Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra analytické chemie

1.3 Prezentace vlastní přednášky
v Power-Pointu

Ing. Jiří PLISKA
I & C energo, a.s.

V Římově 20. 1. 2013

PREZENTACE VLASTNÍ PŘEDNÁŠKY V POWER-POINTU

OBSAH
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Šablona ..................................................................................................................... 3
Předloha snímků .................................................................................................................................3
Motivy, barvy, písma, efekty ...............................................................................................................3
Barevné schéma, logo, jednotící prvky ..............................................................................................3

Prezentace ................................................................................................................ 4
Důvod, cíl vystoupení .........................................................................................................................4
Komu je akce určena, kde se koná ....................................................................................................4
Jednotící prvky....................................................................................................................................4
Zdůvodnění použití barev a animací ..................................................................................................4

Snímky s poznámkami ............................................................................................ 5

2 / 22 S t r á n k a

PREZENTACE VLASTNÍ PŘEDNÁŠKY V POWER-POINTU

1. ŠABLONA
Šablona je navržena pro prezentaci přírodovědného nebo technického tématu určeného pro pracovníky
inženýrských útvarů firem, a dále pro pracovníky výzkumných a akademických institucí.

1.1. Předloha snímků
Je použita předloha snímků s 16-ti rozloženími:
•

úvodní snímek,

•

nadpis a obsah,

•

nadpis a obsah ve dvou sloupcích,

•

nadpis a text,

•

nadpis a text s ukazateli,

•

nadpis, podnadpis a text,

•

nadpis a text ve dvou sloupcích 1,

•

nadpis a text ve dvou sloupcích 2,

•

nadpis a text ve dvou sloupcích 3,

•

nadpis a prostor pro vložení objektu 1,

•

nadpis a prostor pro vložení objektu 2,

•

prostor pro vložení objektu 1,

•

prostor pro vložení objektu 2,

•

otázky,

•

ukončení prezentace s vloženou animací symbolu přírody,

•

ukončení prezentace.

1.2. Motivy, barvy, písma, efekty
Zvolen standardní motiv, barva písma – technický, efekty – technický.

1.3. Barevné schéma, logo, jednotící prvky
Jednotící prvky jsou:
•

dva svislé pruhy po levé straně snímku,

•

písmeno řecké abecedy “π“,

•

kruh obsahující obraz povrchu vysráženého minerálu,

•

pozadí obsahující v různých strukturách kapraďorosty,

•

návrat na obsah přes tlačítko akcí v levé spodní části snímku umístěného nad kruhem s obrazem
povrchu vysráženého minerálu,

•

datum, zápatí a číslo strany ve spodní části snímku.

Poznámky:
Písmeno řecké abecedy “π“ symbolizuje západní myšlení (zejména v části technologie a vědy), které vzniklo
ve starém Řecku. Minerál a kapraďorosty pak symbolizují neživou a živou přírodu. V celku pak symboly mají
vyjadřovat usilování o harmonii člověka a přírody.
Dalším jednotícím prvkem jsou ukazatele na levé straně obrazovky ve tvaru několika kružnic a jednoho
kruhu s kapraďorosty, které slouží ke znázornění příslušnosti konkrétního snímku k určité logické části
prezentace. Počet těchto prvků odpovídá počtu položek logických celků v prezentaci (obvykle totožný
s počtem položek obsahu).
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2. PREZENTACE
Prezentace je přípravným podkladem pro skupinu provázaných prezentací o tématech:
•

sledování,

•

hodnocení,

•

řízení,

•

diagnostika,

• optimalizace
technologických zařízení a pracovních tepelných cyklů v energetických centrálách.

2.1. Důvod, cíl vystoupení
Důvod
Důvodem prezentace je seznámení s možnostmi použití matematických modelů technologického strojního
zařízení pro řešení úloh:
•

řízení účinnosti pracovního cyklu

•

hodnocení stavu zařízení

•

diagnostika zařízení on-line, off-line

•

optimalizace pracovního cyklu

Cíl
Cílem prezentace je podpořit používání nových metod pracovníky z praxe. Má sloužit jako vhodný nástroj
pro transformaci teoretického zázemí nově vyvinutých metod do podoby, s níž se pracovníci praxe vnitřně
ztotožní a budou ji v denním životě prosazovat a používat.

