou dány třením lamely v drážce. Jejich 

velikost je dána reakčními silami drážky Fs1, Fs2 a součinitelem tření µ . 

Reakční síla statoru Fn 

Reakce statoru (viz rovnice (R20)) je výslednicí osových sil, které působí na lamely. 

Reakce statoru je vždy kolmá na tečnu k povrchu statoru v místě styku lamely a statoru. 

Proto je nutné výslednou sílu vztáhnout k tomuto směru pomocí úhlu τ, který však není 

konstantní. Výpočet tohoto úhlu je rozsáhlý a je možný pomocí rovnic analytické 

geometrie. V případě, že je součet všech osových sil, které působí na lamelu, záporný, 

dochází ke ztrátě kontaktu lamely a statoru a reakční síla statoru je nulová. 

= − ( + − ) − ( + ) − ∙ cos ; 0  (R20) 

Třecí síla na špičce lamely µ·Fn 

Třecí síla na špičce lamely je dána součinem reakce statoru Fn a součinitele tření µ . 

Boční tlaková síla Fp 

Tato síla je dána rozdílem tlaků v přilehlých komorách Ch1 a Ch2 a vysunutím lamely l, 

která definuje plochu, na kterou tato diference tlaku působí. Výslednice této síly působí 

v polovině vysunutí lamely ve směru kolmém na osu lamely. V rovnici (R21) je L pracovní 

délka rotoru, resp. lamely. 

= ( − ) ∙ ∙  (R21) 
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Boční reakce drážky Fs1 a Fs2 

Reakční síly drážky je možné vypočítat pomocí bilancí sil ve směru kolmém na osu (R22) 

a pomocí momentové rovnice např. ke spodu lamely (R23). V rovnicích je b šířka lamely. 

∙ ∙ cos + + ,   (R22) 

∙ − = ∙ ∙ ∙ cos + ∙ ( − ) + ,  ∙  (R23) 

Výsledná poloha lamely 

Výslednou polohu lamely je možné určit pro jakýkoliv případ iterativně. Nejprve je třeba 

stanovit výslednou posouvající relativní sílu Fr jako rozdíl osových sil a reakce statoru 

Fn/(cos τ) v ose lamely (viz rovnice (R24)).  

= − ( + − ) − ( + ) −  (R24) 

Výsledná poloha (vysunutí) lamely l se pak objevuje ve druhé derivaci podle času ve 

vztahu (R25).  

= ∙  (R25) 

Síla působící mezi statorem a lamelou při obnovení jejich vzájemného kontaktu 

Velikost silového účinku Fl při obnovení vzájemného kontaktu lamely a statoru je možné 

vypočítat dle rovnice (R26), pokud stanovíme tuhost k dvojice lamela/stator a vyhodnotíme 

rozdíl ∆Ekin kinetické energie lamely před dopadem lamely na stator a po dopadu.  

= ∙ ∙ ∆  (R26) 
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PŘÍLOHA B – Fotografická dokumentace 

 

Obr. B 1 Experimentální zařízení s ORC v laboratoři LORCA 

 

Obr. B 2 Experimentální zařízení s ORC v laboratoři LORCA 
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Obr. B 3 Experimentální zařízení s ORC v laboratoři LORCA (1 – násypka na palivo, 

2 – spalovací a recirkulační komora, 3 – přívod spalin do výměníků, 4 – přívod 

zchlazených spalin do recirkulační komory, 5 – výměník pro přívod tepla do ORC, 6 – 

odvod spalin do komína, 7 – deskový kondenzátor, 8 – napájecí čerpadlo, 9 – generátor, 

10 rozvaděč pro MaR) 

 

Obr. B 4 Vizualizační rozhraní pro ORC vytvořené v NI LabVIEW 2014 
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Obr. B 5 Lamelový expandér na experimentálním ORC v laboratoři LORCA  

(1 – elektrický generátor 4kW, 2 – připojovací příruba, 3 – lamelový expandér, 4 – admisní 

potrubí, 5 – emisní potrubí) 
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Obr. B 6 Měřený lamelový expandér: a) (vlevo) sestavený, b) (vpravo) 1 - vnitřní rotor 

magnetické spojky, 2 – ložisko, 3 – výstup pracovní látky, 4 - stator 

  

 

 

Obr. B 7 Stator a excentricky uložený rotor s naklopenými drážkami pro lamely 

měřeného lamelového expandéru 



B5 

 

 

Obr. B 8 Vstupní otvory ve statoru měřeného lamelového expandéru s připojovacími 

závitovými dírami pro admisní přírubu 

 

