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Stránka č. 2

I.

Popis uživatelského rozhraní
Hlavní formulář aplikace obsahuje sadu záložek, kde každá umožňuje práci s následujícími stacionárními zdroji
znečišťování ovzduší:









kotle
pístové spalovací motory
plynové turbíny
obrábění kovů a plastů
svařování kovových materiálů
doprava a manipulace ‐ železné kovy
doprava a manipulace ‐ neželezné kovy
kamenolomy a zpracování kamene

Princip práce s jednotlivým zdroji znečišťování ovzduší je stejný. Na dané záložce je vždy umístěna tabulka
s předdefinovanými zdroji znečišťování ovzduší, které aplikace podporuje, dále pak tabulka, do které uživatel
vybírá konkrétní zdroje znečišťování, které odpovídají jeho situaci a tabulka výdechů, která popisuje cesty, kudy
se znečištění dostává do okolního prostředí. Ke každému zdroji znečišťování je tak potřeba přiřadit konkrétní
výdech. Emise z daného stacionárního zdroje znečišťování se pak počítají pro jednotlivé komíny a také celkem
za stacionární zdroj.
Uživatel si tedy vždy vybere potřebný zdroj, může u něj zadat popis, kterým ho v rámci svého celku identifikuje,
dále pak množství materiálu, které tento zdroj v rámci své činnosti spotřebovává a přiřadí tento zdroj
k výdechu. Tento vybraný zdroj se přidá do tabulky, která definuje situaci daného zdroje a současně se
automaticky přepočtou emise pro jednotlivé komíny a celkové emise.
V této tabulce lze dané záznamy upravovat, po každé úpravě se automaticky přepočtou příslušné emise.
Následují ukázky uživatelského rozhraní jednotlivých záložek hlavního formuláře.
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A. Kotle

V tabulce „Podporované typy kotlů“ jsou uvedeny záznamy, které definují kotle z hlediska jejich paliva a jsou
zde uvedeny příslušné znečišťující látky na danou jednotku paliva, které se uvolňují při chodu kotle. Stiskem
tlačítka „Přidat“ se vyvolá následující formulář pro přidání zdroje znečišťování ovzduší:
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Ve formuláři lze změnit popis upřesňující přidávaný zdroj, v případě potřeby je možné změnit i jeho typ. Dále je
potřeba přiřadit přidávaný zdroj ke komínu a zadat jeho spotřebu. Co je předmětem spotřeby, to závisí na
konkrétním zdroji. Formulář je společný pro všechny zdroje, může to tedy např. být množství paliva pro kotle,
množství vytěženého materiálu určitého druhu v kamenolomu apod.
V každé záložce lze dále definovat libovolné množství výdechů, kterým se pak přiřazují jednotlivé zdroje
znečišťování. Jeden komín je defaultní a nelze ho smazat, pouze přejmenovat. Pokud se nějaký komín odebere,
jsou zdroje, které mu byly přiřazeny, přiřazeny právě tomuto defaultnímu komínu.
Komín se přidává vždy stiskem tlačítka „Přidat“ pod tabulkou komínů, po stisku se zobrazí následující formulář:

Ve formuláři lze zadat upřesňující popis pro komín, ID komínu se přiřadí automaticky.

B. Pístové spalovací motory
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V tabulce „Podporované typy motorů“ jsou uvedeny záznamy, které definují motory z hlediska jejich paliva a
jsou zde uvedeny příslušné znečišťující látky na danou jednotku paliva, které se uvolňují při chodu motoru.
Postup práce je stejný, jako ve výše uvedených případech. Hodnoty „Spotřeba“ a „Komín“ lze v tabulce měnit
pomocí numerických ovládacích prvků, čímž je zajištěn správný formát zadávaných údajů.

C. Plynové turbíny

Ovládání prvků této záložky je stejné, jako u výše uvedených záložek.
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D. Obrábění kovů a plastů

Ovládání prvků této záložky je stejné, jako u výše uvedených záložek.
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E. Svařování kovových materiálů

Na této záložce jsou oproti ostatním záložkám navíc ovládací prvky, kterými se volí tři různé modifikace tabulky
podporovaných materiálů. Jedná se o:
 A – bez odlučovače
 B – cyklonové odlučovače
 C – tkaninové filtry
Po výběru některého z uvedených typů odlučovačů se upraví parametry v tabulce podporovaných typů
materiálů. Struktura tabulky zůstane stejná, jen se přepočtou hodnoty TZL pro každý řádek. Pro cyklonové
odlučovače jsou základní hodnoty TZL vynásobeny koeficientem 0.1, pro tkaninové filtry pak koeficientem 0.03.
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F. Doprava a manipulace – železné kovy

G. Doprava a manipulace – neželezné kovy
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H. Kamenolomy a zpracování kamene

Na této záložce jsou oproti ostatním záložkám navíc ovládací prvky, kterými se volí tři různé modifikace tabulky
podporovaných materiálů. Jedná se o:
 A – suchý materiál
 B – vlhký materiál
Po výběru některého z uvedených materiálů se upraví parametry v tabulce podporovaných typů činností.
Struktura tabulky zůstane stejná, jen se vyplní jiné hodnoty parametru TZL pro každý řádek.
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