2.2. Komu je akce určena, kde se koná
Komu je prezentace určená
Prezentace je primárně určena pro technické pracovníky inženýrských útvarů energetických centrál (klasické
a jaderné elektrárny a teplárny).
Kde se akce koná
Zasedací místnost s regulací osvětlení a možností odstínění přímého denního světla.

2.3. Jednotící prvky
Jednotícími prvky jsou:
•

z hlediska formálního/vizuálního:
− vlastní šablona, viz kap. 1,
− přechody mezi logickými celky prostřednictvím snímků kapraďorostů s nápisem tématu,

•

z hlediska věcného matematický model jako nástroj poznání vlastností reality a nástroj predikce
chování reality.

2.4. Zdůvodnění použití barev a animací
Barvy a efekty
Použití barev a efektů je založeno na doporučení tvůrců prezentačního software – barva písma – technický,
efekty – technický.
Animace
Použití animace slouží pro zdůraznění dvou jevů:
•

v časové rovině – toku/postupu tvorby,

•

v rovině vztahů – souvislosti mezi jevy, činnostmi, prvky.
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3. SNÍMKY S POZNÁMKAMI
Snímek 1

Matematické modely v inženýrské
praxi energetických centrál
Empirické modely

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

1
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Snímek 2

Obsah
Význam matematických modelů
Empirické modely
Postup vytváření empirického modelu
Neurčitost při vytváření empirického modelu

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

2

Energetika je stále se rozvíjející oblast techniky. Vyznačuje se hledáním nových cest. Tyto
cesty mají podobu nových projektů a optimalizací současných řešení. Mocnými nástroji na
těchto cestách jsou matematické modely.
Prezentace přibližuje matematický model, jako zjednodušení reálného objektu. Je
naznačen význam použití matematických modelů pro různé úlohy denní praxe.
Pro řešení řady praktických úloh je účelné používat empirické modely, tj. modely odvozené
ze statistického zpracování velkého souboru měření.
Při vytváření empirických modelů narážíme na omezení dané existencí působení řady
vlivů, které z různých důvodů, ať již neznalosti nebo záměrného abstrahování, nejsou do
modelu zahrnuty. Jejich nezahrnutí pak způsobuje, že použití těchto modelů nevede ke
zcela přesným výsledkům a závěrům. Přesto mohou být tyto modely velmi přesné a
užitečné při řešení řady praktických úloh.
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Snímek 3

Význam
matematických
modelů
21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

3
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Snímek 4

Reálný objekt, systém, model, modelování, simulace
model

scénáře
simulace

svět
modelů
reálný
svět

reálný
objekt

21.1.2013

modelování
abstrakce

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

4

Reálný objekt je zkoumaná část reálného světa. Na reálném objektu definujeme reálný
systém = všímáme si jen určitých vlastností a vztahů, a to takových, které jsou podstatné
pro náš cíl, řešenou úlohu.
Matematický model můžeme chápat jako zjednodušený, abstraktní popis objektu
reálného světa. Modelování a simulace jsou pak činnosti spojené s vytvářením modelů
objektů reálného světa a experimentováním s těmito modely.
Modelování je soubor aktivit vedoucích k vývoji matematického modelu, který
reprezentuje chování reálného systému.
Simulaci chápeme jako soubor aktivit sloužících k získání nových poznatků o
vlastnostech a chování reálných systémů.

Reálný objekt a jeho matematický model jsou spojeny dvěma vztahy – abstrakcí a
interpretací.
Abstrakce znamená zobecnění (generalizace) – uvažování nejdůležitějších složek.
Interpretace znamená aplikace zjištění získaných při experimentování s modelem, tj.
simulací, na reálný systém – reálný objekt.
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Snímek 5

Cíle použití a vlastnosti matematických modelů
model

scénáře
simulace

reálný
objekt

abstrakce
Funkce:
explikativní
replikativní
prediktivní
Základní vlastnosti:
věrnost
přesnost

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

5

Cíle praktického použití matematického modelu jsou zejména:
• pochopit chování reálného objektu a získat o něm nové poznatky – tzv. funkce
explikativní = sledování a hodnocení technického zařízení,
• replikovat chování reálného objektu – tzv. funkce replikativní = diagnostika technického
zařízení,
• optimalizovat chování reálného objektu – tzv. funkce prediktivní; vyzkoušet chování
reálného objektu za podmínek, za kterých nebyl vyzkoušen, nebo které teprve nastanou =
optimalizace technického zařízení.

