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ABSTRAKT

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově 
orientovaném  programovacím  jazyce,  která  by  měla  usnadnit  výpočty  termodynamických 
schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá stručným shrnutím možností usnadnění výpočtu 
termodynamických  schémat  pomocí  výpočetní  techniky.  Druhá  část  je  věnována  nalezení 
vhodných matematických modelů  jednotlivých komponent  schémat.  V další  části  je  proveden 
návrh systému, rozdělení knihovny na jednotlivé části, návrh pomocných tříd a tříd jednotlivých 
komponent. Čtvrtá část se zabývá výběrem vhodného programovacího jazyka. Dalším krokem je 
vlastní implementace knihovny, řešení problémů spojených s implementací v PHP verze 5.2.x. 
V závěru  práce  jsou  pak  uvedena  některá  možná  použití  vytvořené  knihovny  a  je  nastíněn 
případný další vývoj knihovny a navazujícího softwaru.

KLÍČOVÁ SLOVA: termodynamická  schémata,  PHP  knihovna,  objektově  orientované 
programování, turbína, kondenzátor, čerpadlo
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ABSTRACT

The aim of the bachelor’s thesis is creating programmer’s library in some object oriented 
programming language which should help calculating of thermodynamic schemas. The first part 
of  the  bachelor’s  thesis  is  a  short  summary  of  the  options  of  computing  simplification  of 
thermodynamic  schemas  using  computer  technology.  The  second  part  is  focused  on  finding 
proper mathematical models of particular components of schemas. The next part brings forward a 
design of the system, separation of the library to particular sections, the design of helper classes 
and  classes  of  each  component.  The  fourth  part  considers  choosing  suitable  programming 
language. Next step is the implementation of library,  the solution of the problems linked with 
implementation in PHP version 5.2.x. Finally, some cases of using this library are presented, and 
future prospective progress of the library and linked software is adumbrated.

KEY WORDS: thermodynamic  schemas,  PHP library,  object oriented programming, 
turbine, condenser, pump
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1 ÚVOD
Termodynamika  je  oblast  fyziky,  která  se  zabývá  makroskopickým  stavem  systému, 

veličinami  popisujícími  tento  stav  a  fyzikálními  ději  obvykle  spojenými  s výměnou  tepla  či 
přeměnou tepla na jinou formu energie.  Termodynamický systém je skupina strojů a zařízení 
vykonávajících určitou činnost na základě termodynamiky.  Termodynamické schéma je určitý 
typ znázornění takového systému.

Jedním z často popisovaných termodynamických dějů je Clausius-Rankinův cyklus,  který 
podle  kterého  probíhá  přeměna  tepelné  energie  na  mechanickou  a  poté  na  elektrickou.  Této 
přeměny energie se využívá ve všech tepelných elektrárnách (uhelné, jaderné, plynové).

1.1 Možnosti usnadnění výpočtu tepelných schémat
Při  zkoumání  možností  usnadnění  výpočtu  tepelných  schémat  se  setkáváme  především 

s programy  určenými  k výpočtu  vlastností  látek  či  směsí  za  určitého  stavu  (např.  XSteam). 
Takový  program  je  vítaným  pomocníkem,  ale  samotné  chování  jednotlivých  prvků  systému 
neřeší.  Samotný  výpočet  pak  musí  být  proveden  pomocí  některého  programu  určeného  pro 
obecné matematické výpočty (Matlab, tabulkové procesory).

1.1.1 XSteam od Excel engineering
Je program původně vyvinutý ve Visual Basicu, scriptovacím jazyku známého tabulkového 

procesoru  Microsoft  Excel,  který  byl  později  implementován  a  šířen  v  několika  dalších 
modifikacích pro různá prostředí (Matlab, LabView, DLL knihovna). Program je šířen jako open-
source, tudíž může být použit jako součást libovolné aplikace (i komerční) a jeho zdrojové kódy 
mohou být libovolně upravovány a dále šířeny.

Program slouží k výpočtům parametrů vody a vodní páry podle „International Association 
for Properties of Water and Steam Industrial Formulation 1997 (IAPWS IF-97)“. Ze zadaných 
hodnot, přesně určujících stav vody či vodní páry umožňuje zjistit ostatní parametry. Například 
při známém tlaku a entalpii umožňuje určit teplotu, entropii, suchost, hustotu, viskozitu a další 
vlastnosti.

Z hlediska výpočtů v oblasti tepelných schémat je to velice užitečný pomocník, urychlující 
práci,  při  jeho  použití  odpadá  vyhledávání  v  tabulkách,  případná  nutnost  interpolace  mezi 
tabelovanými  hodnotami,  vyhledávání  a odhadování  v diagramech.  Pro jeho funkčnost je  ale 
nutno  použít  některé  z  podporovaných  a  většinou  placených  prostředí  (Matlab,  LabView, 
Microsoft Excel).

1.1.2 Matlab
Matlab  je  programové  prostředí  a  scriptovací  jazyk  pro  vědecké  a  technické  výpočty, 

modelování a počítačové simulace. Matlab obsahuje nástavbu Simulink, která umožňuje snadné 
modelování a simulaci dynamických systémů pomocí GUI – grafického uživatelského rozhraní.

Pro výpočty tepelných schémat poskytuje Matlab účinné matematické rozhraní a ve spojení s 
XSteam, či jiným programem dopočítávajícím parametry vody a vodní páry může být vhodným 
prostředkem k výpočtu tepelných schémat. Ale podmínkou použití Matlabu je alespoň základní 
uživatelova znalost programování. 
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Nevýhodou Matlabu je jeho vysoká cena, i pro akademické využití. Jednoduché programy 
vytvořené v Matlabu jsou příliš konkrétní, málo variabilní a většinou se nedají znovupoužít.

1.1.3 Microsoft Excel, či jiný tabulkový procesor
Poskytuje oproti programování v Matlabu jiný přístup k matematickým výpočtům, kdy obsah 

jedné buňky může být výsledkem matematické či  jiné operace nad jinými buňkami a i  tento 
vypočítaný obsah se dá použít jako vstup pro další výpočty, úpravou některé ze vstupních buněk 
se automaticky přepočítají všechny závislé buňky. Tabulky parametrů vody a vodní páry opět 
může zastupovat XSteam nebo jemu podobná knihovna.

Použití tabulkového procesoru k výpočtům neklade programátorské nároky na uživatele a je 
rychle a snadno pochopitelné. Tabulkový procesor obsahuje nástroje pro snadnou tvorbu grafů a 
pěkné zpracování tabulek.

Nevýhodou je, že rozsáhlejší projekty většinou ztrácejí na přehlednosti a jejich úprava bývá 
velice složitá. Výsledný dokument je opět řešením konkrétního problému a znovupoužití  jeho 
částí je velice obtížné. 

1.1.4 Další možnosti
Další  možností  je  použití  některého klasického programovacího  jazyka.  V tomto  případě 

existují  dva  postupy  a  to  programování  od  základu,  nebo  využití  nějaké  cizí  knihovny. 
Programování od základů je možné při tvorbě jednoduché konkrétní aplikace. Pro složitější či 
obecné projekty je vhodné použít nějakou knihovnu.

1.2 Cíle práce
Cílem práce  je  vytvoření  knihovny pro některý  objektově  orientovaný  jazyk,  která  bude 

zjednodušovat a zrychlovat časté postupy při výpočtech tepelných schémat, vytvoření objektů pro 
jednotlivé  prvky schémat,  jejich propojení  a rodičovského objekt,  který se stará  o  výpočet  a 
správu schématu.

Cílem  práce  není  vytvoření  programu  s  grafickým  uživatelským  rozhraním  (obdoba 
MicroCap), ale sestavení knihovny pro model takového programu. Pojem model bude vysvětlen 
dále.

1.2.1 Softwarová architektura MVC
Model  – view – controller  (MVC) je  softwarová architektura,  rozdělující  program do tří 

oddělených  celků.  Model  obsahuje  základní  funkční  (bussines)  logiku,  View,  jak  už  název 
napovídá, je určitý pohled, na model a Controller je řídící logika aplikace. 

Fungování  MVC aplikace  ukazuje  obrázek  Obr.  1,  k  vysvětlení  použijeme  jako  příklad 
výherní  automat.  Uživatel  vyvolá  akci,  například  vhození  mince  do  výherního  automatu, 
Controller tuto akci přijme a zavolá metodu modelu starající se o konkrétní akci. 
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Obr. 1 Softwarová architektura MVC

Tato metoda modelu ověří platnost dat a zapíše změněný stav do úložiště dat (také součást 
modelu),  v příkladu s  automatem může model  ověřovat hmotnost  a rozměry vhozené mince, 
pokud ji rozezná a schválí, přidá ke svému počítadlu hodnotu mince. 

Model změnu svého stavu ohlásí všem pohledům (views), které daný model zobrazují, tyto 
pohledy se překreslí a zobrazí tak aktuální stav modelu uživateli. V příkladu s automatem může 
být překreslených pohledů několik, může to být přední panel automatu nebo informační panel 
obsluhy kasina.

Obr. 2 Softwarová architektura MVP

Softwarová architektura MVC je využita snad ve všech softwarových produktech, ať už se 
jedná o lokální drobné programy, či o celopodnikové informační systémy. Použití architektury 
MVC se liší projekt od projektu a pro určitá použití vznikají modifikovaná řešení jedním z nich je 
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architektura  MVP  –  Model-View-Presenter,  kterou  používá  většina  rozsáhlejších  projektů 
webových stránek.  V architektuře  MVP controller  (presenter)  rozhoduje,  který pohled se  pro 
daný požadavek bude vykreslovat a sám žádá model o data, která předává vybranému pohledu.

Funkcí  MVP ukáži  na  příkladu  registrace  pro  webovou aplikaci.  Registrace,  mimo  jiné, 
vyžaduje  od  uživatele  e-mailovou  adresu,  která  musí  být  v  rámci  systému  unikátní  (bude 
například použita pro přihlášení do systému). Uživatel odešle žádost na zobrazení formuláře, tato 
žádost (url adresa) je přímo akce presenteru, presenter tuto žádost přijme a rozhodne, že zobrazí 
formulář (pohled) bez dat.

Uživatel formulář vyplní, ale zapomene na zavináč v e-mailové adrese, klikne na tlačítko 
“Odeslat“, kliknutí na toto tlačítko vyvolá akci javascriptu, která zkontroluje platnost zadaných 
údajů. Tato akce zjistí že je špatná e-mailová adresa a zobrazí chybovou zprávu uživateli, toto je 
ověření dat v rámci pohledu. Uživatel adresu opraví a odešle formulář znovu, kontrola javascriptu 
projde a data jsou až nyní poslána na server.

Někteří uživatelé ovšem mívají vypnutý javascript a tak není možné provést kontrolu už u 
uživatele, v takovém případě se formulář odešle a kontrolu správnosti e-mailové adresy provede 
presenter,  pokud  zjistí  že  je  adresa  špatně,  nezavolá  funkci  modelu  pro  registraci  nového 
uživatele a znovu zobrazí uživateli formulář (je dobrým zvykem zobrazovat formulář s daty, která 
vyplnil dříve) s upozorněním co je špatně. 

Uživatel  chyby  opraví  a  znovu  odešle  formulář.  Data  formuláře  již  projdou  ověřením 
obecných pravidel  v pohledu i  presenteru,  presenter  data předá modelu.  Model  nyní  provede 
svoje vlastní ověření platnosti údajů.Ověří zda je zadaná e-mailová adresa unikátní, pro seznam 
použitých e-mailových adres již model musí sáhnout do svého datového úložiště (databáze). 

Model však musí ověřit i platný formát e-mailové adresy, i když toto již ověřil presenter i 
pohled.  Zdá se to zbytečné,  ale dále  bude vysvětleno proč je to nutné.  Když model  provede 
ověření a případný zápis dat,  vrátí presenteru stav vykonaného úkolu (správně nebo špatně,  s 
chybovou hláškou „E-mailová adresa je již použita.“ a podobně). Presenter nyní, podle odpovědi 
modelu, rozhodne zda znovu zobrazí formulář, nebo zobrazí jiný pohled například informaci o 
správném provedení úkonu. 

Proč je nutné ověřovat údaje na úrovni modelu? Vezmeme v úvahu, že chceme do našeho 
systému přidat možnost registrace e-mailem. To znamená, že uživatel se zaregistruje například 
odesláním e-mailu  na adresu registrace  @  nas-system.org     V takovém případě je nutné vytvořit 
nový presenter, který třeba jednou denně otevře tuto e-mailovou schránku projde přijaté e-maily a 
zaregistruje jejich odesílatele. Nyní v presenteru nemusí být žádné ověření správnosti e-mailu, 
protože to bude zařizovat e-mailový server. Jako další způsob registrace můžeme použít textový 
soubor se seznamem e-mailů. Při programování nového presenteru použijeme ten pro registraci 
přes e-mail,  bez ověření formátu adres. V takovém případě velice snadno zapomeneme (nový 
presenter vytváříme po několika měsících), že musíme ověřovat formát e-mailu a pokud bychom 
neměli ověřování v modelu, tak by nám v systému vznikla závažná a špatně odhalitelná chyba. 

1.2.2 Model ze softwarové architektury MVC
Model ze softwarové architektury MVC zajišťuje veškerou funkční (bussines) logiku.  To 

znamená že provádí veškeré výpočty a ověřování ovšem neprovádí výpočty potřebné k zobrazení 
jeho výsledků ( tj. nepropočítává rozměry zobrazeného okna a ovládacích prvků ).
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Model má přesně definované vstupy a výstupy a je zcela nezávislý na použitém pohledu a 
controlleru.  Změna controlleru  ani  pohledu nevyžaduje  změnu modelu.  To znamená,  že  je  li 
model  zobrazovaný  určitým  pohledem,  například  webová  stránka  v  jazyce  HTML,  tak  pro 
přidání nového pohledu, třeba ve formátu pro mobilní zařízení, nemusíme upravovat model. A 
stejně tak model by měl zůstat stejný pro controller zpracovávající http požadavek i rozebírající 
parametry příkazového řádku.

2 MODELOVANÉ SOUČÁSTI
Každou  součást  tepelného  schématu  můžeme  vyjádřit  skupinou  proměnných  a  závislostí 

mezi  nimi.  Tyto  proměnné a závislosti  se nazývají  matematický model.  Matematické modely 
často užívají určitého zjednodušení a platí, že čím více zjednodušení v modelu uvažujeme, tím je 
vzdálenější od reality. 

Při vytváření matematického modelu součástí je potřeba zvážit, která zjednodušení budeme 
uvažovat a která již model odklánějí příliš daleko od reality. Při vytváření modelů je také třeba 
hledět na výpočetní možnosti počítačů a zaměření výpočtu.

Bylo by možné každou součást specifikovat rozměry a materiály, vygenerovat zdrojový kód 
pro výpočet v některém FEM (few elemenets method – metoda konečných prvků) programu, 
tento výpočet provést a jeho výsledky použít. Ovšem i výpočet velice jednoduché součásti by pak 
mohl zabrat několik minut, nebo i hodin. A přitom v rámci celého schématu by takhle přesný 
výsledek byl naprosto zbytečný. Proto je lepší nejdříve vytvářet jednoduché matematické modely 
a  teprve  pokud  nám  takový  model  nestačí  přesností  či  jinými  možnostmi  přejít  k  definici 
složitějšího modelu.

2.1 Potrubí
V tepelných schématech je často třeba počítat s tlakovou ztrátou v potrubí tato ztráta bývá 

udávána v procentech. Výstupní tlak se tedy spočítá podle rovnice

)1(12 prpp −⋅=  (Pa;Pa,-) (2.1)

kde p2 je výstupní tlak, p1 je vstupní tlak a rp je ztráta tlaku.

Výpočet pomocí relativní ztráty tlaku není jediným možným způsobem specifikace potrubí. 
Další  možností  je  definování  pomocí  rozměrů,  tvaru  potrubí  a  drsnosti  povrchu,  při  tomto 
způsobu vstupují do výpočtu ztráty tlaku navíc vlastnosti tekutiny a také rychlost proudění. Pro 
naše účely ovšem postačí  zjednodušený výpočet pomocí relativní ztráty tlaku.  A díky použití 
objektového přístupu lze případně jednoduše rozšířit knihovnu o tuto možnost.

2.2 Turbína
Nejjednodušším  modelem  turbíny  je  případ  kdy  uvažujeme  izoentropický  děj  s  tím,  že 

veškerá  zpracovaná  energie  pracovní  látky  je  předána  hřídeli.  V  takovém  případě  je  výkon 
turbíny dán jako součin izoentropického tepelného spádu a množství procházející pracovní látky. 
Izoentropický tepelný spád vypočítáme jako rozdíl vstupní entalpie a výstupní entalpie, která je 
dána výstupním tlakem a vstupní entropií.

O  něco  málo  složitější  z  hlediska  výpočtu  je,  když  budeme  uvažovat  určitou  účinnost 
turbíny. Rovnice pro výkon turbíny potom přechází do tvaru
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( ) tdssiiMP η⋅−⋅= 21  ( −⋅⋅⋅ −−− ,,,; 111 kgJkgJskgW ) (2.2)

P v rovnici značí výkon, M je hmotnostní průtok, i1 je entalpie na vstupu do turbíny a is2 je 
entalpie na výstupu z turbíny a tdsη  je vnitřní termodynamická účinnost turbíny. V tomto případě 
ještě musíme určit stav tekutiny na výstupu z turbíny ten bude dán výstupním tlakem a výstupní 
entalpií při uvažování ztrát, kterou vypočítáme z rovnice

( ) tdssiiii η⋅−−= 2112  ( −⋅⋅⋅⋅ −−−− ,,,; 1111 kgJkgJkgJkgJ ) (2.3)

Turbínu tedy definujeme pomocí vnitřní termodynamické účinnosti a výstupního tlaku.

Často se používá turbína s odběry. Množství pracovní látky za n-tým odběrem vypočítáme 
podle vztahu.

∑
=

−=
n

i
ii MMM

1
0  ( 111 ,; −−− ⋅⋅⋅ skgskgskg ), (2.4)

kde M0 je množství páry vstupující do turbíny a Mi je množství páry v i-tém odběru.

Vztah pro výkon turbíny s m odběry pak přechází do tvaru

( ) tdsi

m

i
iii iiMP η⋅−⋅= ∑

=
+

0
1  ( −⋅⋅⋅ −−− ,,,; 111 kgJkgJskgW ), (2.5)

kde Mi je hmotnostní průtok pracovní látky i-tou částí turbíny, ii je entalpie na vstupu do této části 
turbíny, ii+1 je entalpie na výstupu z této části a tdsiη  je vnitřní termodynamická účinnost i-té části 
turbíny. Většinou však uvažujeme vnitřní termodynamickou účinnost turbíny pro všechny části 
stejnou.

Turbína  s  odběry  je  tedy  definována  pomocí  výstupního  tlaku,  vnitřní  termodynamické 
účinnosti a dvojic tlaku a hmotnostního průtoku pro jednotlivé odběry, má jeden vstup pracovní 
látky, více výstupů pracovní látky a jeden výstup výkonu.

2.3 Kondenzátor
Páru  vystupující  z  turbíny  je  třeba  přivést  do  kapalného  stavu,  to  zajišťuje  právě 

kondenzátor.  Do kondenzátoru bývají  často vyvedeny i  výstupy z  jednotlivých regeneračních 
ohříváků.

Hmotnostní průtok na výstupu z kondenzátoru s n vstupy je tedy dán rovnicí

∑
=

=
n

i
iMM

0
 ( 11; −− ⋅⋅ skgskg ), (2.6)

kde Mi hmotnostní průtok jednoho vstupu. Stav kapaliny na výstupu z kondenzátoru je určen 
entalpií syté kapaliny při tlaku v kondenzátoru.

Energii  z  přeměny pracovní  látky musí  kondenzátor  předat  někam dál,  většinou chladící 
vodě.  Při  řešení  tepelných  okruhů  nás  většinou  oběh  chladící  vody nezajímá,  určíme  pouze 
tepelný výkon, který musí kondenzátor předat. Výkon vypočítáme jako součet tepelných výkonů 
jednotlivých vstupů.
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( )∑
=

−⋅=
n

i
kii iiMP

0
 ( 111 ,,; −−− ⋅⋅⋅ kgjkgjskgW ), (2.7)

kde Mi je hmotnostní průtok i-tého vstupu, ii je entalpie tekutiny tohoto vstupu a ik je entalpie syté 
kapaliny při tlaku v kondenzátoru.

Kondenzátor je tedy určen tlakem, má proměnný počet vstupů, jeden výstup pracovní látky a 
jeden výstup výkonu.

2.4 Čerpadlo
Čerpadlo zvyšuje tlak pracovní látky. Bývá použito za kondenzátorem a během regenerace 

před vstupem do parního generátoru. 