 

Obr. B 9 Konstrukční úpravy lamelového expandéru pro měření s variabilními 

axiálními a radiálními vůlemi: a) (vlevo) rotor osazený přesnými vymezovacími axiálními 

podložkami, b) (vpravo) čelo pro uložení ložiska osazené excentrickým prstencem 

←Excentrický prstenec 
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Obr. B 10 Rozvaděč pro měření a regulaci experimentálního zařízení s ORC 

v laboratoři LORCA 
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Obr. B 11 Komerčně dodaná jednotka s ORC Wave 50 v Mikolajicích 

 

Obr. B 12 Pohled do technologické části ORC jednotky Wave 50 v Mikolajicích 
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Obr. B 13 Sestava nezaizolovaného lamelového expandéru připojeného k 

asynchronnímu generátoru v zařízení Wave 50 
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PŘÍLOHA C – Data zaznamenaná během experimentálních měření 

Pro účely ověření sestavených matematicko-fyzikálních modelů byla provedena četná 

měření lamelového expandéru na experimentálním ORC na UCEEB ČVUT v Praze. Pro 

účely této disertační práce bylo použito celkem 74 různých měřených stavů, při kterých 

bylo ORC provozováno ve stabilních konstantních podmínkách. Jeden měřicí stav byl 

vyhodnocen vždy z alespoň hodinového úseku provozu zařízení ze záznamu měřených 

veličin s intervalem 1s. Poznamenejme, že pro změnu nastavení vůlí uvnitř měřeného 

expandéru muselo být zařízení s ORC vždy odstaveno. Po jeho vychladnutí (řádově 

několik hodin) byl expandér demontován a po úpravách opět smontován a navrácen do 

zařízení. Další měření bylo umožněno až při dosažení stabilního provozu, řádově po 4 

hodinách od startu zařízení. Ačkoliv je měřených veličin podstatně víc, pro účely této 

práce jsou publikovány pouze hodnoty veličin potřebných pro použití v popsaných 

matematicko-fyzikálních modelech. Měření jsou rozdělena do dvou částí – měření vlivu 

axiálních a radiálních vůlí (str. C2 a C3) a měření vlivu odstředivé síly působící na lamely 

(C4). 

 



Příloha C - Data zaznamenaná během experimentálních měření

měření poznámka pa ta pe te tkond průtok otáčky výkon příkon ORC

[-] [kPa] [°C] [kPa] [°C] [°C] [l.min
-1
] [min

-1
] [W] [kW]

1 min. axiální a radiální vůle 377.1 162.1 60.0 146.4 73.2 12.84 3021.6 2425 50.8

2 min. axiální a radiální vůle 358.3 159.7 60.0 144.6 73.0 12.85 3318.7 2326 50.3

3 min. axiální a radiální vůle 344.3 158.0 40.0 141.8 57.7 11.98 3319.6 2424 51.8

4 min. axiální a radiální vůle 358.2 159.8 40.0 143.3 57.2 11.83 3022.3 2477 51.7

5 min. axiální a radiální vůle 326.8 155.8 60.0 141.2 72.3 10.77 3016.7 1922 41.6

6 min. axiální a radiální vůle 312.7 153.9 60.2 139.9 72.0 10.89 3314.2 1823 41.7

