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PowerOPTI – Řízení účinnosti tepelného cyklu

PŘÍNOSY
Přesná znalost o vlastnostech a výkonnosti zařízení, postupy testování zařízení po opravě, rekonstrukci nebo 
výměně, Data Mining – transformace dat do informace
Zvýšení přesnosti hodnocení aktuální výkonnosti zařízení a určení jeho vlastností:
• Popis skutečného stavu zařízení nezávislého na provozních podmínkách
• Porovnávací základna a výchozí informace pro úlohy diagnostiky a optimalizace
On-line diagnostika technologického zařízení:
• Porovnání aktuálního stavu s výchozím stavem v reálném čase
• Včasná detekce a identifikace snížení výkonnosti zařízení – závada v zapojení, závada na zařízení
Dlouhodobá diagnostika technologického zařízení, sledování degradace:
• Sledování a hodnocení degradace zařízení
• Plánování údržby na základě skutečného stavu zařízení
Optimalizace tepelného cyklu nebo jeho části, predikce:
• Optimalizační výpočet pomocí přesných informací o vlastnostech a výkonnosti zařízení
• Zajištění provozu velmi blízko optima dle zvoleného kritéria (tepelná účinnost cyklu)

POPIS
Statistické zpracování velkého souboru experimentálních dat získaných z provozních i specifických měření
Empirický model:
• Přesný popis vlastností a chování zařízení – závislosti výstupů na vstupech
Metoda, postup:
• Na zařízení se definuje systém – určí se dominantní vstupy, výstupy a struktura
• Navrhne se experiment nad reálným zařízením a realizuje se měření
• Provede se vyrovnání měření a dopočtou se neměřené veličiny
• Vyloučí se extrémní hodnoty
• Provede se korekce pro provozní stavy, které jsou odlišné od jmenovitého stavu
• Provede se regrese nad vyrovnanými a korigovanými hodnotami a určí se parametry empirického modelu
• Model se ověří na jiných datech než datech, které byly použity při vytvoření modelu

Určení charakteristik a výkonnosti zařízení, Zkušební testy 
Přesné empirické modely, Data Mining
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