Nejjednodušší případ čerpadla uvažuje izoentropické zvýšení tlaku. Vlastnosti kapaliny na 
výstupu jsou tedy dány požadovaným tlakem a vstupní entropií. Ovšem čerpadlo není dokonalý 
stroj, proto musíme počítat s určitou účinností čerpadla, výstup je pak určen požadovaným tlakem 
a výstupní entalpií, kterou vypočítáme ze vztahu

( ) tdss iiii η⋅−+= 1212  ( −⋅⋅⋅⋅ −−−− ,,,; 1111 kgjkgjkgjkgj ), (2.8)

kde i2 je skutečná entalpie  na výstupu z čerpadla,  i1 je entalpie  na vstupu do čerpadla,  i2s je 
entalpie  při  uvažování  izoentropické  změny  vstupního  na  požadovaný  tlak  a  tdsη  je  vnitřní 
termodynamická účinnost čerpadla.

Čerpadlo je tedy dáno požadovaným tlakem, má jeden vstup a jeden výstup pracovní látky.

2.5 Regenerační ohřívák
Regenerační ohřívák zvyšuje teplotu napájecí vody a tím zvyšuje účinnost tepelného okruhu. 

Je to tepelný výměník se změnou fáze jednoho pracovního media. Kondenzující pára předává 
přes teplosměnnou plochu teplo napájecí vodě. Se zvyšující se teplotou napájecí vody se zvyšuje 
i účinnost celého Rankin-Clausiova cyklu.

Na konstrukci regeneračního ohříváku záleží rozdíl teplot mezi napájecí vodou a párou tento 
rozdíl  se  nazývá koncový teplotní  rozdíl.  V modelu  ohříváku budeme uvažovat  jeho určitou 
účinnost. Výměna tepla v ohříváku pak probíhá podle rovnice

( ) ( ) η⋅−⋅=−⋅ 2112 pppnnn iiMiiM  ( −⋅⋅⋅⋅⋅⋅ −−−−−− ,,,;,, 111111 kgjkgjskgkgjkgjskg ), (2.9)

Mn je hmotnostní průtok napájecí vody, in2 je entalpie napájecí vody vystupující z ohříváku, in1 je 
entalpie napájecí vody na vstupu do ohříváku, Mp je množství páry použité pro regeneraci, ip1 je 
entalpie  páry  na  vstupu  do  ohříváku,  ip2 je  entalpie  na  výstupu z  ohříváku  a  η  je  účinnost 
ohříváku.

Rozdíl  teplot  výstupů  by  měl  odpovídat  koncovému  teplotnímu  rozdílu.  Rovnicí  to  lze 
vyjádřit jako

( ) ( ) TpiTpiT nnpp ∆=− ,, 22  ( KKK ;, ), (2.10)

( )pp piT ,2  je teplota při tlaku páry a její výstupní entalpii, ( )nn piT ,2  je teplota při tlaku napájecí 
vody a její výstupní entalpii a T∆  je koncový teplotní rozdíl.
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Regenerační ohřívák je definován pomocí koncového teplotního rozdílu a účinnosti, má dva 
vstupy a dva výstupy pracovní látky.

2.6 Parní generátor
Parní  generátor  je  tepelný  výměník,  který  produkuje  páru  sloužící  k  pohonu  turbíny.  Z 

hlediska tepelných schémat je to zařízení, které předává napájecí vodě teplo a odpařuje ji. Někdy 
se  za  součást  parního  generátoru  považuje  i  přehřívák.  V parním generátoru  také  dochází  k 
nezanedbatelnému snížení tlaku.

Výměna tepla v parním generátoru probíhá podle rovnice

( )np iiMP −⋅=⋅ η  ( 111 ,,;, −−− ⋅⋅⋅− kgjkgjskgW ), (2.11)

P je tepelný výkon vstupující  do parního generátoru,  η  je účinnost parního generátoru,  M je 
hmotnostní průtok pracovní látky, ip je entalpie výstupní páry a in je entalpie napájecí vody.

Výstupní tlak vypočítáme z rovnice

( )prpp −⋅= 112  ( −,; PaPa ), (2.12)

p2 je tlak na výstupu z parního generátoru, p1 je tlak na vstupu do parního generátoru a rp je 
relativní změna tlaku.

Parní generátor je tedy definován účinností a změnou tlaku, má jeden vstup, jeden výstup 
pracovní látky a jeden vstup tepla (výkonu).

3 NÁVRH

3.1 Řešitel (Solver)
Solver je základní třída, od které se bude odvozovat konkrétní třída modelu, tato třída musí 

obsahovat  metody  pro  práci  s  komponentami  (přidání,  smazání,  výběr)  a  několik  dalších 
standardních metod, jejichž implementaci můžeme nechat na vhodném předkovi.

Tato třída provádí a řídí výpočet tepelného schématu. Samotný postup výpočtu je rozdělen 
do 3 etap podobně jak je tomu u výpočetního systému Ansys. 

V první etapě se vytváří všechny komponenty, nastavují se jim potřebné parametry a vytváří 
se propojení komponent. Tato etapa se provádí v abstraktní metodě 

+initiate()
Abstraktní metoda je taková, jejíž definice je v tomto objektu, ale samotný kód musí být součástí 
až některého potomka. A v poděděné třídě tuto metodu nelze vynechat.

Druhá etapa je provedena v metodě 

+process()
a  je  to  samotný  výpočet  vložených  komponent.  V  tomto  objektu  je  jen  nejzákladnější 
implementace, kdy je na každé vložené komponentě zavolána metoda solve() a komponenty 
jsou řešené postupně tak jak byli vkládané, tento přístup není příliš vhodný, ale je jednoduchý a 
může být přepsán v kterémkoliv potomkovi této třídy.
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Obr. 3 UML diagram třídy Solver

Poslední etapou je zpracování výsledků, tato etapa je volána v abstraktní metodě 

+postProcess()

V této  metodě  by měly  být  zpracovávány výsledky její  implementace  je  opět  ponechána  na 
dědícím objektu.

Dále třída  Solver obsahuje metodu addMessage() a proměnnou messages, které se 
starají o zprávy od jednotlivých komponent.

3.2 Pomocné objekty (Helpers)
Součástí  výpočtů  tepelných  schémat  je  výpočet  parametrů  vody  a  vodní  páry,  různé 

matematické  výpočty,  či  generování  diagramů.  Tyto  činnosti  jsou velice časté,  proto jsme se 
rozhodli  pro  ně  vytvořit  speciální  pomocné  třídy  takzvané  helpery.  Třídy  často  používaných 
helperů  je  pravděpodobně  nejvýhodnější  implementovat  jako  statické.  To  znamená  že  třídu 
nemusíme instancovat a přitom můžeme používat její metody.

3.2.1 Matematický pomocník (MathHelper)
Matematický pomocník (MathHelper) je třída obstarávající matematické výpočty. Častým 

požadavkem  ve  výpočtech  je  porovnávání  rovnosti  dvou  čísel,  ale  klasické  porovnávání 
(nejčastěji operátor ==) , které nabízí snad všechny programovací jazyky je z hlediska výpočtů 
nevhodné.  Vezměme  například  teplotu  123.5468  °C  a  teplotu  123.5467  °C  při  porovnání 
klasickým  operátorem  rovnosti  samozřejmě  dostaneme,  že  jsou  tato  čísla  různá,  ale  pro 
technickou praxi je často můžeme považovat za stejná, proto první metodou kterou MathHelper 
poskytuje je metoda

+isSame(n1:Numer, n2:Number, precision:Int):Boolean

Tato funkce vrací logickou hodnotu ( true nebo false ) podle toho zda jsou si parametry n1 a 
n2 rovny na určitý počet platných míst udaný parametrem precision. Parametr precision 
je nepovinný a pokud nebude zadán bude použita hodnota statické proměnné precision třídy 
MathHelper.

Další metodou je 

+round(n:Number, precision:Int):Number

tato metoda vrací číslo zaokrouhlené na určitý počet platných číslic, ostatní číslice jsou nahrazeny 
nulami,  nebo  zahozeny.  O parametru  precision platí  to  stejné  co  v  předchozím případě. 
Metodu  round() využívá  metoda  isSame() a  původně  byla  zamýšlena  jako  chráněná 
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protected, tedy nepřístupná zvenčí, ale později se ukázalo, že nic nebrání jejímu veřejnému 
použití a navíc by se někdy mohla hodit.

Obr. 4 UML diagram třídy MathHelper

Další dvě metody zajišťují interpolaci podle jednoho parametru 

+interpolateTwo(bod1:Array, bod2:Array, p:Array):Array

 nebo podle dvou parametrů 

+interpolateFour(bod1:Array, bod2:Array, p:Array):Array
Názvy jsou odvozeny podle počtu bodů, mezi kterými je interpolace prováděna. Interpolace se 
používá při zjišťování parametrů vody a vodní páry z tabulek.

3.2.2 Objekty pro zjišťování parametrů přenášené tekutiny
Velice častým úkonem v oblasti tepelných výpočtů je právě zjišťování parametrů pracovní 

tekutiny,  touto tekutinou může být voda, vodní pára,  vzduch, spaliny,  tekuté kovy,  organické 
látky atd. Každá z těchto látek má jiné hodnoty vlastnosti, popisujících danou tekutinu. K těmto 
základním vlastnostem patří např. teplota varu, měrná tepelná kapacita v kapalném a plynném 
stavu, výparné teplo atd. Tyto parametry nejsou konstantní a mění se podle jiných parametrů. 
Proto je třeba mít  objekt, který podle zadaných parametrů dokáže určit ostatní  a také stav ve 
kterém se tekutina nachází ( kapalina, mokrá pára, sytá pára ).

3.2.2.1 Rozhraní objektů zjišťujících parametry pracovní tekutiny (ILiquidParams)
Pokud chceme používat  různé objekty na zjišťování  parametrů  pracovních tekutin  (voda, 

vzduch, spaliny), je nutné mít obecné rozhraní, implementované těmito objekty, které bude mít 
přesně definované vstupní a výstupní parametry.

Obr. 5 UML diagram rozhraní ILiquidParams

Rozhraní  i  následující  třída  WaterParams mají  chybu  v  názvech  metod.  Metoda 
steam() nevrací pouze parametry páry, ale pokud je tak určeno vstupním polem, pak vrací i 
vlastnosti pracovní látky v kapalném stavu. Tato chyba vznikla v dřívější době kdy byla třída 
WaterParams využívána  pouze  k  zjišťování  parametrů  mokré,  syté,  či  přehřáté  páry. 
Schopnost vracet i vlastnosti v kapalném stavu byla implementována až zařazením do projektu 
bakalářské práce.
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3.2.2.2 Parametry vody a vodní páry (WaterParams)
Třída  WaterParams zjišťuje  parametry vody a  vodní  páry postupem velice  podobným 

klasickému  hledání  v  tabulkách.  Existují  i  jiné  přístupy,  například  výše  zmiňovaný  XSteam 
využívá aproximace polynomy.

Mezi hlavní veřejné metody třídy WaterParams patří funkce vracející parametry vody na 
hranici saturace

+sat(input:Array):Array

Tato metoda ve vstupním asociativním poli očekává jeden parametr a to buď tlak (  p ) nebo 
teplotu ( T ) a vrací asociativní pole s parametry tlak, teplota, entropie, entalpie syté kapaliny a 
entropie, entalpie syté páry. 

Tabulka parametrů vody a vodní páry na mezi sytosti je uložena v databázi a má následující 
strukturu.

Obr. 6 Tabulka tsat

V tabulce jsou uloženy řádky v rozestupu dvou stupňů od 0,1°C do 373.9 °C. Hodnoty v tabulce 
jsou vygenerovány pomocí programu XSteam.

Metoda funguje tak,  že sestaví dotaz do databáze,  která by měla vrátit  řádek tabulky,  ve 
kterém má vstupní  parametr  (p  nebo T) požadovanou hodnotu,  nebo hodnotu nejbližší  nižší. 
Pokud bude vstupní parametr odpovídat tomu z řádku tabulky,  metoda vrací tento řádek jako 
svou návratovou hodnotu. Jestliže hodnota parametru a hodnota z tabulky se neshodují pak je 
proveden ještě jeden dotaz, který vrátí řádek s nejbližší vyšší hodnotou a mezi těmito záznamy 
matematický pomocník provede interpolaci podle vstupního parametru.
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Obr. 7 UML diagram třídy WaterParams

Další důležitou metodou je 

+getRegion(input:Array):Int

Tato metoda byla původně navržena jako chráněná, ale později byla přepsána jako veřejná. Ze 
vstupních parametrů určuje oblast,  ve které se nachází  voda udaná parametry vstupního pole. 
Vstupní parametry mohou být tlak nebo teplota a entalpie nebo entropie, dále rozezná oblast při 
zadaném  tlaku  a  teplotě,  k  tomuto  účelu  používá  chráněnou  metodu 
+getRegionPT(input:Array):Array.  Metoda při  zadání teploty a tlaku není schopna 
rozlišit zda je voda ve stavu syté kapaliny, mokré páry nebo syté páry, proto v těchto případech 
vrací  logický součet  těchto stavů,  v ostatních  případech vrací  celé  číslo odpovídající  jedné z 
konstant.

Nejdůležitější metodou celé této třídy je

+steam(input:Array):Array

ta je schopna vrátit parametry vody a vodní páry ze všech oblastí, pokud k určení stavu vody 
máme vhodné parametry, v opačném případě vyhazuje výjimku ( například tlak a teplota v oblasti 
mokré páry ).

Metoda si nejprve zjistí oblast, ve které se voda nachází. Pro oblasti kapaliny a přehřáté páry 
volá chráněnou funkci  #getSteam1(input:Array):Array popsanou dále. V případě, že 
se jedná o sytou kapalinu,  mokrou páru nebo sytou páru zjistí  její parametry na mezi sytosti 
pomocí funkce  sat() a buď vrátí požadované vlastnosti (sytá kapalina, sytá pára), nebo určí 
suchost páry a pomocí ní dopočítá ostatní parametry.

Značná  část  logiky zjišťování  parametrů  vody a  přehřáté  páry je  přesunuta  do chráněné 
funkce

#getSteam1(input:Array):Array

Metoda využívá tabulky tsteam, jejíž struktura je na Obr. 8. Tato tabulka obsahuje vlastnosti 
vody a přehřáté páry
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Obr. 8 Tabulka tsteam

Metoda funguje obdobně jako +tsat(input:Array):Array, ale v případě neshody parametrů s 
odpovídajícími  hodnotami  prvního  záznamu  vybereme  všechny  čtyři  okolní  záznamy  mezi 
kterými pak provedeme interpolaci.

3.2.3 Objekty pro zpracování výsledků
Velice důležitou součástí modelování a simulací na počítači je, kromě sestavení modelu a 

samotného výpočtu, také zpracování výsledků. Z výpočtu modelu je výsledkem spousta většinou 
nic neříkajících čísel, ve kterých člověk téměř nic nepozná. Proto je nutné vytvořit určité člověku 
bližší rozhraní, kterým budou vypočítané hodnoty zobrazeny.

3.2.3.1 Diagramy (Diagram)
V tepelných schématech jsou velice častým vyjádřením stavu tekutiny v jednotlivých částech 

schématu diagramy. Často používanými diagramy jsou i-s, p-v, T-s, i-s diagramy. Na generovaní 
diagramu  z  výstupu  výpočtu  byla  vytvořena  třída  Diagram.  Vzhledem ke  způsobu uložení 
informací o tekutině v oběhu je velice snadné vygenerovat různé diagramy s jednou sadou dat. 

Obr. 9 UML diagram třídy Diagram

Třída využívá ke své funkci veřejnou knihovnu pro kreslení grafu ZaachiGraph. Chráněná 
proměnná  #colors:Array obsahuje seznam barev použitých ke generování grafu, třída při 
vykreslování  dat z nich náhodně vybere jednu a tu pak použije jako barvu čar a bodu určité 
datové řady. Další proměnna #dotStyles:Array obsahuje seznam stylu bodu, ze kterých se 
opět náhodně vybírá jeden pro určitá data. Veřejné rozhraní třídy tvoří tři metody. První z nich

+setType(type:String)

nastavuje typ grafu. Druhá

+addData(data:Array)

přidává jednotlivé řady dat a kontroluje jejich správný formát. A poslední metoda 

+generateGraph(imgPath:String):String
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obsahuje  většinu  logiky  generování  grafu.  Jako  parametr  očekává  cestu,  kam  se  mají 
vygenerované  grafy ve formátu .png uložit.  Metoda ze sady dat  vygeneruje  název souboru a 
kontroluje zda existuje v zadaném umístění soubor se shodným názvem. Pokud existuje, vrátí 
pouze jeho název a přeskakuje generování grafu

3.3 Objekty zajišťující propojení a spolupráci komponent 
(Tansfers)

3.3.1 Obecné propojení komponent (Stream)
Tento  objekt  zajišťuje  propojení  dvou  komponent  a  přenáší  mezi  nimi  informaci  o 

přepravovaném objektu. Tento objekt by měl být používán transparentně, to znamená že by ho 
měly vytvářet jednotlivé komponenty při propojování.

Veřejné proměnné +from:Component a +to:Component jsou ukazatele na propojené 
objekty,  proměnná  +amount:Int obsahuje  informaci  o  množství  přenášeného  objektu  a 
proměnná +transport:TransportElement obsahuje informace o přenášeném objektu.

Pokud je dodržena jistá konvence v pojmenovávání objektu  Stream pak můžeme využít 
metodu

+linkByName():self,

která  podle  vlastního  jména  vytvoří  pole  from a  to, zavolá  metodu 
+link(from:Array,to:Array) a vrací odkaz na sebe, tím umožňuje snadno se případně 
dostat k oběma propojeným komponentám.

Obr. 10 UML diagram třídy Stream

3.3.2 Parametry přepravy (TransportElement)
TransportElement je abstraktní  třída (  nemohou být vytvářeny její  instance)  a tvoří 

společného  předka  pro  všechny objekty  přenášené  mezi  jednotlivými  komponentami,  vznikla 
kvůli jednoduchému ověřování zda se jedná o objekt, který lze přenést pomocí třídy  Stream. 
Obsahuje  pouze  chráněnou  proměnnou  #defined:Boolean,  určuje  zda  je  dopravovaný 
element  správně  definován  (  například  voda  o  teplotě  600°C  a  suchosti  0,5  určitě  správě 
definována  nebude  ).  A  dále  obsahuje  metodu  +isDefined():Boolean,  která  vrací 
proměnnou  #defined:Boolean v případě,  že tato proměnná není definována,  volá funkcí 
+tryDefined():Boolean, která musí být implementována v poděděné třídě.
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Obr. 11 UML diagram třídy TransportElement

3.3.2.1 Voda (Water)
Třída Water je potomkem třídy TransportElement a obsahuje informace o stavu vody. 

Lze k nim přistupovat přes funkci 

+getParams():ArrayObject|Array,

která vrací asociativní pole, nebo ArrayObject s klíči p, T, i, s, region ( tlak, teplota, entalpie 
a entropie),  případně ještě  iL,  iV,  sL,  sV  a  x (entalpie  syté  kapaliny,  syté  páry,  entropie  syté 
kapaliny, syté páry a suchost) pro mokrou páru. K prvním čtyřem ( nejčastěji používaným ) lze 
přistupovat také jako k proměnným objektu Water.

Třída dále obsahuje metody

+setSteam(params:Array)

+setSat(params:Array)

obě  nastavují  stav  vody  a  dohledávají  pomocí  WaterParams ostatní  parametry.  Pokud 
použijeme metodu +setSat(params:Array), nebude tomuto objektu nastavena proměnná 
defined, protože není přesně určen.

Obr. 12 UML diagram třídy Water

Metoda  +tryDefined():Boolean ověřuje  zda  jsou  požadované  parametry  správně 
nastaveny p, T, i, s, iL, iV, sL, sV, x musí být celá či desetinná čísla a region musí být jednou z 
konstant definovaných ve WaterParams.

3.3.2.2 Výkon (Power)
Třída  Power je  také  potomkem  třídy  TransportElement a  obsahuje  informace  o 

přenášeném výkonu. Součástí třídy jsou konstanty odpovídající jednotlivým typům výkonu. Dále 
třída obsahuje proměnné  powerTypes,  která  obsahuje názvy typů výkonu a  powerUnits 
obsahující  jednotky  výkonu,  obě  tyto  proměnné  jsou  určeny  pouze  pro  čtení  (přístup  přes 
getter). Samotný druh výkonu je uložen v proměnné #type:Int
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Obr. 13 UML diagram třídy Power

3.4 Komponenty (Components)
Celý  systém  výpočtů  byl  navržen  jako  komponentový.  Komponenty  jsou  rozděleny  do 

několika  skupin.  A to  abstraktní  (Abstract),  obecné  (Common)  a  konkrétní  (Specific). 
Abstraktní jsou takové komponenty, které nejdou vytvářet, ale jsou rodiči ostatních komponent a 
zajišťují obecnou funkčnost, kterou mohou využívat jejich potomci.  Obecné jsou komponenty 
použité v obecných schématech lze vytvářet  jejich instance,  a chovají se stejně pro jakýkoliv 
hmotnostní  průtok.  Jsou  to  například  komponenty  Pipe,  Turbine a  podobně.  Poslední 
skupinou jsou konkrétní komponenty. V této skupině prozatím nejsou žádné komponenty a mělo 
by se  jednat  o  přesně specifikované  části  tepelných okruhů,  které  se  budou jinak chovat  při 
různých hmotnostních průtocích.  Mohla by to například být konkrétní turbína ŠKODA MTD 
30CA.