7 min. axiální a radiální vůle 292.9 151.2 39.9 136.3 55.0 9.90 3314.7 1881 42.3

8 min. axiální a radiální vůle 308.0 153.2 40.1 137.8 55.0 9.88 3017.4 1984 42.6

9 +0.1 mm axiální vůle 325.2 155.5 40.0 139.9 54.6 11.42 3017.0 2081 49.8

10 +0.1 mm axiální vůle 307.9 153.2 40.0 138.0 54.4 11.49 3314.8 2006 49.7

11 +0.1 mm axiální vůle 322.2 155.1 60.1 140.1 71.2 12.31 3313.8 1889 47.8

12 +0.1 mm axiální vůle 337.4 157.1 59.9 141.9 70.7 12.10 3016.0 1972 47.6

13 +0.2 mm axiální vůle 331.1 156.3 40.0 140.8 55.1 11.82 3016.9 2072 51.6

14 +0.2 mm axiální vůle 318.8 154.6 40.1 139.4 54.9 12.09 3314.9 2022 52.4

15 +0.2 mm axiální vůle 361.0 160.2 60.0 145.1 71.3 13.30 3017.2 2104 52.8

16 +0.2 mm axiální vůle 345.0 158.0 60.0 143.3 71.0 13.49 3315.1 2037 53.2

17 +0.2 mm axiální vůle 318.0 154.5 60.0 139.8 71.2 12.32 3313.4 1842 47.7

18 +0.3 mm axiální vůle 287.2 150.4 40.1 136.0 51.3 11.34 3313.0 1790 49.5

19 +0.3 mm axiální vůle 290.3 150.8 40.4 136.4 50.7 10.82 3014.3 1785 47.5

20 +0.3 mm axiální vůle 312.2 153.8 60.0 139.8 66.8 12.03 3014.4 1790 47.9

21 +0.3 mm axiální vůle 294.0 151.3 60.0 137.5 65.9 11.90 3311.9 1659 47.1

22 +0.3 mm axiální vůle 322.3 155.1 60.0 141.1 65.1 13.19 3314.1 1924 53.5

23 +0.4 mm axiální vůle 288.4 150.5 40.0 136.6 58.7 11.35 3014.0 1746 47.1

24 +0.4 mm axiální vůle 287.5 150.4 40.0 136.4 58.5 11.92 3312.8 1771 49.5

25 +0.4 mm axiální vůle 302.9 152.6 60.0 138.7 73.4 12.88 3312.2 1702 48.6

26 +0.4 mm axiální vůle 313.9 154.1 60.0 140.0 73.2 12.65 3014.3 1782 48.1

27 +0.5 mm axiální vůle 291.6 151.0 40.0 137.5 57.3 11.80 3013.9 1735 49.6

28 +0.5 mm axiální vůle 283.5 149.8 40.0 136.3 57.2 12.10 3312.2 1702 50.6

29 +0.5 mm axiální vůle 297.1 151.7 60.0 138.2 72.6 13.00 3311.5 1622 49.1

30 +0.5 mm axiální vůle 307.1 153.1 60.0 139.6 72.3 12.80 3013.5 1691 48.8

31 +0.5 mm radiální vůle 326.8 155.7 40.0 141.7 58.3 12.14 3017.3 1973 51.7

32 +0.5 mm radiální vůle 313.2 153.9 40.0 140.4 58.4 12.19 3315.0 1919 51.5

33 +0.5 mm radiální vůle 323.1 155.2 60.0 142.9 73.3 12.82 3313.9 1786 49.0

34 +0.5 mm radiální vůle 343.7 157.9 60.0 145.0 73.0 13.10 3016.9 1925 50.9

35 +0.4 mm radiální vůle 345.1 158.1 40.2 143.6 59.6 12.21 3019.4 2212 52.1

36 +0.4 mm radiální vůle 329.8 156.1 40.2 142.2 59.6 12.24 3316.8 2134 51.8

37 +0.4 mm radiální vůle 346.6 158.3 60.0 145.5 73.9 13.14 3316.4 2071 50.8

38 +0.4 mm radiální vůle 358.3 159.8 60.0 146.6 73.9 12.98 3018.8 2123 50.5

39 +0.3 mm radiální vůle 368.7 161.1 59.9 146.4 73.2 13.02 3019.7 2238 51.2

40 +0.3 mm radiální vůle 352.6 159.0 60.1 144.7 73.3 13.07 3317.1 2151 50.9

41 +0.3 mm radiální vůle 335.8 157.0 40.1 141.5 58.5 12.19 3317.8 2207 52.1

42 +0.3 mm radiální vůle 345.8 158.2 40.6 142.5 59.1 11.94 3019.9 2215 51.2

Měření vlivu axiálních a radiálních vůlí - měřené ústálené stavy

C2



měření poznámka pa ta pe te tkond průtok otáčky výkon příkon ORC

[-] [kPa] [°C] [kPa] [°C] [°C] [l.min
-1
] [min

-1
] [W] [kW]