Z tohoto pohledu základní vlastnosti modelu jsou:
• věrnost = jak dobře model popisuje a replikuje vlastnosti, mechanismy a chování
reálného objektu,
• přesnost = jak dobře model predikuje nové stavy, tj. stavy, které na reálném objektu
ještě nenastaly.
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Snímek 6

Empirické modely

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

6
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Snímek 7

Metody vytváření matematických modelů
Dva základní přístupy:
Na základě obecných fyzikálních (a chemických) zákonů
(zejména zákony zachování)
Na základě zpracování disponibilních měření

Druhý případ = empirické modely (Data Driven Models)
Empirické modely jsou obvykle přesnější, protože jsou
vyvinuté přímo ze skutečného chování reálného objektu

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

7

Existují dva základní přístupy pro vytváření matematických modelů.
První přístup vychází ze základních fyzikálních a chemických zákonů. Jedná se zejména
o zákony zachování, tj. zachování hmoty, energie, látkového množství a z nich odvozené
zákony.
Druhý přístup vychází ze zpracování naměřených dat, obvykle se jedná o statistické
zpracování velkého souboru měření. V tomto případě se jedná o tzv. empirické modely.
První přístup je možné použít i tehdy, kdy reálný objekt neexistuje, či ještě neexistuje.
Druhý přístup je možné použít jen tehdy, kdy reálný objekt již existuje. Tyto modely však
mohou být přesnější, neboť jsou vyvinuté přímo ze skutečného chování reálného
objektu.
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Snímek 8

Postup vytváření
empirického
modelu
21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

8
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Snímek 9

Obecný postup vytváření empirického modelu
modelování

simulace

poznatky
experiment
definice systému

počítačové pokusy

matematický
model

aplikace výsledků

počítačový model
verifikace modelu

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

9

Obecný postup vytváření empirického modelu se sestává z následujících vzájemně
provázaných fází a kroků:
a) Fáze modelování:
• sběr poznatků o řešeném problému,
• provedení experimentu nad reálným objektem = získání vhodného a dostatečně velkého
souboru naměřených dat,
• definice vhodného systému na reálném objektu,
• vytvoření matematického modelu systému,
• realizace matematického modelu na počítači (vytvoření počítačového modelu),
• verifikace modelu.
b) Fáze simulace:
• počítačové pokusy s modelem,
• interpretace výsledků obdržených simulací; řešení úloh sledování, hodnocení,
diagnostiky a optimalizace.
Jednotlivé kroky se dle potřeby vývoje a prohlubování znalostí o řešené úloze v cyklu
opakují.
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Snímek 10

Empirický model jako vztah mezi vstupy a výstupy
3 podmínky:
data
model
MNČ

Vstupy
X

Výstupy
Y
Y = F(X)

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

10

Empirický model slouží k popisu chování zařízení, kterou můžeme vyjádřit jako závislost
výstupů na vstupech.
Máme velký soubor měření = n-tic vstupů a jim přináležejících výstupů. V nich se snažíme
nalézt závislosti, zobecnění, zákonitost.
Pro nalezení této závislosti se s úspěchem používá metoda regrese, hovoříme o výstavbě
regresního modelu.
Pro nalezení přijatelného modelu musí být splněny tři důležité podmínky:
• vhodná data pro navržený regresní model = kritika dat,
• vhodný model pro dana data = kritika modelu,
• splnění základních předpokladů pro metodu nejmenších čtverců = kritika metody.
Podrobné osvětlení těchto podmínek je téma jiné související prezentace.
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Snímek 11

Výběr a kvalita dat
Obecné požadavky a vlastnosti:
Čím větší soubor disponibilních dat, tím je model přesnější;
je důležité se vyhnout modelování náhodných změn, které
jsou vždy přítomné z důvodu procesního šumu
Kvalita modelu je vždy značně ovlivněna výběrem dat
použitých pro identifikaci
Identifikační experiment může být časově velmi náročný.