Systém je  navržen  tak,  že  pokud nám nebude  ve  výpočtech  vyhovovat  funkčnost  určité 
komponenty,  je  možné  napsat  si  svou  vlastní  komponentu,  buď  odvozenou  od  nevhodné 
komponenty či od obecného předka Component.

3.4.1 Abstraktní základní komponenta (Component)
Tato komponenta je předkem všech komponent používaných v systému a zajišťuje jejich 

společnou  funkcionalitu.  Třída  Component je  navržena  tak  aby  co  nejvíce  usnadňovala 
vytváření  nových  komponent.  Nová  komponenta  dědící  od  Component musí  definovat 
proměnné  specifikující  komponentu  a  metody  +tryDefined():Boolean,  +solve(), 
případně další metody, které nastavují proměnné definující komponentu a pokud je to nutné je 
také třeba přepsat metodu +tryLinked():Boolean.

Dvojice proměnných +in:Array a +out:Array obsahuje objekty Stream starající se o 
propojení komponent. Třída dále obsahuje trojici stavových proměnných signalizujících zda je 
komponenta definovaná, správně napojená a vyřešená. .
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Obr. 14 UML diagram třídy Component

Metody  +addNotice(text:String,  code:String), 
+addWarning(  text:String,  code:String  ),  +addError(text:String, 
code:String) jsou pouze zkratky, určující typ zprávy, metody

+addMessage(type:String, text:String, code:String)

která  přidává  zprávy  do  řešitele  (Solver).  Samotné  zprávy  jsou  rozděleny  do  3  skupin. 
Oznámení (notices) jsou zprávy vypisující informace o objektu, které nemají vliv na vliv na 
průběh výpočtu a neovlivní jeho výsledek. Druhou skupinou jsou varování (warnings), tedy 
zprávy zobrazující  určitý  chybový stav,  který však nebrání  v pokračování  výpočtu,  ale  může 
způsobit nesprávnost výsledku. A poslední skupinou jsou chyby (errors). To jsou zprávy o 
chybách, které nějakým způsobem znemožňují pokračování výpočtu.

Dvojice metod  +isDefined():Boolean a  +isLinked():Boolean ověřuje zda je 
definována  příslušná  proměnná,  vrací  její  hodnotu  případně  volají  funkci 
+tryDefined():Boolean či +tryLinked():Boolean.

Metoda  +linkOut(outKey:Int,identifier:String):Component je  opět 
zkratkou definující větší část identifikátoru from pro funkci

+linkComp(from:String, to:String) .

Tato funkce vytváří instanci třídy Stream mezi dvěma komponentami určenými identifikátory 
from a to. Identifikátor je strukturovaný řetězec, který přesně určuje odkud kam je třída Stream 
napojena. Je tvořen názvem komponenty, názvem proměnné a klíčem jako oddělovače je použita 
dvojtečka. Takže například třetí výstup turbíny je určen řetězcem “nazev_turbiny:out:2“. Čísla 
vstupů a výstupů jsou počítána od nuly. Tato metoda i všechny zkratky na ni vrací komponentu 
určenou identifikátorem to, aby bylo možné snadno napojovat další komponenty.

Další  metoda  +linkPower(identifier:String):Component je  opět  zkratkou 
předchozí metody, tentokráte zajišťuje propojení výstupu či vstupu výkonu.

32



Metoda  +solve() ověřuje  zda  je  komponenta  správně  definována  a  propojena,  pokud 
tomu tak není přidává nadřazené komponentě chybovou hlášku a vrací false. Je vhodné ji volat 
na začátku definice metody +solve() konkrétní komponenty.

3.4.2 Abstraktní složená komponenta (ComponentContainer)
Ve výpočetních programech je často potřeba spojovat elementární komponenty do větších 

celků, nejinak tomu je i při výpočtech tepelných schémat. 

Tato  třída  potřebuje  implementovat  velkou  část  funkcionality  třídy  Solver,  třídy 
Component a také musí být potomkem třídy Container použitého programovacího jazyka či 
frameworku.  Nejjednodušším  způsobem  jak  toho  dosáhnout  by  byla  vícenásobná  dědičnost, 
ovšem ta je podporována snad jen programovacím jazykem C++, proto je lepší se jí při návrhu 
vyhnout.

Při použití jednoduché dědičnosti musíme určit jednoho předka a ostatní metody nadefinovat 
v této třídě, i když se budou opakovat v jiných třídách. Vzhledem k tomu, že třída Solver také 
musí být potomkem třídy  Container použitého programovacího jazyka, je vhodné zvolit za 
předka právě ji a dopsat do objektu jen funkcionalitu třídy Component. UML diagram je tedy 
shodný s diagramem třídy Component.

3.4.3 Obecné komponenty

3.4.3.1 Potrubí (Pipe)
Potrubí je pravděpodobně nejjednodušší komponentou. Obsahuje pouze jednu proměnnou a 

to #rp:Float|Int, což je tlaková ztráta. Nastavuje se pomocí metody

+setLoss(loss:Int|Float) ,

která ve vstupním poli očekává klíč “rp“ a ověřuje zda je příslušná hodnota správného typu, tedy 
celé, nebo desetinné číslo. Tlakovou ztrátu také můžeme nastavit jako parametr konstruktoru.

Obr. 15 UML diagram třídy Pipe

Metoda  +tryDefined():Boolean ověřuje  správný  typ  proměnné  rp.  Samotný 
výpočet, v metodě  solve(), zjistí podle rovnice (2.1) výstupní tlak, pro tento tlak a vstupní 
entalpii určí další parametry vody. Množství vody zůstává nezměněno.

3.4.3.2 Turbína (Turbine)
Tato třída obsahuje dvě proměnné #pressure:Int|Float a #effectivity:Float. 

Obě se  nastavují  příslušnými  settery,  které  navíc  ověřují  správný typ  proměnné.  Třída  navíc 
obsahuje proměnnou +power:Array, což je pole objektů typu Stream, které propojují výstup 
výkonu.
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Metoda  +tryLinked():Boolean,  volá  stejnojmennou  metodu  svého  předka,  která 
ověřuje  správné  napojení  standardních  vstupů  a  výstupů  (  proměnné  +in:Array 
+out:Array)  a  navíc  také  ověřuje  správné  napojení  výstupu  výkonu  (  proměnná 
+power:Array ).

Obr. 16 UML diagram třídy Turbine

Metoda  +solve() nejdříve vypočítá skutečnou výstupní entalpii podle rovnice (2.3). Pro 
tuto entalpii  a  výstupní  tlak  dopočítá  ostatní  parametry páry na výstupu z  turbíny.  Množství 
procházející  pracovní  látky  zůstává  nezměněno.  Dále  se  podle  rovnice  (2.2)  dopočítá  výkon 
turbíny.

Složitějším případem turbíny s odběry páry se budeme zabývat v kapitole 3.4.3.9.

3.4.3.3 Kondenzátor (Condenser)
Třída Condenser obsahuje proměnnou #pressure:Int|Float, která představuje tlak 

v  kondenzátoru,  nastavuje  se  veřejnou  metodou  +setPressure(p:Int|Float).  Další 
proměnnou třídy  Condenser je proměnná  +power:Array,  ta  obsahuje pole  objektů typu 
Stream a představuje napojení výkonu, který musí být odveden z kondenzátoru.

Obr. 17 UML diagram třídy Condenser

Metoda  +tryLinked():Boolean je  stejná  jako  v  případě  turbíny  a  metoda 
+tryDefined():Boolean opět  ověřuje  zda  jsou  nastaveny všechny proměnné  definující 
komponentu a také správný typ obsahu proměnné.

Metoda  solve() určí pro tlak  pressure a suchost x=0 parametry vody na výstupu z 
turbíny a podle rovnice (2.6) vypočítá množství vody vystupující z kondenzátoru. Nakonec podle 
rovnice (2.7) vypočítá výkon, který musí být odveden.

3.4.3.4 Čerpadlo (Pump)
V  této  třídě  jsou  definovány  dvě  proměnné  #pressure:Int|Float a 

#effectivity:Float.  Proměnná  pressure představuje  požadovaný  tlak  a  proměnná 
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effectivity účinnost  čerpadla.  Obě  jsou  deklarovány  jako  protected a  nastavují  se 
pomocí příslušných setterů ( setPressure() a setEffectivity() ).

Obr. 18 UML diagram třídy Pump

Metoda  tryDefined() ověřuje  zda jsou proměnné tlak a  účinnost  správně nastaveny. 
V metodě  solve() nejdříve zjistíme parametry pracovní látky při uvažování izoentropického 
zvýšení  tlaku,  poté  podle rovnice  (2.8)  vypočítáme skutečnou entalpii  na výstupu z čerpadla. 
Z této entalpie a z požadovaného tlaku dopočítáme zbylé parametry vody.

3.4.3.5 Realizace parního generátoru
Parní generátor často bývá zjednodušován jako zdroj pracovní látky a ukončení regenerace 

napájecí  vody,  proto  realizaci  prozatím  necháme  nedořešenou  a  budeme  jej  ve  schématech 
nahrazovat dvojicí objektů Source a Sink. 

3.4.3.6 Zdroj tekutiny (FluidSource) 
FluidSource je  jednoduchá  komponenta,  obsahuje  deklaraci  dvou  proměnných 

+params:Array a #amount:Int|Float. Proměnná params je přímo přístupná z vnějšku 
objektu,  zatímco  amount je  chráněná  a  její  hodnota  se  nastavuje  přes  metodu 
+setAmount(amount:Int|Float) tato metoda také ověřuje správnost zadaného množství.

Obr. 19 UML diagram třídy FluidSource

Metoda +solve() je velice jednoduchá a pouze nastavuje na výstup objektu vodu či páru 
v určitém množství.

3.4.3.7 Ukončení propojení bez pokračování na další objekt¨(Sink)
Každý  objekt  před  provedením  svého  výpočtu  musí  provést  kontrolu,  zda  je  správně 

definován a propojen. Tudíž je třeba někam napojit i  ty výstupy z objektu, které mají  končit, 
právě k tomuto účelu vznikla třída Sink.
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Obr. 20 UML diagram třídy Sink

Třída obsahuje pouze jednu proměnnou a to  +report:Boolean, která určuje, zda bude 
přidáno zpráva ( typu notice ) do nadřazeného řešitele. Kvůli dodržení definice svého předka 
musí třída implementovat metodu +tryDefined():Boolean, která však vždy vrací logickou 
jedničku. Metoda +solve() rozhodne podle hodnoty proměnné report, zda přidat a případně 
přidá notice s parametry pracovní látky a s jejím množstvím, které vstupuje do tohoto objektu.

3.4.3.8 Odběr (Exhauster)
Velice častým požadavkem v tepelných schématech je rozdělit proud pracovní látky na dva 

či  více proudu. To zajišťuje třída  Exhauster.  Třída deklaruje jednu chráněnou proměnnou 
#exhoustSegments:Array,  která  má  obsahovat  poměrná  množství  pracovní  látky 
v jednotlivých  výstupech.  Nastavuje  se  pomocí  metody  +setExhaustSegments 
(seg:Array), která ověřuje zda je součet hodnot v poli roven jedné, nebo menší než jedna a 
jedna z hodnot je “x“, tedy dopočítaná hodnota.

Obr. 21 UML diagram třídy Exhauster

Metoda  +tryDefined():Boolean provádí  stejné  ověřování  jako  předchozí  metoda. 
V metodě  +tryLinked():Boolean  odběru  je  třeba,  kromě  ověřování  rodičovským 
objektem zda jsou veškeré výstupy správně zapojeny,  ověřit  i  rovnost počtu výstupů a počtu 
segmentů.

Metoda  +solve() předá  na  výstupy pracovní  látku  o stejných vlastnostech  jako je  na 
vstupu. Poté, pokud je v proměnné exhaustSegments definováno některé poměrné množství 
jako “x“, dopočítá toto množství tak, aby součet všech poměrných množství byl roven jedné a 
rozdělí celkové množství vstupující pracovní látky podle těchto poměrných množství.

3.4.3.9 Turbína s odběry (TurbineExhaust)
Turbína  s odběry  je  první  složenou  komponentou.  Dědí  od  rodičovské  komponenty 

ComponentContainer,  definuje  stejné  vlastnosti  jako  třída  Turbine (pressure  a 
effectivity)  a  navíc  chráněnou  proměnnou  #exhausts:Array.  V tomto  poli  jsou 
uloženy  dvojice  klíč-hodnota   tlak_odběru-odebrané_množství.  Proměnná  exhausts se 
nastavuje  pomocí  veřejné  metody  +setExhausts(exhausts:Array),  která  ověřuje 
správnost zadaného pole.
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Obr. 22 UML diagram třídy TurbineExhaust

Metoda  +tryLinked():Boolean stejně jako v případě  Exhausteru ověřuje zda je 
počet zapojených výstupů roven počtu odběrů zvětšenému o jedna (normální výstup z turbíny). 
+tryDefined():Boolean ověřuje platnost zadaného tlaku, účinnosti a odběrů.

Samotný výpočet je, podobně jako v třídě  Solver, rozdělen do tří metod  initiate(), 
process(),  postProcess()  a  ty  jsou  postupně  volány  metodou  solve(). 
Initiate() má  za  úkol  správně  definovat  a  propojit  komponenty,  ze  kterých  se  skládá 
rodičovská  komponenta  a  také  správně  napojit  vstupy a  výstupy  rodičovské  komponenty  na 
vstupy a  výstupy  vložených  komponent.  V případě  komponenty  TurbineExhaust vytvoří 
komponentu nazvanou turbine0 s výstupním tlakem rovným prvnímu odběru a výstup výkonu 
napojí  na  powerSink0.  Za  tuto  turbínu  napojí  rozdělovač  exhauster0.  Tento  postup  se 
opakuje podle počtu odběrů až za posledním odběrem následuje poslední turbína s výstupním 
tlakem rovným výstupnímu tlaku celé komponenty a výstup z této turbíny je přímo napojen na 
výstup celé rodičovské turbíny.

Obr. 23 Schéma komponent třídy TurbineExhaust

Metoda process() provede výpočet a metoda postProcess() sečte výkonové výstupy 
jednotlivých  turbín  a  nastaví  výkonový  výstup  celé  komponenty.  Ostatní  vstupy  a  výstupy 
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nemusí  nastavovat,  protože  výstupy rodičovské  komponenty  jsou  přímo  propojeny s výstupy 
vnořených komponent.

3.4.3.10Obecný tepelný výměník
Při  pokusu o implementaci  obecného tepelného výměníku narážíme  na mnoho problémů 

spojených s velkým množstvím stavů vstupů a výstupů. Chování komponenty neovlivňují pouze 
stavy vnitřních proměnných a vstupů, ale  také vzájemné vztahy vstupů a výstupů.  Vytvoření 
modelu  obecného  tepelného  výměníku  je  příliš  složité.  V systému  je  však  třeba  vytvořit 
komponentu,  která  by  zastávala  činnost  regeneračních  ohříváků.  Při  vytváření  takové 
komponenty uvažujeme že na jednom vstupu je pára,  která  kondenzuje a teplo z kondenzace 
předává pracovní látce z druhého vstupu. Vždy je předáno veškeré teplo z kondenzaci i kdyby 
teplota druhého vstupu překročila teplotu kondenzující páry, i kdyby se pracovní látka druhého 
vstupu začala odpařovat atd. Čili komponenta zanedbává kontrolu stavů vstupů a výstupů.

3.4.3.11Ohřívák (Heater)
Ohřívák je objekt,  který má dva vstupy (pracovní látka a tepelný výkon) a jeden výstup 

pracovní látky. Jednoduše přidává teplo pracovní látce. Neověřuje nutnou podmínku zda je teplo 
předáváno od tělesa o vyšší teplotě tělesu s nižší teplotou.

Obr. 24 UML diagram třídy Heater

Třída  obsahuje  jednu  proměnnou  a  to  +effectivity:Int|Float určující  účinnost 
přenosu tepla. Metoda +tryDefined():Boolean ověřuje zda je zadaná účinnost menší nebo 
rovna  jedné.  Metoda  +solve() jednoduše  podělí  vstupní  tepelný  výkon  hmotnostním 
průtokem, vynásobí účinností a výslednou hodnotu přičte k entalpii vstupu.

3.4.3.12Jednoduchý regenerační ohřívák (SimpleHeater)
Je další složenou komponentou, skládá se z jednoho kondenzátoru a jednoho ohříváku. Tyto 

objekty jsou jednoduše propojeny tepelným výkonem.

Obr. 25 UML diagram třídy SimpleHeater

Třída SimpleHeater obsahuje jednu proměnnou a to +effectivity:Int|Float, což je 
účinnost  přenosu  tepla.  V metodě  +initiate() se  přidají  komponenty  kondenzátoru  a 
ohříváku, propojí se výstupem tepla a napojí se na vstupy a výstupy rodičovské komponenty. 
Metoda  +postProcess() v tomto případě nedělá nic, ale je nutná kvůli dodržení správné 
dědičnosti.
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4 VÝBĚR PROGRAMOVACÍHO JAZYKA
Při výběru programovacího jazyka, ve kterém provést implementaci tohoto systému, je třeba 

posuzovat několik hledisek. Určitě je třeba si všímat do jaké míry je v jazyce implementována 
podpora objektů a objektově orientovaného programovaní. Dalším důležitým hlediskem je zda je 
dané  prostředí  či  programovací  jazyk  nějak  zpoplatněno.  Mělo  by  se  také  hledět  na 
multiplatformnost. A v neposlední řadě je třeba vybírat dle svých znalostí a zvyklostí.

4.1 Matlab
Velkou  výhodou  Matlabu  jako  vývojového  prostředí  je  existence  již  zmíněné  knihovny 

XSteam od Excel  Engineering  pro  určování  vlastností  vody a  vodní  páry.  Další  výhodou je 
samozřejmě silná podpora matematických výpočtů s maticemi, derivace a integrace průběhů atd. 
I  po  stránce  multiplatformnosti  by  Matlab  obstál,  protože  existují  verze  pro  všechny 
nejrozšířenější operační systémy.

Hlavní nevýhodou implementace v Matlabu je pravděpodobně vysoká cena tohoto produktu 
a to i verzí určených pro studijní účely. Další téměř nepřekonatelnou překážkou je úplná absence 
objektů a objektově orientovaného programování až do verze 2007. Teprve v nejnovější verzi tj. 
2008 byla do programovacího jazyka Matlabu přidána podpora objektů. Vzhledem k tomu že se 
jedná  o  první  verzi  podpory  objektů  bude  její  implementace  pravděpodobně  trpět  jistými 
“dětskými“ neduhy.

4.2 Java
Java  je  moderní  programovací  jazyk  vycházející  z Cčka,  plně  podporující  objekty  a 

objektově orientované programování. Je to částečně kompilovaný jazyk. To znamená že zdrojový 
kód programu je přeložen do takzvaného bytekódu. Bytekód jako takový nelze spustit na žádném 
operačním systému, ale je třeba určitá platforma - Java Virtual Machine, která se stará o převod 
do kódu srozumitelnému operačnímu systému. 

Tato platforma v dnešní době existuje snad pro všechny operační systémy, proto je zajištěna 
plná multiplatformnost. Java Virtual Machine i Java Development Kit ( sada nástrojů potřebných 
k vývoji v Javě ) jsou šířeny jako freeware,  tudíž jsou zdarma a existuje i spousta kvalitních 
bezplatných IDE (integrated  development  environment  –  integrované  vývojové prostředí)  pro 
Javu.

4.3 Programovací jazyky C/C++/C#
Programovací  jazyk  C  se  používá  na  nejjednodušší  programy a  skripty  ve  své  původně 

specifikaci  neobsahoval  objekty.  Podpora objektů byla  přidána až do C++, pro které  existuje 
mnoho placených i bezplatných překladačů. Ovšem programy přeložené na jednom operačním 
systému je možno spouštět  opět  jen na tom stejném operačním systému,  proto by bylo třeba 
udržovat několik překladů pro různé systémy.