43 +0.2 mm radiální vůle 353.1 159.1 39.9 143.3 60.0 11.96 3020.4 2331 51.1

44 +0.2 mm radiální vůle 340.8 157.5 40.0 142.1 60.0 12.16 3318.3 2299 51.6

45 +0.2 mm radiální vůle 356.3 159.5 60.0 145.4 74.0 12.98 3317.7 2217 50.4

46 +0.2 mm radiální vůle 371.6 161.5 60.0 147.0 74.0 12.92 3020.4 2284 50.6

47 +0.2 mm radiální vůle 388.9 163.6 60.0 148.8 74.1 12.82 2723.4 2308 50.7

48 +0.1 mm radiální vůle 360.5 160.1 40.4 143.7 58.7 11.98 3021.7 2427 51.9

49 +0.1 mm radiální vůle 344.4 158.0 40.0 142.2 58.6 12.05 3319.1 2373 51.8

50 +0.1 mm radiální vůle 360.2 160.1 60.0 145.5 73.4 12.92 3318.5 2292 50.5

51 +0.1 mm radiální vůle 374.4 161.8 59.9 147.0 73.1 12.80 3021.1 2351 50.6

52 +0.1 mm radiální vůle 390.7 163.8 60.0 148.8 73.3 12.67 2724.0 2370 50.4

Měření vlivu axiálních a radiálních vůlí - měřené ústálené stavy

C3



měření poznámka pa ta pe te tkond průtok otáčky výkon příkon ORC

[-] [kPa] [°C] [kPa] [°C] [°C] [l.min
-1
] [min

-1
] [W] [kW]

53 kalibrace 318.1 154.6 35.1 139.8 52.1 11.36 3322.8 2294 50.2

54 kalibrace 324.5 155.4 42.1 141.0 60.0 11.81 3322.4 2259 49.7

55 kalibrace 340.8 157.6 60.1 143.3 73.2 12.71 3321.9 2210 49.2

56 2.5D CFC lamely 320.5 154.9 50.0 139.1 66.1 12.14 3622.1 2406 48.9

57 2.5D CFC lamely 337.9 157.2 50.0 141.5 66.0 12.22 3325.2 2507 49.7

58 2.5D CFC lamely 352.2 159.1 50.0 143.3 66.0 12.03 3027.9 2496 49.3

59 2.5D CFC lamely 370.6 161.4 50.0 145.4 66.0 12.01 2731.4 2616 49.8

60 2.5D CFC lamely 374.1 161.9 49.9 146.1 65.9 11.85 2433.2 2523 49.3

61 2.5D CFC lamely 366.4 160.8 50.1 145.8 65.3 11.94 2134.5 2362 49.6

62 2D CFC lamely 302.4 152.5 50.0 135.6 66.2 12.43 3622.1 2412 49.4

63 2D CFC lamely 308.1 153.3 50.0 138.3 65.5 12.40 3323.5 2360 49.7

64 2D CFC lamely 307.8 153.2 49.9 138.5 65.3 12.32 3025.2 2274 49.5

65 2D CFC lamely 308.9 153.4 50.0 139.2 65.2 12.38 2726.9 2267 49.7

66 2D CFC lamely 295.7 151.6 49.9 138.4 65.1 12.29 2427.1 2086 49.0

67 2D CFC lamely 290.5 150.9 50.0 138.3 65.0 12.50 2128.8 1982 49.7

68 2D CFC lamely se závažím 316.7 154.4 50.0 139.9 63.7 12.22 3619.4 2147 49.9

69 2D CFC lamely se závažím 330.2 156.2 50.0 141.5 63.6 12.10 3322.2 2242 49.8

70 2D CFC lamely se závažím 346.5 158.3 50.0 143.2 64.2 11.99 3025.7 2313 49.6

71 2D CFC lamely se závažím 369.8 161.3 50.0 145.7 66.8 12.04 2729.6 2473 49.6

72 2D CFC lamely se závažím 390.0 163.8 50.0 147.9 66.8 11.87 2433.1 2516 49.5

73 2D CFC lamely se závažím 390.2 163.8 50.1 148.0 66.4 11.85 2432.7 2492 49.5

74 2D CFC lamely se závažím 406.6 165.7 50.0 149.6 66.2 11.70 2136.5 2490 49.4

C4

Měření vlivu odstředivé síly působící na lamely - měřené ústálené stavy
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PŘÍLOHA D – Genetický algoritmus 

Celá problematika genetických algoritmů je velice rozsáhlá a není cílem zde zacházet 

do jakýchkoliv podrobností. Pro lepší vhled do celé problematiky lze čtenáře odkázat 

například na publikaci [96], která autora inspirovala pro využití genetických algoritmů 

v rámci této práce. V následující části bude velice stručně prezentován základní princip 

genetických algoritmů. 

Genetický algoritmus (GA) je optimalizační algoritmus z rodiny evolučních algoritmů. 

Cílem tohoto algoritmu je najít takové řešení určitého problému, které se blíží optimu. 

Genetický algoritmus vychází z principů evoluční biologie. Uplatňují se při něm evoluční 

mechanismy jako je dědičnost, křížení, mutace či přirozený výběr. „Hledání optimálního 

(nebo alespoň dostatečně vyhovujícího) řešení probíhá formou soutěže v rámci populace 

postupně se vyvíjejících řešení.“ [96] Kvalita každého řešení musí být kvantifikovatelná, 

k čemuž se využívá tzv. ohodnocovací funkce (v zahraniční literatuře fitness function). 