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

11

Vybrané obecné požadavky na tvorbu empirických modelů, které je nutné respektovat,
jsou:
• čím více máme dat, tím obecně získáme model přesnější; je důležité se vyhnout
modelování náhodných změn, které jsou vždy přítomné z důvodu procesního šumu,
• kvalita modelu je vždy značně ovlivněna výběrem dat použitých pro identifikaci,
• identifikační experiment může být časově velmi náročný.
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Snímek 12

Neurčitost při
tvorbě
empirického
modelu
21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

12
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Snímek 13

Poznání a neurčitost
Deterministické zákonitosti v přírodě a technice:
Pevné vztahy (závislosti) mezi jednotlivými veličinami či jevy

Práce se zjednodušenými abstraktními modely:
Bereme do úvahy pouze podstatné (poznané) vztahy mezi
jevy
Funkční vztahy pracují pouze s určitým počtem nezávisle
proměnných a neberou do úvahy všechny vlivy
Výsledky modelování a simulace pak nevedou ke zcela
přesným výsledkům, ale k výsledkům náhodným
21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

13

V přírodě i technice se vyskytují děje, kde platí předpoklad, že uskutečnění určitého
souboru podmínek, za nichž tyto děje probíhají, vede k jednoznačnému výsledku =
hovoříme o deterministické zákonitosti.
V technické praxi však ve většině případů pracujeme se zjednodušenými abstraktními
modely, kdy bereme do úvahy pouze podstatné závislosti. Model vždy pracuje s určitým
omezeným počtem nezávislých vstupů. Není totiž obecně možné vzít do úvahy, resp.
kontrolovat, všechny podmínky, za nichž daný proces probíhá. Při opakované realizaci
tohoto neúplného souboru podmínek pak dostaneme různé, náhodné výsledky.
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Snímek 14

Působení vlivů nezahrnutých do modelu, znáhodnění

Vlivy
Z
Vstupy
X

Vlivy:
vstupy, které
nejsou zahrnuté
do modelu
znáhodnění
vlivu

Výstupy
Y
Y = F(X)

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

14

Z předchozího je zřejmé, že určitý proces může být vzhledem k danému souboru
podmínek náhodný. Podle významnosti do modelu nezahrnutého vlivu pak dostáváme
různé stupně závislosti nedeterministického charakteru. Tato závislost je podle stupně síly
vstupů zahrnutých do modelu více či méně ”přitahována” k výsledkům ”deterministicky”
popsaného modelu.
Pro omezení působení do modelu nezahrnutých vlivů na zjištění podstatných závislostí
(vlastností a chování zařízení), je určena metoda znáhodnění působení vlivu. Podrobné
osvětlení této metody je téma jiné související prezentace.
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Snímek 15

Závěr
Matematické modely jsou užitečným nástrojem pro
řešení technických úloh:
Sledování a hodnocení stavu technického zařízení
Diagnostika technického zařízení
Optimalizace pracovního cyklu

Empirické modely:
Přesný popis chování technického zařízení
Vlivy nezahrnuté do modelu
21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

15

Matematické modely jsou silným nástrojem. Pro přesný popis vlastností a chování zařízení
jsou užitečné empirické modely, které můžeme získat statistickým zpracováním velkého
souboru naměřených dat.
Přestože nám situaci ztěžují vlivy, které z různých důvodů nemůžeme zahrnout do popisu
modelu, mohou být empirické modely velmi přesné a užitečné pro úlohy sledování,
hodnocení, diagnostiku a optimalizaci zařízení a pracovního cyklu energetických centrál.
Bližší popis realizace těchto úloh je tématem související prezentace.
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Snímek 16

Otázky?

21.1.2013

Modely jsou vždy nedokonalé - ale mnohé z nich užitečné

16

20 / 22 S t r á n k a

PREZENTACE VLASTNÍ PŘEDNÁŠKY V POWER-POINTU

Snímek 17
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Snímek 18

Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Pliska
jpliska@ic-energo.eu
+420 602 723 934
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