Nejmladší z této rodiny programovacích jazyků je C#. Jedná se o jeden z programovacích 
jazyků  pro  platformu  .NET  Framework  od  Microsoftu.  .NET  Framework  používá  podobný 
systém částečné  kompilace  jako  Java.  C# je  programovací  jazyk  plně  podporující  objektově 
orientované programování. Pro uživatele MS Windows existuje bezplatný překladač, ovšem je 
nutné  počítat  náklady  na  pořízení  operačního  systému  a  také  jediné  kvalitní  IDE  poskytuje 

39



Microsoft za nezanedbatelnou cenu. Navíc se jedná o docela mladou technologii a prozatím jsou 
migrace na jiné operační systémy v počátcích vývoje.

4.4 PHP
PHP  je interpretovaný (je šířen v podobě zdrojových kódů) programovací jazyk, který byl 

z počátku  určen pouze na procedurální  scriptování  na straně serveru při  vytváření  webových 
aplikací. Postupem času byla do PHP integrována podpora objektů (PHP 4), která byla výrazně 
vylepšena  s příchodem PHP 5.  Již  v době  PHP4 bylo  možné  vytvářet  i  desktopové aplikace 
s grafickým uživatelským rozhraním, ovšem tato možnost se příliš neujala. V dnešní době je díky 
různým  frameworkům  (sady  knihoven  třetích  stran)  PHP  významným  konkurentem  většiny 
moderních serverových technologií  a jak již bylo řečeno je možné pomocí něj vytvářet  nejen 
rozsáhlé  webové aplikace,  ale  také  programy pro příkazovou řádku či  programy s grafickým 
rozhraním.

Podpora objektů v PHP 5.2 je na velice slušné úrovni a je možné využívat téměř všech výhod 
objektově  orientovaného  programování.  Nedostatkem  PHP  je  prozatím  podivné  chování 
statických metod, absence jmenných prostorů a další drobné nedostatky, které však lze odstranit 
využitím vhodného předka pro objekty. Oba hlavní problémy má řešit připravovaná verze 5.3.

PHP je již od svého vzniku zdarma a také snad všechny frameworky a knihovny napsané 
v PHP jsou šířeny pod bezplatnou  licencí.  Díky tomu,  že  se  jedná o interpretovaný jazyk  je 
možné spouštět programy napsané v PHP na všech operačních systémech, pro které je vytvořen 
překladač,  což  je  naprostá  většina  dnešních  operačních  systémů.  Nevýhodou  vyplývající  ze 
skutečnosti, že se jedná o interpretovaný jazyk, je pomalejší provádění programů, což však řeší 
různé akcelerátory cachující přeložený kód (např. Zend Optimizer).

4.5 PHP s Nette
Nette  Framework je open-source knihovna určená pro vývoj  webových aplikací  a služeb 

v PHP.  Je  napsán  v čistě  objektově  orientovaném  kódu  s důrazem  kladeným  na  nezávislost 
jednotlivých částí, takže každá část se dá použít samostatně. Nette vzniklo jako projekt jednoho 
člověka (Davida Grundla) a později přešel vývoj pod společnost Nette Foundation, která sdružuje 
skupinu programátorů pracujících na vývoji frameworku.

Základní  objekt  Nette/Object implementuje  některé  pokročilé  vlastnosti  objektově 
orientovaného  programování  a  upravuje  chování  PHP  v některých  situacích.  Nette  používá 
komponentovou strukturu. To znamená, že celý strom systému je tvořen větvemi (rodičovskými 
komponentami)  a  listy  (koncovými  komponentami).  Více  informací  o  Nette  Frameworku  je 
možné se dozvědět v .

4.6 Výběr
Při  objektivním  posuzování  vlastností  různých  implementací  by  pravděpodobně  vyhrála 

Java, těsně následovaná C# a to především díky výborné implementaci objektově orientovaného 
programování  a  v případě  Javy  také  díky  multiplatformnosti  výsledného  programu.  PHP  by 
pravděpodobně obsadilo až třetí místo i s využitím vhodného frameworku.

Z mého osobního hlediska však vyšlo PHP jako nejlepší volba a to především díky znalosti 
syntaxe, častému používání a také díky potřebě se v tvorbě objektově orientovaného kódu v PHP 
zdokonalit.
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5 IMPLEMENTACE V PHP S NETTE
Pravděpodobně již daleko dříve mělo být rozhodnuto o názvu projektu. Ale až při začátku 

vlastní implementace a návrhu struktury systému souborů je nutné název projektu někde použít. 
Po krátkém rozhodování  padla  volba  na  jméno TDSchemas,  což je  zkratka  ThermoDynamic 
Schemas.

Dalším  důležitým  krokem  při  návrhu  systému  je  určení  vhodné  adresářové  struktury. 
Adresářová struktura je patrná ze zdrojových kódů objektů, které jsou v .

5.1 Řešení absence jmenných prostorů v PHP 5.2
Absence jmenných prostorů způsobuje časté kolize jmen a i v našem systému by k takovým 

kolizím  docházelo.  Jako  příklad  můžeme  uvést  základní  komponentu  Nette  Component  a 
základní komponentu našeho systému pojmenovanou shodně Component. Při použití jmenných 
prostorů  by  rozlišení  bylo  snadné  Nette/Component a  TDSchemas/Component. 
V případě absence jmenných prostorů je nutné názvy tříd nějak rozlišit, proto bylo rozhodnuto, že 
všechny třídy projektu TDSchemas budou mít před názvem trojici písmen “TDS“ tedy názvy tříd 
budou například TDSPipe, TDSTurbine a podobně.
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6 PŘÍKLAD POUŽITÍ KNIHOVNY
Použití knihovny bude ukázáno na výpočtu zjednodušeného schématu sekundárního okruhu 

jaderné elektrárny.  Zdrojový kód k nahlédnutí  v  .  Výsledkem výpočtu ze zdrojového kódu je 
tabulka  hodnot  parametrů  pracovní  látky  a  výkonů,  tato  tabulka  je  v původní  podobě 
nepřehledná, proto ji rozdělíme do souvislých skupin a vynecháme nadbytečné informace.

6.1 Zadané tepelné schéma
Jaderná  elektrárna  má  jeden  reaktor,  v němž  se  předává  teplo  tlakové  vodě  primárního 

okruhu.  V sekundárním okruhu  je  jedna  kondenzační  turbína  na  sytou  páru.  Aby se  snížila 
vlhkost páry, vystupující z turbíny, je mezi její středotlakovou a nízkotlakovou částí provedeno 
odloučení vlhkosti s následným přihřátím admisní párou. Ohřev páry probíhá v šesti ohřívácích. 
Parní  generátor  sekundárního  okruhu jaderné  elektrárny  vyrábí  sytou  páru o tlaku  5,89 MPa 
v množství 1669 kg s-1. Teplota napájecí vody je 228°C. Tlak v kondenzátoru turbíny je 3,92kPa. 
Zadané tepelné schéma je na obrázku 26.

Obr. 26 Zjednodušené tepelné schéma sekundárního okruhu jaderné elektrárny

Pro výpočet je třeba znát či odhadnout podle podobných zařízení některé další parametry 
tepelného schématu. Tyto parametry jsou shrnuty v tabulce 6-1.

Tab. 6-1 Předpokládané hodnoty parametrů tepelného schématu

Tlakové ztráta mezi parním generátorem a turbínou 5%
Vnitřní termodynamická účinnost středotlakové části turbíny 0,797
Vnitřní termodynamická účinnost nízkotlakové části turbíny 0,853
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Suchost na výstupu z odlučováku vlhkosti 1
Množství páry použité k přihřátí před nízkotlakovou částí turbíny 6%
Tlaková ztráta v odlučováku vlhkosti a přihříváku 10%
Tlaková ztráta mezi turbínou a regeneračními ohříváky 10%
Koncový teplotní rozdíl nízkotlakových ohříváků 2°C
Koncový teplotní rozdíl středotlakových ohříváků 3°C

Nejprve určíme tlaky v jednotlivých odběrech páry z turbíny a poměrná množství odebrané 
páry. Od požadované teploty napájecí vody vstupující do parního generátoru odečteme teplotu 
v kondenzátoru (teplota varu pro tlak v kondenzátoru) a výsledek podělíme počtem regeneračních 
ohříváků, tím dostaneme ohřátí v jednom přihříváku. Toto ohřátí vyšlo přibližně 34 °C. Z teploty 
v kondenzátoru  a  ohřátí  v jednom  ohříváku  vypočítáme  teploty  kondenzátu  na  výstupech 
z ohříváků. K těmto teplotám přičteme příslušný koncový teplotní rozdíl a pro výsledné teploty 
zjistíme  jednotlivé  tlaky  v regeneračních  ohřívácích.  Poté  přičteme  tlakovou  ztrátu  v potrubí 
z turbíny  do  přihříváku  a  dostaneme  tlak  odběru.  Odhadneme  příslušná  poměrná  množství 
odebrané páry a necháme systém přepočítat hodnoty. Při porovnání požadovaných teplot a teplot 
vypočítaných systémem přidáme či ubereme poměrné množství páry v jednotlivých ohřívácích. 
Opakováním tohoto postupu nastavíme přibližně stejné hodnoty požadovaných a vypočítaných 
teplot, pouze v případě posledního středotlakového ohříváku si dáme práci s větší přesností kvůli 
požadované teplotě napájecí vody vstupující do parního generátoru. Vypočtené a hodnoty jsou 
v tabulce 6-2 (tk2 – teplota kondenzátu na výstupu z ohříváku, tp – teplota páry v ohříváku, po – 
tlak při teplotě v ohříváku, pto – tlak v odběru, Qmp – poměrné množství odebrané páry).

Tab. 6-2 Teploty, tlaky a poměrná množství v odběrech a ohřívácích

tk2 tp po pto Qmp

°C °C Pa Pa %
NO3 63 65 25062 27847 6,6
NO2 97 99 97904 108782 6,6
NO1 131 133 295511 328346 6,6
SO3 165 165 700992 778880 7,6
SO2 194 197 1459730 1621922 7,9
SO1 228 231 2848770 3165300 8,264

Určení  poměrných  množství  není  příliš  přesné,  ale  tímto  způsobem  by  pravděpodobně 
postupoval případný objekt knihovny TDSchemas automaticky počítající regeneraci. V případě 
automatického výpočtu regenerace můžeme naznačený postup opakovat  mnohokrát  v krátkém 
čase a dosáhnout požadované přesnosti.

6.2 Sestavení modelu
Na  obrázku  25  je  zadané  tepelné  schéma  převedené  do  blokového  schématu  objektů 

knihovny TDSchemas. Popis jednotlivých bloků je shrnut v tabulce 6-3.
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Obr. 27 Blokové schéma zadaného tepelného okruhu sestavené z objektů TDSchemas

Tab. 6-3 Popis blokového schématu

Název Popis bloku Typ objektu
So1 Výstup parního generátoru TDSFluidSource
Ex1 Rozdělení proudu páry do turbíny a k přihříváku TDSExhauster
PPgT Potrubí parní generátor - turbína TDSPipe
StT Středotlaková část turbíny TDSTurbineExhaust
VStT a VNtT Ukončení výstupu výkonu částí turbíny TDSSink
OV Odlučovák vlhkosti s tlakovou ztrátou TDSSteamDryerPLoss
Pri Prihřívák TDSSimpleHeater
NtT Nízkotlaková část turbíny TDSTurbineExhaust
Kon Kondenzátor TDSCondenser
VKo Ukončení výstupu tepelného výkonu kondenzátoru TDSSink
KC a Nap Čerpadla napájecí vody TDSPump
PSO1-3, PNO1-3 Potrubí turbína ohřívák TDSPipe
SO1-3, NO1-3 Středotlakové a nízkotlakové regenerační ohříváky TDSSimpleHeater
Si1 Vstup do parního generátoru TDSSink
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6.3 Zpracování výsledků výpočtu
Metoda pro zpracování výsledků tohoto modelu sestavuje pouze asociativní pole (obdoba 

tabulky)  s parametry jednotlivých propojení. Zbytek zpracování (rozdělení výsledků, sestavení 
grafů) je proveden pomocí MS Excel. Zde uvedené výsledky jsou roztříděny do souvisejících 
skupin. První část se zabývá vlastnostmi hlavního proudu páry a její expanzí ve středotlakové i 
nízkotlakové části turbíny.

Tab. 6-4 Vlastnosti hlavního proudu páry od parního generátoru po kondenzátor

 
Qm p T i s

kg s-1 Pa °C kg kg-1 kj kg-1 K-1

Výstup parního generátoru 1669 5890000 274,38 2785,7 5,8988
Vstup středotlakové části turbíny 1568,9 5595500 271,06 2785,7 5,9172
Za prvním odběrem st. části turbíny 1430,9 3165300 236,84 2699,1 5,9605
Za druhým odběrem st. části turbíny 1300,7 1621900 202,03 2601,9 6,0125
Výstup středotlakové části turbíny 1173,6 778880 169,3 2501,5 6,0703
Výstup odlučováku vlhkosti 1021,6 778880 169,3 2767,2 6,6708
Započítání tlakové ztráty 1021,6 771090 168,88 2766.8 6,6742
Výstup z přihříváku 1021,6 771090 236,07 2921.5 7,0012
Za prvním odběrem niz. části turbíny 911,01 328350 155,62 2771 7,0628
Za druhým odběrem níz. části turbíny 800,39 108780 101,98 2606,6 7,1383
Za třetím odběrem níz. části turbíny 689,77 27847 67,378 2429,1 7,2281
Výstup nízktotlakové části turbíny 689,77 3920 28,591 2212,3 7,352

Obr. 28 Expanzní křivka vygenerovaná pomocí TDSDiagram
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Další  tabulka  ukazuje  výkony jednotlivých  částí  turbíny  a  to  i  jednotlivých  úseků  mezi 
odběry. Nulový výkon mezi třetím odběrem a výstupem středotlakové části turbíny je dán tím že 
tlaky třetího odběru a výstupu středotlakové části turbíny jsou shodné.

Tab. 6-5 Výkony jednotlivých částí turbíny [MW]

Vstup 
- 1. 
odběr

1. - 2. 
odběr

2. - 3. 
odběr

3.odbě
r - 
výstup

Celkem

Středotlaková část 135,96 138,99 130,6 0 405,55
Nízkotlaková část 153,7 149,81 142,02 149,57 595,10

Celkem 1000,65
Poslední  tabulka  ukazuje  parametry  napájecí  vody  a  odběrové  páry  v na  vstupech  a 

výstupech jednotlivých regeneračních ohříváků.

Tab. 6-6 Vlastnosti páry a vody na vstupech a výstupech ohříváků

Qm p T i s
kg s-1 Pa °C kJ kg-1 kJ kg-1 K-1

NO3

vstup páry 110,62 25062 65 2429,1 7,2726
výstup kondenzátu 65 272,08 0,89352
vstup n. vody

1669 1197000
28,712 121,45 0,41837

výstup n. vody 62,934 264,42 0,86689

NO2

vstup páry 110,62 97904 99 2606,6 7,185
výstup kondenzátu 99 414,88 1,2957
vstup n. vody

1669 1197000
62,934 264,42 0,86689

výstup n. vody 97,566 409,68 1,2783

NO1

vstup páry 110,62 295510 154,44 2771 7,1094
výstup kondenzátu 133 559,21 1,6662
vstup n. vody

1669 1197000
97,566 409,68 1,2783

výstup n. vody 132,17 556,27 1,6564

SO3

vstup páry 127,08 700990 165 2501,5 6,1103
výstup kondenzátu 165 697,35 1,9925
vstup n. vody

1669 8835000
133,36 566,51 1,6614

výstup n. vody 164,98 703,88 1,9867

SO2

vstup páry 130,22 1459700 197 2601,9 6,0524
výstup kondenzátu 197 838,9 2,3024
vstup n. vody

1669 8835000
165,43 703,88 1,9867

výstup n. vody 196,84 841,43 2,2896

SO1

vstup páry 137,93 2848800 231 2699,1 5,9997
výstup kondenzátu 231 994,91 2,6194
vstup n. vody

1669 8835000
196,84 841,43 2,2896

výstup n. vody 228 982,27 2,5797
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7 ZÁVĚR
Cílem práce bylo vytvořit objektově orientovanou knihovnu v programovacím jazyce PHP 

usnadňující výpočty tepelných schémat, sestavení tříd jednotlivých komponent tepelných schémat 
a pomocných tříd, z vytvořených komponent pak bylo cílem sestavit tepelný okruh.

Knihovna obsahuje přes 25 tříd komponent a pomocných tříd. Umí řešit jednoduchá tepelná 
schémata  a  dovoluje  nahrazovat  jednotlivé  části  vlastními,  vhodnějšími.  Příklad  použití  na 
tepelném okruhu je ukázán v kapitole 6.

7.1 Možnosti využití
Vytvořená  knihovna  nabízí  uživateli  velkou  pomoc  při  výpočtech  tepelných  schémat. 

Umožňuje  zjišťovat  parametry  vody  a  vodní  páry,  generovat  diagramy  a  sestavovat  tepelná 
schémata. Jednotlivé části systému jsou navrženy tak, aby v případě potřeby mohly být nahrazeny 
jinými.  Jsou  to  například  objekty  pro  zjišťování  parametrů  vody  a  vodní  páry,  třída  pro 
generování  diagramů,  jednotlivé  komponenty i  základní  komponenta  TDSSolver.  Přidávání 
nových  komponent,  ať  už  jednoduchých  nebo  složených,  je  také  navrženo  tak,  aby  bylo  co 
nejjednodušší.

Knihovna TDSchemas může být využita k vytvoření jednoduchých i složitějších modelů pro 
jakékoliv aplikace počítající konkrétní příklady. Může také posloužit jako základ pro vytvoření 
obecného grafického editoru termodynamických schémat.

7.2 Budoucnost knihovny TDSchemas
Dalším  krokem  ve  vývoji  této  knihovny  by  bylo  pravděpodobně  zdokonalení  hlášení 

chybových  stavů.  Je  nutné  nějakým způsobem sjednotit  chování  jednotlivých  komponent  při 
podobných nestandardních stavech.

Třída TDSSolver by také potřebovala jisté rozsáhlejší úpravy. Vhodné by bylo rozdělit řešení 
komponent  na  kvantitativní  a  kvalitativní  to  znamená  že  by  bylo  jiné  pořadí  řešení  pro 
hmotnostní průtoky a jiné pro nastavování parametrů pracovní látky. To by ovšem vyžadovalo 
rozdělení řešení i u všech komponent.

7.2.1 Grafický editor schémat
Pokud by byly vyřešeny hlavní problémy knihovny (jednotné, dostatečně hodnotné hlášení 

problémů, zdokonalený řešitel) mohlo by přijít  na řadu vytvoření grafického editoru schémat. 
Mohlo by se jednat o jednoduchý program, který by vytvářel  ze své pracovní  plochy datový 
YAML soubor. Samotný výpočet by byl rozdělen do dvou fází v první by se z YAML souboru 
vygenerovala třída dědící  od základního řešitele,  tato třída by se uložila jako .php soubor (či 
.class pro implementaci v programovacím jazyce JAVA), teprve poté by následovalo samotné 
vyřešení  modelu.  Toto  dvoustupňové  řešení  je  vhodné,  protože  by  se  soubor  z částečného 
překladu mohl využít  i  samostatně jako model případné jiné aplikace.  Model by měl  určitým 
způsobem  specifikované  výstupy  (.csv  soubor  a  obrázky  diagramů),  které  by  pak  zpětně 
zpracovala aplikace grafického editoru, nebo by mohli být distribuovány přímo uživateli pro další 
zpracování.  Soubory  .csv  je  možné  otevřít  a  dále  zpracovávat  v libovolném  tabulkovém 
procesoru (MS Excel, OpenOffice Calc).
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Spolu s tímto  grafickým editorem schémat  by mohla  být  šířena specializovaná  distribuce 
PHP se základními třídami  knihovny TDSchemas přeloženými  jako moduly PHP. Tím by se 
výrazně urychlil překlad výsledných souborů, používajících TDSchemas.

7.2.2 Případná další verze
Protože  by změny v systému byli  příliš  rozsáhlé,  bylo  by pravděpodobně vhodnější  celý 

systém navrhnout  znovu a využít  při  tom zkušenosti  získané vytvořením a používáním první 
verze. Ale návrh a implementace opravdu kvalitní knihovny v takovémto rozsahu je práce spíše 
pro tým několika lidí než pro jednotlivce.