V průběhu práce GA jsou preferována taková řešení (u GA se hovoří o jedincích), která 

jsou „kvalitnější“ a mají vyšší hodnocení. Taková řešení se pak dále uplatňují v dalších 

pochodech genetického algoritmu (mají větší šanci zůstat v populaci a účastnit se dalších 

evolučních procesů). Naopak řešení, která mají nejnižší ohodnocení, mohou být z populace 

zcela vyloučena.  

Aby byl čtenáři jasný základní způsob práce genetického algoritmu, je dále stručně 

a jednoduše naznačeno chování takového algoritmu prostřednictvím komentovaného 

vývojového diagramu. Pro příklad bude postup vztažen na vyhodnocení experimentálních 

měření lamelového expandéru a nalezení jednotlivých parametrů termodynamického 

modelu tak, aby výstupní sledované parametry modelu nejlépe vyhovovaly měřeným 

parametrům. 

1. Vytvoření náhodné počáteční populace jedinců (řešení) 

Každý z jedinců je charakterizován jednotlivými parametry (geny). V případě 

vyhodnocení experimentálních měření lamelového expandéru pomocí 

termodynamického modelu jsou geny tvořeny jednotlivými průtokovými 

součiniteli, a dále součinitelem tření lamel a třecím momentem ložisek. Geny 

každého jedince jsou na začátku generovány zcela náhodně ze zadaného rozmezí. 

Velikost populace je parametrem genetického algoritmu a je třeba ji volit tak, aby 
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byla počáteční populace dostatečně rozmanitá a zároveň nadměrně nevzrostl 

potřebný výpočetní čas. Počáteční populace je označována za nultou generaci. 

2. Ohodnocení jedinců 

Každému jedinci je pomocí ohodnocovací funkce přiděleno hodnocení, které 

vypovídá o tom, jak moc jsou geny daného jedince blízké optimu. V našem případě 

jsou parametry jednotlivých součinitelů dosazeny do termodynamického modelu a 

po výpočtu jsou výsledné parametry mechanického výkonu a průtoku porovnány 

s měřenými. Ohodnocovací funkce pak v našem případě hodnotí jedince na základě 

převrácené hodnoty čtverce odchylky predikovaného a měřeného výkonu 

a průtoku. 

3. Křížení jedinců 

Ke křížení jsou náhodně vybráni dva jedinci (dvě sady parametrů). 

Pravděpodobnost výběru jedince je však tím vyšší, čím má jedinec vyšší 

hodnocení. Křížení probíhá tak, že se náhodně mezi dvěma vybranými jedinci 

vymění 1 až (n-1) gen z celkového počtu n genů. V našem případě se například 

vymění mezi dvěma jedinci hodnoty součinitele tření. 

4. Ohodnocení nových jedinců a navrácení do populace 

Křížením vzniklí jedinci (potomci) jsou ohodnoceni. Navrácení do populace může 

probíhat tak, aby zůstala početnost populace zachována (do populace se navrátí dva 

nejsilnější jedinci). Autor záměrně uvádí toto jako možnost, neboť vlastní 

implementace GA se může dle potřeb lišit. 

5. Mutace jedince/ů 

Aby nedošlo ke snížení rozmanitosti populace, je s určitou pravděpodobností 

v každé generaci vybrán jeden jedinec, náhodně je vybrán jeho jeden gen (není 

podmínkou, aby byl pouze jeden) a dojde k náhodné změně tohoto genu 

(parametru). Jedinec je pak opět ohodnocen a navrácen do populace (navrácení 

může opět probíhat libovolně dle potřeby, například se vrací pouze kvalitnější 

jedinec) 

6. Postup do další generace 

Na závěr se celá populace s novými jedinci dostává do další generace a algoritmus 

se přesouvá zpět k bodu 2 v případě, že nebyla splněna podmínka ukončení 

algoritmu. Touto podmínkou může být například počet generací či dosažení určitě 

prahové hodnoty hodnocení jedince apod. 
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Jak je snad čtenáři z výše uvedeného zřejmé, GA představuje velice robustní univerzální 

postup hledání řešení, a to zejména ve chvíli, kdy je nutné nalézt optimum (či se k němu 

alespoň přiblížit) při velkém počtu parametrů (genů). Jiné postupy mohou vyžadovat 

neúměrný výpočetní čas (například kompletní rovnoměrné prohledávání stavového 

prostoru), nebo mohou skončit při nalezení lokálního optima, což by se při využití a 

vhodném nastavení GA stávat nemělo. 