Pokud by měla vzniknout další verze, bylo by vhodnější klást daleko větší důraz na návrh 
v jazyce UML aby se knihovna dala jednoduše implementovat ve více programovacích jazycích. 
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Příloha AUML diagram celého systému
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Příloha BVytvoření vlastní jednoduché komponenty
<?php
/* Ukazka jednoduche komponenty
V takto oznacenych komentarich najdete cesky popis nasledujiciho kodu.
Kvuli zachovani kompletnosti nejsou z tohoto souboru vynechany komentare PHPDoc,
coz muze mirne zhorsit prehlednost. Tyto komentare jsou oznaceny /** komentar * /

Trida TDSSteamDryer je implementace vysousece pary dedi od zakladni tridy
TDSComponent   
*/
/**
 * Pump
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSSteamDryer extends TDSComponent
{
  /* Ukazka jednoduche komponenty 
  Temer kazda komponenta obsahuje urcite promene, ktere ovlivnuji jeji chovani
  vysousec pary ma jednu takovou promennou a to suchost pary na vystupu
  standardne je nastavena na 1
  */                              
  /**
   * Output vapour fraction
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $vapourFraction = 1;

  /* Ukazka jednoduche komponenty 
  __constructor je specialni metoda volana pri vytvoreni instance dane tridy
  */
  /**
   * Constructor, can set output vapour fraction
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($vapourFraction = false)
  {
    if($vapourFraction) $this->setVapourFraction($vapourFraction);
  }

  /* Ukazka jednoduche komponenty
  Pri nastaveni promenne $this->vapourFraction overime zda je nastavovana hodnota 
  spravneho typu a navic nastavime stavovou promennou $this->solved na false, protoze
  pri zmene vlastnosti urcujici komponentu jsou vypoctene vysledky neplatne
  */
  /**
   * Sets ouput vapour fraction
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setVapourFraction($vf)
  {
    if(isset($vf) && ( is_int($vf) || is_float($vf) ) && $vf <= 1 ){
      $this->vapourFraction = $vf;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /* Ukazka jednoduche komponenty
  Metoda tryDefined() overi zda je spravne nastavena promenna $this->vapourFraction
  musi byt nastavena, byt typu Int nebo Float a musi byt mensi nebo rovna jedne
  */
  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    $vf = $this->vapourFraction;
    if(isset($vf) && ( is_int($vf) || is_float($vf) ) && $vf <= 1 ){
      return true;
    } else {
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      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    /* Ukazka jednoduche komponenty
    Volame metodu solve rodicovskeho objektu, ktera overi spravne zapojeni a spravnou 
    definici komponenty.
    */
    if(parent::solve($report)){
      /* Ukazka jednoduche komponenty 
      Zjisteni vstupni suchosti pokud neni nastavena jako jeden z parametru vstupu
      zjistime ji pomoci metody TDSWaterParams::tox();
      */
      if(isset($this->in[0]->transport->params['x'])){
        $inVF = $this->in[0]->transport->params['x'];
      } else {
        $inVF = TDSWaterParams::tox($this->in[0]->transport->params);
      }
      
      /* Ukazka jednoduche komponenty   
      Overime zda je pozadovana suchost vetsi nez vstupni
      */
      if($inVF < $this->vapourFraction){
        /* Ukazka jednoduche komponenty 
        Stav vystupu nastavime podle tlaku na vstupu a podle dane suchosti
        */
        $this->out[0]->transport = new TDSWater(array(
            'p' => $this->in[0]->transport->p,
            'x' => 1,
          ));
        /* Ukazka jednoduche komponenty
        Stav druheho vystupu nastavime podle tlaku na vstupu a suchosti x = 0
        */
        $this->out[1]->transport = new TDSWater(array(
            'p' => $this->in[0]->transport->p,
            'x' => 0,
          ));
        /* Ukazka jednoduche komponenty
        Vypocet pomerneho a konkretniho mnozstvi jednotlivych vystupu
        */
        $steamAmount = $inVF/$this->vapourFraction;
        $waterAmount = 1-$steamAmount;
        $this->out[0]->amount = $steamAmount*$this->in[0]->amount;
        $this->out[1]->amount = $waterAmount*$this->in[0]->amount;
      }else{
        /*
        Pokud je vystupni suchost nizsi nez vstupni pridame varovani a na vystup 
        posleme stejne vlastnoti jako na vstupu.
        */
        $this->addWarning('Input steam is dryer than vapourFraction of this component.');
        $this->out[0]->transport = $this->in[0]->transport;
        $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;
        $this->out[1]->transport = new TDSWater(array(
            'p' => $this->in[0]->transport->p,
            'x' => 0,
          ));
        $this->out[1]->amount = 0;
      }
      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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Příloha CVytvoření vlastní složené komponenty
<?php
/* Ukazka slozene komponenty
V takto oznacenych komentarich najdete cesky popis nasledujiciho kodu.
Kvuli zachovani kompletnosti nejsou z tohoto souboru vynechany komentare PHPDoc,
coz muze mirne zhorsit prehlednost. Tyto komentare jsou oznaceny /** komentar * /

Trida TDSSteamDryerPLoss je implementace vysousece pary s tlakovou ztratou
jednodussi by bylo pridat tlakovou ztratu primo do zakladni komponenty, ale pro
ukazku pouziti slozenych komponent je tohle dobry priklad. Trida dedi od
TDSComponentContainer.
*/
/**
 * Description of TDSSteamDryerPLoss
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSSteamDryerPLoss extends TDSComponentContainer
{
  /* Ukazka slozene komponenty
  Tato komponenta obsahuje dve promenne a to rp coz je relativni zmena tlaku
  a vapourFraction coz je vystupni zmena tlaku
  */
  
  /**
   * Pressure loss
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $rp = 0.1;

  /**
   * Output vapour fraction
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $vapourFraction = 1;

  /**
   * Constructor, can set output vapour fraction
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($vapourFraction = false,$rp = false)
  {
    if($vapourFraction) $this->setVapourFraction($vapourFraction);
    if($rp) $this->setRp($rp);
  }

  /**
   * Sets ouput vapour fraction
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setVapourFraction($vf)
  {
    if(isset($vf) && ( is_int($vf) || is_float($vf) ) && $vf <= 1 ){
      $this->vapourFraction = $vf;
      $this->solved = false;
    }
  }
  
  /**
   * Sets relative pressure loss
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setRp($rp)
  {
    if(isset($rp) && ( is_int($rp) || is_float($rp) ) && $rp <= 1 ){
      $this->rp = $rp;
      $this->solved = false;
    }
  }
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  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    $vf = $this->vapourFraction;
    $rp = $this->rp;
    if(
      (isset($vf) && ( is_int($vf) || is_float($vf) ) && $vf <= 1 ) &&
      (isset($rp) && ( is_int($rp) || is_float($rp) ) && $rp <= 1 )
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /* Ukazka slozene komponenty
  Teprve nyni nastava rozdil oproti jednoduche komponente. Metoda initiate()
  je volana metodou solve()
  */
  public function initiate()
  {
    /* Ukazka slozene komponenty
    Vytvorime instanci dvou jednoduchych komponent a spravne je napojime
    */
    $this->addComponent(new TDSSteamDryer($this->vapourFraction), 'dryer');
    $this->addComponent(new TDSPipe($this->rp), 'pipe');

    /* Ukazka slozene komponenty
    Propojeni dvou vnorenych komponent
    */
    $this->getComponent('dryer')->linkOut(0,'pipe:in:0');

    /* Ukazka slozene komponenty
    Propojeni vstupu/vystupu vnitrnich komponent s touto slozenou komponentou
    */
    $this->getComponent('dryer')->in[0] = $this->in[0];
    $this->getComponent('dryer')->out[1] = $this->out[1];
    $this->getComponent('pipe')->out[0] = $this->out[0];
  }

  public function postProcess()
  {

  }
}
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Příloha DUkázka použití jako model pro webovou aplikaci
<?php
/**
 * Description of VVER1000
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @uses TDSchemas
 */
class VVER1000 extends TDSSolver
{
  public $data;

  public function __construct($data = false)
  {
    if($data){
      $this->data = $data;
    }else{
      $this->data = $this->getDefaultData();
    }
  }

  public function getDefaultData()
  {
    $data = Array(
      'celkovyPrutok' => 1669,
      'tlakParniGen' => 5890000,
      'suchostParniGen' => 1,
      'MDoPrihrivaku' => 0.06,
      'ztrataParniGenTurbina' => 0.05,
      'ztrataTurbinaOhrivak' => 0.1,
      'ucinnostStred' => 0.797,
      'tlakOdberStred1' => 3165300,
      'MOdberStred1'=>0.08792,
      'tlakOdberStred2' => 1621922,
      'MOdberStred2'=>0.083,
      'tlakOdberStred3' => 778881,
      'MOdberStred3'=>0.081,
      'tlakVystupStred'=>778880,
      'suchostZaOdlVlh' => 1,
      'ztrataOdlVlh' => 0.01,
      'ucinostPrihrivaku' => 0.99,
      'ucinnostNizk' => 0.853,
      'tlakOdberNizk1' => 328346,
      'MOdberNizk1'=>0.081,
      'tlakOdberNizk2' => 108782,
      'MOdberNizk2'=>0.081,
      'tlakOdberNizk3' => 27847,
      'MOdberNizk3'=>0.081,
      'tlakVKondenzatoru' => 3920,
      'tlakKPump'=> 1197000,
      'ucinnostNO' => 0.98,
      'tlakNapajecka' => 5890000*1.5,
      'ucinnostSO' => 0.97,
    );
    return $data;
  }

  public function initiate()
  {
    $d = $this->data;

    $stredExhausts = array(
      $d['tlakOdberStred1']=>$d['MOdberStred1'],
      $d['tlakOdberStred2']=>$d['MOdberStred2']/(1-$d['MOdberStred1']),
      $d['tlakOdberStred3']=>$d['MOdberStred3']/(1-$d['MOdberStred1']-$d['MOdberStred2']),
    );
    $nizExhausts = array(
      $d['tlakOdberNizk1']=>$d['MOdberNizk1']/
          (1-$d['MOdberStred1']-$d['MOdberStred2']-$d['MOdberStred3']),
      $d['tlakOdberNizk2']=>$d['MOdberNizk2']/
          (1-$d['MOdberStred1']-$d['MOdberStred2']-$d['MOdberStred3']-$d['MOdberNizk1']),
      $d['tlakOdberNizk3']=>$d['MOdberNizk3']/
          (1-$d['MOdberStred1']-$d['MOdberStred2']-$d['MOdberStred3']-$d['MOdberNizk1']
            -$d['MOdberNizk2']),
    );
    $this->addComponent(new TDSFluidSource(array(
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          'p'=>$d['tlakParniGen'],
          'x'=>$d['suchostParniGen'],
        ), $d['celkovyPrutok']),'parGen');
    $this->addComponent(new TDSExhauster(array('x',$d['MDoPrihrivaku'])), 'exh1');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataParniGenTurbina']), 'potrParGenTurbina');
    $this->addComponent(new TDSTurbineExhaust(
        $d['tlakVystupStred'],
        $d['ucinnostStred'],
        $stredExhausts
      ),'stredTurbina');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeSO1');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeSO2');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeSO3');
    $this->addComponent(
        new TDSSteamDryerPLoss($d['suchostZaOdlVlh'],$d['ztrataOdlVlh']),'odlVlh'
      );
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinostPrihrivaku']),'prihrivak');
    $this->addComponent(new TDSTurbineExhaust(
        $d['tlakVKondenzatoru'],
        $d['ucinnostNizk'],
        $nizExhausts
      ),'nizTurbina');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeNO1');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeNO2');
    $this->addComponent(new TDSPipe($d['ztrataTurbinaOhrivak']), 'pipeNO3');

    $this->addComponent(new TDSCondenser($d['tlakVKondenzatoru']),'kond');
    
    $this->addComponent(new TDSPump($d['tlakKPump']),'kPump');

    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostNO']), 'NO3');
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostNO']), 'NO2');
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostNO']), 'NO1');
    $this->addComponent(new TDSPump($d['tlakNapajecka']),'napajecka');
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostSO']), 'SO3');
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostSO']), 'SO2');
    $this->addComponent(new TDSSimpleHeater($d['ucinnostSO']), 'SO1');

    $this->addComponent(new TDSSink(true),'powerStred');
    $this->addComponent(new TDSSink(true),'powerNiz');
    $this->addComponent(new TDSSink(false),'powerKond');

    $this->addComponent(new TDSSink(true),'test');

    $this->getComponent('parGen')
      ->linkOut(0,'exh1')
      ->linkOut(0,'potrParGenTurbina')
      ->linkOut(0,'stredTurbina')
      ->linkOut(0,'odlVlh')
      ->linkOut(0,'prihrivak')
      ->linkOut(0,'nizTurbina')
      ->linkOut(0,'kond')
      ->linkOut(0,'kPump')
      ->linkOut(0,'NO3')
      ->linkOut(0,'NO2')
      ->linkOut(0,'NO1')
      ->linkOut(0,'napajecka')
      ->linkOut(0,'SO3')
      ->linkOut(0,'SO2')
      ->linkOut(0,'SO1')
      ->linkOut(0,'test');

    $this->getComponent('exh1')
      ->linkOut(1,'prihrivak:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:1');
          
    $this->getComponent('stredTurbina')->linkPower('powerStred');
    $this->getComponent('stredTurbina')
      ->linkOut(1,'pipeSO1')
      ->linkOut(0,'SO1:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:2');
    $this->getComponent('stredTurbina')
      ->linkOut(2,'pipeSO2')
      ->linkOut(0,'SO2:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:3');
    $this->getComponent('stredTurbina')
      ->linkOut(3,'pipeSO3')
      ->linkOut(0,'SO3:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:4');
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    $this->getComponent('nizTurbina')->linkPower('powerNiz');
    $this->getComponent('nizTurbina')
      ->linkOut(1,'pipeNO1')
      ->linkOut(0,'NO1:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:5');
    $this->getComponent('nizTurbina')
      ->linkOut(2,'pipeNO2')
      ->linkOut(0,'NO2:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:6');
    $this->getComponent('nizTurbina')
      ->linkOut(3,'pipeNO3')
      ->linkOut(0,'NO3:in:1')
      ->linkOut(1,'kond:in:7');
    $this->getComponent('odlVlh')->linkOut(1,'kond:in:8');
    $this->getComponent('kond')->linkPower('powerKond');
  }

  public function process()
  {
    parent::process();
    
    $a = false;
    foreach($this->getComponents() AS $comp){
      if($comp->getName() == 'kond'){
        $a = true;
      }
      if($a){
        $comp->notSolved();
        $comp->solve();
      }
    }
  }

  public function postProcess()
  {
    $ret = Array();
    foreach($this->getComponents() AS $comp){
      if($comp instanceof TDSComponentContainer){
        foreach($comp->getComponents() AS $c){
          if($c instanceof TDSStream){
            $ret[] = array_merge(array(
              'name' => $comp->getName().': '.$c->getName(),
              'amount' => $c->amount,
            ),(array)$c->transport->params);
          }
        }
      }elseif($comp instanceof TDSStream){
        $ret[] = array_merge(array(
          'name' => $comp->getName(),
          'amount' => $comp->amount,
        ),(array) $comp->transport->params);
      }
    }
    $exp = array(
      'exh1_out_0_potrParGenTurbina_in_0',
      'potrParGenTurbina_out_0_stredTurbina_in_0',
      'stredTurbina: turbina1_out_0_exhauster1_in_0',
      'stredTurbina: turbina2_out_0_exhauster2_in_0',
      'stredTurbina_out_0_odlVlh_in_0',
      'odlVlh: dryer_out_0_pipe_in_0',
      'odlVlh_out_0_prihrivak_in_0',
      'prihrivak_out_0_nizTurbina_in_0',
      'nizTurbina: turbina1_out_0_exhauster1_in_0',
      'nizTurbina: turbina2_out_0_exhauster2_in_0',
      'nizTurbina: turbina3_out_0_exhauster3_in_0',
      'nizTurbina_out_0_kond_in_0',
    );
    $expData = array();
    foreach($exp AS $name){
      foreach($ret AS $v){
        if($v['name'] == $name){
          $expData[] = array(
            'p'=>$v['p'],
            'T'=>$v['T'],
            'i'=>$v['i'],
            's'=>$v['s'],
          );
        }
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      }
    }
    $diagram = new TDSDiagram();
    $diagram->offset['i'] = 2100;
    $diagram->offset['s'] = 5.5;
    $diagram->offset['T'] = 0;
    $diagram->addData($expData);
    $dd = array();
    $dd[] = array(
      'name'=>'i-s diagram',
      'src'=>$diagram->generateGraph("imgs/diagrams/"),
    );
    $diagram->setType('Ti');
    $dd[] = array(
      'name'=>'T-i diagram',
      'src'=>$diagram->generateGraph("imgs/diagrams/"),
    );
    $diagram->setType('Ts');
    $dd[] = array(
      'name'=>'T-s diagram',
      'src'=>$diagram->generateGraph("imgs/diagrams/"),
    );

    return array('diagrams'=>$dd ,'data'=>$ret);
  }

}
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Příloha E Zdrojové kódy
TDSchemas/Components/Abstrakt/TDSComponent.php

<?php
/**
 * Parent of all components
 *
 * @extends Nette/Component
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/Common
 */
abstract class TDSComponent extends Component
{
/********* Atributes ************************/
  /**
   * Input(s) of this component
   * @var array|TDSStream
   */
  public $in = array();
  
  /**
   * Output(s) of this component
   * @var array|TDSStream
   */
  public $out = array();

  /**
   * Tag if this component is defined
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $defined;

  /**
   * Tag if this component is right linked
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $linked;

  /**
   * Tag if this component is solved
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $solved = false;

/********* Function **********/

  /**
   * Constructor - sets name of object
   * @access public
   */
  public function __construct($name){
    $this->name = $name;
  }

  /**
   * Shortcut to addMessage
   * @access public
   * @param String $text
   * @param String $code
   */
  public function addNotice($text=false,$code=false){
    $this->addMessage('TDSNotice',$text,$code);
  }

  /**
   * Shortcut to addMessage
   * @access public
   * @param String $text
   * @param String $code
   */
  public function addWarning($text=false,$code=false){
    $this->addMessage('TDSWarning',$text,$code);
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  }
  
  /**
   * Shortcut to addMessage
   * @access public
   * @param String $text
   * @param String $code
   */
  public function addError($text=false,$code=false){
    $this->addMessage('TDSError',$text,$code);
  }

  /**
   * Add message to solver
   * @access protected
   * TODO: look at access
   */
  protected function addMessage($type,$text = false, $code = false){
    $solver = $this->lookup('TDSSolver');
    $solver->addMessage(new $type($this,$text,$code));
  }

  /**
   * Returns if this component is solved
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isSolved()
  {
    return $this->solved;
  }

  /**
   * When any parameter is changed call this function
   * @access public
   * @return void
   */
  public function changedParams()
  {
    $this->defined = NULL;
    // $this->getParent()->changedParams();
  }

  /**
   * Sets solved to false
   * @access public
   * @return void
   */
  public function notSolved()
  {
    $this->solved = false;
  }

  /**
   * Call this function whan linking is changed - probably not usefull
   * @access public
   * @return void
   */
  public function notLinked()
  {
    $this->linked = false;
  }

  /**
   * Returns if this component is fully defined
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isDefined(){
    if(isset($this->defined)){
      return $this->defined;
    } else {
      return $this->tryDefined();
    }
  }

  /**
   * Returns if this component is right linked
   * @access public

60



Přílohy

   * @return boolean
   */
  public function isLinked(){
    if(isset($this->linked)){
      return $this->linked;
    } else {
      return $this->tryLinked();
    }
  }

  /**
   * Linking output of this component to input of another
   *
   * @param arrayKey $outKey
   * @param String $identifier
   * $identifier = 'componentName:inputName:inputNumber';
   * inputName and inputNumber is not demanded (default 'in' and 0)
   * This code creates two components turbine and ga. Calling function linkOut
   * links turbine out number 3 to gas anchor in number 4;
   */
  public function linkOut($outKey = false, $identifier = false){
    if(!isset($outKey) OR !is_int($outKey)){
      $outKey = 0;
    }
    if(!$identifier){
      $this->addWarning('Trying to link without identifier.');
    } else {
      return $this->linkComp($this->getName().':out:'.$outKey, $identifier);
    }
  }

  /**
   * Links komponent
   * @param String $outIdent
   * @param String $inIdent
   * @return Component // implementation of fluentInterface
   */
  public function linkComp($outIdent = false, $inIdent = false)
  {
    if( $outIdent && $inIdent ){
      $outI = explode(':', $outIdent);
      $inI = explode(':', $inIdent);

      $solver = $this->getParent();
      $receiver = $solver->getComponent($inI[0]);

      if(!isset($inI[1])) $inI[1] = 'in';
      if(!isset($inI[2])) $inI[2] = 0;
      if(!isset($outI[1])) $outI[1] = 'out';
      if(!isset($outI[2])) $outI[2] = 0;
      
      $name = $this->getName().
              '_'.$outI[1].
              '_'.$outI[2].
              '_'.$receiver->getName().
              '_'.$inI[1].
              '_'.$inI[2];
      $solver->addComponent(new TDSStream(),$name);
      $solver->getComponent($name)->linkByName();
      return $receiver;
    } else {
      $this->addWarning('Trying to link without identifier.');
    }
  }

  
  /**
   * Veryfiing if this component is fully linked
   *
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    /*bool*/ $inOK = false;
    /*bool*/ $outOK = false;
    if(is_array($this->out) && count($this->out) > 0){
      $outOK = true;
      foreach($this->out AS $out){
        if( !( $out instanceof TDSStream ) ){
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          $outOK = false;
        }
      }
    } else {
      if($this->out instanceof TDSStream){
        $outOK = true;
      }
    }

    if(is_array($this->in) && count($this->in) > 0){
      $inOK = true;
      foreach($this->in AS $in){
        if( !( $in instanceof TDSStream ) ){
          $inOK = false;
        }
      }
    } else {
      if($this->in instanceof TDSStream){
        $inOK = true;
      }
    }

    if( $inOK && $outOK ){
      $this->linked = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves this component,
   * sets $this->solved param
   */
  public function solve($report = false){
    if(!$this->isDefined()){
      if($report){
        $this->addError("Trying to solve undefined component!");
      }
      return false;
    }
    if(!$this->isLinked()){
      if($report){
        $this->addError("Trying to solve unlinked component!");
      }
      return false;
    }
    if($this->isSolved()){
      if($report){
        $this->addNotice("Solving SOLVED component!");
      }
      // return true;
    }
    return true;
  }
  
  /**
   * Links power output
   * @access public
   * @param String $identifier
   */
  public function linkPower($identifier = false)
  {
    $this->linkComp($this->getName().':power:0', $identifier);
  }

  /**
   * Controls all needed attributes,
   * sets $this->defined param
   *
   * @return boolean
   */
  protected abstract function tryDefined();
}
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TDSchemas/Components/Abstrakt/TDSComponentContainer.php
<?php
/**
 * Parent of all ComponentContainers
 *
 * @extends TDSSolver
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/Common
 */
abstract class TDSComponentContainer extends TDSSolver
{
/********* Atributes **********************************************************/
  /**
   * Input(s) of this component
   * @var array|TDSStream
   */
  public $in = array();

  /**
   * Output(s) of this component
   * @var array|TDSStream
   */
  public $out = array();

  /**
   * Tag if this component is defined
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $defined;

  /**
   * Tag if this component is right linked
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $linked;

  /**
   * Tag if this component is solved
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $solved = false;

/********* Function ***********************************************************/

  /**
   * Constructor - sets name of object
   * @access public
   */
  public function __construct($name){
    $this->name = $name;
  }

  /**
   * Returns if this component is solved
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isSolved()
  {
    return $this->solved;
  }

  /**
   * When any parameter is changed call this function
   * @access public
   * @return void
   */
  public function changedParams()
  {
    $this->defined = NULL;
    // $this->getParent()->changedParams();
  }
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  /**
   * Sets solved to false
   * @access public
   * @return void
   */
  public function notSolved()
  {
    $this->solved = false;
  }

  /**
   * Call this function whan linking is changed - probably not usefull
   * @access public
   * @return void
   */
  public function notLinked()
  {
    $this->linked = false;
  }

  /**
   * Returns if this component is fully defined
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isDefined(){
    if(isset($this->defined)){
      return $this->defined;
    } else {
      return $this->tryDefined();
    }
  }

  /**
   * Returns if this component is right linked
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isLinked(){
    if(isset($this->linked)){
      return $this->linked;
    } else {
      return $this->tryLinked();
    }
  }

  /**
   * Linking output of this component to input of another
   *
   * @param arrayKey $outKey
   * @param String $identifier
   * $identifier = 'componentName:inputName:inputNumber';
   * inputName and inputNumber is not demanded (default 'in' and 0)
   */
  public function linkOut($outKey = false, $identifier = false){
    if(!isset($outKey) OR !is_int($outKey)){
      $outKey = 0;
    }
    if(!$identifier){
      $this->addWarning('Trying to link without identifier.');
    } else {
      return $this->linkComp($this->getName().':out:'.$outKey, $identifier);
    }
  }

  /**
   * Links komponent
   * @param String $outIdent
   * @param String $inIdent
   * @return Component // implementation of fluentInterface
   */
  public function linkComp($outIdent = false, $inIdent = false)
  {
    if( $outIdent && $inIdent ){
      $outI = explode(':', $outIdent);
      $inI = explode(':', $inIdent);

      $solver = $this->getParent();
      $receiver = $solver->getComponent($inI[0]);
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      if(!isset($inI[1])) $inI[1] = 'in';
      if(!isset($inI[2])) $inI[2] = 0;
      if(!isset($outI[1])) $outI[1] = 'out';
      if(!isset($outI[2])) $outI[2] = 0;

      $name = $this->getName().'_'.
              $outI[1].'_'.
              $outI[2].'_'.
              $receiver->getName().'_'.
              $inI[1].'_'.
              $inI[2];
      $solver->addComponent(new TDSStream(),$name);
      $solver->getComponent($name)->linkByName();
      return $receiver;
    } else {
      $this->addWarning('Trying to link without identifier.');
    }
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is fully linked
   *
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    /*bool*/ $inOK = false;
    /*bool*/ $outOK = false;
    if(is_array($this->out) && count($this->out) > 0){
      $outOK = true;
      foreach($this->out AS $out){
        if( !( $out instanceof TDSStream ) ){
          $outOK = false;
        }
      }
    } else {
      if($this->out instanceof TDSStream){
        $outOK = true;
      }
    }

    if(is_array($this->in) && count($this->in) > 0){
      $inOK = true;
      foreach($this->in AS $in){
        if( !( $in instanceof TDSStream ) ){
          $inOK = false;
        }
      }
    } else {
      if($this->in instanceof TDSStream){
        $inOK = true;
      }
    }

    if( $inOK && $outOK ){
      $this->linked = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves this component,
   * sets $this->solve param
   */
  public function trySolve($report = false){
    if(!$this->isDefined()){
      if($report){
        $this->addError("Trying to solve undefined component!");
      }
      return false;
    }
    if(!$this->isLinked()){
      if($report){
        $this->addError("Trying to solve unlinked component!");
      }
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      return false;
    }
    if($this->isSolved()){
      if($report){
        $this->addNotice("Solving SOLVED component!");
      }
      return true;
    }
    return true;
  }
  
/********* abstract function must be defined in children **********************/
  /**
   * Controls all needed attributes,
   * sets $this->defined param
   *
   * @return boolean
   */
  protected abstract function tryDefined();
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSCondenser.php
<?php
/**
 * Condenser
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSCondenser extends TDSComponent
{
  /**
   * Pressure in condenser
   * @access protected
   * @var Array
   */
  protected $pressure = 10000;

  /**
   * Output power
   * @access public
   * @var Array of TDSStreams
   */
  public $power;

  /**
   * Constructor, can set pressure in condenser
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($pressure = false)
  {
    if($pressure){
      return $this->setPressure($pressure);
    }
  }

  /**
   * Sets pressure in condenser
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setPressure($pressure)
  {
    if(isset($pressure) && ( is_int($pressure) || is_float($pressure) ) ){
      $this->pressure = $pressure;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Call parent::tryLinked and verify if power output is linked
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    if(parent::tryLinked() && ( $this->power[0] instanceof TDSStream ) ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    if( is_int($this->pressure ) || is_float($this->pressure ) ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
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  /**
   * Links Power of this component
   * @param String $identifier
   */
  public function linkPower($identifier = false)
  {
    $this->linkComp($this->getName().':power:0', $identifier);
  }

  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      $this->out[0]->transport = new TDSWater( array(
          'p' => $this->pressure,
          'x'=>0) );
      $this->power[0]->transport = new TDSPower(TDSPower::THERMAL);
      $this->power[0]->amount = 0;
      $this->out[0]->amount = 0;
      foreach($this->in AS $in){
        if(isset($in->amount) && isset($in->transport)){
          $this->out[0]->amount += $in->amount;
          // *1000 protoze i mame v kJ*kg-1
          $this->power[0]->amount += 
            ($in->transport->params['i'] - $this->out[0]->transport->params['iL'])*
            $in->amount*1000;
        }
      }
      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSExhauster.php
<?php
/**
 * Exhauster
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSExhauster extends TDSComponent
{
  /**
   * Exhoust Segments array of ints or floats
   * @access protected
   * @var Array
   */
  protected $ExhaustSegments = 0;

  /**
   * Constructor of this object, can set ExhaustSegment
   * @access public
   * @param array $Segment array of ints or floats
   */
  public function __construct($Segments = false)
  {
    if($Segments){
      return $this->setExhaustSegments($Segments);
    }
  }

  /**
   * Sets ExhaustSegment
   * @access public
   * @param array $Segment array of ints or floats together 1
   */
  public function setExhaustSegments($Segments)
  {
    if(
      isset($Segments) &&
      is_array($Segments)
    ){
      $complete = 0;
      $dopocet = false;
      foreach($Segments AS $k => $seg){
        if( is_int($seg) || is_float($seg) ){
          $complete += $seg;
        }elseif( ($seg=='x' || $seg=='X') && !$dopocet ){
          $dopocet = true;
        }else{
          return false;
        }
      }
      if($complete != 1 && !$dopocet){
        return false;
      }
      $this->ExhaustSegments = $Segments;
      $this->solved = false;
      return true;
    }
    return false;
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is linked and if number of links and
   * exhaust segments are same
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    if(parent::tryLinked() && ( count($this->out) == count($this->ExhaustSegments) ) ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
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  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    if( isset($this->ExhaustSegments) && is_array($this->ExhaustSegments) ){
      $complete = 0;
      $dopocet = false;
      foreach($this->ExhaustSegments AS $k => $seg){
        if( is_int($seg) || is_float($seg) ){
          $complete += $seg;
        }elseif( ($seg=='x' || $seg=='X') && !$dopocet ){
          $dopocet = true;
        }else{
          return false;
        }
      }
      if($complete != 1 && !$dopocet){
        return false;
      }
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      $outPar = $this->in[0]->transport;
      $complete = 0;
      foreach($this->out AS $k => $out){
        if(
          is_int($this->ExhaustSegments[$k]) ||
          is_float($this->ExhaustSegments[$k])
        ){
          $this->out[$k]->transport = $outPar;
          $this->out[$k]->amount = $this->ExhaustSegments[$k]*$this->in[0]->amount;
          $complete += $this->ExhaustSegments[$k];
        } elseif( 
            ($this->ExhaustSegments[$k] == 'x') ||
            ($this->ExhaustSegments[$k] == 'X')
        ) {
          $this->out[$k]->transport = $outPar;
          $dopocet = $k;
        } else {
          throw new TDSUcompleteSolving('Probably bad keys of arrays;');
        }
      }
      if(isset($dopocet)){
        $this->out[$dopocet]->amount = (1 - $complete)*$this->in[0]->amount;
      }
      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSFluidSource.php
<?php
/**
* Fluid source
*
*
* @author Tomas Holcman
* @version 0.1
* @package TDSchemas/Components/General
*/
class TDSFluidSource extends TDSComponent
{
  /**
   * Parameters of fluid
   * @access public //TODO: probably will be diferent
   * @var array
   */
  public $sourceParams = false;

  /**
   * amount of fluid
   * @access public
   * @var float
   */
  public $amount = false;

  /**
   * Constructor, sets amount and source params
   * @param array $params
   * @param Integer|Float $amount
   */
  public function __construct($params = false,$amount=false){
    if($params)$this->sourceParams = $params;
    if($amount)$this->setAmount($amount);
  }

  /**
   * Sets amount
   * @access public
   * @param Integer|Float $amount
   * @return boolean
   */
  public function setAmount($amount){
    if($amount && (is_int($amount) || is_float($amount))){
      $this->amount = $amount;
      $this->solved = false;
      return true;
    } else {
      $this->addWarning(false, TDSWarning::BADPARAMS);
      return false;
    }
  }

  /**
   * Trying if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined(){
    if(
      ($this->sourceParams) &&
      ($this->amount) &&
      (is_float($this->amount) || is_int($this->amount)) &&
      (is_array($this->sourceParams))
    ){
      $this->defined = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Trying if this component is linked
   * @return Boolean
   */
  public function tryLinked()
  {

71



Přílohy

    if(
      $this->out[0] instanceof TDSStream
    ){
      $this->defined = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves component if this component is defined and is linked.
   * Trying to solve all linked comonents.
   * @param Boolean $report
   * @return Boolean
   */
  public function solve($report = false){
    if(parent::solve($report)){
      $this->out[0]->transport = new TDSWater($this->sourceParams);
      $this->out[0]->amount = $this->amount;

      // try to solve linked component without reports
      $this->solved = true;
    }else{
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSPipe.php
<?php
/**
 * Pipe with preasure or entalpy loss, defined as relative loss
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSPipe extends TDSComponent
{
  /**
   * Pressure lost
   * @var int|float
   */
  public $rp = 0;

  public function __construct($rp = false){
    if($rp){
      $this->setRp($rp);
    }
  }

  /**
   * Sets loss of Pipe
   *
   * @param array $arr
   * @keys rp,ri
   */
  public function setRp($rp){
    if(isset($rp) && (is_int($rp) || is_float($rp)) && $rp <= 1){
      $this->rp = $rp;
    }
  }

  public function tryDefined(){
    if(isset($this->rp) && (is_int($this->rp) || is_float($this->rp)) && $this->rp<=1){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function solve($report = false){
    if(parent::solve()){
      // pipe is defined and is linked
      $this->out[0]->transport = new TDSWater(
        array(
          'p' => $this->in[0]->transport->params['p'] * (1-$this->rp),
          'i' => $this->in[0]->transport->params['i'],
        )
      );
      $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;
      $this->solved = true;
    } elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSPump.php
<?php
/**
 * Pump
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSPump extends TDSComponent
{
  /**
   * Output pressure
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $pressure = 1000000;

  /**
   * Effectivity
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $effectivity = 0.8;

  /**
   * Constructor, can set output pressure
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($pressure = false, $eff = false)
  {
    if($pressure) $this->setPressure($pressure);
    if($eff) $this->setEffectivity($eff);
  }

  /**
   * Sets pressure in condenser
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setPressure($pressure)
  {
    if(isset($pressure) && ( is_int($pressure) || is_float($pressure) ) ){
      $this->pressure = $pressure;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Sets inner effectivity of pump
   * @access public
   * @param int|float $eff
   */
  public function setEffectivity($eff)
  {
    if(isset($eff) && ( is_int($eff) || is_float($eff) ) ){
      $this->effectivity = $eff;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    if(
      (is_int($this->pressure ) || is_float($this->pressure )) &&
      (is_int($this->effectivity ) || is_float($this->effectivity ))
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
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  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      $izoEnt = TDSWaterParams::steam(array(
          'p'=>$this->pressure,
          's'=>$this->in[0]->transport->params['s']
        ));
      $realOuti = $this->in[0]->transport->params['i'] + 
          ($izoEnt['i'] - $this->in[0]->transport->params['i']) /
          $this->effectivity;
      $this->out[0]->transport = new TDSWater(array(
          'p'=>$this->pressure,
          'i' => $realOuti
        ));
      $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;
      
      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSRegenerativeHeater.php
<?php
/**
 * Pomocna vyjimka pro vnitrni pouziti v teto komponente
 */
class TDSHeaterException extends Exception
{

}

/**
 * Heat exchanger
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSRegenerativeHeater extends TDSComponent
{
  /**
   * End temperature difference
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $endTempDiff = 5;

  /**
   * Effectivity of heat exchanger
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $effectivity = 0.9;

  /**
   * inputs, in[0] lower temp, in[1] higher temp
   * @access public
   * @var array
   */
  public $in = array();

  /**
   * outputs
   * @access public
   * @var array
   */
  public $out = array();

  /**
   * Step counter
   * @access protected
   * @var int
   */
  protected $counter = 0;

  /**
   * Constructor, can set parameters of heat exchanger
   * @access public
   * @param int|float $endTempDiff
   * @param int|float $effectivity
   */
  public function __construct($endTempDiff = false, $effectivity = false)
  {
    if($endTempDiff)$this->setEndTempDiff($endTempDiff);
    if($effectivity)$this->setEffectivity($effectivity);
  }

  /**
   * Sets end temperature difference
   * @access public
   * @param int|float $endTempDiff
   */
  public function setEndTempDiff($endTempDiff)
  {
    if(is_int($endTempDiff) || is_float($endTempDiff)){
      $this->endTempDiff = $endTempDiff;
      $this->changedParams();
    }
  }
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  /**
   * Sets effectivity of heat exchanger
   * @access public
   * @param int|float $effectivity
   */
  public function setEffectivity($effectivity)
  {
    if(is_int($effectivity) || is_float($effectivity)){
      $this->effectivity = $effectivity;
      $this->changedParams();
    }
  }

  /**
   * Call parent::tryLinked and verify if power output is linked
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    if(parent::tryLinked()){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    if(
      ( is_int($this->effectivity) || is_float($this->effectivity) )&&
      ( is_int($this->endTempDiff) || is_float($this->endTempDiff) )
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  protected function half($p21, $p22, $mp, $mk, $ip1, $ik1, $pk1)
  {
    if(!$p21 || !$p22 || ($this->counter > 9*TDSMathHelper::$precision)){
      return NULL;
    }
    $this->counter ++;
    $ip2h = ($p22['i'] + $p21['i'])/2;
    $p2h = TDSWaterParams::steam(array('i'=>$ip2h,'p'=>$p22['p']));

    $ik2h = $this->getIk2($mp, $mk, $ip1, $p2h['i'], $ik1);
    $k2h = TDSWaterParams::steam(array('p'=>$pk1,'i'=>$ik2h));
    if(
      $k2h['region'] &
      (TDSWaterParams::MOIST_STEAM |
      TDSWaterParams::SAT_STEAM |
      TDSWaterParams::SUPERHEATED_STEAM)
    ){
      $this->setOuts($p2h, $k2h);
      throw new TDSHeaterException("Saturated kondenzate - few steam");
    }

    if(TDSMathHelper::isSame($p2h['T']-$this->endTempDiff, $k2h['T'])){
      $this->setOuts($p2h, $k2h);
      return;
    } elseif($this->counter == 9*TDSMathHelper::$precision){
      throw new TDSHeaterException("Too many steps");
    } elseif(($p2h['T']-$this->endTempDiff) < $k2h['T']){
      // nedostatek posleme horni
      $this->half($p2h,$p22,$mp, $mk, $ip1,$ik1,$pk1);
    } elseif(($p2h['T']-$this->endTempDiff) > $k2h['T']){
      // prebytek posleme dolni
      $this->half($p21,$p2h,$mp, $mk, $ip1,$ik1,$pk1);
    }
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  }

  protected function getIk2($mp,$mk,$ip1,$ip2,$ik1)
  {
    return $mp/$mk*($ip1-$ip2)*$this->effectivity+$ik1;
  }

  protected function setOuts($paraO, $kondO)
  {
    $this->out[1]->amount = $this->in[1]->amount;
    $this->out[1]->transport = new TDSWater(array('T'=>$paraO['T'],'i'=>$paraO['i']));
    $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;
    $this->out[0]->transport = new TDSWater(array('p'=>$kondO['p'],'i'=>$kondO['i']));
  }

  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      if(
        ($this->in[1]->transport->params['T'] - $this->endTempDiff) <
        $this->in[0]->transport->params['T']
      ){
        throw new Exception('Steam input is colder than kondensate input +'.
            ' end temperature difference.');
      }

      $parai = $this->in[1]->transport->params;
      $parai['amount'] = $this->in[1]->amount;

      $kondi = $this->in[0]->transport->params;
      $kondi['amount'] = $this->in[0]->amount;

      $satKond = TDSWaterParams::sat(array('p'=>$kondi['p']));
      /*
       * budeme uvazovat, ze vstup pary prave zkondenzuje na sytou kapalinu
       */
      $paraok = TDSWaterParams::steam(array('p'=>$parai['p'],'x'=>0));

      $ik2 = $this->getIk2(
        $parai['amount'],
        $kondi['amount'],
        $parai['i'],
        $paraok['iL'],
        $kondi['i']
      );
      $kondo = TDSWaterParams::steam(array('i'=>$ik2,'p'=>$kondi['p']));

      if(TDSMathHelper::isSame($paraok['T']-$this->endTempDiff, $kondo['T'])){
        $this->setOuts($paraok, $kondo);
      } elseif(($paraok['T']-$this->endTempDiff) > $kondo['T'] ){
        try{
          $this->half(
            TDSWaterParams::steam(array('p'=>$parai['p'],'i'=>$kondo['i'])),
            $paraok,
            $parai['amount'],
            $kondi['amount'],
            $parai['i'],
            $kondi['i'],
            $kondi['p']
          );
        }catch(TDSHeaterException $e){
          $this->addWarning("Saturated condenzate. Probably bad output.");
        }
      } elseif(($paraok['T']-$this->endTempDiff) < $kondo['T']){
        $this->half(
          $paraok,
          $parai,
          $parai['amount'],
          $kondi['amount'],
          $parai['i'],
          $kondi['i'],
          $kondi['p']
        );
      }
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      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      throw new TDSUncompleteSolving('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}

79



Přílohy

TDSchemas/Components/Common/TDSSink.php
<?php
/**
* TDS component sink
*
* @author Tomas Holcman
* @version 0.1
* @package TDSchemas/Components/General
*/
class TDSSink extends TDSComponent
{
  /**
   * Report
   * @access public
   * @var Boolean
   */
  public $report = false;

  /**
   * Constructor
   * @param array $params
   */
  public function __construct($report = false){
    if(isset($report))$this->report = $report;
  }

  /**
   * Trying if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined(){
    return true;
  }

  /**
   * Is this component linked?
   * @return Boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    if(
      $this->in[0] instanceof TDSStream
    ){
      $this->defined = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves component if this component is defined and is linked.
   * Trying to solve all linked comonents.
   * @param Boolean $report
   * @return ?Boolean?
   */
  public function solve($report = false){
    if(parent::solve($report)){
      if($this->report){
        $this->addNotice("Sinks: ".debug::dump($this->in[0]->transport, 1)." In ammount: ".
$this->in[0]->amount);
      }
      $this->solved = true;
      return true;
    } elseif($report) {
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSTurbine.php
<?php
/**
 * Simple turbine without exhousts
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSTurbine extends TDSComponent
{
  /**
   * Output pressure
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $pressure = 5000;

  /**
   * Effectivity
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $effectivity = 0.8;
  
  /**
   * Output power (array of TDSStreams)
   * @access public
   * @var array
   */
  public $power;

  /**
   * Constructor, can set output pressure and inner thermodynamic effectivity
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($pressure = false, $eff = false)
  {
    if($pressure) $this->setPressure($pressure);
    if($eff) $this->setEffectivity($eff);
  }

  /**
   * Sets ouput pressure
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setPressure($pressure)
  {
    if(isset($pressure) && ( is_int($pressure) || is_float($pressure) ) ){
      $this->pressure = $pressure;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Sets inner thermodynamic effectivity
   * @access public
   * @param int|float $eff
   */
  public function setEffectivity($eff)
  {
    if(isset($eff) && ( is_int($eff) || is_float($eff) ) ){
      $this->effectivity = $eff;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Call parent::tryLinked and verify if power output is linked
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function tryLinked()
  {
    if(parent::tryLinked() && ( $this->power[0] instanceof TDSStream ) ){
      return true;
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    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    if(
      (is_int($this->pressure ) || is_float($this->pressure )) &&
      (is_int($this->effectivity ) || is_float($this->effectivity ))
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * Solves this component
   * @access public
   * @param boolean $report
   */
  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      $izoEntr = TDSWaterParams::steam(array(
          'p'=>$this->pressure,
          's'=>$this->in[0]->transport->params['s']
        ));
      $realOuti = $this->in[0]->transport->params['i'] - 
          ($this->in[0]->transport->params['i'] - $izoEntr['i']) *
          $this->effectivity;
      $this->out[0]->transport = new TDSWater(array(
          'p'=>$this->pressure,
          'i'=>$realOuti
        ));
      $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;
      $this->power[0]->transport = new TDSPower(TDSPower::MECHANICAL);
      $this->power[0]->amount =
          1000*
          ($this->in[0]->transport->params['i']-$this->out[0]->transport->params['i'])*
          $this->in[0]->amount;
      $this->solved = true;
    }elseif($report){
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSTurbineExhaust.php
<?php
/**
 * Description of TDSTurbineExhaust
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/General
 */
class TDSTurbineExhaust extends TDSComponentContainer
{
  /**
   * Output pressure
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $pressure = 5000;

  /**
   * Effectivity
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $effectivity = 0.8;

  /**
   * Output power (array of TDSStreams)
   * @access public
   * @var array
   */
  public $power;

  /**
   *
   * @var array
   * @access
   * @exemple
   * $exhausts = array(
   *   'p' => 'amount',
   *   1500000 => 0.1,  // does mean that we exhausts 10% of steam with preasure 1M5 Pa
   * );
   */
  protected $exhausts;

  /**
   * Constructor, can set output pressure and inner thermodynamic effectivity
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($pressure = false, $eff = false, $exhausts = false)
  {
    if($pressure) $this->setPressure($pressure);
    if($eff) $this->setEffectivity($eff);
    if($exhausts) $this->setExhausts($exhausts);
  }

  /**
   * Sets ouput pressure
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setPressure($pressure)
  {
    if(isset($pressure) && ( is_int($pressure) || is_float($pressure) ) ){
      $this->pressure = $pressure;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   * Sets inner thermodynamic effectivity
   * @access public
   * @param int|float $eff
   */
  public function setEffectivity($eff)
  {
    if(isset($eff) && ( is_int($eff) || is_float($eff) ) ){
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      $this->effectivity = $eff;
      $this->solved = false;
    }
  }

  /**
   *
   * @param array $exhaust
   * @return boolean
   */
  public function setExhausts($exhausts)
  {
    $ret = true;
    if(!isset($exhausts) || !is_array($exhausts)){
      $ret = false;
    } else {
      foreach($exhausts AS $p => $amount){
        if((!is_int($p) && !is_float($p)) || !is_int($amount) && !is_float($amount) ){
          $ret = false;
        }
      }
    }
    if($ret){
      $this->exhausts = $exhausts;
      $this->solved = false;
    }else {
      return false;
    }
  }
  
  /**
   * Links power output
   * @access public
   * @param String $identifier
   */
  public function linkPower($identifier = false)
  {
    $this->linkComp($this->getName().':power:0', $identifier);
  }
  
  /**
   * Trying if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined(){
    $ret = true;
    if(!isset($this->exhausts) || !is_array($this->exhausts)){
      $ret = false;
    } else {
      foreach($this->exhausts AS $p => $amount){
        if((!is_int($p) && !is_float($p)) || !is_int($amount) && !is_float($amount) ){
          $ret = false;
        }
      }
    }
    if(
      !(is_int($this->pressure ) || is_float($this->pressure )) ||
      !(is_int($this->effectivity ) || is_float($this->effectivity ))
    ){
      $ret = false;
    }
    return $ret;
  }

  /**
   * Trying if this component is linked
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryLinked(){
    $outOk = true;
    foreach ($this->out AS $out){
      if(!($out instanceof TDSStream)){
        $outOk = false;
      }
    }

    if(
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      ($this->in[0] instanceof TDSStream) &&
      (count($this->out) == (count($this->exhausts)+1) ) && // odbery + vystup
      ($outOk)
    ){
      $this->linked = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  public function initiate()
  {
    // pocitame od 1 ; 0 je vystup do kondenzatoru
    $i = 1;
    $this->power[0]->transport = new TDSPower(TDSPower::MECHANICAL);
    foreach($this->exhausts AS $p => $amount){
      $this->addComponent(new TDSTurbine($p,$this->effectivity), 'turbina'.$i);
      $this->addComponent(new TDSExhauster(array('x',$amount)), 'exhauster'.$i);
      $this->addComponent(new TDSSink(false), 'power'.$i);
      $this->getComponent('turbina'.$i)->linkOut(0,'exhauster'.$i);
      $this->getComponent('exhauster'.$i)->out[1] = $this->out[$i];
      if($i>1){
        $this->getComponent('exhauster'.($i-1))->linkOut(0,'turbina'.$i);
      }
      $this->getComponent('turbina'.$i)->linkPower('power'.$i);
      $i ++;
    }
    $this->addComponent(new TDSTurbine($this->pressure,$this->effectivity),'turbina'.$i);
    $this->getComponent('exhauster'.($i-1))->linkOut(0,'turbina'.$i);
    $this->getComponent('turbina'.$i)->out[0] = $this->out[0];
    $this->getComponent('turbina1')->in[0] = $this->in[0];
  }

  public function postProcess()
  {
    for($i = 1 ; $i<=count($this->exhausts) ; $i++){
      $this->power[0]->amount += $this->getComponent('power'.$i)->in[0]->amount;
    }
    $this->out[0]->transport =
        $this->getComponent('turbina'.count($this->exhausts))->out[0]->transport;
    $this->out[0]->amount =
        $this->getComponent('turbina'.count($this->exhausts))->out[0]->amount;
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSHeater.php
<?php
class TDSHeater extends TDSComponent
{
  public $effectivity = 0.95;

  public function __construct($eff = false)
  {
    $this->effectivity = $eff;
  }

  public function tryDefined()
  {
    if(
      isset($this->effectivity) &&
      (is_int($this->effectivity) || is_float($this->effectivity)) &&
      $this->effectivity <= 1
    ){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }

  public function solve($report = false)
  {
    if(parent::solve($report)){
      $this->out[0]->amount = $this->in[0]->amount;

      $this->out[0]->transport = new TDSWater(array(
        'p' => $this->in[0]->transport->p,
        'i' => $this->in[0]->transport->i + 
          $this->in[1]->amount/$this->in[0]->amount/1000*$this->effectivity,
      ));

      $this->solved = true;
      return true;
    } elseif($report) {
      $this->addError('Trying to solve undefined or unlinked component.');
    }
  }
}
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TDSchemas/Components/Common/TDSSimpleHeater.php
<?php
/**
 * Description of TDSSimpleHeater
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Components/Common
 */
class TDSSimpleHeater extends TDSComponentContainer
{
  /**
   * Effectivity
   * @access protected
   * @var int|float
   */
  protected $effectivity = 0.98;
  /**
   * Constructor, can set effectivity
   * @access public
   * @param int|float $pressure array of ints or floats
   */
  public function __construct($eff = false)
  {
    if($eff) $this->setEffectivity($eff);
  }
  /**
   * Sets ouput vapour fraction
   * @access public
   * @param int|float $pressure
   */
  public function setEffectivity($eff)
  {
    if(isset($eff) && ( is_int($eff) || is_float($eff) ) && $eff <= 1 ){
      $this->effectivity = $eff;
      $this->solved = false;
    }
  }
  /**
   * Veryfiing if this component is fully defined
   * @access public
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined()
  {
    $eff = $this->effectivity;
    if(
      (isset($eff) && ( is_int($eff) || is_float($eff) ) && $eff <= 1 )
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
  public function initiate()
  {
    $this->addComponent(new TDSCondenser(), 'kond');
    $this->addComponent(new TDSHeater($this->effectivity), 'heater');

    $this->getComponent('kond')->linkPower('heater:in:1');
    
    // para
    $this->getComponent('kond')->in[0] = $this->in[1];
    $this->getComponent('kond')->out[0] = $this->out[1];
    // napajeci voda
    $this->getComponent('heater')->in[0] = $this->in[0];
    $this->getComponent('heater')->out[0] = $this->out[0];
  }

  public function postProcess()
  {
  }
}
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TDSchemas/Helpers/ITDSFluidParams.php
<?php
/**
 * ITDSFlidParams
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Helpers
 */
interface ITDSFluidParams{
  public static function sat($params = false);
  public static function steam($params = false);
}
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TDSchemas/Helpers/TDSDiagram.php
<?php
/**
 * TDSDiagram
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Helpers
 */
class TDSDiagram extends Object
{
  /**
   * Default colors of lines in diagram
   * @access protected
   * @var Array
   */
  protected $colors = array('red','gold','yellow','green','blue',);

  /**
   * Default dot style of diagram
   * @access protected
   * @var Array
   */
  protected $dotstyle = array('fullcross','cross','box','wheel');

  /**
   * Data to graph
   * @access protected
   * @var Array
   */
  protected $data;

  /**
   * Type of graph
   * @access protected
   * @var String
   */
  protected $diagramType;

  /**
   * Name of image
   * @access protected
   * @var String
   */
  protected $filename;

  public function __construct($type = 'is'){
    $this->setType($type);
  }

  public function setType($type){
    $this->diagramType = $type;
  }

  public function addData($arr){
    $this->data[] = $arr;
  }

  protected function getSatLine(){
    $sql = "SELECT * FROM [tds_sat];";
    $result = dibi::query($sql);
    $liquid = $steam = array();
    $i=0;
    foreach($result AS $key => $val){
      $liquid[$i]['p'] = $val->p;
      $liquid[$i]['T'] = $val->T;
      $liquid[$i]['i'] = $val->iL;
      $liquid[$i]['s'] = $val->sL;
      $steam[$i]['p'] = $val->p;
      $steam[$i]['T'] = $val->T;
      $steam[$i]['i'] = $val->iV;
      $steam[$i]['s'] = $val->sV;
      $i++;
    }
    return array_merge($liquid,array_reverse($steam));
  }

89



Přílohy

  public function generateGraph($img_path){
    if(isset($this->data)){
      $this->filename = $img_path.md5(debug::dump($this->data,1)).$this->diagramType.".png";
    }
    if(file_exists($this->filename)){
      return $this->filename;
    }
    
    $yAxys = $this->diagramType[0];
    $xAxys = $this->diagramType[1];

    $new = new graph('line', 400, 400, '#fffeff' );
    $new->title('Diagram '.$yAxys.' - '.$xAxys, '#000000', 7);

    foreach($this->getSatLine() AS $kl => $vl){
      if(isset($vl[$yAxys])){
        $sat['y'][] = $vl[$yAxys];
      }
      if(isset($vl[$xAxys])){
        $sat['x'][] = $vl[$xAxys];
      }
    }

    $i = 0;
    foreach($this->data AS $data){
      foreach($data AS $kl => $vl){
        if(isset($vl[$yAxys])){
          $diagram['y'][] = $vl[$yAxys];
        }
        if(isset($vl[$xAxys])){
          $diagram['x'][] = $vl[$xAxys];
        }
      }
      $new->set_values( $diagram['x'], $diagram['y'],  $color = $this->colors[(int)rand(0,4)],
$this->dotstyle[(int)rand(0,3)] );
      $new->paint_lines('#f5f5f5', 'lines', 'lines');
      $i++;
    }

    $new->set_values( $sat['x'],  $sat['y'], 'black' );
    //$new->paint_lines('#f5f5f5', 'lines', 'lines');

    $new->paint_axes( '#a9a9a9', '', '', false );
    $new->points_on_axes();
    $new->plot($this->filename);

    return $this->filename;
  }
}
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TDSchemas/Helpers/TDSMathHelper.php
<?php
/**
 * TDSMathHelper
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Helpers
 */
class TDSMathHelper extends Object{
  public static $precision = 4;
  
  /**
   * Returns interpolated array between $down and $up in value $param
   * 
   * @param $down : array // must include key=>value from $val 
   * @param $up : array // must include key=>value from $val 
   * @param $param : array // key => value from $down and $up
   * @return $ret : array // same keys as $down and $up values interpolated to value of $val
   * @throws TDSBadParamsException
   * 
   * @example
   * $up = array('p'=>3000000, 'T'=>(233.83), 'iL'=>1008.4,
   *              'sL'=>2.6454, 'iV'=>2803.5, 'sV'=>6.1861  );
   * $down = array('p'=>3500000, 'T'=>(242.54), 'iL'=>1049.8,
   *              'sL'=>2.7253, 'iV'=>2802.9, 'sV'=>6.1246  );
   * $param = array('T'=>240);
   */
  public static function interpolateTwo($down = false, $up = false, $param = false){
    if(
      (is_array($down) ||
        $down instanceof ArrayObject) AND
      (is_array($up) ||
        $up instanceof ArrayObject) AND
      is_array($param)
    ){
      $key = key($param);
      $val = $param[$key];
      $ret = array();

      if(empty($down[$key]) OR empty($up[$key])){
        throw new TDSBadParamsException('Down or up parameter doesnt '.
                                        'contain key from param.');
      }
      
      $x = ($up[$key]-$val)/($up[$key]-$down[$key]);
      foreach($down AS $k => $v){
        if(!empty($up[$k])){
          $ret[$k] = $up[$k] - $x * ($up[$k]-$down[$k]);
        }
      }
      return $ret;
      
    } else {
      throw new TDSBadParamsException('No params or bad params type.');
    }
  }

  /**
   * Returns interpolated array between $down and $up in value $val
   * 
   * @param $in : array 
   * @param $param : array 
   * @return $ret : array
   */
  public static function interpolateTwoArray($in = false, $param = false){
    $p = array_values($in);
    return self::interpolateTwo($p[0],$p[1],$param);
  }
  
  /**
   * Returns array of interpolated values
   *
   * @param array $in
   * @param array $params
   * 
   * @return array $ret
   * 
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   * @example 
   * $in = array( 
   * array('p'=>800000, 'T'=>(260), 'i'=>2969, 's'=>7.073,),
   * array('p'=>800000, 'T'=>(280), 'i'=>3011, 's'=>7.151,),
   * array('p'=>1000000, 'T'=>(260), 'i'=>2962, 's'=>6.961,),
   * array('p'=>1000000, 'T'=>(280), 'i'=>3005, 's'=>7.040,),
   * );
   * $params = array('p'=>900000,'T'=>270);
   */
  public static function interpolateFour($in = false, $params = false ){
    // if(!is_array($in) || !is_array($params)){return false;}
    $keys = array_keys($params);
    foreach($in AS $row){
      foreach($keys AS $k){
        if(empty($row[$k])){
          throw new TDSBadParamsException('Parameter $in doesnt contain '.
                                          'key from $params.');
        }
      }
    }
    // interpolace 1
    $used = array(0,);
    $down = $in[0];
    unset($in[0]);
    
    if(($down[$keys[0]]-$in[1][$keys[0]]) != 0){
      $up = $in[1];
      unset($in[1]);
    } else {
      $up = $in[2];
      unset($in[2]);
    }
    
    $interpol1 = self::interpolateTwo($down,$up,array($keys[0]=>$params[$keys[0]]));
    // interpolace 2
    
    $interpol2 = self::interpolateTwoArray($in,array($keys[0]=>$params[$keys[0]]));
    // interpolace podle interpolaci
    return self::interpolateTwo($interpol1,$interpol2,array($keys[1]=>$params[$keys[1]]));
  }

  /**
   * Round number on $precision valid numbers
   * @param Int|Float $no
   * @param Int $precision
   * @return Int|Float
   */
  public static function round($no = false, $precision = false){
    if(!$precision) $precision = self::$precision+1;
    return round($no, $precision-1-floor(log10($no)));
  }
  
  /**
   * Compare two parameters
   * @param Int|Float $n1
   * @param Int|Float $n2
   * @param Int accuracy
   * @return Boolean
   */
  public static function isSame($n1=false, $n2=false, $accuracy = false){
    if(!$accuracy) $accuracy = self::$precision;
    $n1 = self::round($n1,$accuracy);
    $n2 = self::round($n2,$accuracy);
    if($n1 == $n2){
      return true;
    }
    return false;
  }

  /**
   * Solves term in $string
   * @param String $string
   * @param Array $params
   * @return int|float|NULL
   */
  public static function solve($string,$params=false)
  {
    $tmp = $string;
    if(is_array($params)){
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      foreach($params AS $k => $v){
        $tmp = preg_replace('#{'.$k.'}#', $v, $tmp);
      }
    }
    
    if(!preg_match('#[^0-9+/*-]+#',$tmp)){
      eval('$rt = '.$tmp.';');
      return $rt;
    }
    return NULL;
  }

  /**
   * Numeric gold cut
   * @param String $rovnice
   * @param Array $podminky
   * @return Array
   */
  public static function goldCut($rovnice,$podminky = false)
  {
    $parts = explode('=',$rovnice);

    $k = key($podminky);
    $v = current($podminky);
    $bound = explode(';',$v);
    $cut = ($bound[0]+$bound[1])/2;
    unset($podminky[$k]);

    $tmp[] = preg_replace('#{'.$k.'}#',$bound[0],$parts[0]);
    $tmp[] = preg_replace('#{'.$k.'}#',$cut,$parts[0]);
    $tmp[] = preg_replace('#{'.$k.'}#',$bound[1],$parts[0]);
    foreach($tmp AS $t){
      if(count($podminky) > 0){
        $out[] = self::solve($t, $podminky);
      } else {
        $out[] = self::goldCut($t, $podminky);
      }
    }
  }
}
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TDSchemas/Helpers/TDSWaterParams.php
<?php
/**
 * TDSWaterParams
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Helpers
 */
class TDSWaterParams extends Object implements ITDSFluidParams{
  const LIQUID = 1 ;
  const SAT_LIQUID = 2 ;
  const MOIST_STEAM = 4 ;
  const SAT_STEAM = 8 ;
  const SUPERHEATED_STEAM = 16 ;

  public static $units = array(
    's' => 'kJ*(kg*K)^(-1)',
    'p' => 'Pa',
    'T' => '°C',
    'i' => 'kJ*(kg)^(-1)',
  );

  /* p, T, i, s */
  
  
  protected static function getRegionPT($p, $T){
    $p_sat = TDSWaterParams::sat(array('p'=>$p));
    
    if(TDSMathHelper::isSame($p_sat['T'],$T)){
      return TDSWaterParams::SAT_LIQUID | 
             TDSWaterParams::MOIST_STEAM |
             TDSWaterParams::SAT_STEAM;
    }elseif($p_sat['T'] > $T){
      return TDSWaterParams::LIQUID;
    }elseif($p_sat['T'] < $T){
      return TDSWaterParams::SUPERHEATED_STEAM;
    }
  }
  
  public static function getRegion(array $arr){
    if(isset($arr['x'])){
      if($arr['x'] == 0) return TDSWaterParams::SAT_LIQUID;
      else if($arr['x'] > 0 && $arr['x'] < 1) return TDSWaterParams::MOIST_STEAM;
      else if($arr['x'] == 1) return TDSWaterParams::SAT_STEAM;
      else return false;
    }
    
    if(isset($arr['p']) && isset($arr['T'])){
      return TDSWaterParams::getRegionPT($arr['p'],$arr['T']);
    } elseif (isset($arr['p'])) {
      $sat = TDSWaterParams::sat(array('p'=>$arr['p']));
    } elseif (isset($arr['T'])) {
      $sat = TDSWaterParams::sat(array('T'=>$arr['T']));
    } else {
      throw new TDSBadParamsException("Not set p or T!");
    }
    
    if(isset($arr['i']) && isset($arr['s'])){
      throw new TDSNotImplemented("getState of WaterSteam is not implemented ".
                                  "for parameters i and s!");
    } elseif (isset($arr['i'])) {
      $tmp = 'i';
    } elseif (isset($arr['s'])) {
      $tmp = 's';
    }
    
    if (TDSMathHelper::isSame($sat[$tmp.'L'],$arr[$tmp])) {
      return TDSWaterParams::SAT_LIQUID;
    } elseif (TDSMathHelper::isSame($sat[$tmp.'V'],$arr[$tmp])){
      return TDSWaterParams::SAT_STEAM;
    } elseif ($sat[$tmp.'L']<$arr[$tmp] && $arr[$tmp] <$sat[$tmp.'V']){
      return TDSWaterParams::MOIST_STEAM;
    } elseif ($arr[$tmp] < $sat[$tmp.'L']){
      return TDSWaterParams::LIQUID;
    } elseif ($sat[$tmp.'V'] < $arr[$tmp]){
      return TDSWaterParams::SUPERHEATED_STEAM;
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    } else {
      return false;
    }
  }
  
  /**
   * Returns parameters of saturated liquid and STEAM of water
   *
   * @param array $params // Exemple: array('T'=>(143)) 
   * @return array
   */
  public static function sat($params = false){
    if(count($params)!=1){
      throw new TDSBadParamsException('Bad number of params.');
    }
    $key = key($params);
    $val = $params[$key];
    if($key == 'p') TDSWaterParams::checkP($val);
    if($key == 'T') TDSWaterParams::checkMoistSteamT($val);

    $res = dibi::query("SELECT [T],[p],[iL],[sL],[iV],[sV] FROM [tds_sat] WHERE ".
                  "[".$key."] <= %i ORDER BY [".$key."] DESC LIMIT 1",$val);
    if(count($res)){
      $down = $res->fetch();
      if($down[$key] == $val){
        return new ArrayObject($down);
      } else {
        $res = dibi::query("SELECT [T],[p],[iL],[sL],[iV],[sV] FROM [tds_sat] ".
                  "WHERE [".$key."] > %i ORDER BY [".$key."] ASC LIMIT 1",$val);
        if(count($res)){
          $up = $res->fetch();
          return new ArrayObject(TDSMathHelper::interpolateTwo($down,$up,array($key=>$val,)));
        }else{
          throw new TDSBadParamsException("Chyba databaze!"); // nemelo by nastat
        }
      }
    } else {
      throw new TDSBadParamsException("Chyba databaze!"); // nemelo by nastat
    }
  }
  
  private static function checkP($p=false){
    if($p<1000 OR $p>22051673.31){
      exit();
      throw new TDSBadParamsException('Preasure out of bounds. 1000 < p < 22051673.31');
    }
  }
  
  private static function checkT($T=false){
    if($T<0.1 OR $T>800)throw new TDSBadParamsException('Preasure out of bounds. '.
      '1000 < p < 22051673.31');
  }
  
  private static function checkMoistSteamT($T=false){
    if($T<0.1 OR $T>273.9)throw new TDSBadParamsException('Temperature of moist '.
      'steam out of bounds. 0.1 < T < 273.9');
  }
  
  /**
   * Returns STEAM fraction from p or T and s or i
   * 
   * @param array $params   
   * @return float 
   */
  public static function tox($params = false){
    if(isset($params['T'])){
      $moistSteam = TDSWaterParams::sat(array('T'=>$params['T']));
    } else if (isset($params['p'])){
      $moistSteam = TDSWaterParams::sat(array('p'=>$params['p']));
    }else{
      throw new TDSBadParamsException("Dont have p OR T!");
    }
    
    if(
      (is_array($moistSteam) || $moistSteam instanceof ArrayObject) &&
      (isset($params['i']) OR isset($params['s']))
    ){
      // (h - hL) / (hV - hL)
      if(isset($params['i']) && $params['i'])
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        return ($params['i']-$moistSteam['iL'])/($moistSteam['iV']-$moistSteam['iL']);
      if(isset($params['s']) && $params['s'])
        return ($params['s']-$moistSteam['sL'])/($moistSteam['sV']-$moistSteam['sL']);
    } else {
      throw new TDSBadParamsException("Dont have parameters to compute or bad params!");
    }
  }

  /**
   * Returns fluid params from p OR T and x
   *
   * @param array $params 
   * @return array('p','T','iL','sL','iV','sV','i','s','x')
   */
  public static function fromx($params = false){
    if(isset($params['T'])){
      $moistSteam = TDSWaterParams::sat(array('T'=>$params['T']));
    } else if (isset($params['p'])){
      $moistSteam = TDSWaterParams::sat(array('p'=>$params['p']));
    }else{
      throw new TDSBadParamsException("Dont have p OR T!");
    }
    
    if($params['x'] >= 0 && $params['x'] <= 1 && $moistSteam){
      $moistSteam['x'] = $params['x'];
      $moistSteam['i'] = $params['x']*($moistSteam['iV']-$moistSteam['iL'])+$moistSteam['iL']; 
      $moistSteam['s'] = $params['x']*($moistSteam['sV']-$moistSteam['sL'])+$moistSteam['sL']; 
    } else {
      throw new TDSBadParamsException("Bad params!");
    }
    return new ArrayObject($moistSteam);
  }
  
  public static function steam($arr = false){
    if(count($arr) != 2){
      throw new TDSBadParamsException("Bad number of array rows.");
    }
    $region = TDSWaterParams::getRegion($arr);
    
    if($region & TDSWaterParams::LIQUID){
      $ret = TDSWaterParams::getSteam1($arr);
    } elseif($region == TDSWaterParams::SAT_LIQUID) {
      $ret = TDSWaterParams::sat(array(
          (isset($arr['p']) ? 'p':'T')=>(isset($arr['p']) ? $arr['p'] : $arr['T']),
        ));
      $ret['i'] = $ret['iL'];
      $ret['s'] = $ret['sL'];
      $ret['x'] = 0;
    } elseif($region == TDSWaterParams::MOIST_STEAM) {
      if(!isset($arr['p']) AND !isset($arr['T'])){
        throw new TDSBadParamsException("Need p or T in moist steam area!");
      }
      if(!isset($arr['x'])){
        $arr['x'] = TDSWaterParams::tox($arr);
      }
      $ret = TDSWaterParams::fromx($arr);
      $ret['x'] = $arr['x'];
    } elseif($region == TDSWaterParams::SAT_STEAM) {
      $ret = TDSWaterParams::sat(array(
          (isset($arr['p']) ? 'p':'T')=>(isset($arr['p']) ? $arr['p'] : $arr['T']),
        ));
      $ret['i'] = $ret['iV'];
      $ret['s'] = $ret['sV'];
      $ret['x'] = 1;
    } elseif($region & TDSWaterParams::SUPERHEATED_STEAM) {
      $ret = TDSWaterParams::getSteam1($arr);
    } else {
      throw new TDSBatParamsException("Unknown region.");
    }

    $ret['region'] = $region;
    return new ArrayObject($ret);
  }
  
  /**
   * Returns steam parameters in region LIQUID and SUPERHEATED_STEAM
   * 
   * @param $arr
   * @return ArrayObject
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   */  
  private static function getSteam1($arr){
    $defArr = $arr;
    $key1 = key($arr);
    $val1 = $arr[$key1];
    unset($arr[$key1]);
    $key2 = key($arr);
    $val2 = $arr[$key2];
    
    //var_dump($key1,$val1,$key2,$val2);
    //exit();
    $sql = false;
    $sql[] = "SELECT [p], [T], [i], [s] FROM [tds_steam] WHERE ".
             "%n <= %f AND %n <= %f ORDER BY [p] DESC, [T] DESC LIMIT 1";
    $sql[] = $key1;
    $sql[] = $val1;
    $sql[] = $key2;
    $sql[] = $val2;
    $res = dibi::query($sql);
    if(count($res)==0)throw new Exception("DB error: ".$sql);
    $v[] = $res->fetch();
    if($v[0][$key1] != $val1){
      $sql = false;
      $sql[] = "SELECT [p], [T], [i], [s] FROM [tds_steam] WHERE ".
               "%n >= %f AND %n <= %f ORDER BY [p] ASC, [T] DESC  LIMIT 1";
      $sql[] = $key1;
      $sql[] = $val1;
      $sql[] = $key2;
      $sql[] = $val2;
      $res = dibi::query($sql);
      if(count($res)==0)throw new Exception("DB error");
      $v[] = $res->fetch();
      $k = $key1;
    }
    if($v[0][$key2] != $val2){
      $sql = false;
      $sql[] = "SELECT [p], [T], [i], [s] FROM [tds_steam] WHERE ".
               "%n <= %f AND %n >= %f ORDER BY [p] DESC, [T] ASC  LIMIT 1";
      $sql[] = $key1;
      $sql[] = $val1;
      $sql[] = $key2;
      $sql[] = $val2;
      $res = dibi::query($sql);
      if(count($res)==0)throw new Exception("DB error");
      $v[] = $res->fetch();
      $k = $key2;
    }
    if($v[0][$key1] != $val1 && $v[0][$key2] != $val2){
      $sql = false;
      $sql[] = "SELECT [p], [T], [i], [s] FROM [tds_steam] WHERE ".
               "%n >= %f AND %n >= %f ORDER BY [p] ASC, [T] ASC  LIMIT 1";
      $sql[] = $key1;
      $sql[] = $val1;
      $sql[] = $key2;
      $sql[] = $val2;
      $res = dibi::query($sql);
      if(count($res)==0)throw new Exception("DB error");
      $v[] = $res->fetch();
    }

    if(count($v)==1){
      $ret = $v[0];
    }else if(count($v)==2){
      $ret = TDSMathHelper::interpolateTwoArray($v,array($k=>$defArr[$k]));
    }elseif(count($v)==4){
      $ret = TDSMathHelper::interpolateFour($v,array($key1=>$val1,$key2=>$val2));
    }
    return $ret;
  }
  
}

97



Přílohy

TDSchemas/Messages/TDSMessage.php
<?php
/**
 * Parent of most messages(not exceptions)
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Messages
 * @abstract
 */
abstract class TDSMessage Extends Object{

 /**
  * Reference to object who invoke this message
  * @access protected
  * @var TDSComponent|ComponentContainer|Component
  */
  protected $source;

 /**
  * Text of message
  * @access protected
  * @var String|Array
  */
  protected $message;

 /**
  * Code of message
  * @access protected
  * @var Integer|String
  */
  protected $code;

  /**
   * Returns if this component is solved
   * @param Component|ComponentContainer|TDSComponent $src
   * @param String|Array $text
   * @param Integer|String $code 
   */
  public function __construct($src, $text=false, $code = false){
    if(
      !($src instanceof TDSComponent) &&
      !($src instanceof Component) &&
      !($src instanceof ComponentContainer)
    ){
      throw new Exception("Source is not instance of needed object");
    }

    if(
      $text &&
      !($text instanceof ArrayObject) &&
      !(is_array($text)) &&
      !(is_string($text))
    ){
      throw new Exception("Text is not Array or String");
    }

    if(
      $code &&
      !(is_int($code)) &&
      !(is_string($code))
    ){
      throw new Exception("Code is not Array or String");
    }

    $this->source = $src;
    $this->message = $text;
    $this->code = $code;
  }

  public function getInfo(){
    return array('sourceName' => $this->source->name, 'code' => $this->code, 'message' => 
$this->message );
  }
}
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TDSchemas/Messages/Notices/TDSNotice.php
<?php
/**
 * Description of TDSNotice
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Messages/Notices
 */
class TDSNotice Extends TDSMessage{

}

TDSchemas/Messages/Warnings/TDSWarning.php
<?php
/**
 * Description of TDSNotice
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Messages/Notices
 */
class TDSWarning Extends TDSMessage{
  const BADPARAMS = 1;

  public static $texts = array(
    self::BADPARAMS => "Trying to set unexpected value.",
  );
}

TDSchemas/Messages/Errors/TDSError.php
<?php
/**
 * Description of TDSNotice
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Messages/Notices
 */
class TDSError Extends TDSMessage{
}
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TDSchemas/Solver/TDSSolver.php
<?php
/**
 * Solver
 *
 * @extends
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Solver
 */abstract class TDSSolver Extends ComponentContainer
{
  /**
   * Array of messages
   * @var Array
   */
  private $messages;

  /**
   * Solving this componenet
   */
  public function solve(){
    $this->initiate();
    $this->process();
    $this->postProcess();
  }

  /**
   * Adds message to this object
   * @param TDSMessage $message
   */
  public function addMessage($message){
    if(!($message instanceof TDSMessage)){
      throw new TDSBadParamsException();
    }
    $this->messages[] = $message;
  }

  /**
   * Returns array of TDSMessages
   * @return Array
   */
  public function getMessages(){
    return $this->messages;
  }

  /**
   * Solving included components in adding order
   */
  public function process(){
    try{
      foreach($this->getComponents() AS $comp){
        $comp->solve(true);
      }
    } catch (TDSUncompleteSolving $e){
      $comp->addError('Unknown solving erreor!');
    }
  }

  abstract public function initiate();
  abstract public function postProcess();
}
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TDSchemas/Transfers/TDSTransportElement.php
<?php
/**
 * Parent of Transport elements
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Transfers
 */
abstract class TDSTransportElement extends Object
{
  /**
   * Tag if this component is defined
   * @access protected
   * @var boolean
   */
  protected $defined;

  /**
   * Returns if this component is fully defined
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public function isDefined(){
    if(isset($this->defined)){
      return $this->defined;
    } else {
      return $this->tryDefined();
    }
  }

  /**
   * Try if this object is right defined.
   * @access public
   * @return boolean
   */
  public abstract function tryDefined();
  
}
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TDSchemas/Transfers/TDSStream.php
<?php
/**
 * Connection between two components
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Transfers
 */
class TDSStream extends TDSComponent{

  /** @var TDSTransportElement */
  public $transport;

  /** @var TDSComponent */
  public $from;

  /** @var TDSComponent */
  public $to;

  /** @var Int */
  public $amount = 1;

  /**
   * Links this stream between two components.
   * @param Array $from
   * @param Array $to
   */
  public function link($from, $to)
  {
    if(!isset($from[1])) $from[1] = 'out';
    if(!isset($to[1])) $to[1] = 'in';
    if(!isset($from[2])) $from[2] = 0;
    if(!isset($to[2])) $to[2] = 0;

    $par = $this->getParent();

    try{
      $fromO = $par->getComponent($from[0]);
      $toO = $par->getComponent($to[0]);

      $this->from = $fromO;
      $this->to = $toO;
      $fromO->{$from[1]}[$from[2]] = $this;
      $toO->{$to[1]}[$to[2]] = $this;
    } catch(Exception $ex){
      $this->addWarning("Exception when linking.");
    }
  }

  /**
   * Links this component by its name
   * @return self
   */
  public function linkByName(){
    $name = explode('_',$this->getName());
    $this->link(array($name[0],$name[1],$name[2]),array($name[3],$name[4],$name[5]));
    return $this;
  }

  /**
   * Trying if this component is defined
   * @return Boolean
   */
  public function tryDefined(){
    if ( 
      $this->transport instanceOf TDSTransportElement &&
      (is_float($this->amount) OR is_int($this->amount)) &&
      $this->transport->isDefined()
    ){
      $this->defined = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

10



Přílohy

  /**
   * Trying if this component is linked
   * @return Boolean
   */
  public function tryLinked(){
    if (
      $this->from instanceOf TDSComponent &&
      $this->to instanceOf TDSComponent
    ){
      $this->linked = true;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  /**
   * DEPRECED Solve this component try to solve all linked
   * @return Boolean
   */
  public function solve($report = false){}
}
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TDSchemas/Transfers/TDSWater.php
<?php
/**
 * Water as TransportElement
 *
 * @extends TDSTransportElement
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Transfers
 */
class TDSWater extends TDSTransportElement
{
  /**
   * Parameters of water
   * @access ?protected|public?
   * @var ArrayObject|array|boolean
   */
  public $params = false;

  /**
   * Pressure
   * @access public
   * @var int|float|boolean
   */
  public $p = false;

  /**
   * Temperature
   * @access public
   * @var int|float|booelan
   */
  public $T = false;

  /**
   * Entalpy
   * @access public
   * @var int|float|booelan
   */
  public $i = false;

  /**
   * Entropy
   * @access public
   * @var int|float|booelan
   */
  public $s = false;

  /**
   * Constructor can set water params
   * @access public
   * @param array $params
   */
  public function __construct($params = false){
    if($params){
      switch (count($params)) 
      {
        case 1:
          $this->setSat($params);
          break;
        case 2:
          $this->setSteam($params);
          break;
        default:break;
      }
    }
  }

  /**
   * Sets and computes parameters of water
   * @access public
   * @param array $params
   */
  public function setSteam($params)
  {
    if(count($params) == 2){
      $this->params = TDSWaterParams::steam($params);
      $this->setThis();
    }
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  }

  /**
   * Sets this's variables from params array
   * @access protected
   */
  protected function setThis()
  {
    $this->p = $this->params['p'];
    $this->T = $this->params['T'];
    $this->i = $this->params['i'];
    $this->s = $this->params['s'];
  }
  
  /**
   * Sets and computes parameters of water
   * @param array $params
   */

  public function setSat($params)
  {
    if(count($params) == 1){
      $this->params = TDSWaterParams::sat($params);
      $this->setThis();
    }
  }
  
  /**
   * Returns parameters of water
   * @return ArrayObject|array|boolean 
   */
  public function getParams()
  {
    return $this->params;
  }

  /**
   * Verifiing if this component is fully defined
   * @access public
   */
  public function tryDefined()
  {
    if(!$this->params instanceOf ArrayObject){
      return false;
    }
    if(
      isset($this->params->p) && (is_int($this->params->p) OR is_float($this->params->p)) && 
      isset($this->params->T) && (is_int($this->params->T) OR is_float($this->params->T)) &&
      isset($this->params->i) && (is_int($this->params->i) OR is_float($this->params->i)) &&
      isset($this->params->s) && (is_int($this->params->s) OR is_float($this->params->s)) 
    ){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}
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TDSchemas/Transfers/TDSPower.php
<?php
/**
 * Transport element power
 *
 * @author Tomas Holcman
 * @version 0.1
 * @package TDSchemas/Transfers
 */
class TDSPower extends TDSTransportElement 
{
  /**
   * Mechanical power identifikator
   * @access public
   * @var int
   */
  const MECHANICAL = 1;

  /**
   * Electrical power identifikator
   * @access public
   * @var int
   */
  const ELECTRICAL = 2;

  /**
   * Thermal power identifikator
   * @access public
   * @var int
   */
  const THERMAL = 4;

  /**
   * Power type names
   *
   * @access public
   * @var Array
   */
  public static $powerTypes = array (
    self::MECHANICAL => 'mechanical',
    self::ELECTRICAL => 'electrical',
    self::THERMAL => 'thermal',
  );

  /**
   * Power units
   *
   * @access public
   * @var Array
   */
  public static $powerUnits = array (
    self::MECHANICAL => 'W',
    self::ELECTRICAL => 'W',
    self::THERMAL => 'J*s^(-1)',
  );

  /**
   * This power type
   *
   * @access protected
   * @var int
   */
  public $type;

  /**
   * Can set power type
   * @param int|none $type 
   */
  public function __construct($type = false)
  {
    if($type){
     $this->type = $type;
    }
  }

  /**
   * Sets type of this power
   *
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   * @access public
   * @param int $type 
   */
  public function setType($type = false)
  {
    if(is_int($type) AND isset(self::$powerTypes[$type])) {
      $this->type = $type;
    }
  }

  /**
   * Returns Array with power information
   * @return ArrayObject
   */
  public function getParams()
  {
    return new ArrayObject(array('power_type' => self::$powerTypes[$this->type]));
  }

  public function tryDefined()
  {
    return true;
  }
}
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